ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α.
*Οι φωτοτυπίες δεν απαιτούν επικύρωση αλλά είναι απαραίτητη η επίδειξη των πρωτοτύπων
(άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ελληνικών πτυχίων, μεταφράσεων, ΔΟΑΤΑΠ, αστυνομικής
ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας παραμονής, αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων κτλ.)
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. στις 29-5-2014. Αυτό δεν ισχύει για τα ξενόγλωσσα
πτυχία, που απαιτούν επικύρωση από ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ βάσει νόμου, όπως αναφέρεται και
παρακάτω.
Για εγγραφή ιατρού με ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα:
Α) Ακριβές αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αν αυτή έχει εκδοθεί από τον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (το παραδίδει ο Π.Ι.Σ. με σφραγίδα του).
ή Β) Πρωτότυπη άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, αν αυτή έχει εκδοθεί από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (δηλ. το αντίγραφο που δίνει η Περιφέρεια χωρίς την φωτογραφία).
ή Γ) Φωτοτυπία* άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, αν αυτή έχει εκδοθεί από άλλη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ εκτός Αττικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η προσκόμιση της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος για εγγραφή στον ΙΣΑ
πρέπει να γίνει εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της σύμφωνα με το άρθρο 295
παρ.3 του Ν. 4512/17-1-2018.
Φωτοτυπία* της αστυνομικής ταυτότητας.
Βεβαίωση αριθμού ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο έντυπο είτε από το internet είτε από ΚΕΠ)
Α) Πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο : Φωτοτυπία* του πτυχίου
Β) Πτυχίο από πανεπιστήμιο εξωτερικού:
• Για πτυχίο Ε.Ε. : α) φωτοτυπία του ξενόγλωσσου πτυχίου επικυρωμένη από ΕΛΛΗΝΑ
δικηγόρο (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ από το Υπουργείο Εξωτερικών), β) Φωτοτυπία* της
μετάφρασης του στα ελληνικά
• Για πτυχίο εκτός Ε.Ε.: α) φωτοτυπία του ξενόγλωσσου πτυχίου επικυρωμένη από ΕΛΛΗΝΑ
δικηγόρο (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ από το Υπουργείο Εξωτερικών), β) Φωτοτυπία* της
μετάφρασης του στα ελληνικά και γ) Φωτοτυπία* της αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ)
Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.
Δικαίωμα εγγραφής 10,00 ευρώ, που καταβάλλεται στο ταμείο του ΙΣΑ την ημέρα της
εγγραφής.
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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 / υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 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. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.
Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:
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Φωτοτυπία* του πιστοποιητικού εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας* από κρατικό διδασκαλείο
ξένων γλωσσών.
**Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό για την Ελληνική γλώσσα,
πραγματοποιείται συνέντευξη του ιατρού από τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου για να
διαπιστωθεί η γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Φωτοτυπία* του διαβατηρίου
Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω
δικαιολογητικά:
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Φωτοτυπία* της άδειας παραμονής και
Φωτοτυπία* της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων σπουδών και της μετάφρασής της στα
ελληνικά.

