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 Αθήνα, 31.07.2019 
Νο11 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών με τον Υπουργό 

Υγείας, κ. Κικίλια, και τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη, στο Υπουργείο Υγείας.  

Ακολουθεί η ατζέντα δράσεων που κατατέθηκε στην ανωτέρω συνάντηση.  
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Α.Π.: 39/2019                 

                                                                                                    Αθήνα, 30.07.2019 

Σελίδες: 3 

ΠΡΟΣ:            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

                        - Υπουργός Υγείας, κ. Κικίλιας Βασίλης                   

ΘΕΜΑ:          «Υπόμνημα | Ατζέντα Δράσεων» 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Ο Οδοντικός  Τεχνολόγος (Οδοντοτεχνίτης) είναι ο επαγγελματίας υγείας όπου ασχολείται με την 

αποκατάσταση, σε συνεργασία με τους θεράποντες οδοντιάτρους, της νωδότητας, της έλλειψης 

δηλαδή των δοντιών και με αυτό τον τρόπο της βελτίωσης των λειτουργιών όπως της μάσησης, της 

ομιλίας και της αισθητικής.  

Επίσης κατασκευάζει ορθοδοντικά μηχανήματα και ενδοστοματικές και εξωστοματικές προσθέσεις για 

ελλείμματα της γναθοπροσωπικής περιοχής.  Σήμερα αναγνωρίζεται από όλους η  μεγάλη σημασία 

που δίνουν οι άνθρωποι στην αισθητική προσώπου, με σκοπό την βέλτιστη κοινωνική προβολή για 

κοινωνικούς ή και για επαγγελματικούς λόγους.  

 

Τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης το επόμενο χρονικό διάστημα είναι τα εξής: 

1. Ολοκλήρωση διαδικασίας του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ. 

 

- Κατάθεση και υπογραφή Δεοντολογικού Κανονισμού. 

 

- Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης με βάση το άρθρο 71 του  Ν.4461 | ΦΕΚ 38 

Α' / 28.03.2017 για τις αναγκαίες για τη λειτουργία του Συλλόγου οργανικές θέσεις.  

 

- Εγκύκλιος στις Περιφέρειες για υποχρέωση εγγραφής στον Π.Σ.Ο.  ως προϋπόθεση 

για την έκδοση άδειας λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.  

 

- Δυνατότητα στον Π.Σ.Ο.  για αρμοδιότητα πάνω στην έκδοση άδειας λειτουργίας 

Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.  

 

- Δυνατότητα εγγραφής στον Π.Σ.Ο.  αποφοίτων από το τμήμα Βιοιατρικών 

Επιστημών – κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας  της τριτοβάθμιας  Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης που θα αποφοιτήσουν εντός ολίγου από το ΠΑ.Δ.Α., με βάση την τροπολογία 

που κατατέθηκε για τους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α. (Ν. 4610/2019 - 

7/5/2019) 

 

- Εγγραφή στον Π.Σ.Ο. και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών για την κάλυψη όλου του 

οδοντοτεχνικού κλάδου πανελλαδικά.  
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2. Αναθεώρηση Βασικού Νόμου | Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 

Από τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι η 

αναθεώρηση του βασικού νόμου των Οδοντοτεχνιτών Ν.1666/1986 (σημαντικό 

σημείο η κατάργηση του άρθρου 9 του Νόμου) και η ενίσχυση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).  

 

Με την αλματώδη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας ελλοχεύει ο κίνδυνος οι απόφοιτοι 

Οδοντικοί Τεχνολόγοι να μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας αν συνεχιστεί ο σχεδιασμός και 

η «κοπή» οδοντοπροσθετικών εργασιών να γίνεται από άλλα επαγγέλματα εκτός 

Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου. 

 

Είναι επιτακτική ανάγκη η εξασφάλιση του έλληνα Οδοντοτεχνίτη ούτως ώστε το 

επάγγελμα να συνεχίσει να υφίσταται στο μέλλον.  

Η δυνατότητα του συστηματικού έλεγχου των οδοντιατρείων και των ψηφιακών κέντρων που 

κατασκευάζουν Οδοντοτεχνικά Προϊόντα είναι πλέον επιβεβλημένη.  

 

► Θέση μας είναι η θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων πάνω στο 

αποκλειστικό δικαίωμα σχεδιασμού και κατασκευής οδοντοπροσθετικών εργασιών 

από ψηφιακές συσκευές σε χώρους αδειοδοτημένου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

από οδοντικούς τεχνολόγους.  

 

3. Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδας  

 

- Εκσυγχρονισμός και πρόσληψη υπαλλήλων στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια των 

ΥΠΕ για την κάλυψη των ασφαλισμένων σε πανελλαδική κλίμακα.  (έγγραφο ΠΣΟ με 

Α.Π.37/22.07.2019) 

 

- Επέκταση εργασιών στις συμβάσεις των ΥΠΕ με ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια για 

ακίνητη προσθετική με παροχή του ΕΟΠΥΥ. 

 

- Αναφορικά με τις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος των ΥΠΕ προς ιδιωτικά οδοντοτεχνικά 

εργαστήρια δεν θα πρέπει να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

δικαιολογητικών αλλά να είναι μία διαρκής διαδικασία υπογραφής συμβάσεων.  

Όσο για την επιτροπή αξιολόγησης οδοντοτεχνικών εργαστηρίων που συστήνουν οι ΥΠΕ, η 

υποχρεωτικότητα της ενεχυρίασης βεβαίωσης από μέρους του ΠΣΟ καλύπτει το θέμα 

νομιμότητας των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.  
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4. Ανεξάρτητο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας στο ΠΑΔΑ 

 

Η ίδρυση του ΠΑΔΑ σίγουρα ήταν προς τη θετική εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή, επιστημονική, 

ερευνητική, διοικητική, επαγγελματική, νομική, ηθική, κλπ. κατεύθυνση, όμως έγινε χωρίς 

προηγούμενο σχεδιασμό και μελέτη. 

Άποψη μας είναι ότι το Τμήμα  Βιοϊατρικών Επιστημών της ΣΕΥΠ δεν είναι βιώσιμο με αυτή τη 

μορφή.  

Θα πρέπει να δρομολογηθεί ανεξαρτητοποίηση της Κατεύθυνσης της Οδοντικής 

Τεχνολογίας ξανά σε Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας αυτόνομο και ανεξάρτητο ως όφειλε να 

είναι από την ίδρυση του ΠΑΔΑ και ως είχε τονιστεί στην πολιτική ηγεσία εξ αρχής. 

(επισυναπτόμενη η θέση των μελών ΔΕΠ κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας - Τμήμα  

Βιοϊατρικών Επιστημών, ΣΕΥΠ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 

 

5. Διαρροή Οδοντοπροσθετικών Εργασιών σε όμορες χώρες 

 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό που έχει απασχολήσει έντονα τον οδοντοτεχνικό κλάδο , ειδικά 

τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος στα σύνορα (ειδικά 

στις χώρες εκτός Ε.Ε.).  

Οι προσπάθειες μείωσης της διαρροής που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έφεραν αποτέλεσμα.  

 

 

                  Με τιμή,  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                             

      ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                                                 ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 


