
Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. 

Οµοσπονδίας, κλπ 
 

 

 Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής  

Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών  διατάξεων.-(Α` 48).  

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι ρυθµίσεις του παράντος νόµου δεν θίγουν τις διατάξεις του  

α.ν.1565/1939 περί του Κώδικος Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλµατος (ΦΕΚ 16 Α`), 

του κατ` εξουσιοδότηση αυτού Κανονισµού Ιατρικής ∆εοντολογίας (ΦΕΚ 171 Α`), 

καθώς και τις διατάξεις του ν. 1026/ 1980 (ΦΕΚ 48 Α`) περί Οδοντιατρικών 

Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας και του ∆εοντολογικού 

Κανονισµού Οδοντιάτρων (ΦΕΚ 167 Α`), οι οποίες εφαρµόζονται παραλλήλως."  

   

ΜΕΡΟΣ 1ον. 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Α` 

ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

   Αρθρο :7 - ∆ήλωσις ασκήσεως επαγγέλµατος.  

 

  1. Παν  µέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται όπως καθ`έκαστον έτον 

και µέχρι τέλους Μαρτίου υποβάλλη εις τον Σύλλογον:  

 

  α) ∆ήλωσιν περιέχουσαν τα εξής στοιχεία: όνοµα, επώνυµον, όνοµα πατρός και  

µητρός, τόπον και έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και ιατρείου,  

ειδικότητα, τυχόν µετεκπαίδευσιν εις ηµεδαπήν ή αλλοδαπήν, διδακτορικόν ή έτερον  

δίπλωµα, γνώσιν ξένων γλωσσών και δηµοσίευσιν µελετών.  

 

  β) Υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.∆. 105/1969, ότι ασκεί το λειτούργηµα του 

οδοντιάτρου, διατηρών ίδιον ιατρείον ή κλινικήν ή από κοινού µετ` άλλου 

οδοντιάτρου, ούτινος δέον να αναφέρει το ονοµατεπώνυµον, ως και αν παρέχη τας 

υπηρεσίας του εις φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον επί παγία αντιµισθία ή κατ` 

αποκοπήν ή επί επισκέψει, δηλών και το ονοµατεπώνυµον ή επωνυµίαν φυσικού  ή 

νοµικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και 

το ποσόν της αντιµισθίας ή αµοιβής κατ` επίσκεψιν, ως επίσεις αν λαµβάνει σύνταξιν 

και το ποσόν αυτής, ως και υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.∆. 105/1969, ότι ο δηλών δεν  

υπάγεται εις τι των υπό των άρθρων 5, 6 και 7 του Α.Ν. 1565/1939, ως ούτος 

εκάστοτε ισχύει, ή του άρθρου 4 του παρόντος, αναφεροµένων κωλυµάτων και 

ασυµβιβάστων. Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ` όσον δεν συνοδεύεται υπό 

αντιγράφου εφ` απλού της αποδείξεως περί καταβολής της υπέρ του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου ετησίας εισφοράς.  

 

  2. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εκάστου Οδοντιατρικού Συλλόγου, δι` 

ητιολογηµένης αποφάσεώς του, υποχρεούται να διαγράψει εκ του Μητρόου, όσους εκ 

των οδοντιάτρων δεν υπέβαλον την κατά την προηγουµένην παράγραφον δήλωσιν, 

εντός 15 ηµερών από της προς τούτους απευθυνοµένης σχετικής υποµνήσεως. Η 

υπόµνησις αύτη επιδίδεται διά δικαστικού επιµελητού εντός του δευτέρου εξαµήνου 

του έτους. Ο ούτω διαγραφόµενος οδοντίατρος δύναται επί της υποβολής  των ως 

άνω δηλώσεων, να επανεγγραφή, καταβάλλων το διά την εγγραφήν απαιτούµενον 

ποσόν και τας τυχόν καθυστερουµένας εισφοράς, υπολογιζοµένης βάσει της  

ισχυούσης κατά τον χρόνον της καταβολής των, αιτησίας εισφοράς. 


