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                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                  Σχόλια πάνω στη Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου  

             «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές  

        διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»    (άρθρο 30 & 31) 

 
                                                                              No20/03.11.2022 

 

           Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών έθεσε τα σχόλια του στο άρθρο 30 

και 31 της  διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, 

ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» . 

 

Άρθρο 30, «Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών – Προσθήκη άρθρου 84Α 

στον ν. 4461/2017» : 

 

         Διαπιστώνουμε ότι στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, ενώ έχετε συμπεριλάβει 

στο άρθρο 30 τον Κώδικα Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών (ίδρυση και των δυο 

συλλόγων με τον Νόμο 4461/2017) δεν έχετε συμπεριλάβει και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών που σας έχει αποσταλεί από τις 04/03/2022 και 

αποτελεί πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με έγκριση από την 

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών 

ΝΠΔΔ. 

        Για τον λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 69 του Νόμου 

4461/2017 περί του Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών ως εξής : «Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών (Π.Σ.Ο.) εκδίδεται και τροποποιείται ο 

Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών». 

        Η ως άνω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία ενόψει ιδίως της λήξεως της θητείας 

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ.Ο.. 
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Άρθρο 31, «Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας» : 

 

          Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο άσκησης του οδοντοτεχνικού 

επαγγέλματος, προτείνεται η εισαγωγή στην έννομη τάξη νομοθετικής διατάξεως ως 

ακολούθως : 

         «Οι πράξεις αρμοδιότητας οδοντοτεχνίτη, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 

83/1989 και στο Νόμο 1666/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτελούνται μόνον από α) 

πτυχιούχους των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της χώρας με άδεια/βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος β) πτυχιούχους 

των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε. με άδεια/βεβαίωση 

ασκήσεως επαγγέλματος, γ) πτυχιούχους των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των 

Σχολών Επιστημών Υγείας -Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. με άδεια/βεβαίωση ασκήσεως 

επαγγέλματος, δ) πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων 

τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής 

κατά την κείμενη νομοθεσία, ε) κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

οδοντοτεχνίτη του Νόμου 1666/1986, εγγεγραμμένους στο μητρώο μελών του ΠΣΟ-

ΝΠΔΔ, αποκλειστικά και μόνον στους ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους όπου 

εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία. 

          Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη αντιθέτου 

περιεχομένου». 

          Με την εισαγωγή της ως άνω διάταξης οριοθετείται το πλαίσιο άσκησης της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ περιορίζεται το υπαρκτό φαινόμενο 

συστηματικής αντιποίησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. 


