
 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ – ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ 

             

 ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ 
 
 
 

 
Η ΑΙΣΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ θαη ΚΑΣΑΣΙΘΕΣΑΙ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ :                         _____________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ :                              _____________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ :               __________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ :            __________________________ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ :           __________________________  (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ :               __________________________ 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ :           _____________________________________________________ 

ΑΡ. ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :  _____________________________________________________ 

ΑΜΚΑ :        _____________________________________________________ 

ΑΦΜ :        _____________________________  ΔΟΤ: __________________ 

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Ι..:  __________________________________________ 

Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ :             ____________  ____  _______________ ________  ___________ 

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

ΣΗΛΕΦΩΝΑ :                                   ________________________        _________________________ 

E-MAIL:                                       _____________________________________________________ 

 

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: 

Η αθξηβήο επαγγεικαηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα ωο κέινο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ………………………….…… 
είλαη: (απαηηείηαη αλαιπηηθή - αθξηβήο ζπκπιήξσζε ηνπ ηόπνπ παξνρήο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ρξόλνπ αιιά 
θαη ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο). 

□  ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ: 

____________________________________________________________________________ 

ΙΑΣΡΟΙ ΕΤ, ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ, ΔΟΜΩΝ ΠΦΤ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ θιπ (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, ν βαζκόο, εξγαζηαθή ζρέζε θιπ)  

□  ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: 

____________________________________________________________________________ 

Ιδ. Ιαηξείν/εξγαζηήξην, Ιδ Κιηληθέο, ΜΗΝ θιπ   (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, εξγαζηαθή ζρέζε, επ. ππεπζπλόηεηα, ζπλεξγαζία  θιπ)  

____________________________________________________________________________ 

Ιδ. Ιαηξείν/εξγαζηήξην, Ιδ Κιηληθέο, ΜΗΝ θιπ   (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, εξγαζηαθή ζρέζε, επ. ππεπζπλόηεηα, ζπλεξγαζία  θιπ)  

 

Η αθξηβήο επαγγεικαηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα ωο κέινο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ είλαη: (απαηηείηαη αλαιπηηθή - 

αθξηβήο ζπκπιήξσζε ηνπ ηόπνπ παξνρήο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο). 

□  ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ (κόλν κε απόζπαζε): 

____________________________________________________________________________ 

ΙΑΣΡΟΙ ΕΤ, ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ, ΔΟΜΩΝ ΠΦΤ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ θιπ (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, ν βαζκόο, εξγαζηαθή ζρέζε θιπ)  

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ  

ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 
(Άξζξν 295 ηνπ Ν. 4512/2018) 



 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΣΡΩΝ – ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ 

□  ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: 

____________________________________________________________________________ 

Ιδ. Ιαηξείν/εξγαζηήξην, Ιδ Κιηληθέο, ΜΗΝ θιπ   (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, εξγαζηαθή ζρέζε, επ. ππεπζπλόηεηα, ζπλεξγαζία  θιπ)  

____________________________________________________________________________ 

Ιδ. Ιαηξείν/εξγαζηήξην, Ιδ Κιηληθέο, ΜΗΝ θιπ   (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, εξγαζηαθή ζρέζε, επ. ππεπζπλόηεηα, ζπλεξγαζία  θιπ)  

____________________________________________________________________________ 

Ιδ. Ιαηξείν/εξγαζηήξην, Ιδ Κιηληθέο, ΜΗΝ θιπ   (Αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, ε κνλάδα, εξγαζηαθή ζρέζε, επ. ππεπζπλόηεηα, ζπλεξγαζία  θιπ)  
 

 

 δελ είκαη εγγεγξακκέλνο ζε εηδηθό κεηξών άιισλ Ιαηξηθώλ πιιόγσλ / Είκαη εγγεγξακκέλνο ζε εηδηθό κεηξών 

θαη ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ……………………………………………………………………………..…. (δηαγξάθεηαη 

ό,ηη δελ ηζρύεη) 

 δελ έρσ ππνζηεί ζηέξεζε πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ 

 δελ κνπ έρεη αλαθιεζεί ή αλαζηαιεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε άδεηα/ βεβαίσζε άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνύ 
επαγγέικαηνο, νύηε δηώθνκαη ζήκεξα πεηζαξρηθά 

 δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα ζε αηηκσηηθό αδίθεκα ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο 
πνηληθήο λνκνζεζίαο 

 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ κνπ (επαγγεικαηηθώλ ή ηαπηνπνηεηηθώλ) ππνρξενύκαη 
όπσο εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο κεηαβνιήο λα ην δειώζσ ζηνλ Ι Παηξώλ 

 Επίζεο δειώλσ όηη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο κνπ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα επηζπλαπηόκελα 
δηθαηνινγεηηθά κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή 

 

● πλεκκέλα θαηαζέησ ηα παξαθάησ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θέξσ ηελ επζύλε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο. 
1. Βεβαίωζε (πξόζθαηε) Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ηνπ νπνίνπ είκαη ελεξγό κέινο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηπρόλ 

κεηαβνιέο Ι, πηζαλέο πνηληθέο ή πεηζαξρηθέο θαηαδίθεο 
2. Βεβαίωζε (πξόζθαηε) Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ηνπ νπνίνπ είκαη κέινο εηδηθνύ κεηξώνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ 

πηζαλέο πνηληθέο ή πεηζαξρηθέο θαηαδίθεο. (Μόλν αλ ν ηαηξόο είλαη & κέινο εηδηθνύ κεηξώνπ άιινπ πιιόγνπ) 
3. Απιό θωηναληίγξαθν θαη ησλ δύν όςεσλ ηεο ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ. 
4. Βεβαίωζε απόδνζεο ΑΜΚΑ (Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε ηνπ Ι... -Μπνξεί λα θαηαηεζεί νηνδήπνηε δεκόζην 

έγγξαθν πνπ αλαθέξεη ηνλ ΑΜΚΑ) 
5. Καηαβνιή εηήζηαο εηζθνξάο (100,00 €)  
6. 1 θωηνγξαθία κεγέζνπο ηαπηόηεηαο 
7. Απόθαζε απόζπαζεο/κεηαθίλεζεο από Τπεξεζία πξνο δεκόζηα δνκή πεξηθέξεηαο Ι Παηξώλ (Ιζρύεη κόλν γηα 

δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο πνπ εξγάδνληαη κε απόζπαζε, δει ε νξγαληθή ζέζε αλήθεη ζε πεξηθέξεηα άιινπ πιιόγνπ) 
8. Βηνγξαθηθό ζπλνδεπόκελν από ηίηινπο εηδίθεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο, κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη θάζε άιιεο 

επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθό. 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ _________________________ 

 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΓΗΛΟΤΝΣΟ 
 


