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ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, 

Τα μέλη του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ διαμαρτύρονται 

μέσα από αυτήν την επιστολή για την διάταξη του άρθρου 33 του Σχεδίου Νόμου περί 

ίδρυσης παρατηρητηρίου άνοιας κ.λ.π.,με την οποία τίθεται ως προϋπόθεση για την 

χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ο ορισμός ενός 

επιστημονικά υπεύθυνου αποφοίτου ΑΕΙ οδοντικής τεχνολογίας. 

Σαν σύλλογος Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ διαμαρτυρόμαστε για τα εξής: 

1)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 οικονομική 

δυνατότητα 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. 

 

2Α)Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να θέτει θέμα κινδύνου για την Δημόσια Υγεία λόγω του 

επί πολλές δεκαετίες και μέχρι σήμερα τρόπου λειτουργίας των οδοντοτεχνικών 

εργαστηρίων είτε αυτά διευθύνονται από Οδοντοτεχνίτες Δ.Ε. είτε από Οδοντοτεχνίτες Τ.Ε.. 

 

2Β)Τα οδοντοτεχικά προϊόντα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας από τους 

Οδοντιάτρους,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 σε 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. 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 

του νομοσχεδίου. 
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