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Αθήνα, 18/12/2014 

 

ΘΕΜΑ : Άμεση απόσυρση του άρθρου 33 του Νομοσχεδίου:«ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ» 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 
Στην Αθήνα σήμερα , 18 Δεκεμβρίου 2014 και στα γραφεία του Συλλόγου μας,  συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση 
με τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου.  

Ε π ε ι δ ή :  
 η διάταξη του άρθρου 33, με την οποία τίθεται ως προϋπόθεση της λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

ο ορισμός «επιστημονικού υπευθύνου» αποφοίτου Οδοντικής Τεχνολογίας τριτοβάθμιας ή ανωτάτης 
εκπαίδευσης, οδηγεί εκ του αποτελέσματος σε άδειες – βεβαιώσεις ασκήσεως επαγγέλματος δύο κατηγοριών 
(και ταχυτήτων), κατά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της επαγγελματικής 
ελευθερίας,  

 είναι παράλογο, ο κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, που είναι απόφοιτος 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν 
πολυετούς πρακτικής άσκησης – διδακτικού έργου και επιτυχούς συμμετοχής του στις εξετάσεις της 
Ελληνικής Πολιτείας, να υποχρεούται προκειμένου να λειτουργήσει νόμιμα το εργαστήριό του πλέον, σε 
πρόσληψη «επιστημονικά υπεύθυνου», δηλαδή, ενός άλλου κατόχου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
οδοντοτεχνίτη, που τυγχάνει απόφοιτος του ΤΕΙ οδοντικής τεχνολογίας, 

 δεν είναι δυνατόν ο αδειούχος οδοντοτεχνίτης (είτε απόφοιτος ΤΕΙ είτε απόφοιτος ΔΕ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης) δηλαδή ο νομίμως ασκών την εν λόγω δραστηριότητα, να κρίνεται επαρκής για την κατασκευή 
των οδοντοτεχνιτών προϊόντων, αλλά ανεπαρκής για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών 
πιστοποίησης των προϊόντων, που νομίμως κατασκευάζει, 

 θίγονται κατάφωρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων οδοντοτεχνιτών,  

 υποκρύπτονται απαράδεκτες συνδικαλιστικές πρακτικές περιορισμού της επαγγελματικής ελευθερίας και 
κατάλυσης του ανταγωνισμού, αλλά και λογικές αύξησης της σπουδαστικής πελατείας, με τελικό στόχο την 
απεμπόληση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αδειούχων οδοντοτεχνιτών 
- αποφοίτων ΔΕ,  

 οι λογικές "διαχωρισμού" των νομίμων αδειούχων οδοντοτεχνιτών σε δύο (άνισες)  κατηγορίες, πολλώ δε 
μάλλον όταν θεμελιώνονται σε νομικά και ουσιαστικά αβάσιμα επιχειρήματα, κρίνονται άκαιρες και 
ατελέσφορες,  

ο μ ό φ ω ν α  α π ο φ α σ ί σ θ η κ ε  
 
Να διαμαρτυρηθούμε και ν’ απαιτήσουμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 33, του υπό ψήφιση νομοσχεδίου 
«ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», για την προστασία των επαγγελματιών οδοντοτεχνιτών, κατ’ επέκταση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του κοινωνικού ιστού και της οικονομίας. 
 
Ο κλάδος θα αντιπαλέψει με όλα τα νόμιμα μέσα και θα καταστήσει ανενεργή την υφιστάμενη τροποποίηση που 
ακυρώνει τον αδειούχο οδοντοτεχνίτη, αυξάνει το κόστος εργασίας καθώς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό και οδηγεί 
στο κλείσιμο των εργαστηρίων μας. 
 

Η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 

 

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Γραφείο Υπουργού κ. Βορίδη Μάκη 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

- ΒΕΑ 

- ΜΜΕ 

 

 


