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ΠΡΟΣ:      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης 

                Υπόψιν: Διευθύντρια, κα Τζώρτζη Χ. 

ΚΟΙΝ:     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

               Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Υπηρεσιών &  

               Επαγγελμάτων Υγείας  

               Υπόψιν: κ. Θωμάκου Γ. 

 

ΘΕΜΑ:   «Προδιαγραφές χώρου εγκαταστάσεως οδοντοτεχνικού  

               εργαστηρίου και εξοπλισμός» 

 

Κύριοι,  

Με βάση τον Ν.1666/1986 «Οδοντοτεχνικό Επάγγελμα- Οδοντοτεχνικά 

Εργαστήρια & άλλες διατάξεις», το ΦΕΚ214Β Α4Β/1016/24-03-1988 και 

την υπ’ αρ. Α4Β 4848 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, 

καθορίζονται οι «προδιαγραφές χώρου εγκαταστάσεως οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου και εξοπλισμός» (ΦΕΚ 214Β). 

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, πολύ δε περισσότερο σε ένα επάγγελμα που έχει 

άμεση σχέση με την υγεία του πληθυσμού, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 

είναι αλματώδεις. Τα σημερινά οδοντοτεχνικά εργαστήρια δεν έχουν καμία σχέση 

ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές χώρου με αυτά που 

περιγράφουν οι υπουργικές αποφάσεις.  

Μια σειρά από μηχανήματα είτε δεν υπάρχουν είτε έχουν αντικατασταθεί από άλλα 

σύγχρονα, τα οποία διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων 

και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις και τον καθορισμό του χώρου που απαιτούν οι 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

Πολλές από τις εκτελούμενες εργασίες γίνονται πια ψηφιακά (CAD-CAM) - δηλαδή 

σχεδιάζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή - και κόβονται ή χτίζονται από 

σύγχρονα μηχανήματα, με αποτέλεσμα μια σειρά από μηχανήματα που 

περιγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις να μην είναι πια απαραίτητα για την 
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λειτουργία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, πχ. φρόντα, φούρνοι προθέρμανσης 

και υψηλής θερμοκρασίας, βραστήρες, λυχνίες και πολλά άλλα.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και μέχρι την τροποποίηση των 

«προδιαγραφών» των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, ζητάμε για τον έλεγχο και 

την αδειοδότηση, η έγκριση των σχεδίων από τα πολεοδομικά γραφεία των 

Περιφερειών να δίνεται με βάση τους τρεις κύριους χώρους που σήμερα 

απαιτούνται για την λειτουργία: 

Α) Κύριος χώρος εργασίας (πάγκοι εργασίας) 

Β) Βοηθητικός χώρος (χώρος κουζίνας, γύψοι, χυτήρια) 

Γ) Χώρος τουαλέτας  
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