
Αριθ. Υ7/ΟΙΚ.7456/94 (ΦΕΚ-700 Β’) : Ρύθµιση της διαδικασίας και των λοιπών 
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη 
καθώς και των θεµάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια σχετικά µε την λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των 
οδοντοτεχνιτών. 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1666/86 «Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - 
Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις». 
2. Την αριθµ. απόφαση 4/της 53ης Ολοµ./15.2.88 γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ. 
3. Τις αριθµ. Α4/1015/88, Α4/3438/88, Α4/5406/87 Υπουργικές αποφάσεις για τη 
«Συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής προς διενέργεια εξετάσεων και 
καθορισµός δικαιολογητικών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
οδοντοτεχνίτη».     
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α/86) «Σχέσεις κράτους - 
πολίτη κ.λπ.» και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2173/93 (ΦΕΚ 208/Α/93).  
5. Την αριθµ. ∆Υ3α/οικ. 370 (ΦΕΚ 550/Β/94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων». 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
 
Άρθρο 1    
Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και έργου της επιτροπής προς διενέργεια 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη. 
Η επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1666/86 (ΦΕΚ 200/Α/86) «Οδοντοτεχνικό 
επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις» συγκροτείται µε 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θητεία 
των µελών της επιτροπής είναι (3) τριετής.    
Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα µια 
φορά το χρόνο, κατά το µήνα Οκτώβριο.    
Η επιτροπή χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στον ενδιαφερόµενο νόµιµα 
χαρτοσηµασµένη και υπογραφόµενη από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα.    
Η επιτροπή διατηρεί βιβλίο πρακτικών και µητρώο που οι σελίδες τους είναι 
αριθµηµένες και µονογραµµένες από τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον 
Γραµµατέα και σφραγισµένες µε τη σφραγίδα του Υπουργείου. 
Στο µητρώο αυτό εγγράφονται όλοι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις και οι 
παρατηρήσεις.    
Αντίγραφο πρακτικού µε κατάσταση των επιτυχόντων διαβιβάζονται στην αρµόδια 
∆/νση του Υπουργείου.  
Έργο του Γραµµατέα ορίζεται η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής.  
 
 
Άρθρο 2 
Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
Οδοντοτεχνίτη. Απαραίτητα δικαιολογητικά:   
1. Για τους κατόχους τίτλου σπουδών ΤΕΙ είναι: 
α) Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ. Ε.) ή ισότιµο 
πτυχίο σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ειδικότητος οδοντοτεχνίτη.  
β) Βεβαίωση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ή εκλογικό βιβλιάριο.  



γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (3µήνου ισχύος).  
δ) ∆ύο φωτογραφίες και ένα χαρτόσηµο των (100) δρχ. για την άδεια. 
ε) Παράβολο (2.600) δρχ. ∆ηµοσίου Ταµείου.  
στ) Επίδειξη δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.  
ζ) Αίτηση του ενδιαφερόµενου νόµιµα χαρτοσηµασµένη. 
2. Για τους κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 
ή ισότιµο πτυχίο σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας 
οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, απαιτείται:   
Εκτός από τα (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ) ανωτέρω δικαιολογητικά και τα ακόλουθα: 
α) Πιστοποιητικό του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ασφαλιστικό βιβλιάριο) 
ή πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας, εφόσον η πρακτική άσκηση έχει 
γίνει στην αλλοδαπή.      
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι έχει κάνει την πρακτική του άσκηση. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη του για το χρονικό διάστηµα πρακτικής 
άσκησης του ενδιαφεροµένου.  
δ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη του εργοδότη του.  
ε) Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου του εργοδότη του. 
στ) Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων για επιτυχή εξέταση του, από την εξεταστική επιτροπή της παρ, 3 του 
άρθρου 1 του Ν. 1666/86.     
3) Για τους οµογενείς, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση (ανάλογα µε τον τίτλο 
σπουδών) απαιτείται και άδεια εργασίας και παραµονής των αρµοδίων υπηρεσιών. 
Για τους αλλοδαπούς, (πλην υπηκόους ΕΟΚ), απαιτείται επιπρόσθετα και 
πιστοποιητικά αµοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
 
Άρθρο 3  
Περιεχόµενο εξετάσεων 
Οι εξετάσεις περιλαµβάνουν: 
α) Πρακτική Εξέταση και β) Θεωρητική Εξέταση 
 
Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος θα κατασκευάζει ένα στάδιο µιας 
προσθετικής εργασίας. Τα στάδια κατασκευής, στα οποία θα εξετάζονται οι 
υποψήφιοι θα αφορούν όλο το φάσµα των οδοντοτεχνικών εργασιών που 
περιέχονται και στη διδακτέα ύλη (ολικές - µερικές -στεφάνες - γέφυρες κ.λπ.).     
Το στάδιο κατασκευής, στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, ορίζεται µε κλήρο, 
σε εύλογο όµως χρονικό διάστηµα πριν από την εξέταση, πάντοτε όµως την ίδια 
ηµέρα, προκειµένου να γίνει κατάλληλη προετοιµασία.   
Υποψήφιος που απορρίπτεται στην πρακτική εξέταση δεν έχει το δικαίωµα να λάβει 
µέρος στη θεωρητική εξέταση.    
Σε περίπτωση αποτυχίας υποψηφίου στην πρακτική εξέταση και προκειµένου να 
λάβει µέρος στις πρακτικές εξετάσεις της επόµενης εξεταστικής περιόδου, η 
επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον υποψήφιο τη συνέχιση της 
πρακτικής του άσκησης σε εργαστήριο για εύλογο χρονικό διάστηµα, όχι όµως 
πέραν του ενός (1) έτους, τούτου υποδεικνυοµένου από βεβαίωση του υπεύθυνου 
του εργαστηρίου στο οποίο θα εργαστεί ο ενδιαφερόµενος.     
Η αναφερόµενη προσθετική εργασία γίνεται παρουσία των µελών της επιτροπής 
και συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο επισηµειώνονται τα ονόµατα της 
εξεταστικής επιτροπής και πλάι η λέξη «προαγώγιµος» ή «απορριπτέος». 
Επιτυχών στις εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τέσσερις 
(4) τουλάχιστον θετικές κρίσεις των µελών της εξεταστικής επιτροπής µεταξύ των 
οποίων υποχρεωτικά, του εκπροσώπου του τµήµατος οδοντιατρικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του εκπροσώπου της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Οµοσπονδίας και του εκπροσώπου της Σ.Ε.Υ.Π./Τ.Ε.Ι.   
 



ΥΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
1. Εγκυβωτισµός αποτυπώµατος - άνω-κάτω γνάθος 
2. Ατοµικά δισκάρια – άνω -κάτω γνάθος - επαφής-χώρου 
3. Βασικές πλάκες - άνω κάτω γνάθος – ακρυλικό - σελλάκη 
4. Σύνταξη δοντιών -πρόσθια οπίσθια δ. Κατασκευή υψών άνω και κάτω γνάθου  
6. Είδη αγκίστρων 
7. Έµµεσο συγκράµµατα 
8. Είδη συνδέσµων (όχι σύνδεσµοι ακριβείας) για µερικές - Μείζονες - Ελλάσονες 
9. Σχεδίαση µερικών Α-Β οµάδα κατά ΚΕΝΕΝΕΝΟΥ  
10. Στεφάνες χυτές ολικής επικάλυψης χυτές µ’ όψη από ακρυλική ρητίνη 
11. Στεφάνες µεταλλοκεραµικής  
12. Κατασκευή ενδιαµέσου 
13. Κατασκευή γέφυρας 
14. Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης γέφυρας  
15. Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης µερ. οδοντοστοιχιών.  
Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
1. Σπάθες χήρου (µικρή - µεγάλη)   
2. Σπάθη σκαλίσµατος π.χ. LΕ CRΟΝ ή όποιο άλλο εργαλείο διευκολύνει την 
εργασία 
3. Τετράγωνη σπάθη κήρου διαµόρφωσης υψών 
4. Λυχνία οινοπνεύµατος µε οινόπνευµα 
5. Σπάθη κονίος 
6. Βάζο για ανάµειξη ακρυλικού 
7. Κουκουνάρα ακρυλικού 
8. Εργαστηριακή χειρολαβή. 
ΥΛΙΚΑ 
Κερί εγκυβωτισµού αποτυπωµάτων (κορδόνι - φύλλο)  
2. Κερί ροζ οδοντοστοιχιών.  
∆έκα (10) φύλλα 
3. ∆ύο δόσεις ακρυλικού αυτοπολυµεριζόµενο καλής ποιότητας 
4. Βαζελίνη 
5. Τέσσερις (4) βασικές πλάκες σελλάκης, δύο άνω γνάθου και δύο κάτω γνάθου  
6. Μια σειρά δόντια (πρόσθια - οπίσθια 28/αρα)  
7. Κερί για σκάλισµα στεφάνων 
8. Σηµαγεία άνω και κάτω γνάθου νωδά 
9. Εκµαγεία άνω και κάτω γνάθου µε δόντια 
10. Τέσσερα (4) µολύβια (µαύρο - Κόκκινο - Πράσινο - Κίτρινο)  
11. Αγωγούς για τοποθέτηση χυτών σε πυρόχωµα.  
 
 
Άρθρο 5  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Η εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη σύµφωνα µε το. πρόγραµµα του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο οποίο υπάγονται οι αναφερόµενες στα 
εδάφια β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1666/86 Σχολές, που θα 
αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.     
Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή σε κόλλα αναφοράς που θα είναι σφραγισµένη 
µε σφραγίδα του Υπουργείου και µονογραµµένη από τα µέλη της εξεταστικής 
επιτροπής. Το όνοµα του υποψήφιου θα είναι καλλυµένο µε αδιαφανές µπλε χαρτί.  
Το σύστηµα των εξετάσεων µπορεί να είναι το σύστηµα πολλαπλών ερωτήσεων ή 
το σύστηµα των απλών ερωτήσεων - απαντήσεων.   
Για τις ίδιες εξετάσεις µικτό σύστηµα δεν επιτρέπεται.  
Επί συστήµατος πολλαπλών ερωτήσεων ο υποψήφιος για να θεωρηθεί επιτυχών 
πρέπει να έχει απαντήσει σωστά στο 70% των ερωτήσεων. 
Επί του απλού συστήµατος τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων.  



Άριστο ορίζεται το είκοσι (20) µε βάση το (10).  
Ο γενικός βαθµός του υποψηφίου είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας του 
συνόλου των µελών της εξεταστικής επιτροπής.  
Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τη 
βάση δέκα (10). 
Η βαθµολογία του κάθε βαθµολογητή θα είναι καλλυµένη.  
∆ικαίωµα αναθεώρησης πρακτικής ή γραπτής κρίσης δεν επιτρέπεται. 
Η επιτροπή οφείλει έγκαιρα να εξασφαλίσει τις αίθουσες όπου θα λάβουν χώρα οι 
πρακτικές και γραπτές εξετάσεις, κατά προτίµηση αίθουσες των Τ.Ε.Ι. ή των 
Οδοντιατρικών Τµηµάτων, κατά την κρίση της. 
Υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους δεν έχει το 
δικαίωµα να προσέλθει πλέον στις εξετάσεις.  
 
 
Άρθρο 6 
Από της δηµοσιεύσεως της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως παύουν 
να ισχύουν οι αριθ. Α4/1015/88, Α4/3438/88, Α4/5406/87 αποφάσεις µας. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 1994 
 


