
 

 

Σύλλογος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Δυτικής Κρήτης (Χανίων-Ρεθύμνου) 

Κινητό Σ. Ζαμπετάκη:6946461658 

Κινητό Θ. Στράτου: 6980767280 

e-mail: seodyk@gmail.com  

 

 

  

 

Χανιά, 10 Δεκεμβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: 178/13 

 

Προς: Υπουργείο Υγείας εις προσοχή Υπουργού κου Βορίδη 

Κοιν.: Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (ΠΟΕΟ) 

Θέμα: Διαμαρτυρία του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Δυτικής Κρήτης για το 

άρθρο 33 του σχεδίου νόμου Βορίδη 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Δια της παρούσης επιστολής διαμαρτυρόμαστε για την απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 33 

του νομοσχεδίου "ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ", με 

την οποία θέτει ως προϋπόθεση της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου ο ορισμός ως επιστημονικά υπεύθυνου πτυχιούχο ΤΕΙ.  

Από την υπάρχουσα νομοθεσία το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη ασκείται αποκλειστικά από 

τους έχοντες άδεια-βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, την οποία 

διαχρονικά, από το 1986 μέχρι και σήμερα, δύναται σύμφωνα με τον νόμο να αποκτήσουν:  

α. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας. 

β. Οι πτυχιούχοι δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας, 

κατόπιν: 

i) πρακτικής άσκησης ή διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου (3 ή 6 ετών αντίστοιχα) σε 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και  

ii) επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που ορίζονται από το νόμο (οι οποίες θα 

διεξάγονται με χρονικό περιορισμό, ήτοι μέχρι το τέλος του έτους 2016).Σύμφωνα δε με την 

περίπτωση ΙΒ.3 - υποπαράγραφος 2 του Ν. 4093/2012, αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 3 

του άρθρου 4 του Ν. 1666/1986, ως εξής: "Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης  
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επαγγέλματος, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, 

με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης 

επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη".  

Ενόψει των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι είναι σαφές και αρκετό ούτως ώστε να αποδείξει την 

επάρκεια των εργαστηριούχων οδοντοτεχνιτών και να καταστήσει τη διάταξη του άρθρου 33 

στο σχετικό νομοσχέδιο περιττή. Το αποτέλεσμα του άρθρου αυτού θα είναι το κλείσιμο 

αρκετών μικρών εργαστηρίων, τα οποία δεν θα μπορέσουν να επωμισθούν το κόστος του 

επιστημονικά υπεύθυνου.  

Ζητάμε την άμεση άρση του άρθρου αυτού.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας 

 

Σταύρος Ζαμπετάκης     Θωμάς Στράτος 

 

 

 

  


