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Κοινοποίηση: Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία

ΘΕΜΑ: α. Συµµετοχή της Π.Ο.Ε.Ο. στον υπό εξέλιξη διάλογο Υπουργείου Υγείας –
ΕΟΠΥΥ µε τους επαγγελµατικούς φορείς των οδοντιάτρων - Πρόταση
δέσµης µέτρων για την ολοκληρωµένη οδοντιατρική - οδοντοτεχνική
κάλυψη των Ελλήνων πολιτών από τον ΕΟΠΥΥ και τα Πρωτοβάθµια Κέντρα
Υγείας
β. ∆ιασφάλιση της ποιότητας των κυκλοφορούντων οδοντοτεχνικών
προϊόντων
γ. Ανάγκη εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και
κατοχύρωσης του οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος

ΣΧΕΤ. Υπ' αριθµ. πρωτ. 1310/26-06-2009 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο. (Α.Π. ΥΥΚΑ: Γ.Γ.
1432/26-06-2009): α) πρόταση τροποποίησης Ν. 1666/1986, β) πρόταση
σχεδίου νόµου για τη σύσταση επαγγελµατικού φορέα οδοντοτεχνιτών µε
τη µορφή Ν.Π.∆.∆.
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Ο κλάδος των οδοντοτεχνιτών, ο οποίος εκπροσωπείται πανελλαδικά από την
Π.Ο.Ε.Ο., έχει ως αντικείµενο την παροχή καίριων για τη ∆ηµόσια Υγεία υπηρεσιών,
αποδέκτες των οποίων τυγχάνουν πρωτογενώς οι (περί τους 15.000) οδοντίατροι της
χώρας, κυρίως δε και πρωτίστως όλοι οι πολίτες, που χρήζουν οδοντιατρικής οδοντοπροσθετικής φροντίδας. Στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του
θεσµικού της ρόλου, η Π.Ο.Ε.Ο. επιχειρεί, και µε την παρούσα επιστολή, να θέσει επί
τάπητος καίρια ζητήµατα κοινωνικο - ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, που άπτονται του
οδοντοτεχνικού κλάδου.
Αποτελεί αναντίρρητο και αναµφισβήτητο γεγονός, ότι µία από τις βασικότερες
διαχρονικά ελλείψεις του εθνικού συστήµατος υγείας εντοπίζεται στον τοµέα της
υγειονοµικής κάλυψης των οδοντιατρικών - οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών, η οποία µέχρι
σήµερα εξαντλείται µόνο στο θεραπευτικό σκέλος και στην παροχή γεφυρών και τεχνητών
οδοντοστοιχιών ("µασέλας") και όχι στην παροχή καίριων οδοντο - προσθετικών
υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα το σχετικό βάρος και το δυσβάσταχτο κόστος να επωµίζονται
αποκλειστικά οι ασφαλισµένοι.
Είναι δε καταφανές ότι η υφιστάµενη ασφαλιστική κάλυψη ουδόλως ανταποκρίνεται
στις οδοντιατρικές ανάγκες των ασθενών κατά τον 21ο αιώνα, τη δεύτερη δεκαετία του
οποίου ήδη διανύουµε, µε αποτέλεσµα, ενόψει της µεγάλης οικονοµικής ένδειας, η
στοµατική υγεία των πολιτών να βαίνει συνεχώς επιδεινούµενη.
Κατ' επέκταση, είναι αυτονόητη και απολύτως αναγκαία, µεσούσης της οικονοµικής
κρίσης, η επέκταση της οδοντοπροσθετικής κάλυψης στο σύνολο του πληθυσµού, µε τη
µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του προϋπολογισµού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Α1. Προτάσεις επί του υπό εκπόνηση σχεδίου οδοντιατρικής κάλυψης των
ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ (αγορά οδοντιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες
παρόχους)

Έχει ήδη περιέλθει σε γνώση µας ο διάλογος που εξελίσσεται ανάµεσα στο
Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία – οδοντιατρικούς
συλλόγους, αναφορικά µε την παροχή κονδυλίων από τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ
για την επέκταση της οδοντιατρικής κάλυψης των ασφαλισµένων, δια της αγοράς
οδοντιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες οδοντιάτρους, µε ανάλογη συµµετοχή των
ασφαλισµένων.
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Καταρχήν, επισηµαίνουµε την παντελή απουσία του οδοντοτεχνικού κλάδου από
την εξελισσόµενη διαδικασία διαλόγου. Η µη κλήση και συµµετοχή της Π.Ο.Ε.Ο. κρίνεται
αδικαιολόγητη και άκαιρη, ενόψει της κεφαλαιώδους, για τη στοµατική υγεία, σηµασίας των
οδοντοτεχνικών προϊόντων.
Από εκεί και πέρα, κρίνεται θετική και προς τη σωστή κατεύθυνση η προσπάθεια
του Υπουργείου Υγείας για την επέκταση της οδοντιατρικής φροντίδας στο σύνολο των
ασφαλισµένων. Ωστόσο, λαµβάνοντας, βεβαίως, υπ' όψιν τη δυσχερή οικονοµική
κατάσταση του ΕΟΠΥΥ, διατηρούµε επιφυλάξεις σχετικά µε:
− την προσδοκώµενη χαµηλή αποτελεσµατικότητα του υπό εκπόνηση σχεδίου
οδοντιατρικής κάλυψης, λόγω της σχετικά υψηλής ιδιωτικής συµµετοχής των
ενηλίκων (30% Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 70% Ασφαλισµένος), σε συνδυασµό µε την δυσµενή
οικονοµική συγκυρία
− τη χαµηλή διατίµηση των οδοντιατρικών – οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών σε
σχέση µε τις τιµές της αγοράς
− την εξάντληση της οδοντιατρικής κάλυψης κυρίως στον τοµέα της πρόληψης και
κατ' ελάχιστον στη θεραπεία παθήσεων
− τον περιορισµό των καλυπτόµενων υπηρεσιών κυρίως στην παροχή ολικής –
µερικής οδοντοστοιχίας και τη µη κάλυψη στοιχειωδών εργασιών προσθετικής
αποκατάστασης
− την

απουσία

διατίµησης

και

πρόβλεψης

του

τρόπου

καταβολής των

οδοντοτεχνικών προϊόντων στους εργαστηριούχους οδοντοτεχνίτες, οι οποίοι,
ενώ κατασκευάζουν και παρέχουν τα οδοντοτεχνικά προϊόντα, αγνοούνται
παντελώς στην υπό εξέταση ρύθµιση
− την έλλειψη µέριµνας για την διασφάλιση της ποιότητας των οδοντοτεχνικών
προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στην αγορά οδοντιατρικών – οδοντοπροσθετικών
υπηρεσιών από των ΕΟΠΥΥ, η Π.Ο.Ε.Ο. προτείνει:
− τη συµπερίληψη στην υγειονοµική κάλυψη των ασφαλισµένων στοιχειωδών
εργασιών προσθετικής αποκατάστασης (γέφυρες – στεφάνες), πέραν της
παροχής ολικής – µερικής οδοντοστοιχίας
− τη µείωση του προτεινόµενου ποσοστού ιδιωτικής συµµετοχής στις δαπάνες
παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών
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− τη διατίµηση των οδοντοτεχνικών προϊόντων διακριτά από τις οδοντιατρικές
υπηρεσίες (ενδεικτικά επισηµαίνουµε ότι ήδη υφίσταται σχετικός τιµοκατάλογος,
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην οδοντιατρική σχολή Αθηνών)
− τη σύναψη συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε τους εργαστηριούχους οδοντοτεχνίτες
για την καταβολή της αναλογούσας δαπάνης των οδοντοτεχνικών προϊόντων
απευθείας στους οδοντοτεχνίτες.

Είναι προφανές ότι η διατίµηση των οδοντοπροσθετικών εργασιών, χωρίς να
λαµβάνεται υπ' όψιν και χωρίς να αποτιµάται το κόστος των οδοντοτεχνικών προϊόντων,
δεν εξυπηρετεί τον εξορθολογισµό της καταβαλλόµενης δαπάνης και τη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ η παντελής απουσία πρόβλεψης για την
καταβολή της αναλογούσας δαπάνης στους εργαστηριούχους οδοντοτεχνίτες, θα
προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στο όλο σύστηµα.

Α2. Πρόταση καθολικής οδοντιατρικής - οδοντοπροσθετικής κάλυψης από τα
πρωτοβάθµια κέντρα υγείας του Π.Ε.∆.Υ.

Ενόψει των ανωτέρω διαλαµβανόµενων επιφυλάξεων, συµπληρωµατικά µε τη
σκοπούµενη από το Υπουργείο Υγείας αγορά οδοντιατρικών υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ,
η Π.Ο.Ε.Ο. προτείνει µία δέσµη στοχευµένων µέτρων, για την καθολική κάλυψη των
οδοντοπροσθετικών - οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισµού
του Οργανισµού και µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους ασφαλισµένους, κατά το
πρότυπο που ακολουθείτο, µε θετικότατα αποτελέσµατα, σε ορισµένα ασφαλιστικά ταµεία
(κυρίως των ∆ΕΚΟ για ορισµένες οδοντοπροσθετικές εργασίες και σε ασφαλιστικά ταµεία
των Ενόπλων ∆υνάµεων). Συγκεκριµένα προτείνεται:
- Η επαρκής στελέχωση - επάνδρωση του υφιστάµενου στα οδοντιατρεία των
ασφαλιστικών ταµείων οδοντιατρικού προσωπικού (µε προσλήψεις ή σύναψη συµβάσεων
µε ανεξάρτητους οδοντιάτρους), η δηµιουργία τµηµάτων οδοντιατρικής περίθαλψης στα
νοσοκοµεία του ΕΣΥ και βασικών υποδοµών µε την παροχή κατάλληλου εξοπλισµού στα
πρωτοβάθµια κέντρα υγείας, προκειµένου να δύνανται να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισµένων - ασθενών.
- Η σύναψη συµβάσεων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των πρωτοβάθµιων
κέντρων υγείας µε τους οδοντοτεχνίτες (κατά το πρότυπο που ακολουθείτο για
περιορισµένες οδοντοτοτεχνικές εργασίες ήδη από τη δεκαετία του 1980 στο ΙΚΑ) για την
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πλήρη οδοντοπροσθετική κάλυψη των ασφαλισµένων – ασθενών και µε στόχο τον
εξορθολογισµό των απαιτούµενων δαπανών.
- Αναλογιστική κάλυψη της προκύπτουσας δαπάνης οδοντιατρικού προσωπικού
και οδοντοτεχνικών εργασιών - υπηρεσιών από τους ασφαλισµένους που επιθυµούν να
λάβουν τις σχετικές υπηρεσίες µε το µικρότερο δυνατό κόστος.

Με την προτεινόµενη δέσµη µέτρων επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά
επισηµαίνονται:
- Πλήρης οδοντιατρική - οδοντοπροσθετική κάλυψη των ασφαλισµένων µε τη
µικρότερη δυνατή δαπάνη, η οποία, µε βάσιµους υπολογισµούς, δύναται να ανέλθει στο
1/3 της απαιτούµενης στην αγορά.
- ∆ιεύρυνση της παρεχόµενης κοινωνικο - ασφαλιστικής κάλυψης στο πλαίσιο της
σηµερινής εξαιρετικά δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας.
- Αύξηση της απασχόλησης του οδοντιατρικού προσωπικού.
- Αύξηση και κατανοµή του οδοντοτεχνικού έργου στο σύνολο του εγχώριου
οδοντοτεχνικού προσωπικού.
- Μηδενική οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.
- Αύξηση κρατικών εσόδων από την οικονοµική δραστηριότητα στον τοµέα των
οδοντιατρικών - οδοντοτεχνικών υπηρεσιών.
Θεωρούµε ότι η ως άνω πρόταση µπορεί και πρέπει να εφαρµοστεί µε τις
κατάλληλες παρεµβάσεις από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, µε πολλαπλά προσδοκώµενα
οφέλη για το δοκιµαζόµενο κοινωνικό σύνολο και το εγχώριο οδοντιατρικό και
οδοντοτεχνικό προσωπικό.

Β. ∆ιασφάλιση της ποιότητας των κυκλοφορούντων οδοντοτεχνικών
προϊόντων - Κατοχύρωση των νοµίµως λειτουργούντων οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων

Οι εργαστηριούχοι οδοντοτεχνίτες παρέχουν διαχρονικά υπηρεσίες υψηλής
ποιοτικής στάθµης στο κοινωνικό σύνολο, σε πλήρη συµµόρφωση µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και µε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους στο πλαίσιο των παραγόµενων
ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων.
Ωστόσο, εσχάτως παρατηρείται το φαινόµενο της κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά
οδοντοτεχνικών προϊόντων από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τουρκία, Συρία, Σκόπια, Βουλγαρία
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κλπ), αµφίβολης ποιότητας και προδιαγραφών, τα οποία δεν φέρουν τα απαιτούµενα από
την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία πιστοποιητικά - δηλώσεις συµµόρφωσης σηµάνσεις. Έντυπα διαφηµιστικά των ως άνω προϊόντων αποστέλλονται σωρηδόν σε
Έλληνες οδοντιάτρους, στους οποίους, µάλιστα, προσέρχονται άτυποι πωλητές - "πλασιέ",
οι οποίοι ουδεµία σχέση έχουν µε το οδοντοτεχνικό επάγγελµα, στην προσπάθεια των
παραγωγών τους να εµφιλοχωρήσουν παρανόµως στη σχετική εγχώρια αγορά. Η
πρακτική αυτή ξεκίνησε από την περιοχή της Θράκης και εξαπλώνεται ταχέως σε όλη την
Επικράτεια.
Επιπλέον, δεν λείπουν οι επιτήδειοι, οι οποίοι αντιποιούνται το οδοντοτεχνικό και
οδοντιατρικό επάγγελµα, παρέχοντας "υπηρεσίες" άνευ αδείας.
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας των οδοντοτεχνικών προϊόντων, της
προστασίας των πολιτών από αµφίβολης ποιότητας και µη πιστοποιηµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, της θωράκισης του αδειούχου Έλληνα οδοντοτεχνίτη και των
νοµίµων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων από τον έξωθεν αθέµιτο ανταγωνισµό, αλλά και της
αποφυγής

περιπτώσεων

αντιποίησης

του

οδοντιατρικού

και

οδοντοτεχνικού

επαγγέλµατος, η Π.Ο.Ε.Ο. προτείνει τα εξής:
α. Την εφαρµογή των όρων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου των ιατροτεχνολογικών

προϊόντων

(δήλωση

συµµόρφωσης

-

σήµανση

υλικών

"CE"

οδοντοτεχνικών υλικών - παροχή στοιχείων), που έχει θεσµοθετηθεί µε την υπ' αριθµ.
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 / 2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β 2198/2009) σε
εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατή η
τήρηση στον ΕΟΦ ολοκληρωµένου αρχείου των νοµίµως αδειοδοτηµένων επαγγελµατιών
οδοντοτεχνιτών και οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και των επί παραγγελία οδοντοτεχνικών
προϊόντων που τίθενται ετησίως προς χρήση στην Ελληνική Επικράτεια, µε αποτέλεσµα
να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος νοµιµότητας των παραγωγών οδοντοτεχνικών
προϊόντων και των ίδιων των προϊόντων που τίθενται σε κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά.
Η Π.Ο.Ε.Ο. δύναται και βούλεται να παράσχει κάθε δυνατή συνδροµή προς την
κατεύθυνση αυτή.
β. Τη θεσµοθέτηση της εξατοµικευµένης "κάρτας νόµιµου οδοντοτεχνικού
εργαστηρίου", καταρχήν βάσει του µητρώου µελών της Π.Ο.Ε.Ο., στην οποία και µόνο
τηρείται, στο µέτρο του δυνατού, αρχείο - µητρώο των νόµιµων εργαστηριούχων
οδοντοτεχνιτών.
γ. Την υποχρεωτική παροχή - εγχείριση της, ούτως ή άλλως χορηγούµενης από
τους νόµιµους οδοντοτεχνίτες, δήλωσης συµµόρφωσης στον ίδιο τον πάσχοντα- ασθενή
του οδοντοτεχνικού προϊόντος, προς ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού και παροχή
άµεσης δυνατότητας ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των κυκλοφορούντων
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οδοντοτεχνικών προϊόντων. Ειδικότερα, στη δήλωση συµµόρφωσης, η οποία αποτελεί την
ουσιαστική εγγύηση ασφάλειας του ασθενούς, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
νόµιµου οδοντοτεχνίτη και τα υλικά µε σήµανση CE που χρησιµοποιήθηκαν για την
κατασκευή του εκάστοτε οδοντοτεχνικού προϊόντος.
δ. Σύσταση Επαγγελµατικού Φορέα Οδοντοτεχνιτών - Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η Π.Ο.Ε.Ο., ήδη από το θέρος του έτους 2009, κατέθεσε αρµοδίως
ολοκληρωµένη πρόταση θεσµοθέτησης Επαγγελµατικού Φορέα Οδοντοτεχνιτών µε τη
µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (βλ. σχετικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο.), που θα
τελεί υπό την εποπτεία του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (στο

πρότυπο του επαγγελµατικού φορέα των φυσιοθεραπευτών / Ν. 3599/2007 - ΦΕΚ Α
176/1.8.07), προς επίρρωση και πραγµάτωση των προαναφερόµενων στοχεύσεων.
Η θεσµοθέτηση του ως άνω φορέα κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προαγωγή
και ανάπτυξη της δραστηριότητας του οδοντοτεχνίτη, ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης
επιστήµης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθµης στο κοινωνικό σύνολο.
Περαιτέρω, µε τη σύσταση και λειτουργία του προτεινόµενου φορέα θα καταστεί
εφικτή η συστηµατική έρευνα, η υποβολή εισηγήσεων και η ανάληψη ολοκληρωµένων
δράσεων για την εκπαίδευση,

µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των οδοντοτεχνιτών,

καθώς και η συµµετοχή στην αποτελεσµατική υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων.
Ταυτόχρονα θα καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική εποπτεία στην άσκηση της
συγκεκριµένης δραστηριότητας, µε την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για την
απόκτηση και την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη, την
τήρηση

ολοκληρωµένου

και

πλήρως

ενηµερωµένου

µητρώου

επαγγελµατιών

οδοντοτεχνιτών και οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, την έκδοση και χορήγηση της
προτεινόµενης "κάρτας νόµιµου εργαστηρίου", τη σύσταση επιτροπών ελέγχου της
νόµιµης άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος, τη συµµετοχή στα αρµόδια θεσµικά
όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα µας, τον ουσιαστικό πειθαρχικό
έλεγχο και την τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας οδοντοτεχνιτών.
Επιπλέον, η σύσταση και λειτουργία Επαγγελµατικού Φορέα Οδοντοτεχνιτών, µε τη
µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, για την οργάνωση και εποπτεία του
επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη, είναι επιτακτική λόγω του µεγάλου αριθµού (άνω των
1.500) των υφισταµένων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν
ότι υφίστανται περί τους 8.000 αδειούχοι οδοντοτεχνίτες, που δεν ασκούν ανεξάρτητη
δραστηριότητα.
Σύµφωνα δε µε την κατατεθείσα πρόταση της Π.Ο.Ε.Ο., εν όψει και της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας, οι πόροι του προτεινόµενου προς σύσταση φορέα θα προέρχονται
αποκλειστικά από την εγγραφή και την ετήσια εισφορά των µελών, τα δικαιώµατα από την
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έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, επιχορηγήσεις, δωρεές ή κληροδοτήµατα, χωρίς
να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός.

Γ. Αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της κείµενης νοµοθεσίας (Ν. 1666/1986)

Πάγιο αίτηµα της Π.Ο.Ε.Ο. είναι ο εκσυγχρονισµός της κείµενης νοµοθεσίας, µε
κύριους άξονες:
- Τη θεσµοθέτηση της "κάρτας νόµιµου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου".
- Την κωδικοποίηση των επιµέρους ρυθµίσεων που αφορούν στην άσκηση και
οργάνωση του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη, οι οποίες σήµερα βρίσκονται διάσπαρτες
σε διάφορα νοµοθετήµατα (ζητήµατα ιατρο - τεχνολογικού ενδιαφέροντος, τήρηση
περιβαλλοντικών όρων, πολεοδοµικών διατάξεων, προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας κατά τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 και της άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος, κώδικας δεοντολογίας).
Για το ως άνω καίριας σηµασίας ζήτηµα, η Π.Ο.Ε.Ο. έχει καταθέσει ολοκληρωµένο
σχέδιο – πρόταση (βλ. σχετικό έγγραφο Π.Ο.Ε.Ο.), το οποίο έτυχε θετικής αντιµετώπισης
από το τότε ΥΥΚΑ, στο οποίο συνεστήθη διαρκής επιτροπή – οµάδα εργασίας, αλλά δεν
έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα.

Φρονούµε ότι τα ανωτέρω, ορισµένα εκ των οποίων χρονίζοντα, ζητήµατα
χρήζουν, ιδίως υπό τις σηµερινές συνθήκες, άµεσης διευθέτησης, µε την ουσιαστική και
δηµιουργική ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Η Π.Ο.Ε.Ο. τίθεται στη
διάθεση της πολιτικής ηγεσίας και αναµένει τη θετική ανταπόκριση της Πολιτείας επί των
προτάσεών της και την άµεση συµµετοχή της στον εξελισσόµενο διάλογο.

Με εκτίµηση

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
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