
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Η οδοντοστοιχία, η στοµατική κοιλότητα και γενικότερα η στοµατική υγιεινή του 
ανθρώπου είναι το αντικείµενο της εργασίας του οδοντίατρου. Στον κατάλληλα 
διαµορφωµένο και εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα χώρο του, φροντίζει 
για την καλή κατάσταση των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, 
επεµβαίνοντας προληπτικά ή µε θεραπευτική αγωγή σε ολόκληρη τη στοµατική 
κοιλότητα. Οι απονευρώσεις, οι καθαρισµοί, οι εξαγωγές, οι προσθέσεις 
τεχνητών δοντιών, οι αισθητικές αλλά και χειρουργικές επεµβάσεις, όπου αυτές 
απαιτούνται, αποτελούν τις συνηθέστερες εργασίες του οδοντίατρου. 

Συνθήκες Εργασίας: 
Η λήψη σχολαστικών µέτρων υγιεινής (γάντια, χειρουργική µάσκα κ.λπ.), αλλά 
και η προστασία του από τη χρήση ακτινολογικού µηχανήµατος είναι 
απαραίτητα µέτρα προφύλαξης που συµβάλλουν σηµαντικά στη διαµόρφωση 
των συνθηκών εργασίας του. Ιδιαίτερα σχολαστικός πρέπει να είναι στην 
προφύλαξη από τον ιό του Aids, γι’ αυτό άλλωστε οι οδοντίατροι αποτελούν 
οµάδα υψηλού κινδύνου προσβολής από τον ιό. Ο οδοντίατρος εργάζεται 
όρθιος για πολλές ώρες, µε ωράριο που καθορίζεται από το νοσοκοµείο ή την 
κλινική που απασχολείται και σε συνθήκες που εκεί επικρατούν. Ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας εργάζεται σε συνθήκες και ωράριο που ο ίδιος διαµορφώνει 
αφού συνήθως εργάζεται µε ραντεβού.  
 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, µε µορφή εξαρτηµένης 
εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, σε κρατικούς οργανισµούς, τράπεζες, ασφαλιστικά 
ταµεία, νοσοκοµεία, εκπαίδευση, επίσης ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε 
οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιστηµονική 
έρευνα στον τοµέα της ειδικότητάς του. Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι 
αρνητικές λόγω της υψηλής προσφοράς εργασίας. 



 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Για για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το 
υπουργείο Υγείας. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του οδοντιάτρου καθορίζονται ως εξής: Ο 
διπλωµατούχος οδοντίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στους παρακάτω τοµείς:  
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Στην κατηγορία των οδοντιάτρων δηµοσίων Υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Οδοντίατροι που 
εργάζονται σε νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα υγείας, δηµόσιες υπηρεσίες υγιεινής, 
ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία, επιχειρήσεις, σχολείο. ιδρύµατα κτλ-, µε µορφή 
εξαρτηµένης εργασίας 
(υπαλληλική σχέση, ή και µε σχέση σύµβασης εργασίας ή συνεργασίας) .  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ελεύθερος Επαγγελµατίας χαρακτηρίζεται ο οδοντίατρος που δεν παρέχει εργασία µε 
εξαρτηµένη υπαλληλική σχέση. Ο οδοντίατρος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας στο 
ιατρείο του και σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Ακαδηµαϊκός στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδηµαϊκή 
σταδιοδροµία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διάφορες βαθµίδες γίνεται από 
τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ενώ η ορθότητα και η νοµιµότητά τους ελέγχεται από το Ανώτατο 
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.E.Π.). Επίσης µπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Επαγγελµατικό Λύκειο, Επαγγελµατική Σχολή). 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο 
Υγείας.  
 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Απαραίτητα προσόντα του οδοντίατρου είναι η υψηλή επιστηµονική του κατάρτιση, η άριστη 
γνώση όλων των νέων µεθόδων οδοντιατρικής, η δεξιοτεχνία, η σχολαστικότητα και η 
υπευθυνότητα. Χρειάζεται να είναι µεθοδικός, ψύχραιµος, συνεργάσιµος, να διαθέτει υποµονή 
και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι σηµαντικό, επίσης, να εµπνέει εµπιστοσύνη και αίσθηµα 
ασφάλειας στους πελάτες του. Οι επαρκείς γνώσεις πάνω στην προληπτική, διαγνωστική και 
θεραπευτική οδοντιατρική, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση σεµιναρίων και συνεδρίων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε σκοπό την ενηµέρωσή του στις εξελίξεις της σύγχρονης 
οδοντιατρικής αλλά και της άρτιας οργάνωσης και του εξοπλισµού του ιατρείου του είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες του. 
 

Σπουδές: 
Σπουδές οδοντιατρικής µπορούν να γίνουν στην Οδοντιατρική Σχολή των Πανεπιστηµίων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, µε διάρκεια σπουδών δέκα εξάµηνα. Η Οδοντιατρική Σχολή 
Αθηνών αποτελείται από τους εξής τοµείς: Κοινωνικής Οδοντιατρικής· Παθολογίας και 
Θεραπευτική· Προσθετολογίας· Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος· Βασικών Επιστηµών 
και Βιολογίας στόµατος. Η Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους εξής 
τοµείς: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος· Προσθετικής· Ορθοδοντικής και 
Περιοδοντολογίας· Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών.
Μπορεί επίσης κάποιος να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή ΣΣΑΣ, Τµήµα Οδοντιατρικής 
(Θεσσαλονίκη), µε διάρκεια φοίτησης δέκα εξάµηνα, και όταν αποφοιτά ονοµάζεται -κατά 
κλάδο- ανθυπίατρος (ανθυπολοχαγός), σηµαιοφόρος, ανθυποσµηναγός. 
Οι παραπάνω σχολές προσφέρουν µεταπτυχιακές σπουδές, διετούς και τριετούς διάρκειας, σε 
διάφορους τοµείς της οδοντιατρικής επιστήµης, για παράδειγµα,
Ορθοδοντική, Ενδοδοντολογία,Περιοδοντολογία-Βιολογία Εµφυτευµάτων, Οδοντική και 
Ανωτέρα Προσθετική, Εµφυτευµατολογία-Ακτινολογία, Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική και 
Κοινωνική Οδοντιατρική, Οδοντιατρικά Βιοϋλικά, Παιδοδοντιατρική, Βιολογία Στόµατος, κ.α
Σπουδές, επίσης, προπτυχιακές και µεταπτυχιακές, παρέχονται σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το 
ΣΑΕΙΤΤΕ για την κατοχύρωση των ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων, αντίστοιχα.
 


