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Αθήνα, 19.12.2017

Προς τον αναπληρωτή Τπουργό Τγείας
κ. Παύλο Πολλάκη
Αριστοτέλους 17
10187, Αθήνα
Κοινοποίηση:
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Περιφέρεια Αττικής
Κύριε Τπουργέ,
Λάβαμε γνώση της αριθ. Γ5β/Γ.Π οικ 92030/11.12.2017 κοινής απόφασης των
αναπληρωτών Τπουργών Οικονομικών και Τγείας (ΥΕΚ 4413 Β), με την οποία
επιβάλλονται παράβολα υπερ του Πανελλήνιου Ιατρικού υλλόγου και της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών
και οδοντιάτρων.
Επιτρέψτε μας να σας γνωρίσουμε τα εξής:
1. Η έκδοση του πιστοποιητικού καλής υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης
(Certificate of Current Professional Status) ή ορθής άσκησης οδοντιατρικού
επαγγέλματος (Certificate of good standing) ανήκει στην αρμοδιότητα της οικείας
Περιφέρειας, η οποία και εποπτεύει στους Οδοντιατρικούς υλλόγους των νομών, που
ανήκουν σε αυτήν.
Σο άνω πιστοποιητικό, χορηγείται μετά την προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού
του οικείου Οδοντιατρικού υλλόγου, το οποίο πιστοποιεί την υφιστάμενη επαγγελματική
κατάσταση του οδοντιάτρου (εγγραφή στον Οδοντιατρικό ύλλογο, επαγγελματική έδρα,
τίτλος σπουδών, τυχόν περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος κλπ) με βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του υλλόγου, και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για
τον οδοντίατρο.
Μη υπάρχουσας εξ όσων γνωρίζουμε, νομοθετικής ρύθμισης, που να μεταβιβάζει
την αρμοδιότητα για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού στην Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία - το πιστοποιητικό αυτό δεν ταυτίζεται με την βεβαίωση άσκησης
οδοντιατρικού επαγγέλματος, αφού περιέχει και άλλα στοιχεία, η προαναφερόμενη
κοινή απόφαση, κατά το μέρος αυτό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Περαιτέρω, έχουμε την γνώμη ότι η άνω αρμοδιότητα πρέπει να μεταβιβαστεί
στους οικείους Οδοντιατρικούς υλλόγους, όπου τηρείται το μητρώο των οδοντιάτρων με
τα αναγκαία, για την έκδοση του πιστοποιητικού, στοιχεία και προς διευκόλυνσή τους
και μάλιστα χωρίς την επιβολή παραβόλου διότι οι οδοντίατροι καταβάλλουν στον
οδοντιατρικό σύλλογο, όπου είναι εγγεγραμμένοι, ετήσια εισφορά, η οποία (πρέπει να)
έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. την περίπτωση που η σχετική αρμοδιότητα
μεταβιβαστεί στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζητούμε να καταργηθεί το
σχετικό παράβολο δεδομένου ότι ο οδοντίατρος καταβάλλει ετήσια εισφορά και στην
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η οποία (πρέπει να) έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα,
η δε έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού είναι μια τυπική διαδικαστική πράξη, που
στηρίζεται στην προηγούμενη έκδοση ενός σχετικού πιστοποιητικού από τον οικείο
Οδοντιατρικό ύλλογο. τόχος μας πρέπει να είναι η διευκόλυνση των οδοντιάτρων και
όχι η οικονομική τους επιβάρυνση με μη αναγκαίες δαπάνες.
2. Με το άρθρο 35 του ν. 4025/2011 αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή,
ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρου καθώς και
τίτλου ειδικότητας ορίστηκε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Από την ισχύ του
νόμου αυτού μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό
υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η
διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και οι
λοιποί όροι και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα η διάταξη αυτή να παραμένει ανενεργή
και η σχετική αρμοδιότητα να μην μπορεί να ασκηθεί από την Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία.
Ελπίζουμε ότι η έκδοση της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης , με
την οποία καθορίζονται τα παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων άσκησης
επαγγέλματος και τίτλων ειδικότητας οδοντιάτρων, να δρομολογήσει άμεσα και την
έκδοση της απόφασης αυτής.
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