
ΕΙΣΠΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
£-* τού σχεδίου νόμου «περί των ’Οδοντιατρικών Συλλόγων 

καί τής Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονοια; (Ε. 
Ο.Ο.), ώς καί λοιπών συν2φών διατάξεων».

Ιΐοός τ)/>' Bor/.ljt· ιών 'Ελλήνων

To παρόν σχεδιον νομού αφορά στους Οδοντιατρικούς — ο 
λόγιος τής Χώρος καί στόν Πχυελλήνιο Οδοντιατρικό Σύλ- 
λνΌ ό όττοόος μετονομάζεται εις Ελληνική Οδοντιατρική 
'Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).

Ms τις διατάξεις τού σχεδίου τούτου αναμορφώνεται ή περί 
'Οδοντιατρικών Συλλόγων καί Πανελληνίου Οδοντιατρικού 
Συλλόγου νομοθεσία μέ την όποια ρυθμίζονται άπό τό έτος 
1939 μέχρι σήμερ2 τό τής λειτουργίας των Οδοντιατρικών 
Συλλόγων καί τού Πανελληνίου ’Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Κατά τό μ2·/.ρό τούτο διάστημα. έγιναν εμφανείς ατέλειες 
και αδυναμίες τής νομοθεσίας αυτής, ιδίως μετά τήν -/.ατά 
τά τελευταία χρόνια αλματώδη ττρόοτο καί εξέλιξη τής Οδον
τιατρικής Επιστήμης y.a: στην Χώρα μας, στήν όττοία ήδη

τής Δη-;ο/. ο y.a: η πσοσσοοα των οοοντ
μοτίας Υγείας, γίνεται καθημερινά σημαντικώτερος.

Σήμερα υπάρχουν δύο Πανεπιστημιακές Οδοντιατρικές 
Σχολές ("Αθήνα y-αΐ Θεσσαλονίκη) άντε τοϋ παλαιού Οδον
τιατρικού Σχολείου τό όποιον ήταν τμήμα τής ’Ιατρικής
Σχολής τοϋ Π ανεπιστημίου "Αθηνών. Ά~ό αυτές αποφοιτούν 
επιστήμονες ό αριθμός των. όποιων .πλησιάζει αήμερα-- τις 
7.000 ένώ κατά τό έτος 1939 οί οδοντίατροι τέ ολόκληρη 
τή Χώρα ήταν περίπου 500.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ό ρόλος των ’Οδοντιατρικών Συλ
λόγων γίνεται σοβαρώτερος καί ή ανάγκη τής λειτουργίας 
αυτών με εκσυγχρονισμένο σύστημα είναι πλέον επιτακτική.

Αυτός ακριβώς ό σκοπός, έπιόιώκετα: μέ τό προς ψήφιση 
νομοσχέδιο οϊ διατάξεις τοΰ όποιου προσαρμόζουν τις απαι
τήσεις καί τις παροχές τής Πολιτείας προς τους Συλλό
γους καί τά μέλη των στην σημερινή πραγματικότητα καί 
αναμορφώνουν- αντίστοιχα τούς κανόνες τών καθηκόντων καί 
υποχρεώσεων τών οδοντιάτρων προς αυτήν καί τους Συλλό
γους των.

Επίσης, μέ τις διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου τούτου, καθο
ρίζονται επακριβώς οί σκοποί τοΰ Πανελληνίου ’Οδοντιατρι
κού Συλλόγου, ήοη 'Ελληνικής ’Οδοντιατρικής 'Ομοσπονδίας, 
σύμφωνα μέ τά διεθνώς κρατούντα, ώς καί οι επιστημονικές 
καί επαγγελματικές επιδιώξεις αυτού, προσαρμοσμένες στους 
δεοντολογικούς κανονισμούς καί υποχρεώσεις τών 'Οδοντιά
τρων.

Οί βασικές αρχές τοΰ νομοσχεδίου τούτου, αποτελούν προ
τάσεις τών οδοντιατρικών οργανώσεων καί έχουν γίνει δε
κτές από τις γενικές συνελεύσεις όλων τών 'Οδοντιατρικών 
Συλλόγων καί τοΰ Πανελληνίου ’Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Είδικώτερα μέ τό νέο νόμο καί μέ τά πρώτα άρ·Spa αυτού, 
t. 2. 3, 4 καί 5 ρυθμίζονται τά τής έγγ?2?ή; τών οδοντία
τρων στους Συλλόγους τής περιφερεία; των καί διαγράφεται 
τό αντικείμενο καί το περιεχόμενο τού έργου αυτών, σύμφωνα
με οεηγιε: τής Ε.Ο.Κ.

Μέ τό άρθρο 3 διευθύνονται ο! σκοποί τών Οδοντιατρικών 
Συλλόγων.

Μέ τά άρθρα 11 καί συνέχεια καθιερώνεται αντιπροσω
πευτικό σύστημα γιά τήν εκλογή τών Διοικήσεων αυτών, αί 
έν.σχυμένη ή άπλή αναλογική, άνάλογα με τήν περίπτωση, 
άντί τοϋ πλειοψηφικού πού ίσχυε μέχρι σήμερα.

' Ετσι εκπροσωπείται καί ή μειοψηφία τών οδοντιάτρων στή 
Διοίκηση τών Συλλόγων των.

Μέ τά άρθρα 13 καί συνέχεια, καθιερώνεται ή υποχρεωτική 
προσέλευση τών οδοντιάτρων στις Γενικές Συνελεύσεις γιά 
αρχαιρεσίες τών Συλλόγων των. καταργοϋνται οί περιορισμοί 
στέ δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθαι, περιορίζονται καί απλοποιούν
ται οϊ διαδικασίες τών αρχαιρεσιών.

Προβλέπεται επίσης (άρθρον 26) ή εκδίκαση τών ενστά
σεων κατά τής διαδικασίας καί τού κύρους τών αρχαιρεσιών, 
άπό τις Δικαστικές καί όχι τις Διοικητικές άρχές, όπως 
ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μέ τά άρθρα 35 καί συνέχεια, εκσυγχρονίζονται οί περί 
λειτουργίας τοϋ κεντρικού συντονιστικού οργάνου τών οδοντιά
τρων. δηλ. τού Πανελληνίου ’Οδοντιατρικού Συλλόγου, ήδη 
’Ελληνικής Οδοντιατρικής 'Ομοσπονδίας διατάξεις καί κα
θιερώνεται ώς σύστημα εκλογής τής διοικήσεως αυτού, ή 
ένισχυμένη αναλογική. Στή·; διοίκηση αυτού μετέχουν ώς ισό
τιμα μέλη, οδοντίατροι μέλη τών κεντρικών καί επαρχιακών 
συλλόγων οί όποιο: έχουν εκλεγεί ώς εκπρόσωποι αυτών.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι μαζί μέ τούς Προέδρους τών 
’Οδοντιατρικών Συλλόγων, αποτελούν τήν Γενική Συνέλευση 
τής 'Ελληνικής ’Οδοντιατρικής 'Ομοσπονδίας ή όποια εκλέ
γει -τό 14αμελές Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Μέ τά άρθρα 74 καί επόμενα αναπροσαρμόζονται οί δια
τάξεις τών αρμοδιοτήτων τοΰ Υπουργού ό όποιος είναι τό 
ανώτατο εποπτικό όργχυο τών ’Οδοντιατρικών Συλλόγων καί 
τής Ε.0.0.

Τέλος μέ τις διατάξεις τών άρθρων 51 καί επόμενα εκ
συγχρονίζονται πλήρως οί διατάξεις περί Πειθαρχικών Συμ
βουλίων καί πειθαρχικών παραπτωμάτων τών οδοντιάτρων.

Μετά τις παραπάνω άναφερόμενες επιδιώξεις τού σχεδίου 
νόμου «περί τών ’Οδοντιατρικών Συλλόγων και τής 'Ελλη
νικής ’Οδοντιατρικής Όμοσπονίας», προτείνουμε τήν ψήφι
σή του.

Έν Άθήναις τή 21 Δεκεμβρίου 1979
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