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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ 

  

Αθήνα, 12-5-2021 

Αριθµ. Πρωτ. ΓΙδ/Γ.Π. οικ.50651 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΗ«Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΗΡΩΤΟΒΑΘΜΠΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΠΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΛΑΣΥΤΕΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ ἃ 

ΥΓΗΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣΥΤΕΙΑΣ ἅ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΛΩΝ ΥΤΕΙΑΣ ἅ 

ΛΟΠΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΚΙΝΛΥΝΩΝ 

Ηληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, 

Ν. Παπανικολάου 

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17. Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 10453 

Τηλ.: 213 216 13233. 1793 

ΕπιαΙ)ΙρΕγ4(ῶπιοᾗ.σον.οτ, 

Υ{ΠΡ. 5εογείαιγ(Ώπιομ.ρον.οΓ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Έγκριση και θέση σε ισχύ του Σχεδίου Δράσης για τη σταδιακή κατάργηση της 

χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων «ΑΝΤΠΙΑΣ». 

Ο Υπουργός Υγείας έχοντας υπ) όψη: 

το άρθρο 10 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/8552 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού 

(Π1ς) αριθ. 1102/2008 

τα άρθρα 4 και 20 του νόµου 4665/2020 (ΦΕΚ Α΄ 33) 

το άρθρο 15 παρ. ὃ περ. 3 και 4 του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) 

το π.δ. δ3/2019 (ΦΕΚ Α’121) 

το άρθρο 2 τῆς υπουργικής απόφασης υπ΄ αριθμ. 20/004/000/3021/23-6-2021 (ΦΕΚ Β᾽ 2868) 

τη µεαρ. πρωτ. Ε1δ/Ι”.Π. οκ. 52352/9-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΟΝ465ΦΥΟ -- ΦΧΡ) Εγκύκλιο του 
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10. 

1. 

Ὑπουργείου Υγείας 

το από 17-6-20 μήνυμα Μυλεκτρονικού ταχυδροµείου της διεύθυνσης Ἐνεργειακών, 

Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

το από 22-6-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Ελληνική Οδοντιατρική 

ὉΌμοσπονδία 

το υπ’ αριθµ. 1350 ᾧ 45/21 -7-2020 έγγραφο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

την από Β]α/ίοικ. 50196/10-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΗΠροῦὐπολογισμού και 

Δημοσιονομικών αναφορών 

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προὐπολογισμού, 

αποφασίζει: 

Εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο το συνηµµένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτῶν µε την κὠδική ονομασία «ΑΝΤΠΙΑΣ», το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, µε σκοπό την εφαρµογή του 

άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συµβουλίου, 

της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΙΚ) αριθ. 

1102/2008. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Κοινοποίηση: 

1) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γενική Διεύθυνση 

Γενικού Χημείου του Κράτους 

Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων 

Αν. Τσόχα 16 

115 2] Αθήνα 

2) Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

Θεμιστοκλέους 358 

10678 Αθήνα 

Εσ. Διανομή 

1. Τρ. κ. Υπουργού 

2.ΥΡ. κ. Υφυπουργού 

3.Γρ.κ.Γ. Γραμματέων 

4. Τρ. Προϊῖστ. 1 ενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 

9.Τρ. Προῖστ. Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής 

6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας ὁς Υγιεινής Περιβάλλοντος 

7. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΤΕΙΑΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ «ΑΝΤΊΠΑΣ»Α 

Αθήνα 

Αύγουστος 2021 

Έκδοση 13 

 



Ἠρόλογος 

Ο υδράργυρος, συστατικό στοιχείο του φλοιού της γῆς, απελευθερώνεται στο περιβάλλον µέσω 

τῆς ηφαιστειακής δραστηριότητας, της διάβρῶσης του εδάφους και, το Κυριότερο, λόγω της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έκθεση σε αυτόν µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα υγείας 

και αποτελεί απειλή ειδικά για την ανάπτυξη του παιδιού στη μήτρα και κατά τα πρώτα έτη της 

ζωής. 

Τα οδοντιατρικά αμαλγάματα απορροφούν ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος της συνολικής παραγωγής 

υδραργύρου. Τόσο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Μιναµάτα όσο και 

η Ευρωπαϊκή Ένώση στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 20147/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της της Μαΐου 2017 έχουν συμπεριλάβει στις πολιτικές για την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης του υδραργύρου δράσεις µε στόχο τη σταδιακή κατάργηση τῶν 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης καταρτίστηκε µε τη συνεργασία της Ἑλληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας και εκδίδεται σε εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 3 του ανωτέρω Κανονισμού 

λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της Μιναμάτα, η οποία κυρώθηκε από 

την Ελληνική Δημοκρατία µε το νόµο 4665/2020 (ΦΕΚ Α΄ 33). 

Το Σχέδιο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ὑπουργείου Ὑγείας και της Οδοντιατρικής 

Κοινότητας για τη σταδιακή κατάργηση τῶν οδοντιατρικών αμαλγαμάτώὼν και αποδεικνύει την 

έμπρακτη προτεραιότητα που αποδίδει η Ελληνική Πολιτεία στην προστασία της υγείας του 

πληθυσμού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Ἀάντίπας/αντύπας 

Μπίσκοπος Περγάμου, Άγιος τής Χριστιανικής Εκκλήσίας που έχει ανακηρυχθεί προστάτης των 

Ελλήνων Οδοντιάτρων. Έζησε την εποχή των Αποστόλων και χρίστηκε Επίσκοπος Περγάμου πιθανόν 

από τον Απόστολο Ιωάννη. Εικάζεται ότι ταυτίζεταΙ µε τον αναφερόμενο στήν Αποκάλυψη του {ώάννη 

Αντίπα ο οποίος χαρακτηρίζεται «πιστὸς ἱερέας» καὶ «μάρτυρας καλῶν». Σύμφωνα µε τήν Ορθόδοζη 

παράδοση σπούδασε στην ιατρική σχολή της Περγάμου, ασκούσε αφιλοκερδώς την ιατρική επιστήµή µε 

εἰδικότητα στή θεραπεία του πόνου και των ασθενειών τῶν δοντιών και μαρτύρησε στις 11 Απριλίου 

του δ3 ή δ» ή 92 μ.Χ. προσευχόµενος γΙα την υγεία τῶν ανθρώπων και Ιδίως για τήν θεραπεία από τον 

ανυπόφορο πόνο τῶν δοντιών.
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Περιεχόμενα 
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Έναρξη και περίοδος Ισχύος... .ν «ενω ενω ων νε ννων κε εοε ον εε κα εναν εω νοκ σοκ κε κα ε κκ ε κκ νε κω σεν σελ. 4 
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Δράσεις Τµήµατος Στοµατικής Ὑγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας... ένο ννωωνωρωωω ενω ωω κ εννοω κοκ ς κενο σελ. 6 

Δράσεις Διεύθυνσης Δημόσιας Ὑγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος... «εν νεν. σελ. 7 

Δράσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας... εν νε ωννέρενε ροκ ωρ οκ ο ω εως σελ. δ 

 



1. Ἱστορικό αναθεωρήσεων 

Το παρόν κείµενο αποτελεί την πρώτη έκδοση του Σχεδίου Δράσης για τη σταδιακή κατάργηση 

τῆς χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων στη χώρα µας. Κάθε αναθεώρησή του θα καταγράφεται 

περιληπτικά στην παρούσα παράγραφο σημειώνοντας τα αναθεωρούµενα σηµεία του Σχεδίου, την 

ημερομηνία και τον αύξοντα αριθµό αναθεώρησης. Επίσης θα μεταβάλλεται ανάλογα στην πρώτη 

σελίδα του Ἀχεδίου ο αύξῶν αριθµός της έκδοσης. 

2. Έναρξη και περίοδος ισχύος 

Ἡ ημερομηνία έναρξης ισχύος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται Ἠ ...- ντε νννενννννν . ημερομηνία 

έγκρισης και υπογραφής του Σχεδίου από τον Ὑπουργό Ὑγείας. Από την ημερομηνία αυτή και 

εφεξής το παρόν Σχέδιο Δράσης ισχύει µέχρι την τροποποίησή του ή τον καθορισμό περιόδου ισχύος 

από σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένῶσης ή µε άλλη ρύθμιση. 

3. Αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς 

Αρμόδιες Ὑπηρεσίες για την εφαρµογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τμήμα Στοµατικής Ὑγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης) και η 

Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Ὑπουργείου Υγείας. Αρμόδιος φορέας 

είναι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

Οι ανωτέρω συνεργάζονται για την ειδικότερη εφαρµογή τῶν οριζόµενῶν στο Σχέδιο δράσεων µε 

τους εκ του νόµου αρμόδιους κατά περίπτῶση οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς. 

4. Εισαγωγή 

Ο υδράργυρος είναι ένα φυσικό στοιχείο που ανευρίσκεται στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Ἡ 

έκθεση σε αυτόν - ακόµη και σε µικρές ποσότητες - µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα 

υγείας και αποτελεί απειλή ειδικά για την ανάπτυξη του παιδιού στη μήτρα και κατά τα πρώτα έτη 

της ζωής. Ἡ τοξική δράση του υδραργύρου εντοπίζεται στο νευρικό, πεπτικό και ανοσοποιητικό 

σύστηµα, καθώς και στους πνεύμονες, τα νεφρά, το δέρµα και τα µάτια. Για το λόγο αυτό ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Ὑγείας έχει εντάξει τον υδράργυρο στις 10 χημικές ουσίες που προκαλούν 

μείζονα ανησυχία για τη δηµόσια υγεία (εκ τῶν οποίῶν οι τέσσερις είναι βαρέα μέταλλα: κάδµιο, 

υδράργυρος, μόλυβδος και αρσενικό). 

Ο υδράργυρος αποτελεί συστατικό στοιχείο του φλοιού της γης. Απελευθερώνεται στο 

περιβάλλον µέσω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, τῆς διάβρώσης του εδάφους και, το κυριότερο, 

λόγω τῆς ανθρώπινης δραστηριότητας. Η µεγαλύτερη χρήση υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

γίνεται στα οδοντιατρικά αμαλγάματα. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει δράσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και του 

περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς εκπομπές και εκλύσεις του υδραργύρου και τῶν ενώσεών του. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί η Σύμβαση της Μιναµάτα για τον Ὑδράργυρο, η οποία 

4



κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το νόµο 4665/2020 (ΦΕΚ Α΄ 33) και ο Κανονισμός (ΕΕ) 

2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2017. 

Το άρθρο 10 του ανώτέρω Κανονισμού θεσπίζει ρυθµίσεις αναφορικά µε τη χρήση τῶν 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, µε κύριες τη χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων µόνο υπό µορφή 

κάψουλας µε προκαθορισμένη δόση, την κατά το ιατρικά δυνατόν αποφυγή της χρήσης 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, παιδιών κάτω των 15 

ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών, την υποχρεωτική εγκατάσταση διαχὠριστών 

αμαλγάµατος στις οδοντιατρικές εγκαταστάσεις, τα αποδεκτά πρότυπα ποιότητας και κατακράτησης 

των καψουλών και των διαχὠωριστών αµαλγάμµατος, την απαγόρευση της άµεσης ή έμµεσης 

απελευθέρῶσης αποβλήτων οδοντιατρικών αμαλγαμάτὠν στο περιβάλλον. 

Κατά τη θέσπιση του ανωτέρῶ άρθρου του Κανονισμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έλαβαν υπόψη μεταξύ άλλῶν το παράτηµα Α µέρος 1 της Σύμβασης της Μιναµάτα 

(σηµεία 2-23 του προοιµίου). 

Το άρθρο 20 της Σύμβασης της Μιναµάτα προβλέπει την κατάρτιση από τα συμβαλλόμενα Κράτη 

σχεδίων εφαρµογής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, για την 

εκπλήρωση τὼν υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάµει της σύμβασης, τα οποία μπορούν να 

αναθεωρηθούν και να επικαιροποιηθούν συνεκτιμώντας τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό 

επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη την καθοδήγηση της διάσκεψης τῶν συμβαλλόμενων μερών και 

άλλες σχετικές οδηγίες. 

Στο Μέρος Π του Παραρτήµατος Α της Σύμβασης συστήνεται κατάλογος µέτρων που λαμβάνουν 

τα Κράτη για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. από τα οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο. Το παρόν Σχέδιο Δράσης εστιάζει σε πέντε από αυτά 

τα µέτρα, και συγκεκριµένα: 

/ στον καθορισμό εθνικών στόχων που αποσκοπούν στήν πρόληψη τῆς τερηδόνας καὶ στην 

προαγωγή της υγείας, µε αποτέλεσµα τήν ελαχιστοποίηση τής ανάγκης οδοντικής αποκατάστασης: 

ᾖ) στον καθορισμό εθνικών στόχων που αποσκοπούν στήν ελαχιστοποίηση τής χρήσης του 

οδοντιατρικού αμαλγάματος: 

ἠ) στην ενθάρρυνση τῶν αντιπροσώωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων και των 

οδοντιατρικών σχολών να εκπαϊδεύουν και να καταρτίζουν τους επαγγελματίες καὶ τους σπουδαστές 

του οδοντιατρικού επαγγέλματος σχετικά µε τή χρήση εναλλακτικών προϊόντων οδοντικής 

αποκατάστασης χωρίς τήν προσθήκή υδραργύρου καθώς καὶ την προώθηση ῥέλτιστων πρακτικών 

ὁταχείρισης του οδοντιατρικού αμαλγάματος 

ἠν) στον περιορισμό της χρήσης τὼν οδοντιατρικών αμαλγαμάτων αποκλειστικά υπό µορφή 

κάψουλας: 

ν) στην προώύηση τής χρήσης βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε οδοντιατρικές 

εγκαταστάσεις για τή µείώση τῶν εκλύσεων υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου στα ύδατα και το 

έδαφος.



5. Δράσεις Τµήµατος Στοματικής Ὑγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας 

Το Τµήµα Στοµατικής Ὑγείας καν Οδοντιατρικής Περίθαλψης της Διεύθυνσης 

Ἡρωτοβόθμιας Φροντίδας Ὑγείας έχοντας αρμοδιότητες για: 

α) το σχεδιασμό πολιτικής στοµατικής υγείας για την προαγωγή, την αγωγή και την πρόληψη της 

στοµατικής υγείας, τη χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση 

τῶν δράσεων και τῶν προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο τῆς διαμορφούμενης εθνικής 

στρατηγικής για τη στοματική υγεία, σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες 

β) τον καθορισμό των παρεχομένῶν οδοντιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΥ και τῶν 

φορέων κοινώνικής ασφάλισης 

Υγ) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση τῶν οδοντιατρικών δομών, 

υλοποιεί δράσεις στους άξονες: 

ὓ πρωτογενούς πρόληψης τῶν νόσων του στόµατος µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της 

ανάγκης οδοντικής αποκατάστασης 

[) ελαχιστοποίησης της χρήσης του οδοντιατρικού αµαλγάματος 

Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τον άζονα πρὠτογενούς πρόληψης των νόσων του στόματος 

υλοποιούνται και προνραμματί-ονται οἱ δράσει;: 

1) ενηµέρῶση του κοινού µε τηλεοπτικό σποτ για τη στοματική υγιεινή και την πρόληψη των 

νόσων του στόματος 

2) συνέχιση της υλοποίησης του προγράµµατος αγωγής στοµατικής υγείας στους µαθητές 

νηπιαγωγείου και τής Της και 2ης τάξης τῶν Δημοτικών Σχολείῶν, το οποίο υλοποιείται από το 

σχολικό έτος 2017-2015. Το πρόγραµµα περιλαμβάνει δράση αγωγής στοµατικής υγείας, 

προληπτικό έλεγχο του στόματος από Οδοντίατρο του αρµόδιου Κέντρου Υγείας, διανοµή 

ενημερωτικών φυλλαδίων προς παιδιά και γονείς 

3) έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την πρόληψη τῆς οδοντικής τερηδόνας µέσω της 

µείώσης τῆς κατανάλωσης ζάχαρης και τής χρήσης φθορίου 

4) ενηµέρωση του κοινού και τῶν επαγγελματιών υγείας για τις σύγχρονες συστάσεις αναφορικά 

µε την κατανάλωση ελεύθερων σακχάρων και τη χρήση του φθορίου για την πρόληψη της οδοντικής 

τερηδόνας 

Αναφορικά µε την ελαχιστοποίηση της χρήσης του οδοντιατρικού αµαλγάμµατος υλοποιούνται και 

προγραμματίζονται οι δράσεις: 

 



5) έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων προς τους οδοντιάτρους της χώρας αναφορικά µε τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852.,τις επιπτώσεις του υδραργύρου στην υγεία και τη συμβολή της µείώσης 

χρήσης του οδοντιατρικού αμαλγάματος στον περιορισμό της απελευθέρωσης υδραργύρου 

ο το Τµήµα εξέδώσε σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας και Ὑγιεινής 

Περιβάλλοντος του Ὑπουργείου Ὑγείας αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 10. του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/5852 εγκύκλιο για τις προβλέψεις του Κανονισμού σχετικά µε τη χρήση και 

διαχείριση του υδραργύρου στην οδοντιατρική φροντίδα όπως αυτές ρυθμίζονται από το άρθρο 10 

«Οδοντιατρικά αμαλγάματα» (αρ. πρωτ. ΓΙδ/Γ.Π. οικ. 52352/9-7-2018 -- ΑΔΑ: Ψ9ΟΝ465ΦΥΟ - 

ΦΧΡ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο τῶν ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Τμήματος Στοµατικής Ὑγείας και 

Οδοντιατρικής Περίθαλψης οι οδοντίατροι της χώρας ενηµερώθηκαν για την υποχρεώτική χρήση 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων µόνο υπό µορφή κάψουλας µε προκαθορισμένη δόση από την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και για τον από Ίη Ιουλίου 2015 περιορισμό της χρήσης οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, παιδιών κάτω τῶν 15 ετών και 

εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών µόνο στις περιπτώσεις που ο οδοντίατρος το θεῶρεί απολύτως 

απαραίτητο λόγω τῶν ειδικών ιατρικών αναγκών του ασθενούς. 

ϐ) συνεργασία µε τις Ὑγειονομικές Περιφέρειες για την αξιολόγηση της πορείας τῆς χρήσης 

οδοντιατρικού αμαλγάµατος 

6. Δράσεις Διεύθυνσης Λημόσιας Ὑγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Ὑπουργείου Ὑγείας στο 

πλαίσιο τῶν αρμοδιοτήτων της για τη µελέτη . τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την 

παρακολούθηση εφαρµογής νομοθεσίας και προγραμμάτῶν που αφορούν στην ορθή διαχείριση και 

διάθεση τῶν αποβλήτων τῶν Ὑγειονομικών Μονάδων για την καλύτερη παρακολούθηση τῆς 

εφαρµογής τῶν προβλέψεων του κανονισμού και τη σταδιακή µείώση της χρήσης του οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος υλοποιεί ή προγραμματίζει την υλοποίηση τῶν κάτωθι δράσεων: 

1. Συγκέντρὠση στοιχείων από τους οδοντιατρικούς συλλόγους και τις Ὑγειονομικές 

Περιφέρειες σχετικά µε την υιοθέτηση συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου τῶν οδοντιατρείων 

αναφορικά µε την τήρηση τῶν προβλέψεων της νομοθεσίας για τή διαχείριση του οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος, τα χαρακτηριστικά του εφαρμοζόµενου συστήµατος και τον τρόπο µε τον οποίο µε 

τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος. 

2. Συγκέντρῶωση στοιχείων από τους οδοντιατρικούς συλλόγους και τις Ὑγειονομικές 

Περιφέρειες σχετικά µε την εφαρµογή τῶν προβλέψεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση του 

οδοντιατρικού αμαλγάµατος αλλά και για τη σταδιακή µείώση της χρήσης του οδοντιατρικού 

αμαλγάµατος. Συγκεκριµένα, η συγκέντρῶση στοιχείων θα αφορά τη χρήση του οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος, την ύπαρξη διαχὠριστή αµαλγάµατος και τα χαρακτηριστικά του (ανοιχτού ή 

κλειστού τύπου. ποσοστό κατακράτησης κ.α.) και την ύπαρξη σύμβασης µε αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη. 

 



3. Συγκέντρώση στοιχείων απὀ τις Διευθύνσεις Δημόσιας Ὑγείας τῶν Περιφερειών σχετικά 

µε πραγµατοποιηθέντες ελέγχους σε οδοντιατρεία και τα αποτελέσματά τοὺς. 

4. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέσπιση της ὑποχρέώσης 

τῶν οδοντιατρείων για την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, προκειµένου να 

παρακολουθείται η διαχείριση των Επικίνδυνῶν Αποβλήτων που παράγονται καὶ να καταχωρείται Ἡ 

σύμβαση των οδοντιατρείῶν µε αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

5. Έκδοση της εγκυκλίου µε αρ. πρωτ. ΓΙδ/Γ’.Π. οκ. 52352/9-7-2018 -- ΑΔΑ: ΨΘΟΝ465ΦΥΟ 

--ΦΧΡ σε συνεργασία µε το Τµήµα Στοµατικής Ὑγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης αναφορικά 

µε την εφαρµογή του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 «Οδοντιατρικά αμαλγάματα». Στο 

πλαίσιο της ὡς άνω εγκυκλίου η Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας και Ὑγιεινής Περιβάλλοντος του 

Ὑπουργείου Ὑγείας ενηµέρῶσε για την περαιτέρω εξειδίκευση τῶν απαιτήσεων τῆς νομοθεσίας 

αναφορικά µε 

α) τις τεχνικές προδιαγραφές για τους διαχὠριστές αμαλγαμάτων και τις ημερομηνίες εφαρµογής 

τῶν απαιτήσεων αυτών. 

β) την υποχρέώση των Ὑγειονομικών Περιφερειών για την παρακολούθηση της εφαρµογής των 

προβλέψεων τῆς νομοθεσίας και του κανονισμού (ύπαρξη διαχὠριστή αμαλγάµατος κατάλληλων 

προδιαγραφών, σύμβαση µε αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ) στις δηµόσιες 

µονάδες υγείας που χρησιμοποιούν οδοντιατρικό αμάλγαμα, 

Υ) την υποχρέῶση τῶν οδοντιατρικών συλλόγων, ως αρμόδιων φορέῶν για την αδειοδότηση των 

ιδιωτικών οδοντιατρείων, να αναπτύξουν σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αφενός της 

ύπαρξης διαχῶριστή αµαλγάµατος, όπου απαιτείται (εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται 

οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσµατα αμαλγάµατος ἡ δόντια που περιέχουν τέτοια 

σφραγίσµατα), Και αφετέρου της ύπαρξης σύμβασης τῶν οδοντιατρείων µε αδειοδοτηµένο φορέα 

συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ, σύμφῶώνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6. Περαιτέρω. στο πλαίσιο τῶν αρμοδιοτήτων της που αφορούν την επεξεργασία και 

διαμόρφῶση υγειονομικών διατάξεων και εγκυκλίων και την παρακολούθηση εφαρµογής 

νομοθεσίας σχετικά µε την ορθή διαχείριση και διάθεση τῶν αποβλήτων τῶν Ὑγειονομικών 

Μονάδων, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής της ΚΥΑ 1Ι46163/2012 (ΦΕΚ 

1537/1Β/8-5-12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Ὑγειονομικών Μονάδων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, στήν οποία προβλέπονται οι όροι ασφαλούς διαχείρισης του αποβλήτου 

οδοντιατρικού αμαλγάµατος. Συγκεκριµένα προβλέπεται η χὠριστή συλλογή τῶν αποβλήτων 

αμαλγάµατος εντός τής Ὑγειονομικής Μονάδας σε κατάλληλους περιέκτες και η παράδοσή τους σε 

αδειοδοτηµένο Φορέα συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ προκειµένου να διατεθεί µε ασφάλεια σε 

κατάλληλη εγκατάσταση. 

7. Δράσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ὡς το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η εποπτεύουσα 

οργάνωση του συνόλου τῶν οδοντιάτρων και τῶν Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας µας αλλά και



ὥς γνωμοδοτικό όργανο που συνεπικουρεί το έργο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη στοματική 

υγεία, έχει αναπτύξει δράσεις σε δύο βασικούς άξονες, συμβάλλοντας από την πλευρά της στην 

κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και εφαρµόσιµου ΕΣΔ. προκειµένου να ανταποκριθούμε µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις που αναφύονται µε την εφαρµογή του Κανονισμού: 

Α. Ενημέρωση κοινού και οδοντιάτρων 

Με την έγκαιρη αποστολή ενημερωτικών εγκυκλίων προς τα µέλη της ΕΟΟ. µε την έκδοση 

ενημερωτικού φυλλαδίου µε τον τίτλο «Οδοντιατρικό αμάλγαμα: επιρίωση υπό όρους ή απόσυρσή,», 

και µε την ανάρτηση εκλαϊκευμένου ενημερωτικού φυλλαδίου στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ µε τον 

τίτλο: «Οδοντιατρικό αμάλγαμα: προστατεύοντας τή στοματική υγεία, προστατεύουµε το περιβάλλον», 

προκειµένου να ενημερωθεί το σύνολο του οδοντιατρικού κόσμου αλλά και η ελληνική κοινωνία 

τεκμηριωμένα και ψύχραιμα για την αναγκαιότητα της θέσπισης της Σύμβασης της Μιναµάτα για 

τον Ὑδράργυρο καϊτις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό της ΕΕ. 

Β. Επιτροπές Αδειοδότησης τῶν Οδοντιατρικών Συλλόγων 

Οι εν λόγω Επιτροπές των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας έχουν συμπεριλάβει στις 

υποχρεώὠτικές προῦποθέσεις αδειοδότησης τῶν νέων οδοντιατρείων και την ύπαρξη διαχωριστών 

αμαλγάµατος συγκεκριμένων χαρακτηριστικών καθώς και τη σύµβαση µε αδειοδοτηµένο συλλέκτη. 

Η ΕΟΟ έχει ζητήσει µέσω τῶν πρὠτοβάθμιων οργάνων της την κατά το δυνατόν συντοµότερη 

προσαρμογή τῶν παλαιότερων οδοντιατρείῶν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις του Κανονισμού. 

Τέλος, η χρήση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων αποκλειστικά υπό µορφή κάψουλας είναι πλέον 

σχεδόν καθολική. 

Πέραν αυτών. η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, µέσω του Ἰνστιτούτου της Επιστημονικών 

Θεμάτων και µέσω της στενής επικοινωνίας της µε το ακαδηµαϊκό προσωπικό τῶν δύο 

Οδοντιατρικών µας Σχολών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και µε τη συµµετοχή της ὡς 

τακτικό µέλος του Συµβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (Οουποί] οἱ ΕµτορεἙη Ὠεηῖϊσίς), και της 

Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ὙΜοτίά Ὠεπία| Εαάσταίοπ) παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο τις εξελίξεις στον τοµέα της 

έρευνας και ανάπτυξης ποιοτικών εναλλακτικών ασφαλών υλικών οδοντικής αποκατάστασης χωρίς 

την προσθήκη υδραργύρου καθώς Και την προώθηση βέλτιστωῶν πρακτικών διαχείρισης του 

οδοντιατρικού αμαλγάματος. 

 


