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                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                  Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης  

                                   Αντιπροσώπων 27 Φεβρουαρίου 2021 

 
                                                                              Νο17/23.03.2021 

 

 

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων του Π.Σ.Ο. , διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.  

Η πρώτη  Γ/Σ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι συνθήκες παγκόσμια δεν επιτρέπουν 

τη δια ζώσης επαφή. Η Διοίκηση του ΠΣΟ καθώς και τα Περιφερειακά Τμήματα 

προσπάθησαν πολλές φορές να πραγματοποιήσουν Περιφερειακές Συνελεύσεις, όμως κάθε 

φορά η χώρα μας αλλά και επιμέρους περιοχές της βρίσκονταν σε καραντίνα με 

αποτέλεσμα την αναβολή τους. 

Η μη πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων από τα ΠΤ ουδόλως επηρεάζει την Γενική 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων που είναι με τον Ν.4461/2017 άρθρο 59 το ανώτατο όργανο 

διοίκησης του Συλλόγου. Η συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου δεν εξαρτάται από την 

συνεδρίαση των Περιφερειακών Συνελεύσεων των ΠΤ όπως περιγράφεται στις διατάξεις 

του άρθρου 1 της υπ.αριθμ.Γ5Β/ΓΠοικ100052/21-12-18 απόφαση του αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας. 

Το Προεδρείο της Γ/Σ αποτελούσαν οι: Μάκαρης Δημήτριος, Τζαρτζάς Αθανάσιος και 

Κρεοπώλης Άγγελος. 

Με την έναρξη της Γ/Σ τέθηκαν από τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης 

Οδοντοτεχνιτών τα εξής θέματα: 

- Αναβολή της Γ/Σ και πραγματοποίηση της μετά από ένα μήνα 

- Αίτημα για δημιουργία 7ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Μετά από συζήτηση, το σώμα απέρριψε το αίτημα της Πανελληνίας Ένωσης 

Οδοντοτεχνιτών για αναβολή της Γ/Σ.  
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Αναφορικά με τη δημιουργία του  7ου ΠΤ και μετά την τοποθέτηση του Ν. Συμβούλου του 

ΠΣΟ περί μη αρμοδιότητας της Γ/Σ , όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Κεφαλαίου 

Α΄ της υπ’αριθμ. Γ5β/ΓΠοικ.100050/21-12-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας, το σώμα απέρριψε το αίτημα.  

Ο Πρόεδρος του ΚΔΣ παρουσίασε  τον Διοικητικό Απολογισμό και ο Ταμίας τον Οικονομικό 

Απολογισμό. 

Εκτός από τα ανωτέρω, το σώμα απασχόλησαν και τα παρακάτω θέματα: 

1. Αναθεώρηση του βασικού Ν.1666/1986 – Σύσταση 5μελούς επιτροπής για 

προτάσεις στο ΚΔΣ  

2. Λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών στο χώρο 

ευθύνης τους  

3. Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών – Περαιτέρω συζήτηση και νέα πρόταση στο 

ΚΔΣ 

4. Παράνομα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια και διαδικασίες ελέγχου – Χρονοδιάγραμμα 

στα ΠΤ  

5. Συμβάσεις Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων με ΥΠΕ – Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας 

και στις ΥΠΕ για έλεγχο του αριθμού των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων που είναι 

συμβεβλημένα, στο πόσα από αυτά παίρνουν δουλειά και στο ποια η ποσότητα των 

εργασιών που παίρνει ο καθένας  

6. Εκπαιδευτικά Ζητήματα (Μεταπτυχιακό, Κολλέγια, Αντιστοίχηση πτυχίων ΤΕΙ και 

ΠΑΔΑ). 

  

Επίσης από τους αντιπροσώπους τέθηκαν διάφορα ζητήματα όπως: τιμολόγιο απευθείας 

στον ασθενή, ένταξη στο ανθυγιεινό επίδομα των εργαζομένων σε δημόσιες δομές, 

αντιποίηση επαγγέλματος κ.ά.. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος κος Αλέξης Παραράς, ο οποίος 

ενημέρωσε το σώμα για όλα τα νομικά ζητήματα και απάντησε σε ερωτήματα των 

αντιπροσώπων. 
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Στο τέλος της συνεδρίασης τέθηκαν τέσσερα θέματα προς μυστική ψηφοφορία (με ειδική 

πλατφόρμα) και τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

- Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός . 

- Εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής για προτάσεις πάνω στην αναθεώρηση του 

Ν.1666/1986 

- Εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής για δημιουργία προτύπου και προτάσεις πάνω 

στον Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών 

- Εγκρίθηκε η απόφαση για δαπάνες συνεργατών και πάσης φύσεως αμοιβές σε 

εξωτερικούς συνεργάτες.  


