
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

__ r;.c νομού «Οδοντοτεχνικό Εχάγγελμχ—οδοντοτεχνικα 
εργαστήρια;,.

77oo? τη Βουλή των Ελλήνων

-0 -2ϊ&ν σχέδιο νόμ*υ χροστ: ορίζεται το οδοντοτεχνικό 
και .«δί«Λζ9ντ·*ι ο: όρο: ·**: ο: χρούχοόέσεις για 

ίδρυσης και λειτουργίας των οδοντοτεχνικών ερ-;α-

ση νομο-όετικη αυτή ρύόμιση χροσόιορίζετα: και 
•2; 4ν* «χιάγγελμχ sw ενώ ·*»·ΜΛθύσε χραγμ2·τι- 
3ovrr( χώοο. δεν χεριεγράφετο κα; όεν χ,ροσδ-κ- 
rs Νόμο με όλες τ' ς σ/ντοε-ίς εχιχτώσεΐί.

ροδλέτετχ: σχετική άδεια για τη» άσκη- 
ς αυτού 7.21. τροδλέ·ζε.τχι η δυνατότητα 
όρων ν.2ι των χρεύχούέσεω; με χχόφαεση 
. Πρόνοιας 7.2: Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

£-Hr.; χροσδιορίζοντα·. ο: κατηγορίες των χροσώχων re.
.. ;ζ,,, ν2 χησουν άδεια ασκησχως εχ αγγέλματος ν.2: τα τ-υ- 

- χ2 τους χριοσόντα.
Με το άρόρο 2 -/.α-ό ορίζεται: το έργο τον <ό·οντ·οτεχνέτη το 

ν,r;τττη. με το έργο roc οδοντιάτρου- -και αναλύονται τ2 κχ- 
■/T7.ovT2. ο: υχοχρεώσεις 3ο*5ώς και η έκταση -τη; ευ&ύνης 
:·Λ, οδφντοτεχνίτου. . .

Με το xprSpo 3 χροδλέχοντα: διοικητικές κυοώσε: ς. στους 
χσ,τοτεχνίτες χου xap-oSαίνοον τις διατάξεις της χαιραγσά- 
:ίυ 3 τον άρ-5ρου 2 too χζρόντος νόμου.

Με το άρύρο 4 χροδλέχετχ: άδειια ίδρυσης 7.2: λειτουργία; 
::;ντ:2τ::-/.τό εργαστηρίου 7.2. οι -όρο: 7.2: ο: ζροϋχο-όέσεις
-.2 τη χασήγηση της άδειας αυτής.

Με το άρ-όρο δ ,χμοίλέχιοντχι ο: ζρσσΊογρχνρές χώρου εγκα
τάστασης του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και κ*&αρίζετχι ο 
εσεχλισχός τους.

Με το άρ.-όρο 6 τρούλστε-τα: η δυνχτότητα -ανάκλησης της 
ϊίειχς ίδρυσης y.xi" λειτουργίας cecvT.xiptxE ε'-'τττηρίοο.

Με το άρ-5ρο 7 ν.χ·3:εοώνοντ2: ευεργετικότερες διατάξεις 
—.2 τ:ς χήρες 72: τα ανήλικα ζαιδιά -S-ανόντων εργαστηριού- 
>uv οδοντοτεχνστών. σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας των 
:ίσ;τοτεχνικών εργαστηρίων.

Με το άρ-Spo 8, ζροδλέζετα’. ο χα-ίκτισμός των κατωτέσων 
ερίων σμοιδών των οδσ;τοτεχνιτών.

Με το άρ-Spo 9 κ.αόορίζεται ότι η κατασκευή οδοντοζρο- 
ϋυετικών εργασιών ατό το-; οδοντίατρο. για λογαριασμέ του. 
Κν αχστελεί χαράνομη άσκηση του οδοντοτεχνιχσύ - εχαγγέλ- 
ειτος.

Με το άρ-Spo 10 ζροόλέχετα: η σύνταξη δεοντολογικού ν.α- 
■■ενιτμς-ΰ των οϊσ;τοτεχνιτών.

Με το ap-Spo 11 χρθ6λέτσ/τα: χοινιχές χυρώοεις για χα- 
Ρ^Ιαοη τσυ χαρσντος νόμα». _ ......

Με το άρ·5ρο 12 ρ-υύαίζονται εκιχότερα ύέμζτζ για τοος 
:.:Τζ^ομενους με εξαρτημένη σχέση. εργατίας οεσ;τοτεχνιτες.

Το άρ-Spo 13 ρύθμιζε: σε μετοίατιχό στώιο διάφορες χα- 
Γγοριες σδοντοτεχνιτών.

Με τ2 άρ-$ρα 14. 15 οοαι 16 ορίζεται ότι. οι διατάξεις 
•VJ τορτ/τος νόμου έχουν ανάλογη «τερμογή 7.α: ετεί υττηχόων 
7-ττων μελών των Βυρωοεαΐχών Κοινοτήτων, 7.αταργε:τα: 
•J':- α/ύ.η διάταξη α·;τ:-5ετη με το νόμο αυτό 7.2: τέλος χα- 
,'?·.,ετα: η έναρξη της ισχύος του.
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ΟδσΓτοτεχ-/!7.;· εταγγε/εεα—Οόοντοτεχνιχά εργαστήρια.

'Αρώρο 1.

Αστ,ηστ οδοντοτεχνικού ε—αγγέίψιατος.

1. Το οδοντοτεχνιχο ετάγ-ρελμσ ασ7.ε:ται ύστερα ατό άδεια 
του Ττουργου Τγειας. Π ρόνοιας 7.α: Κτινωνιχών Ασσαλίσεων.

Αδεια άσιχηση.ς εσαγγέλματος οδιτντοτεχνίτη χορηγεί
ται σε Ελληνες η σε ομογενείς της αλλοδατης εγτ,ατεστηιεέ- 
ν-οος στητ; Ε/ύ.α-α τεσυ οαιλούν y.a". γράφουν την ελληνική γλώσ
σα. εσοσον έχουν:

2 !είτε ττυχιο Τεχνολογιχου Ev.ra:δευτ:ν.οι Ιδρύματος 
■ T.EJ. 1 η ιτοτιχο στυχιο σχολής της ημεοαχής ή της α’/ 
/ιδατη,ς ειδιχοτητας ρδοντοτεχ-ήτη,

δ)ς:τε ττυχ:ο τεχ-/:7.ού εασγγελματιχοΰ λσ/.είου ή ισότιμο 
αστ/ιο σχολής της ημεάατης ή αλλοέατης.-ειέιχότητας οόο 
ντοτεχνι τη.

γ είτε στυχιο τεχνικών εσαγγΐλματιχών σχολών (νέσυ 
τύσου. δ άρχειοις δυο ετών, ειδικότητας οέοντοτεχνίτη.

8. Για τη χορήγηση άδειας άσκησης εχαγγέλματος στους 
χτυχιουχους των χεο-ιχτώσεων ό χαι γ της χροηγαύμενης χα- 
ραγ.σάρου αχαιτούνται. ε'/.τός αχό το χτυχίο. 7.2ΐ:

α; Προχτιχη άσν.ηση σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο τοο δγ 
μόσχο η ”.Β:ωτ:7.ού τομέα διάρκειας τεσσάεων ή εξ: ετών, 
αντίστοιχα. Η χρακτιν.ή άσκηση δεόαιώνετα: με χιστοχοιητι- 
yi. του Ιδρύματος Κο·.νων:7.ών Ασφαλίσεων (ασφαλιστικό ίπ- 
ίλιάρ'.ο ) η με χιστοχοσητιχό αντίστοιχου φορέα άλλης χώεας. 
εφόσον η χραχτικη άσκηση έχε: γίνει στην αΰύλοδοχή.

£) Βχιτοχής εξέταση αχό εχιτσοχή χου συγκροτεί τα* με 
ρχτόραση ,του Τχαε-ργού Τγείας. Πρόνοιας και Κοινωνιών 
Ασφαλίσεων και οσχοτελείτα: αχό:

ασύ ένα μέλος του διδακτικού ερεονητ:κού σςσσσωχτκού (Δ. 
Ε.Π·) Τμτματος Οδοντιατροκής. ως χρόεδσο.
' "61) έναιν υχάλληλο με 6χΑχό Α* του υχηρετεό στη ΔΓνση. 
Τγιεινής ή Πρόνοιας-της οικείας νομαρχίας.

γγ) έναν εκχαεδουτσκό της δευτεροόάύμιας εκ-χαιδουσης με 
όχύμό Α' του Τχακμγείου Έχύνικής Παιδείας 7.α: Θρησκευμά
των χου υχηαετεί στη; οικεία νομαρχία.

δδ' ένσ; εκχ.τόσωχο της ΕυΑην-.Τ-ήί Οδστιιατρικής -Ομυ- 
σχο-;δίαχ (Έ.Ο.Ο..ί.

εε'ι έναν εκχσότωχο της Π α;ε/Αόνιας Οχοσχενδίας Ε)ργα- 
σττσ-.ούχονν Οδοντετεχνιτών (Π.ΟΚ.Ο.).

στστ) έναν εκ-χεόσωτσο σωματείου των οδσντοτεχνιτων χου 
ασχολούνται ·ιε σχέση εστεταμένης εργασίας.

έ'/α «έλος ε-/.χαϊδευτικού χροσωσχκού (Ε. Π.) των Τ.
■ΚΙ..

4. Η εχιτσοχή συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δηιόσ-.ες 
,υχτρεσίες ώρες και ττχέρες. χωρίς y.xiia αμοιίή ή αχεζημίωση 
των μελών της γ-.α τη συμμετοχή τους σ’ αυτή.

.' 5. Με αχέσαχη ττ. Υχουργού Τγείας. Π σέτ/οιας κα*. Κοι
νών ι/χυν νΑσεαυ.ισεω-ν ε υύι—ι.ετα: τ- I ιαδ :α.υ— ια κα: /εχε, χρου- 
χούεσείς χορήγησης άδειας άσκησης του ,εχαγγέλματος τεε 
«τ/τοτεχνίτη. τα -ύέιεατα χου αφορού; την εξεταστέα υλη και 
κά-ύε ά/ΰ.η /αχτονεεε:α σχετική ^ εαετσχτχς κοσύως 
7.2'. η λε τευργία της t-χιτροχης.

'Ap-S-po 2.

Κ αύήκοντ α οδοντοτεχν ιτών----οδοντι άτρων.

1. "Εργο τευ οδοντοτεχνίτη είναι η κατασκευή στο χώρο 
τοχ εργαστηρίου χσοσύετισ.ών εργασιών, σύμφωνα με γραχτες 
οδηγίες και εντολές του χχραγγέλλοντος οδοντίατρου.
.; '2. Ο οδοντστεχνιτης είναι υχεύύυνος για την χιστή τήρη
ση των γραχτών οδηγιών και εντολών τσυ οδοντιάτρου και 
τη; καλή τεχνική κατασκευή των χροσόετικών εργασιών, με 
τη χρησιμοχοίηση εγκεκριμένων υλικών και κραμάτων. Ο 
έλεγχος της καλής κατασκευής γίνεται χάνω σε εκμαγεία.


