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ΒΟΛΟΣ 10-12-2014
Κύριε Υπουργέ ,
Δια της παρούσας επιστολής ο Σύλλογος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Ν.
Μαγνησίας διαμαρτύρεται για την διάταξη του άρθρου 33, με την οποία τίθεται ως
προϋπόθεση της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ο
ορισμός ως επιστημονικά υπεύθυνου πτυχιούχου ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας.
Παρακαλούμε να λάβετε υπ΄ όψιν το γεγονός ότι ο Σύλλογος μας εκπροσωπεί
αδειούχους Οδοντοτεχνίτες ΤΕΙ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δε
υπογράφοντες το κείμενο της επιστολής αυτής είμαστε πτυχιούχοι ΤΕΙ.
Διαμαρτυρόμαστε για τους εξής λόγους :
α) Η διάταξη του Άρθρου 33 είναι άκαιρη και άδικη. Θα οδηγήσει στην καταστροφή
της πλειοψηφίας των υπαρχόντων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων που ως επιχειρήσεις
κυρίως αυτοαπασχολούμενων και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν την δυνατοτητα πρόσληψης ως “επιστημονικά υπεύθυνου” πτυχιούχου ΤΕΙ. Ενδεικτικά σας
αναφέρουμε ότι τα 2/3 περίπου των μελών του Συλλόγου μας είναι αδειούχοι
Οδοντοτεχνίτες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί και σε πανελλαδικό επίπεδο και ο δευτεροβαθμιος συνδικαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκει ο Σύλλογος μας, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (ΠΟΕΟ) μπορεί να σας ενημερώσει
για αυτό.
Οι συνάδελφοι αδειούχοι Οδοντοτεχνίτες Δ.Ε. στήριξαν τους επαγγελματικούς
αλλά και οικογενειακούς τους προγραμματισμούς στην μέχρι σήμερα ισχύουσα
νομοθεσία , επενδύοντας με κεφάλαια και κόπους επί πολλά χρόνια. Δεν αυθαιρέτησαν.
O αναδρομικός χαρακτήρας του Άρθρου 33 τους οδηγεί όχι απλώς στην ανεργία
αλλά στην οικονομική καταστροφή.
β) Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία λόγω του επί δεκαετίες
και μέχρι σήμερα τρόπου λειτουργίας των Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων είτε αυτά
διευθύνονται από αδειούχο Οδοντοτεχνίτη Δ.Ε., είτε από αδειούχο Οδοντοτεχνίτη
Τ.Ε.
Δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη μελέτη που να θέτει τέτοιο ζήτημα μέχρι
σήμερα. Απεναντίας πολλοί σημερινοί πτυχιούχοι ΤΕΙ εκπαιδεύτηκαν με πρακτική
άσκηση σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια που διεύθυναν πτυχιούχοι Δ.Ε.
Τα Οδοντοτεχνικά προϊόντα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας από τους
Οδοντίατρους, οι οποίοι ελέγχουν την ποιότητα και τις προδιαγραφές τους και είναι
οι τελικοί υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους στους ασθενείς κατά την ισχύουσα
νομοθεσία.
Αντί αυτού θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε όμως, ότι υπάρχει κίνδυνος για
την Δημόσια Υγεία λόγω έλλειψης ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης των πολιτών για οδοντιατρικές και οδοντοπροσθετικές υπηρεσίες και αυτό σε
συνδυασμό με την αδυναμία να έχουν πρόσβαση σ΄αυτές με ιδία δαπάνη, λόγω της
οικονομικής κρίσης.

Κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία μπορεί να προκύψει εάν οι ασθενείς αδυνατούν
να διαθέσουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα στον Οδοντίατρο για μια σωστή,
ολοκληρωμένη οδοντοπροσθετική θεραπεία .
Προς αυτήν την κατεύθυνση διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, η ΠΟΕΟ έχει
καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, στο Υπουργείο Υγείας.
Η ΠΟΕΟ έχει καταθέσει πρόταση για ένα σύστημα καθολικής οδοντοπροσθετικής
κάλυψης των πολιτών και επίσης πρόταση σύστασης επαγγελματικού φορέα
Οδοντοτεχνιτών-Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου φορέα (ΝΠΔΔ) κατά την πρόταση της ΠΟΕΟ, είναι
απολύτως αναγκαία για την προαγωγή και ανάπτυξη της Οδοντοτεχνικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης. Πραγματικά θα αναβαθμίσει το επίπεδο του
υπάρχοντος Οδοντοτεχνικού δυναμικού και των υπηρεσιών που παρέχει, δια της
συνεχούς επιμόρφωσης αλλά και αποτελεσματικής εποπτείας αυτού, ώστε να
διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.
Οτιδήποτε άλλο, όπως τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου, Αρθρ.33 είναι πολύ
επικίνδυνοι πειραματισμοί σ΄έναν επαγγελματικό χώρο, στον οποίο τα πράγματα
έχουν ήδη δρομολογηθεί και μπει σε τάξη, αφού όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσια το έτος 2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων για
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ζητούμε την απόσυρση του Άρθρου 33 του νομοσχεδίου. Παρακαλούμε να
κάνετε αποδεκτές τις προτάσεις της ΠΟΕΟ.
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