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Αποφάσεις και Συµπεράσµατα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών
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2014,
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Οµοσπονδίας

Εργαστηριούχων

Οδοντοτεχνιτών (Αριστοτέλους 14, Αθήνα), πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση
της.

Εισαγωγή

Σε αυτήν την περίοδο της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνουµε, ο διάλογος πρέπει να είναι
εκτεταµένος µε τη συµµετοχή όσων περισσότερων συναδέλφων στις Γενικές Συνελεύσεις των
συλλόγων τους είναι εφικτή. Σε µια εποχή που η κοινωνία αναθεωρεί πολλές από τις αξίες και
τις απόψεις της, η Οµοσπονδία προσπάθησε να κατανοήσει και να συµβάλλει µε τον τρόπο της
για το καλό του κλάδου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε γνώµονα πάντα τις αποφάσεις της Γ/Σ, κινήθηκε το έτος 2013 σε
τρεις άξονες: α) Ανασυγκρότηση Συλλόγων, β) Επιµορφωτικές Ηµερίδες, γ) Τρέχοντα Θέµατα.
Στο επίκεντρο των πράξεων και σκέψεων της Οµοσπονδίας υπήρχε και θα υπάρχει η
ανασυγκρότηση των τοπικών συλλόγων. Οι οκτώ Επιµορφωτικές Ηµερίδες ανά την Ελλάδα (1ος
& 2ος κύκλος) , µε διττό σκοπό την επιµόρφωση και την συσπείρωση των µελών, στέφθηκαν µε
επιτυχία και ικανοποίησαν σε µεγάλο µέρος και τους δύο σκοπούς όπου είχαν θέσει.
Εξετάζοντας µε προσοχή και σύνεση το κάθε θέµα που προέκυπτε, η Εκτελεστική Επιτροπή
λειτούργησε σε άµεσο χρόνο στο καθένα ξεχωριστά και το διευθέτησε µε το καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Ο Οδοντοτεχνικός Κλάδος πρέπει να παραµείνει ενωµένος, αποβάλλοντας τους αρνητισµούς,
αναβαθµίζοντας τη σχέση των µελών µε τους συλλόγους τους, τηρώντας σταθερούς κανόνες
λειτουργίας και, ειδικότερα, δηµιουργώντας ατµόσφαιρα συνεργασίας. Μόνο έτσι η ΠΟΕΟ θα
µπορέσει να προχωρήσει στο σωστό σχεδιασµό και στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και
διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν τα σωµατεία-µέλη της.

Αποφάσεις & Συµπεράσµατα

Ανασυγκρότηση & Λειτουργία Συλλόγων
Η Γ/Σ 2014 αποφάσισε ότι το κεντρικό σηµείο αναφοράς της Οµοσπονδίας είναι η
ανασυγκρότηση συλλόγων – µελών της. Η έννοια της «ανασυγκρότησης» αποτελεί την βάση
για την υποστήριξη, τη συµπαράσταση, τη βοήθεια των τοπικών συλλόγων καθώς και τη
συµβολή για συσπείρωση των µελών τους.
Οι αποφάσεις της Γ/Σ είναι οι εξής:
-

Η παρουσία µέλους του ∆/Σ της ΠΟΕΟ στις Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών συλλόγων.
Οι σύλλογοι να ενηµερώνουν έγκαιρα τη Γραµµατεία της Οµοσπονδίας για τον τόπο και
τον χρόνο των Γ/Σ τους.

-

Στους συλλόγους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λειτουργίας, όπως δυσλειτουργίες
στο ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο, ελάχιστη ή και µηδενική επαφή µε τα µέλη τους και την
ΠΟΕΟ, µη εφαρµογή του καταστατικού τους (δεν διεξάγουν εκλογές και Γενικές
Συνελεύσεις), η Γ/Σ αποφάσισε ότι οι σύλλογοι των όµορων νοµών θα βοηθήσουν µε
συσκέψεις µελών, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα ανασυγκρότησης
και επαναλειτουργίας του εκάστοτε συλλόγου.

-

∆ιαπιστώσαµε ότι η ενηµέρωση προς τα µέλη είναι ελλιπής, γι αυτό αποφασίστηκε η
συγκέντρωση των emails των µελών για την πιο έγκαιρη ενηµέρωση των τρεχόντων
θεµάτων από την ΠΟΕΟ. Οι πρόεδροι να προχωρήσουν στη συλλογή των emails και την
αποστολή τους στη Γραµµατεία της Οµοσπονδίας µέχρι τέλη Οκτωβρίου 2014.

Τροποποίηση του Ν. 1666/86 – ∆εοντολογικός Κανονισµός

Είναι άµεση και επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση του Ν. 1666/1986 που διέπει το
οδοντοτεχνικό επάγγελµα. ∆ιεκδικούµε έναν νόµο και ∆εοντολογικό Κανονισµό που θα
περιγράφει τον οδοντοτεχνίτη της επόµενης γενιάς, έναν νόµο που θα είναι εργαλείο για την
άνοδο του και θα απαντάει στα σύγχρονα θέµατα που µας βάζει η ψηφιακή τεχνολογία. Στην
κατεύθυνση αυτή η Γ/Σ αποφάσισε τη συλλογή γραπτών προτάσεων από τους τοπικούς
συλλόγους µέχρι το τέλος του 2014. Παράλληλα το ∆/Σ της ΠΟΕΟ θα προχωρήσει σε αίτηµα
προς το Υπουργείο Υγείας για τη σύσταση επιτροπής τροποποίησης του νόµου.

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την αλλαγή του νοµικού προσώπου της ΠΟΕΟ σε Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η βοήθεια συναδέλφων από διάφορους συλλόγους ανά την

Ελλάδα ήταν και είναι πολύτιµη. Η εκτελεστική επιτροπή θα συνεχίσει να κινητοποιείται προς
αυτή την κατεύθυνση, έπειτα από απόφαση της Γ/Σ.

Επιστηµονικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Με την Υ3β/Γ.Π.37840/12.05.2014 επιστολή του Υπουργείου Υγείας όπου µας κοινοποιεί την
απάντηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δικαιώνονται οι προσπάθειες της ΠΟΕΟ ότι ο
επιστηµονικά υπεύθυνος εργαστηρίου είναι ο νόµιµα αδειούχος οδοντοτεχνίτης, βάση του
ισχύοντος νόµου.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι οικονοµικές εκκρεµότητες που υπήρχαν σε συναδέλφους µε τον ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν να
υφίστανται. Παρά τις έντονες πιέσεις της εκτελεστικής επιτροπής προς τον οργανισµό, δεν έχει
δοθεί σαφή απάντηση για τη λειτουργία του νέου καθεστώτος και για τις αποπληρωµές.
Επίσης, αναµένουµε απάντηση για τις ελεγκτικές εταιρείες, για το θέµα των οφειλών ΤΑΥΤΕΚΩ
του έτους 2011 και το θέµα της παρακράτησης του ποσοστού 16%.

Επιµορφωτικό Έργο

Μετά τον επιτυχηµένο διετή κύκλο των επιµορφωτικών ηµερίδων, η Οµοσπονδία θέτει ως
υψηλότερο στόχο τη διοργάνωση του 6ο ∆ιεθνές και Πανελλήνιου Οδοντοτεχνικού Συνέδριου,
το οποίο προτάθηκε για το έτος 2015. Η Επιστηµονική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο., η οποία θα
συσταθεί στο άµεσο µέλλον, θα αναλάβει την εύρεση οµιλητών και θεµάτων οµιλιών για το
Συνέδριο.

Οικονοµική εξυγίανση Συλλόγων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη οριστική οικονοµική εξυγίανση των κατά τόπους συλλόγων
της, όπως ισχύουν µε αποφάσεις των προηγούµενων συνελεύσεων.
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