
Άρθρο 5
Μέλη

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:
1. Τακτικά μέλη 

Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν α) Έλληνες οδοντίατροι ή β)
αλλογενείς οδοντίατροι που ασκούν νομίμως το λειτούργημα του οδοντιάτρου στην
Ελλάδα, και οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευθεί και ειδικευθεί στο αντικείμενο της
Χειρουργικής του Στόματος όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
3 του παρόντος καταστατικού, εξαιρουμένων των κατόχων άδειας χρησιμοποιήσεως
τίτλου άλλης ειδικότητας που περιλαμβάνει και ευρύτερα σχετιζόμενα γνωστικά
αντικείμενα, η άσκηση των οποίων απαιτεί και τη λήψη του πτυχίου της Ιατρικής
σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Λόγω της ελλείψεως εθνικά σαφώς θεσμοθετημένων όρων και προϋποθέσεων
χορηγήσεως άδειας χρησιμοποιήσεως τίτλου ειδικευμένου οδοντιάτρου στη
«Χειρουργική Στόματος» και της συνεπαγομένης ανομοιογένειας στον τρόπο με τον
οποίο κατά τα παρελθόντα έτη οι Έλληνες οδοντίατροι απέκτησαν τις αναγκαίες
γνώσεις και δεξιότητες για την επαρκή άσκηση αυτής, η εταιρεία αναγνωρίζει το
δικαίωμα εγγραφής ως τακτικών μελών στις κάτωθι κατηγορίες οδοντιάτρων:

α) Στους πανεπιστημιακούς οδοντιάτρους που ασκούν ή έχουν ασκήσει
κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σε Εργαστήρια, Τμήματα ή Κλινικές
Οδοντιατρικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με τη
Χειρουργική του Στόματος,

β) Στους οδοντιάτρους που έχουν μετεκπαιδευτεί στο αντικείμενο της
Χειρουργικής του Στόματος σε μεταπτυχιακά προγράμματα των Οδοντιατρικών
Σχολών της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα:

- Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της
«Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και
Ακτινολογίας» κατόπιν φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της
Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. που εγκρίθηκε με την Υ.Α. 71659/Β7/2003 και
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 57224/Β7/2007.
-  Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της
«Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και Ακτινολογίας» κατόπιν φοίτησης στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. που
εγκρίθηκε με την Υ.Α. 210817/Ζ1/2014.
- Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της
«Παθοβιολογίας Στόματος» με Πιστοποιητικό κλινικής εξειδίκευσης στη
Χειρουργική Στόματος  κατόπιν φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ που εγκρίθηκε με την Υ.Α.
Β7/83/1994.
- Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της
«Παθοβιολογίας Στόματος με κατεύθυνση τη Χειρουργική Στόματος» κατόπιν
φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ που εγκρίθηκε με τις Υ.Α. 107060/Β7 και 92449/Β7/2002 και την
μετέπειτα τροποποίηση αυτών με την Υ.Α. 53990/Β7/2006.
- Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της
«Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής» κατόπιν φοίτησης στο Μεταπτυχιακό



Πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ που εγκρίθηκε με την
Υ.Α. 99832/B7/2014.
- Οι μετεκπαιδευθέντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μικρή Χειρουργική
Στόματος, Ακτινολογία και Αναισθησιολογία» που θεσπίστηκε και εγκρίθηκε με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ. 101/19-3-1993)
στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ και οι οποίοι στη συνέχεια εκπόνησαν
Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο, συνεπάγοντας προσωπική συμμετοχή
του υποψηφίου Διδάκτορα στις κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
αντίστοιχου Εργαστηρίου για τουλάχιστον τρία έτη επιπλέον.
γ) Στους οδοντιάτρους που έχουν αποκτήσει άδεια χρησιμοποιήσεως του

τίτλου του ειδικευμένου οδοντιάτρου στη «Στοματική Χειρουργική» από άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει τη Χειρουργική του Στόματος ως
ειδικότητα της Οδοντιατρικής και απονέμει τον εν λόγω επαγγελματικό τίτλο σύμφωνα
με τον Πίνακα 5.3.3. του Παρατήματος V της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και
όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

δ) Σε οποιονδήποτε άλλο οδοντίατρο μετεκπαιδεύτηκε στον αντικείμενο της
Χειρουργικής του Στόματος σε ολοκληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα κλινικής
ειδίκευσης της αλλοδαπής. Προϋπόθεση αποτελεί η μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση
να περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε
κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως σε ίδρυμα υγείας
εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές. Η εκπαίδευσή θα πρέπει
επίσης να πραγματοποιήθηκε με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη
απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή
οργανισμών, συνεπάγοντας προσωπική συμμετοχή του ειδικευομένου στις κλινικές
δραστηριότητες και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος. 
Οι διαδικασίες εγγραφής νέων μελών περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 6. 

Τέλος, τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας που υπογράφουν το παρόν καταστατικό
και την ιδρυτική πράξη αυτού είναι αυτομάτως και τακτικά μέλη.

2. Συνεργά μέλη
Συνεργά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλογενείς οδοντίατροι,

ιατροί ή άλλοι επιστήμονες υγείας που ενδιαφέρονται για τους επιστημονικούς
και κοινωνικούς σκοπούς της εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιο συνεργό μέλος
αποκτήσει τις προϋποθέσεις για εγγραφή ως τακτικό μπορεί να υποβάλλει σχετική
αίτηση και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο
6. 

3. Επίτιμα μέλη 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την εταιρεία, σε ένδειξη τιμής, οδοντίατροι

που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο αντικείμενο της Χειρουργικής του
Στόματος, ομογενείς ή αλλογενείς, καθώς επίσης και αυτοί που έχουν επί μακρόν
εργασθεί υπέρ των σκοπών της εταιρείας.  



Άρθρο 6
Διαδικασία εγγραφής μελών

1. Τακτικά μέλη
Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος της εταιρείας απαιτείται να

αποστείλει στο Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) της φάκελο ο οποίος να περιέχει:
α) Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους, η οποία θα περιέχει δήλωση του

αιτούντος περί 
    ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
γ) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο
δ) Αντίγραφο του αποδεικτικού της μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης ή

ειδίκευσης στο αντικείμενο της Χειρουργικής του Στόματος
Το Δ.Σ. της εταιρείας παραλαμβάνει το φάκελο και συνεδριάζει εντός τριάντα

(30) ημερών για να τον ελέγξει επισταμένως. Η αίτηση του υποψηφίου γίνεται δεκτή
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ.
πριν προχωρήσει στην απόφαση, προκειμένου να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα του
υποψηφίου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο επιπλέον διευκρινιστικά
στοιχεία κατά την κρίση του. Σε περίπτωση που μία υποψηφιότητα δεν συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ., ο υποψήφιος έχει δικαίωμα
να υποβάλλει ένσταση και το Δ.Σ. υποχρεούται να παραπέμψει το θέμα προς κρίση
στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία ο υποψήφιος έχει δικαίωμα λόγου. Στην
περίπτωση, αυτή γίνεται δεκτή η αίτηση του υποψήφιου εφ’ όσον συγκεντρώσει τη
σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. σε φανερή ψηφοφορία.

2. Συνεργά 
Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως συνεργό μέλος απαιτείται κατάθεση

σχετικής αίτησης προς το Δ.Σ. 

3. Επίτιμα μέλη
Για να γίνει κάποιος Επίτιμο μέλος απαιτείται πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον

πέντε τακτικών μελών προς τη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει κατόπιν ψηφοφορίας.  

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα των Μελών

Όλα τα μέλη της εταιρείας έχουν την υποχρέωση να προάγουν τους σκοπούς
της εταιρείας και να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στις
αποφάσεις των οργάνων διοίκησής της. Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα
να απολαμβάνουν τα προνόμια της ιδιότητάς τους όπως αυτά προβλέπονται από το
παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της εταιρείας. 

1. Τακτικά μέλη
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να:
α) Προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου

της 
    Εταιρείας και να αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς κάθε έργο που τους αναθέτει

το Δ.Σ. 



    ή η Γ.Σ.
β) Παρέχουν επιστημονικές συμβουλές και ηθική υποστήριξη στα υπόλοιπα

μέλη
γ) Καταβάλλουν εφ’ άπαξ χρηματικό ποσό ως δικαίωμα εγγραφής
δ) Καταβάλλουν ετησίως και έγκαιρα εντός του τρέχοντος διαχειριστικού έτους

χρηματικό 
    ποσό ως ετήσια συνδρομή
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να:
α) Συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
β) Αποφασίζουν με τη ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση.
γ) Εκλέγουν τα Όργανα της Εταιρείας 
δ) Εκλέγονται στο Δ.Σ. μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους
στην Εταιρεία    
    (εξαιρούνται τα ιδρυτικά μέλη τα οποία μπορούν να εκλεγούν από το πρώτο
έτος) 

2. Συνεργά μέλη
Τα συνεργά μέλη έχουν την υποχρέωση να:
α) Καταβάλλουν εφ’ άπαξ χρηματικό ποσό ως δικαίωμα εγγραφής
β) Να βοηθούν το έργο της εταιρείας παρέχοντας την επιστημονική τους

υποστήριξη ως 
    εξειδικευμένοι επιστήμονες άλλων ιατρο-βιολογικών επιστημών

Τα συνεργά μέλη έχουν το δικαίωμα να:
α) Παρακολουθούν τις Γ.Σ., χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και να εκφράζουν

ελεύθερα τις 
    απόψεις τους
β) Να ζητούν την επιστημονική συμβουλή των υπολοίπων μελών της εταιρείας


