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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2021  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1   



ΊΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» αρκτικόλεξο -ΠΑ.Σ.ΟΔ.Δ.Υ.- και έδρα τη 

Θεσσαλονίκη.  
 

Άρθρο 2   

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1) Κύριος και βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και η  προαγωγή της 

επαγγελματικής τιμής και υπόληψης, καθώς και του επιστημονικού κύρους και της  

αξιοπρέπειας  του κλάδου των Οδοντιάτρων του  Δημόσιου τομέα Υγείας, η 

προάσπιση, κατοχύρωση και προώθηση με κάθε σύννομο μέσο των ευρύτερων 

εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ηθικών 

συμφερόντων των εργαζομένων Μελών του, Οδοντιάτρων της Δημόσιας Υγείας. 

Ενδεικτικά: 

2) Η ανάδειξη  και η προβολή του σημαντικού ρόλου του Οδοντιάτρου του Δημόσιου 

τομέα Υγείας. 

3)Η ενδυνάμωση  της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των οδοντιάτρων. 

4) Η αναγνώριση, η ανάδειξη  και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων   του 

κλάδου. 

5)Η συλλογική διεκδίκηση από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, με κάθε νόμιμο μέσο, 

θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. 

6) Η συλλογική διεκδίκηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ασφαλή και 

επιστημονικά ενδεδειγμένη, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα,   

άσκηση του  οδοντιατρικού λειτουργήματος 

7) Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κ.λ.π.  που να  

απευθύνονται στους συναδέλφους αλλά και  στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με σκοπό  

να καταδειχθεί, το ιδιαίτερα σημαντικό ιατρικό έργο της οδοντιατρικής κοινότητας 

καθώς και η συμβολή των Οδοντιάτρων στην διαφύλαξη και προαγωγή  της 

στοματικής υγείας ως αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης υγείας του ανθρώπου.  

8) Η συμβολή, μέσω της κατάθεσης εξειδικευμένων προτάσεων, που αφορούν στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου, προς την Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία, το Υπουργείο Υγείας και προς όλους εν γένει τους αρμοδίους Θεσμικούς 

και Κοινωνικούς Φορείς της Χώρας, με απώτερο στόχο: 

i) την ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που 

άπτονται του θεματικού πεδίου της Οδοντιατρικής στον Τομέα της Δημόσια Υγείας, 

ii) τη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών εργασίας, που να συνάδουν με την φύση, την 

ποιότητα και τις ιδιαιτερότητες των παρεχόμενων εξειδικευμένων  υπηρεσιών. 

9) η συμβολή και προάσπιση της ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από 

τους Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας 

10) η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης πάνω στα προβλήματα που σχετίζονται με την 

άσκηση των καθηκόντων των Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας 

11) η συνεργασία με Επιστημονικούς και άλλους Οργανισμούς, Οργανώσεις, 

Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε 

σχετικό Επιστημονικό Φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, 

12) η ενημέρωση των Μελών του πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εκάστοτε Νομοθεσία και την  δεοντολογία 

Οδοντιάτρων, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με Κοινωνικούς Φορείς και 

προσωπικότητες, 

13) η υπεράσπιση σε κάθε επίπεδο του τίτλου και της επιστημονικής αρμοδιότητας του 

κλάδου, καθώς και τον επαγγελματικό του ρόλο στην Κοινωνία, ως λειτουργού της 



Υγείας. 

 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ 

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου θα λαμβάνεται κάθε 

πρόσφορη και νόμιμη ενέργεια που θα αποφασίζεται από τα Όργανά του.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

α) η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, παρεμβάσεων και άλλων σχετικών 

εκδηλώσεων αποκλειστικά σε θέματα που θα εξυπηρετούν τον κλάδο, 

β) η ανάπτυξη μορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έκδοση εντύπων με 

θέματα παρεμφερή του σκοπού, η δημιουργία ιστοσελίδας, καθώς και η δημιουργία 

εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης, 

γ) η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, Εισηγητικών Επιτροπών, Τεχνικών Επιτροπών, 

Επιτροπών Μελετών, προγραμματισμού και άλλων Συντονιστικών Επιτροπών, 

δ) η πραγματοποίηση διαβημάτων-εισηγήσεων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες 

διοικητικές και άλλες Αρχές και Υπηρεσίες για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, 

τα Μέλη, τις επαγγελματικές-εργασιακές σχέσεις και τα καλώς εννοούμενα 

συμφέροντα των Μελών του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 4  

ΜΕΛΗ 

Τακτικά μέλη του Σωματείου γίνονται, οι Οδοντίατροι του Δημόσιου τομέα Υγείας  

όλων των βαθμίδων και υγειονομικών μονάδων, οποίοι κατέχουν, σύμφωνα με την 

εκάστοτε Νομοθεσία, τον τίτλο της Οδοντιατρικής και δραστηριοποιούνται με 

οποιοδήποτε τρόπο, σε σχέση μ’ αυτόν, στο Δημόσιο Τομέα  Υγείας.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

  1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ( Μόνιμοι και επικουρικοί Οδοντίατροι και Γναθοχειρουργοί του 

Δημοσίου) 

  2.ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. (συνταξιοδοτηθέντα τακτικά  μέλη του συλλόγου και μέλη 

Δ.Ε.Π. των Οδοντιατρικών σχολών της χώρας με  ιδιαίτερη προσφορά στην 

εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων του συλλόγου.) 

  3.ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ( Φοιτητές των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας) 

  4.ΦΙΛΟΙ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. (Στρατιωτικοί Οδοντίατροι, Βοηθοί οδοντιατρείου, 

επισκέπτες υγείας , Διατροφολόγοι του Δημοσίου) 

Εκτός των τακτικών, όλα τα υπόλοιπα μέλη, έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις 

Γενικές Συνελεύσεις με συμβουλευτική ιδιότητα, χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου.  

 

 

 
 

Άρθρο 5 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Α΄ 

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου απαιτείται : 

α) να έχει τις προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου 4, 

β) να υποβάλλει αίτηση προς το Σωματείο, στην οποία θα αναφέρονται η επιθυμία του 

να γίνει Μέλος, τα πλήρη στοιχεία του και η ιδιότητά του, καταθέτοντας αντίγραφο του 

πτυχίου Οδοντιατρικής όπως και οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η 



σχέση εργασίας στον Τομέα Δημόσιας Υγείας.  

γ) να δηλώσει ότι αποδέχεται το Καταστατικό, 

δ) να πληρώσει την εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής, η οποία καθορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ετήσια εισφορά του μέλους του συλλόγου, 

αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τη παρακράτηση από τη μισθοδοτική υπηρεσία του 

καθένα, των επόμενων ετήσιων εισφορών σε 12(δώδεκα) ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις. 

ε) να εγκριθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη, 

μετά την υποβολή της, συνεδρίασή του. 

 

Β΄ 

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και 

αρκούντως αιτιολογημένα, να μην αποδεχθεί την εγγραφή του ως Μέλους, αν εκκρεμεί 

πειθαρχική διαδικασία από Οδοντιατρικό Σύλλογο ή προϊστάμενη αρχή και η εγγραφή 

του ως Μέλους μπορεί κατά τις περιστάσεις, εξαιτίας ελλείψεως προσήκοντος ήθους, 

να αποβεί επονείδιστη για το Σωματείο. 

η) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριάντα ( 30 ) ημερών, από την 

καταχώρηση της αίτησης στο Πρωτόκολλο, περί εισδοχής στο Σωματείο, θεωρείται 

σιωπηρή απόρριψη αυτής. 

θ) Στις ως άνω περιπτώσεις ( στ ) και ( η ), ο αιτούμενος την εγγραφή δικαιούται να 

προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του. Στην περίπτωση 

που το Δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή, ο αιτούμενος την εγγραφή θεωρείται 

Μέλος του Σωματείου από την κοινοποίηση της απόφασης στο Σωματείο. 

  
 


