
  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΘΑ  
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1 Αναγγελία έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος. 

   

2 Δύο (2) μικρές πρόσφατες 
φωτογραφίες. 

   

    α) Για πτυχία της ημεδαπής: 
Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή 
βεβαίωσης από τη γραμματεία του 
Πανεπιστημίου που να προκύπτει ότι 
ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος. Σε 
περίπτωση που στο πτυχίο δεν 
αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης 
του, απαραίτητη είναι η προσκόμιση 
βεβαίωσης από τη γραμματεία του 
Πανεπιστημίου από την οποία να 
προκύπτει. 
Στην περίπτωση της κατάθεσης 
βεβαίωσης από την οποία προκύπτει 
ότι ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος, 
ο ιατρός έχει την υποχρέωση 
προσκόμισης του πτυχίου μετά τη 
λήψη του. 
 
   β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν 
από κράτη-μέλη της Ε.Ε.: γίνονται  
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
(1) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) 
Επίσης Πιστοποιητικό άσκησης 
Κρατικής Εξέτασης, που προβλέπεται 
από τα άρθρα 10,13,24 (για τους 
οδοντίατρους τα άρθρα 10,13,34,36) 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του 
τόπου ότι το πτυχίο τους και το 
πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ Ε.Ε.. Όλα τα 
ανωτέρω πρέπει να φέρουν σφραγίδα 
APOSTILLE από την Αρχή του τόπου 
προέλευσης  και να είναι  
μεταφρασμένα  από το Υπουργείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντί πρωτοτύπων 
ή επικυρωμένων 

αντιγράφων, 
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Εξωτερικών ή από δικηγόρο. 
   γ) Για πτυχία που χορηγήθηκαν 
από χώρες εκτός της Ε.Ε.: γίνονται  
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
(1) του ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/Α),και 
φωτοαντίγραφο της απόφασης 
ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα 
των Ιατρικών Σχολών της χώρας. 

3  
Οι επαγγελματίες υγείας, πολίτες 
κράτους μέλους της Ε.Ε., που 
επιθυμούν την μόνιμη εγκατάσταση 
στη χώρα μας για να παρέχουν 
υπηρεσίες, εφόσον οι τίτλοι σπουδών 
τους που αποκτήθηκαν σε κράτος-
μέλος της Ε.Ε. αναγνωρίζονται με το 
σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης, 
οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα. 
 
Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν 
τα δικαιώματα των κοινοτικών 
υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της 
Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 
85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης 
διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα 
Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του 
ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο 
ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια 
διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 
4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο 
διαμονής μέλους οικογένειας 
‘Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, 
ή προσωποπαγή άδεια διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 
83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014 και 
άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ), ή άδεια 
επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου 
τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 
του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής 
δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 
4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας 
της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 

   



4251/2014), ή δεκαετή άδεια 
παραμονής (άρθρο 138 του ν. 
4251/2014) οφείλουν με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τους να 
υποβάλλουν και πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
 

4 Για τους ομογενείς που δεν είναι 
γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή 
Κοινότητας απαιτείται Ειδικό Δελτίο 
Ομογενούς. Για ομογενείς κατόχους 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς αορίστου χρόνου άδεια 
παραμονής και άδεια εργασίας στην 
Ελλάδα σε ισχύ. 

   

5 Για τους αλλοδαπούς εκτός κρατών 
ΕΕ απαιτούνται: 

            α)Άδεια παραμονής 
      β)Άδεια εργασίας 

   

6 Πιστοποιητικό Στρατολογικής 
Κατάστασης ή για τους υπηρετούντες 
βεβαίωση κατάταξης ή για τους 
Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο 
Μητρώου. 

 

  

 

7 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή 
Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία  
διαβατηρίου. 

 
 

 

8 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Ποινικού 
Μητρώου 

 
  

 

9 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€.    

10 Παράβολο τελών χαρτοσήμου 30€.    

11 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ 
12 Ντοσιέ με λάστιχο 
  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής 



ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι 
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα 
έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά 
την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
** Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε 
λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα 
φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγραμμένο το 
ονοματεπώνυμο του αιτούντος.  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό 
κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή. 
***Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται μεταφρασμένα, εφόσον φέρουν 
σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας 
συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984(ΦΕΚ 118 Α΄), 
σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της 
χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και 
στη συνέχεια από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών ή το 
αντίστοιχο γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων  Θεσσαλονίκης. Η 
επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης γίνεται επί του πρωτοτύπου εγγράφου και προηγείται της 
μετάφρασής του. 
Για χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση τους στη 
Σύμβαση της Χάγης η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή ως 
προς το γνήσιο  της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου στο πρωτότυπο έγγραφο. 
Για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης απαιτείται επίσης επικύρωση από την Ελληνική 
Προξενική Αρχή. 
 

 
 
 
 
 
 
 


