
Αριθµ. Α4β/1016/21.4.88 (ΦΕΚ 214 Β) : Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και εξοπλισµός  
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1666/86 “Οδοντοτεχνικό επαγγελµα-
οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις”. 
2. Την αρ. απόφ. δ της 53ης ολοµ./15.2.88/29.2.88 γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ. 
3. Τη 1554/7.12.87 ΦΕΚ 705/τ. Β·/8.12.87 απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων για ανά θέση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό, 
αποφασίζουµε: 
Καθορίζουµε τις προδιαγραφές του χώρου εγκατάστασης και το µηχανολογικό 
εξοπλισµό για το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ως εξής: 
 
 
Άρθρο 1  
Προδιαγραφές του χώρου. 
Ελάχιστος χώρος 25 τ.µ. όπου 0α απασχολούνται µέχρι (2) δύο άτοµα. 
40 τ.µ. µέχρι τέσσερα (4) απασχολούµενα άτοµα. 
70 τ.µ. µέχρι επτά (7) απασχολούµενα άτοµα. 
90 τ.µ. µέχρι δέκα (10) απασχολούµενα άτοµα. 
130 τ.µ. µέχρι δεκαπέντε (15) απασχολούµενα άτοµα. 
160 τ.α. µέχρι είκοσι (20) απασχολούµενα άτοµα. 
Για καθένα απασχολούµενο άτοµο πέραν των είκοσι ατόµων 
10 τ.µ. επιπλέον. 
Στην παραπάνω κλίµακα αναγνωρίζεται µία απόκλιση που υπερβαίνει το 5%. 
 
 
Άρθρο 2  
Βασικός εξοπλισµός. 
Ανεξάρτητα από το είδος, την εξειδίκευση του εργαοτηρίου κλπ. σε κάθε 
εργαστήριο πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικές µονάδες: 
1. Πάγκος εργασίας του οδοντοτεχνίτη. 
2. Πάγκος εργασίας µε γύψο. 
3. Πάγκος λείανσης. 
1. Πάγκος εργασίας του οδοντοτεχνίτη 
Υψος: Περίπου 85 εκατ. από το πάτωµα. Συνιστάται η δυνατότητα αυξοµείωσης 
µεταξύ 75 και 90 εκατ. 
Βάθος: 50-60 εκατ. 
Πλάτος: 110-130 εκατ. για ένα άτοµο. Το πλάτος του πάγκου όπου κάθεται ο 
τεχνίτης να είναι τουλάχιστον 60 εκ. 
Ο πάγκος να είναι εφοδιασµένος στην περιοχή αυτή µε συρτάρια: 
α) συρτάρι ύψους περίπου 3 εκατ. για τη συλλογή περισσευµάτων χρυσού. 
β) συρτάρι ύψους περίπου 6 εκατ. για τη συλλογή απορριµµάτων εργασίας. 
∆εξιά ή αριστερά του οδοντοτεχνίτη να υπάρχουν συρτάρια τα οποία το πρώτο από 
πάνω προς τα κάτω, να έχει ύψος περί 6 εκατ. ενώ τα υπόλοιπα µεγαλύτερο π.χ. 
10 εκατ. 
Το πλάτος όλων των συρταριών να είναι τουλάχιστον 30 εκ Τα συρτάρια να µη 
φτάνουν µέχρι το πάτωµα για να διευκολύνεται η κίνηση των εργαζοµένων και ο 
καλός καθαρισµός του εργαστηρίου. 
Ο ελεύθερος χώρος µπροστά από τον πάγκο εργασίας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 90 εκατ. (Το µήκος µετρούµενο από την µπροστινή άκρη του 
πάγκου). 
Τοποθέτηση:  



Η τοποθέτηση του πάγκου να είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε το φως της ηµέρας να 
πέφτει από τα πλάγια. ∆εν έχει σηµασία αν το φως έρχεται από δεξιά ή αριστερά 
µια και ο οδοντοτεχνίτης δουλεύει και µε τα δύο χέρια. Επίσης να αποφεύγεται η 
τοποθέτηση του πάγκου δίπλα σε ένα φωτεινό παράθυρο διότι είναι κουραστική 
για τα µάτια η συνεχής προσαρµογή σε δυνατό και αντίστοιχα χαµηλό φωτισµό. 
Καθίσµατα εργασίας µε βάση αυξοµειούµενη σε ύψος, µε τροχούς, µε οπίσθιο 
στήριγµα πλάτης, µε δυνατότητα κίνησης προς πίσω και αυξοµειούµενο ύψος. Η 
βάση και το στήριγµα να είναι καλυµµένα µε ύφασµα. 
Εξοπλισµός του πάγκου εργασίας. 
Φωτισµός: Κατάλληλος φωτισµός για οδοντοτεχνική εργασία θεωρείται περίπου 
1000 LUX. Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται επιπρόσθετος φωτισµός, τοποθετείται 
επιτραπέζια λάµπα 60 W. 
Προφύλαξη Οι λάµπες εκπέµπουν θερµότητα και πρέπει να τοποθετούνται σε 
κατάλληλη απόσταση. Ακόµη, η λυχνία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στις λάµπες 
αυτές. 
Εργαστηριακός κινητήρας: Ηλεκτρικός κινητήρας που παράγει περίπου 20.000 
στροφές/λεπτό και έχει ισχύ περίπου 300 WATT µε βραχίονα και αντίστοιχη 
χειρολαβή. Ο κινητήρας µπορεί να κρεµαστεί περίπου 50 εκατ. πάνω από την 
µπροστινή άκρη του πάγκου και σε απόσταση 30 εκατ. από το χέρι του εργαζόµε-
νου που το χρησιµοποιεί. 
Συνιστάται η χρησιµοποίηση ενός ελατηρίου µεταξύ του κινητήρα και του γάντζου 
απ' όπου κρέµεται ο κινητήρας για την εξουδετέρωση της αντίστασης που 
προβάλλεται κατά τη χρησιµοποίηση του κινητήρα. Ακόµη θα πρέπει να 
αποφεύγεται η τοποθέτηση του κινητήρα κάτω από τον πάγκο εργασίας αφού κάτι 
τέτοιο θα επιβάρυνε τον εργαζόµενο από εργονοµικής άποψης. 
Αεροτόρ : Ο βραχίονας του αεροτόρ είναι πολύ ελαστικός και αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στον εργαζόµενο να τοποθετήσει σε διάφορα σηµεία του πάγκου 
εργασίας. 
Χειρολαβή: Στην εκλογή χειρολαβών θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του: 
- το σχήµα της χειρολαβής 
- το βάρος και το µήκος της 
- τις δονήσεις που µεταδίδει στο χέρι τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλής 
αλλαγής εγγλυφίδων και φρεζών 
- τη δυνατότητα επιδιόρθωσης 
- τον εργαζόµενο που θα το χρησιµοποιήσει. 
Προφύλαξη: Η πρόκληση παρενεργειών από δονήσεις εξαρτάται από µία σειρά 
παράγοντες όπως π.χ. ο χρόνος που είναι εκτεθειµένος κανείς, το φάσµα 
συχνοτήτων και η δύναµη των δονήσεων. 
∆ονήσεις µε συχνότητες µεταξύ 5 και 1500 ΗΖ θεωρούνται µεγάλης σηµασίας για 
την πρόκληση παρενεργειών. 
Χειρολαβή πεπιεσµένου αέρα: Μπορεί να τοποθετηθεί κάτω ή µπρος από τον 
πάγκο εργασίας. 
Λυχνια BUNSEN: Η λυχνία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε ελαστικό σωλήνα 
για την εύκολη µεταφορά της πάνω στον πάγκο εργασίας, Λυχνία που 
χρησιµοποιείται σε εργασίες µε κεριά πρέπει να καθαρίζεται συχνά. Μπορεί κανείς 
εύκολα να διαχωρίσει τα διάφορα στοιχεία της και να τα καθαρίσει µε βραστό 
νερό. Πριν συναρµολογηθεί η λυχνία θα πρέπει να στεγνωθούν µε προσοχή τα 
διάφορα µέρη της και ιδιαίτερα ο σωληνίσκος για τη µικρή φλόγα. 
Απορρόφηση: Κάθε χώρος εργασίας όπου παράγονται αναθυµιάσεις, σκόνη ή 
σωµατίδια από τροχισµό υλικών, λείανση πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
αποτελεσµατική απορρόφηση. 
Η διαµόρφωση της απορρόφησης πάνω στον πάγκο εργασίας πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να είναι αποτελεσµατική για οποιαδήποτε θέση εργασίας κι αν ο 
εργαζόµενος πάρει. Επιπλέον θα πρέπει να καταλαµβάνει µικρό χώρο του πάγκου 
εργασίας. Η απορρόφηση θα µπορεί να είναι κεντρική για όλο το οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο ή ατοµική για κάθε χώρο εργασίας π.χ. συσκευή λείανσης, πάγκος 
εργασίας. 



Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της απορρόφησης, είτε αυτός είναι κεντρικός είτε 
ατοµικός, θα πρέπει να τοποθετείται σε καλά µονωµένα κιβώτια για να µειώνεται ο 
θόρυβος που παράγεται κατά την λειτουργία τους. Στο σηµείο εξόδου της 
απορρόφησης στην ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε φίλτρα αέρος 
για να δεσµεύει αέρια (π.χ. µονοµερές) που παράγονται κατά τον τροχισµό.          
2. Πάγκος εργασίας µε γύψο. 
Ο πάγκος εργασίας µε γύψο θα πρέπει να τοποθετείται σε χωριστό χώρο και να 
είναι, κατά προτίµηση, µεταλλικός. Στο σχεδιασµό του χώρου θα πρέπει να έχει 
κανείς υπόψη του τις σωληνώσεις της αποχέτευσης οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
τέτοια ροή ώστε να περιορίζεται η εναπόθεση υπολλειµµάτων γύψου στα τοι-
χώµατα. 
Σε κάθε πάγκο θα υπάρχουν κρύο και ζεστό νερό, µονοφασικό ρεύµα και 
πεπιεσµένος αέρας. 
Η εργασία στον πάγκο γίνεται σε όρθια θέση γιαυτό το ύψος του πάγκου θα πρέπει 
να είναι περίπου 90 - 110 εκατ. και το βάθος περίπου 60 εκατ. Σε προσιτό σηµείο 
του πάγκου θα πρέπει να υπάρχει µία τρύπα µε αποστρογγυλεµένες γωνίες κάτω 
από την οποία θα κρέµεται ένα καλάθι απορριµάτων. 
Ο νεροχύτης θα πρέπει να έχει σύστηµα διαχωρισµού γύψου. Ένα απλό τέτοιο 
σύστηµα είναι ένας νεροχύτης µε δύο λεκάνες που µπαίνουν η µία στην άλλη. Η 
δεύτερη λεκάνη µπορεί να είναι διάτρητη από το µέσο περίπου του βάθους της και 
επάνω ώστε να επιτρέπει τη διαρροή του νερού όχι όµως του γύψου. Η λεκάνη 
αυτή θα µπορεί να βγαίνει και να καθαρίζεται µε το τέλος κάθε εργάσιµης µέρας. 
Υπάρχουν φυσικά µια σειρά από συστήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς, 
µερικά µάλιστα µε δυνατότητα διαχωρισµού µικρών σωµατιδίων. 
Ο χώρος κάτω από τους πάγκους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση 
γύψου. Μπορεί να κατασκευασθούν συσταρωτά ντουλάπια όπου θα αποθηκεύονται 
τα διάφορα είδη γύψου και πυροχώµατος ή και να κρεµαστούν δοχεία στις πόρτες 
των ντουλαπιών. 
∆ονητής: Ο δονητής πρέπει να τοποθετείται σε απόλυτα σταθερό υπόστρωµα. Σαν 
τέτοιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο πάγκος για τον γύψο εφόσον πληρεί τις υψηλές 
απαιτήσεις σταθερότητας. 
Ένας πάγκος που κινείται όταν δουλεύει ο δονητής απορροφά ένα µεγάλο µέρος 
των δονήσεων και καθιστά τον δονητή ανενεργό. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί 
κανείς να τοποθετήσει τον δονητή σε ένα σταθερό ράφι καλά στερεωµένο στον 
τοίχο πάνω στον πάγκο. Ακόµη µπορεί να ανοιχτεί µια τρύπα στον πάγκο και να 
περάσει κανείς µια σιδερένια κολώνα (σωλήνα) που να βιδώνεται στο πάτωµα. Η 
κολώνα µπορεί να εξέχει γύρω στα 10 εκτ. πάνω από τον πάγκο και συγκολληθεί 
µε αυτόν στην περιοχή της τρύπας. 
Ο εφοδιασµός της κολώνας µε ένα ράφι διευκολύνει την σταθερή τοποθέτηση του 
δονητή. Ο δονητής µπορεί να καλύπτεται µε ένα πλαστικό κάλυµα το οποίο θα 
αλλάζεται σε µικρά χρονικά διαστήµατα για να διατηρείται καθαρός και σε καλή 
λειτουργία. 
Συσκευή αποκοπής γύψου (TRIMMER): Η αποκοπή γύψου γίνεται πάντα µε την 
παρουσία νερού γιαυτό θα πρέπει η συσκευή να είναι συνδεδεµένη µε κρύο και 
ζεστό νερό. Η αποχέτευση θα πρέπει να αποτελείται από ένα φαρδύ σωλήνα για 
την γρήγορη ροή του διαλύµατος νερού - γύψου. Αποκοπή γύψινων µοντέλων 
χωρίς ή µε λίγο νερό προκαλεί προσκόλληση γύψου στον δίσκο πράγµα που τον 
καθιστά ανενεργό. Το ίδιο συµβαίνει και αν ο γύψος δεν έχει πήξει καλά.                                   
Τοποθέτηση: Η συσκευή αποκοπής γύψου τοποθετείται πάνω  από τον πάγκο για 
τον γύψο και η αποχέτευση οδηγείται στην λεκάνη για τον διαχωρισµό του γύψου.    
Αρθρωτήρες: Αρθρωτήρες, κατά προτίµηση µέσης τιµής, µπορουν να φυλάσσονται 
σε ράφια πάνω από τον πάγκο γύψου.  
Υδροφόρος: Μια υδροφόρος είναι πάντα χρήσιµη π.χ. για την προστασία 
αποτυπωµάτων υδροκολλοειδών. 
3.Πάγκος λείανσης. 



Συνιστάται η εργασία της λείανσης να γίνεται σε χωριστό χώρο.  Ο πάγκος 
λείανσης θα πρέπει να έχει υψος 70 εκατ. ή 100 εκατ. αντίστοιχα αν δουλεύει 
κανείς καθιστός ή όρθιος. 
Συσκευές στίλβωσης: Οι συσκευές στίλβωσης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
προστατευτικά για τις πιτσιλιές που προέρχονται από τις περιστρεφόµενες 
βούρτσες. Τα προστατευτικά αυτά θα πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε ατοµική ή 
κεντρική απορρόφηση ώστε να µειώνονται η συγκέντρωση της παραγόµενης 
σκόνης και αναθυµιάσεως κατά τη στίλβωση στο περιβάλλον. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται η τοποθέτηση φίλτρων στην απορρόφηση πριν την εξαγωγή του 
αέρα στο περιβάλλον. 
Νεροχύτης: Ένας νεροχύτης θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στις συσκευές 
στίλβωσης ή ενσωµατωµένος στον πάγκο για πλύσιµο των χεριών και των 
στιλβωµένων εργασιών. 
Στον ίδιο χώρο θα µπορούσε να γίνεται και ο τροχισµός των οδοντοστοιχιών. Για 
την εργασία αυτή αρκεί ένας απλός πάγκος 80x50 εκατ. µε ένα ή δύο συρτάρια, 
ένα απαγωγό διαφανή κατασκευασµένο π.χ. από PLEXI GLASS και συνδεδεµένο µε 
την κεντρική απορρόφηση, ένα εργαστηριακό κινητήρα, πεπιεσµένο αέρα, 
εγγλυφίδες και φρέζες, επιτραπέζιο φωτισµό και ένα κάθισµα. 
 
 
Άρθρο 3 
Εξοπλισµός για Ειδικές Εργασίες 
1.  Για τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις που θα περιγράφονται παρακάτω 
απαιτείται ιδιαίτερος χώρος ως εξής: 
α. Για την κατασκευή χυτών εργασίας απαιτείται: 
Πάγκος χύτευσης µε απαγωγό: Ο πάγκος, ο τοίχος πίσω από τον πάγκο και τα 
ράφια πάνω από τον πάγκο όπου θα τοποθετούνται οι κλίβανοι θα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από ένα πυρίµαχο υλικό. Ηλεκτρισµός, αέριο και πεπιεσµένος 
αέρας θα πρέπει να υπάρχουν στον πάγκο ή κοντά στον πάγκο. 
β. Η φυγόκεντρος συσκευή χύτευσης κραµάτων µπορεί να είναι ενσωµατωµένη 
στον πάγκο ή και χωριστά. Πάντα όµως η συσκευή θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη 
µε ένα µεταλλικό προστατευτικό κύλινδρο.                     
γ. Οι κλίβανοι, όπως περιγράψαµε παραπάνω, πρέπει να τοποθετούνται σε ράφια 
πάνω από πάγκο χύτευσης στο ύψος περίπου των µατιών. Πάνω από τους 
κλιβάνους θα πρέπει να υπάρχει απαγωγός συνδεδεµένος µε ισχυρή απορρόφηση 
για την αποµάκρυνση της θερµότητας και του καπνού που παράγεται από την 
εξαέρωση των κεριών. 
Τα οξέα φυλάσσονται ερµητικά κλεισµένα µέσα σε ένα µικρό απαγωγό µε ισχυρή 
απορρόφηση και ο οποίος θα πρέπει να είναι επενδεδυµένος µε υλικό που αντέχει 
στην επίδραση των οξέων (π.Χ. κεραµικό, γυαλί). Η πόρτα του απαγωγού θα 
πρέπει να είναι από γυαλί και να µπορεί να κλείνει κατά τον καθαρισµό των χυτών. 
δ. Κοµπρεσέρ µεγάλης χωρητικότητας: Το κοµπρεσέρ θα πρέπει να τοποθετείται σε 
ελαστικούς τάκους που στηρίζονται σε σταθερό πάτωµα και σε χώρο 
αποµακρυσµένο µε ηχητική µόνωση. 
ε. Πυροσβεστήρας: θα πρέπει να υπάρχει σε εµφανή θέση σε κάθε εργαστήριο. Ο 
πυροσβεστήρας θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.                 
στ. Ντουζ: Ένα ντουζ θα πρέπει να υπάρχει σε κεντρικό σηµείο του εργαστηρίου 
για το γρήγορο σβήσιµο φωτιάς των µαλλιών και των ρούχων. 
2. Ο απαραίτητος εξοπλισµός των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι ανάλογος µε το 
είδος των εργασιών που κατασκευάζει κάθε εργαστήριο 
Για την κατασκευή  στεφάνων και γεφυρών απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισµός  
1.∆ονητής 
2.Τρίµερ 
3.Φούρνος 
4. Φρόντα 
5. Αµµοβολή 
6. Κοµπρεσέρ 



7. Μοτέρ Τροχίσµατος 
8. Μοτέρ Γυαλίσµατος 
9. Πρέσα ή Συσκευή Όπτησης Ακρυλικών  
Για τις πορσελάνες απαιτούνται όσα αναφέρονται για τις Στεφάνες - Γέφυρες από 
το 1 έως το 7 και 
8. Φούρνος Πορσελάνης 
9. Συσκευή Αµµοβολισµού  
10. Ουλτρασόνικ ή Συσκευή Ατµού  
Για τις οδοντοστοιχίες: 
Α. Ακρυλικές: 
1. ∆ονητής 
2. Τρίµερ 
3. Πρέσα 
4. Μοτέρ Τροχίσµατος                              
5. Μοτέρ Γυαλίσµατος 
6. Βραστήρας 
Β. θερµοπλαστικές: 
Απαιτούνται τα αναφερόµενα για τις ακρυλικές οδοντοστοιχίες και Πρέσα 
θερµοπλαστικών. 
Για τους µεταλλικούς σκελετούς µερικών οδοντοστοιχιών απαιτούνται: 
1. ∆ονητής 
2. Τρίµερ 
3. Παραλληλογράφος 
4. Συσκευή Τήξης Ύδροκολοειδούς 
5. Φούρνος Προθέρµανσης 
6. Φούρνος Υψηλής θερµοκρασίας 
7. Φροντα 
8. Αµµοβολή 
9. Κοµπρεσέρ 
10. Μοτέρ Τροχίσµατος 
11. Συσκευή Ηλεκτρόλυσης 
 
 
Άρθρο 4  
Υγιεινη των χώρων των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων 
Τα πιο κάτω µέτρα είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων 
και της δηµόσιας υγείας: 
- απολύµανση και υγιεινή συσκευασία των εργασιών 
- συχνή αλλαγή της ελαφρόπετρας στις συσκευές στίλβωσης 
- απολύµανση των βουρτσών στίλβωσης, εγγλυφίδων, φρεζών κλπ. 
- απολύµανση των ελαστικών κυπέλων γύψου 
- συχνό πλύσιµο των χεριών. Τα νύχια πρέπει να είναι κοντά και να αποφεύγονται 
δαχτυλίδια, ρολόγια, βραχιόλια κλπ., γιατί συγκρατούν µικροοργανισµούς και 
δυσκολεύουν τον καλό καθαρισµό. 
- χρησιµοποίηση χαρτοπετσετών για το στέγνωµα των χεριών 
- χρησιµοποίηση καθαρών ρούχων δουλειάς 
- καλός εξαερισµός των χώρων 
- σφουγγάρισµα του πατώµατος κάθε µέρα 
- καθαρισµός τοίχων, ταβανιού κλπ., τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο 
- όταν είναι απαραίτητο, να χρησιµοποιούνται µάσκες που χορηγούνται από τον 
εργοδότη. 
— ο θόρυβος που παράγεται σ' ένα εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 85 
DESIBEL. 
Εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται και όλες οι διατάξεις του Νόµου 
1568 της 15/18.10.85 που αναφέρεται στην “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων”. 
 



Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 


