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Κοιν:  α)  ΜΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 β)   Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
  & ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Τμήμα Γ΄        

 
 
ΘΕΜΑ:     «Εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος – Προτάσεις Π.Ο.Ε.Ο. » 
  

Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Ο. θεωρεί απαράδεκτα μικρό το ποσοστό επιτυχόντων του «Θεωρητικού μέρους» 
των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, που διενεργήθηκαν στις 19/02/2011.  
 
Πιστεύουμε ότι αυτό συνέβη χωρίς να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, αλλά από κακή εκτίμηση των 
δεδομένων.  
 
Γι’ αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε:  

α) Οι επόμενες εξετάσεις  να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν (Σεπτέμβριος 2011)  

β) Να τροποποιηθεί η Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 11242 (ΦΕΚ 180Β-2007) Υ.Α. «περί διαδικασίας και λοιπών 
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη…» και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 4 – Θεωρητική εξέταση, που ορίζει ότι «στο σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων, επιτυχών θεωρείται 
ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά στο 70% των ερωτήσεων» και να γίνει: «…επιτυχών θεωρείται ο 
υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων»  

γ) Επίσης, οι ερωτήσεις να είναι πιο βατές στην πλειοψηφία τους, ο αριθμός τους να είναι μικρότερος, ενώ 
ο χρόνος που θα δίνεται για ν’ απαντηθούν, μεγαλύτερος. 

δ) Όπως ήδη έχουμε προτείνει στην επιτροπή των εξετάσεων, καλό είναι να έχει δοθεί εκ των προτέρων 
κάποιος ικανός αριθμός ερωτήσεων -περί τις 300-400 ερωτήσεις- καθώς και των απαντήσεών τους, που 
θα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς αρίθμηση και με την σωστή απάντηση σημειωμένη. 
Μέσα από αυτήν την θεματολογία να γίνεται και η κλήρωση των ερωτήσεων, που θα ζητούνται ν’ 
απαντηθούν σε κάθε διενέργεια του Θεωρητικού μέρους των εξετάσεων.  

ε) Τέλος,  ζητάμε να τελεστούν οι εξετάσεις άλλες πέντε (5) φορές, ούτως ώστε το 2016 να αποτελέσει 
την καταληκτική ημερομηνία. Το έτος τερματισμού αυτών των εξετάσεων αποτελεί πρόταση, όπως είχε 
αποφασιστεί στην ΟΔΕ το 2009. 
      

Με εκτίμηση, 
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