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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

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) 

 
Περιγραφή αιτήματος: «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ» 
 
 
ΠΡΟΣ: 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
Όνομα: 
 

 Επώνυμο:  

Όνομα 
Πατέρα: 

 Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα 
Μητέρας: 

 Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας

*: 
 Α.Φ.Μ.  Αρ. Άδειας 

Οδήγησης:* 
 

Αρ. 
Διαβατηρίου:* 

 Αρ. 
Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

 Ιθαγένεια:  

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

 Τόπος 
Γέννησης: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

Χώρα: Πόλη: Οδός: Αρ.:  ΤΚ  

Τηλ.:  Fax:  E-mail:  
 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ** (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):  
 
ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ: 

 
 

ΑΔΤ: 
 

 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  ΤΚ  

Τηλ:  Fax:  E-mail: 
 

 

 
 
Παρακαλώ για τη χορήγηση βεβαίωσης  άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας. 
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις*** που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την 
τελική πράξη (διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 
2. Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 
3…………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………….» 
 
 
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την Υπηρεσία μας: 
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας: 
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό: 
 
 
 
         ………………………..                                                                                                           Ο/Η αιτών/ούσα 
             (ημερομηνία) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         (υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
** Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου 
της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
*** «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 εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1. Αίτηση    

2. Αντίγραφο πτυχίου Λογοθεραπείας των Ανώτατων 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή Αντίγραφο τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και 
αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της 
ημεδαπής ή Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄78) 
όπως τροποποιηθηκε και ισχύει. 

   

3. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.     

4. Παράβολο Δημοσίου 8 €    

5. Παράβολο χαρτοσήμου 30 €    

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.    

7. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου 
πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. 

   

8. Για τους μη έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια 
απαιτείται: Sβεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της 
Ε.Ε. (άρθρο 42 του Ν.4071/2012 (Α’85) ή 
πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου 
(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του 
Ν.4071/2012 (Α’85) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή 
άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του 
Ν.4251/2014 (Α’80) ή δελτίο διαμονής μέλους 
οικογένειας Έλληνα/-ίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή 
προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών (άρθρα 82,83,84,85 του Ν.4251/2014) 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. (άρθρο 
114 του Ν.4251/2014 ή δεκαετής άδεια παραμονής 
(άρθρο 138 του Ν.4251/2014). 

   

9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας (εξαιρούνται όσοι 
είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή 
απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή 
διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του 
πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από 
εξετάσεις (Αρ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π. 22837/05-05-2017 
έγγραφο Υπουργείου Υγείας). 

   

 

 
Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα να φέρουν σφραγίδα της Χάγης (apostille) και μετάφραση από 
επίσημη Ελληνική αρχή. 


