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Αρηζ.Πρφη. 1255
ΑΘΗΝΑ, 14 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ – ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.
ΘΕΜΑ : «ΕΦΑΛΜΕΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΣΑΤ / ΕΦΚΑ»
ηελ από 13.2.2020 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ αποθαζίζηεθε οκόθφλα, λα γίλεη ζσιιογηθή προζπάζεηα
γηα ηο ζέκα ποσ έτεη προθύυεη κε ηα ακθηζβεηούκελα εηδοποηεηήρηα ΣΑΤ/ΔΦΚΑ.
Χς εθ ηούηοσ, θαιούληαη όιοη όζοη ζσλετίδοσλ λα αληηκεηφπίδοσλ πρόβιεκα κε ακθηζβεηούκελα εηδοποηεηήρηα ηοσ
ΣΑΤ / ΔΦΚΑ, λα ζσκπιερώζοσλ ηο έλησπο ΑΙΣΗΗ / ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ποσ επηζσλάπηοσκε θαη λα ηο αποζηείιεη
ζηο email : fsattikis@gmail.com
ΠΡΟΟΥΗ : ηο email ασηό έτεη δεκηοσργεζεί κόλο γηα ηελ παραιαβή ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ ποσ αθορά ηο ζέκα
ηοσ ΣΑΤ / ΔΦΚΑ θαη ζηο κέιιολ ζα τρεζηκοποηεζεί γηα παρόκοηα ζέκαηα κεηά από οδεγία ηοσ ζσιιόγοσ ζε θάζε
περίπηφζε. Δεν μπορείηε να ηο τρηζιμοποιήζεηε για κανένα άλλο θέμα. Όηη άιιο ζέκα έτεηε, ζσλετίδεηαη λα
τρεζηκοποηείηε ηα γλφζηά email ηοσ ζσιιόγοσ.
Οδηγίες για ζσμπλήρωζη ενηύποσ ΑΙΣΗΗ / ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ :


σκπιερώλεηε ζφζηά θαη εσαλάγλφζηα ηα πεδία ποσ σπάρτοσλ.



ηο πεδίο «ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΔΥΧ ΠΡΟΒΔΙ» ζα ζσκπιερώζεηε ηη ελέργεηες έτεηε θάλεη κέτρη ηώρα ,
π.τ. αίηεζε επαλαπροζδηορηζκού, αίηεζε επαλσποιογηζκού, έτφ απεσζσλζεί ζε δηθεγόρο θ.ι.π.



ηο πεδίο «ΔΠΙΤΝΑΠΣΧ» ζα ζσκπιερώζεηε ηη επηπιέολ έγγραθα ζέιεηε λα επηζσλάυεηε, π.τ. εηδοποηεηήρηο
θ.ι.π. (επηζήκαλζε : δελ τρεηάδεηαη λα επηζσλάυεηε αληίγραθο αίηεζες επαλαπροζδηορηζκού ή επαλσποιογηζκού)



ηο πεδίο «ΗΜΔΙΧΗ» ζσκπιερώζηε θάποηα παραηήρεζε, γηα ηελ οποία δελ έτεη προβιεθζεί πεδίο, αιιά
ζεφρείηαη ζεκαληηθό λα ηελ αλαθέρεηε.



Τπογράυηε , ζεκεηώλοληας ηο όλοκα ζας θαη οιογράθφς.



θαλάρεηε ηο έλησπο κε όια ηα επηζσλαπηόκελα (αλ έτεηε) Δ ΔΝΑ ΑΡΥΔΙΟ, θαη αποζηείιεηε ηα ζηο email
fsattikis@gmail.com, φς ΔΠΙΎΝΑΦΗ. Μην ηοποθεηήζεηε ηο αρτείο ως εικόνα μέζα ζηο πεδίο ηοσ email ,
γηαηί δελ εθησπώλεηαη ζφζηά.

ΑΙΣΗΗ / ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ
ΠΡΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ
Εξοςζιοδοηώ ηον Φαπμακεςηικό ύλλογο Αηηικήρ, όπυρ σπηζιμοποιήζει – επεξεπγαζηεί ηα ζηοισεία
πος ηος δίνυ με ηην παπούζα ΑΙΣΗΗ / ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ, με ζκοπό να πληποθοπηθεί αλλά και
να διεςθεηήζει αν σπειαζηεί, ακόμη και δια ηηρ νομικήρ οδού, με θέμα πος έσει πποκύτει με ηιρ
ειζθοπέρ μος ζηο ΣΑΤ / ΕΦΚΑ.

ΚΩΓΙΚΟ Φ..Α. : ………………………………………..
ΔΠΙΘΔΣΟ :……………………………………… ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΑΤ : ……………………………………………………………………………….
ΑΜΚΑ : ………………………………………………………………
ΠΟΟ ΔΦΑΛΜΔΝΟ : …………………………………………………………………………
ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΔΥΩ ΠΡΟΒΔΙ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ :
1-. ……………………………………………………………………………………………………..
2-. ……………………………………………………………………………………………………..
3-. ……………………………………………………………………………………………………..
4-. ……………………………………………………………………………………………………..
5-. ……………………………………………………………………………………………………..
ΔΠΙΤΝΑΠΣΩ :
1-. ……………………………………………………………………………………………………..
2-. ……………………………………………………………………………………………………..
3-. ……………………………………………………………………………………………………..
4-. ……………………………………………………………………………………………………..
5-. ……………………………………………………………………………………………………..
ΗΜΔΙΩΗ :
…….………………………………………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ο / Η ΑΙΣΩΝ /ΟΤΑ – ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΩΝ /ΟΤΑ
……………………………………………………
(όνομα ολογπάθυρ)

……………………………………………………..
(ςπογπαθή )

