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Κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε δια της παρούσης να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για
την παντελώς απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 33 ‘’ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ
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ΥΓΕΙΑΣ».
Είναι γνωστό ότι από τον 1666/86 προκύπτουν τα εξής:
- Ο αδειούχος οδοντοτεχνίτης, ως υπεύθυνος οδοντοτεχνικού εργαστηρίου,
διασφαλίζει πλήρως την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και, κατ’
επέκταση, τη δημόσια υγεία.
- Τα οδοντοτεχνικά προϊόντα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας από τους
οδοντιάτρους, οι οποίοι ελέγχουν την ποιότητα και τις προδιαγραφές τους και
είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους στους ασθενείς.
Συνεπώς δεν υφίσταται κανένα κενό στην άσκηση και λειτουργία του
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
Είμαστε αντίθετοι ως Σύλλογος για το άρθρο 33, πιστεύοντας ότι
θίγονται τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων μας όπως και από την
Νομοθεσία προκύπτει μεταβατικός χρονικός ορίζοντας. Οι Οδοντοτεχνίτες δεν
συνάγουν με πρακτικές που στηρίζονται σε αβάσιμα επιχειρήματα.
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα πράξει τα δέοντα απαλείφοντας την διάταξη του
άρθρου 33 η οποία κατακρεουργεί και στέλνει τα περισσότερα εργαστήρια στο
κλείσιμο, θίγοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων
οδοντοτεχνιτών. Το άρθρο 33 ουσιαστικά δεν απελευθερώνει το επάγγελμα
αλλά αντιθέτως το περιορίζει.

Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις και κατά συνέπεια τις ενέργειες της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.) και
επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε ότι από το κοινοτικό δίκαιο, υπό τη
μορφή Οδηγιών κυρίως, ορίζονται δεσμευτικώς για τα κράτη μέλη τα ελάχιστα
τυπικά ή/και ουσιαστικά προσόντα προς απόκτηση άδειας άσκησης
ορισμένων, μόνο, επαγγελμάτων για λόγους δημόσιας ασφάλειας και
δημόσιας υγείας σε επίπεδο ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Τέτοιου τύπου
ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί με τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ,
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, που αφορούν στα επαγγέλματα του νοσηλευτού υπεύθυνου για
γενικές φροντίδες, του οδοντίατρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του
αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού.
Εν προκειμένω, δεν υφίσταται σχετική κοινοτική ρύθμιση, η οποία να
ορίζει τα ελάχιστα προσόντα άσκησης του επαγγέλματος του
«οδοντοτεχνίτη». Σημειώνεται ότι η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2001/19/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το
Π.Δ. 160/2000 (όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 373/2001 και Π.Δ.
385/2002), θεσπίζουν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Οι
εν λόγω διατάξεις δεν ρυθμίζουν τα ελάχιστα προσόντα ασκήσεως του
επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη.
Κλείνοντας, ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα απαλείψει την διάταξη του
άρθρου 33 η οποία περιορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων
οδοντοτεχνιτών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Μητρούσης Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμματέας
Μπαλτατζής Ιωάννης

