
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

 

 

1. GDPR 

Δημιουργήσαμε αρχείο για την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, το οποίο αποστείλαμε στα μέλη μας και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα 

του συλλόγου μας 

 

2. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

Με απόφαση του Δ.Σ. της 19/3/2018 και αφού είχαν ενημερωθεί με επιστολές, 

διεγράφησαν 23 οδοντίατροι που όφειλαν τις συνδρομές τους έως το 2015. Από αυτούς 

επανεγγράφησαν 11, αφού τακτοποίησαν τις οφειλές τους εξ ολοκλήρου. 

 

Το Δ.Σ. της 3/12/2018, αποφάσισε να ενημερώσει τα μέλη μας που οφείλουν συνδρομές 

από το 2016, ότι θα διαγραφούν εάν δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους έως 28/2/2019. Η 

Ενημέρωση στάλθηκε τον Ιανουάριο του 2019 σε 26 συναδέλφους. Από αυτούς θα 

διαγραφούν 9  διότι οι υπόλοιποι  τακτοποίησαν τις οφειλές τους . 

 

3. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Αγοράστηκε όμορο γραφείο με τον σύλλογο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  ως χώρος 

επιστημονικών σεμιναρίων. Το κόστος αγοράς ανήλθε  στα 12.000€ από αυτά το ποσόν 

των 3.660€ ήταν δωρεές από τα μέλη του συλλόγου μας: 
 
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 
ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΝΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΠΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ 
ΖΩΡΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 
   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

   ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Μετά από τελικές συνεννοήσεις και συνομιλίες που είχε το Προεδρείο με τον Νομικό 

Σύμβουλο, τον Φοροτεχνικό του συλλόγου και τον Ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, 

εισηγείται τα εξής:  

 

Μέχρι το τέλος του 2018 θα κατατεθούν 4.000€  (2.000 προκαταβολή στον ιδιοκτήτη και 

τα συμβολαιογραφικά) 

Τα υπόλοιπα 8.000€ θα κατατεθούν μέσα στο 2019 



 

  Την Εισήγηση υπογράφουν οι: 

Πρόεδρος  Μαρία Μενενάκου 

 

Αντιπρόεδρος  Γεώργιος Δαμανάκης 

 

Γεν.Γραμματέας Μιχάλης Αγρανιώτης 

 

Ταμίας   Αθανασία Κοντούλη 

 

Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Μένης 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Δ.Σ.  στις 24/9/2018, στο οποίο κρίνεται απαραίτητη η 

παρουσία όλων για να παρθούν οι τελικές αποφάσεις. 

 

Πειραιάς: 18/9/2018 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 24/9/2018 

 

ΘΕΜΑ: «Αγορά ακινήτου από τον Ο.Σ.Π.» 

 

Κατόπιν εντολής που έλαβα από το Προεδρείο του Ο.Σ.Π., ενήργησα στις 19/3/2018 

σχετικό έλεγχο τίτλου και βαρών στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο του Δήμου 

Πειραιά για ακίνητο – γραφείο με τα στοιχεία Δ9 του τετάρτου ορόφου, επί της οδού 

Νοταρά με αριθ.71, το οποίο έχει εμβαδόν σύμφωνα με τον τίτλο του 30 τ.μ. και ΚΑΕΚ 

051165805001/0/61, κυριότητας Τσικουρλή-Σιωράκη Δήμητρας του Αναστασίου και της 

Κλειώς συζύγου Ευστρατίου. 

Κατά τον έλεγχο τίτλων δεν ανευρέθη σχετικό βάρος υποθήκη, κατάσχεση ή 

προσημείωση. Κατόπιν σχετικής έρευνας και συνεργασίας με συνεργάτη  μου 

συμβολαιογράφο, εξακριβώθηκε ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τον μήνα 

Μάρτιο του 2018 ανερχόταν στο ποσό των 29.484,00€. 

Υπολογιζόμενα επί του ως άνω ποσού της αντικειμενικής αξίας προκύπτει φόρος 

μεταβίβασης για τον τυχόν αγοραστή εκ ποσού 911,06 €, συμβολαιογραφικά έξοδα κατά 

προσέγγιση 800€, έξοδα καταχώρησης κτηματολογίου 260€, νομικά έξοδα 186€. 

Ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο πωλητής θα πρέπει να κάνει χρήση 

μηχανικού και λογιστή, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, να υφίσταται η 

δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και πιστοποιητικού ΤΑΠ από τον αρμόδιο 

Δήμο Πειραιά, καθώς και να είναι πληρωμένοι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων. 

Η συμβολαιογράφος που θα συντάξει τα συμβόλαια είναι επιλογής του αγοραστή, ο οποίος 

επίσης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

Ο τρόπος και η διαδικασία αποπληρωμής του τιμήματος θα προσδιοριστεί κατόπιν 

συμφωνίας και διαπραγμάτευσης με τον πωλητή, σημειωτέον ότι στο συμβόλαιο αγοράς 

θα πρέπει να αναγραφεί αφενός μεν η αντικειμενική αξία του ακινήτου βάσει της οποίας 

υπολογίζονται όλα τα έξοδα, καθώς και οι φόροι της μεταβίβασης, καθώς δε και το 

πραγματικό τίμημα της αγοράς για το οποίο  θα πρέπει να υπάρχει σχετικό πόθεν έσχες του 

αγοραστή. 

Εξάλλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει η σχετική απόφαση συλλογικού 

οργάνου που θα αφορά την αγορά του ακινήτου θα πρέπει να εμπεριέχει αιτιολογία για την 

απόφαση της αγοράς, επί παραδείγματι κάλυψη χωροταξικών και λειτουργικών αναγκών 

του συλλόγου καθώς και σχετική εκτίμηση για το ύψος του τιμήματος αγοράς του 



ακινήτου, για παράδειγμα, ότι το τίμημα ανέρχεται στο 1/3 της τρέχουσας αντικειμενικής 

αξίας του ακινήτου 

 

Πειραιάς 19/9/2018 

 

Κων/νος Παπακωνσταντίνου 

Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΠ ΤΗΣ 24/9/2018 

«Αγορά ακινήτου, λήψη απόφασης εισήγησης προεδρείου»  

 

Το Δ.Σ. του ΟΣΠ κατά τη συνεδρίαση του της 24/9/2018 λαμβάνοντας υπ’ όψη του την 

εισήγηση του Προεδρείου, το ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΟΣΠ, 

κατόπιν διαβούλευσης και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις των παρευρισκομένων 

μελών του αποφασίζει ομόφωνα: την αγορά από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς ενός 

ακινήτου- γραφείου με τα στοιχεία Δ9 του 4ου ορόφου σε οικοδομή επί της οδού Νοταρά 

71 το οποίο έχει εμβαδόν σύμφωνα με τον τίτλο του 30 τμ. και ΚΑΕΚ 051165805001/0/61 

κυριότητας Τσικουρλή – Σιωράκη Δήμητρας με τίμημα το ποσό των δέκα χιλιάδων  ευρώ 

(10.000 € )  το οποίο θεωρείται εύλογο και συμφέρον για τον Σύλλογο.  

Ειδικότερα: 1.  Η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου υπολογίζεται στο ποσό των 

29.484,00 € ήτοι το τίμημα ισούται με το 1/3 της ως άνω αντικειμενικής αξίας του 

πωλούμενου, 2. Η απόφαση της αγοράς του ως άνω ακινήτου εξυπηρετεί την κάλυψη 

χωροταξικών και λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου, αναβαθμίζει την υποδομή και τις 

δυνατότητες παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του Συλλόγου και θα δώσει τη δυνατότητα 

περαιτέρω επιμόρφωσης καθώς θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του Συλλόγου για την παροχή 

πρακτικών σεμιναρίων handson χωρητικότητας 30 ατόμων και θεωρητικών σεμιναρίων 

χωρητικότητας 60 ατόμων.  

 

Κατόπιν των ως άνω εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου, το λογιστή 

του Συλλόγου και Συμβολαιογράφο Πειραιώς να ενεργήσουν τα δέοντα σε εκτέλεση της 

ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 Η ΑΓΟΡΑ επικυρώθηκε  στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12/11/2018. 
 
 
 
4. ΠΡΟΤΑΣΗ Ο.Σ.Π. ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν.1026/80 ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 

Ζητήσαμε με υπόμνημά μας προς τον υπουργό υγείας σχετικά με την αναμόρφωση του 

Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων που υπήρχε στην Διαύγεια για Διαβούλευση, να 

αποδεσμευθεί η χωρική αρμοδιότητα των οδοντιατρικών συλλόγων από αυτήν των αυτόδιοικητικών 
οργανισμών και εάν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση του ν.1026/80, με τρόπο 
ρητό και σαφή η αποδέσμευση της χωρικής αρμοδιότητας των οδοντιατρικών συλλόγων από αυτήν 
των Δήμων και Περιφερειών. 
 

       

 

 

 

 

Αριθ. Πρωτ...261........   



 «Προτάσεις-Θέσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά επί του Σχεδίου Νόμου 
22/4/17» 

  
 Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις προτάσεις-θέσεις του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Πειραιά επί του σχεδίου νόμου 22/4/17, αφού μελετήθηκε και αποφασίσθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε προς τούτο στις 28/4/2017. 
 
Επί του άρθρου 4, παρ.2, εδάφιο 2: 
« Οι υφιστάμενοι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρούνται 
όπως ακριβώς συστάθηκαν κατά το έτος 1980, χωρίς να υπόκεινται σε αυτοδιοικητικές 
μεταβολές και χωρίς να υπάρξει ουδεμία χωρική μεταβολή» 
Γενική παρατήρηση: Η λέξη Νομός, θα χρησιμοποιείται μέσα σε εισαγωγικά και θα 
ταυτίζεται εννοιολογικά όπως χρησιμοποιείτο  κατά το έτος 1980 
 
Επί του άρθ. 7, παρ.ια΄ (συμπληρώνεται): 
«Η έκδοση περιοδικού για την ενημέρωση των μελών σε επιστημονικά, επαγγελματικά 
καθώς και θέματα γενικότερου περιεχομένου……..» 
 
Επί του αρ. 7, παρ. ιη (αλλαγή): 
«Η δυνατότητα παραγγελίας οδοντιατρικής πραγματογνωμοσύνης κατόπιν αιτήσεως των 
μερών και η παραπομπή σε θεσμοθετημένο όργανο προς τούτο» 
 
Επί του άρθρου 8, 3η σειρά (προστίθεται): 
«….παράβολο από την κατάθεση καταγγελιών…» 
 
Επί του αρθ.10 προστίθεται παρ.5: 
«Αναφορά στην ειδικότητα του μέλους με ειδική σήμανση, παρεχόμενη από τους οικείους 
Οδοντιατρικούς Συλλόγους» 
 
Επί του αρθ.11, παρ.3, εδάφιο 3 (προστίθεται στο τέλος της παραγράφου): 
«…καθώς και δεν δικαιούται μοριοδότησης συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης» 
 
 
Επί του αρθ.12 (προστίθεται στο τέλος της παραγράφου): 
«….καθώς επίσης και πιστοποιητικό που αναφέρεται στην ειδικότητά του» 
 
Επί του αρθ.13, παρ.1 (διαγράφεται το εξής): 
«..Για θέματα γενικής φύσεως γνωστοποιούν υποχρεωτικά κάθε ενέργειά τους στην 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» 
 
Επί του αρθ.24, παρ.1 (προστίθεται στην 4η σειρά): 
«….ανά τετραετία, με μέγιστη θητεία Προέδρου 8 έτη…» 
 
Επί του αρθ.40, παρ.γ (αλλαγή): 
«Η παρακολούθηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης της οδοντιατρικής επιστήμης και η 
έκφραση και προώθηση απόψεων επί θεμάτων οδοντιατρικής εκπαίδευσης, 
μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και για θέματα που αφορούν τις υπό ένταξη ειδικότητες 
καθώς και την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των οδοντιάτρων» 
 
Επί του αρθ.40 (προστίθεται παρ. γα΄) 
«Τήρηση μητρώου ειδικοτήτων» 
 
Επί του αρθ.44, παρ.γ  (αλλαγή στην 4η σειρά): 
«…..Για την κατανομή αυτή, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ταμειακώς ενήμερων 
μελών…..» 



 
Επί του αρθ.68, παρ.1 (αλλαγή στα έτη): 
«………..και ασκούν δέκα (10) έτη και πλέον….» 
 
Επί του αρθ.72, παρ.6 (αλλαγή): 
«Κατ΄εξαίρεση……….ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμοδίου Συλλόγου 
μπορεί να εισηγηθεί την αρχειοθέτηση με συνοπτική αιτιολογία, να ενημερώσει το 
Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του, το οποίο θα αποφασίσει προς τούτο.» 
 
Επί του αρθ.74, παρ.3 (να διαγραφεί η 2η παράγραφος): 
Διαγραφή της παραγράφου: «Στην συνεδρίαση μπορεί να παραστεί ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και να λάβει τον 
λόγο» 
 
Επί του αρθ.79, παρ.1 (αλλαγή στα έτη): 
«……που ασκούν δεκαπέντε (15) χρόνια και πλέον το οδοντιατρικό επάγγελμα» 
 
Επί του αρθ.79, παρ. 3 (διαγραφή του τέλους αρχαιρεσιών): 
Η παράγραφος θα έχει ως εξής: «Η αίτηση είναι απαράδεκτη εφ όσον δεν συνοδεύεται 
από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου για την εγγραφή στα μητρώα του υποψηφίου και του 
εφοδιασμού του με ισχύον δελτίο ταυτότητας» 
 
Επί του αρθ.92, (αλλαγή της 3ης παραγράφου): 
«Τα οδοιπορικά και η αποζημίωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης καταβάλλονται από 
την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» 
 
 
Επί του αρθ.93, παρ.1 (αλλαγή της 2ης παραγράφου): 
«Η άνω αποζημίωση βαρύνει το ταμείο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας» 

 
 
 

: «Προτάσεις-Θέσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά επί του Κώδικα 
Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» 

  
 Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις προτάσεις-θέσεις του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Πειραιά επί του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, αφού μελετήθηκε και 
αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε προς τούτο. 
 
Επί του άρθρου 1, παρ.4:  
Παρατήρηση: Η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον πρέπει να συνδυαστεί με 
νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται η άσκησή της. 
 
Επί του άρθρου 1, παρ.5: 
Ερώτηση: Ποιος θα δίνει πιστοποίηση για ομοιοπαθητική-βελονισμό οδοντιατρική; Η 
Ομοσπονδία; Και με ποια κριτήρια; 
 
Επί του άρθρου 4: 
« Ο οδοντίατρος έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
σχετικά με τις εξελίξεις της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης, καθώς και η 
σύνδεση της μοριοδότησης με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος…..» 
 
Επί του άρθρου 8, παρ.3: 



«Ο οδοντίατρος υποχρεούται να έχει την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για 
επαγγελματική αστική ευθύνη» 
 
Επί του άρθρου 23, παρ.4: (προστίθεται) 
«Σε περίπτωση διακοπής του οδοντιατρικού επαγγέλματος, δεν ισχύει η ως άνω 
απαγόρευση» 
 
Επί του άρθρου 24, παρ.2: (αοριστία) 
Ποιο είναι το κόστος ενός ορθολογικά λειτουργούντος;  
Κοστολόγηση κατώτερων οδοντιατρικών πράξεων από Ε.Ο.Ο. 
 
 «Συμπληρωματική Πρόταση-Θέση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά επί του 

Σχεδίου Νόμου 22/4/17» 
  
 Με το παρόν σας ενημερώνουμε για μία επιπρόσθετη πρόταση - θέση του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά επί του σχεδίου νόμου 22/4/17, αφού μελετήθηκε και 
αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 Να προστεθεί στο σχέδιο νόμου άρθρο το οποίο να έχει το κάτωθι 
περιεχόμενο: 
«Επιτρέπεται η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας ή η συγκέντρωση επιστημονικών 
στοιχείων καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής 
ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από 
οδοντιατρικούς ή άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, μετά την 
έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού οδοντιατρικού συλλόγου, στην οποία ορίζεται 
ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών και ιδιαίτερα για 
τις δράσεις των Μ.Κ.Ο. στην Ελληνική Επικράτεια» 

 
 

 

  

 



5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΦΟΡΙΑΣ 

 

 

   

 
 
7. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
 
        
 

Προς ΕΟΟ 
Κοιν: Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά 
         Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά 
 

 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Οικονομικού Κανονισμού για ΝΠΔΔ 
 

Πειραιάς  11  / 4 /2018 



Λόγω του ότι ενημερωθήκαμε ότι, ως συνέπεια εξαίρεσης από το Δημόσιο Λογιστικό 
υποχρεούμαστε στην εφαρμογή Οικονομικού Κανονισμού, παρακαλούμε να μας 
ενημερώσετε αρμοδίως εάν υφίσταται τέτοιος και να μας αποσταλεί.  
 

Για το Δ.Σ. 
 
 

   Πειραιάς: 19/11/2018 
 

Προς ΕΟΟ 
 

 
ΘΕΜΑ: Οικονομικός Κανονισμός (ερωτ. 643 8/11/2018) 
Απάντηση σε σχ. δικό σας: 1867/13-11-2018 
 
Σε συνέχεια του ερωτήματος μας, για την ύπαρξη Οικονομικού Κανονισμού, σας 
παραθέτουμε σχετικά έγγραφα και παλαιότερη αλληλογραφία από τον ΟΣ. Καρδίτσας.  
Η εξαίρεση από το Δημόσιο Λογιστικό, όπως προκύπτει από τα παρακάτω δημιουργεί την 
ανάγκη αλλά και υποχρέωση να έχουμε έναν Οικονομικό Κανονισμό που θα μας διέπει.  
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 

Για το Δ.Σ. 
 
 

Αριθ. Πρωτ.658   



 
 

8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΣΠ  
  

Αρ. πρωτ. 464        Ημ/νια 12/7/2018 

 

Προς  

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Γενική Δ/νση Υγείας 

Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας 

Τμήμα Ν.Π.Δ.Δ. 

Αριστοτέλους 17, Αθήνα 

 

Σε συνέχεια του από 11/1/2010 και με αριθ.πρωτ:9 εγγράφου μας, προς την υπηρεσία σας 

καθώς και μετά από επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις και ερωτήματα από την 

Γραμματεία του Συλλόγου μας, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται η επεξεργασία του εγγράφου Προσχεδίου Οργανογράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, το οποίο σας είχε κατατεθεί με αριθ.πρωτ:3667/13-1-

2010 προς έγκριση και για τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς και να μας ενημερώσετε σε 

ποιες ενέργειες έχετε προβεί. 



 Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αρμοδίως για τα ως άνω, διότι ήδη έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα 8 ετών από την κατάθεση του ως άνω οργανογράμματος και 

ουδεμία ενημέρωση έχουμε λάβει υπηρεσιακά. 

 

Συνημμένα σας προσκομίζουμε την σχετική αίτηση και το προσχέδιο οργανογράμματος 

του ΝΠΔΔ Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς .  

    

Με εκτίμηση 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Αρ. πρωτ. 688       Ημ/νια  27/11/2018 

 

Προς: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Τμήμα Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

  grammateia@ydmed.gov.gr 

   ydmed@ydmed.gov.gr 

Κοιν:  2η ΥΠΕ Πειραιώς  

     proedros@2dype.gr 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Προσχέδιο Οργανισμού Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 

 

Σας αποστέλλουμε: 

Τη μελέτη και σύνταξη Προσχεδίου Οργανισμού του ΟΣΠ και αιτούμεθα την έγκριση και 

έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προς τούτο. 

 

Συνημμένα σας προσκομίζουμε την σχετική αίτηση και το προσχέδιο 

οργανογράμματος του ΝΠΔΔ Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς .  

    

Με εκτίμηση 
 
 

mailto:grammateia@ydmed.gov.gr
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mailto:ydmed@ydmed.gov.gr
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

Άρθρο 1 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς περιλαμβάνουν 

τα επιμέρους τμήματα συναφούς σκοπού που αποτελούν μια οργανική μονάδα σε επίπεδο 

Διεύθυνσης. 



Ι. Τμήμα Διοικητικού 

ΙΙ. Τμήμα Οικονομικού 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Άρθρο 2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονομικού 

Η  Διεύθυνση  Διοικητικού/Οικονομικού  ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών του Νομικού Προσώπου 

προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας  και ελέγχοντας τις  επί μέρους 

δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του. Eιδικότερα: 

1) Διατυπώνει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τους στόχους και τα προγράμματα 

δράσης. 

2) Διατυπώνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα. 

3) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου,  με τρόπο ώστε να υλοποιούνται 

αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές. 

5) Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης του Νομικού Προσώπου. 

6) Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσεις και τους 

αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα. 

7) Εισηγείται για θέματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο  και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, 

στις συνεδριάσεις. 

8) Μεριμνά για  τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, των τεχνικών μέσων 

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Νομικού Προσώπου. 

9) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό μεριμνώντας για την ανάπτυξη και 

επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών 

εργασιακών σχέσεων. 

10) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών 

κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με το προσωπικό του, στο 

πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας. 

11) Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και 

επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου. 

12) Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη. 

13) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ). 

14) Έχει την ευθύνη ελέγχου όλων των εγγράφων των υπαλλήλων που εποπτεύει. 



15) Συνεργάζεται με φορείς εκτός Νομικού Προσώπου που σχετίζονται με τη λειτουργία του. 

16) Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών των τμημάτων που εποπτεύει. 

17) Προγραμματίζει και μεριμνά για κάθε προμήθεια. 

18) Μεριμνά για την καθαριότητα, ασφάλεια και φύλαξη των εγκαταστάσεων, τη λήψη μέτρων 

πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς 

δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. 

19) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Νομικού 

Προσώπου. 

20) Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την 

αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών.  

21) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των 

ταμειακών αναγκών του Νομικού Προσώπου. 

22) Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Νομικού 

Προσώπου. 

23) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των οικονομικών δοσοληψιών με 

τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.  

24) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα για την εξέλιξη των 

λογιστικών μεγεθών του Νομικού Προσώπου. 

25) Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

26) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του 

Νομικού Προσώπου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

27) Εγκρίνει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Νομικού Προσώπου. 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 3 

Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικού 

Το Τμήμα Διοικητικού παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το  

Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου  και ιδίως: 

1) Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

λειτουργία του Νομικού Προσώπου. 

3) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Νομικού 

Προσώπου. 

5) Τηρεί το Μητρώο των Μελών του Νομικού Προσώπου και ενημερώνει τους ατομικούς 

φακέλους αυτών. 

6) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των 

μελών του Νομικού Προσώπου ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 



7) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου. 

8) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων του Νομικού Προσώπου. 

9) Οργανώνει, ταξινομεί  και τηρεί το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό 

αρχείο. 

10) Διακινεί την σχετική αλληλογραφία. 

11) Διαχειρίζεται πάγια και αναλώσιμα υλικά του Νομικού Προσώπου. 

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικού 

Το Τμήμα Οικονομικού  παρέχει κάθε είδους οικονομική υποστήριξη προς  το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και ιδίως: 

1) Συγκεντρώνει  και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού και απολογισμού. 

2) Τηρεί τα αρχεία παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις 

περί ταμειακής διαχείρισης σε αντιστοιχία με τα αντίγραφα των τραπεζικών 

λογαριασμών. 

3) Συντάσσει οικονομικές  καταστάσεις  και αναφορές. 

4) Διαχειρίζεται πάγια και αναλώσιμα υλικά του Νομικού Προσώπου. 

5) Διενεργεί την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δαπάνης και την είσπραξη των 

προβλεπόμενων εσόδων. 

6) Επιμελείται των έλεγχο και την βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, 

εισφορές, και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. 

7) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και 

μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. 

8) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και 

μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα 

επιμέρους εντάλματα πληρωμής. 

9) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Νομικό Πρόσωπο και ενημερώνει το 

λογιστικό σύστημα με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές. 

10) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Νομικό 

Πρόσωπο και ενημερώνει για τις καθυστερούμενες οφειλές. 

11) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών 

διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. 

12) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Νομικού Προσώπου. 

13) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που 

χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Νομικού 

Προσώπου με τις ταμειακές εγγραφές. 

14) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της 

απασχόλησής τους στο Νομικό Πρόσωπο.  

15) Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του προσωπικού. 



16) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής 

και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή 

(προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, 

αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του. 

17) Εκδίδει στο τέλος του χρόνου βεβαιώσεις αποδοχών και συντάσσει τους αναλυτικούς 

πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων τα ποσά των αμοιβών κ.λπ. που καταβλήθηκαν 

ολόκληρο το χρόνο στο προσωπικό. Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους 

αναλυτικούς πίνακες καθώς και τις προσωρινές και την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. 

υποβάλλει εντός των νομίμων προθεσμιών στην αρμόδια εφορία. 

18) Συντάσσει τον προϋπολογισμό των κωδικών που αφορούν στη μισθοδοσία των μονίμων 

και ημερομισθίων υπαλλήλων και χορηγεί βεβαιώσεις αποδοχών στους εργαζομένους 

(για συνταξιοδότηση, λήψη δανείου κ.λπ.). 

19) Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου. 

20) Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών 

παγίων (μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Νομικού 

Προσώπου. 

21) Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει το Νομικό 

Πρόσωπο.  

22) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Νομικού Προσώπου 

(μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των 

παγίων αυτών στις υπηρεσίες του. 

23) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους 

υλικών και εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου 

24) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και 

των κληροδοτημάτων προς το Νομικό Πρόσωπο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. 

25) Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Νομικού Προσώπου σε ηλεκτρονική και 

φυσική μορφή ( φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα). 

 

ΜΕΡΟΣ 4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 5 

1)   Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο  

2)  Των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με 

αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και 

προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας 

ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

3)  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 

Συντονιστικά Συμβούλια. 



4)  Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου του 

Νομικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Προέδρου: α) Μόνιμων ή 

κατά περίπτωση επιτροπών.   

 

ΜΕΡΟΣ 5 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Άρθρο 6  

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1) Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Νομικού Προσώπου διακρίνονται στις 

εξής κατηγορίες :  

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).  

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).  

Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).  

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο Π.Δ. 

50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

2) Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις :  

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 1 
 

3) Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:  

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού 1 

Λογιστικής 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 2 

 

4) Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:  

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού 1 

Υπάλληλοι Γραφείου 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2 

 

Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. 

Άρθρο 7 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(Με το Ν. 2190/1994 και το Π.Δ 164/2004) 

1) Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι 

προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε 

τρόπο. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Διοικητικό/Οικονομικό 1 

ΤΕ Διοικητικό/Οικονομικό 1 



ΤΕ Λογιστικής 1 

ΔΕ Διοικητικό/Οικονομικό 2 

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ 7 
 

Άρθρο 8 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού:  Προβλέπονται δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων και ανάλογα με τις 

περιπτώσεις εποχιακές η πρόσκαιρες ανάγκες του ΝΠΔΔ και των αρμοδιοτήτων του 

αντίστοιχου τμήματος. 

Άρθρο 9 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, Τμημάτων της οργανωτικής δομής του Νομικού Προσώπου 

τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων : 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

(Οργανική Μονάδα) 

ΚΛΑΔΟΣ 

Α. Διεύθυνση Υπηρεσιών ΝΠΔΔ  

 

ΠΕ 

Β. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ  

Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα 

δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές 

αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 

Νομοθετικές διατάξεις.  

Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις κατά Κλάδο 

καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π. ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και 

ορισμένο επιπλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών 

των Υπηρεσιών του Ν.Π.  

Η κατανομή του προσωπικού στα Τμήματα, Γραφεία γίνεται πάντοτε με απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π., ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, τα προσόντα των 

υπαλλήλων, την πείρα και τις γνώσεις αυτών σε ειδικά αντικείμενα, κατά την οποία κατανομή 

θα εξετάζονται και τυχόν ειδικές ανάγκες των υπαλλήλων (μητέρες ανηλίκων τέκνων, έγκυες 

γυναίκες, τόπος διαμονής, κ.λ.π.)  

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων – Τμημάτων, Γραφείων ορίζονται πάντοτε με απόφαση Προέδρου 

του Δ.Σ. οι κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η αναπλήρωση σε περίπτωση 

απουσίας τους ή κωλύματος γίνεται από τον κατά βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο της αυτής 

υπηρεσίας τμήματος. 

 

ΜΕΡΟΣ 6 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 10 

1) Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Νομικό 

Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.  

2) Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των 

μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.  



3) Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. 
 
 

 

9.  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΣΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

 

Προτάσεις προς διαβούλευση για το πλαίσιο ανάπτυξης Οδοντιατρικού 

Τουρισμού 

 

Α. Προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο παρόχων οδοντιατρικού τουρισμού: 

 
1) Άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου 

2) Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος  

3) Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

4) Συμβόλαιο διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων 

5) Τήρηση ιατρικών αρχείων όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος 

6) Συμμόρφωση με την σύσταση της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας για τη συνεχιζόμενη 

επιμόρφωση 

7) Δυνατότητα επικοινωνίας του ιατρού η και του προσωπικού του ιατρείου ή τρίτου διαμεσολαβητή 

σε γλώσσα  κατανοητή από τον ασθενή ώστε να εξηγούνται επαρκώς οι ανάγκες της θεραπείας του 

8) Εάν δημιουργηθεί φορέας πιστοποίησης από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία να    

    πληροί και οποιαδήποτε επιπρόσθετη απαίτηση προκύψει. 

 

Β. Ανάγκη νομοθέτησης των παρακάτω: 

  

1) Προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου  στο χώρο του    

οδοντιατρείου 

2) Προϋποθέσεις αδειοδότησης των μονάδων ταχείας νοσηλείας πιθανώς μέσω οδοντιατρικών    

     συλλόγων 

3) Αποκλεισμός παρόχων που δεν θα απευθύνονται στον εγχώριο πληθυσμό 

4) Τροποποίηση του δεοντολογικού κανονισμού ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στο  

εξωτερικό των ομογενών η άλλων  για την δυνατότητα οδοντιατρικής θεραπείας στην Ελλάδα.  

5) Καθορισμός πλαισίου πιστοποίησης των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από  

     κρατικούς φορείς υπουργείων υγείας και τουρισμού με την συμμετοχή της ΕΟΟ.  

 

Γ. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων οδοντιατρείων: 

 
1) ΕΣΠΑ με ΚΑΔ Οδοντιάτρων για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού 

2) Επιδότηση δημιουργίας cluster 

3) Διερεύνηση δυνατότητας επιστροφής φόρου των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον   



    αλλοδαπό ασθενή  

4) Διακρατική συμφωνία με ασφαλιστικούς οργανισμούς της ΕΕ 

 

Δ. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

 
1) Δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

2) Καταγραφή και έλεγχος από την Ε.Ο.Ο όλων των παρόχων που θα συμμετέχουν στην αλυσίδα  

του οδοντιατρικού τουρισμού.   

3) Δημιουργία καταλόγου οδοντιατρικών θεραπειών.  

4) Συνεργασία ΕΟΟ με Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για κοινές   δράσεις 

 

Ε. Γενικότερες δράσης ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού: 

 
1) Διαμόρφωση brand name 

2) Δημιουργία Παρατηρητηρίου οδοντιατρικού τουρισμού στο Υπ. Τουρισμού. Το παρατηρητήριο θα 

καταγράφει και θα προωθεί την πορεία του οδοντιατρικού τουρισμού. Θα προτείνει μέτρα  και 

προγράμματα για τη βελτίωση του. 

3) Δράσεις συνέργειας με τον τουρισμό 

4) Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια ή Δήμους (εκτύπωση φυλλαδίων,  

    συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις)  

5) Δράσεις  συνέργειας με τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα  

6) Έλληνες medical facilitators 

7) Ειδική στόχευση στην προσέλκυση ομογενών 

8) Η συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να περιλαμβάνει καθορισμό ταξιδιωτικών  

    πακέτων που θα περιλαμβάνουν οδοντιατρικές θεραπείες που ανάλογα την κοστολόγηση τους  

θα υπάρχει δυνατότητα να προσφέρεται δωρεάν η διαμονή. 

Είναι σαφής η ανάγκη άμεσης δημιουργίας ευνοϊκού νομικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τους 

όρους ανάπτυξης του Οδοντιατρικού Τουρισμού ως τμήματος του τουρισμού υγείας. 

 

 

Γαρμπής Διονύσιος   Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας 

Διακογεωργίου Νικόλαος Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσων 

Μενενάκου Μαρία  Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά 

Μουτούσης Γεώργιος  Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας  

 

10. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έγινε καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με το θέμα της παγκόσμιας ημέρας στοματικής 

υγείας «Φροντίζεις το στόμα σου?... Φροντίζεις την υγεία σου!...», με δελτία τύπου, αλλά 

και μέσω διαδικτύου με αφίσες  



Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας  η Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, 
δημιούργησε αφίσα/μήνυμα και κείμενο με τίτλο για τη σημασία της στοματικής υγείας για 
την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού, έτσι ώστε να προβληθεί στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.  

 

20 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

« ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ

ΠΑΡΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΣ »

Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ.

Στοματική Υγεία με 4 βήματα:

1.  βουρτσίζω τα δόντια πρωί – βράδυ
2.  υιοθετώ υγιεινές διατροφικές συνήθειες

3.  επισκέπτομαι τον οδοντίατρο κάθε έξι μήνες
4.  αυτοεξετάζω τακτικά το στόμα μου

φροντίζεις το στόμα σου?..

φροντίζεις την υγεία σου!..

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

www.osp.gr

 
 
 

   20 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Φροντίζεις το στόμα σου?... Φροντίζεις την υγεία σου!... 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματική Υγείας, που έχει οριστεί η 20η Μαρτίου, ο 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης , που από την 
αρχαιότητα και με κύριο υποστηρικτή τον Ιπποκράτη, κατέχει εξέχουσα θέση στην Ιατρική 
επιστήμη. Ειδικά, η πρόληψη προς διατήρηση της στοματικής μας υγείας, επιτυγχάνεται με 
τέσσερα ουσιαστικά βήματα, που πρέπει να εμπεδώσει ο καθένας από εμάς:  

1. βουρτσίζω  τα δόντια πρωί- βράδυ 
2. υιοθετώ υγιεινές διατροφικές συνήθειες 
3. επισκέπτομαι τον οδοντίατρο δυο φορές τον χρόνο    
4. αυτοεξετάζω τακτικά το στόμα μου 

Η τήρηση των τεσσάρων αυτών βημάτων, αποτελεί βασικό πυλώνα της 
συνολικής σωματικής και ψυχικής μας υγείας, αν σκεφτεί κανείς ότι: 



• πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα 
▪ πολλές από αυτές αποτελούν την πρώτη εκδήλωση μιας νόσου που έχει 

ήδη προσβάλλει ή θα προσβάλλει, άλλα όργανα ή συστήματα του 
οργανισμού και ως εκ τούτου ο οδοντιατρικός έλεγχος οδηγεί σε έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση 

▪ διάφορα μικρόβια του στόματος μπορούν να μεταναστεύσουν μέσω της 
κυκλοφορίας του αίματος, σε άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως είναι η 
καρδιά και να τα προσβάλλουν 

▪ η έλλειψη δοντιών και η κακή μάσηση, είναι μια από τις σοβαρότερες αιτίες 
διαταραχών της πέψης 

▪ ο βρυγμός και η κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για 
την εμφάνιση ημικρανιών και πονοκεφάλων, που δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε παθολογικά αίτια 

▪ οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών, συσχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό 
και το χαμηλό βάρος του νεογνού  

▪ το μεγαλύτερο ποσοστό των τραυμάτων στη στοματική κοιλότητα, που 
προέρχονται από την αθλητική δραστηριότητα, θα είχαν αποφευχθεί αν είχε 
προβλεφθεί η ανάγκη κατασκευής προστατευτικού νάρθηκα 

▪ το μεγαλύτερο ποσοστό όσων φέρουν οδοντοστοιχίες, θα τις είχαν 
αποφύγει αν επισκέπτονταν δύο φορές το χρόνο τον οδοντίατρο 

▪ η προβληματική αισθητική εικόνα του χαμόγελου αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους λόγους ανασφάλειας, που ενισχύει αντικοινωνικές 
συμπεριφορές (ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία), επηρεάζει τις  
διαπροσωπικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάθλιψη 

Συμπερασματικά, αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, είναι πως το στόμα μας είναι 
κομμάτι του σώματός μας και συνεπώς η φροντίδα του, είναι κάτι παραπάνω από ένα 
όμορφο χαμόγελο. ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ! 

 
                                                           Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ 

                                                                         Βασιλική Σταματάκη  
                                                                              Xειρουργός Οδοντίατρος, 

                                                             Β' Aντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ 

 

 

 11.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Όπως κάθε χρόνο εκτυπώθηκαν 4 περιοδικά 

 

 12. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Η Επιτροπή αδειοδότησης επισκέφθηκε και αδειοδότησε 33 οδοντιατρεία. 

 

 13. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιτυχημένες ημερίδες. Σε μια από αυτές έγινε η 

αδελφοποίηση με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας.  

Συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. «Ο Καρκίνος φεύγει, το χαμόγελο 

Μένει».   

Επίσης υπάρχει πια μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων από όλη τη χώρα στα σεμινάρια εξ 

αποστάσεως τα οποία πραγματοποιούμε κάθε μήνα. 

 

 14. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 



Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος η επιτροπή προληπτικής  συνέχισε το έργο της με επισκέψεις σε 

Δημοτικά Σχολεία, σε Σχολεία με παιδιά με ειδικές ανάγκες και σε ΚΑΠΗ. Διεξοδικά το έργο της 

επιτροπής αναφέρεται στα περιοδικά του ΟΣΠ κάθε τρίμηνο 
 

 

 

 

 15. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

1. Oι ασθενείς με περιοδοντίτιδα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προδιαβήτη ή 

διαβήτη τύπου 2 

2. Καλοκαίρι και στοματική υγεία 
3. Δωρεάν προληπτικό στοματολογικό έλεγχο σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο 

Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου «Διονύσιος Θεοφιλάτος» 
πραγματοποίησε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς 

4. Προσοχή στη στοματική υγεία των ηλικιωμένων 

5. Συνέντευξη με κ. Μαδιανό 

6. Συνέντευξη με κ. Σπυροπούλου 

7. Τα δόντια των παιδιών μας: Συμβουλές από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά 

Υπόδειγμα: http://www.kathimerini.gr/961069/article/ygeia/ygeia-epikairothta/pws-8a-

prostateysoyme-ta-dontia-twn-paidiwn-mas 


