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ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση Άρθρου 33 : ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 )
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
¨όπως ήδη γνωρίζετε έχει τεθεί ζήτημα αντικατάστασης του εν θέματι άρθρου το
οποίο αφορά στις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη .
Πιο συγκεκριμένα με τν περίπτωση ΙΒ.3 –υποπαράγραφος 2 του Ν.4093/2012
αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του Ν.1666/1986 ως εξής :
«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους
έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος , αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και
εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται
επιστημονικά

υπεύθυνος

ο

κάτοχος

βεβαίωσης

άσκησης

επαγγέλματος

οδοντοτεχνίτη»
Η παραπάνω διάταξη του άρθρου 33 δημιουργεί εκ του αποτελέσματος την άσκηση
του επαγγέλματος δύο κατηγοριών παραβιάζοντας έτσι το Νόμο και το Σύνταγμα .
Διότι δεν είναι δυνατόν ο κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη,
που είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και απέκτησε
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν πολυετούς πρακτικής άσκησης – διδακτικού
έργου και επιτυχούς συμμετοχής του στις εξετάσεις της Ελληνικής Πολιτείας, να
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υποχρεούται ουσιαστικά, προκειμένου να λειτουργήσει νόμιμα το εργαστήριό του,
σε πρόσληψη ως “επιστημονικά υπεύθυνου” ενός άλλου κατόχου άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, που τυγχάνει απόφοιτος του ΤΕΙ οδοντικής
τεχνολογίας.
Επιπλέον δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη κοινοτική οδηγία ή ρύθμιση που να
ρυθμίζει

ρητά

τα

ελάχιστα

προσόντα

ασκήσεως

του

επαγγέλματος

του

οδοντοτεχνίτη και συνεπώς να καθιστά απαιτούμενη την αντίστοιχη νομοθετική
τροποποίηση .
Θεωρούμε ότι η εν λόγω διάταξη του άρθρου 33 θίγει κατάφωρα τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αδειούχων οδοντοτεχνιτών δημιουργώντας σύγχυση ως προς τις
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος ,περιορίζει δραματικά την επαγγελματική
ελευθερία και τα επαγγελματικά δικαιώματα θέτοντας επί της ουσίας περιορισμούς
στην άσκηση του επαγγέλματος και δε βοηθάει στο επιδιωκόμενο άνοιγμα της
παροχής προϊόντων και υπηρεσιών .
Λόγω της γενικευμένης κρίσης στην οικονομική ζωή της χώρας μας όσο και στον
κλάδο μας γενικότερα , λαμβανομένου υπόψη και των δεδομένων της τοπικής
αγοράς όπου πολλοί συνάδελφοι αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις
ασφαλιστικές τους εισφορές , οι ως άνω πρακτικές θα οδηγήσουν με μαθηματική
ακρίβεια στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και στην παράνομη («μαυρή») άσκηση
της εργασίας μας καθώς καθίσταται αδύνατη η τήρηση των εκ του νόμου τιθέμενων
προϋποθέσεων .
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Ύστερα από την παράθεση των ανωτέρω παρακαλούμε θερμά εκ μέρους και όλων
των συναδέλφων της Λάρισας για την μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 η
οποία θεμελιώνεται σε νομικά και ουσιαστικά αβάσιμα επιχειρήματα και η οποία
κρίνεται άκαιρη και καταστροφική για το επάγγελμα μας .
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