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ΠατρdE εκδfδει α.π.υ. προ$ ααφαλιοπκο τα1ιεiο (οπαδ) και η εiαπμ ξηγtνεταιοτηv εtεdμεvη xΦηο...

!.Ι. g8cs/rοrο

AΡΘΡο 6

9. Tα τθααeρα πρδτα εδαφια ηE παραγρδ.φο1r z δπωg αναριθμε1ται με ην παρ&γραφο 4 του dιρθρου 9 τoυ παρδιrrοq, του
αοΘοου aB του ΚΦΞ. αιrπκαθlοτcnrταr ωξ εξηg:

"kρ'δvοgκτησηg του ειαοδημαιοg α:rδ υτηρειiiη eλευΘEριου επα'γ,γir\ματη θeωρεi.τατ ο 1ρδvοg κατθ τoν oποiο
παρα.ry-iθηiαv bt υπηρεαtεξ απδ τov εjιεr]θeρο eπαγγελματiα.'oταν πρδπειται μα παρoxf1 υπηρeαιιilv διαρκεiαg, xρδνοg
κπ\αηi του παοδf ματοgθεr,lρεiται ο χρ6.tοξ-που κα{)ισταται απαιτητδ κd'θe επi μtφυ$ τμημα τηg αμοιβf1gμα το μθρog αυτΦ
τ(αι ην υπηρεσ1α που παρααyεθηκε. Rατ' εξαiρεση' γ1α τ(ru€ ελειiΘeρουg επαyγε}'μcιτiεgrα}υ αrιοrgτοuv απιδδημπ
απδ πιιρο!11 υrηρεαιδv Ψο ΔημΦο xιιι τα Ν*ομικfr ΓΙρδαωπα Δημoαiοιl Διxαiου, 11ρ6νo9 lεηοηg του
εισο{rηματοg του* t εαrρsιται o χροvοs gιαπραζηs τoυ.}}

ΠΟΛr85/eοrο

Αρθρο 6

E;nημαiνerαι 6π, η παρακρδηη τοιr φδρου αι9 eιοδδημα απ6 ελεr.lΘθρια επαγγΞi\ματα θα εξακολουθriαeι να γiνετqι κατ&
τηv καtαβολη (μ9τρητα, επιταγη, αuvαλλαγματιη) ηξ αμΦis και θα αι.tμψηφlζiτciι κατ& η xρηαη αιrη, αvεξδφητα απ6
τη χρηση φl]ροΛο}ηηE του εισoοηματοs.

Κατ' εξαioεαιt, μα τουθ ε),εΦθερoι1g aι-αγγε.λματiεg που παρδ;1οιnr τ'p7g1ρεα[*g πρog το Δημδαιο rεαι τα
Νο1ιιlc&. Πρδσ.&}πE ΔηηοοΦΨ Δικαiου (NΙΓΙΔlι), γΦvο9 xπηb3d τoυ ειαbδημicο.q μo τιs d,irηρι,αiεc προ$ tα
zrρδαι,rπα αυτiι, εξακολουθε1vα θeι.lρεiται o 1rδνοg εiοπρ-αξift τηs αμοιβiis. Οι'biατα$g αiji[s, σiμ-φ,,Ιr" ιtε την
περiπτωση γ' τηs παραγρdr.φου :. του δρθρου 9z, ια1iοw 1,iα σt'ναλλiγδi πbι πραγμdiδπoιοw""i αiτο xρμρ"ξ?'" 

"ρfi-e"i1,απδ 7lL/2o:-L και μετi,.

E1γ. rο79447 / zo6fr / lιοorz/ο6_rο_ο4

Χρδν9g απδκπ1αηg ειαoδτiματοg ιttτρδν:rου αuμβ&),λοvτcιι μ* ταααφαλιοτικi. ταμε[α. Χρδvοg *κδοαηg Αποrεiξeοiν Παροxfξ Yπηρεαιιirv απδ ιαtροrig'
Α. ΦοΡοΛoΓL{ EΙΣoΔΙΙλ{ΑTοΣ

i:^Ψ.g:ιs.g{ Ι.4,:}5:1_Ψ.ryι|ξry: '(εxφτ1 lo757lι/lz67,/Aοοrε/t6.οr..οr και rο1688θ gog/Αoοlz/z7.o2.σ2
ε\rγρα(ρα μαξJ οτι ο χρ(J\}'os αποtcησηg 

'ου ειgοδηματοs τωγ ιατρδν που αυμβdλλοvται με το Δr1idlαi;θε"#iai dλriroglιατd. τον οποio ο δικαιουxδg _ ιατρδi iλcιβ* με ωio1o^δ'{'nοτε φsπο γντilη ηsErΦ ΤJr-λ"nμ"'"φ πΛriρ.}μηg τωvαμοιβtl:v του qIβ μs Διευθiναειg Eντελλομενων Eξδδοlη καθlhοι,η'iκεoη iiηη- *αdJ"u-η-"ιr"ι*o :τιστωση τoυ ποσο* τΦγ
:t:'f::^*" βιβλtα του οφελiτδυ ιημοoiου καd eμιρ1iηfl τα:ν πρ'οα"α,pr'ρ;μil;;ffi;,iιι;\,τηg παρcrγρδ.φου t τουπαροντοg.
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αrη.οποiα υπφ(Ρ8ωτιt(α ιιvtιγρ&φεται τοσι]vfrΛο τωv χμηματικδv εvταλμdτωv rτ(}υ ε:tδδθηκαv ατο_δvομi τουs ltqι-το ουt'riλικο ποοδ τιρv διxαιουuivοrv
EifttΧΙi.lgtiffirffistrffδffir"dif εκδοαηg τJυ *ρδρr"*?μω*] ffi il"Ιζ*BE: ;;;;il-";iH;&;i;
1_411::*ΡJ}l|j!fοu9vα πρoκυπra δπ, ο xρ6νοg θκδοαηg των Α 1} Ψδ:"ψ l.o5roo* *o αιοιβθg πoυ ειοπρι1ττουν μαπg παρεx6μενεg υπηρεαieg πβξ το Δημδαιο i[irrα-ααφαλιαπ*" .δi 
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E,lΑΗΗΙΞ{Ξr aΞaftnΦΞζpΑTΞΑ
yfi ΟΥ"ρΓElΦ ο ΞΞ{s Ι{ΦΞgΙΙE{&π

ΓEr'τΙ}ζΞ' ΓFΑΗ Ι.dΑTElΑ ΔΞlΗ ο Σ lοr,Ι QMΙΙ{fΙΣ ποΛΙTΙΙ{1ΙΣ
ΓE$Ιl{ο ΛοΓΙΣT}ΙΡΙο aοY Ι{pΑfοΥΣ
f e}r ΙΙGl ΔΙEΥ ΘYΙ{ ΣtΙ ΔΞihΙ ο Σ Ι ο ]qΦ}ΙΙζe}i EΔ EΓ}ζΩ]l
Δi tlΣEl : 26η EYriT/nMοΥ & ΕΛEΓNοΥ EΦΑP}rοΓΕΙΣ

Δ1t}tοΣlοΛοΓΙε"ΙΞζs}i ΔτΑTΑgAοrι
Tl,4Σ1btΑ: E'

?αx, Δ/νοη : Ι{ηφιο{αg 124 & Ιατρtlοu 2
Ταx. Ξ{ιbδ. : 116 Ξ6 ΑaΗflΑ
ΙΙληροφορias : }ip. ENt$ογλοι

r. }Ξεν8ηλαρΦg
Tηλiφωvο : 51o 69 a7 127,72l
ξlη : 11Ο 69 8? 7sο
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ΠΡoΣ: Την YπηρεαΙα ΔημοοlοvΟμικο0
Eλfγxοu στΘν τεωq ΝομαρxrακΟ
Tομθο Δυτlκι1q Aθ(vα6
KολοκoτρΦvη 13 & AημαρΧεtοU
122 42 ΑιΓΑΛΕΩ
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ΑπαvτΦγταζ στο ανωτtρω αxετiκδ Καl 
_αvαΦορΙΚd με το Χρδvο κατdθεοη5 τηg

ατrδδεlξηE παροΧηζ υπηρεotΦν (Α.Ιl.Y.) ατTθ τθυg οuμβεβλημtvου6 tατροΦE πρωτοβ*θμrαE

ιαTp|Κηζ εξετασηζ UTτοψηφΙωv οδηγιiv, γlα TηV Καταβολη σ' αυτοιlq τηζ α1ετtκl16

αποζημΙωαηq, σαζ Yνωρ[ζΦUμΕ τα εξ/1g:

1α' Με τηv αρr8' 2183Ο17iΟΟ28117-11-2ΟΟ9 (B.2351) κοivf απδφαση Tωv γπουpγωV

τfω6 ΕαωτερlκΦv Αποκtvτρωαη5 & Ηλεκτpοvlκl',g Αrακυβ6ρvηαη9 t(αl ΟlκοvομtΚΦv,

κ{:flBpΙσTηκζJγ τα δΙKαιθJ,ογητrκΦ TΓθU απαltο0νταl γtο τηv πληρωμξ τηg αποζημ1ωοηg στau6

αγωTθρω ΙαTpθ*ζ.

β. Μεταξιi τωγ δικ*lολογητιi(Φv αυτΦv, περlλαμβ0vΕταl ιζαl η προβλεπθμενη απθ τον

r',B Σ, Α Π.Y.

2' Πεpαlτtρω, με τΙζ δΙατΦξε16 του τiταρτου εδαφΙου, Tηζ τlgρ.3, του dρθροι ]3, του

}i.E'Σ., δπ'ωq αιrrtι(αταατdθηκαν με Tηv ταρ' 22, του dρθροι ']9, του ν' 3842/201θ (Α.58),

aρiζεται lτr, cε περ[πτιοαη τΤαροXη9 υTΤηρεσlΦv η απδδεrξη εκδiδεrαt oτο χροvο που οpiζεταr

ατrδ τlg διατdξεrg Tωv τTαραγρdφωv 14 καr 15, Tου dρθρου 12, γtα το τrμολ0γro, μεΞξαiοεαη

τηv πεpΙπτωση παροΧηζ υττηpεorΦν απδ τaUζ ασκο*vτε6 ελευθiρrο επdγγελμα TΙροξ Tθ

ΔημΦοrο iicl τα Νομlκ* ΠρΦοω'πα Δημοο{ου Δlκαiου, r]LοΨ .Ι, απ."*δεJ! ,gκδ{δq'Ιαl uε καθε

επαvγελμ ατl κn τοψq.ε[οηQgξη.

3. Κατδπiv cιυτo0 καr επεlδξ. α) οr Α.Π Y που εκδ{δοvταr κατd τα ανωτθρι.l αποτελοιjv

δrκαlολογητlΚΟ γlα τηv πληpωμη rηζ αyετlxηg δαπdvη6 καl θyl γlα τηv εκκαθ*ρlοη αυτη6, β)

ι;i,.,':ατ*ξεrg τηq παρ 22, του dρθρου i9, τoυ 3842/2Ο1Q' καrlοΧυουv ωζ μεTaγεvfοτερεq ιι*Qι
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*Μηg πpογεvθοτερη5 διαταξη5 η κανοvlοτiκr'1q διοlκητlκ(5 πp*ξηξ, γ)
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ΚOΙΗΟΠΟlΗΣΗ:
1. lερlφΞρεlα ΑτΙξl,15

α) Γραφ' Αv. Γεν. Δ/vτΛ Λ,4rτnrr, f, Ετy,rr
%

ΔJryvρΦ lrr,lτ.@οlvωv]ωV
. l 17 41-Aθd'να *

β) Δlεuθuvοη ΟIκοvομrκου
Λ. Συyγρο0 80.θl
117 41 Αθr]vα
γ) Δ/vοξ MεrαφορΦv & EπtκοtvωνtΦv
Πεp' Εv6τητα5 Δυτ Tομfα ΑθηvΦv
TρΦωv 1 & ΧαλκΙδοζ
121 33 Περlοτtρl

2, Ολεg τ16 Y,Δ,Ε. l'lομΦv, ΝομαρxlΦν καl
τ{ωg ΝομαρΧlα(Φv Tομfωv

ξt8Tε P t$ }c -A l Α μJ ο Ψ Η_:

l,1 l ραφεΙο κ. Γεv. Δlευθυvτr]

* l!1ε εvτολ{ Aγαπλ. Yποuργοιj
Φ ΠροTοτdμεvοζ Τηζ ΔrεΦtiυvoη6

EυfγγελοE Bεκp{q

ΔημοslovομlκΦv
z) b26lΒ'
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