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ΘΕΜΑ:   Ενημέρωση για τη διάταξη του άρθρου 33 στο σχέδιο νόμου  «ΙΔΡΥΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ» - Άρθρο 33 - Άδεια 
λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου - Επιστημονικός υπεύθυνος 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
 
 
 

 

Συνάδελφε, 

Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για την απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 33 – Άδεια λειτουργίας 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου- στο Σχέδιο Νόμου «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».   

 

Με την εν λόγω διάταξη τίθεται ως προϋπόθεση της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ο ορισμός ως επιστημονικά υπεύθυνου πτυχιούχου ΑΤΕΙ. Πρόκειται για 

μία διάταξη η οποία έρχεται αντίθετη με την τωρινή νομοθεσία: 

Το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη ασκείται αποκλειστικά από τους έχοντες άδεια - βεβαίωση ασκήσεως 

επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, την οποία διαχρονικά (από το έτος 1986 μέχρι και σήμερα) δύνανται 

σύμφωνα με το νόμο να αποκτήσουν: 

α. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας. 

β. Οι πτυχιούχοι δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας, κατόπιν: 

i) πρακτικής άσκησης ή διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου (3 ή 6 ετών αντίστοιχα) σε 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και  

ii) επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που ορίζονται από το νόμο (οι οποίες θα διεξάγονται με 

χρονικό περιορισμό, ήτοι μέχρι το τέλος του έτους 2016). 

 

 

 

Άρθρο 33: ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
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». 



Θεωρούμε ότι η εν λόγω διάταξη θίγει τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αδειούχων οδοντοτεχνιτών και περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της 
επαγγελματικής ελευθερίας και ισότητας. Επίσης προκαλεί στρεβλώσεις σε βάρος του ελεύθερου 
ανταγωνισμού στην αγορά των οδοντοτεχνικών υπηρεσιών και σε επαύξηση του κόστους παροχής 
αυτών. 
 
Η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών και οι  γραπτές 
διαμαρτυρίες των τοπικών συλλόγων είναι την ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Ο. (www.poeo.gr) . 
 

Σε προσκαλούμε  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις  18 Δεκεμβρίου 

2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στα  γραφεία  του Συλλόγου,  Αριστοτέλους  14,   5ος   

όροφος.  

 

Θα γίνει διεξοδική ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό και συνεπώς θα συζητηθεί το μέλλον του κλάδου.  
 
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.  
 
 

 
 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 
 

 

 
 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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