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ΘΕΜΑ: Γραπτή Διαμαρτυρία για τη διάταξη του άρθρου 33 στο Σχέδιο
Νόμου Βορίδη με θέμα: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας».

Ο

Σύλλογός

μας

εκπροσωπεί

τους

αδειούχους

ιδιοκτήτες

εργαστηριούχους του Πειραιά και των Περιχώρων. Η γραπτή διαμαρτυρία
αναφέρεται στην απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 33 στο σχέδιο νόμου
Βορίδη όπου συγκεκριμένα «τίθεται ως προϋπόθεση, της χορήγησης
βεβαίωσης

λειτουργίας

οδοντοτεχνικού

εργαστηρίου,

ο

ορισμός

του

επιστημονικά υπεύθυνου πτυχιούχου ΑΤΕΙ».
Από το 1986 με τον Ν. 1666/1986 που θεσμοθετήθηκε το επάγγελμά μας
μέχρι σήμερα ισχύουν τα κάτωθι:
Το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη ασκείται αποκλειστικά από όσους έχουν
άδεια-βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, την οποία μπορούν
να αποκτήσουν α. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ της ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, β. Οι
πτυχιούχοι δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της ειδικότητας
οδοντοτεχνίτη μετά από: i) πρακτική άσκηση ή διδακτικό έργο (3 ή 6 ετών
αντίστοιχα) σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και
ii) επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που ορίζονται από το νόμο (με τέλος στη
διαδικασία αυτή το 2016).
Βάσει των παραπάνω ο νόμιμος κάτοχος της άδειας-βεβαίωσης άσκησης
επαγγέλματος, μπορεί να οριστεί επιστημονικά υπεύθυνος επαγγελματικού
εργαστηρίου σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν. 4093/2012. Για την
ακρίβεια οι παρ.1 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 1666/1986 αντικαταστάθηκαν με
την ΙΒ.3-υποπαράγραφο 2 του Ν. 4093/2012, ως εξής:
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«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 ο κάτοχος βεβαίωσης
άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη».
Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι σχετικά με τον ορισμό «επιστημονικά
υπεύθυνου» αποφάνθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Αρ.Πρωτ.
Υ3Β/Γ.Π.372 της 12/05/2014) σε απάντηση του με αρ.πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.
82139/23-08-2012 ερώτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Σήμερα το άρθρο 33 στο σχέδιο Νόμου Βορίδη αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 33: ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 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".
Επί του σχετικού άρθρου έχουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι ως Σύλλογος:
Γιατί, μετά από το Ν. 1666/1986 που έθεσε τις εν ισχύ μέχρι σήμερα
διατάξεις τίθεται τώρα θέμα για το ποιος δικαιούται να «λειτουργεί» ένα
οδοντοτεχνικό εργαστήριο;
Γιατί να τίθεται τέτοιο θέμα όταν μόλις πρόσφατα (12/05/2014) το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους απάντησε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα στο
συγκεκριμένο

και

η

απόφασή

του

κοινοποιήθηκε

στη

Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας;
Η πιθανή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 θα οδηγήσει σε άδειεςβεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος δύο κατηγοριών και με αυτό τον τρόπο
θα παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και της επαγγελματικής
ελευθερίας. Διότι είναι αδύνατον ο οδοντοτεχνίτης με άδεια άσκησης
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επαγγέλματος που έχει αποφοιτήσει από δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
απέκτησε την άδειά του μετά από πρακτική άσκηση πολλών ετών και
επιτυχημένη συμμετοχή του σε εξετάσεις της Πολιτείας, να αναγκάζεται να
προσλάβει «επιστημονικά υπεύθυνο» έναν άλλο οδοντοτεχνίτη, που τυγχάνει
απόφοιτος ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, για να λειτουργήσει νόμιμα
το εργαστήριό του.
Επίσης η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.
1666/1986 και του Ν. 4093/2012 σχετικά με τα τυπικά προσόντα του
υπεύθυνου παραγωγής, αφού περιορίζει την ελευθερία άσκησης του
οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.
Είναι αδύνατον ο αδειούχος οδοντοτεχνίτης, δηλαδή αυτός που ασκεί
νόμιμα την δραστηριότητα αυτή, να κρίνεται επαρκής για να κατασκευάζει
οδοντοτεχνικά προϊόντα και ανεπαρκής για να τηρεί ό,τι προβλέπουν οι
διαδικασίες πιστοποίησης των προϊόντων που νόμιμα κατασκευάζει.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ

Θεωρούμε ότι ο Ν. 1666/1986 και ο Ν. 4093/2012 που έθεσε τον όρο του
«επιστημονικού υπεύθυνου» οδοντοτεχνικού εργαστηρίου καθορίζει ότι μόνο
ο αδειούχος οδοντοτεχνίτης έχει την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και διαμαρτυρόμεθα διότι η διάταξη του άρθρου
33

θίγει

κατάφωρα

τα

επαγγελματικά

δικαιώματα

των

αδειούχων

οδοντοτεχνιτών, υποκρύπτει απαράδεκτες πρακτικές της επαγγελματικής
ελευθερίας και κατάλυσης του ανταγωνισμού.
Επιπλέον με τη διάταξη του άρθρου 33 γίνεται απεμπόληση των
νομοθετικών κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αδειούχων
οδοντοτεχνιτών και εφαρμογή λογικών «διαχωρισμού» των νομίμων
οδοντοτεχνιτών σε δύο άνισες κατηγορίες, που σκοπό έχουν να πλήξουν την
ομοιογένεια του κλάδου των αδειούχων οδοντοτεχνιτών.
Ο Σύλλογός μας ελπίζει ότι η Πολιτεία θα μελετήσει όλα όσα αβάσιμα και
ανεφάρμοστα αναφέρονται στο άρθρο 33 και θα την απαλείψει διότι
περιορίζει πλήρως την επαγγελματική ελευθερία και τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αδειούχων οδοντοτεχνιτών, αφού περιορίζει την άσκηση της
συγκεκριμένης δραστηριότητάς μας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον
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υποτιθέμενο επιδιωκόμενο σκοπό του άρθρου 33, για το άνοιγμα προϊόντων
και υπηρεσιών, αντιθέτως βάσει του άρθρου 33 το επάγγελμά μας θα γίνει
ένα κλειστό επάγγελμα.
Επιπλέον, η τυχόν εφαρμογή του άρθρου 33 θα πλήξει καίρια και
οικονομικά τους αδειούχους οδοντοτεχνίτες και τους τελικούς καταναλωτές
υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω κόστος
για τα οδοντοτεχνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΕΤΣΗΣ

4

