
Γηα ηελ έθδνζε Άδεηαο Δμάζθεζεο Δπαγγέικαηνο Οδνληηάηξνπ αξκόδηεο 

είλαη νη θαηά ηόπνπο Ννκαξρίεο. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα 

αθόινπζα : 

 

1. Αίηηζη πξνο ηε Γηεύζπλζε Υγείαο Ννκαξρίαο ( ρνξεγείηαη από 

ηελ Υπεξεζία). 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ επηθπξωκέλν 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο εμωηεξηθνύ από κπάηη μη μέλη ηηρ 

Ε.Ε. ανηίγπαθο πηςσίος ηοςρ από ηο ΔΙΚΑΤΣΑ – 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζε πξωηόηππν, θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο. 

4. Γηα πηπρηνύρνπο εμωηεξηθνύ από κπάηη ηηρ Ε.Ε., πος έσοςν 

εγγπαθεί ζηο πανεπιζηήμιο μεηά ηην 01/01/1981: 

 ανηίγπαθο πηςσίος, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ 

ρώξα ζπνπδώλ 

 πιζηοποιηηικό κπαηικήρ εξέηαζηρ πνπ πξνβιέπεηαη από 

ην άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 93/16 Δ.Δ. 

 βεβαίωζη όηι ηο πηςσίο είναι ζύμθωνο με ηιρ 

εςπωπαϊκέρ οδηγίερ - επίζεκα ζθξαγηζκέλα ( ζθξαγίδα 

Apostile) από ηελ αξρή ηνπ ηόπνπ πξνέιεπζεο - θαη 

κεηαθξαζκέλα από ην Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ. 

Γηα ηνπο πηπρηνύρνπο από ηηο 10 νέερ σώπερ ηηρ 

Ε.Ε. απαηηείηαηβεβαίωζη όηι ηο πηςσίο είναι ζύμθωνο με ηο 

άπθπο 23 ηηρ οδηγίαρ 93/16/Ε.Ο.Κ. (για ιαηπούρ) και ηα άπθπα 

1 & 2 ηηρ Οδηγίαρ 78/687/Ε.Ε. (για οδονηιάηποςρ). 

5. Πιζηοποιηηικό Σηπαηολογικήρ καηάζηαζηρ ηύπος Α ή γηα ηνπο 

ππεξεηνύληεο βεβαίωζε θαηάηαμεο ή γηα ηνπο ζηξαηηωηηθνύο 

γηαηξνύο θύιιν κεηξώνπ. 

6. Φωηοηςπία ηαςηόηηηαρ. 

7. Παπάβολο Δημοζίος ηακείνπ 38€ ή Γηπιόηππν Δίζπξαμεο 38€. 

8. Δύο (2) θωηογπαθίερ. 

9. Γηα αιινδαπνύο νκνγελείο νη νπνίνη δελ είλαη γξακκέλνη ζηα 

Μεηξώα Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο άδεια παπαμονήρ και επγαζίαρ 

ζηην Ελλάδα. 

https://drive.google.com/file/d/0B2HbEq1teBixSlFYY0UtbTVHa0k/edit?usp=sharing


10. Οη εμ Αιβαλίαο νκνγελείο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα 

εξγαζίαο ή άδεηα παξακνλήο αιιά ην ειδικό Δεληίο Ταςηόηηηαρ. 

11. Γηα αιινδαπνύο άδεια παπαμονήρ και επγαζίαρ, θαζώο 

θαηπιζηοποιηηικό αμοιβαιόηηηαρ από ην Υπνπξγείν 

Δμωηεξηθώλ. 

12. Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε αληηγξάθνπ ποινικού μηηπώος από ηελ 

ππεξεζία (αξ.2458 ΚΥΑ ΥΔΓΓΑ-Γ). 

13. Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πιζηοποιηηικού γέννηζηρ από ηελ 

ππεξεζία (ΓΙΑΓΠ/Α18532/2006). 

14. Υπεύζπλε Γήιωζε Ν.1599/86 (ΦΔΚ 1637/Β/7-11-2006) όηη: 

 « δελ έρω θαηαδηθαζηεί γηα θακία αμηόπνηλε πξάμε ή γηα 

πξάμε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο κνπ 

ηδηόηεηαο.» 

 ή ζε αληίζεηε πεξίπηωζε «έρω θαηαδηθαζηεί γηα ηηο εμήο 

αμηόπνηλεο πξάμεηο...» 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηελ θαηά ηόπν αξκόδηα Περιφερειακή 

Διεύθυνση. Η έθδνζε ηεο άδεηαο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη 

αθνινπζεί ε εγγξαθή ζηα Μεηξώα ηνπ Σπιιόγνπ. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2HbEq1teBixY2hWdmlLVDNrams/edit?usp=sharing

