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                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                        Νομοθεσία περί  

                           «Οδοντοτεχνίτης -  Οδοντικός Τεχνολόγος» 

 
                                                                              No19/26.07.2022 

 

 

           Σύμφωνα με όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, αλλά και με συγκεκριμένη καταγγελία η οποία περιήλθε σε γνώση του 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΟ και Περιφερειακού Τμήματος Πειραιά  

και αφορά  την επίκληση του τίτλου του Οδοντικού Τεχνολόγου ότι χωρεί μόνον από 

αποφοίτους τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, ενώ ο εν λόγω τίτλος αποτελεί «ακαδημαϊκό» τίτλο, παραθέτουμε την 

παρακάτω γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του ΠΣΟ. 

 Το βασικό νομοθέτημα που διέπει και προσδιορίζει την άσκηση του 

οδοντοτεχνικού επαγγέλματος είναι ο Νόμος 1666/1986. Από την προσεκτική μελέτη 

των διατάξεών του ευχερώς συνάγεται, ότι σε κανένα σημείο δεν γίνεται λόγος περί 

του τίτλου του Οδοντικού Τεχνολόγου, ούτε προκύπτει κάποια ρητή καθιέρωση 

συγκεκριμένου επαγγελματικού τίτλου. 

 Αντιστρόφως γίνεται λόγος περί του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και περί 

των οδοντοτεχνιτών, οι οποίοι το ασκούν κατόπιν εκδόσεως της απαιτούμενης άδειας 

(νυν βεβαίωσης). Ως εκ τούτου σε κανένα σημείο της κείμενης νομοθεσίας δεν 

υπάρχει ρητή αναφορά ή κατοχύρωση του τίτλου του Οδοντικού Τεχνολόγου, όπως 

για παράδειγμα ισχύει για άλλους επαγγελματικούς κλάδους (βλέπε ενδεικτικώς Νόμο 

1579/1985 περί της ρητής κατοχύρωσης του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή). 
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            Περαιτέρω, με τις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 13 του 

Νόμου 1666/1986, καθιερώθηκε η δυνατότητα λήψεως της επαγγελματικής άδειας 

του Οδοντοτεχνίτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  στους   πτυχιούχους   των   

Κέντρων   Ανωτέρας  Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.), στους 

αποφοίτους  μέσων επαγγελματικών σχολών (παλαιού  τύπου) και στους 

εμπειροτεχνίτες. 

 Εξάλλου, με την υπ’αριθμ. 1263/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών επιβεβαιώνεται, ότι κατά τις διατάξεις του ν. 1666/1986, για την άσκηση του 

νομοθετικώς κατοχυρωμένου στην Ελλάδα «οδοντοτεχνικού επαγγέλματος», 

απαιτείται, πέραν του πτυχίου Τ.Ε.Ι. - (δηλαδή πέραν του πτυχίου που χορηγείται από 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ανήκει, κατά το νόμο -άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 

1404/1983- στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (…) - είτε πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού 

λυκείου, είτε πτυχίο τεχνικών επαγγελματικών σχολών διετούς διάρκειας, που θα 

συνοδεύονται με πρακτική άσκηση τριών ή έξι ετών, αντιστοίχως. 

 Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι η άδεια (νυν βεβαίωση) άσκησης του 

οδοντοτεχνικού επαγγέλματος, που χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, 

είναι η ίδια και παρέχει νόμιμη πρόσβαση στην άσκηση του οδοντοτεχνικού 

επαγγέλματος χωρίς καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των αποφοίτων ΤΕΙ και των 

λοιπών δικαιούχων. Με άλλα λόγια, όσοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Νόμου 1666/1986 απέκτησαν την σχετική άδεια, επαγγελματικώς εξομοιώνονται 

πλήρως με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, έχοντας το δικαίωμα, τις γνώσεις και την 

δεξιότητα να εκτελούν το σύνολο των πράξεων, που αντιστοιχούν στο οδοντοτεχνικό 

επάγγελμα. 

 Με άλλα λόγια οι οδοντοτεχνίτες προσδιορίζονται μέσω της κοινής άδειας 

που κατέχουν και όχι μέσω του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.  
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 Εξάλλου, και με τις πολύ νεότερες διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 2 του Νόμου 

4461/2017 προβλέφθηκε, ότι Τακτικά μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου 

Οδοντοτεχνιτών είναι οι πτυχιούχοι οδοντοτεχνίτες που είναι απόφοιτοι: α) των 

πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε., β) των Τμημάτων 

Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας -Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., γ) των 

Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως 

ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία, δ) οι 

κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το ν. 1666/1986 (Α' 200). 

Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να εγγραφούν στο 

Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

 Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο Έλληνας νομοθέτης εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει με όμοιο τρόπο όλους όσους έχουν νόμιμη πρόσβαση στην άσκηση του 

οδοντοτεχνικού επαγγέλματος, καθιερώνοντας την υποχρεωτική εγγραφή τους στο 

ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, που δεν είναι άλλο από 

τον ΠΣΟ-ΝΠΔΔ.  

 Κατά συνέπεια, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν φαίνεται να καθιερώνει 

κάποιας μορφής διάκριση μεταξύ των κατόχων άδειας άσκησης του οδοντοτεχνικού 

επαγγέλματος, επιφυλάσσοντας διαφορετικό τίτλο για κάθε προβλεπόμενη κατηγορία 

αδειούχων. Υπ’αυτήν την έννοια η επίκληση οποιουδήποτε τίτλου (και μάλιστα μη 

κατοχυρωμένου) δεν μπορεί να δημιουργεί σύγχυση στο κοινό, αφού άπαντες οι 

κάτοχοι της ίδιας επαγγελματικής άδειας εκτελούν τις ίδιες ακριβώς πράξεις.  

 Σε κάθε, δε, περίπτωση η τυχόν επιχειρούμενη εισαγωγή διάκρισης είναι 

τουλάχιστον αλυσιτελής, δοθέντος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λυθεί ήδη από το 

έτος 1986. Κατά το μέρος τούτο δεν επιβεβαιώνεται εν προκειμένω η 

καταγγελλόμενη ανήθικη, ύποπτη, προσβλητική για τον κλάδο και τους συναδέλφους 

επίκληση ψευδούς ιδιότητας. 


