
 
 
 
 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα μας, οι οποίοι συμμετείχαν 

στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2022, ύστερα από την 

ηλεκτρονική τους εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου 

Παιδείας, να προσέλθουν την Πέμπτη 29-09-2022 και ώρα 13.00 στο 

Αμφιθέατρο Παπαντωνίου (ΑΕΠ) στο Ισόγειο του παλαιού κτιρίου 

Οδοντιατρικής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 

(Οι ανωτέρω εγγραφές- ταυτοποίηση θα γίνουν για όλους τη 

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα). 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπογεγραμμένη).  

3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν 

σωστά τα στοιχεία τους για πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης). 

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των 

Ν.Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις 

περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας). 

5. Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

6. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις 

(5%)  θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
--------------------ΙΔΡΥΘΕΝ 1837------------------ 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 



α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή 

άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία 

γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.  

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή 

αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.  

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που 

έχει εκδοθεί είτε: α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως 

αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. 

Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την 

Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή 

υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

(ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.  

δ) Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή 

από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

 
Για την είσοδό σας στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι υποχρεωτική η χρήση 

μάσκας (χειρουργική μάσκα). 

 

 

 

Από τη Γραμματεία Οδοντιατρικής 

             Αθήνα 21-09-2022 


