
 Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ν   Ο Δ Ο Ν Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ ΩΝ      Α  Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ ΗΣ    Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ        

                                                                  Κ ΑΙ      Ε Υ Β ΟΙ  Α Σ 

 

                                                                                                  ΛΑΜΙΑ,   18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 

 

 

Προς:   ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  , κ   Μάκη Βορίδη 

 Κοιν. :  ΠΟΕΟ, Αριστοτέλους  14  Αθήνα 

ΘΕΜΑ:  Αντικατάσταση  του  άρθρου   33   ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ  ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

[υποπαράγραφος  2  της παραγράφου   ΙΒ.3   του άρθρου  πρώτου  του Ν.4093/2014] 

 

 

Αξιότιμε  κύριε  Υπουργέ, 

Έχει  τεθεί  ζήτημα αντικατάστασης  του άρθρου   το  οποίο αφορά   στις προϋποθέσεις  

άσκησης  επαγγέλματος   του οδοντοτεχνίτη. 

Συγκεκριμένα  με  την περίπτωση  ΙΒ.3υποπαραγραφος  2  του Ν.4093/2012   

αντικαθίστανται οι  παράγραφοι   1και  3  του  άρθρου  4 του  Ν 1666/1986  ως  εξής:  

«Βεβαίωση  λειτουργιάς οδοντοτεχνικού εργαστηριού  χορηγείται όχι  μόνο   σε  όσους 

έχουν  άδεια  η βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος, αλλά  και  σε  φυσικά πρόσωπα  και 

εταιρείες   με οποιαδήποτε  νομική μορφή,  με  την προϋπόθεση  να  ορίζεται επιστημονικά  

υπεύθυνος πτυχιούχος  ΤΕΙ οδοντικής τεχνολογίας.   Τα νομίμως  λειτουργούντα μέχρι  

σήμερα οδοντοτεχνικά  εργαστήρια πρέπει εντός  [3]  ετών  να αναθεωρήσουν  τις άδειες   

τους σύμφωνα   με  το προηγούμενο  εδάφιο.» 

Νομίζουμε   ότι μόνο  αρνητικές  συνέπειες  μπορεί  να έχουν  τα  παραπάνω. 

1)Σε  μια  περίοδο  που τα  οδοντοτεχνικά εργαστήρια  ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από  παντού, ο 

διαχωρισμός  των  ήδη αδειούχων  οδοντοτεχνιτών σε  δυο  άνισες  κατηγορίες,  θα 

οδηγήσει  σε ολιγοπωλιακες  καταστάσεις  με ότι   αυτό συνεπάγεται. 

2)Δεν  είναι  δυνατόν ο   κάτοχος  άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος  οδοντοτεχνίτη,  που 

είναι  απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής   εκπαίδευσης και  απέκτησε  άδεια 

κατόπιν  πολυετούς  πρακτικής  άσκησης  να υποχρεούται  προκειμένου να  λειτουργήσει  

νόμιμα το  εργαστήριο  του, σε  πρόσληψη  ως επιστημονικά  υπεύθυνου άλλου  κατόχου  

άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη  που είναι  απόφοιτος  ΤΕΙ. 



3)Σε  μικρές  επαρχιακές  πόλεις  η  πρόσληψη απόφοιτου  ΤΕΙ  ως υπευθύνου,  θα  είναι 

αδύνατη  λόγω  της ελαχίστης  προσφοράς στο  συγκεκριμένο κλάδο,   και  στην περίπτωση  

που  αυτό  καταστεί  δυνατό  θα απογειώσει  τα  έξοδα της  επιχείρησης  σε βαθμό  για  

αυτή  μη λειτουργικό. 

Για  όλους  τους παραπάνω  λόγους  θεωρούμε  ότι  το συγκεκριμένο  άρθρο  ΠΛΗΤΕΙ  

ΚΑΤΑΦΟΡΑ  ΤΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.   

Συντασσόμαστε με  την ΠΟΕΟ   καθώς  και με  όλους   τους τοπικούς   συλλόγους,   και   

παρακαλούμε   θερμά ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ   της   διάταξης του  άρθρου   33  η οποία   

κρίνεται  ΑΚΑΙΡΗ   ΚΑΙ   ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ   για   το   επάγγελμα μας. 

 

ΜΕ ΤΙΜΗ, 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 


