
                                 ∆εοντολογικός Κανονισµός Οδοντοτεχνιτών 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του 10 του Ν.1666/86 
Οδοντοτεχνικό Επάγγελµα – Οδοντοτεχνικά  
Εργαστήρια και άλλες διατάξεις. 
2.Το υπ’ αριθ. 318/17.7.87 έγγραφο της 
Οµοσπονδίας Εργαστηριούχων  
Οδοντοτεχνιτών.. 
3.Το υπ’ αρθ. 238/27.7.87 έγγραφο του 
Σωµατείου Οδοντοτεχνικών Αθήνας, Πειραιάς 
και περιχώρων, αποφασίζουµε: 
Συντάσσουµε και κυρώνουµε το δεοντολογικό 
κανονισµό των Οδοντοτεχνιτών όπως είναι πιο 
κάτω: ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
Άρθρο 1. 
Κάθε οδοντοτεχνίτης ασκεί το έργο του 
σύµφωνα µε τους νόµους και µέσα στο πνεύµα 
των ηθών και εθίµων της ελληνικής κοινωνίας. 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει 
να αποφύγει πράξη η παράλειψη που µπορεί να 
βλάψει την αξιοπιστία του οδοντοτεχνικού 
επαγγέλµατος. 
Άρθρο 2. 
Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να αποφεύγει τα 
απατηλά µέσα για να προσελκύσει πελατεία. 
Απαγορεύεται η συγκριτική διαφήµιση έναντι 
άλλων συναδέλφων. 
Άρθρο 3. 
Ο οδοντοτεχνίτης δύναται να διαφηµίζει την 
ύπαρξη του εργαστηρίου του µόνο σε έντυπα, 
να αναφέρει το αντικείµενο των εργασιών που 
απασχολείται, τους πραγµατικούς τίτλους 
σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν, καθώς και τη 
χρησιµοποίηση των εγκεκριµένων σύµφωνα µε 
των νόµο υλικών. Ο οδοντοτεχνίτης που 
αναλαµβάνει το εργαστήριο άλλου συναδέλφου 
που απεχώρησε από το επάγγελµα, δεν δύναται 
να χρησιµοποιεί το όνοµα του τελευταίου. 
Άρθρο 4. 
Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να συναλλάσσεται 
έντιµα τους οδοντιάτρους χρησιµοποιώντας για 
εκτέλεση των εργασιών που του έχουν 
ανατεθεί, τα συµφωνηθέντα υλικά. Να 
ασφαλίζει και να µην σχολιάζει τη µέθοδο 
εργασίας του κάθε οδοντίατρου. Να µην 
επιδιώκει την προσέλκυση πελατών αµοιβή 
κατώτερη από το ισχύων κατώτερο όριο µε 
οποιοδήποτε τρόπο. Να µην ασκεί κριτική για 
την ποιότητα των εργασιών συναδέλφων του 
ενώπιον οδοντιάτρων. 
Άρθρο 5. 
Ο οδοντοτεχνίτης που αλλάζει επαγγελµατική 
διεύθυνση οφείλει να ενηµερώνει τον τοπικό 
του σύλλογο για την νέα του διεύθυνση. Εάν 
επρόκειτο να εγκατασταθεί στην περιφέρεια 
άλλου συλλόγου, οφείλει να ζητήσει την 
διαγραφή του από αυτόν που προέρχεται 
εκπληρώνοντας τις οικονοµικές υποχρεώσεις  
του µέχρι τον µήνα της διαγραφής του και να 
εγγραφεί στο σύλλογο του τόπου 
εγκατάστασης του προσκοµίζοντας βεβαίωση 
του συλλόγου που ήταν µέλος, πως εκπλήρωσε 
τις υποχρεώσεις του. Χωρίς τη βεβαίωση αυτή 

απαγορεύεται αυτή απαγορεύεται  η εγγραφή 
σε άλλο σύλλογο. 
Άρθρο 7. 
Ο οδοντοτεχνίτης που απασχολείται µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας σε ιδιωτικό εργαστήριο ή 
σε ιδρύµατα απαγορεύεται, να αναλαµβάνει την 
εκτέλεση εργασιών από οδοντίατρο καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο καθώς να εργάζεται σε 
δεύτερο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 
Απαγορεύεται στον εργαστηριούχο 
οδοντοτεχνίτη, να απασχολεί οδοντοτεχνίτη 
που εργάζεται σε άλλο εργαστήριο, κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του, καθώς και να επιτρέπει σε 
απασχολούµενο στο εργαστήριό του να 
εργάζεται για δικό του λογαριασµό. 
Άρθρο 8. 
Σε κανένα οδοντοτεχνίτη δεν επιτρέπεται να 
συνεχίσει την αποπεράτωση εργασίας, που είχε 
ανατεθεί σε άλλο οδοντοτεχνίτη χωρίς να 
συνεννοηθεί προηγουµένως µε αυτόν και σε 
καµία περίπτωση αν δεν έχει εξοφληθεί ο 
πρώτος για την εργασία που έκανε. Ο 
οδοντοτεχνίτης υποχρεούται να ενηµερώνει το 
σύλλογο του, όταν διαπιστώνει παράνοµη 
άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος. 
Άρθρο 9. 
Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να τηρεί 
απαρεγκλίτως το εγκεκριµένο κάθε φορά 
τιµολόγιο ως προς τα κατώτερα όρια. Κάθε 
διαφορά µεταξύ οδοντοτεχνίτη και οδοντίατρου 
πρέπει να γνωστοποιείται στον τοπικό σύλλογο 
εφ’ όσον έχει γενικότερες επιπτώσεις. 
Απαγορεύεται η παροχή έκπτωσης δι’ ουδήποτε  
τρόπου που οδηγεί σε αµοιβή κάτω από τα 
κατώτερα όρια. 
Άρθρο 10. 
Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει, προσκαλούµενος 
από το ∆.Σ. του οικείου συλλόγου, να 
προέρχεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αυτού 
και να παρέχει κάθε πληροφορία η εξήγηση που 
τυχόν του ζητηθεί, επί θεµάτων γενικότερου 
επαγγελµατικού ενδιαφέροντος , δείχνοντας 
πνεύµα κατανόησης και πειθαρχίας. 
Άρθρο 11. 
Παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των διατάξεων του 
άρθρου 11 του Ν. 1666/86. 
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
                  Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 1987 
                        Ο Υφυπουργός  
                ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 


