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Λευκωςία, 21 Ιουλίου 2016 
 

Αγαπθτζ κ. Χατηθπαναγιϊτου, 
 
ΘΕΜΑ:  Αίτημα για συνάντηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Εταιρεία «Advance» 
 
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ για να ηθτιςουμε επείγουςα ςυνάντθςθ ςτθν οποία να 
παρευρίςκονται το Σμιμα ςασ, ο κ. Φαντάροσ τθσ εταιρείασ περιςυλλογισ ιατρικϊν 
αποβλιτων «Advance» και ο Παγκφπριοσ Οδοντιατρικόσ φλλογοσ. 
 
Μετά από ςωρεία παραπόνων που δεχόμαςτε κακθμερινά από τουσ ςυνάδελφουσ μασ από 
όλθ τθ Κφπρο δεν ζχουμε άλλθ επιλογι από το να ηθτιςουμε επείγουςα ςυνάντθςθ μαηί ςασ 
ωσ αρμόδιο Σμιμα που χειρίηεται και τα κζματα περιςυλλογισ οδοντιατρικϊν αποβλιτων. 
 
τθν ςυνάντθςθ ηθτοφμε να ςυηθτθκοφν τα ακόλουκα κζματα: 

1) Αυκαίρετθ και ςυςτθματικι μείωςθ των επιςκζψεων περιςυλλογισ αποβλιτων ςε 
μεγάλο αρικμό οδοντιάτρων εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ «Advance», και πιο ςυγκεκριμζνα 
από 4 φορζσ τον μινα (δθλαδι από εβδομαδιαίωσ, όπωσ υποχρεοφται εκ του 
ςυμβολαίου) μζχρι και ςε μόνον 2 φορζσ τον μινα.  

2) Εξοπλιςμόσ και ζνδυςθ των λειτουργϊν περιςυλλογισ των αποβλιτων (γυμνά χζρια, 
φανελίτςα, κλπ). 

3) Πρωτοφανισ αφξθςθ τθσ αμοιβισ τθσ εταιρείασ «Advance» φψουσ 33% (από €30 ςε 
€40 μθνιαίωσ) για τα ςυμβόλαια που ζλθξαν πρόςφατα και άρχιςαν να ανανεϊνονται 
από τουσ ςυνάδελφουσ Οδοντίατρουσ τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ. 

 
Σα πιο πάνω επιςυμβαίνουν ςυςτθματικά ςε βάροσ τθσ επαγγελματικισ ομάδασ των 
Οδοντιάτρων θ οποία παρά τισ δυςχζρειεσ τθσ ςθμερινισ οικονομικισ κατάςταςθσ, ζχει 
αποδείξει με τθ πρόκυμθ και αγαςτι ςυνεργαςία του υλλόγου μασ με το Σμιμα ςασ ότι 
παςχίηει να ανταποκρικεί ςτισ περιβαλλοντικζσ και νομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ κυρίωσ από 
πεποίκθςθ και όχι μόνον από υποχρζωςθ. 



 
Αγαπθτζ κ. Διευκυντι, θ εκ μζρουσ μασ μονόπλευρθ τιρθςθ του ςυμβολαίου με τθν εν λόγω 
εταιρεία είναι τουλάχιςτον άδικθ -αν όχι και παράνομθ- αφοφ αφορά μία περιβαλλοντικι 
υποχρζωςθ μασ που κακορίηεται από τον Νόμο. 
Επίςθσ, κεωροφμε ότι θ εταιρεία «Advance» εκμεταλλευόμενθ τθ δεςπόηουςα κζςθ τθσ ςτθν 
αγορά προβαίνει ςτισ πιο πάνω αυκαίρετεσ πράξεισ παραβιάηοντασ κατ’ επανάλθψθ τόςον το 
ςυμβόλαιο με τουσ Οδοντίατρουσ όςον και τον ίδιο τον Νόμο τον οποίο καλείται το Σμιμα ςασ 
να εποπτεφει. 
 
Εν αναμονι τθσ απάντθςθσ ςασ και με εκτίμθςθ, 
 

 
 
 

Βραςίδασ Φιλιππίδθσ                                                            άββασ Χριςτοφίδθσ 
Πρόεδροσ                                                                                               Γραμματζασ 

 
 
Κοιν.: Εταιρεία «Advance» (φ/δι κον Γιϊργο Φαντάρο) 


