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                                                                                                                                          Α.Π.: 79/2020                  

                                                                                                    Αθήνα, 09.07.2020 

Σελίδες: 3 

ΠΡΟΣ:            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

- Υπουργός Υγείας, κ.  Κικίλιας Βασίλης      

- Υφυπουργός Υγείας, κ. Κοντοζαμάνης Βασίλης 

ΚΟΙΝ:            Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδας 

ΘΕΜΑ:          «Συμβάσεις Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων» 

 

             Όπως είναι ήδη γνωστό, ιδιώτες κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και 

οδοντοτεχνικά εργαστήρια προχώρησαν κατά το παρελθόν σε υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση 

οδοντοτεχνικών εργασιών με τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες. Οι εν λόγω συμβάσεις υπεγράφησαν 

κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τις κατά τόπους Υ.ΠΕ. με στόχο 

την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – 

στοματολογική περίθαλψη μέσω της παροχής οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες 

υγειονομικές δομές.  

 Είναι, δε, σαφές, ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι αμφοτεροβαρείς, προβλέποντας αφενός την 

υποχρέωση των οδοντοτεχνιτών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσηκόντως, αφετέρου την υποχρέωση 

των Υ.ΠΕ. να καταβάλουν στους παρόχους των περιγραφομένων υπηρεσιών την συμφωνηθείσα αμοιβή.  

 Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι οι συμβεβλημένοι με τις Υ.ΠΕ. οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά 

εργαστήρια τήρησαν εις το ακέραιον το σύνολο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εκτελώντας 

προσηκόντως τις υπηρεσίες που τους ανατέθηκαν, καθυστερεί αδικαιολόγητα μέχρι και σήμερα η εις 

αυτούς καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής.  

 Η εν λόγω καθυστέρηση της αποπληρωμής των συμβεβλημένων οδοντοτεχνιτών για ήδη 

παρασχεθείσες υπηρεσίες αποτελεί πρακτική εξόχως αντισυμβατική, ενώ προσβάλλει βάναυσα την 

αντίστοιχη ενοχικής – περιουσιακής φύσεως αξίωσή τους.  

 Κατά το μέρος τούτο ο ΠΣΟ-ΝΠΔΔ απαιτεί την άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλών των Υ.ΠΕ. 

προς τους οδοντοτεχνίτες, στο πλαίσιο ορθής και πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 Περαιτέρω, στις ως άνω υπογραφείσες συμβάσεις προσδιορίζεται ως διάρκεια ισχύος το ένα (1) 

έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος μετά την λήξη, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. Εν προκειμένω η δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υπαρκτού συμβατικού δεσμού δεν 
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νοείται και δεν μπορεί να εννοείται ως μονομερής ενέργεια, που δύναται να λάβει χώρα με την 

πρωτοβουλία ενός μόνον εκ των συμβαλλομένων μερών.  

 Κατά συνέπεια, ελλείψει αντίθετης ρητής συμβατικής πρόβλεψης, η ανανέωση των επίμαχων 

συμβάσεων συντελείται με την σύμπραξη και την από κοινού συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων 

μερών. 

 Ως εκ τούτου η υπ’αριθμ. 1205/19-06-2020 απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται μονομερώς η παράταση των επίμαχων συμβάσεων για 

το χρονικό διάστημα από 21-06-2020 έως και 31-12-2020, ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί των συμβατικών 

όρων, εφόσον αποτελεί αμιγώς μονομερή πράξη του ενός εκ των συμβαλλομένων μερών. 

 Εξάλλου, ακόμη και αν προβλεπόταν η δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης με 

μονομερή απόφαση, η εν λόγω δυνατότητα φαίνεται ότι καθιερώνεται προκειμένου περί της ανανέωσης 

της σύμβασης για ισόχρονο με την διάρκειά της χρονικό διάστημα, ήτοι για ένα (1) έτος και όχι για 

διαφορετικό χρονικό διάστημα, είτε μεγαλύτερο, είτε συντομότερο. Εν προκειμένω, ωστόσο, εγκρίνεται η 

παράταση της ισχύος των συμβάσεων για διάστημα περίπου έξι (6) μηνών και όχι ενός (1) έτους. Κατά το 

μέρος τούτο η επίμαχη απόφαση σαφώς παρεκκλίνει του οικείου συμβατικού πλαισίου.    

             Επιπλέον, ενόψει της επίκλησης των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού του Νόμου 4683/2020 

(Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες 

διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83) περί της δυνατότητας παράτασης των κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, χωρούν 

οι ακόλουθες σκέψεις.  

            Οι προαναφερθείσες διατάξεις αφορούν αποκλειστικά τις δημόσιες συμβάσεις. Εν προκειμένω είναι 

αμφίβολο εάν πληρούνται οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των εν λόγω συμβάσεων ως 

δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, από τους οικείους συμβατικούς όρους δεν διαφαίνεται ότι αυτοί (οι 

όροι) διαμορφώνουν για το συμβαλλόμενο νπδδ ένα εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. 

            Πέραν τούτου, ακόμη και αν δεχθούμε, ότι πράγματι ευρισκόμεθα ενώπιον μιας δημόσιας 

σύμβασης, λεκτέα είναι τα εξής. Η επικαλούμενη διάταξη του άρθρου εξηκοστού του Νόμου 4683/2020 

ομιλεί σαφώς περί της δυνατότητας παράτασης των συμβατικών προθεσμιών. Εν προκειμένω, ωστόσο, δεν 

παρατείνεται κάποια προθεσμία, αλλά η ίδια η χρονική ισχύς της σύμβασης. Είναι, δε, παραπάνω από 

σαφές, ότι η έννοια της προθεσμίας με την έννοια της ισχύος μιας σύμβασης αποτελούν εντελώς διακριτές 

έννοιες. Η συμβατική προθεσμία αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί μια ενέργεια, ενώ η συμβατική ισχύς αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο η σύμβαση 

θεωρείται ενεργός και παράγουσα έννομες συνέπειες. 
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Συμπερασματικά, η επίκληση των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού του Νόμου 4683/2020, προκειμένου 

περί της παράτασης όχι κάποιας συμβατικής προθεσμίας, αλλά της ίδιας της ισχύος μιας σύμβασης, είναι 

αλυσιτελής.  

Με βάση τα ανωτέρω και διαπιστώνοντας την αδιαφορία από μέρους σας να επιλύσετε το πρόβλημα αφού 

δεν μας έχετε απαντήσει σε καμία από τις επιστολές μας και δεν έχετε αποδεχτεί συνάντηση για να μας 

ακούσετε και να δρομολογήσουμε μια λύση από κοινού , ζητήσαμε από τα μέλη μας τη μη υπογραφή νέας 

σύμβασης με τις ΥΠΕ. Για την υπογραφή νέων συμβάσεων ζητάμε από το Υπουργείο : 

Α) Την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τον ΠΣΟ  

Β) Τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου αποπληρωμής των εργασιών  

Γ) Τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΟ στις επιτροπές των ΥΠΕ για την έγκριση των δικαιολογητικών 

υπογραφής σύμβασης με οδοντοτεχνικά εργαστήρια 

Με τις σκέψεις αυτές επικαιροποιούμε για ακόμη μια φορά το αίτημα του ΠΣΟ-ΝΠΔΔ για μια συνάντηση 

με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε να εξευρεθεί λύση στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι οδοντοτεχνίτες. 

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.     

 

                       Με τιμή,  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                                  

 

      ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                                                 ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 


