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ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

               Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας  

               Τμήμα Κοινωνικής & Ασφαλιστικής Προστασίας  

               Υπόψιν: Αρμόδιος Α/Β’ (Ε.Κ.) Τσιχλής Γεώργιος  

ΘΕΜΑ:   «Απάντηση στο υπ.Α.Π.1057/12/199-β έγγραφο» 

 

Κύριοι,  

Σε απάντηση στο έγγραφο σας με Α.Π. 1057/12/199β με θέμα «Παροχή πληροφοριών» σας 

γνωστοποιούμε ότι:  

Πληροφορηθήκαμε στις 09/03/2017 από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  και την ιστοσελίδα 

του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής,  την από 02/03/2017 μήνυση που είχε καταθέσει ο 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής  χωρίς ποτέ να μας ενημερώσει αλλά και καλύπτοντας το 

όνομα και την διεύθυνση του καταγγελλόμενου.  

Η Π.Ο.Ε.Ο. με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 10/03/2017 και που ποτέ δεν δημοσιεύθηκε 

στα ΜΜΕ παρά τις προσπάθειες μας , καταδίκασε απερίφραστα κάθε παράνομη άσκηση 

του οδοντιατρικού επαγγέλματος όπως εξάλλου επιβάλλει ο Ν.1666/1986 άρθρο 2 παρ.3. 

Παράλληλα,  προσπαθούσαμε να μάθουμε το όνομα και την διεύθυνση του 

καταγγελλόμενου για να ακολουθήσομε τις νόμιμες διαδικασίες. 

Στις 15/03/2017 προβήκαμε στην μόνη θεσμικά νόμιμη ενέργεια , κάτι που έπρεπε να είχε 

κάνει ο ΟΣΑ , και με επιστολή καταγγελίας στην Περιφέρεια, ζητήσαμε να επισκεφτεί  η 

Επιτροπή Ελέγχου - η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο και της Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας  -  την οδό Βικέλα 39 και να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, κάτι το οποίο και 

έγινε στις 21/03/2017 και μας κοινοποιήθηκε στις 24/03/2017.  

Σας γνωστοποιούμε δε, ότι από έλεγχο στο αρχείο μας ο Κουτέλας Νικόλαος του Γεωργίου 

και της Ειρήνης , δεν υπήρξε ποτέ μέλος του Συλλόγου  και δεν θα μπορούσε να είναι 



ούτως ή άλλως, αφού και προϋπόθεση για την εγγραφή στο Σύλλογο είναι η προσκόμιση 

της άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. 

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι στις 28/03/2017 συστάθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ. όπου η εγγραφή είναι υποχρεωτική, ενώ μέχρι τότε ήταν 

προαιρετική.  

Παρά τις προσπάθειες μας,  ο έλεγχος των παράνομων εργαστηρίων μέσω Δ.Ο.Υ.  δεν 

κατέστει δυνατός.  

Συνημμένα: 

- Ν.1666/1986 

- Δελτίο Τύπου Π.Ο.Ε.Ο. σε ΜΜΕ για καταγγελία 

- Καταγγελία Π.Ο.Ε.Ο. στην Περιφέρεια Αττικής (Α.Π.1597/15-03-2017) 

- Απάντηση Περιφέρειας Αττικής (Α.Π.6598/24-03-2017) 

- Επιστολή Π.Ο.Ε.Ο. στο Υπουργείο Οικονομικών (Α.Π.:1474/28-05-2013) 

- Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών (Δ15Α/1094382/ΕΞ2013) 
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