
 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ – ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΝΕΟΤ ΜΕΛΟΤ 

             

 ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ 
 
 
 

Η ΑΙΣΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΚΑΣΑΣΙΘΕΣΑΙ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ :                         _____________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ :                              _____________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ :               __________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ :            __________________________ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ :           __________________________  (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ :           _____________________________________________________ 

ΑΡ. ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :  _____________________________________________________ 

ΑΜΚΑ :        _____________________________________________________ 

Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ :             ____________  ____  _______________ ________  ___________ 

                                                                                ΟΔΟ                   ΑΡΙΘ.      ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟ - ΚΟΙΝ.              Σ.Κ.                    ΝΟΜΟ 

Δ/ΝΗ ΕΠΑΓΓ. ΕΓΚ/Η :    ____________  ____  _______________ ________  ___________ 

                                                                                ΟΔΟ                   ΑΡΙΘ.      ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟ - ΚΟΙΝ.              Σ.Κ.                    ΝΟΜΟ 

ΙΔΟΣΗΣΑ ΕΠΑΓΓ/ΣΟ :        _____________________________________________________ 

                                                                                (πσ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΦΤ, ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, ΠΑΝ/ΜΙΟ, ΙΔΙΩΣΗ κλπ) 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ :                                   ________________________        _________________________ 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 δεν είμαι μέλορ άλλος Ιαηπικού ςλλόγος, ούηε έσυ εγγπαθεί μέσπι ζήμεπα ζε άλλον Ιαηπικό ύλλογο ζηην Ελλάδα 

 δεν είμαι εγγεγπαμμένορ ζε ειδικό μηηπώο άλλυν Ιαηπικών ςλλόγυν 

 δεν έσυ ςποζηεί ζηέπηζη πολιηικών δικαιυμάηυν 

 δεν μος έσει ανακληθεί ή αναζηαλεί για οποιοδήποηε λόγο η άδεια ή βεβαίυζη άζκηζηρ ηος ιαηπικού επαγγέλμαηορ, ούηε 
διώκομαι ζήμεπα πειθαπσικά 

 δεν έσυ καηαδικαζηεί ηελεζίδικα ζε αηιμυηικό αδίκημα ζύμθυνα με ηιρ εκάζηοηε ιζσύοςζερ διαηάξειρ ηηρ ποινικήρ 
νομοθεζίαρ 

 ε πεπίπηυζη οποιαζδήποηε μεηαβολήρ ηυν ζηοισείυν μος (επαγγελμαηικών ή ηαςηοποιηηικών) ςποσπεούμαι όπυρ ενηόρ 
δέκα (10) ημεπολογιακών ημεπών από ηην ημέπα ηηρ μεηαβολήρ να ηο δηλώζυ ζηον Ι Παηπών 

 Επίζηρ δηλώνυ όηι ηα ζηοισεία ηηρ αίηηζηρ μος καθώρ και ηα ζηοισεία πος αναθέπονηαι ζηα επιζςναπηόμενα 
δικαιολογηηικά μος είναι ακπιβή και αληθή 

 

● ςνημμένα καηαθέηυ ηα παπακάηυ απαιηούμενα δικαιολογηηικά και θέπυ ηην εςθύνη για ηην ακπίβειά ηοςρ. 
1. α. Γηα ειιεληθά ΠΣΤΥΙΑ: Ανηίγπαθο πηςσίος  

β. Γηα ΠΣΤΥΙΑ πνπ ρνξεγήζεθαλ από ρώξεο εθηόο ηεο Δ.Δ.: θυηοανηίγπαθο επικςπυμένο ηος ξενόγλυζζος, ανηίγπαθο 
επικςπυμένο ηηρ μεηάθπαζήρ ηος, ανηίγπαθο βεβαίυζηρ από ΔΙΚΑΣΑ ή ΔΟΑΣΑΠ. 
γ. Γηα ΠΣΤΥΙΑ πνπ ρνξεγήζεθαλ από ρώξεο ηεο Δ.Δ.: Ανηίγπαθο επικςπυμένο  ηος ξενόγλυζζος, ανηίγπαθο επικςπυμένο ηηρ 
μεηάθπαζήρ ηος και βεβαίυζη ΔΙΚΑΣΑ ή ΔΟΑΣΑΠ αν αςηή σοπηγήθηκε ππιν ηην ένηαξη ηηρ σώπαρ ζηην Ε.Ε 
δ. Γηα ΠΣΤΥΙΑ πνπ ρνξεγήζεθαλ από Ιηαιία: θυηοανηίγπαθο επικςπυμένο ηος ξενόγλυζζος, ανηίγπαθο επικςπυμένο ηηρ 
μεηάθπαζήρ ηος, θυηοανηίγπαθα επικςπυμένα ηος ATTESTATO κα ηηρ μεηάθπαζήρ ηος. 

2. Απιό θωηναληίγξαθν και ηυν δύο ότευν ηηρ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ. 
3. Απιό θωηναληίγξαθν ΑΓΔΙΑ/ΒΔΒΑΙΩΗ ΑΚΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. 
4. Απιό θωηναληίγξαθν ΣΙΣΛΟΤ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ (αν ςπάπσει) 
5. Βεβαίωζε απόδνζεο ΑΜΚΑ (Μποπεί να καηαηεθεί οιοδήποηε δημόζιο έγγπαθο πος αναθέπει ηον ΑΜΚΑ) 
6. Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 296 ηνπ λ 4512/2018 (Υοπηγείηαι από ηην Τπηπεζία) 
7. Γηθαίωκα εγγξαθήο (πνζό 10,00 €) (Απαλλαγή εηήζιαρ ειζθοπάρ για ηο ηπέσον έηορ ηηρ 1

ηρ
 εγγπαθήρ). 

8. 1 θωηνγξαθία κεγέζνπο ηαπηόηεηαο 
9. Βηνγξαθηθό ζςνοδεςόμενο από ηίηλοςρ ειδίκεςζηρ και εξειδίκεςζηρ, μεηαπηςσιακών ζποςδών και κάθε άλληρ επιζηημονικήρ εμπειπίαρ 

και καηάπηιζηρ ζηην Ελλάδα ή ζηο εξυηεπικό. 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ _________________________ 

 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΓΗΛΟΤΝΣΟ 

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΝ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ 

(1
ε
 εγγξαθή ζε Ιαηξηθό ύιινγν) 


