ΓΗΛΩΗ ππορ ηον Ιαηπικό ύλλογο Παηπών
(Σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄)

Ο/Η κάηωθι ςπογεγπαμμένορ/η ιαηπόρ δηλώ ςπεςθύνωρ και εν γνώζει ηων ζςνεπειών ηος
Νόμος όηι ηα ακπιβή ζηοισεία μος είναι :
ΔΠΩΝΤΜΟ: ……
OΝΟΜΑ: ……
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ……
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: ……
ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ: ……
ΗΜΔΡΟΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ……
ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: ……
ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ: ……
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ……
ΑΝΑΓΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ:
Α.Γ.Σ.: ……
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΚΓΟΗ:

Α.Φ.Μ.: ……
Γ.Ο.Τ.: ……
ΓΙΓΑΚΣ. ΓΙΠΛΩΜΑ:
Δ-MAIL: ……
ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ: ……
ΑΜΚΑ: ……
ΑΡ. ΜΗΣΡ.-ΣΑΤ: ……
ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΡΓΑΙΑ: ……
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:ΟΓΟ ……
Σ.Κ: ……
ΠΟΛΗ ……
ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: ……
FAX: ……
ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛ.: ……
……
ΑΡΥΗ ΔΚΓΟΗ: ……

ΠΑΡΔΥΩ ηιρ ιαηπικέρ μος ςπηπεζίερ ζηα παπακάηω Φςζικά ή Νομικά Ππόζωπα, Οπγανιζμούρ, Σαμεία,
Ιδπύμαηα, Γημόζιερ Τπηπεζίερ κ. λ. π. :
Δ..Τ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ:
ΠΓΝΠ Γ.Ν.Παηξώλ Καξακαλδάλεην Ννζ. Θώξαθνο Γ.Ν. Καιαβξύησλ ΔΚΑΒ
Κ.Τ.:……………………................... Π.Ι. Πνιπδύλ. Π.Ι. ……………………….. Ω: πληνληζηήο Γ/ληήο
Γ/ληήο
Αλαπι. Γ/ληήο
Δπηκει. Α΄
Δπηκ. Β΄,
Δπικοςπικόρ
Διδικεςόμενορ:…………………………………
Δξειδικεςόμενορ: …………………………… ή Αγξνηηθόο
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ -

Καζεγεηήο,

Αλαπι. Καζεγεηήο,

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο,

Λέθηνξαο

ΙΑΣΡΟ ΠΔΓΤ Μνλάδα: ……….……………………..… Βαζκόο:……………………………………
ΔΜΜΙΘΟ: Δ ΓΗΜΟΙΟ ή ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: (Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα π.ρ: ΔΟΠΤΤ, ηδ. θιηληθέο, ηξαηησηηθνί θ.ι.π.)
Αλαθέξεηε ηελ επσλπκία & δ/λζε ηνπ θνξέα: ………………………………………………………………………………………..
ΔΠΙΣΗΜ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ Αλαθέξεηε ηελ επσλπκία & δ/λζε ηνπ θνξέα:…………..………………………………………………...
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ Ιδιωηικούρ Φοπείρ (π.ρ. ηδησηηθέο θιηληθέο): …………………….…………………………………………….
ΠΑΡΔΥΩ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΟΤ ΜΔ Γ.Π.Τ. ζε ηδηση. ή δεκ. θνξείο: …………………………………………………..………
κε πάγηα αληηκηζζία θαη’ απνθνπήλ
αλά επίζθεςε
Πνζό ηεο αληηκηζζίαο ……………………………………ή πνζό ακνηβήο αλά επίζθεςε ………………………………………….
ΓΙΑΣΗΡΩ ΙΑΣΡΔΙΟ

ή

ΓΔΝ ΓΙΑΣΗΡΩ ΙΑΣΡΔΙΟ ή

ΓΙΑΣΗΡΩ Μονάδα Ημεπήζιαρ Νοζηλείαρ

ΓΙΑΣΗΡΩ Μ.Υ.Α.

ν

1 : Οδόο: …… αξ.: ……, όξνθνο: …… Πόιε: …… ηειέθ: ……
ν
1 : Οδόο: …… αξ.: ……, όξνθνο: …… Πόιε: …… ηειέθ: ……
πζηεγάδνκαη κε ηνλ/ηελ ……………………………….. Κνηλό ηαηξείν/εξγαζηήξην κε ηνλ/ηελ……………………………
Παξέρσ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ……………………..…………………….. θαη είκαη
κέινο ηνπ εηδηθνύ κεηξώνπ ηνπ.
Γηαηεξώ θιηληθή : Οδόο:………………………………….. αξ.:………, Πόιε:…………………., ηειέθ:…………….………
ΔΥΩ ΠΙΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ.
ΔΥΩ ΤΜΒΑΗ ΜΔ: ΔΟΠΤΤ, Γ/λζε πγθνηλσληώλ Άιιν:……………………………………………………….………
ΑΝΔΡΓΟΙ ΙΑΣΡΟΙ

Αλακέλσ: έλαξμε αγξνηηθνύ, έλαξμε εηδηθόηεηαο, ζπλέρηζε εηδηθόηεηαο, εμεηάζεηο εηδηθόηεηαο,
δηνξηζκό ζε ζέζε ΔΤ,
άιινο ιόγνο:……………………………………………………..………………………...
Αλαθέξεηε ηνλ θνξέα πνπ αλακέλεηε λα δηνξηζηείηε:.………………………………………………………………….
Δξγάδνκαη ζην εμσηεξηθό: Υώξα: …………………….. από ην έηνο:……………….. ζέζε:………………………
ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΝΣΑΞΗ:
ΟΥΙ: ΝΑΙ:
ΑΠΟ:…………………………..…………ΠΟΟ: ……….………………
Βεβαιώ όηι αζθώ πξάγκαηη ην ιεηηνύξγεκα ηνπ ηαηξνύ, δελ ππάγνκαη ζε θάπνην από ηα θαηά λόκν θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα θαη όηη έρσ δηθαίσκα
άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο κε βάζε πηπρία θαη ηίηινπο ειιεληθώλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ ή θαηά λόκν αλαγλσξηζκέλσλ αιινδαπώλ. Δπίζεο βεβαηώ όηη δελ
βξίζθνκαη ζε αλαζηνιή ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ιόγσ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ, όπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 322 ηνπ Ν.4512/2018 θαη δελ έρσ ζηεξεζεί
ηεο άδεηαο ιόγσ κε θαηαβνιήο εηζθνξώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 315 παξάγξαθνο 2 ηνπ ηδίνπ λόκνπ.
Γειώλσ ηέινο, όηη ππνρξενύκαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα αλαθνηλώλσ πξνο ηνλ Ιαηξηθό ύιινγν νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ
κνπ εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο κεηαβνιήο.

ΠΛΗΡΩΜΗ

ςμπληπώνεηαι από ηην Τπηπεζία
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
ΑΠΟΓΔΙΞΗ
ΔΞΟΦΛΗΗ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ

Ο ΓΗΛΩΝ / Η ΓΗΛΟΤΑ

Πάηπα …../….../……

(Τπνγξαθή)

