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EΛΛHNlKΗ ΔHMoκPAΤιA
ΔtEYΘYNΣH MErAΦoPΩN & EΠlKoINΩNlΩN ............

lAτPΙκΗ εΞπAΣH

MΗ ΙΚΑNoΣ_Η (*)

Kαιτov_τηv,*,*μrr[EnΙ*',l (*)

ΠAPAnoMnΗ ΣTo E.l,A.Α. HNιoXoΣ KEvτρo
Aξloλ6γηαηE lκαv6τητα5 και ΠρoετolμαοiαE
oδ{γηoηEAμεΑ '

γιανα τoυ/τηq 1oρηγηθεi - αvαvεωθει (*) -------- η 

-

dδεια |oMΑΔAΣl1,(*) |oMΑΔΑΣ2|
oδr!γηoηgτηq

H ιαxιjq τηq 6δειαq oδr!γηoηg θα ε[vαι για ............€τoq-η (+)

i,Παρατηρ{oειq και Kωδικoi επt τηq ιiδειαq oδrjγηαηg : , ι

MH ΙKΑλIo-Ι{

(*)
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;;J;;;"'- -

(YτιoγραΦd-

ΣΦραγl,δα)

(*) ΔιαγρdΦφαι Φ,τι δεv ιo10eι { δεv 1ρειtζεται
(*i} ΣυμιλιiρΦvoιπiι τα oτoιχεiιι τoυ ιaτρo0 πoυ Eκαvε τηv παραπoμπd για ιατρκ{
εξ6ταη ....
(***) ΣψrrιληρΦvεται.ατι6 τov ιοπβ πoυ διεvεργε[την εξ€ταοη πληvτoυ ' , ι.
oΦαλμι&ιρoυ . . ..;.
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ΕΛΛΗN|κH ΔHMoKPAτιA
ΔlΕγΘYNΣH M EΓAΦoPΩN & Enlκol NΩNlΩN
IATP|κΗ'EΞETAΣH

MΙ{ΙKΑ}.toΣ-Ι{

ΙΚΑNo_Η

για vα τoυ/τηg 1oρηγηΘεi - αvαvεωΘεi (*) η &δεια

(*)

oδιiγηoηg τηq
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(*} ΔιαγρdQεται 6,τι δεv ιo10ει.
(**) Συ μτιληρΦvεται απ6'τov' o$θαλμiατρo.
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EΛΛHNlκl-| ΔHMoκPATlA
YΠoγPΓElo γΓΕιAΣ
EΘN ικo KENTPo AΠoκAτAΣTAΣHΣ
κEΝTPo AΞloΛoΓHΣHΣ ικANoTHτAΣ KAι ΠPoETol MAΣιAΣ oΔHΓHΣΗΣ

ΠA oΔΗΓoγΣ ME ANAΠHP|ΕΣ <HNtoχoΣυ
(d ανιiλoγo Kραιικ6 tδρυμα)
Διειiθυvoη: .......

Tηλ.: ...........,...

Φωτoγραφiα

Mεrιi απd λετπoμερf καταγραΦd και επαv(*)αξωλ6γηoη τωv κιvητικΦv

πρoβλημdτων τoυ/τηg αε q€oη με τιζ ελα1ιoτεg απαιτo6μεvεq δεξιoτητεq για

αoΦαλli oδιiγηαη oμ!ματoq κρivεται:

MΗ:ΙKΑ}.ΙoΣ-H

i'
α) για να απoκτιioει (*) .β} για να αναvειilοει (*)

Kαταγραφi τωv αreαιτoi μεvωv 6 ιαoκε υ ιhν-Παρατη ρi oε ιζ:

Η ιq10q τηg ιiδειαζ oδιiγηoηg Θα ε[vαι: ξ ''

α)για ........,...Eτoq.;η(*) β)πρooωριvη πα0αη ισχ0oξ για ....'....., ετoc-η(*) γ)oριcπικ{ παιiοη

ιαx0oE{*). 
1 ' "'

o/H Aξιoλoγητriζ lκαv6τηταq oδ(γη';η q oiH Yτiει1θυνog τoυ lατρικo0
Tμ{ματoq

EκA κENTPo HNloxoΣ Elα KENTPo HN|oxoΣ
i' ' r t
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i

(fi αιfrλoγo Κρατικ6 iδρυμα)

i6ρυμα)

Για τηv ακρiβει,α

fi ανaλoγo Κρατικ6

o/H Γραμματθαq

(YπoγραΦd-ΣΦραγtδα)
(*) ΔιαγpαΦεται 6;πδεv ιo10ει
(**) Kcπατi.θειαι oεηv αρμ66Lα Yπηρεoiα Mεταsoριilν και EπικoιvωvιΦv
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