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                                                                                                                Αθήνα, 25.01.2023 

 

 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

 

Ο Οδοντικός  Τεχνολόγος (Οδοντοτεχνίτης) είναι ο επαγγελματίας υγείας που 

ασχολείται με την αποκατάσταση, σε συνεργασία με τους θεράποντες οδοντιάτρους, 

της νωδότητας, ήτοι της έλλειψης των δοντιών, με σκοπό την βελτίωση συγκεκριμένων 

λειτουργιών, όπως της μάσησης, της ομιλίας αλλά και της αισθητικής. Επίσης 

κατασκευάζει ορθοδοντικά μηχανήματα και ενδοστοματικές και εξωστοματικές 

προσθέσεις για ελλείμματα της γναθοπροσωπικής περιοχής. Σήμερα αναγνωρίζεται 

από όλους η  μεγάλη σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στην αισθητική προσώπου, με 

σκοπό την βέλτιστη κοινωνική προβολή για κοινωνικούς ή και για επαγγελματικούς 

λόγους. 

Παράλληλα, ο Π.Σ.Ο. συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 

4461/2017 (ΦΕΚ Α΄38) υπό την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του 

όλων όσων ασκούν το οδοντοτεχνικό επάγγελμα στη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ο 

ΠΣΟ, όπως και κάθε άλλο ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής (όπως π.χ. οι ιατρικοί 

σύλλογοι, οι δικηγορικοί σύλλογοι κλπ) αναδεικνύεται σε ρυθμιστή του επαγγέλματος, 

με διευρυμένες εξουσίες που φτάνουν μέχρι και στον πειθαρχικό έλεγχο των μελών 

του. 

Ενόψει, λοιπόν, του εύλογου ενδιαφέροντος του ΠΣΟ για κάθε ζήτημα που 

σχετίζεται με την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος, παρουσιάζουμε μια 

σειρά θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης. 
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1. Εισαγωγή διάταξης για τη ρύθμιση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος  

 

Το βασικό νομοθέτημα που εξακολουθεί να διέπει μέχρι και σήμερα την 

άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και τη λειτουργία των οδοντοτεχνικών 

εργαστηρίων είναι ο Νόμος 1666/1986. Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι ένα 

κανονιστικό πλαίσιο ηλικίας 37 ετών, που αφορά στη ρύθμιση ενός επιστημονικού – 

επαγγελματικού αντικειμένου διαρκώς εξελισσόμενου, προφανώς δεν ανταποκρίνεται 

στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Ως εκ τούτου ο ΠΣΟ, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Βιοϊατρικών 

Επιστημών – Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, προτείνει την 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 κατόχους 

άδειας/βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

μελών του ΠΣΟ-ΝΠΔΔ, αποκλειστικά και μόνον στους ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους 

(αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια) όπου εργάζονται κατά την κείμενη 

νομοθεσία και ανήκουν αποκλειστικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) 

πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας των Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

χώρας ή β) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των Τμημάτων 

Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των πρώην Ανώτατων Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθηνών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθηνών 

αντίστοιχα ή γ) πτυχιούχοι των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε. 

ή δ) πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν 
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αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία Οδοντοτεχνίτη ή Οδοντικού Τεχνολόγου της 

ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία ή ε) κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

οδοντοτεχνίτη του Νόμου 1666/1986. 

Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη αντιθέτου περιεχομένου». 

 

Με την αλματώδη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας ελλοχεύει ο κίνδυνος οι 

απόφοιτοι Οδοντικοί Τεχνολόγοι να απομείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας, εάν 

συνεχιστεί ο «σχεδιασμός» και η «κατασκευή» οδοντοπροσθετικών εργασιών από 

άλλους επαγγελματίες και εκτός του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου, ευνοουμένων  

παράλληλα των φαινομένων αντιποίησης. Η δυνατότητα του συστηματικού ελέγχου 

των οδοντιατρείων και των ψηφιακών κέντρων που κατασκευάζουν Οδοντοτεχνικά 

Προϊόντα είναι πλέον επιβεβλημένη. 

 

2. Σύσταση Επιτροπής αδειοδότησης και ελέγχου οδοντοτεχνικών εργαστηρίων 

 

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 47 του Νόμου 4931/2022 επιβλήθηκε ο διορισμός 

ιδιωτών οδοντιάτρων στις επιτροπές ελέγχου οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Κατά την 

δική μας αντίληψη η συγκεκριμένη αρμοδιότητα οφείλει να ανήκει στο οικείο νπδδ, 

ήτοι τον ΠΣΟ και όχι σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.  

 

Ενόψει, λοιπόν, της φύσεως και των σκοπών του ΠΣΟ και χάριν της 

απαιτούμενης ενότητας της έννομης τάξης γύρω από συναφή ζητήματα, 

προτείνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την αδειοδότηση των 

οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στον Π.Σ.Ο.. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

συγκέντρωση των κυριότερων αρμοδιοτήτων γύρω από την άσκηση του 

οδοντοτεχνικού επαγγέλματος εις έναν φορέα, με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμη 
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πιο ευχερής η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και διασταυρώσεων, καθώς και ο 

περιορισμός της αντιποίησης ή άλλως μη νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος. 

 

3. Επίσης, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας Μητρώου Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, 

το οποίο θα τηρεί ο Π.Σ.Ο. και στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικώς τα 

οδοντοτεχνικά εργαστήρια, προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περαιτέρω έλεγχος των εργαστηρίων και ο 

δραστικός περιορισμός της λειτουργίας παράνομων εργαστηρίων, που εξακολουθούν 

να ανθούν ακόμη και στις ημέρες μας. Κρίνεται, δε, σκόπιμο η πρόβλεψη περί της 

δημιουργίας του Μητρώου και η υποχρεωτική καταχώριση σε αυτό να συνοδεύεται και 

με διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

4. Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών 

 

Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Νόμου 

1666/1986 και του άρθρου 69 του Νόμου 4461/2017, προκειμένου να εκδοθεί ένας 

σύγχρονος Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών, που να ανταποκρίνεται πλήρως 

στις σημερινές συνθήκες και προκλήσεις.  

 

5. Υποχρεωτικότητα εγγραφής στα μητρώα του ΠΣΟ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ΠΣΟ αποτελεί νπδδ σωματειακής μορφής, προβλεπομένης 

ρητώς της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων ασκούν νομίμως στη 

χώρα μας το οδοντοτεχνικό επάγγελμα. Προς εμπέδωση των ανωτέρω κρίνεται 

σκόπιμη η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών και του Υπουργείου Υγείας, κατά το πρότυπο Εγκυκλίων, που αφορούν 
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την εγγραφή σε άλλους συλλόγους ταυτόσημης νομικής φύσεως με τον ΠΣΟ (ΠΣΦ-

νπδδ, ΕΝΕ-νπδδ, ΣΚΛΕ-νπδδ). 

 

6. Ανάγκη σύστασης επιτροπών για επανέλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων 

(άδειες λειτουργίας) στα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απόλυτη νομιμότητα των Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων. 

 

7. Επί του άρθρου 57 παρ. 6 του Νόμου 4461/2017 κρίνεται αναγκαίο η Κάρτα 

Νομίμου Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου να εκδίδεται - ανανεώνεται κάθε χρόνο 

μαζί με την Κάρτα Μέλους για τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. 

 

8. Καθιέρωση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών των μελών και πρόβλεψη για τα 

Μέλη που αποδεδειγμένα δεν ασκούν το επάγγελμα  

 

 

                                                  

                                                      Για τον ΠΣΟ , 

  

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        

  ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ                                                                 

                                                                                                                                           

 


