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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Λ.
(Σχετ. άρθρο 295 του Νόμου 4512/17-01-2018 ΦΕΚ 5 τ.Α΄)
Για εγγραφή ιατρού με ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα:
1. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από Περιφέρεια ή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (από
01/04/2019).
ΠΡΟΣΟΧΗ: η προσκόμιση της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος για εγγραφή στον ΙΣΛ πρέπει να γίνει
εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της σύμφωνα με το άρθρο 295 παρ.3 του Ν. 4512/17-1-2018.
2. Πτυχίο
• Για πτυχίο Ε.Ε. : α) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του
• Για πτυχίο εκτός Ε.Ε.: α) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του και
επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ)
3. Φωτοτυπία της Βεβαίωσης ή Απόφασης λήψης τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αν υπάρχει)
4.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Βεβαίωση αριθμού ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο έντυπο είτε από το internet είτε από ΚΕΠ)
6. Μία (1) μικρή φωτογραφία.
7. ∆ικαίωμα εγγραφής 10,00 ευρώ, που καταβάλλεται στο ταμείο του ΙΣΛάρισας την ημέρα της εγγραφής.
Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του.
Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται εξουσιοδότηση με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιατρού από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται
λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου ατόμου, το οποίο
θα κάνει την εγγραφή.
Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:
8. Φωτοτυπία του πιστοποιητικού εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας από κρατικό διδασκαλείο ξένων
γλωσσών.
9. Φωτοτυπία του διαβατηρίου
Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:
10. Άδεια παραμονής.

