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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ.
Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι, μετά το 1986 που νομοθετήθηκε το επάγγελμα με τον Βασικό Νόμο 1666/1986 , η
σημερινή ψήφιση του Νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση για το οδοντοτεχνικό επάγγελμα.
Η αλλαγή μορφής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών σε Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με τίτλο «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών» είναι
γεγονός.
Με την ψήφιση του Νόμου πραγματοποιείται από μέρους της πολιτείας ένα πάγιο αίτημα του
οδοντοτεχνικού κλάδου. Όλοι οι προηγούμενοι Υπουργοί Υγείας, παρά τις διαβεβαιώσεις που μας
έδιναν, πιεζόμενοι από άλλα συμφέροντα δεν επιχείρησαν να το καταθέσουν στην Βουλή και να το
ψηφίσουν, αντίθετα ψήφισαν νομοθετήματα ενάντια στους οδοντοτεχνίτες εξυπηρετώντας
κομματικούς και άλλους φίλους τους.
Με την ψήφιση του Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται επιτέλους η ομοσπονδία μας από συνδικαλιστικό όργανο
σε οργανισμό που θα έχει λόγο και υπόσταση όπως αναφέρεται στον σκοπό ίδρυσης σε όλα τα
ζητήματα που αφορούν στον κλάδο.
Αναγνωρίζεται επιτέλους από την πολιτεία η οδοντοτεχνική ως «ανεξάρτητη και αυτόνομη επιστήμη
και τέχνη».
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Προάγεται η ανάπτυξη της οδοντοτεχνικής για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό
σύνολο. Καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη εποπτεία στην άσκηση του επαγγέλματος του
οδοντοτεχνίτη, η τήρηση ολοκληρωμένου μητρώου οδοντοτεχνιτών με ουσιαστικό πειθαρχικό έλεγχο
στη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας οδοντοτεχνιτών.
Ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για αλλαγή του N. 1666/86. Μετά από 30 χρόνια είναι πλέον καιρός να
νομοθετήσουμε για σύγχρονο επάγγελμα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις νέες συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί, αφετέρου τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Συμμετέχοντας στις επιτροπές
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Υπουργείου Υγείας, θα συμβάλλουμε με προτάσεις στην
πληρέστερη παροχή οδοντοτεχνικών εργασιών από τον ΕΟΠΥΥ προς το κοινωνικό σύνολο.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ο. έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που επιβάλλει ο νόμος θα εργαστεί
δημιουργικά με κατάθεση προτάσεων στον Υπουργό Υγείας, με απώτερο στόχο την ομαλή μετάβαση
στο Ν.Π.Δ.Δ..
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους πίστεψαν και μας υποστήριξαν προκειμένου να έχουμε το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Σας καλούμε με την ενεργό δράση σας να βοηθήσετε στην εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ..

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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