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Συvταxθηκε απο τοvlτηv Giοrgos Vοvοusas

Θfμα: ΛF{ΞΙΠPOΘEΣMΕΣ CIΦElΛEΣ ΠAPOXΩΝ YΓE|AΣ EΩΣ 31.12.
2a11 - ΕΠΞ|ΓoΝ

Kαλoυvl"αl oι πdρο1ol uπηρεolΦv υγεiαg που fxoυv απαtτηοειq απ6 τoug
Τομεig YγεΙαg του Ξ,T,A,A, γlα Τ|ζ οποiεg fxοuv εκδoθεi τα
προβλεπoμειη: κατα περiπταtο.η ττα ρασΤατl Kα (Λ. Π. Y, Τl μoλoγtα κ.λ.π)
μ6xρt 31.12-2011 καt oΟμφωια με τlg δlαταξεlg τοu αpθρoυ 34 του
Ν.4Ο3B/02-Ο2-2a12 6παη τρoπoποtηθηκαv καl lαxυουv με τιg δtαταξειg
τoυ αρθρou 3 τoυ Ν. 4132la7.a3.2Ο13 και τηv αρlθμ. 0|Κ'9425Ι2Ο13 (ΦΕΚ
18B 8,/Ο4.ο2.2013} οπιrη τροποπotηθηκε καl ιοxιiει με τηvαplθμ. οlκ.
,|8579 (ΦΕ.K 427 Β' l25-a2-2013)' προβλεπδμεη απδ τιg 0ξ dν1, δlαταξειq
Tηζ παραγραφoυ 5 του dρθρoυ 3 KYA' περΙ καθoρloμo0 πoοοοτo(
f κπτιιlτηg γ|α ΤΙζ oφεlλfg του EOΠYY, εφοαοv το επlθυμο*v ι,t:

αποoτεiλουv υπε0θυη δηλu,'oη oτηv oπoiα ρητα ια αιαφf pεταl 6τt

απoδf1ovrαι τη ρυθμloη αυτξ καl παραlτo*vιαt απο οποlαδξπoτε dλλη
α ξiα:o.η oυ μπεριλα μ βα ιο μιiιπrlv Κα | Tωv τoκ ωv uπε ρη με piα g.

|1 ι;':ι*frι;;*:s-"$.r*"μx1* θα πρ6π ε t ια ο υ ιοδε 6 ετα ι α π6 :

α) κατdαταση με τιζ απαιτηoεlq οαg αvα μηvα καl
β) πlαταπlκ6 τlμoλ6γlo με Τηvιiνδεtξη γ|α ΤoV ΕΟΠYY.

Tα δlκαlολoγητlκα Θα υποβαλλοvtα| στηv 6δρα κdθε Tομ*α Yγεiαq καt
σUγKεκρ|με\α:

1' Τoμιiαg Yγεiαg Mη1αvκΦv& E'Δ'E (|l:;l:Jx:i!113s-x'.l}., Τ.Κ 105 61,
AΘηια)
2. Τομ€αq Yγεiαg YγεtoιομικΦv {*.J'*px*-χΙ-, T.K. 1ο4 39 Aθηια 1o4 32)
3' Τoμ6α9 Yγεiαg Συμβολαtογραφιi.lv (#s*ys**}χ' T.K. 1Ο6 82, Aθηια)
4, Τoμfαg Yγεiαg ΔrκηγορΦvΑθηrιiv (Χ*ριhiι ιl Ξpι++'ντx*-}4, Τ.K. 1Ο6

B0' Aθηια)
5' Τομ€αg Yγεiαg ΔrκηγoρΦv Θεg/ιlκηg ζ&ν*:x x }*&', τ.K' 546 26,

Θεooαλον{κη)
6. Τoμfαg Yγεiαg ΔικηγορΦv Πειραια (9ιll.*i.f-:f,Χ"μ;1:':x''!:,.L' ΤΚ 185 35,
Πεlραlαg)
7, Τομfαg Yγεiαq ΔtκηγορΦv ΕπαρxlΦv (*:xx*ν"'τ;β, Τ.K. 104 39' Aθ(w)

Παρακαλο0με γIα τηv dμεoη αvταπ6κploη ααE πρoκεlμivoυ η
δlαδlκααiα τrληριυμηE σαζ vα oλοκληpιrlθεi το αuvτομεrτεpο
δυvατο'
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