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 No1, 24.09.2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη , τον Γενικό 

Γραμματέα, κ. Γιαννόπουλο,  τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεωργακόπουλο και άλλους υπηρεσιακούς 

παράγοντες.  

Στην συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου: 

Α) Τέθηκε το ζήτημα της επέκτασης των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συσχετισμό με τις νέες τεχνολογίες 

και τον έλεγχο αυτών.  Ζητήσαμε την άμεση νομοθέτηση και επέκταση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων 

στην χρήση της νέας τεχνολογίας. Διατυπώσαμε τη θέση μας ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αφορούν 

σε νέες τεχνολογίες να παράγονται από οδοντοτεχνίτες σε χώρους αδειοδοτημένου οδοντοτεχνικού 

εργαστηριού.  

Β) Τέθηκε το ζήτημα της παράνομης εισαγωγής από τρίτες χώρες και ειδικά από Τουρκία οδοντοτεχνικών 

εργασιών. Ζητήσαμε τον έλεγχο από το Υπουργείο στα τελωνεία, των προϊόντων που παρανόμως διακινούνται. 

Για όλα τα παραπάνω διατυπώθηκε η θετική άποψη του Υπουργού και μας ζητήθηκε να καταθέσουμε σχέδιο 

πρότασης για συνέχιση του διαλόγου  
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Γ) Συζητήσαμε τη σύναψη νέας σύμβασης ανάμεσα στις ΥΠΕ και στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια . Τονίσαμε τη 

διαφωνία μας με τη σύμβαση που προτάθηκε από τις ΥΠΕ με την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα 

οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Ζητήσαμε την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την 

εκκαθάριση της παρακράτησης του 10% των τιμολογημένων εργασιών από 2012 έως το 2015.  

Αποφασίστηκε η υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΠΣΟ και η κατάθεση νέου 

σχεδίου σύμβασης από τον ΠΣΟ για συζήτηση με τον ΕΟΠΥΥ. Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση στις 20 

Σεπτεμβρίου 2018 με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και υπηρεσιακούς παράγοντες , όπου και καταθέσαμε την 

πρόταση μας για τη συμφωνία – πλαίσιο με το Υπουργείο Υγείας. Μέχρι την κατάληξη των διαπραγματεύσεων, 

μην προχωρήσετε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τις ΥΠΕ. Για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών δόθηκε εντολή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας  για την άμεση εξόφληση τους όπως και για την 

εκκαθάριση και πληρωμή του 10%.  

 


