
Κανονισμός ηθικής και Δεοντολογίας του ΟΣΜ 

Οδοντιατρικό επάγγελμα και γενικαί υποχρεώσεις οδοντιάτρων εν τη ασκήσει 
αυτού 

ΑΡΘΡΟΝ 1 

`Εκαστος Οδοντίατρος ασκών το έργον αυτού, συμφώνως προς τους κείμενους 
νόμους και εν τω πνεύματι των ηθών και εθίμων της συγχρόνου Ελληνικής 
κοινωνίας πρέπει, κατά την άσκησιν του επαγγέλματος του, ν`αποφεύγη πάσαν 
πράξιν ή παράλειψιν, δυναμένην να παραβλάψη την τιμήν και την αξιοπρέπειαν 
του Οδοντιατρικού επαγγέλματος, και να κλονίση την πίστιν του κοινού προς αυτό. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 

Ο Οδοντίατρος δέον ν`αποφεύγη τα απατηλά μέσα ίνα προσέλκυση πελατείαν. 
Επίσης δέον ν`αποφεύγη τας διαφόρους επιδεικτικάς διαφημίσεις εις τον 
ημερήσιον τύπον, τους κινηματογράφους και το ραδιόφωνον, επί σκοπώ, να 
προκαλέση την προσοχήν του κοινού επί ειδικών δήθεν εφευρέσεων ή μεθόδων, 
δι`ων σκοπείται να καταδειχθή η επιστημονική, θεραπευτική ή προσθετική 
υπεροχή του έναντι των άλλων συναδέλφων του.Πάσα τυχόν νεωτέρα προσθετική 
μέθοδος ή ανακάλυψις φαρμάκων υπό τίνος Οδοντιάτρου, δέον να δημοσιεύηται 
διά των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών, ίνα υφίσταται την βάσανον 
της επιστημονικής κριτικής. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 

Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να δημοσιεύη μόνον το όνομα του, την διεύθυνσίν 
του, τον αριθ. τηλεφώνου του, την ειδικότητα του, εάν υπάρχη τοιαύτη και τους 
πραγματικούς τίτλους των σπουδών του. Ο Οδοντίατρος αναλαμβάνων το Ιατρείον 
ετέρου συναδέλφου του δεν δύναται να χρησιμοποιή το όνομα του τελευταίου εν 
συνδυασμώ με το ιδικόν του. Απαγορεύεται εις τον οδοντίατρον να τοποθετή εις 
την εξωθύραν ή τους εξώστας υπερμεγέθεις πινακίδας ή φωτιζομένας εικόνας. Το 
μέγεθος των πινακίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30X40 εκατ. του μέτρου, και 
αι επιγραφαί πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τας υπό του παρόντος κανονισμού 
οριζομένας διατάξεις. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτησις πινακίδων εις διάφορα 
καταστήματα ή οχήματα ως και πάσα τοιχοκόλλησις ή διανομή αγγελιών, 
φυλλαδίων ή βιβλιαρίων, παν σήμα ή επιγραφή εμπορικής εμφανίσεως και πάσα 
διάλεξις ή δημοσίευσις άρθρων, δι`ών επιδιώκεται αποκλειστικώς η διαφήμισις 
κατά τρόπον εμπορικόν. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 

Ο Οδοντίατρος αλλάσων κατοικίαν ή διακόπτων την εργασίαν του δύναται κατά 
βούλησιν να δημοσιεύη τούτο εις τοπικάς εφημερίδας, συμφώνως προς τους υπό 
του παρόντος κανονισμού οριζόμενους όρους. 
Ο Οδοντίατρος αλλάσσων οίκημα, δύνατι ν`αναρτά επί της εξώθυρας της 
προηγουμένης κατοικίας του μικράν πινακίδα δι`ής ανακοινούται η νέα του 
διεύθυνσις. Η πινακίς αύτη θ`αφαιρήται, μετά εξάμηνον επιμέλεια του 
Οδοντιάτρου. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 



Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να χρησιμοποιή εικονικούς μεσάζοντας πελάτας 
ή άλλους, προς προμήθειαν πελατών επί ποσοστοίς, ως και η παροχή ή λήψις 
ποσοστών επί Οδοντιατρικής αμοιβής. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 

Ο Οδοντίατρος οφείλει να μη υποβιβάζη το κατώτατον όριον της ισχυούσης 
Οδοντιατρικής αμοιβής. Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να διαφημίζη διά του 
τύπου, αγγελιών, επιγραφών, κ.λπ. ότι εργάζεται με λάίκάς τιμάς ή δέχεται να 
θεραπεύη δωρεάν αρρώστους. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 

Ο Οδοντίατρος εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να λαμβάνη μέρος εις μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς προς παροχήν των ιατρικών του υπηρεσιών. Ο οικείος Σύλλογος 
υποχρεούται να απαγορεύη την συμμετοχή των μελών του εις τοιούτους 
διαγωνισμούς η δε τυχόν συμμετοχή δύναται να επισύρη την ποινήν της 
αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 

Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να εξυπηρετή ή εξαρτάται από επιχειρήσεις, αι 
οποίαι παρασκευάζουν φάρμακα, υλικά και εργαλεία και να διαφημίζη διά τους 
ονόματος του ταύτα. Απαγορεύεται επίσης ν`ασκή άλλα επαγγέλματα, εφ`όσον εκ 
της τοιαύτης ασκήσεως θίγεται η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος ή μειούται η 
ευσυνείδητος άσκησις αυτού. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 

Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να συγκαλύπτη διά του ονόματος του ή να 
προστατεύη καθ`οιονδήποτε τρόπον πρόσωπα ασκούνται παρανόμως την 
Οδοντιατρικήν και να συνεργάζεται με πρόσωπα μη κεκτημένα άδειαν ασκήσεως. 
Επίσης απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να επιτρέπη εις βοηθούς του, μη 
κεκτημένους διοικητική ν άδειαν να εργάζωνται επί ασθενών. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 

Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να χρησιμοποιή οδοντοτεχνίτην δι`οιανδήποτε 
εν τω στόματι επέμβασιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 

Ο Οδοντίατρος αλλάσσων, ένεκα οιασδήποτε αιτίας (επαγγελματικοί λόγοι, 
υπηρεσιακοί, κ.λπ.), τον τόπον της μονίμου κατοικίας του, οφείλει να ειδοποιή 
περί τούτου το Υγειονομικόν Κέντρον και τον Σύλλογόν του, γνωρίζων άμα τον 
νέον τόπον της εγκαταστάσεως του. Εάν πρόκειται να εγκατασταθή εις την 
περιφέρειαν ετέρου Συλλόγου, οφείλει να ζητήση την διαγραφήν του εκ του εξ ού 
προέρχεται τοιούτου, εκπληρών πάσας τας προς αυτόν οικονομικός υποχρεώσεις 
του, μέχρι της λήξεως του έτους, καθ`ό διαγράφεται και να εγγραφή εις τον νέον 
Σύλλογόν του τόπου της εγκαταστάσεως του, εκπληρών και τας προς αυτόν 
οικονομικάς του υποχρεώσεις. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως των οικονομικών 
του υποχρεώσεων προς τον εξ ού προέρχεται Σύλλογόν, απαγορεύεται η εγγραφή 
του εις άλλον Σύλλογόν, διωκομένου πειθαρχικώς εν αντιθέτω περιπτώσει του 
Δ.Σ. του ετέρου τούτου Συλλόγου. 



ΑΡΘΡΟΝ 12 

Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον ν`ασκή την Οδοντιατριακήν πλανοδιακώς. Εάν 
λόγοι συγκοινωνιακοί ή ιδιαίτερα συγκοινωνιακαί συνθήκαι συνηγορούν εις την 
παροχήν των Οδοντιατρικών του υπηρεσιών, επιτρέπεται η μετάβασις εις έτερον 
τόπον, εκτός της έδρας του, τη εγκρίσει όμως πάντοτε του οικείου Συλλόγου και 
εφ`όσον δεν υπάρχει εν τω τόπω τούτω εγκατεστημένος άλλος Οδοντίατρος. Εάν 
μεταβή προς λουτροθεραπείαν ή παραθερισμόν, οφείλει να απέχη της ασκήσεως 
του επαγγέλματος, εν αντιθέτω περιπτώσει λογίζεται συναγωνιζόμενος τους 
μονίμως εγκατεστημένους συναδέλφους του. Επίσης δέον να αποφεύγη τας 
διαφημίσεις περί της αφίξεώς του και των εξαιρετικών ή ανωτέρων προσόντων του 
εν σχέσει προς τους συναδέλφους του. Μόνον εάν κληθή εν πα τόπω του 
παραθερισμού ή της λουτροθεραπείας του εις συμβούλιον υπό του θεράποντος 
Οδοντιάτρου, ή πρόκειτι περί επειγούσης ανάγκης ή περί ατομικού του πελάτη, 
επιτρέπεται να παράσχη τας υπηρεσίας του. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 

Ως πλανοδιακή άσκησις του Οδοντιατρικού επαγγέλματος θεωρείται η διαγραφή 
του Οδοντιάτρου ειδικώς κατά τους θερινούς μήνας εκ του Συλλόγου της 
περιφερείας, ένθα ασκεί μονίμω το επάγγελμα και η εγγραφή αυτού εις Σύλλογόν 
εδρεύοντα εις τον τόπον παραθερισμού ή λουτροθεραπείας προς εκμετάλλευσιν 
της θερινής περιόδου άμα τη λήξει της οποίας επιδιώκεται η εκ νέου εγγραφή του 
εις τον πρώτον Σύλλογόν. Εν τη περιπτώσει ταύτη, ο πρώτος Σύλλογος δύναται να 
μη επανεγγράψη τούτον προ της παρελεύσεως έτους. 

Αμοιβαί - Τιμολόγια και τήρησις αυτών 

ΑΡΘΡΟΝ 14 

Ο Οδοντίατρος οφείλει να τηρή απαρεγκλίτως το εκάστοτε εγκεκριμένον 
τιμολόγιον. Πάσα τυχόν εκ τούτου διαφορά μεταξύ Οδοντιάτρου και πελατών του 
γνωστοποιείται εις τον οικείον Σύλλογόν, όστις διευθετεί ταύτην συμβιβαστικώς. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 

Εν ουδεμία περιπτώσει ο Οδοντίατρος δύναται να δεχθή όπως παρέχη τας 
υπηρεσίας του εις ομάδα Νοσοκομείων Υγείας, Τράπεζας ή άλλους συναφείς 
οργανισμούς, επ`αμοιβή κατωτέρα του ισχύοντος πίνακος κατωτάτου ορίου 
Οδοντιατρικής αμοιβής. Ο Οδοντίατρος προσλαμβανόμενος εις ιδιωτικά 
πολυιατρεία και κλινικάς, οφείλει να τηρή το εγκεκριμένον τιμολόγιον, το οποίον 
ν`αναρτά εν τω Οδοντιατρείω, ων προσωπικώς υπεύθυνος διά την τήρησιν αυτού. 

ΑΡΘΡΟΝ 16 

Εις ουδένα Οδοντίατρον ασκούντα κατ`ιδίαν το επάγγελμα ή ανήκοντα εις 
Οδοντιατριακόν τμήμα Πολυιατρείου Νοσοκομείου ή Οργανισμού εν γένει 
επιτρέπεται ν`αναλάβη και συνέχιση διακοπείσαν παρά του ασθενούς θεραπείαν ή 
προσθετικήν επέμβασιν, εκτελουμένην υπό άλλου Οδοντιάτρου, εάν 
προηγουμένως δεν συνεννοηθεί μετά του πρώτου Οδοντιάτρου διά το είδος της 
θεραπείας ή εργσίας, όπερ εφήρμοσε. Προ της εκπληρώσεως του όρου τούρου ο 
νέος Οδοντίατρος υποχρεούται να μη συνέχιση την επέμβασιν.  
Ειδικότης και ιατρικά συμβούλια 

ΑΡΘΡΟΝ 17 



Έκαστος Οδοντίατρος οφείλει να περιορίζηται εις την ειδικότητα του. Επί 
περιπτώσεως γενικής παθολογικής καταστάσεως ή μιας ευρτέρας επεμβάσεως ή 
άλλης ειδικής νόσου πελάτου, καθήκον του Οδοντιάτρου είναι ν`αποστείλη αυτόν 
απαρεγκλίτως εις τον ειδικόν Ιατρόν. Ο ειδικός Ιατρός οφείλει μετά την ειδικήν 
θεραπείαν του ειρημενου αρρώστου, να παραπέμψη τούτον εις τον ίδιον 
Οδοντίατρον, προς συνέχισιν της διακοπείσης υπ`αυτού θεραπείας. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 

Εάν ζητηθή Ιατρικόν Συμβούλιον υπό του ιδίου ασθενούς ή της οικογενείας αυτού 
και ο υποδειχθησόμενος Σύμβουλος δεν τυγχάνει της εγκρίσεως του θεράποντος 
Οδοντιάτρου, δύναται ο τελευταίος ούτως ν`αποχώρηση του Συμβουλίου. 
Το Συμβούλιον διευθυνόμενον υπό του αρχαιοτέρου καθ`ηλικίαν Συμβούλου 
περιλαμβάνει τέσσαρα στάδια: «Προσύσκεψιν. 2) Εξέτασιν του ασθενούς. 3) 
Μυστικήν σύσκεψιν και 4) Γνωστοποίησαν του πορίσματος εις την οικογένειαν του 
ασθενούς ή εις τον ίδιον. 
Εάν υπάρχη διαφορά γνωμών μεταξύ των Συμβούλων, ο θεράπων Οδοντίατρος 
δύναται είτε να δεχθή την παραγγελίαν, την κρινομένη αναγκαίαν υπό του 
Συμβουλίου, ή ν`αρνηθή ν`αναλάβη την ευθύνην αυτής, αν κρίνη τούτο 
απρόσφορον ή επικίνδυνον. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ειδοποιεί τον 
άρρωστον ή κατά προτίμησιν τους οικείους αυτού περί της διαφωνίας και ζητεί 
συγκρότησιν ετέρου Συμβουλίου. Δύναται ν`αποχώρηση, αν η οικογένεια προτιμά 
την γνώμην των άλλων Συμβούλων ή εάν αρνήται την συγκρότησιν νέου 
Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 

Ο Σύμβουλος Οδοντίατρος μόνον τη προσκλήσει του θεράποντος Οδοντιάτρου 
δύναται να επανίδη τον άρρωστον. 

ΑΡΘΡΟΝ 20 

Ο Οδοντίατρος αποτελεί υποχρεωτικώς μέλος του οικείου Συλλόγου και οφείλει να 
εκπληροί πάσας τας εις αυτόν υποχρεώσεις του. Να καταβάλλη ανελιπώς τα 
συνδρομάς του, να λαμβάνη γνώσιν των αποφάσεων του, να προσέρχηται εις τας 
Γενικάς Συνελεύσεις και ψηφοφορίας, ίνα εκλέγη τους καταλλήλους διά την 
Διοίκησιν του Συλλόγου. 
Εις τας Συνελεύσεις ο Οδοντίατρος οφείλει να αποφεύγη τας αντεγκλήσεις και τας 
ύβρεις και να συμπεριφέρηται προς τους αντιφρονούντας εν συναδελφικώ 
πνεύματι, ως και να συμμορφώνηται προς τας εν γένει ειδικάς αποφάσεις του 
Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 21 

Ο Οδοντίατρος υποχρεούται προσκαλούμενος υπό του Προέδρου του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου να προσέρχηται εις οιανδήποτε συγκέντρωσιν 
προσκαλούμενη ν υπό του Συλλόγου του και να παρέχη πάσαν πληροφορίαν ή 
εξήγησιν αιτουμένην, επιδεικνύων πάντοτε πνεύμα κατανοήσεως και πειθαρχίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 22 

Οι Οδοντίατροι και πάσαι αι Οδοντιατρικαί Οργανώσεις επικοινωνούσιν μετά της 
Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας μόνο διά του ΠΟΣ όστις τυγχάνει μέλος 
αυτής και αναγνωρίζεται παρ`αυτής ως κρατική οργάνωσις συμφώνως τω 



καταστατικώ αυτής. 
Ειδικαί υποχρεώσεις 

ΑΡΘΡΟΝ 23 

Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να τηρή βιβλίον παρατηρήσεων και στατιστικής, εις το 
οποίον θα καταχωρώνται τα ιστορικά των διαφόρων αξιόλογων περιπτώσεων και 
θα αναγράφωνται το ονοματεπώνυμον, ή διεύθυνσις, το επάγγελμα, η ηλικία του 
ασθενούς και η συντελεσθείσα εργασία. 

ΑΡΘΡΟΝ 24 

Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να συντάσση γνωματεύσεις ή πιστοποιήσεις διά 
θεραπευτικά ή προσθετικά Οδοντιατρικά κατασκευάσματα εάν πρόκειται η 
γνωμάτευσίς του αύτη να χρησιμοποιηθή διά κερδοσκοπικούς σκοπούς και μάλιστα 
όταν ταύτα δεν τυγχάνουσι εγκεκριμένα υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού 
Συμβουλίου. 
Ο Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων δεν είναι νέος και μέχρις ότου ψηφιστεί 
νεώτερος, θα εξακολουθεί να ισχύει ο παρών, βάσει του υπ`αρ. 1565/1939 Αν. 
Νόμου «Περί Κωδικός ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και των 
Οδοντιάτρων. 
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