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(Ι) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Η οδοντιατρική διαφήμιση απαγορεύεται 

Οδοντιατρική Διαφήμιση ενδεικτικά είναι: 

• Κάθε άμεση ή συγκεκαλυμμένη ενέργεια έξαρσης πλεονεκτημάτων ενός οδοντιάτρου, ενός φορέα 

παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών ή/και των ίδιων των υπηρεσιών που παρέχει με κάθε 

μέσο επικοινωνίας, 

• Κάθε ενέργεια συγκριτικής παρουσίασης προσώπου / υπηρεσιών / τίτλων / φορέα (π.χ. αναφορά 

σε αριθμό ασθενών, σε γνώμη ασθενών, σε προβεβλημένους ασθενείς, σε ποιότητα 

υπηρεσιών/μηχανημάτων/μεθόδων/υλικών/εταιρειών) 

• Κάθε προβολή φωτογραφιών πριν και μετά,  

• Κάθε προβολή δωρεάν παροχής υπηρεσιών -εκπτώσεων -προσφορών- ευκολιών πληρωμής,  

• Κάθε δυσφήμιση άλλου/άλλων οδοντιάτρων, οδοντιατρείων, οδοντιατρικών υπηρεσιών, 

• Κάθε ανακριβής, αναληθής παρουσίαση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων,  

• Κάθε προβολή τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας που δεν είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, 

• Η συνεργασία με εταιρείες μέσων ή άλλες, η χρήση μεσαζόντων ή διαμεσολαβητών για την 

προσέλκυση πελατείας, με την καταβολή αμοιβής ή ποσοστών επί της αμοιβής, 

• Κάθε ανακριβής ανακοίνωση, 

• Κάθε παραπλανητική ανακοίνωση, 

• Οι μη ζητηθείσες τηλεφωνικές κλήσεις, η αποστολή επιστολών/ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η 

τοποθέτηση πινακίδων σε καταστήματα, οχήματα και οπουδήποτε, η τοιχοκόλληση / διανομή 

αφισών, αγγελιών, φυλλαδίων κοκ με τα επαγγελματικά στοιχεία του οδοντιάτρου, 

• Η συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του οδοντιάτρου με την 

επαγγελματική του ιδιότητα.  

Όλα τα ανωτέρω που απώτερο στόχο έχουν τον επηρεασμό του κοινού και την προσέλκυση ασθενών 

απαγορεύονται ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο επιχειρούνται και ανεξαρτήτως εάν η αθέμιτη προβολή 

είναι χορηγούμενη ή μη, με ή χωρίς αμοιβή, 

 

(ΙΙ) ΣΧΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

Ο οδοντίατρος, έχοντας λάβει πλήρη οδοντιατρική εκπαίδευση δύναται να εκτελεί το σύνολο των 

οδοντιατρικών πράξεων, εφόσον κρίνει ότι έχει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και εφόσον διευρύνει 
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τις γνώσεις και τις δεξιότητές του μέσω συνεχιζόμενης πιστοποιημένης επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

Αναλόγως και ο ειδικός οδοντίατρος δύναται να εκτελεί το σύνολο των οδοντιατρικών πράξεων. Μετά την 

ολοκλήρωση της ειδικής θεραπείας, ο οδοντίατρος οφείλει να παραπέμψει τον ασθενή στον πρώτο 

θεράποντα οδοντίατρο. 

Σε περίπτωση που ασθενής προσέρχεται σε νέο οδοντίατρο για τη συνέχιση οδοντιατρικών εργασιών, ο 

νέος οδοντίατρος υποχρεούται να ενημερωθεί από τον προηγούμενο οδοντίατρο για τις εργασίες που 

εκτέλεσε και να λάβει αντίγραφο του φακέλου του ασθενή 

Η προσφυγή του οδοντιάτρου στα αρμόδια επαγγελματικά και ελεγκτικά όργανα για θέματα 

αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, παράνομης ή πλημμελούς άσκησης της οδοντιατρικής από 

συναδέλφους του, δεν αποτελεί παράβαση του καθήκοντος συναδελφικότητας, αντιθέτως αποτελεί 

υποχρέωσή του. 

 

(ΙΙΙ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η ενημέρωση του κοινού επιτρέπεται ή/και επιβάλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: 

Πινακίδα εξώθυρας & Πινακίδα πρόσοψης κτιρίου [έως 30 Χ 40 εκ.] 

Σε αυτές αναγράφεται το είδος του φορέα [οδοντιατρείο, πολυοδοντιατρείο, επωνυμία/διακριτικός 

τίτλος / σήμα εταιρείας], ονοματεπώνυμο οδοντιάτρου, οδοντιατρική ειδικότητα, αναγνωρισμένοι τίτλοι 

σπουδών, όροφος, τηλέφωνο, ωράριο λειτουργίας.  

Επιτρέπεται να αναγράφεται σε μικρή πινακίδα η νέα διεύθυνση του οδοντιάτρου/φορέα στην περίπτωση 

αλλαγής επαγγελματικής έδρας για έξι μήνες και η δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο 

για 3 μήνες (μονόστηλο 5 εκατ.). 

Τοπικός τύπος 

Επίσης επιτρέπεται κατά την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας ή σε περίπτωση εγγραφής σε 

άλλον ΟΣ η προβολή σχετικής ανακοίνωσης στις τοπικές εφημερίδες για 6μήνες (μονόστηλο 5 εκατ.). 

Επαγγελματική ιστοσελίδα: Γνωστοποιείται στον οικείο ΟΣ, κατατίθεται σε ειδικό μητρώο ιστοσελίδων 

και απαγορεύεται να έχει κλειδωμένες περιοχές 

 

Σε αυτή αναγράφονται  

(α) υποχρεωτικά: 

• ονοματεπώνυμο 

• επαγγελματική ιδιότητα 
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• επιστημονικός υπεύθυνος/αντικαταστάτης 

• αριθμός μητρώου στον ΟΣ  

• επωνυμία εταιρείας/διακριτική/σήμα 

• επαγγελματική του διεύθυνση  

• τίτλο εκπαίδευσης, χώρα προέλευσης, αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, 

αναγνωρισμένος τίτλος οδοντιατρικής ειδικότητας 

• ηλεκτρονική διεύθυνση 

• αριθμός τηλεφώνου, φαξ  

• σύμβαση με ασφαλιστικούς φορείς 

• σύνδεση (link) με ΟΣ και ΕΟΟ 

• υπεύθυνο της ιστοσελίδας 

• βιογραφικό σημείωμα του ίδιου και των συνεργατών του 

(β) Προαιρετικά 

• ώρες λειτουργίας του οδοντιατρείου 

• τυχόν κάλυψη επειγόντων περιστατικών 

 

Παρουσία στα ΜΜΕ [έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά, κοινωνικής δικτύωσης] ή συνεργασία με 

ιστοσελίδες που παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για θέματα υγείας μόνο για την ενημέρωση του κοινού 

σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου χωρίς προβολή στοιχείων επικοινωνίας/επαγγελματικής 

διεύθυνσης /Προηγούμενη γνωστοποίηση στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.  

 

(ΙV) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο οδοντίατρος δικαιούται και υποχρεούται -εφόσον δηλώνει ότι την ασκεί- να προβάλει τον τίτλο της 

οδοντιατρικής ειδικότητας που είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα [σήμερα: ορθοδοντική, στοματική & 

γναθοπροσωπική χειρουργική, οδοντιατρική ειδικής φροντίδας, οδοντοφατνιακή]. 

Ο οδοντίατρος που έχει αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τριετές ΠΜΣ με πτυχίο κλινικής ειδίκευσης 

(Παιδοδοντιατρική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία, Προσθετολογία, Παθολογία Στόματος, κοκ), σε μία εκ 

των Οδοντιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή σε αναγνωρισμένη οδοντιατρική σχολή του εξωτερικού, 

μπορεί να χρησιμοποιεί το γενικό επαγγελματικό τίτλο «οδοντίατρος» συνοδευόμενο από «ειδικευθείς 

στην...ΠΜΣ Παν/μιου”).  
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Ο οδοντίατρος που έχει λάβει τουλάχιστον ενός έτους μετεκπαίδευση σε Πανεπιστημιακή Σχολή χωρίς η 

φοίτηση να συνοδεύεται από πτυχίο κλινικής, αφού υποβάλλει στον οικείο Σύλλογο τα σχετικά 

πιστοποιητικά φοίτησης και αυτά ελεγχθούν, δύναται να χρησιμοποιεί το γενικό επαγγελματικό τίτλο 

«οδοντίατρος» συνοδευόμενο από το «μετεκπαιδευθείς στο Παν/μιο...από ... έως...». 

Ο οδοντίατρος που εργάζεται ως συνεργάτης σε οδοντιατρείο/πολυοδοντιατρείο, χωρίς να έχει εκδοθεί 

και στο όνομά του η βεβαίωση λειτουργίας του φορέα, δεν αναγράφεται στις επαγγελματικές πινακίδες 

του φορέα, στις δε επαγγελματικές του κάρτες δηλώνεται ως συνεργάτης του συγκεκριμένου φορέα 

παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 

 

(V) ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Με την εγγραφή του οδοντιάτρου στο μητρώο μελών του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο Σύλλογος 

υποχρεούται να του χορηγεί τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, ο δε οδοντίατρος υποχρεούται στην 

πιστή τήρησή του. 

Για τη διερεύνηση πειθαρχικής παράβασης ή/και για την πειθαρχική δίωξη ΔΕΝ απαιτείται επώνυμη 

καταγγελία 

Η αδράνεια/αβελτηρία του ΟΣ να διερευνήσει ή/και να τιμωρήσει πειθαρχικά τον υπεύθυνο επισύρει 

πειθαρχική ευθύνη σε βάρος των μελών της Διοίκησης 

Οι ιστοσελίδες ελέγχονται και παρέχεται ειδικό σήμα από τον οικείο ΟΣ 

 

Επίμετρο: 

Η φήμη του οδοντίατρου θεμελιώνεται στην επιστημονική του κατάρτιση, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

του επιμόρφωση, στην επαγγελματική του συνέπεια και εντιμότητα.  


