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Αρ. Πρωτ.:2Ο8

ΔΙEYKPΙI{ΙΙΣEΙΣ ΠPOΚΗPYΞΗΣ

1. ENTYΠO AΙTΗΣΙΣ 1Η ΣEΛΙΔA

A. Στιg επιδιωκ6μενε9 Θιξσειζ μπαiνει o κωδικ69 νoμαρ1iαg και o

κωδικ6q ειδικ6ηταq τc.x.Noμαρ1iα Θεooαλoνiκηg κωδικ69 180 και

ειδικ6ητα παθoλ6γog κωδικ6c'21 &ρα 18021. Στα επ6μενα κoυτd,κια

αντιoτoi1ωg η νoμαρχiα πρoτiμηo"ηζ κα1 η ειδικ6ητα με σειρα

πρoτεραι6ητα6.

B. Στo πλαioιo ασφαλιστικ69 φoρ6αg γρ&φoυμε ETAΑ-TΣΑY, oτo

φoρι6α χoρηγησηg ETAA_TΣAY Θεoo'αλoνiκηq ε&ν 1oρηγηΘηκε απ6

Θεooαλoνiκη και σαν ημερoμηνiα ληψηg την ημερoμηνiα 6ναρξηq

TΣAY (AΠΑΙTEΙTAΙ BEBAΙΩΣΗ AΠo To TΣAη.

2. ENTΥΠO ΑΙTHΣΗΣ 2Η ΣEΛΙΔΑ

Aπαιτετται και φωτoτυπiα ηζ αiηoηg (αφoρd, 6λε9 τιg oελiδεq ηq
αtηoηq) και να αναφερθoιiν 6λα τα επισυναπτ6μενα δικαιoλογητικd,

πoυ πρ6πει" να εiναι επικυρωμ6να (τiτλog oπoυδιilν , αναγvιilριoη

ΔΙKΑTΣA για τiτλoυg εξωτερικoιi , υηρεσiα υπαiθρoυ*, τwΧoq

ειδικ6ητα9, πιoτoπoητικ6 υτηρεο'ιακιbν μεταβoλcilν Ι.Κ.A.,

βεβαiωoη Ιατρικori Συλλ6γoυ, βεβαiωoη απ6 τo TΣAY, θεωρημ6η

φωτoτυπiα των 2 6ψεων ηζ αστυνoμΦq ταυτ6τηταζ, ψετcιτcαlxιακ6

και διδακτoρικ6).



* H υπηρεσiα υπαiΘρoυ 7cp6πεL γα εiγαι βεβαιωμ€νη απ6 τo
Yπoυργεio Yγεiαg και Πρ6voιαg γι, αυτ6 πρΕπει γα oταλεi μ6oω
K.E.Π. αiτηoη με τα cτoιψεiα Kαι να επιoυνιiπ τεταL τo fuτυπo τηg
υπηρεoiαg υπαiΘρoυ πoυ oαg f1ει 2goρηγηθεi oτo φαξ 2105238353
υπ' 6ψιν καg Aλπου με αiτημα τη βεβαtωση υπηρεοiαg υπαfΘρoυ
απ6 τo Yπoυργεio Yγεiαg (

).

3.

Aναλυτικ6q πiνακαg oτoι1εiων απ6δειξηg ηg εμπειρiαg:

A. υηρεoiα υπαiθρoυ

B. ελεriθερo επ&γγελμα απ6 την 6ναρξη τoυ ** 6ω9 1 6-12-09(τ6Χo9

ηζ πρoΦρυξηg) για 6πoιoν τo 61ει αo.κηoει αυνεxrbg.

Γ. πρoδηρεoiα o'o δημ6oιo τoμ6α, υηρεoiεq τoυ δημ6o.ιoυ τoμ6α η
NΠΔΔ η oTA α' και β' βαΘμori η NΠΙΔ τoυ δημ6oιoυ τoμ6α.
Δ. πρoδηρεoiα oτo ΙKΑ απ6 6ναpξη 6ωζ 16-12-09

4. BΙoΓPΑΦΙΚo ΣHMEΙΩMA
A' Ιατριη πρoδηρεoiα: αναφ6ρεται τo α6νoλo ηζ πρoδzηρεoiαq

δηλαδη αγρoτικ6, ειδικ6ητα, νoσoκoμεiα, κ6ντρα υγεiαq ΙKΑ κλπ.
Aα. Ιατριη πρoiiηρεo'iα oτo ελε6θ ερo επaγγελμα απ6 ην 6ναρξη

επαγγ6Χψατo6 ** 6ω9 16-12-09 (ε&ν δεν 61ει διακoπεi).

B' Eπιoημονικ6 6ργo: να γραφofν oι τιτχoι των περtoδικιbν ηg
δημooiευηs και oι συγγραφεiζ.

Bγ. Eπιoημoνικ6g εργαoiεg δημooιευμ6νεg σε ελληνικ6 η ξ6ryα
περιoδικd: να γραφoιiν oι τiτλoι τα)ν περιoδικιbν ηt δημooiευηg και
oι συγγραφεiζ.

Bδ. Ανακoινιiloειg oε διεθvη αυν6δρια: να γραφε i o τιτ}νoq εργαoiαq,
αυν6δριo αvακoiνωη€ και τα oν6ματα των αυγγραφ6ων.



Για τo Bγ και Bδ να επιoυναφΘoιiν oι φωτoτυπiεξ των

περιoδικcbν με ην πληρη δημooiευoη και των ανακoινιboεων με

υπειiθυη δiλωoη 6τι εiναι γvηoια αντiγραφα και θειbρηoη τoυ γvfoιoυ

τη€ υπoγραφf g ηq υπειiθυηζ δηλωoηζ απ6 τα K.E.Π.

Γγ. Παρακoλofθηoη ιατρικcbν o'υνεδρiων και oεμιναρiων: αναφ6ρoνται

τα αυν6δρια και oεμινdρια και επιαυνd,πτεται φωτoτυπiα των

διπλωμ&των και αυμπ\ριbνεται σην πρoηγoιiμεη υπειiθυvη δηλωoη

6τι και αυτd, εiναι γvηoια αντiγραφα.

**'oooν αφoρd ην 6ναρξη τoυ ελευθ6ρoυ επαγγ6}νψατo6 διio εiναι oι

πιθαν69 απαντηoειq: κατ' εμαg εναρξη θεωρεiται η 6ναρξη στo

ελευθερo επαγγε)'"ψα μετd ην }ηΨη ηg ειδικ6ηταq και κατ' &λλη

γενικ6τερη &πoψη θεωρεtται μετ& την ληψη ηg &δειαg αoκηoεωg

επαyγ6}νψατog και εγγραφηζ oτo TΣΑY.

Η βεβαiωση τoυ Ιατρικof Συλλ6γου κα1 τα θεωρημ6να δικαoλoγητικd,

με ημερoμηνiα εντ69 τoυ 2009 εiναι 6γκυρα.

ΣHMΕΙΩΣH' Δuu υπdρ^ιoυν πεοαιτ6ρcυ λεπτοι'βo-'εζ νια τιlν
oυι'-^iοcυon των εντδποlν τιιζ πρoκioυξηt πioαν ταlν

αναι0εoδ'''νrυν oτα 6ντυπα και oτο παod,οτιι'' Α και B τιιξ

πρoκriρυξηζ πoυ oαq 6nει iδη απooταλεi ι'ρ oυoτηι'6νη επιoτoλi

πooζ τoυζ διευ0υντ6ζ τcυν κατd' τδπουq ιατρεfcυν ''' η'''no''nνiα

27/71/09. Ωq εκ τoδτoυ οι πρoαναιoεριt''.νεc διευκρινioειq τoυ

Σ Ε ΥΠΙ ΚΑ Θ εooαλoν[κn q Β. Ε λλαδ o q απ oτελoδν π ρ oiδν ανεπion ι' ιιlν

επαιoιbν ''' τoυζ ιρoρεtζ τnq προκιξουξnζ.

Γlα τo Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo

o Γ. Γρ-αμματ6α9

aΓλ'7,
Mι1αηλ Nαoιiμ

Xειρoυργ6q


