
 
  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα παρακάτω στοιχεία  που αναφέρονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση Άσκησης Οδοντιατρικού  

Επαγγέλµατος είναι αληθή 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται 
µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  



  

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  
 
ΑΣΚΗΣΗΣ   Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 

 
Αρ. Μητρώου/ Έτος εγγραφής στον Σύλλογο:       
ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  
Όνοµα πατέρα  Όνοµα µητέρας  
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµος  Άγαµος   
Τόπος γέννησης  Χρονολογία Γεν  
Υπηκοότητα    
Α.Φ.Μ  ∆.Ο.Υ  Α.Μ.Κ.Α  

Πανεπιστήµιο(Χώρα- Πόλη)  

Χρόνος λήψης πτυχίου  Αρ. Πτυχίου  
Φορέας αναγνώρισης πτυχίου (εφ΄ όσον προέρχεται από την αλλοδαπή)  
Μετεκπαίδευση/Μεταπτυχιακοί τίτλοι  
Εάν ναί, εκπαιδευτικός φορέας  Τόπος  
Αντικείµενο  Τίτλος  
∆ιάρκεια  
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος-φορέας έκδοσης  
Ειδικότητα/χρόνος& αρ. απόφασης Νοµαρχίας  
Ξένες γλώσσες  
∆/νση ιατρείου Οδός-αρ  Τ.Κ  Πόλη  
τηλ.(σταθερό)  κινητό  fax  
e-mail    
∆/νση κατοικίας Οδός- αρ  Τ.Κ  Πόλη  
Ιδιωτική άσκηση ΝΑΙ  ΟΧΙ  
Συστέγαση Με τι µορφή  (απλή συστέγαση, µε εταιρική µορφή, 
κ.λ.π.(Π.∆. 84/01) 

 

Στοιχεία συνεργαζόµενου συναδέλφου  
Αρ. απόφασης Συλλόγου  
Απασχολείτε Βοηθό Οδοντιατρείου ΝΑΙ  ΟΧΙ  
Έµµισθη θέση (Εργοδότης)  
Μόνιµη  Αορίστου  Ετήσια  
Έτη προϋπηρεσίας  Σύνταξη από άλλο φορέα  
Έχω σύµβαση µε Ασφαλιστικά Ταµεία, Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες (κατά πράξη& περίπτωση). 
∆ηλώστε ονοµαστικά 

 

Ενηµέρωση για τήρηση αρχείου 
 

Ενηµερώθηκα ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος τηρεί αρχείο προσωπικών ∆εδοµένων των 
µελών του και ότι τα άνω στοιχεία αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας. Ενηµερώθηκα  γιά το σκοπό 
τήρησης και επεξεργασίας του αρχείου, τους αποδέκτες (µέλη Ο.Σ. φορείς δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα και τρίτοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή µετά από άδεια της Αρχής Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα), το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που µε αφορούν και 
αντίρρησης, σύµφωνα µε τα αρθ. 11-13 του Ν.2472/97. 

∆ηλώνω ότι συγκατατίθεµαι στη διάθεση προσωπικών µου στοιχείων (ονοµατεπώνυµο, 
δ/νση ιατρείου, τηλέφωνο) για ενηµερωτικούς και επιστηµονικούς σκοπούς:______ ΝΑΙ  _______ ΟΧΙ. 
 
Άλλοι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι που διατελέσατε µέλος: 
1.______________________ από ________________ έως ________________________ 
2.______________________ από ________________ έως ________________________ 
3._______________________από ________________ έως ________________________ 
 

Ο/Η  ∆ΗΛΩΝ/ΣΑ 
 


