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ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση Άρθρου 33 : ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 ) 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Δια της παρούσης θέλουμε να δηλώσουμε  την έντονη διαμαρτυρία μας για την 

απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 33 ‘’ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ’’, Κεφαλαίο Ε’ ,‘’ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ’’ ,του 

σχεδίου Νομού ‘’ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».  

Συγκεκριμένα το άρθρο 33 αναφέρει, ’’Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση 

λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν 

άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και 

εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται 

επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (οδοντοτεχνίτης 

ΑΤΕΙ). Τα νομίμως λειτουργούντα μέχρι σήμερα οδοντοτεχνικά εργαστήρια πρέπει 

εντός τριών (3) ετών να αναθεωρήσουν τις άδειές τους σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο. 

 

Κατά την άποψη μας μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχουν τα παραπάνω: 

 



1) Ο διαχωρισμός των ήδη αδειούχων οδοντοτεχνιτών σε δυο άνισες 

κατηγορίες, σε μια περίοδο που τα εργαστήρια, όπως και όλες οι 

επιχειρήσεις, βάλλονται από παντού θα οδηγήσει σε ολιγοπωλιακές 

καταστάσεις ειδικά σε μικρές κοινωνίες και  ότι αυτό συνεπάγεται. 

2) Ο ίδιος ο νόμος μέχρι σήμερα έδινε το δικαίωμα στους αποφοίτους ΔΕ της 

απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από τριετή πρακτική 

άσκηση και συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις, αλλά ο ίδιος νομοθέτης 

σήμερα θεωρεί τον ίδιο του το εαυτό λανθασμένο και τα ψηφίσματα του 

ανεπαρκή αφού κατά το νέο σχέδιο νόμου οι ίδιοι άνθρωποι μέσα σε μια 

μέρα κρίνονται μη αρμόδιοι να επιτελέσουν το έργο που μέχρι σήμερα 

επιτελούσαν. 

3) Η εκ των πραγμάτων κατάργηση της έννοιας άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

αφού το σχέδιο νόμου ορίζει διαφορετικά προνόμια για τους κατόχους που 

μέχρι σήμερα ήταν ίσοι απέναντι στο νόμο.  

4) Σε μικρές πόλεις όπως η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, η πρόσληψη απόφοιτου 

ΤΕΙ ως επιστημονικού υπευθύνου θα είναι αδύνατη λόγω της ελάχιστης 

προσφοράς εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο, και στη μικρή αυτή 

περίπτωση που αυτό καταστεί δυνατό θα ανεβάσει τα έξοδα της 

επιχείρησης σε βαθμό που αυτή θα κριθεί μη βιώσιμη. Κατά συνέπεια θα  

βαθύνει ακόμη περισσότερο η ανεργία σε πόλεις που ήδη πλήττονται  και θα 

ανθίσει η μαύρη εργασία που αναπόφευκτα θα προκύψει από την 

απευχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου.  

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους συντασσόμαστε με την ΠΟΕΟ, καθώς με 

όλους του κατά τόπους συλλόγους μας και ζητάμε την μη ψήφιση της εν λόγω 

υποπαραγράφου, γιατί θεωρούμε πως μόνο ανισότητες και άσχημες εξελίξεις 

θα επιφέρει, με κύριο θύμα την οδοντιατρική περίθαλψη του Έλληνα πολίτη.  

 

Με εκτίμηση,  

Για τον Σύλλογο Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Τρικάλων – Καρδίτσας, 

  

Ο πρόεδρος     Ο γραμματέας 

Μπουτζιωρής Θωμάς     Σαμαράς Ηλίας 


