Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ν.Π.Δ.Δ.)
Γραφείο Βεβαιώσεων Άσκησης & Γραφείο Ειδικοτήτων
Θεμιστοκλέους 38, 10678 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 2103813380, 2103303721,
e-mail: vevaioseis@eoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/2-11-2011),
των άρθρων 113-117 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43/9-3-2019) και την ΥΑ υπ’ αριθμόν
Γ5α/Γ.Π.οικ.24814 (ΦΕΚ Β΄1372/22-4-2019), από 1/4/2019 η Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) είναι η Αρμόδια Αρχή για τη:
(Α) χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού
επαγγέλματος και
(Β) διενέργεια εξετάσεων Ειδικοτήτων, τη χορήγηση τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας και την
αναγνώριση ειδικότητας.
Σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμόν Γ5α/Γ.Π.οικ.24814 (ΦΕΚ Β΄1372/22-4-2019) για την
έκδοση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ορίζεται να μην έχει
παρέλθει διετία (2) από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού
οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή της έκδοσης της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για την
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.
Στη συνέχεια, κι εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος οφείλει ο οδοντίατρος, στον οποίο εκδόθηκε αυτή,
να εγγραφεί στον Οδοντιατρικό Σύλλογο που επιθυμεί και να ενημερώσει, σύμφωνα με
το άρθρο 6, παρ. 2 του Ν.1026/1980, σχετικά την Ε.Ο.Ο. για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της
επιλογής του και την ημερομηνία εγγραφής του σε αυτόν, αποστέλλοντας την βεβαίωση
εγγραφής του με email στο Γραφείο Βεβαιώσεων Άσκησης / Ειδικοτήτων της Ε.Ο.Ο.
Διευκρινίζεται, πως ο οδοντίατρος για να ασκήσει το επάγγελμα είτε εθελοντικά, είτε
κατά τη στρατιωτική του θητεία, είτε ως υπάλληλος είτε ελευθέρως σε δική του επιχείρηση ή
Εταιρεία, οφείλει πρώτα να διαθέτει Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος και να έχει εγγραφεί
στον Οδοντιατρικό Σύλλογο της επιλογής του.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
απευθείας στην Ε.Ο.Ο. και συγκεκριμένα στο Γραφείο Βεβαιώσεων Άσκησης / Ειδικοτήτων
Οδοντιατρικού Επαγγέλματος και στα τηλέφωνα 210 3803816 και 210 3306638, Δευτέρα έως
Πέμπτη, και ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ.
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