
 
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                         Κ.Γ.Π. 366/2020 
Αξ. 5339, 14.8.2020    

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ (ΑΛΛΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2020 
KATATAΞΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 

Καλνληζκφο 

23.  πλνπηηθφο ηίηινο. 

 ΜΔΡΟ Η 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

24.  Δξκελεία. 

25.  θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 ΜΔΡΟ ΗΗ   

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

 

26.  Δπαγγέικαηα θαη επαγγέικαηα κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 ΜΔΡΟ IΗΗ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

27.  Τπεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 ΜΔΡΟ IV 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

28.  Διάρηζηνο εμνπιηζκφο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 ΜΔΡΟ V 

ΑΜΟΗΒΖ 

29.  Μέζνδνη ακνηβήο. 

30.  Σξφπνο ππνινγηζκνχ ακνηβήο αλά δξαζηεξηφηεηα  ζηε βάζε ηηκήο κνλάδαο.  

31.  Γηαδηθαζία ππνβνιήο απαίηεζεο απφ ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα θαηαβνιή ακνηβήο. 

32.  Έγθξηζε ή απφξξηςε απαίηεζεο. 

33.  Δμέηαζε απαίηεζεο. 

34.  Καηαβνιή ακνηβήο ζε άιιν επαγγεικαηία πγείαο. 

 ΜΔΡΟ VI 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 
ΤΜΒΑΖ  

35.  Δγγξαθή ζην χζηεκα. 

36.  Aίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο. 

37.  Δμέηαζε αίηεζεο γηα εγγξαθή ζην χζηεκα θαη αίηεζεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο.  

 ΜΔΡΟ VΗΗ 

ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

38.  Σήξεζε αξρείνπ.  

39.  Τπνρξεψζεηο ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 ΜΔΡΟ VIII 

ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

40.  Σεξκαηηζκφο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο 
πγείαο. 

41.  Γηαβνχιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο 
ζπλδέζκνπο, ζπιιφγνπο, θνξείο ή εθπξνζψπνπο. 

42.  Πνηληθά αδηθήκαηα.  

43.  Μεηαβαηηθή δηάηαμε.  

44.  Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Παξάξηεκα Η 

Παξάξηεκα ΗΗ 

Παξάξηεκα ΗΗΗ 

Παξάξηεκα ΗV 

1971



Αξηζκόο 366 

Οη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Άιινη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο) Καλνληζκνί ηνπ 2020, νη νπνίνη εθδόζεθαλ  
από ηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Τγείαο, δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 22(1), 32Β(δ), 37(4) θαη 64(1), (2)(α), (β), (γ), (δ), (ζ), 
(η) θαη (4) ηνπ πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκνπ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, αθνύ 
θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ 
Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99  ηνπ 1989  όπωο  
ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνπο  Νόκνπο 227  ηνπ 1990  κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2020 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 22(1), 32Β(δ), 37(4) θαη 64(1), (2)(α), (β), (γ), (δ), (ζ), (η) θαη (4)  
 

 
89(Η) ηνπ 2001 

134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017 

25(I) ηνπ 2020. 

 Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη  δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 22(1), 32Β(δ), 37(4) θαη 64(1), (2)(α), (β), (γ), (δ), (ζ), (η) θαη (4) ηνπ πεξί Γεληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνπ, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Άιινη 
Δπαγγεικαηίεο Τγείαο) Καλνληζκνί ηνπ 2020. 

 
ΜΔΡΟ Η 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο» ζεκαίλεη επαγγεικαηία πγείαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 4·   
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν

.
 

  
 «νθεηιφκελα πνζά» ζεκαίλεη ηα πνζά πνπ νθείινληαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ ηα νπνία ζεσξνχληαη 

ηειηθά ή βεβαησκέλα πνζά, αλαθνξηθά κε ηα νπνία έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη δηνηθεηηθέο θαη 
δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο· 

   
 «ηεθκεξησκέλε θιηληθή πξαθηηθή» ζεκαίλεη ηελ επζπλείδεηε, ζαθή θαη ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ 

ηζρπξφηεξσλ δηαζέζηκσλ ηεθκεξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθή εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηία 
πγείαο θαη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ πξνζδίδεη ν αζζελήο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

  
      (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη 

δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ Νφκν. 
  
θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ θαη εηδηθνηήησλ 
ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηνπο νπνίνπο ν Οξγαληζκφο ζπκβάιιεηαη, ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, εμαηξνπκέλεο ηεο 
ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο, ηεο ακνηβήο ηνπο, ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ απηνχο, ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηνπο ζην χζηεκα, 
ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Οξγαληζκφ, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο αξρείνπ απφ απηνχο.  

  
 ΜΔΡΟ IΗ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

Δπαγγέικαηα θαη 
επαγγέικαηα κε 
ζπγθεθξηκέλεο 
εηδηθφηεηεο ησλ 
άιισλ 
επαγγεικαηηψλ 
πγείαο.  
Παξάξηεκα Η. 

4.  ην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5, ν 
Οξγαληζκφο ζπκβάιιεηαη κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο κε αλαγλσξηζκέλν επάγγεικα ή 
επάγγεικα κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηηθφ 
θνξέα/ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία σο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 ΜΔΡΟ IΗΗ  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

Τπεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 
απφ άιινπο 
επαγγεικαηίεο 
πγείαο. 

5.- (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο πεξηιακβάλνπλ- 

  (α)   δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηε ζεξαπεία ή/θαη ηε 

1972



δηάγλσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ βαζκφ θαη φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη κε βάζε ηελ 
νηθεία λνκνζεζία ηνπ θάζε άιινπ επαγγεικαηία πγείαο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
θξνληίδα θαη ηε ζπλέρεηα απηήο, ζηε βάζε ηεθκεξησκέλεο θιηληθήο πξαθηηθήο θαη 
φπσο εχινγα αλακέλεηαη ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ επηκέιεηαο, εμαηξνπκέλεο ηεο 
ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο∙ 

   
 
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

 (β) άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή Τγείαο ηεο Βνπιήο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ 
γηα θάζε επάγγεικα ή επάγγεικα κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην Παξάξηεκα I. 

   
 
 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα Η.  
  

 (2) Οη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο αθνξνχλ ηηο 
αλαγθαίεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
θξνληίδα ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο κεηά απφ παξαπνκπή απφ ηαηξφ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα αηζζεηηθνχο  ιφγνπο. 
 
 (3) Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
ηηο πξφλνηεο ησλ δπλάκεη απηψλ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ, σο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ηζρχνπζα λνκνζεζία αθνξά ζην επάγγεικα θαη ην επάγγεικα κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηά ηνπο. 

  
 ΜΔΡΟ ΗV  

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
  
Διάρηζηνο 
εμνπιηζκφο θαη 
θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

6.- (1) Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα απαξαίηεηα 
αλαιψζηκα θαη ζηεγάδνληαη ζε θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ αζθαιή θαη 
απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ παξέρνπλ ζην πιαίζην ηνπ 
πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5. 

  
 
 
Παξάξηεκα Η. 
 

 (2) Ο εμνπιηζκφο θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 
απαηηείηαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξφλνηεο 
ησλ δπλάκεη απηψλ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ, σο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε ηζρχνπζα λνκνζεζία αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ή/θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

  
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

     (3)  Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2), ν ειάρηζηνο εμνπιηζκφο 
θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ.  

  
 ΜΔΡΟ V  

ΑΜΟΗΒΖ 
  
Μέζνδνη ακνηβήο.  7.- (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη επαγγεικαηίεο  πγείαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ακείβνληαη κε ηε κέζνδν ακνηβήο αλά ππεξεζία ζηε βάζε ηηκήο 
κνλάδαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5. 

  
       (2) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο δπζρεξαίλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ή/θαη 
παξαηεξείηαη ρακειφ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ν Οξγαληζκφο 
δχλαηαη λα παξέρεη πξφζζεηα ρξεκαηηθά ή/θαη άιια θίλεηξα θαη λα ρξεζηκνπνηεί άιιεο κεζφδνπο 
ακνηβήο θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Τγείαο ηεο Βνπιήο. 

  
 
Παξάξηεκα Η. 

 (3) Oη πξνυπνινγηζκνί πνπ αθνξνχλ ηα επαγγέικαηα θαη ηα επαγγέικαηα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο  
εηδηθφηεηεο  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αθνξά ην χςνο 
ηεο ακνηβήο ηνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε: 

  
   Ννείηαη φηη, ε Απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ην χςνο ηεο ακνηβήο δελ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ακνηβήο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2). 
  
Σξφπνο 
ππνινγηζκνχ 
ακνηβήο αλά 
δξαζηεξηφηεηα ζηε 
βάζε ηηκήο 
κνλάδαο. 
Παξάξηεκα Η. 

8.- (1)  Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο αλά δξαζηεξηφηεηα ζηε βάζε ηηκήο κνλάδαο 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην θάζε επάγγεικα θαη επάγγεικα κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η- 
 

  (α)  o ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ν 
νπνίνο δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, θαη  

   
  (β)  ε ηηκή κνλάδαο γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ε νπνία ππνινγίδεηαη 
αλά κήλα κε βάζε- 

    
   (iii) ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ππνπαξάγξαθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, θαη 
θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κήλα, θαη  

(iv) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κνλάδσλ ησλ κεληαίσλ απαηηήζεσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνπαξάγξαθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5. 

  
       (2)  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνλάδσλ δπλάκεη ηεο ππνυπνπαξαγξάθνπ 

(ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζε επηζθέπηεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο 
νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 987/2009. 

  
  (3) (α)  Ο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη ζε κεληαία βάζε κέγηζηε ή/θαη ειάρηζηε ηηκή 

κνλάδαο: 
  
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ 
γηα  θάζε επάγγεικα θαη γηα θάζε επάγγεικα κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η, ν Οξγαληζκφο ζα δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο 
αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ζπιιφγνπο, θνξείο ή εθπξνζψπνπο 
ηνπ θάζε παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 
εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 
 
 

  (β)  ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο πιενλάζκαηνο, ην πιεφλαζκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 
έλα κήλα δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

Γηαδηθαζία 
ππνβνιήο 
απαίηεζεο απφ 
ηνπο άιινπο 
επαγγεικαηίεο 
πγείαο γηα θαηαβνιή 
ακνηβήο.  

9.- (1) Ο άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο, ππνβάιιεη απαίηεζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο γηα 
δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο ακείβεηαη αλά ππεξεζία, ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ην αξγφηεξν 
εληφο εβδνκήληα δχν (72) σξψλ απφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θξνληίδαο πγείαο. 

  
  (2) Οπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ππνβιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

δελ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 
  
Έγθξηζε ή 
απφξξηςε 
απαίηεζεο.  

10.  Ο Οξγαληζκφο δελ εγθξίλεη απαίηεζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο, εθηφο εάλ ηθαλνπνηεζεί φηη ε 
απαίηεζε- 

   
  (α)  ηεξεί ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα πξσηφθνιια, ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο, θαη 

   
  (β)   έρεη ππνβιεζεί καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζηνλ θαζνξηζκέλν 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηχπν θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν 
Οξγαληζκφο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο απαίηεζεο. 

 
Δμέηαζε 
απαίηεζεο. 

11.- (1) Ζ απαίηεζε εμεηάδεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο  εμήληα (60) εκέξεο απφ ηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

  
 
 

 (2) (α)  Ο αηηεηήο παξέρεη ζηνλ Οξγαληζκφ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ηελ απαίηεζε θαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη αλεπαξθείο, 
ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή/θαη νη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη 
απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή δχλαληαη λα απαηηνχλ ηελ ππνβνιή ζε απηνχο θαη ηε 
ιήςε επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

  
   (β)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή επηπξφζζεησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) πξνζεζκία 

1974



αλαζηέιιεηαη θαη αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ επηπξφζζεησλ 
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

  
  (3) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε απαίηεζε δχλαηαη- 
  
   (α)  λα εγθξηζεί ελ φισ ή ελ κέξεη, ή 
  
   (β)   λα απνξξηθζεί: 
  
  Ννείηαη φηη, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο απαίηεζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δχλαηαη 

λα παξαπέκςεη ηελ απαίηεζε ζε εκπεηξνγλψκνλεο ή επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, γηα  εμέηαζε θαη ιήςε ζπκβνπιψλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο 
εηδηθφηεηάο ηνπο: 

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα 

παξαπέκςεη ηελ απαίηεζε ή/θαη ζην Ηαηξνζπκβνχιην ή/θαη ζηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
Φαξκάθσλ γηα γλσκάηεπζε. 

  
  (4)  ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο εγθξίλεη ηελ απαίηεζε, ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 12.  
  
  (5) ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο απνξξίςεη ηελ απαίηεζε, ε απφθαζε γηα 

απφξξηςή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηεηή. 
  
  (6)  Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γηα απφξξηςε ηεο απαίηεζεο δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή γξαπηή έλζηαζε ζην πκβνχιην εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 
έλζηαζε. 

  
  (7) Σν πκβνχιην εμεηάδεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ ελψπηφλ ηνπ έλζηαζε, απνθαζίδεη γη’ 

απηή θαη γλσζηνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ αηηεηή: 
  
 Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην, πξνηνχ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

λα αθνχζεη ή λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ αηηεηή λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη 
ηελ έλζηαζή ηνπ. 

  
  (8)  Όηαλ ν ιφγνο ή έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο αθνξά ζε γλσκάηεπζε ηνπ 

Ηαηξνζπκβνπιίνπ ή ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ, ην πκβνχιην παξαπέκπεη ηελ 
ππφζεζε γηα επαλεμέηαζε ζην Γεπηεξνβάζκην Ηαηξνζπκβνχιην ή ζην Αλαζεσξεηηθφ πκβνχιην 
Φαξκάθσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Καηαβνιή ακνηβήο 
ζε άιιν 
επαγγεικαηία 
πγείαο. 

12.- (1)  Ζ ακνηβή άιινπ επαγγεικαηία πγείαο θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα θαη αθνξά ηα αθφινπζα: 

  
  (α)   ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαβνιή ακνηβήο, νη νπνίεο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, νη 
νπνίεο παξαζρέζεθαλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα θαη 
ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη 
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ κέρξη θαη ηελ ηέηαξηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα, 
ή/θαη 

   
  (β)   ζε άιιεο κεζφδνπο ακνηβήο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 

Καλνληζκνχ 7.   
  
       (2) Σν πνζφ ηεο ζπκπιεξσκήο, αλεμαξηήησο εάλ θαηαβιήζεθε ή φρη απφ ηνλ δηθαηνχρν 

ζηνλ άιιν επαγγεικαηία πγείαο, λννπκέλνπ φηη ν δηθαηνχρνο δελ έρεη θηάζεη ηε κέγηζηε 
ζπκπιεξσκή, πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ ακείβεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
κήλα, αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ άιιν επαγγεικαηία πγείαο.   
 
   (3) Ο Οξγαληζκφο δχλαηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ακνηβήο λα ζπκςεθίδεη ηα αθφινπζα: 

   
  (α)  Σπρφλ πνζφ δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή ζηνλ άιιν 

επαγγεικαηία πγείαο εληφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ, ε νπνία ήηαλ 
ρακειφηεξε ή ςειφηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε γηα ην κήλα πιεξσκήο∙ 

   
  (β)  ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, ηέιε θαη 

1975



έμνδα πνπ επηβιήζεθαλ δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδνκέλσλ 
Καλνληζκψλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη Απνθάζεσλ: 

   
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο παξέρεη ππεξεζίεο 

θξνληίδαο πγείαο άιινπ επαγγεικαηία πγείαο εθ κέξνπο παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, ε 
ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ 
Οξγαληζκφ.  

  
 ΜΔΡΟ VI  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

  
Δγγξαθή ζην 
χζηεκα.  

13.- (1) Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ ή  ελψζεηο απηψλ ή θξαηηθέο 
ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο άιινπ επαγγεικαηία 
πγείαο νθείινπλ λα- 

   
 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

 (α) ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο αίηεζε 
εγγξαθήο ζην χζηεκα ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν 
Οξγαληζκφο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ,

 
θαη 

    
  (β) ππνβάινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, ζε έληππε κνξθή,  ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε 

ηελ αίηεζε εγγξαθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), καδί κε αληίγξαθα 
ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε.  

  
   (2) Ο αηηεηήο ππνβάιιεη σο πξσηφηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή φξγαλν ή πηζηνπνηψλ ππάιιειν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζηνλ Οξγαληζκφ, φπνηε ηνπ δεηεζεί ή/θαη εηεζίσο, 
πξνθεηκέλνπ γηα ζηνηρεία πνπ αλαλεψλνληαη εηεζίσο. 

  
       (3)  (α)  ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εγθξηζεί, ν αηηεηήο ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ.  
  
   (β) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ν Οξγαληζκφο δχλαηαη λα 

θαιέζεη ηνλ αηηεηή λα πξνζέιζεη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ, γηα λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζή ηνπ.  

  
       (4)  Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ν αηηεηήο δχλαηαη-   
  
  (α)  λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο 

άιινπ επαγγεικαηία πγείαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 14, ή 

   
  (β)  λα παξέρεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο άιινπ επαγγεικαηία πγείαο εθ κέξνπο 

παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο: 
 

    Ννείηαη φηη, ν αηηεηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, 
ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην χζηεκα, αίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 14: 

   
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε αίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην χζηεκα εμεηάδεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 
αίηεζεο εγγξαθήο ζην χζηεκα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

  
  (5) Σελ επζχλε γηα ηελ αιεζή, νξζή ζπκπιήξσζε θαη θαηαρψξηζε ηεο αίηεζεο θέξεη 

απνθιεηζηηθά ν αηηεηήο.  

       (6)  ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί, ε απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ θνηλνπνηείηαη 
ζηνλ αηηεηή καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηεο θαη ν αηηεηήο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 15.  

  
Αίηεζε γηα ζχλαςε 
ζχκβαζεο. 
 

14.- (1) Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ελψζεηο ηνπο ή θξαηηθέο 
ππεξεζίεο πγείαο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην χζηεκα δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 13 θαη 
επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο άιινπ 
επαγγεικαηία πγείαο νθείινπλ λα- 

  
 
 
 
Παξάξηεκα ΗV. 

 (α)  ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, αίηεζε 
ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ άιιν 
επαγγεικαηία πγείαο ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Οξγαληζκφο 
θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV∙ 
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  (β)  ππνβάινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, ζε έληππε κνξθή, ζπκπιεξσκέλε θαη 
ππνγεγξακκέλε ηελ αίηεζε ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α), καδί κε αληίγξαθα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ έγγξαθσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε:  

   
    Ννείηαη φηη, ν αηηεηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην χζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 13, ηελ αίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο.  

  
       (2) (α)  ε πεξίπησζε πνπ ν Οξγαληζκφο ηθαλνπνηεζεί φηη ν αηηεηήο πιεξνί ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο, ε αίηεζε εγθξίλεηαη θαη ν αηηεηήο 
ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

  
   (β)  Ο παξνρέαο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ 

Οξγαληζκφ νθείιεη λα ζπλερίζεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
εγγξαθήο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη λα ηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) έγθπξα θαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη λα γλσζηνπνηεί ακέζσο θάζε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή 
αθχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Οξγαληζκφ.  

  
   (γ)  Ο παξνρέαο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ππνβάιιεη σο πξσηφηππα ή 

πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή φξγαλν ή πηζηνπνηψλ 
ππάιιειν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζηνλ Οξγαληζκφ, φπνηε ηνπ δεηεζεί ή/θαη 
εηεζίσο πξνθεηκέλνπ γηα ζηνηρεία πνπ αλαλεψλνληαη εηεζίσο.  

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί, ε απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αηηεηή καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηεο. 
  
  (4) Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα απφξξηςε ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ 
Καλνληζκνχ 15.    

  
Δμέηαζε αίηεζεο 
γηα εγγξαθή ζην 
χζηεκα θαη 
αίηεζεο γηα ζχλαςε 
ζχκβαζεο. 

15.- (1)  Ζ αίηεζε γηα εγγξαθή ζην χζηεκα ή/θαη ε αίηεζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο εμεηάδεηαη ζε 
εχινγν ρξφλν απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη 
απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 
 

  
  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε αίηεζε δχλαηαη- 
  
 (α)   λα εγθξηζεί, ή 
  
 (β)   λα απνξξηθζεί: 
  
      Ννείηαη φηη, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηελ αίηεζε γηα εμέηαζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο ή άιινπο 
εηδηθνχο ή επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ή 
επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο εγθξίλεη ηελ αίηεζε εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο 

ησλ Καλνληζκψλ 13 θαη 14, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  
  
  (4)  ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ε απφθαζε γηα 

απφξξηςή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηεηή. 
  
  (5)  Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γηα απφξξηςε ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή γξαπηή έλζηαζε ζην πκβνχιην εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 
έλζηαζε. 

  
  (6) Σν πκβνχιην εμεηάδεη, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, ηελ ελψπηφλ ηνπ έλζηαζε, απνθαζίδεη 

γη’ απηήλ θαη γλσζηνπνηεί, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ αηηεηή: 
  
  Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην, πξνηνχ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

αθνχζεη ή λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ αηηεηή λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηελ 
έλζηαζή ηνπ. 
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 ΜΔΡΟ VΗΗ  
ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

Σήξεζε  
αξρείνπ. 

16.- (1)  Ο Οξγαληζκφο ηεξεί ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο θάθειν πνπ αθνξά ηνλ δηθαηνχρν θαη 
ηηο παξερφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζην χζηεκα.  

  (2) Ο άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο, θαηαρσξίδεη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο πιεξνθνξίεο 
γηα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ παξέρεη ζηνλ δηθαηνχρν.  

 
 

 (3)  Ο άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεξηθή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 
πιεξνθνξηθήο θαη ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ, αλάινγε κε ηνλ ζθνπφ ηεο απαηηνχκελεο 
ππεξεζίαο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζα παξέρεη. 

  
Τπνρξεψζεηο ησλ 
άιισλ 
επαγγεικαηηψλ 
πγείαο. 

17. Ο άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο ζε θάζε επίζθεςε νθείιεη λα-  

  (α)   επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, 
 
(β)   δεκηνπξγεί επίζθεςε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν δηθαηνχρνο 

βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ ή ζε πεξίπησζε θαη’ νίθνλ επίζθεςεο, ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ επίζθεςε, θαη  

  (γ)   ελεκεξψλεη ηνλ θάθειν ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ζρέζε κε θάζε επίζθεςε. 
  

ΜΔΡΟ VIII 
ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Σεξκαηηζκφο ηεο 
ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο πγείαο 
απφ ηνλ παξνρέα 
ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο πγείαο. 

18. Παξνρέαο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν παξνρέαο 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα παξέρεη 
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο, παξέρνληαο έλα (1) κήλα γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ 
Οξγαληζκφ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 
 

  
Γηαβνχιεπζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο 
θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπο 
επαγγεικαηηθνχο 
ζπλδέζκνπο, 
ζπιιφγνπο, θνξείο 
ή εθπξνζψπνπο 

19. Ο Οξγαληζκφο δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ζπιιφγνπο, θνξείο ή εθπξνζψπνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 

  
Πνηληθά αδηθήκαηα.  
 

20.- (1) Παξνρέαο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ή/θαη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν παξέρεη 
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο εθ κέξνπο παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, πνπ παξαβηάδεη ή 
επεξεάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα επηινγήο παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο 
ηνπ δηθαηνχρνπ, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000). 

  
 
 
 
 
 
 

  (2) Παξνρέαο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία, ζπλεηαηξηζκφ ή 
αζέκηηε ζπλεξγαζία κε άιινλ παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή 
δηθαηψκαηνο ή πξνκήζεηαο ή αληαιιάγκαηνο γηα παξάιεηςε, πξάμε ή ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ ηνλ δηθαηνχρν, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ 
(€5.000). 

Μεηαβαηηθή 
δηάηαμε.  
 

21. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Μέξνπο VI, ν Οξγαληζκφο ππνρξενχηαη γηα κία θαη κφλν 
θνξά θαη γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα 
εγγξάςεη ζην χζηεκα ή/θαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο 
άιινπ επαγγεικαηία πγείαο  κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ηηο 
ελψζεηο ηνπο ή ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πνπ  ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ πξνλνηψλ ησλ 
δπλάκεη απηνχ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη Απνθάζεσλ. 

  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

22.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε 
ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  (2)  Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 16 αξρίδεη ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2021. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Καλνληζκφο 4) 

 

Α/α 
Δπαγγέικαηα θαη επαγγέικαηα κε 
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο 

Ηζρχνπζα λνκνζεζία 

4.  Δγγεγξακκέλνο θπζηνζεξαπεπηήο Ο πεξί Δγγξαθήο Φπζηνζεξαπεπηψλ Νφκνο 

5.  
Δγγεγξακκέλνο επαγγεικαηίαο 
εξγνζεξαπεπηήο 

Ο πεξί Δγγξαθήο Δπαγγεικαηηψλ Δξγνζεξαπεπηψλ Νφκνο 

6.  Δγγεγξακκέλνο ινγνπαζνιφγνο Ο πεξί Δγγξαθήο Λνγνπαζνιφγσλ Νφκνο 

7.  
Δγγεγξακκέλνο ςπρνιφγνο κε εηδηθφηεηα 
ζηελ θιηληθή ςπρνινγία 

Ο πεξί Δγγξαθήο Φπρνιφγσλ Νφκνο 

8.  Κιηληθφο δηαηηνιφγνο Ο πεξί Δγγξαθήο Δπηζηεκφλσλ Σξνθίκσλ θαη Γηαηηνιφγσλ Νφκνο 

 
 

 
 
 
 

 

1979



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
(Καλνληζκφο 6) 

 
Α. Διάρηζηνο εμνπιηζκφο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο:  

1. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα – εθαξκνγή πεξηήγεζεο δηαδηθηχνπ θαη εθαξκνγή 
αλάγλσζεο αξρείσλ ηχπνπ θνξεηνχ εγγξάθνπ (PDF). 

2. Δπξπδσληθή ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (ηνπιάρηζηνλ 5 Mbps). 

3. Λνγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

4. πζθεπέο εθηππσηή, ζαξσηή θαη δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ. 

5. Κηλεηφ ηειέθσλν απφ παξνρέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

6. Δπηγξαθή κε ην φλνκα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ άιινπ επαγγεικαηία πγείαο.  

7. Δκθαλήο έλδεημε φηη ν άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο. 

8.  Δπαξθή κέζα γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ 

9. χζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη θσηηζκνχ.  

10. Υψξνο αλακνλήο. 

11. Υψξνο εμέηαζεο. 

12. Καηάιιεινο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο θαη ην επάγγεικα ή επάγγεικα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
εηδηθφηεηά ηνπ, εμνπιηζκφο.  

 

Β. Δπηπξφζζεηνο ειάρηζηνο εμνπιηζκφο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εγγεγξακκέλν ινγνπαζνιφγν: 

1. Μέζα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ (π.ρ. καγλεηφθσλν, ρξνλφκεηξν, θάκεξα).  

2. Γηαγλσζηηθέο εθζέζεηο κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκίσλ/tests θαη θαηάιιεια κέζα γηα 
ηελ αμηνιφγεζε, βάζεη ηνπ ηχπνπ δηαηαξαρήο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελνχο. 

 

Γ. Δπηπξφζζεηνο ειάρηζηνο εμνπιηζκφο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εγγεγξακκέλν ςπρνιφγν κε εηδηθφηεηα ζηελ 
θιηληθή ςπρνινγία: 

1. Φπρνκεηξηθά ηεζη/εξγαιεία κε ηελ ελδεδεηγκέλε ζηάζκηζε. 

2. Μέζα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ (π.ρ. καγλεηφθσλν, ρξνλφκεηξν, θάκεξα). 

 

Γ. Δπηπξφζζεηνο ειάρηζηνο εμνπιηζκφο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα θιηληθφ δηαηηνιφγν:   

1. Επγφο κέηξεζεο. 

2. Αλαζηεκφκεηξν. 

3. Ληπνκεηξεηήο. 

4. Μέηξν (ηαηλία κέηξεζεο).   

5. Δγρεηξίδην δηαηηνιφγηαο/ θιηληθήο δηαηηνινγίαο. 

6. Γπλακφκεηξν. 

7. Λνγηζκηθφ πξφγξακκα δηαηξνθηθήο αμηνιφγεζεο/δηαηξνθηθήο δηάγλσζεο θαη δηαηξνθηθήο αλάιπζεο 
ηξνθίκσλ. 

 

1980



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
(Καλνληζκφο 13) 

 

ηνηρεία θαη επηζπλαπηφκελα έγγξαθα γηα ππνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο ζην χζηεκα: 

Α.  Φυςικό πρόςωπο: 

1. ηνηρεία αηηεηή 

(φπσο φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο). 

2. Δπαγγεικαηηθά ζηνηρεία  

(φπσο αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν κεηξψν). 

3. ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

(όπωσ αρικμόσ τθλεφϊνου, διεφκυνςθ οικίασ, διεφκυνςθ επικοινωνίασ). 

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα (φπνπ ηζρχνπλ)-  

 δελτίου ταυτότθτασ / βεβαίωςθσ εγγραφισ αλλοδαποφ, 

 πιςτοποιθτικοφ εγγραφισ ςτο οικείο Μθτρϊο, 

 άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ςφμφωνα με τθν οικεία νομοκεςία, 

 λογαριαςμοφ κοινισ ωφζλειασ που να επιβεβαιϊνει τθ διεφκυνςθ οικίασ ι/και τθ διεφκυνςθ επικοινωνίασ. 

Β.  Νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ ι δθμόςιου δικαίου ι ενϊςεισ τουσ ι κρατικζσ υπθρεςίεσ υγείασ: 

1. ηνηρεία αηηεηή 

(φπσο φλνκα, επίζεην, εκπνξηθή επσλπκία, αξηζκφο θνξνινγηθήο ηαπηφηεηαο). 

2. ηνηρεία εμνπζηνδνηεκέλνπ ππνγξάθνληνο 

(φπσο φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο). 

3. ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

(φπσο αξηζκφο ηειεθψλνπ, δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο). 

4. ηνηρεία δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο 

(φπσο φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο). 

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ή εγγξάθσλ (φπνπ ηζρχνπλ)-   

 ςφςταςθσ / εγγραφισ, διεφκυνςθσ εγγεγραμμζνου γραφείου/ ζδρασ, καταλόγου διευκυντϊν και γραμματζα, ΦΠΑ , 
εκπροςϊπθςθσ, 

 λογαριαςμοφ κοινισ ωφζλειασ που να επιβεβαιϊνει τθ διεφκυνςθ επικοινωνίασ και τθ διεφκυνςθ του υποςτατικοφ που κα 
παρζχονται οι υπθρεςίεσ, 

 δελτίου ταυτότθτασ / βεβαίωςθσ εγγραφισ αλλοδαποφ εξουςιοδοτθμζνου υπογράφοντοσ και διαχειριςτι ςυςτιματοσ, 

 πιςτοποιθτικοφ ότι θ εταιρεία υφίςταται, 

 πιςτοποιθτικοφ εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων να εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τον τόπο εργαςίασ ςτισ ςυναλλαγζσ με 
τρίτουσ και ενϊπιον των δικαςτθρίων και των αρχϊν (για αλλοδαπζσ εταιρείεσ), 

 ςυμφωνίασ ςυνεταίρων. 

1981



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV 
(Καλνληζκφο 14) 

 

 

ηνηρεία θαη επηζπλαπηφκελα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ππνβνιή αίηεζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο: 

Α.  Φυςικό πρόςωπο: 

1. Γηεχζπλζε ππνζηαηηθνχ πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. 

2. ηνηρεία αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη ακέιεηαο. 

3. τοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. 

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα- 

 λογαριαςμοφ κοινισ ωφελείασ που να επιβεβαιϊνει τθ διεφκυνςθ του υποςτατικοφ που κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ 
φροντίδασ υγείασ, 

 ζντυπου ωραρίου λειτουργίασ υποςτατικοφ, 

 αντιγράφου αςφαλιςτθρίου για αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αμζλειασ, 

 βεβαίωςθσ ςτοιχείων τραπεηικοφ λογαριαςμοφ από αδειοδοτθμζνο πιςτωτικό ίδρυμα. 

Β.  Νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ ι δθμόςιου δικαίου ι ενϊςεισ τουσ ι κρατικζσ υπθρεςίεσ υγείασ: 

1. Γηεχζπλζε ππνζηαηηθνχ πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. 

2. ηνηρεία αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη ακέιεηαο. 

3. ηνηρεία ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

4. Λίζηα εγγεγξακκέλσλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο άιινπ επαγγεικαηία πγείαο εθ κέξνπο  ηνπ αηηεηή. 

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ή εγγξάθσλ (φπνπ ηζρχνπλ)-   

 λογαριαςμοφ κοινισ ωφελείασ που να επιβεβαιϊνει τθ διεφκυνςθ του υποςτατικοφ που κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ 
φροντίδασ υγείασ, 

 αςφαλιςτθρίου για αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αμζλειασ, 

 ζντυπου ωραρίου λειτουργίασ ανά υποςτατικό, 

 βεβαίωςθσ ςτοιχείων τραπεηικοφ λογαριαςμοφ από αδειοδοτθμζνο πιςτωτικό ίδρυμα. 
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