


 

ΘΕΜΑ : «Συνεργασία ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη- συγκρότηση κλιμακίων για 
την χορήγηση πιστοποιητικών υγείας  - Α.Δ.Υ.Μ. για την εγγραφή των μαθητών στις δομές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
Σχετ. : Υ3γ/ΓΦ2.1/13/Γ.Π. οικ. 17720/18.2.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 

 
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο ζητήθηκε από τον Οργανισμό να 
εξετάσει τη δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων/επιτροπών ιατρών ειδικοτήτων (Καρδιολογίας 
Οδοντιατρικής, Οφθαλμιατρικής, Παιδιατρικής) στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ προκειμένου να 
χορηγούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας για την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία, σας 
παραθέτουμε τα ακόλουθα:  
 Μετά από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ η πλειοψηφία 
αποκρίθηκε θετικά και εξέφρασαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τα προαναφερόμενα 
κλιμάκια ενώ οι υπόλοιπες Μονάδες αδυνατούν λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού. 
Τα κλιμάκια των ιατρών θα λειτουργήσουν εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού  

συγκεκριμένες μέρες και ώρες την εβδομάδα είτε πρωί είτε απόγευμα και απευθύνονται στα 

ασφαλισμένα παιδιά του ΕΟΠΥΥ ενώ θα ληφθεί μέριμνα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
γονείς θα προγραμματίζουν τα ραντεβού τους (είτε μέσω των 5ψήφιων τηλεφωνικών γραμμών 

είτε απευθείας με τις γραμματείες των κατά τόπους Μονάδων Υγείας, αυτοπροσώπως ή 
τηλεφωνικά).  

Σε περιοχές όπου οι Μονάδες δεν δύνανται να συγκροτήσουν κλιμάκια ή από τα κλιμάκια λείπει 
κάποια ειδικότητα τα παιδιά θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το δίκτυο των συμβεβλημένων 

ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια των 200 επισκέψεων το μήνα, δωρεάν. 
Σημειώνεται ότι οι επιτροπές/κλιμάκια των Μονάδων Υγείας θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο του 

Οργανισμού σε ευκρινές σημείο όπου θα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και 
διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία τους.  
Επισημαίνουμε ότι επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με όλες τις Μονάδες Υγείας που 
συγκρότησαν κλιμάκια/επιτροπές για την χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών υγείας.  

  Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
 

Ιωάννης Ν. Βαφειάδης 
 
 
 

 

 

 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
           Αθήνα, 27/2/2013 
 
           Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
                         Υπηρεσιών Υγείας 

                 Προς:  
Υπουργείο Υγείας 

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας  
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγραμμάτων 
  

Δ/νση: Σχεδιασμού 
Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας  
Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη 
Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι  

E-mail: d7@eopyy.gov.gr 



        

       Στα  πλαίσια  της καλύτερης και έγκαιρης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων παιδιών/μαθητών 
για τα οποία έχει  θεσμοθετηθεί  πιστοποίηση της υγείας τους προκειμένου να εγγραφούν στο 
σχολείο  και  να  συμμετάσχουν  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής,  η  Διοίκηση  του  ΕΟΠΥΥ 
ενημερώνει τους ιατρούς του Οργανισμού ότι:

  Α.   Η  υπ΄  αριθ. 58410/Γ4/14.6.05  (ΦΕΚ  859/τευχ.  Β/23.6.05)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 
αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του μαθητή/τριας το οποίο συμπληρώνεται κατά 
την εγγραφή του παιδιού:

 Στο  Νηπιαγωγείο,  στις  Α΄,  Γ΄ και  Ε΄ τάξεις του  Δημοτικού σχολείου,  στην  Α΄ τάξη του 
Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη του Ενιαίου & του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

    
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

       
       Αθήνα: 11/4/2012

       Αρ. Πρωτ.:  16608

Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

        Προς: 
Τις Υπηρεσίες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Νομαρχιακές  &  Τοπικές  Μονάδες 

Υγείας(πρώην ΙΚΑ)
Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

(για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν 
λειτουργούν με αυτοτέλεια)

Σταθμοί  Προστασίας  Μάνας  –  Παιδιού  & 
Εφήβου (59)

Διαγνωστικό  Κέντρο  Ιατρικής  της  Εργασίας 
Αθήνας

Κέντρο  Προληπτικής  Ιατρικής 
Αλεξανδρούπολης

ΟΑΕΕ-Γενική Δ/νση Ασφάλισης
Ακαδημίας 22 ΑΘΗΝΑ 

1. ΟΠΑΔ  -ΤΥΔΚΥ 
Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης
Μακεδονίας 8 ΑΘΗΝΑ

2. ΟΓΑ – Δ/νση Παροχών
 Πατησίων 30 ΑΘΗΝΑ            

Κοινοποίηση:
1. Γραφ. Προέδρου Κ. Γ. Βουδούρη
2. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ.Κ.Σουλιώτη
3. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ.Κ. Νικόλη
4. Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ/νση Σπουδών  Π.Ε. 
Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων

Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα: Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας 
Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
         Τ.Κ 15123  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
Αριθ. Τηλ.: 2106871784-719
Fax:  2106871795

ΘΕΜΑ : «Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών»

ΑΔΑ: Β4ΩΓΟΞ7Μ-ΓΜΝ



Το Α.Δ.Υ. αποτελεί σημαντικό θεσμό για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας των 
μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την συμμετοχή τους στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες,   είναι επίσημο έγγραφο και έχει 
ισχύ  δύο  (2)  σχολικών  ετών  για  το  Δημοτικό  σχολείο  και  τριών  (3)  σχολικών  ετών  για  το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Το  Ατομικό Δελτίο  του Μαθητή συμπληρώνεται  από ιατρούς  ειδικότητας  Παιδιατρικής, 
Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.  

Η παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις  που 
κρίνεται απαραίτητη. 

Β.  Σύμφωνα  με  τα  Π.Δ.  200  &  201 «Οργάνωση  και  λειτουργία  Νηπιαγωγείων  και 
Δημοτικών  Σχολείων»  (ΦΕΚ  161/τευχ.Α/13.7.1998)  άρθρα  7  και  το  Νόμο  3687 (ΦΕΚ159/τευχ. 
Α/1.8.2008) άρθρο 27, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημοτικού 
Σχολείου απαιτούνται:

• Για το Νηπιαγωγείο (νήπια & προνήπια)  πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

• Για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πιστοποιητικό οφθαλμολογικής, καρδιολογικής και 

οδοντολογικής εξέτασης.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις Υγείας, των προς εγγραφή μαθητών/τριών, συμπληρώνονται από 
ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Οδοντιατρικής. 

Ενημερωτικά  σας  γνωρίζουμε  ότι,  το  Υπουργείο  Υγείας  &  Κοιν/κής  Αλληλεγγύης  –  Κεντρικό  
Συμβούλιο Υγείας και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μας έχουν κάνει γνωστό ότι:  «Τα 
παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε  
περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από  
Παιδοκαρδιολόγο». 

Τα  ασφαλισμένα  παιδιά  στον  ΕΟΠΥΥ  με  τη  φροντίδα  των  γονέων  ή  κηδεμόνων  τους, 
μπορούν  να  προσέρχονται  στους  Ιατρούς  των  παραπάνω  ειδικοτήτων,  των  Μονάδων  Υγείας 
(μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού-184 ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση  
των ασφ/νων) και στους  συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό (σύμφωνα με τους όρους  
και  προϋποθέσεις  της  σύμβασής  τους), για  δωρεάν εξέταση,  συμπλήρωση  του  Α.Δ.Υ.  και 
χορήγηση των αναγκαίων βεβαιώσεων υγείας.

Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ, όπως μεριμνήσουν για την 
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων ιατρών, της περιοχής ευθύνης τους.
           Πληροφορίες για τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ παρέχονται από το σύστημα των τηλεφωνικών 
ραντεβού  (184),  από  την  ιστοσελίδα  του  ΕΟΠΥΥ  και  τους  ενταχθέντες  Φορείς  Κοινωνικής 
Ασφάλισης.   

                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΓΟΞ7Μ-ΓΜΝ



                                                                                                                       ΕΞ.   ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,      21/03/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                 Αρ.  πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών  για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης 
Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση  εγγραφής των  μαθητών στις δομές 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  συμπλήρωσης  του 
Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

 
       Σύμφωνα με τις παρ.  (1), (10) & (11) της ενότητας Γ’ (Τμήμα Κατάρτισης  
Προγραμμάτων),  του  άρθρου  12  «Διάρθρωση  –Αρμοδιότητες,  Διεύθυνση  (Υ3) 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας»  (Π.Φ.Υ.)  του  Π.Δ/τος  95/10.3.2000 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ.  Α’),  η Δ/νση 
Π.Φ.Υ.  έχει  την  αρμοδιότητα  διαχείρισης  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την 
πρωτοβάθμια  φροντίδα  και  με  την  κατάρτιση,  παρακολούθηση  και  υλοποίηση 
προγραμμάτων,  για  την  παροχή  υπηρεσιών  πρόληψης,  για  την  εν  γένει 
ψυχοκοινωνική  στήριξη  του  παιδικού  πληθυσμού,  των  νηπιαγωγείων,  των 
δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων, καθώς και τη συλλογή και 
αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν τη νοσηρότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας 
και των εκπαιδευτικών λειτουργών καθώς και τις γενικές προληπτικές εξετάσεις 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας    
Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 
                     
E-mail 

: Αριστοτέλους 17
: 101 87
: Σ. Χατζηχαραλάμπους
: Κ. Κραβαρίτη 
: Π. Βαλιδάκη
: 210-5235908 
: 2132161620/622/623
: pfy@yyka.gov.gr

         ΠΡΟΣ :ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
                             ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΑΔΑ: ΒΕΔΖΘ-0ΞΞ



των  μαθητών  με  βάση  το  τηρούμενο  δελτίο  υγείας,  με  σκοπό  την  υποβολή 
ανάλογων προτάσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικής Υγείας  της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής 
του Υ.Υ. (παρ.2 εδάφιο (ε) άρθρο 50 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α’)).

     
1. ΓΕΝΙΚΑ

     Αναφορικά  με  τις  διαδικασίες  έκδοσης  Πιστοποιητικών  Υγείας,  για  την 
εγγραφή  μαθητών-τριών  στις  δομές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Π.Ε. & Δ.Ε.), σας ενημερώνουμε: 
  
     α. Σύμφωνα με τη παρ.1  του άρθρου 7, των Π.Δ 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.  
Α’)  και  όπως  ειδικότερα   αναφέρεται  σε  σχετικές  εγκυκλίους  που  κατ’  έτος 
εκδίδονται από τη Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (Υ.Π.Θ.Π.Α.),  οι 
εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 
από 1 έως  21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161 
τ.  Α’),  μεταξύ  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για  την  εγγραφή  στο 
νηπιαγωγείο, είναι και τα εξής: 
           - Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση  
             άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 
             και η οδοντολογική εξέταση.

     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ 201/1998 
(ΦΕΚ 161 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 
159 τ. Α’), μεταξύ των απαιτούμενων  δικαιολογητικών για την εγγραφή στην Α’ 
τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα εξής:
            -Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (μαθητή), ή προσκόμιση 
              άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα  
              εμβόλια.
           - Έκδοση πιστοποιητικού οδοντολογικής εξέτασης, όπως επίσης και 
          - Έκδοση πιστοποιητικών καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

     Στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται  κατ’ έτος από το Υ.Π.Θ.Π.Α. γίνεται 
αναφορά  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  πιστοποιητικά  υγείας 
(οδοντολογική  εξέταση  για  το  νηπιαγωγείο  –  οδοντολογική,  καρδιολογική  και 
οφθαλμολογική  εξέταση  για  την  Α’  τάξη  του  δημοτικού  σχολείου)  τα  οποία 
κατατίθενται  κατά  την  περίοδο  εγγραφής,  το  μήνα  Ιούνιο  κάθε  έτους  και  που 
δύνανται  να  κατατεθούν  και  κατά  το  μήνα  Σεπτέμβριο  στην  έναρξη  του  νέου 
σχολικού έτους.

     β1. To Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθορίζεται με την 
αριθμ. 58410/Γ4 «Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του 
Ατομικού  Δελτίου  Υγείας  (Α.Δ.Υ)»  (ΦΕΚ  859  τ.  Β’/23-06-2005.)  ΚΥΑ  και 
αποτελεί  στοιχείο  που  κατατίθεται  στη  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (συν. 1).
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     Το Α.Δ.Υ.Μ. (συν. 2) κατατίθεται στις σχολικές Μονάδες κατά την εγγραφή 
του μαθητή-τριας α) στο νηπιαγωγείο, β) στην Α’ , Γ’ και Ε’ τάξη του Δημοτικού 
και γ) στις Α’ τάξεις Γυμνασίου, Ενιαίου και Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου. 

     β2.  Οι συναρμόδιες Δ/νσεις  τoυ Υπουργείου Υγείας και  του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν διαμορφώσει σε 
συνεργασία, Τροπολογία Νόμου και Σχέδιο Κ.Υ.Α. σχετικά με την αναμόρφωση 
του  Ατομικού  Δελτίου  Υγείας  του  Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.),  καθώς  και  των 
πιστοποιητικών  υγείας  που  απαιτούνται  για  την  εγγραφή  των  παιδιών  στη 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
     Τα ανωτέρω προωθούνται  σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και υπηρεσίες, 
προκειμένου  να  γίνει  διάλογος  για  την  οριστικοποίηση  της  μορφής  και  του 
χαρακτήρα του Α.Δ.Υ.Μ., ώστε να αναπτυχθούν  ενέργειες θεσμοθέτησης που θα 
θέσουν σε ισχύ το νέο καθεστώς από το 2014.

     γ1. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες που θεσμικά προβλέπονται και υλοποιούνται 
κατά τις περιόδους εγγραφής των μαθητών-τριών στα σχολεία (από Ιούνιο έως και 
Σεπτέμβριο),  τόσο από μαρτυρίες  που προέρχονται από το χώρο των αρμόδιων 
υπηρεσιών υγείας,  που έχουν την ευθύνη έκδοσης των Πιστοποιητικών Υγείας, 
των επαγγελματιών υγείας –ιατρών όσο και των πολιτών – γονέων που επιθυμούν 
την  έκδοση  των  εν  λόγω  εγγράφων,  προκαλούν  ποικίλα  προβλήματα  και 
δυσχέρειες όπως: 
              -Πολλαπλές μετακινήσεις των ενδιαφερομένων - και ιδιαίτερα από 
αγροτικές σε αστικές περιοχές – σε κλινικές νοσοκομείων και ιδιώτες ιατρούς.
               -Πολλαπλή οικονομική  επιβάρυνση  για  την  έκδοση κάθε  νέου 
πιστοποιητικού υγείας 
               -Υπερφόρτωση με ραντεβού των αρμόδιων κλινικών των νοσοκομείων,  
γεγονός  που  καθυστερεί  την  έκδοση  των  πιστοποιητικών  και  κατ’  επέκταση 
δυσχεραίνει την τακτική και έκτακτη εξυπηρέτηση των περιστατικών. 
               -Διοικητική επιβάρυνση των Υπηρεσιών των νοσοκομείων για την  
έκδοση διαφορετικών Πιστοποιητικών Υγείας, που αφορούν το ίδιο παιδί.

     γ2.  Το Υπουργείο Υγείας προώθησε την πιλοτική συγκρότηση κλιμακίων 
ιατρών με σχετική εγκύκλιο (Υ3γ/ΓΦ13/Γ.Π.οικ.82130/24-8-2012), με συντονισμό 
των Υγειονομικών Περιφερειών, στα Κέντρα Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία 
των Νοσοκομείων της  χώρας για την περίοδο Σεπτέμβριος  -  Οκτώβριος 2012.

Παρά  τις  δυσκολίες  που  προέκυψαν  σε  οργανωτικό  και  λειτουργικό 
επίπεδο, για πρώτη φορά, επιτεύχθηκε η συντονισμένη εξυπηρέτηση οικογενειών 
για το εν λόγω θέμα, διευκολύνοντας  μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων μαθητών, 
ιδιαίτερα σε  αγροτικές  και  ημιαστικές  περιοχές,  αναδεικνύοντας  παράλληλα τα 
σημαντικά προβλήματα έλλειψης των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων, αλλά 
και την αδυναμία κάλυψης όλων των αναγκών συμπλήρωσης των Α.Δ.Υ.Μ., που 
συνέχισαν να εξυπηρετούνται, - με τα όποια προβλήματα καθυστέρησης από τις 
δομές του Ε.Σ.Υ., - μετά το μήνα Οκτώβριο του 2012.

     δ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 
συνεργασία  με  τις  συναρμόδιες  Διευθύνσεις,  Ανάπτυξης  Μονάδων  Υγείας  και 
Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές-τριες και 
οι οικογένειές τους για τη λήψη σχετικών Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται 
για τις εγγραφές των μαθητών-τριών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. και τη 
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συμπλήρωση  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  προωθούν  με  την  παρούσα  εγκύκλιο  την  άμεση 
διεξαγωγή  ενεργειών  για  τη  συγκρότηση  κλιμακίων  ιατρών  σε  Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  του  Ε.Σ.Υ.,  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  με 
συνεργασία  ιδιωτών  ιατρών  σε  ειδικές  περιπτώσεις που  θα  καλύψουν  τις 
σχετικές  ανάγκες  για  τις  εγγραφές  του  σχολικού  έτους  2013-2014, ως 
ακολούθως :

2. ΚΕΝΤΡΑ  ΥΓΕΙΑΣ  –   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.).

     α.  Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας να μεριμνήσουν 
για τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών με ειδικότητες Οδοντιάτρων, Καρδιολόγων, 
Οφθαλμιάτρων και Παιδιάτρων, που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς 
στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  καθώς  και  στα  Κέντρα 
Υγείας ευθύνης τους.
     Η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων ιατρών αφορά μόνο τις περιπτώσεις 
διευκόλυνσης για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται για 
την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη των Δημοτικών 
Σχολείων καθώς και στη συμπλήρωση των Α.Δ.Υ.Μ. από Παιδιάτρους (για 
την παράλληλη κατάθεση αυτού κατά την εγγραφή).

     Επισημαίνεται ότι,  εφόσον υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης των εν 
λόγω κλιμακίων,  είναι  σκόπιμο να δοθεί  προτεραιότητα,  στην κάλυψη του 
μαθητικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, μέσω των Κέντρων Υγείας.

     β.  Ο προγραμματισμός λειτουργίας των κλιμακίων ιατρών σε συγκεκριμένες 
ημέρες  και  ώρες  της  εβδομάδας  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  των  Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων  και  στα  Κέντρα  Υγείας,  θα  διευκολύνει  την  έκδοση  ενός  ενιαίου 
Πιστοποιητικού  Υγείας  για  τους  μαθητές,  όπου  όλοι  οι  αρμόδιοι  ιατροί  θα 
εκθέτουν  την  κατάσταση υγείας  του  παιδιού,  αποσυμφορώντας   τις  Υπηρεσίες 
Υγείας. 
     Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων 
ιατρών στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, (είτε λόγω έλλειψης 
των  ειδικοτήτων  είτε  λόγω  λειτουργικών  δυσχερειών),  καθ’όλη  την  περίοδο 
εξυπηρέτησης  των  οικογενειών,  προτείνεται  η  κατά  προτεραιότητα 
διευκόλυνσή  τους,  ώστε  στις  προγραμματισμένες  ημέρες  και  ώρες,  να 
επισκέπτονται τις ανάλογες ειδικότητες ιατρών για την ταυτόχρονη λήψη των 
Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται. 

γ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών από 
τις  προαναφερόμενες  μονάδες του Ε.Σ.Υ.,  ορίζονται  οι  μήνες  Απρίλιος  έως 
Ιούνιος  και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013. 

δ.  Λαμβάνοντας υπόψη: α) την αριθμ. Υ4α/οικ.165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080 τ. 
Β’),  β)  την  αριθμ.  Υ4α/οικ.1329/4-1-2011  εγκύκλιο,  γ)  την  αριθμ.  Υ4α/οικ. 
4456/14-1-2012 εγκύκλιο και δ) το αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.83225/30-8-2012 έγγραφο, 
σύμφωνα  με  τα  οποία  ρυθμίζονται  θέματα  αμοιβής  (εξέταστρο)  στα  πρωινά 
ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας, σας γνωρίζουμε ότι 
στο  πλαίσιο  εξυπηρέτησης  των  οικογενειών  και  μαθητών–τριών  για  τη 
χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας εγγραφής στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. 
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και  συμπλήρωσης  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  οι  εν  λόγω  ενδιαφερόμενοι  κατά  τις 
επισκέψεις  τους  στα  πρωινά  και  απογευματινά  ιατρεία  των  Εξωτερικών 
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας,  δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο εξέταστρο 
των πέντε (5) Ευρώ.     
 
     ε. Ο ανωτέρω προγραμματισμός  ανά Υ.ΠΕ να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  (Τμήμα  Γ’  –  Κατάρτισης  Προγραμμάτων), 
Δημόσιας Υγιεινής (Τμήμα Σχολικής Υγείας),  και Ανάπτυξης  Μονάδων Υγείας 
(Τμήμα Α’ – Οργάνωσης Νοσοκομείων) και στο γραφείο του Υπουργού και του 
Γενικού Γραμματέα του Υ.Υ. προς  ενημέρωση. 
     Στον εν λόγω προγραμματισμό, να συμπεριλαμβάνονται, οι ημέρες  και οι ώρες 
επισκέψεων, καθώς και η σύνθεση των κλιμακίων από τις ειδικότητες των ιατρών, 
ανά Κέντρο Υγείας ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
     Το όλο εγχείρημα, δύναται να αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη, την όσο 
δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση της λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

     στ. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), καλείται στο πλαίσιο 
διαχείρισης  του  συστήματος  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης  πολιτών  για  ραντεβού 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα -γραμμή 1535- να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες 
για τον προσδιορισμό των διαδικασιών, για πρόβλεψη τηλεφωνικών ραντεβού σε 
ενδιαφερομένους,  στις  προγραμματισμένες  ημέρες  και  ώρες  για  τις  αντίστοιχες 
μονάδες Π.Φ.Υ. και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  του Ε.Σ.Υ. για τη χορήγηση των 
σχετικών πιστοποιητικών υγείας και συμπλήρωσης των Α.Δ.Υ.Μ.
 Το  Ε.Κ.ΕΠ.Υ.  καλείται  να  ενημερώσει  με  σχετικό  έγγραφό  του  τις  αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υ.Υ. για τη διαμόρφωση των ανωτέρω διαδικασιών.

 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).    

     Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ Υ3γ/ΓΦ2.1/13/Γ.Π.οικ 17720/18-2-2013 εγγράφου 
της Δ/νσης Π.Φ.Υ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των αρ. πρωτ. οικ. 8498 και 8501 /27-
2-2013 ( αρ. εισερχ. Π.Φ.Υ. 22350/5-3-2013 και 21949/4-3-2013) εγγράφων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (συν. 3α) ορίζονται τα ακόλουθα:

     α. Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μεριμνήσει για τη συγκρότηση κλιμακίων 
ιατρών  ανάλογων  ειδικοτήτων  (Καρδιολόγων,  Οδοντιάτρων,  Οφθαλμιάτρων, 
Παιδιάτρων),  στις  Νομαρχιακές  και  Τοπικές Μονάδες Υγείας (πρώην ΙΚΑ) και 
στις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα και 
Παραρτήματα  του  ΙΚΑ-  ΕΤΑΜ,  προκειμένου  να  διατυπώνεται   -κατά  ενιαίο 
τρόπο,  σε  ένα  κοινό  πιστοποιητικό  υγείας  με  υπογραφή  όλων  των  ανωτέρω 
ειδικοτήτων  ιατρών,-  η  κατάσταση  υγείας   του  παιδιού  ή  αντίστοιχα  να 
συμπληρώνονται τα Α.Δ.Υ.Μ., έτσι ώστε τα εν λόγω έγγραφα να κατατίθενται για 
τις  εγγραφές  των  παιδιών  και  μαθητών  στις  Μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     β. Προτείνεται για τη διευκόλυνση της εν λόγω διαδικασίας, οι γονείς  και 
κηδεμόνες  των  παιδιών  να  προσέρχονται  στα  εν  λόγω  κλιμάκια  ιατρών  ή 
μεμονωμένα στους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας του 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  μέσω των γραμματειών των μονάδων για τηλεφωνικό ραντεβού, με 
ειδική  αναφορά  για  εξυπηρέτηση  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  κατά 
προτεραιότητα.
     Σημειώνεται  ότι  τα  εν  λόγω κλιμάκια  των  ιατρών  που θα  συγκροτηθούν 
προτείνεται  να  λειτουργούν  συγκεκριμένες  ημέρες  και  ώρες  την  εβδομάδα,  σε 
πρωινό  και  απογευματινό  ωράριο,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 
ενδιαφερομένων.
     Σε πίνακα που καταρτίσθηκε  από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (συν. 3α) 
και  του  οποίου  η  συμπλήρωση  είναι  σε  εξέλιξη,  παρουσιάζονται  οι  Μονάδες 
Υγείας που εντάσσονται στο Δίκτυο εξυπηρέτησης των οικογενειών, οι ώρες και οι 
ημέρες  εξυπηρέτησης (πρωί ή απόγευμα)  καθώς και  οι  ειδικότητες  ιατρών που 
δύνανται να εξυπηρετούν τους ενδιαφερομένους στο πλαίσιο αυτό.   

     γ. Αντίστοιχη εξυπηρέτηση γονέων και κηδεμόνων παρέχεται σε περιπτώσεις 
όπου δεν είναι δυνατή η συγκρότηση κλιμακίων στις Μονάδες Υγείας ή  απουσίας 
κάποιας ειδικότητας ιατρών από αυτά, από το Δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών 
με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανάλογων ειδικοτήτων, για  δωρεάν εξέταση, χορήγηση των 
Πιστοποιητικών  Υγείας  και  συμπλήρωση  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  στο  πλαίσιο  των 
διακοσίων (200) επισκέψεων το μήνα.

     δ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών 
από  τις  προαναφερόμενες  μονάδες  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  ορίζονται  οι  μήνες 
Απρίλιος  έως  Ιούνιος  και  Σεπτέμβριος  -  Οκτώβριος  2013,  δεδομένου  ότι  οι 
εγγραφές  για  το  νέο  σχολικό  έτος  γίνονται  τον  Ιούνιο,  με  τη  δυνατότητα 
κατάθεσης σχετικών Πιστοποιητικών Υγείας μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους 
και των Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι και τον Οκτώβριο αντίστοιχα. 
     Στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης των οικογενειών από τους συμβεβλημένους 
ιδιώτες ιατρούς, η περίοδος που προτείνεται να εξετάζονται κατά προτεραιότητα 
τα παιδιά και οι μαθητές από αυτούς,  είναι από  τους μήνες Απρίλιο έως και 
Οκτώβριο 2013.

     ε.  Οι  ανωτέρω  διευκολύνσεις  αφορούν  οικογένειες  και  παιδιά  που  είναι 
ασφαλισμένα  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Ιδιαίτερη  μέριμνα  θα  ληφθεί  για  την  άμεση 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων  στις  γραμματείες  των Μονάδων 
Υγείας, που θα δίνουν ιδιαίτερες πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή. 
                    
     στ.  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.16608/11-04-2012 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ (συν.  3β)  τα  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  μπορούν  να  εξεταστούν  από 
Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, 
να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο. 

4.  ΔΙΚΤΥΑ  ΙΔΙΩΤΩΝ  ΙΑΤΡΩΝ  (Δ.Ι.Ι)  ΜΕ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  (Ι.Σ.)  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.).

     Λαμβάνοντας  υπόψη,   την  κατά περιόδους  εκδήλωση ενδιαφέροντος  από 
ιδιώτες  ιατρούς που παρέχουν τις  υπηρεσίες τους σε νησιωτικές,  αγροτικές  και 
δυσπρόσιτες  περιοχές  της  χώρας,  για  την  δωρεάν   χορήγηση  Πιστοποιητικών 
Υγείας  για  εγγραφή  παιδιών  σε  σχολικές  μονάδες  Π.Ε.  και  συμπλήρωσης  των 
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Α.Δ.Υ.Μ.,  η  Δ/νση  Π.Φ.Υ.  ύστερα  από  το  αρ.  πρωτ. 
Υ3γ/ΓΦ13/24/Γ.Π.οικ.12866/4-2-2013  εγγράφου  προς  τον  Πανελλήνιο  Ιατρικό 
Σύλλογο  (Π.Ι.Σ.)  και  απάντηση  με  το  αριθμ.  262/28-2-2013  (εισερχ.  Π.Φ.Υ. 
21710/1-3-2013) έγγραφο, ενημερώνει τα ακόλουθα:

     α. Οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων, της χώρας με το συντονισμό της 
Διοίκησης  του  Πανελλήνιου  Ιατρικού  Συλλόγου,  να  μεριμνήσουν  για  την 
ανάπτυξη  Δικτύου  Ιδιωτών  Ιατρών  (Δ.Ι.Ι.),  σε  εθελοντικό  επίπεδο,  για 
διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας - Α.Δ.Υ.Μ., για 
εξυπηρέτηση  εγγραφής  των  μαθητών  στις  δομές  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το εν λόγω Δ.Ι.Ι.  αναπτύσσεται  από ιατρούς (παιδιάτρους, παθολόγους, 
καρδιολόγους,  Οφθαλμιάτρους,  Οδοντιάτρους)  μόνο  σε  ορεινές,  δυσπρόσιτες, 
αγροτικές,  νησιωτικές  περιοχές  των  Νομών  της  χώρας,  στις  οποίες  δεν 
υπάρχει  λόγω  γεωγραφικής  απομόνωσης   ή  απόστασης,  η  δυνατότητα 
εξέτασης της  κατάστασης  υγείας  του παιδιού από Μονάδες του Ε.Σ.Υ. και 
του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  προκειμένου  να  χορηγούνται  Πιστοποιητικά  Υγείας  ή 
αντίστοιχα να συμπληρώνονται τα Α.Δ.Υ.Μ., έτσι ώστε τα εν λόγω έγγραφα να 
κατατίθενται  για  τις  εγγραφές  των  παιδιών  και  μαθητών  στις  Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     β. Οι  ενδιαφερόμενοι  Ιδιώτες  Ιατροί,  των  ανάλογων  ειδικοτήτων  που 
προσφέρονται  να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους,  με δωρεάν εξέταση 
παιδιών  και  μαθητών, χορήγηση  Πιστοποιητικών  Υγείας  και  συμπλήρωση 
των  Α.Δ.Υ.Μ.,  δηλώνουν  γραπτώς  με  αίτηση  το  ενδιαφέρον  τους  στους  κατά 
τόπους  Ιατρικούς  Συλλόγους  της  χώρας  για  τη  δωρεάν εξυπηρέτηση  των 
ενδιαφερομένων. 

     γ. Τα κριτήρια συμμετοχής  των ενδιαφερομένων Ιδιωτών Ιατρών στο εν λόγω 
Δίκτυο  είναι :

- Να μην υπάρχουν στην περιοχή ανάλογες ειδικότητες ιατρών του 
Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

- Να  προσφέρουν τις υπηρεσίες σε νησιωτικές, δυσπρόσιτες ορεινές 
–  αγροτικές  περιοχές,  όπου  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  ειδικότητα 
ιατρών του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε απόσταση μικρότερη των 
είκοσι (20) χιλιομέτρων περίπου. 

- Να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά και οικογένειες 
που  είναι  άποροι  –  ανασφάλιστοι  (με  επίδειξη  του  Βιβλιαρίου 
Οικονομικής  Αδυναμίας  του  Υ.Υ.  ή  Πιστοποιητικού  Κοινωνικής 
Προστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας), που δεν έχουν 
δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης λόγω απουσίας ασφαλιστικών 
προϋποθέσεων  και  ανεργίας  (επίδειξη  κάρτας  ανεργίας  και 
βεβαίωσης  μη  παροχής  υγειονομικής  περίθαλψης  από  τον 
ασφαλιστικό  τους  φορέα  κλπ.)  και  που  είναι  πρόσφυγες  – 
μετανάστες,  που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και δεν δικαιούνται 
υγειονομικής περίθαλψης. 

     δ. Οι  ανωτέρω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στους χώρους των 
ιατρείων τους, καταχωρώντας τις σχετικές ιατρικές πράξεις στο Βιβλίο Πελατών 

7

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΘ-0ΞΞ



που τηρούν, σημειώνοντας τη χορήγηση πιστοποιητικών ή Α.Δ.Υ.Μ., το όνομα 
του μαθητή, τη σχολική μονάδας φοίτησης, το κοινωνικό κριτήριο εξυπηρέτησης 
(από τα προαναφερόμενα)  με την ένδειξη δωρεάν και την παροχή μηδενικής 
απόδειξης για την παροχή υπηρεσιών.

     ε. Οι κατά τόπους Ιατρικοί  Σύλλογοι, ύστερα από ενημέρωση των ιατρών 
μελών τους - σε συνέχεια της παρούσης  εγκυκλίου του Υ.Υ.,- δέχονται αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων  Ιδιωτών Ιατρών για να συμμετάσχουν στο εν λόγω Δίκτυο, 
με τα κριτήρια που προαναφέρονται, θα χορηγούν σχετική έγκριση (με απόφαση 
Δ.Σ.) παροχής των προαναφερομένων υπηρεσιών με τους συγκεκριμένους όρους 
(προκειμένου να διασφαλιστούν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και δεοντολογίας) 
και θα ενημερώνουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

     στ.  Σημειώνεται ότι οι Ιδιώτες Ιατροί έχουν την ευθύνη φύλαξης στο αρχείο 
τους, αντιγράφων των Πιστοποιητικών Υγείας που χορηγούν και των Α.Δ.Υ.Μ. 
που συμπληρώνουν καταγράφοντας  σε αυτά καθώς και στο Βιβλίο των Πελατών 
την  κατηγορία  που  εντάσσεται  ο  εξυπηρετούμενος,  προκειμένου  να  λάβει  τις 
δωρεάν υπηρεσίες.
     Οι  Ιατρικού  Σύλλογοι  έχουν  την  ευθύνη  τήρησης  των  αιτήσεων   των 
ενδιαφερομένων Ιατρών καθώς και τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης εθελοντικής - 
δωρεάν παροχής του εν λόγω έργου.

     ζ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών 
από το Δίκτυο Ιδιωτών Ιατρών που θα αναπτυχθεί από τους Ι.Σ. της χώρας 
και τον Π.Ι.Σ. ορίζεται από τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο 2013, δεδομένου 
ότι οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος γίνονται τον Ιούνιο, με τη δυνατότητα 
κατάθεσης σχετικών πιστοποιητικών υγείας μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους 
και των Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

     Η εν λόγω περίοδος ισχύει και για κάθε επόμενο έτος. 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

    Όλοι οι ανωτέρω συναρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία της  εν 
λόγω  εξυπηρέτησης,  διευκόλυνσης  των  οικογενειών  και  μαθητών-τριών, 
καλούνται  να οργανώσουν ο  καθένας  ξεχωριστά  αλλά και  σε συνεργασία,   τις 
ενέργειες  που  απαιτούνται  για  την  έγκαιρη  και  έγκυρη  ενημέρωση  και 
πληροφόρηση των πολιτών, των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών, των 
σχολικών μονάδων, των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε., των μονάδων υγείας Π.Φ.Υ. υπό 
τον  κοινό  για όλους  τίτλο  «Χορήγηση Πιστοποιητικών  Υγείας για εγγραφές 
παιδιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου 
Υγείας» ως ακολούθως :

     

α. Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες

• Οι  Διοικήσεις  των  Υγειονομικών  Περιφερειών  καταχωρούν  στο 
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διαδικτυακό τους  τόπο,   πίνακες   που θα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα 
λειτουργίας  των  κλιμακίων  ιατρών  ανά  Νοσηλευτικό  Ίδρυμα,  Κέντρο 
Υγείας,  με  αναφορά  στις  ημέρες  και  ώρες  καθώς  και  κάθε  άλλη 
πληροφορία που αφορά τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών στην 
περιοχή ευθύνη τους.

      Επίσης αναλαμβάνουν την ευθύνη αποστολής σε ηλεκτρονική και έντυπη   
            μορφή των εν λόγω πινάκων, στο Υπουργείο Υγείας  τόσο στη Δ/νση     
            Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , (ηλεκτρ. δ/νση : pfy  @  yyka  .  gov  .  gr   ),    
            όσο και στη Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης, Διαδικασιών και 
            Πληροφορικής, ηλεκτρ. δ/νση : doap  @  yyka  .  gov  .  gr  ), για σχετικές ενέργειες.

• Το Υπουργείο Υγείας, καταχωρεί στο διαδικτυακό του τόπο την παρούσα 
εγκύκλιο  (www  .  moh  .  gov  .  gr  , στην ενότητα «Για τον Πολίτη» και στην 
ενότητα  «Υγεία»  -  «Δ/νση  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας, 
Προγράμματα Π.Φ.Υ., Δράσεις-Τμήμα Γ’»).
Επίσης  στην  ενότητα  «Για  τον  Πολίτη»,  καταχωρούνται  οι 
προαναφερόμενοι πίνακες που αποστέλλουν οι Υ.ΠΕ.

     β. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Η  Διοίκηση  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  καταχωρεί  στο  διαδικτυακό  του  τόπο 
(www  .  eopyy  .  gr  ),  στη  σχετική  ενότητα,   πίνακες   που  περιλαμβάνουν  το 
πρόγραμμα  λειτουργίας  των  κλιμακίων  ιατρών  στις  Νομαρχιακές  και  Τοπικές 
Μονάδες  Υγείας,  με  αναφορά  στις  ημέρες  και  ώρες  καθώς  και  κάθε  άλλη 
πληροφορία που αφορά τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών στην περιοχή 
ευθύνη τους.
      .

     γ. Ιατρικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

• Οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που συμμετέχουν στην 
οργάνωση  του  προαναφερόμενου  Δ.Ι.Ι.  (ενότητα  4),  καταχωρούν  στο 
διαδικτυακό τους τόπο, το όνομα, την ειδικότητα των ιατρών, τα στοιχεία 
επικοινωνίας καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. για την σχετική έγκριση.

• Η Διοίκηση του  Π.Ι.Σ., συγκεντρώνει τα στοιχεία των ιατρών του εν λόγω 
Δ.Ι.Ι. κατά περιοχή και κατά Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να διαμορφώσει ένα 
ενιαίο Μητρώο αυτού, από το οποίο θα  ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς  και  οι   σχολικές  μονάδες,   διαδικτυακά,  προκειμένου  να 
εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (www.pis.gr).

 

     Στον εν λόγω προγραμματισμό, να προβλεφθεί η ενημέρωση των σχολικών 
μονάδων του νομού, της περιοχής ευθύνης των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και του Δ.Ι.Ι., με ενημέρωση τόσο των αρμόδιων διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  όσο  και  των  επαγγελματιών 
υγείας που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ, ώστε με την έγκαιρη διασύνδεση των 
υπηρεσιών με τα σχολεία, να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των γονέων και 
των μαθητών.
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      Τέλος παρακαλείστε, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά  την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας,  να   ενημερώνετε  το  Υπουργείο  Υγείας   (Δ/νση  Π.Φ.Υ.)  για  τα 
προβλήματα  που  τυχόν  προκύπτουν  από την εφαρμογή  της  διαδικασίας  αυτής, 
προκειμένου να τύχουν αντιμετώπισης, για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στα επόμενα έτη. 

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  Θ.  ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Δέκα (10) σελίδες.

1. Η αριθμ.58410/Γ4 (ΦΕΚ859 τ.Β’/2005) ΚΥΑ (σελ. 3)

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (σελ 1)

3α. Το αριθμ. πρωτ. οικ.8498/27-2-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σελ. 4)

3β. Το αριθμ. πρωτ.16608/11-4-2012 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σελ. 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
2. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ – Πανεπιστημιακά
3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
    Δ/νση Σχεδιασμού- Τμήμα : Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας
    Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
    (για διαβίβαση  σε όλες τις μονάδες υγείας)
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
    Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου
   106 75 Αθήνα
5. Όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας
6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
    Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
    Πολιτισμού και Αθλητισμού   
 α. Δ/νση Σπουδών Π.Ε 
      Τμήμα Γ
 β. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
 γ. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
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 δ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ
     Ανδρέα Παπανδρέου 37 
     15180  Μαρούσι
 8. Εθν. Καποδιστριακόν
    Πανεπιστήμιο Αθηνών
    Φιλοσοφική Σχολή
    Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
    Πρόγραμμα « Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
    Παν/πολη, 15784 Ιλίσια
 9. Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης
    Διαδικασιών και Πληροφορικής του Υ.Υ. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
   Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
   Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1
   115 27 Αθήνα
2. Συνήγορος του Πολίτη
    Βοηθό Συνήγορο του Παιδιού
     κ. Γ. Μόσχο
    Χατζηγιάννη Μέξη 5
    115 28 Αθήνα
3. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
    Πειραιώς 205
    104 31 Αθήνα
4. Σ.Δ.Ο.Ε
    Δ/νση Σχεδιασμού και 
    Συντονισμού Ελέγχων
    Πειραιώς & Αλκίφρωνος 92
   118 53 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ Υπουργού Υγείας 
2. Γραφ Αν.Υπουργού Υγείας 
3. Γραφ Υφυπουργού Υγείας 
4. Γραφ Γενικών  Γραμματέων (2) 
5  Γραφ.  Προιστ.  Γεν Δ/νσεων,
   Υγείας, Υπηρεσιών Υγείας, 
   Δημόσιας Υγείας κ Ποιότητας Ζωής (3) 
6. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (Τμ. Σχολικής Υγείας)
7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (Τμ A’) 
8. Διεύθυνση Οργάνωσης & Υποστήριξης των Δ.Υ.ΠΕ
9. Διεύθυνση Π.Φ.Υ (Τμήμα Γ’) (15)                                    
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéèì. 28386 (1)

ÁíÜèåóç Ýñãïõ ìå óýìâáóç.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ

ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í. 2527/1997 «Ôñïðïðïßçóç êáé óõ-

ìðëÞñùóç äéáôÜîåùí ôïõ í. 2190/1994 êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò» (ÖÅÊ 206/ ô.Á´/8.10.1997).

â) ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», (ÖÅÊ 137/ô.Á´/1985) ôï ïðïßï
ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í. 2081/1992 (ÖÅÊ 159/ô.
Á´/1992) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2á ôïõ Üñ-
èñïõ 1 ôïõ í. 2469/1997 (ÖÅÊ 38/ô.Á'/1997).

ã) ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ í. 2362/1995
«Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, ÅëÝã÷ïõ ôùí Äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò» (ÖÅÊ 247/ô.Á´/1995).

ä) ôïõ ð.ä. 373/1995 «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí
Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé Åóùôåñéêþí, óôï Õðïõñ-
ãåßï Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñù-
óçò êáé êáèïñéóìüò ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ» (ÖÅÊ 201/ô.
Á´/1995).

å) ôïõ ð.ä. 81/2002 «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Åèíé-
êÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (ÖÅÊ 57/ô. Á´/2002).

óô) ôçò ðáñáãñÜöïõ 51 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2412/1996
«ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï
óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». (ÖÅÊ
123/ô.Á´/17.6.1996).

æ) Ôçí õð� áñéèì. 14650/Ä10Å85 (ÖÅÊ 519/ 17.3.2004)
êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêï-
íïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìéêþí».

2. Ôçí ÄÉÐÐ/Ö.ÅÃÊÑ. 1/188/8903/3.6.2005 áðüöáóç ôçò
ÅðéôñïðÞò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò 55/1998
ÐÕÓ (ðáñÜãñáöïò 51 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2412/1996).

3. Ôçí õð� áñéèì. 211/2005 ãíùìïäüôçóç ôïõ Ã ÔìÞìá-
ôïò ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, áðü ôçí ïðïßá
ðñïêýðôåé üôé ðñüêåéôáé ãéá ãíÞóéåò óõìâÜóåéò Ýñãïõ êáé
äåí õðïêñýðôåôáé åîáñôçìÝíç åñãáóßá.
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4. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò ðñïôåéíüìåíåò äéáôÜîåéò ðñï-
êáëåßôáé óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, äáðÜ-
íç ýøïõò ðåíôáêüóéåò ïãäüíôá åííÝá ÷éëéÜäùí ïêôáêü-
óéùí åßêïóé ôåóóÜñùí åõñþ (589.824,00 6) åê ôùí ïðïßùí
ðïóü äéáêïóßùí óáñÜíôá ðÝíôå ÷éëéÜäùí åðôáêïóßùí
åîÞíôá åõñþ (245.760,00 6) ãéá ôï Ýôïò 2005 êáé ôï õðü-
ëïéðï ôñéáêüóéåò óáñÜíôá ôÝóóåñéò ÷éëéÜäåò åîÞíôá ôÝó-
óåñá åõñþ (344.064,00 6) ãéá ôï Ýôïò 2006 êáé èá âáñýíåé
ôéò ðéóôþóåéò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóù-
ôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò (Åéäéêüò
ÖïñÝáò 07-110, ÊÁÅ 0871) üðïõ õðÜñ÷åé åããåãñáììÝíç
ðßóôùóç, áðïöáóßæïõìå:

1. ÁíáèÝôïõìå Ýñãï ìå óýìâáóç ìßóèùóçò, óýìöùíá
ìå ôéò áíùôÝñù äéáôÜîåéò êáé ôï Üñèñï 681 ÊÅ ôïõ Áóôé-
êïý Êþäéêá, óå ôñéÜíôá äýï (32) Üôïìá ÐáíåðéóôçìéáêÞò
êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò áðü ôá ïðïßá ôá åßêïóé ðÝíôå (25)
ôïõëÜ÷éóôïí èá Ý÷ïõí ãíþóç ÷åéñéóìïý Çëåêôñïíéêïý
ÕðïëïãéóôÞ.

2. Ôï Ýñãï ðïõ áíáôßèåôáé óôá Üôïìá áõôÜ åßíáé: 
á) Ôçí åéóáãùãÞ ôïõ Åéäéêïý Ëçîéáñ÷åßïõ óôï Ðëçñï-

öïñéáêü óýóôçìá óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Êïéíùíßá ôçò
Ðëçñïöïñßáò Á.Å.

â) Ôçí áíÜãêç ôáîéíüìçóçò ôùí áéôçìÜôùí êáé ôùí áíá-
ãêþí ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôï-
äéïßêçóçò (Ï.Ô.Á.) ðñþôïõ âáèìïý, ùò ðñïò ôçí ðñáãìá-
ôïðïßçóç åðåíäýóåùí ôïðéêÞò áíÜðôõîçò, êáèþò êáé ãéá
ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí õöéóôÜìåíùí õðïäïìþí
êáé ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ìå ãíþìïíá ôçí áñìïíé-
êÞ, éóüññïðç âéþóéìç áíÜðôõîç, óôá ðëáßóéá êáôÜñôéóçò
ôïõ íÝïõ áíáðôõîéáêïý ðñïãñÜììáôïò ÔïðéêÞò Áõôïäé-
ïßêçóçò (Ðñüãñáììá «ÈÇÓÅÁÓ»).

ã) Ôçí ôáîéíüìçóç êáé ôçí êáôÜëëçëç åðåîåñãáóßá ãéá
ôçí ïñéóôéêÞ Ýíôáîç óôçí êåíôñéêÞ âÜóç äåäïìÝíùí ôïõ
Åèíéêïý Äçìïôïëïãßïõ ôùí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéëç-
öèåß ãéá Ýíôáîç ó' áõôü.

ä) Ôçí ôáîéíüìçóç ôùí áéôçìÜôùí êáé ôùí öáêÝëùí ãéá
ôçí áðüêôçóç åëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ
ôïõò ãéá ÷ñÞóç óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íÝïõ Íüìïõ
3284/2004 «Ðåñß êõñþóåùò ôïõ Êþäéêá ôçò ÅëëçíéêÞò
ÉèáãÝíåéáò».

3. Ôï Ýñãï áõôü èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèåß ìÝóá óå äþ-
äåêá (12) ìÞíåò.

4. Ôüðïò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ïñßæåôáé ôï Õðïõñãåßï
Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò.

5. Êáèïñßæïõìå ôç óõíïëéêÞ áìïéâÞ Ýêáóôïõ áíáäü÷ïõ,
óôï ðïóü ôùí äÝêá ïêôþ ÷éëéÜäùí ôåôñáêïóßùí ôñéÜíôá
äýï åõñþ (18.432,00 6) óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ
áíáëïãïýíôïò Ö.Ð.Á.

6. Ôï Ýñãï ðïõ ðåñéãñÜöåôáé áíáëõôéêÜ óôçí ðáñÜãñá-
öï 2 á, â, ã êáé ä óõíôåëåßôáé óôá ðëáßóéá ôùí íüìùí
3274/2004 êáé 3284/2004 êáé åéäéêüôåñá óôéò áíÜãêåò ðïõ
ðñïêýðôïõí ìå ôéò ñõèìßóåéò ðïõ åéóÜãïõí ïé äéáôÜîåéò
áõôÝò êáé ïé ïðïßåò äåí Ý÷ïõí áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï óôéò
ìÝ÷ñé ôþñá áðáó÷ïëÞóåéò ôùí õðçñåôïýíôùí õðáëëÞ-
ëùí, óôá ðëáßóéá ôùí óõíÞèùí êáèçêüíôùí ôïõò.

Åðßóçò ïé áíÜãêåò áõôÝò äåí åßíáé äõíáôüí íá áíôéìå-
ôùðéóèïýí áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ õðçñåôåß óôï Õðïõñ-
ãåßï Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñù-
óçò, äåäïìÝíïõ üôé ïé íÝåò ñõèìßóåéò ðñïûðïèÝôïõí ãéá
ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò åöáñìïãÞò ôïõò, ôçí åíôüò ôáêôïý
÷ñüíïõ óõëëïãÞ êáé åðåîåñãáóßá ôùí óôïé÷åßùí ðïõ áíá-
öÝñïíôáé áíùôÝñù êáé áðïôåëåß Ýêôáêôç, õðçñåóéáêÞ

áíÜãêç, äéÜöïñç ôùí ôáêôéêþí áíáãêþí ãéá ôçí êÜëõøç
ôùí ïðïßùí åßíáé óõóôçìÝíåò ïé õðçñåóßåò ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò. 

ÊáôÜ óõíÝðåéá ôï áíùôÝñù áíôéêåßìåíï ôçò ìßóèùóçò
Ýñãïõ äåí êáëýðôåé ðÜãéåò áíÜãêåò, áëëÜ óõíéóôÜ Ýêôá-
êôç áíÜãêç, ðïõ èá ïëïêëçñùèåß óå äåäïìÝíï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá, ìå ôçí Ýííïéá üôé äåí èá åðáíáëçöèåß óôï ìÝë-
ëïí, áëëÜ èá åîáíôëçèåß óôï ðñïêáèïñéóìÝíï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2005
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÐÑÏÊÏÐÇÓ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÄÏÕÊÁÓ

Ö
Áñéèì. Ä2/Ã/11303 (2)
Êáèïñéóìüò çìåñÞóéáò åêôüò Ýäñáò áðïæçìßùóçò êáé

åîüäùí ìåôáêßíçóçò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò ôùí Åðéèå-
ùñÞóåùí Ìåôáëëåßùí.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
Ôéò äéáôÜîåéò:
1. Ôïõ Üñèñïõ 29Á ðáñ. 2 åä. Á ôïõ í. 1558/1985 «Êõ-

âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò áõ-
ôü ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í. 2081/1992 (ÖÅÊ
Á/154) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2 ôïõ í.
2469/1997 (ÖÅÊ Á/38).

2. Ôïõ ð.ä. 381/1989 ãéá ôïí Ïñãáíéóìü ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Âéïìç÷áíßáò ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò (íõí ÁíÜðôõ-
îçò) (ÖÅÊ 168/Á/1989), êáèþò êáé ôïõ ð.ä. 238/1979 (ÖÅÊ
Á 66) ãéá ôïí Ïñãáíéóìü ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Õðçñåóéþí
êáé åéäéêüôåñá ôá Üñèñá 43, 44 êáé 45 áõôïý.

3. Ôïõ ð.ä. 27/96 «Ðåñß óõã÷ùíåýóåùò ôùí Õðïõñãåßùí
Ôïõñéóìïý, Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé
Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò» (ÖÅÊ 19/Á/
12.2.1996), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé óÞìåñá, ìå ôï
ð.ä. 122/2004 «Áíáóýóôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ôïõñéóìïý»
(ÖÅÊ 85/Á/2004).

4. Ôïõ Üñèñïõ 106 ðáñ. 4 ôïõ í. 2362/1995 (ÖÅÊ Á/247)
ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò.

5. Ôïõ íüìïõ 2685/1999 (ÖÅÊ 35 Á´) «ÊÜëõøç äáðáíþí
ìåôáêéíïýìåíùí õðáëëÞëùí åíôüò êáé åêôüò åðéêñáôåßáò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò», üðùò éó÷ýïõí.

6. Ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñ. 1 êáé 6, ôïõ Üñèñïõ 8 ðáñ.2 ôïõ í.
2771/1999 ðåñß åéäéêþí ëïãáñéáóìþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò
(ÖÅÊ 280/Á/16.12.1999).

7. Ôçò õð'áñéèì. Ä2/Ã/8570/14.4.1995 êïéíÞò õðïõñãé-
êÞò áðüöáóçò «Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ãéá ôïí åöïäéáóìü
ìå Êáýóéìá ðñïâëçìáôéêþí ðåñéï÷þí ôçò ×þñáò» (ÖÅÊ
330/Â/1995) ç ïðïßá åêäüèçêå êáô' åîïõóéïäüôçóç ôïõ í.
2289/1995, ìå ôçí ïðïßá óõóôÜèçêå ï åéäéêüò ëïãáñéá-
óìüò ðïõ ôçñåßôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìå áñéèìü
234226/9 êáé ìåôïíïìÜóôçêå ìå ôçí êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðü-
öáóç Ä2/Ã/666/15.1.2004 (ÖÅÊ 78/Â).

8. Ôçò õð' áñéèì. Ä2/Ã/666/15.1.2004 êïéíÞ õðïõñãéêÞ
áðüöáóç ìå èÝìá: Ìåôïíïìáóßá ôïõ åéäéêïý ëïãáñéá-
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óìïý 234226/9 ìå ôçí ïíïìáóßá «Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò
ãéá ôïí åöïäéáóìü ìå êáýóéìá ðñïâëçìáôéêþí ðåñéï÷þí
ôçò ÷þñáò» (ÖÅÊ 78/Â/21.1.2004) êáé ôçò äéüñèùóçò áõ-
ôÞò (ÖÅÊ 180/Â/30.1.2004) óôï ïñèü «Ëïãáñéáóìüò ×ñç-
ìáôïäüôçóçò Åôáéñåéþí Åìðïñßáò Ðåôñåëáéïåéäþí ãéá
ìåôáöïñÝò êáõóßìùí óôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò
×þñáò».

9. Ôùí Üñèñùí 14 ðáñ.5,17 ðáñ.2 êáé 19 ðáñ.3,2(á,â)
ôïõ í. 3054/2002 «ÏñãÜíùóç ôçò áãïñÜò ðåôñåëáéïåé-
äþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 230/Á/2002) üðùò áíôéêá-
ôáóôÜèçêáí ìå ôï Üñèñï 11 ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ
95/Á/20.4.2005).

10. Ôçò õð� áñéèì 11302/15.6.2005 êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò «Ðåñß ôñïðïðïßçóçò ôçò õð� áñéèì. Ä2/Ã/666/
15.1.2004 (ÖÅÊ 78/Â/04) áðüöáóçò ìå èÝìá «Ëïãáñéá-
óìüò ×ñçìáôïäüôçóçò Åôáéñåéþí Åìðïñßáò ðåôñåëáéïåé-
äþí ãéá ìåôáöïñÝò êáõóßìùí óôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï-
÷Ýò ôçò ×þñáò», ùò ðñïò ôï ýøïò ôçò ÅéäéêÞò ÅéóöïñÜò
ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ95/Á/20.4.2005) êáé ôçò äéÜèåóçò
áõôÞò áðü ôï Äçìüóéï.

11. Ôçò õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 ÊïéíÞò
Áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí (ÖÅÊ 519/Â/2004) ðåñß êáèïñé-
óìïý áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí.

12. Ôï ãåãïíüò üôé :
Á) Ç áðüöáóç áõôÞ ñõèìßæåé ôçí ðëçñùìÞ äáðáíþí

óýìöùíá ìå ôï åäÜöéï â ðáñ 2 ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í.
3054/2002, üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 11 ôïõ í.
3335/2005.

Â) Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý
êáé

Ã) 1) ïé åêôüò Ýäñáò ìåôáâÜóåéò ôùí õðáëëÞëùí ôùí
äýï (2) ÅðéèåùñÞóåùí Ìåôáëëåßùí áðïôåëïýí ôç âáóéêÞ
ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Üóêçóç ôùí åëÝã÷ùí ôçò ëåéôïõñ-
ãßáò ôùí ìåôáëëåßùí êáé ëáôïìåßùí ôçò ÷þñáò ,ôç ëÞøç
ìÝôñùí ãéá ôç ðñïóôáóßá ôçò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò ôùí
åñãáæïìÝíùí êáé ðåñéïßêùí êáèþò êáé ôç ðñïóôáóßá ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò, 2) ïé ðñïò åðßóêåøç ÷þñïé (ìåôáëëåßá,
ëáôïìåßá ê.ëð.) åõñßóêïíôáé ìáêñÜí ôùí êáôïéêçìÝíùí
ðåñéï÷þí óå äýóâáôá, óõíÞèùò, óçìåßá ðïõ äåí åîõðç-
ñåôïýíôáé áðü ôá ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò, êáèéóôáìÝ-
íçò õðï÷ñåùôéêÞò ôçò ÷ñçóéìïðïßçóçò éäßùí ìåôáöïñé-
êþí ìÝóùí áðü ôïõò äéåíåñãïýíôåò ôïõò åëÝã÷ïõò, 3) ôá
ðñïò Ýëåã÷ï ìåôáëëåßá êáé ëáôïìåßá áõîÜíïíôáé ôá ôå-
ëåõôáßá ÷ñüíéá óå ó÷Ýóç ìå ôïí áñéèìü ôùí õðçñåôïý-
íôùí óôéò äýï (2) ÅðéèåùñÞóåéò Ìåôáëëåßùí õðáëëÞëùí
ðïõ ðáñáìÝíåé ó÷åäüí óôáèåñüò, ìå áðïôÝëåóìá ôçí áý-
îçóç ôùí åêôüò Ýäñáò ìåôáâÜóåùí, áðïöáóßæïõìå:

1. Êáèïñßæïõìå ôçí áðïæçìßùóç, ãéá ìåôÜâáóç åêôüò
Ýäñáò ôùí õðáëëÞëùí ðïõ õðçñåôïýí óôéò åðéèåùñÞóåéò
Ìåôáëëåßùí Íïôßïõ êáé Âïñåßïõ ÅëëÜäïò, ðÝñáí ôçò Þäç
ðñïâëåðïìÝíçò êáé êáô´ åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ
Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ95/Á), ùò åîÞò:

á) ÓáñÜíôá (40,00) åõñþ ãéá ôçí çìåñÞóéá åêôüò Ýäñáò
áðïæçìßùóç óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò çìÝñáò áíá-
÷þñçóçò êáèþò êáé ôçò çìÝñáò åðéóôñïöÞò.

â) ÐåíÞíôá ðÝíôå (55,00) åõñþ, ùò çìåñÞóéá áðïæçìßù-
óç, ãéá ôéò áõèçìåñüí ìåôáêéíÞóåéò.

ã) Ôñéþí ëåðôþí (0,03) ôïõ åõñþ ãéá êÜèå ÷éëéüìåôñï,
ùò ÷éëéïìåôñéêÞ áðïæçìßùóç ôùí ìåôáêéíïõìÝíùí ìå éäéü-

êôçôá ìåôáöïñéêÜ ìÝóá, åíþ ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò óôéò
ïðïßåò äåí ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò (í.
2685/1999) ç åí ëüãù ÷éëéïìåôñéêÞ áðïæçìßùóç êáé ìåôá-
êéíïýíôáé ìå éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò áõôïêßíçôá óýìöùíá ìå ôá
ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ áðïöáóéóôéêïý
ìÝñïõò ôçò ðáñïýóçò, ôï ðïóü ôçò ÷éëéïìåôñéêÞò áðïæç-
ìßùóçò ïñßæåôáé óå äåêáðÝíôå ëåðôÜ (0,15) ôïõ åõñþ ãéá
êÜèå ÷éëéüìåôñï.

ä) ÓáñÜíôá (40,00) åõñþ ãéá äáðÜíç äéáíõêôÝñåõóçò,
óôçí ïðïßá ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ðñüãåõìá.
ÅéäéêÜ ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò êáé ôï íïìü Èåóóáëï-
íßêçò êáé ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÅÌÂÅ êáé ÅÌÍÅ áíôß-
óôïé÷á, ç ðáñáðÜíù äáðÜíç áíÝñ÷åôáé óå åâäïìÞíôá
(70,00) åõñþ. Ôá ðáñáðÜíù ðïóÜ ðñïóáõîÜíïíôáé êáôÜ
20% êáôÜ ôçí èåñéíÞ ðåñßïäï Éïõëßïõ - Óåðôåìâñßïõ.

2. Óôá Ýîïäá ìåôáêßíçóçò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôç ðáñÜãñáöï 1 ôçò ðáñïýóçò ðåñé-
ëáìâÜíåôáé ôï áíôßôéìï ôùí åéóéôçñßùí ôùí óõãêïéíùíéá-
êþí ìÝóùí ðïõ êáôáâÜëëïõí ïé ìåôáêéíïýìåíïé, ç äáðÜ-
íç ÷éëéïìåôñéêÞò áðïæçìßùóçò üôáí ç ìåôáêßíçóç ãßíåôáé
ìå éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò áõôïêßíçôï, ðïõ áíÞêåé óôïõò ßäéïõò
Þ óå óõããåíéêü ôïõò ðñüóùðï, Þ ìéóèùìÝíïõ É.×. áõôïêé-
íÞôïõ, åíôüò Þ åêôüò ôùí ïñßùí ôïõ íïìïý óôïí ïðïßï
õðçñåôïýí ïé õðÜëëçëïé, áíåîÜñôçôá áí ïé ðåñéï÷Ýò åîõ-
ðçñåôïýíôáé áðü óõãêïéíùíéáêÜ ìÝóá êáé áíåîÜñôçôá
áðü ôùí áñéèìü ôùí ðåñéï÷þí óôéò ïðïßåò ìåôáâáßíïõí, ç
äáðÜíç äéïäßùí åðß êéíÞóåùò ìÝóù åèíéêïý ïäéêïý äéêôý-
ïõ, ôï íáýëï áõôïêéíÞôïõ, óå ðåñßðôùóç ìåôáêßíçóçò ìå
èáëÜóóéï ìÝóï ìåôáöïñÜò, êáèþò êáé ôï ðïóü ôçò ìß-
óèùóçò É.×. áõôïêéíÞôïõ Þ áõôïêéíÞôïõ äçìïóßáò ÷ñÞ-
óçò (ôáîé), åÜí ç ìåôáêßíçóç ìå ôá óõãêïéíùíéáêÜ ìÝóá åß-
íáé éäéáßôåñá äõó÷åñÞò Þ ÷ñïíïâüñïò. Óôçí ôåëåõôáßá ðå-
ñßðôùóç, ôçò ìßóèùóçò É.×. Þ äçìïóßáò ÷ñÞóçò
áõôïêéíÞôïõ, áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç åßíáé ç ðñïçãïý-
ìåíç Ýãêñéóç ôïõ áñìïäßïõ ãéá ôçí åíôïëÞ ìåôáêßíçóçò
ïñãÜíïõ.

3. Ç ùò Üíù äáðÜíç äåí äýíáôáé íá õðåñâáßíåé , óå åôÞ-
óéá âÜóç, ôéò åêáôüí åßêïóé ÷éëéÜäåò (120.000) åõñþ êáé
êáôáíÝìåôáé ðïóïóôéáßá óôéò ÅðéèåùñÞóåéò, ìå âÜóç
ôïõò íïìïýò ôçò ÷þñáò óôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõí áñìïäéü-
ôçôá êáé ôï ðëÞèïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ùò åîÞò: 65% óôçí
Åðéèåþñçóç Ìåôáëëåßùí Íïôßïõ ÅëëÜäïò êáé 35% óôçí
Åðéèåþñçóç Ìåôáëëåßùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò.

4. Ç åí ëüãù äáðÜíç èá âáñýíåé ôïí Åéäéêü Ëïãáñéáóìü
ðïõ ôçñåßôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò ìå áñéèìü
234226/9 êáé ìå ôçí åðùíõìßá «Ëïãáñéáóìüò ×ñçìáôïäü-
ôçóçò Åôáéñåéþí Åìðïñßáò ðåôñåëáéïåéäþí ãéá ìåôáöï-
ñÝò êáõóßìùí óôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ×þñáò».

5. Ãéá êÜèå èÝìá ðïõ äåí ïñßæåôáé åéäéêÜ áðü ôçí ðá-
ñïýóá, éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ 2685/1999 (ÖÅÊ
35Á´), üðùò éó÷ýåé.

6. Ç éó÷ýò ôçò áðüöáóçò áõôÞò áñ÷ßæåé áðü 20.4.2005,
çìåñïìçíßá éó÷ýïò ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ95Á´).

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 15 Éïõíßïõ 2005
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÁÄÁÌ ÑÅÃÊÏÕÆÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÏÕÖÁÓ
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Áñéèì. Ä2/Ã/11302 (3)
Ôñïðïðïßçóç ôçò õð' áñéèì. Ä2/Ã/666/15.1.2004 (ÖÅÊ

78/Â/2004) áðüöáóçò ìå èÝìá «Ëïãáñéáóìüò ×ñçìá-
ôïäüôçóçò Åôáéñåéþí Åìðïñßáò ðåôñåëáéïåéäþí ãéá
ìåôáöïñÝò êáõóßìùí óôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò
ôçò ×þñáò», ùò ðñïò ôï ýøïò ôçò ÅéäéêÞò ÅéóöïñÜò
ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ 95/Á/20.4.2005) êáé ôçò äéÜèå-
óçò áõôÞò áðü ôï Äçìüóéï.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
Ôéò äéáôÜîåéò:
1. Ôïõ Üñèñïõ 29 Á ðáñ.2 åä.á ôïõ í. 1558/1985 «Êõ-

âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò áõ-
ôü ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í. 2081/1992 (ÖÅÊ
Á/154) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2 ôïõ í.
2469/1997 (ÖÅÊ Á/38).

2. Ôïõ ð.ä. 381/1989 (ÖÅÊ 168/Á/1989) «Ïñãáíéóìüò
ôïõ Õðïõñãåßïõ Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëï-
ãßáò».

3. Ôïõ ð.ä. 27/1996 «Ðåñß óõã÷ùíåýóåùò ôùí Õðïõñ-
ãåßùí Ôïõñéóìïý, Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëï-
ãßáò êáé Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò» (ÖÅÊ
19/Á/12.2.1996), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé óÞìåñá,
ìå ôï ð.ä. 122/2004 «Áíáóýóôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ôïõñé-
óìïý» (ÖÅÊ 85/Á/2004).

4. Ôçò õð� áñéèì. Ä2/Ã/666/15.1.2004 (ÖÅÊ 78/Â/21.1.
2004) áðüöáóçò  ìå èÝìá Ìåôïíïìáóßá ôïõ åéäéêïý ëï-
ãáñéáóìïý 234226/9 ìå ôçí ïíïìáóßá «Åéäéêüò ëïãáñéá-
óìüò ãéá ôïí åöïäéáóìü ìå êáýóéìá ðñïâëçìáôéêþí ðå-
ñéï÷þí ôçò ×þñáò» êáé ôç äéüñèùóç áõôÞò (ÖÅÊ 180/
30.1.2004) óôï ïñèü «Ëïãáñéáóìüò ×ñçìáôïäüôçóçò
Åôáéñåéþí Åìðïñßáò Ðåôñåëáéïåéäþí ãéá ìåôáöïñÝò êáõ-
óßìùí óôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ×þñáò».

5. Ôïõ Üñèñïõ 106 ðáñ.4 ôïõ í. 2362/1995 (ÖÅÊ Á/247)
ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò.

6. Ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñ.1 êáé 6 ôïõ Üñèñïõ 8 ðáñ.2 ôïõ í.
2771/1999 ðåñß åéäéêþí ëïãáñéáóìþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò
(ÖÅÊ 280/Á/16.12.1999).

7. Ôùí Üñèñùí 14 ðáñ.5,17 ðáñ.2 êáé 19 ðáñ.3,2(á,â)
ôïõ í. 3054/2002 «ÏñãÜíùóç ôçò áãïñÜò ðåôñåëáéïåé-
äþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 230/Á/2002) üðùò áíôéêá-
ôáóôÜèçêáí ìå ôï Üñèñï 11 ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ
95/Á/20.4.2005).

8. Ôçò õð� áñéèì. Ä2/Ã/8570/14.4.1995 êïéíÞò õðïõñãé-
êÞò áðüöáóçò «Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ãéá ôïí åöïäéáóìü
ìå Êáýóéìá ðñïâëçìáôéêþí ðåñéï÷þí ôçò ×þñáò» (ÖÅÊ
330/Â/1995) ç ïðïßá åêäüèçêå êáô' åîïõóéïäüôçóç ôïõ í.
2289/1995, ìå ôçí ïðïßá óõóôÜèçêå ï åéäéêüò ëïãáñéá-
óìüò ðïõ ôçñåßôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìå áñéèìü
234226/9 êáé ìåôïíïìÜóôçêå ìå ôçí êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðü-
öáóç Ä2/Ã/666/15.1.2004 (ÖÅÊ 78/Â/21.1.2004).

9. Ôçò õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 áðüöáóçò
(ÖÅÊ 519/Â/2004) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ðåñß áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

10. Ôï ãåãïíüò üôé :

á) Ç áðüöáóç áõôÞ ñõèìßæåé ôçí ðëçñùìÞ äáðáíþí
óýìöùíá ìå ôï åäÜöéï â ðáñ 2 ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í.

3054/2002, üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 11 ôïõ í.
3335/2005 êáé

â) Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

Ôñïðïðïéïýìå ôéò ðáñáãñÜöïõò 1 â(1) êáé 1 ä(1),(2)
ôçò õð� áñéèì. Ä2/Ã/666/15.1.2004 êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò (ÖÅÊ 78/Â/21.1.2004) ïé ïðïßåò äéáìïñöþíï-
íôáé ùò åîÞò:

1â. ̧ óïäá ôïõ ëïãáñéáóìïý áðïôåëïýí: 
(1) Ç åéäéêÞ åéóöïñÜ ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ 95/Á/

20.4.2005) ç ïðïßá ïñßóôçêå óå ðïóïóôü Ýíá êüììá äýï
ôïéò åêáôü (1,2%) óôçí ðñï åéóöïñþí êáé öüñùí áîßá ôùí
ðåôñåëáéïåéäþí ðñïúüíôùí ðïõ äéáêéíïýí: á) ïé êÜôï÷ïé
¢äåéáò Åìðïñßáò, â) ïé êÜôï÷ïé ¢äåéáò ËéáíéêÞò Åìðïñßáò
ôùí êáôçãïñéþí ìå óôïé÷åßá á' êáé â' ôçò ðáñ.3 ôïõ Üñ-
èñïõ 7, ã) ïé Ðñïìçèåõôéêïß Óõíåôáéñéóìïß Þ ïé Êïéíïðñá-
îßåò ôçò ðáñ.10 ôïõ Üñèñïõ 7 êáé ä) ïé ÌåãÜëïé Ôåëéêïß Êá-
ôáíáëùôÝò, ãéá ôéò áðåõèåßáò áãïñÝò ôïõò áðü ôïõò êá-
ôü÷ïõò ¢äåéáò Äéýëéóçò óôç ÷þñá Þ áðü åéóáãùãÝò ôïõò,
åêôüò áðü ôá êáýóéìá ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ôá áåñï-
ðïñéêÜ êáýóéìá, ôá êáýóéìá ôçò áêôïðëïÀáò êáé ôçò äéå-
èíïýò íáõóéðëïÀáò».

1ä. Ôá Ýóïäá ôïõ ëïãáñéáóìïý äéáôßèåíôáé áðü ôï Äç-
ìüóéï ùò åîÞò:

(1) Ãéá ôçí åðéäüôçóç êáôü÷ùí Áäåßáò Åìðïñßáò ðïõ
áíáëáìâÜíïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò
óå ðåôñåëáéïåéäÞ ðñïúüíôá ôùí ðñïâëçìáôéêþí ðåñéï-
÷þí ôçò ÷þñáò,

(2) Ãéá ôçí êÜëõøç êïéíùöåëþí óêïðþí, äáðáíþí ìåëå-
ôþí êáé åñåõíþí óôïí ôïìÝá åíÝñãåéáò, äáðáíþí áðïæç-
ìßùóçò, ðÝñáí ôùí Þäç ðñïâëåðïìÝíùí, ãéá ìåôÜâáóç
åêôüò Ýäñáò ôùí õðáëëÞëùí ôùí ÅðéèåùñÞóåùí Ìåôáë-
ëåßùí, ëåéôïõñãéêþí äáðáíþí ôùí ÊÅÄÁÊ êáé áìïéâþí
ôùí ìåëþí ôïõò, ÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïãñáììÜôùí êáé ðá-
ñï÷Þò êéíÞôñùí ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï íüìï áõôüí, éäßùò
óõã÷ùíåýóåéò åôáéñåéþí, êáôáóêåõÞ íÝùí áãùãþí ìåôá-
öïñÜò, íÝùí áðïèçêþí, äçìéïõñãßá ðñáôçñßùí ðïõ
åöáñìüæïõí, ìå ðñùôïðïñéáêü êáé éäéáßôåñá ðñïâáëëü-
ìåíï ôñüðï, íÝåò çëåêôñïíéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÜ öéëé-
êÝò ôå÷íïëïãßåò êáé ðïóïóôü ýøïõò 15% ôçò åéóöïñÜò
ãéá åôÞóéá åíßó÷õóç ðåñéâáëëïíôéêþí ðñïãñáììÜôùí
ôùí äÞìùí, óôçí ðåñéöÝñåéá ôùí ïðïßùí åßíáé åãêáôåóôç-
ìÝíá êáé ëåéôïõñãïýí ÄéõëéóôÞñéá. Åðßóçò, ôï ðñïúüí ôïõ
ëïãáñéáóìïý äéáôßèåôáé êáé ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñ.4
ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ í. 1571/1985 (ÖÅÊ 192 Á), üðùò áõôÞ
Ý÷åé ðñïóôåèåß ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.5 ôïõ í. 2289/1995
(ÖÅÊ 27 Á), êáèþò êáé ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ôáìåßïõ
ÅðéêïõñéêÞò ÁóöÜëéóçò Ðñïóùðéêïý Åôáéñåéþí Åìðï-
ñßáò Ðåôñåëáéïåéäþí êáé Õãñáåñßùí (Ô.Å.Á.Ð.Å.Ð.).».

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç õð� áñéèì. Ä2/Ã/666/15.1.2004
Áðüöáóç (ÖÅÊ 78/Â/21.1.2004).

Ç éó÷ýò ôçò áðüöáóçò áõôÞò áñ÷ßæåé áðü 20.4.2005
çìåñïìçíßá éó÷ýïò ôïõ í. 3335/2005 (ÖÅÊ 95/Á).

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 15 Éïõíßïõ 2005
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÁÄÁÌ ÑÅÃÊÏÕÆÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÏÕÖÁÓ

12110 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)



Añéèì. Ô2477/196/Á0019 (4)
Ôñïðïðïßçóç ôçò ÁÕÏ Ô. 636/5020/0019/21.12.1989. Áñ-

ìïäéüôçôåò ôïõ óõíïñéáêïý Ôåëùíåßïõ Åîï÷Þò, åðß
ôçò ìåèïñéáêÞò ãñáììÞò ÅëëÜäáò-Âïõëãáñßáò.

O YÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í.

2960/2001 «Åèíéêüò Ôåëùíåéáêüò Êþäéêáò» (ÖÅÊ 265/Á/
2001), óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí êáèïñßæåôáé ç êáè� ýëçí êáé êáôÜ ôüðïí
áñìïäéüôçôá ôùí Ôåëùíåéáêþí Áñ÷þí».

2. Ôï ð.ä. 171/1998 (ÖÅÊ 129/Á/16.6.1998), ìå ôï ïðïßï
Ý÷åé óõóôáèåß ôï Ôåëùíåßï Åîï÷Þò óôï Íïìü ÄñÜìáò.

3. Ôçí ÁÕÏ Ô.636/5020/0019/21.12.1989 (ÖÅÊ 918/Â/
28.12.1989) «Áñìïäéüôçôåò Ôåëùíåéáêþí Áñ÷þí ôïõ ÊñÜ-
ôïõò» üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.

4. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â)
êïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí
ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí Áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

¢ñèñï 1

Ôï Ôåëùíåßï Åîï÷Þò ðñïóôßèåôáé óôéò ÔåëùíåéáêÝò Áñ-
÷Ýò, ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 7 ôçò ÁÕÏ
Ô.636/5020/0019/21.12.1989, êáèþò êáé óôï åäÜöéï é ôçò
ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ éäßïõ Üñèñïõ.

¢ñèñï 2

Ç éó÷ýò ôçò Áðüöáóçò áõôÞò áñ÷ßæåé áðü ôçí çìåñïìç-
íßá Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ôåëùíåßïõ Åîï÷Þò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Á. ÑÅÃÊÏÕÆÁÓ

Ö

(5)
Ìßóèùóç äéêáéùìÜôùí ìåôáëëåéïêôçóßáò ôïõ ìåôáëëåßïõ

ìå áñéèìü 63 Í. Åýâïéáò áðü ôçí åêìéóèþôñéá «Ìå-
ôáëëåõôéêÞ ÊïæÜíçò Ï.Å.» ðñïò ôç ìéóèþôñéá
«Ì.Å.Ô.Å. Á.Å. . - ÌåôáëëåõôéêÞ, ÅìðïñéêÞ, Ôå÷íéêÞ
Áíþíõìç Åôáéñåßá».

O YÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

Ìå ôçí õð� áñéèì. Ä9/Ä/120Á/10377/2992/15.6.2005
áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò åãêñßíåôáé êáôÜ
ôá Üñèñá 74,75 êáé 76 ôïõ í.ä. 210/1973 «Ðåñß Ìåôáëëåõ-
ôéêïý Êþäéêïò», ç ìßóèùóç äéêáéùìÜôùí ìåôáëëåéïêôç-
óßáò ôïõ ìåôáëëåßïõ ìå áñéèìü 63 Í. ÊïæÜíçò áðü ôçí åê-
ìéóèþôñéá - ìåôáëëåéïêôÞôñéá «ÌåôáëëåõôéêÞ ÊïæÜíçò
Ï.Å.» ðñïò ôçí ìéóèþôñéá «Ì.Å.Ô.Å. Á.Å. . - ÌåôáëëåõôéêÞ,
ÅìðïñéêÞ, Ôå÷íéêÞ Áíþíõìç Åôáéñåßá» üðùò áõôÞ óõíï-
ìïëïãÞèçêå ìå ôï õð� áñéè. 5191/1.9.2004 óõìâüëáéï ôçò
ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ÊïæÜíçò Áíáóôáóßáò Áíôùíßïõ ÃáëÜ-
íç.

Ç ðåñßëçøç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

Ìå åíôïëÞ Õöõðïõñãïý

Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò
ÍÉÊ. ×ÅËÌÇÓ

Ö

Áñéèì. 58410/Ã4 (6)
Káèïñéóìüò ôýðïõ, ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ôñüðïõ åíçìÝñù-

óçò ôïõ Áôïìéêïý Äåëôßïõ Õãåßáò (Á.Ä.Õ.).

OI YÖÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ -

ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ðáñ. 3 ôïõ í. 3194/2003

(ÖÅÊ Á~ 267).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñ. 1 êáé 2â~ ôïõ í.

2472/1997 (ÖÅÊ Á� 50).
3. Ôçí õð� áñéèì. ã.ð.õ. 1/ïéê. 34494/9.4.2003 åéóÞãçóç

ôçò Äéåýèõíóçò Äçìüóéáò ÕãéåéíÞò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåß-
áò êáé Ðñüíïéáò.

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá (ÖÅÊ Á~ 137).

5. Ôçí õð� áñéèì. 37876/Óô 5/2004 áðüöáóç ôïõ Ðñù-
èõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí «êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí Õöõðïõñãþí
ôïõ Õð.Å.Ð.È.» (ÖÅÊ Á~ 608).

6. Ôçí õð� áñéèì. 27304/17.3.2004 áðüöáóç ôïõ Ðñù-
èõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áë-
ëçëåããýçò «êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí Õöõðïõñãþí ôïõ
Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò» (ÖÅÊ
517).

7. Ôï ãåãïíüò üôé ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé
äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, áðï-
öáóßæïõìå:

1. Óôéò ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñï-
âÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôçñåßôáé, ìå åõèýíç ôùí Äéåõèõ-
íôþí ôïõò, Áôïìéêü Äåëôßï Õãåßáò (Á.Ä.Õ.) ôùí ìáèçôþí.

2. Ôï Á.Ä.Õ.:

á) ̧ ÷åé ðñïëçðôéêü ÷áñáêôÞñá, áðïóêïðåß áðïêëåéóôé-
êÜ óôçí ðñïóôáóßá ôçò æùÞò ôùí ìáèçôþí êáé ìáèçôñéþí
êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ùò âáóéêü óôïé÷åßï óôÞñéîÞò ôïõò êá-
ôÜ ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï ìÜèçìá ôçò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò
êáé ãåíéêüôåñá óôéò ó÷ïëéêÝò äñáóôçñéüôçôåò.

â) Êáôáñôßæåôáé - óõìðëçñþíåôáé, ìå ôç öñïíôßäá ôùí
ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ôùí ìáèçôþí - ôñéþí, áðü éáôñïýò
ôùí ïéêåßùí ÊÝíôñùí Õãåßáò Þ Ðåñéöåñåéáêþí Ãåíéêþí
Íïóïêïìåßùí Þ ôùí Áóöáëéóôéêþí öïñÝùí ôùí ãïíÝùí
êáé êçäåìüíùí Þ áðü éäéþôåò ðáéäéÜôñïõò êáé éáôñïýò
ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ôçí êáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôùí ìá-
èçôþí.

ã) ÐåñéëáìâÜíåé ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ ìáèçôÞ - ôñéáò
ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ ãïíÝá Þ êçäåìüíá, ôçí çìåñïìç-
íßá éáôñéêÞò åîÝôáóçò êáé ôï éáôñéêü ðüñéóìá.

ä) ̧ ÷åé éó÷ý äýï (2) ó÷ïëéêþí åôþí ãéá ôï Äçìïôéêü Ó÷ï-
ëåßï êáé ôñéþí (3) ó÷ïëéêþí åôþí ãéá ôï ÃõìíÜóéï êáé ôï
Ëýêåéï, áðïôåëåß äå áíáãêáßï óõíïäåõôéêü ôçò áôïìéêÞò
êáñôÝëáò ôïõ ìáèçôÞ-ôñéáò. Ãéá ôï Íçðéáãùãåßï ôï Á.Ä.Õ.
éó÷ýåé ãéá üëï ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá öïßôçóçò óå áõôü.
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å) Êáôáôßèåôáé óôçí ïéêåßá ó÷ïëéêÞ ìïíÜäá, êáôÜ ôçí åã-
ãñáöÞ ôïõ ìáèçôÞ - ôñéáò á) óôï Íçðéáãùãåßï, â) óôéò Á´,
Ã´ êáé Å´ ôÜîåéò ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ, ã) óôçí Á´ ôÜîç
ôïõ Ãõìíáóßïõ êáé ä) óôçí Á´ ôÜîç ôïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ êáé
ôïõ Ôå÷íéêïý êáé Åðáããåëìáôéêïý Ëõêåßïõ. ÌåôÜ ôç ëÞîç
ôçò éó÷ýïò ôïõ ôï Á.Ä.Õ. åðéóôñÝöåôáé óôï ãïíÝá Þ êçäå-
ìüíá, óôïõò ïðïßïõò åðéóôñÝöåôáé êáé óå ðåñßðôùóç ìå-
ôåããñáöÞò.

óô) Ãéá ôïõò áíáóöÜëéóôïõò ¸ëëçíåò êáé áíáóöÜëé-
óôïõò Áëëïäáðïýò êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ïé ãïíåßò Þ
ïé êçäåìüíåò áäõíáôïýí ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò íá
ðñïóêïìßóïõí ôï Á.Ä.Õ. ï äéåõèõíôÞò ôçò ó÷ïëéêÞò ìïíÜ-
äá, ýóôåñá áðü Ýããñáöç êáé óýìöùíç ãíþìç ôïõ ãïíÝá
Þ êçäåìüíá, ðáñáðÝìðåé ôï ìáèçôÞ Þ ôç ìáèÞôñéá óôï
ðëçóéÝóôåñï ÊÝíôñï Õãåßáò Þ Ðåñéöåñåéáêü Ãåíéêü Íï-
óïêïìåßï ãéá äùñåÜí óõìðëÞñùóç ôïõ Á.Ä.Õ. 

3. Ôá Á.Ä.Õ. åßíáé áðüññçôá Ýããñáöá, ìç áíáêïéíþóéìá,
åêôüò ôùí ðåñéðôþóåùí åíçìÝñùóçò ôùí áñìïäßùí åê-
ðáéäåõôéêþí ãéá ôç ëÞøç ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí ðñïóôá-
óßáò êáé óôÞñéîçò ôùí ìáèçôþí-ôñéþí, äéÝðïíôáé áðü ôéò
áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí äåäïìÝ-
íùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé ôùí åõáßóèçôùí äåäïìÝ-
íùí êáé öõëÜóóïíôáé, åíôüò åéäéêïý öáêÝëïõ, óå áóöá-
ëÝò ìÝñïò ôçò ó÷ïëéêÞò ìïíÜäáò óôï ïðïßï äåí åðéôñÝ-
ðåôáé íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç Üëëïé ðëçí ôïõ ÄéåõèõíôÞ. Ç
áäéêáéïëüãçôç ðáñÜâáóç ôïõ áðïññÞôïõ ôùí Á.Ä.Õ.,
åêôüò áðü ðïéíéêü áäßêçìá, êáôÜ ôïí Ðïéíéêü Êþäéêá, óõ-
íéóôÜ êáé ôá ðåéèáñ÷éêÜ ðáñáðôþìáôá ôçò ðáñÜâáóçò
êáèÞêïíôïò êáé ôçò ðáñÜâáóçò ôçò õðï÷ñÝùóçò å÷åìý-
èåéáò.

4. Ðñüóâáóç óôï öÜêåëï ôùí Á.Ä.Õ. Ý÷åé ï Ä/íôÞò ôçò
ó÷ïëéêÞò ìïíÜäáò êáé ìüíï. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áðü ôá
óôïé÷åßá ôïõ ïéêåßïõ Á.Ä.Õ. ðñïêýðôïõí óïâáñïß ëüãïé
õãåßáò áðïêëåßïíôåò ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ìáèçôÞ Þ ôçò ìá-
èÞôñéáò óôï ìÜèçìá ôçò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò Þ óå Üëëç ó÷ï-
ëéêÞ äñáóôçñéüôçôá ï ÄéåõèõíôÞò, óôéò áñ÷Ýò ôïõ ó÷ïëé-
êïý Ýôïõò, óõãêñïôåß ôñéìåëÞ ÅðéôñïðÞ ç ïðïßá áðïôå-
ëåßôáé áðü ôïí ßäéï, ùò Ðñüåäñï, ôïí áñìüäéï
åêðáéäåõôéêü ÖõóéêÞò ÁãùãÞò êáé ôïí õðåýèõíï ôïõ ïé-
êåßïõ ÔìÞìáôïò ôïõ Ó÷ïëåßïõ, ùò ìÝëç. Ç ÅðéôñïðÞ óõ-
íåäñéÜæåé áìÝóùò êáé áðïöáßíåôáé ãéá ôçí áðáëëáãÞ Þ ìç
ôïõ ìáèçôÞ - ôñéáò áðü ôï ìÜèçìá ôçò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò Þ
ãéá ôçí áðï÷Þ ôïõ áðü óõãêåêñéìÝíåò ó÷ïëéêÝò äñáóôç-
ñéüôçôåò. Ç ðáñáðÜíù ôñéìåëÞò ÅðéôñïðÞ óõãêáëåßôáé
áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ êáé óõíåäñéÜæåé êáé üôáí êáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò ðñïêýøïõí èÝìáôá ôçò áñìï-
äéüôçôÜò ôçò.

5. Ç ðáñÜëåéøç êáôÜèåóçò ôïõ Á.Ä.Õ. óõíåðÜãåôáé ôïí
áðïêëåéóìü ôïõ ìáèçôÞ - ôñéáò áðü ôï ìÜèçìá ôçò Öõóé-
êÞò ÁãùãÞò, óôï ïðïßï èåùñåßôáé áäéêáéïëïãÞôùò áðþí
êáèþò êáé áðü Üëëåò ó÷åôéêÝò ó÷ïëéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. 

ÊÜèå Üëëç êáíïíéóôéêÞ ðñÜîç ìå ôçí ïðïßá ñõèìßæïíôáé
äéáöïñåôéêÜ èÝìáôá ôùí Á.Ä.Õ. êáôáñãåßôáé.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2005

ÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ
ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ

(7)
Ôñïðïðïßçóç ôçò õð� áñéèì. 6440/30.1.2004 (ÖÅÊ. 612/

27.4.2004) áðüöáóÞò ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò Åëëç-
íéêÞò éèáãÝíåéáò ôïõ ïìïãåíïýò ÓÔÁÌÁÔÉÄÇ ×ÁÑÁ-
ËÁÌÐÏÕ ôïõ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ êáé ôçò ÓÏÖÉÁÓ.

O ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ
ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì. 3031/25.4.2005 áðüöáóç
ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäï-
íßáò ôñïðïðïéåßôáé ç õð� áñéèì. 6440/30.1.2004 (ÖÅÊ.
612/27.4.2004) áðüöáóÞ ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò Åëëç-
íéêÞò éèáãÝíåéáò ôïõ ïìïãåíïýò ÓÔÁÌÁÔÉÄÇ ×ÁÑÁËÁ-
ÌÐÏÕ ôïõ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ êáé ôçò ÓÏÖÉÁÓ êáé óõìðåñé-
ëáìâÜíåôáé ï ãÜìïò ôïõ ìå ôçí ÅÊÉÌÏÂÁ ËÁÑÉÓÁ.

Ìå åíôïëÞ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò

Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò
ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ ÓÁÑÇÃÉÁÍÍÇÓ

Ö

(8)
ÁíÜêëçóç áðïöÜóåùí ðåñß áðüêôçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò

ÉèáãÝíåéáò ôçò ïìïãåíïýò ÍÔÉÁÍÔÉÄÏÕ ÓÏÖÉÁÓ ôïõ
ÁÑÉÓÔÇ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ ê.ëð.

O ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ
ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

1) Óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì. 15279/19.1.2005 áðüöá-
óç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêå-
äïíßáò áíáêáëåßôáé ç õð� áñéèì. 1992/7.7.2003 (ÖÅÊ
1183/Â/2003) áðüöáóÞ ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò Åëëçíé-
êÞò ÉèáãÝíåéáò, ôï õð� áñéèì. 2747/3.9.2003 Ðñáêôéêü Ïñ-
êùìïóßáò êáèþò êáé ç õð� áñéèì. 20378/8.12.2003 åíôïëÞ
Äçìïôïëüãçóçò ôçò ïìïãåíïýò ÍÔÉÁÍÔÉÄÏÕ ÓÏÖÉÁÓ
ôïõ ÁÑÉÓÔÇ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ.

2) Óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì. 3012/11.4.2005 áðüöáóç
ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäï-
íßáò áíáêáëåßôáé ç õð� áñéèì. 12152/12.9.2003 (ÖÅÊ
1658/Â/2003) áðüöáóÞ ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò Åëëçíé-
êÞò ÉèáãÝíåéáò, ôï õð� áñéèì. 3697/2.12.2003 Ðñáêôéêü
Ïñêùìïóßáò êáèþò êáé ç õð� áñéèì. 8856/16.4.2004 åíôï-
ëÞ Äçìïôïëüãçóçò ôïõ ïìïãåíïýò ÌÐÏÓÔÁÍÔÆÉÄÇ  ÑÏ-
ÌÐÅÑÔ ôïõ ÓÏÔÁ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ.

3) Óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì. 3013/11.4.2005 áðüöáóç
ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäï-
íßáò áíáêáëåßôáé ç õð� áñéèì. 20821/23.12.2003 (ÖÅÊ
63/Â/2004 ) áðüöáóÞ ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò
ÉèáãÝíåéáò êáé ôï õð� áñéèì. 5086/26.2.2004 Ðñáêôéêü Ïñ-
êùìïóßá ôïõ ïìïãåíïýò ÌÁËÉÓÉÄÇ ÌÉ×ÁÇË ôïõ ÔÆÅÌÁ-
ËÉ êáé ôçò ÂÅÑÁÓ.

4) Óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì. 3201/25.4.2005 áðüöáóç
ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäï-
íßáò áíáêáëåßôáé ç õð� áñéèì. 6346/31.3.2004 (ÖÅÊ
1781/Â/2004) áðüöáóÞ ìáò ðåñß áðüêôçóçò ôçò Åëëçíé-
êÞò ÉèáãÝíåéáò ôïõ ïìïãåíïýò ÍÔÁÍÁÔÓÉÄÇ ÓÅÑÃÊÅÚ
ôïõ ÖÉËÁÑÅÔ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ.

Ìå åíôïëÞ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò

Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò
ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ ÓÁÑÇÃÉÁÍÍÇÓ
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(9)
Áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò áðü ôïí

ïìïãåíÞ ÂïíôïëÜæóêé Äáâßä (VODOLAZSKII DAVID)
ôïõ Âëáäßìçñïõ êáé ôçò ÌÝëéáò.

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÊÑÇÔÇÓ

Ìå ôçí õð� áñéèì. 3771/7.6.2005 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý
ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, ðïõ åêäüèçêå óýìöùíá
ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 6.3.2003 áß-
ôçóç ôïõ ïìïãåíïýò ÂïíôïëÜæóêé Äáâßä (VODOLAZSKII
DAVID) ôïõ Âëáäßìçñïõ êáé ôçò ÌÝëéáò ðåñß áðüêôçóçò
ôçò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò êáé åãêñßíåôáé ï åîåëëçíéóìüò
ôïõ åðùíýìïõ ôïõ áðü ÂïíôïëÜæóêé óå Âïíôåëßäç.

Ôçí ÅëëçíéêÞ ÉèáãÝíåéá áðïêôÜ ï áíùôÝñù ïìïãåíÞò
áðü ôçò äüóåùò ôïõ üñêïõ ôïõ ¸ëëçíá Ðïëßôç åíôüò
Ýôïõò áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóçò áðüöáóçò óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò

ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÔÓÏÊÁÓ

Ö

(10)
Áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò áðü ôïí ïìïãåíÞ Ëåâ

Áâêïðáóâßëé (AVKOPASHVILI LEVI) ôïõ ÃêïõñÜìé êáé
ôçò Ìáñßáò.

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÊÑÇÔÇÓ

Ìå ôçí õð� áñéèì. 4206/7.6.2005 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý
ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, ðïõ åêäüèçêå óýìöù-
íá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü
28.5.2002 áßôçóç ôïõ ïìïãåíïýò Ëåâ Áâêïðáóâßëé
(AVKOPASHVILI LEVI) ôïõ ÃêïõñÜìé êáé ôçò Ìáñßáò ðåñß
áðüêôçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò.

Ôçí ÅëëçíéêÞ ÉèáãÝíåéá áðïêôÜ ï áíùôÝñù ïìïãåíÞò
áðü ôçò äüóåùò ôïõ üñêïõ ôïõ ¸ëëçíá Ðïëßôç åíôüò
Ýôïõò áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóçò áðüöáóçò óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò

ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÔÓÏÊÁÓ

Ö

(11)
Áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò áðü ôïí

ïìïãåíÞ ÍôáíÜôóåâ Ëåïíßíô (DANACHEV LEONID)
ôïõ ÓÜëâá êáé ôçò ÍôéÜíá.

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÊÑÇÔÇÓ

Ìå ôçí õð� áñéèì. 1305/7.6.2005 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý
ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, ðïõ åêäüèçêå óýìöù-
íá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 5.1.2005
áßôçóç ôïõ ïìïãåíïýò ÍôáíÜôóåâ Ëåïíßíô (DANACHEV
LEONID) ôïõ ÓÜëâá êáé ôçò ÍôéÜíá ðåñß ÷ïñÞãçóçò ôçò
ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò êáé åãêñßíåôáé ï åîåëëçíéóìüò ôïõ
åðùíýìïõ ôïõ áðü ÍôáíÜôóåâ óå Íôáíáôóßäç.

Ôçí ÅëëçíéêÞ ÉèáãÝíåéá áðïêôÜ ï áíùôÝñù ïìïãåíÞò
áðü ôçò äüóåùò ôïõ üñêïõ ôïõ ¸ëëçíá Ðïëßôç åíôüò

Ýôïõò áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóçò áðüöáóçò óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò
ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÔÓÏÊÁÓ

Ö

Áñéèì. 627 (12)
¸ãêñéóç õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò õðáëëÞëùí ôïõ

Íïì/êïý Äéáì/ôïò ÄñÜìáò ãéá ôï 2ï åîÜìçíï ôïõ
Ýôïõò 2005.

O NOMAÑ×ÇÓ ÄÑÁÌÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ð.ä. 30/1996 «Êþäéêáò Íïìáñ÷éá-

êÞò Áõôïäéïßêçóçò».
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 7 ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ

í. 2738/1999 (ÖÅÊ 180 Á�).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2592/1998 (ÖÅÊ

57 Á�), üðùò áõôÝò áíôéêáôÝóôçóáí ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðá-
ñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 2470/1997 (ÖÅÊ
40Á�).

4. Ôï õð� áñéèì. 2/14708/0022/21.3.2005 Ýããñáöï ôçò
22çò Äéåýèõíóçò Ìéóèïëïãßïõ ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ
ôïõ ÊñÜôïõò «Ðáñï÷Þ ïäçãéþí ãéá ôçí õëïðïßçóç ôçò ìé-
óèïëïãéêÞò ðïëéôéêÞò Ýôïõò 2005».

5. Ôéò áíÜãêåò ôçò Ä/íóçò Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóç åêêáèÜñéóçò áñ÷åßùí, ôïí Ýëåã÷ï óõì-
öùíßáò ôùí ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí êáé ôùí ðáñáóôáôé-
êþí óôïé÷åßùí åßóðñáîçò ôùí ßäéùí åóüäùí, ôçí ïëïêëÞ-
ñùóç ôùí äéáäéêáóéþí óýíôáîçò ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý
ôïõ ïéê. Ýôïõò 2006 ìÝóù ôïõ íÝïõ ëïãéóìéêïý ðïõ èá
åãêáôáóôáèåß ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôá-
ìåéáêÞò êáé ëïãéóôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé ôçí áíôéìåôþðéóç
ðñïâëçìÜôùí ìç÷áíïñãÜíùóçò, äåäïìÝíïõ üôé ï üãêïò
åñãáóéþí ôçò Ä/íóçò Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí åßíáé äõ-
óáíÜëïãïò ìå ôïí áñéèìü ôùí õðçñåôïýíôùí ó� áõôÞ
õðáëëÞëùí.

6. Ôï õð� áñéèì. 14/7.1.2005 Ýããñáöï ôçò Ä/íóçò Ïéêï-
íïìéêþí Õðçñåóéþí ìå ôï ïðïßï âåâáéþíåôáé ç ýðáñîç ðß-
óôùóçò óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ïéê. Ýôïõò 2005 ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôùí õðçñåóéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí
ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï, áðïöáóßæïõìå:

ôçí Ýãêñéóç êáèéÝñùóçò õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò
ôåóóÜñùí (4) õðáëëÞëùí ôçò Ä/íóçò Ïéêïíïìéêþí Õðç-
ñåóéþí êáé åíüò (1) õðáëëÞëïõ ôïõ Åðáñ÷åßïõ Ê. Íåõñï-
êïðßïõ ãéá ôï 2ï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò 2005 êáôÜ ôéò áðï-
ãåõìáôéíÝò þñåò ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò êáé ôéò áñãßåò êáé
ãéá óýíïëï åðôáêïóßùí ðåíÞíôá (750) ùñþí. Ôï ýøïò ôçò
äáðÜíçò ðïõ èá ðñïêýøåé, õðïëïãßæåôáé üôé èá áíÝëèåé
óôï ðïóü ôùí 4.000,00 6 êáé èá âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãé-
óìü ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Äéáìåñßóìáôïò ÄñÜìáò (Å.Ö. 073
êáé ÊÁÅ 0511 ).

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÄñÜìá, 8 Éïõíßïõ 2005

Ï ÍïìÜñ÷çò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÅÕÌÏÉÑÉÄÇÓ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 12113
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
� Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â� ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

� Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.

� Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  �  e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò
(äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí

ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò

óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

� Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ
ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.

� Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ
ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï
ôåý÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.



 ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ     
 

Α/
Α 

ΜΟΝΑΔΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

ΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

2 

ΑΓΙΟΥ 

ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14, 

26223 ΠΑΤΡΑ  

2610-466223/2610-

466227 
ΤΡΙΤΗ 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-

ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
  

 

7 ΑΙΓΙΟΥ  
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ,2510
0 ΑΙΓΙΟ  

26910-61997/26910-
28504 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
& ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
10.00-13.00 

  
 

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
Δ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
130, 59300 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  

23330-23376 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

11 
ΑΝΩ ΠΟΛΗ 
ΠΑΤΡΩΝ  

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
176,26331 ΠΑΤΡΑ  

2610-226759/2610-
220714 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

15 ΒΥΡΩΝΑ  
ΡΟΥΜΕΛΗΣ 7, 

16232 

210-

7625262/210722648
7 

ΔΕΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ            

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-

ΟΔ 

ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ 7 
08.00-13.00 

  
 

17 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
ΤΣΑΚΜΑΚΗ 
ΤΕΡΜΑ, 58100 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  

23820-
21883/2382022597 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

  
 

18 ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 
8 & ΛΑΖΑΡΑΚΗ, 
16674 ΓΛΥΦΑΔΑ 

210-
8947735/210894227
6 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ          
ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

19 ΔΑΦΝΗΣ  

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
& ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50, 
17341              ΑΓ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

210-9737797/210-

9756861/210975686
2-3 

ΠΡΩΙ & ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

(10.04, 15.5, 12.6, 
11.09 & 16.10 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-

ΟΔ 

ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
  

 

20 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ  

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 128, 
18648 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  

210-4630402/210-
4630543 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ (16.4.13-
25.6.13, 

ΣΕΠΕΤΜΒΡΙΟ & 
ΟΚΤΩΒΡΙΟ)                              

ΚΑ-ΠΔ-ΟΔ             
ΚΑ-ΠΔ-ΟΦΘ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

  
 

23 ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟ

ΠΟΥΛΟΥ 
80,15771 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

210-7793277/210-
7772671 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ  
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

  
 

24 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑ & 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 
1,16346 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

210-9978828/210-
9978826 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

210-
9968020/21099788

30 Ή ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ 

  
 



25 ΘΗΒΩΝ  
ΚΑΔΜΟΥ 
47,32200 ΘΗΒΑ  

22620-29434 
ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13:30-
19:00 

  
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
2262081150 

  
 

26 ΙΛΙΟΥ  

ΑΧΑΪΑΣ & 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 
13121 ΙΛΙΟΝ  

210-5759771/210-

5740374 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ          

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΚΑ - ΟΦΘ-ΠΔ-

ΟΔ 
ΜΕΣΩ ΟΠΣ   

 

27 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΑΒΑΚΗ 11 & 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,1767
2  

210-9530950/210-
9581115 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ  
ΚΑ - ΟΦΘ-ΠΔ-
ΟΔ 

    
 

29 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ  
ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 4 & 
ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 

1,11854 ΑΘΗΝΑ  

210-3463323/210-

3463731 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-

ΟΔ 
210-3463323   

 

30 ΚΙΑΤΟΥ  
ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
51,20200 ΚΙΑΤΟ  

27420-22312/27420-
20898 

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟ-
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝΙΟ 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

27420-20881 & 
27420-22312 

  
 

32 ΚΩ  
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - 
ΠΛΑΤΑΝΙΟ, 85300 

ΚΩΣ  

22420-
47356/2242047352 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ  ΠΔ-ΟΔ-ΚΑ 
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  
 

37 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 
3,14234 ΝΕΑ 
ΙΩΝΙΑ  

2102799535/210279
9281 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ(15.4.13-28.6.13 
& 1.9.13-31.10.13) 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΠΔ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

  
 

38 
ΝΕΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ  

ΜΑΧΗΣ 
ΑΝΑΛΑΤΟΥ 7 
ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ 

11744  ΝΕΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

2109270146/210902
3470/2109273112 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΠΕΜΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΠΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

39 
ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  

ΜΗΔΕΙΑΣ 10, 

14342 ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  

2102595641/210259
5624/2102513891 

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ                
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

2102523665 
(10.00-12.00) 

  
 

40 
Ν. 
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

Π. 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
Υ 5,63200 ΝΕΑ 
ΜΟΥΔΑΝΙΑ  

23730-22661/23730-
26461-2 

ΠΡΩΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

    
 

41 ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & 
ΙΩΝΙΑΣ, 18450 

ΝΙΚΑΙΑ 

210-
4917651/210491526

2/210-4912363 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ  
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
3ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΟΥΓΛΩΝ 1 ΝΙΚΑΙΑ 

  
 

42 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  
ΠΥΡΓΟΣ, 32011 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  

22620-31455/22620-
32643 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

46 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΒΑΣ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
105,12131 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

210-
5759599/210571398
4 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ 

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

  
 



47 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 61, 
10445 ΑΘΗΝΑ  

210-8320211/210-
8320103 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ  

2108328333,08.00-
14.00, Ή ΜΕ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΦ/ΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

  
 

50 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, 

18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

210-
4651810/210465415

40/2104655177 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ ΠΔ - 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΟΔ/ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ 

ΟΔ & ΚΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΔ 

ΠΔ- ΟΔ- ΚΑ 
ΘΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

  
 

51 ΤΟΥΜΠΑΣ  
ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 
64,54351 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2310913166/231095
2243/2310912507 

    2310952386   
 

52 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 17 & 

ΠΑΦΟΥ, 12461 
ΧΑΪΔΑΡΙ 

210-

5324810/210582233
7 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
& ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΔ-
ΟΦΘ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  
 

53 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
& 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
8, 15234 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

210-
6817453/210684002
8/ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ:2108034
326/2106137671 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  & 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-

ΟΔ  

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
  

 

    
ΠΡΩΗΝ 
ΤΑΠΟΤΕ  

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12 
ΜΑΡΟΥΣΙ  

2108110505 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΠΔ-ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ  

2108110917-
2108110908 

  
 

         

 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ      

Α/
Α 

ΜΟΝΑΔΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

ΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

454,15343 ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

2106015690 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ      

ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ-ΠΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

  

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ  
ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 58, 

68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
2551085085 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ & 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Δ/ΝΤΗ 
  

6 ΑΡΤΑΣ  
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 2, 47100 

ΑΡΤΑ 
2681075950 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ  

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

2681070522(ΜΕΤΑ 

ΑΠΌ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) 

  

7 ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22 & 
ΜΟΡΑΒΑ 2,59100 

ΒΕΡΟΙΑ 

2331021661-
24661/2331071915 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ          

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ             

ΠΔ-ΟΔ-

ΟΦΘ-ΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Δ/ΝΤΗ 

  



8 ΒΟΛΟΥ 
ΘΡΑΚΩΝ 20, 38333 

ΒΟΛΟΣ 
2421020625/2421039211 ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9 ΔΡΑΜΑΣ  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2, 

66100 ΔΡΑΜΑ  
2521020977/ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΠΔ-ΟΔ-ΚΑ 

& ΟΦΘ 
(ΧΩΡΙΣ 

ΟΦΘ ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜ

Α) 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  

10 ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2, 58200 

ΕΔΕΣΣΑ 
2381029679/2381023433 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΔ-ΟΔ-ΚΑ-

ΟΦΘ 
23810-29305 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

12 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΛΑΔΟΧΩΡΙ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
46100 

26650-24408 ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
    

13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΜΟΙΡΩΝ, 
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ,715

00 

2810719367 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΩΙ                     

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 

2810719202(κα 

ΑΡΚΟΥΔΗ & κα 
ΣΚΟΥΖΑΚΗ) 

  

14 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 
61 

2310544404 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ 
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ                   
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΑ-ΟΦΘ-
ΟΔ-ΠΔ 

2310-556927                       
2310-283972 

  

  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤ

ΡΕΙΟ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2310260940/2310278474 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ  
ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
    

15 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 34, 
45100 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2651059662/2651038466 
ΔΕΥΤΕΡΑ & 

ΠΕΜΠΤΗ(ΜΙΚΤΟ 
ΩΡΑΡΙΟ) 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

  

17 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΝΑΡΗ, 24100 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2721045553-551 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ      

ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΜΕ 
ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

  



18 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8, 

43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
24410-28293 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ - 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

2441028293 Ή 
ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΟΥ 1ο ΟΡΟΦΟ ΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 , 

08.00-14.00 

ΓΙΑ ΤΙΣ Γ & Ε ΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ , Α ΤΑΞΗ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ζ.Υ 

(14554,14784,14884,149
00) 

21 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
9Η ΠΑΡ.Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 

,49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 
2661096903 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ
Ν 

  

21 ΚΙΛΚΙΣ  
ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 1,61100 

ΚΙΛΚΙΣ  
2341020021&22243 

ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

    

22 ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

5Α,50100 ΚΟΖΑΝΗ 
24610-405559 ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

    

23 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 

2,69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
25310-59296/2531059289  ΠΡΩΙ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΕΙΤΕ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΤΕ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 
2531059290 ΣΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 

  

23 ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Λ. ΑΘΗΝΩΝ & 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

31,20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

2741084704 
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ &                 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ      

ΟΔ-ΠΔ-ΚΑ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
  

24 ΛΑΜΙΑΣ  
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

77,35100 ΛΑΜΙΑ  
2231056461-63 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΙΚΤΟ 

ΟΦΘ-ΚΑ-
ΟΔ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

  

25 ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4,41222 

ΛΑΡΙΣΑ  
2410534095/2410534728 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ & 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ - 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 

2410-534728 & 

2410534729 
(09.00-13.00) 

  

26 ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 
2,31100 ΛΕΥΚΑΔΑ  

26450-23040   
ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
22610-26887(8.00-

10.00) 
  

27 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

7,32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ  
22610-20252 

ΠΡΩΙ  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

2261026887 ΑΠΟ 
ΤΙΣ 8:00-10:00  

  

29 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ,81100 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

22510-26155/2251028498 ΠΡΩΙ 
ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
    

30 ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

6,21100 ΝΑΥΠΛΙΟ  
27520-21271/2752023076 ΠΡΩΙ 2 

ΟΔ-ΟΦΘ-
ΠΔ 

    

31 ΞΑΝΘΗΣ * 

ΑΝΔΡΕΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,67100 
ΞΑΝΘΗ 

25410-46700/25410-46728 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ ή 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ             
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΔ - ΟΦΘ 
- ΟΔ - ΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

  



ΠΡΩΙ ή 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

32 ΠΑΤΡΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3,26222 

ΠΑΤΡΑ  
2610-466591 ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 

2610466566-
2610466514-

2610466515 
(ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) 

  

37 ΡΟΔΟΥ  

3Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΛΙΝΔΟΥ, 85100 
ΡΟΔΟΣ 

22410-65911/2241061624 ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ  
ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
  

39 ΣΕΡΡΩΝ  
ΠΡΙΓΚ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25, 
62122 ΣΕΡΡΕΣ  

23210-
22263/2321055372/23210207

38 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

23210-65493 Ή 
ΣΤΗΝ ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ 

ΣΕΡΡΩΝ  
  

40 ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΟΜΗΡΟΥ 13,42100 

ΤΡΙΚΑΛΑ  
24310-46615/24310-46601 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.00-
18.00(ΣΕΠΕΤΜΒ

ΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΕΚΤΟΣ ΠΔ) 

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΡΑΝΕΤΒΟΥ ΣΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ & ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 

& ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

41 ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
2ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ,22100 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

2710-238195/2710-226803 ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ  
ΠΔ-ΚΑ-

ΟΦΘ-ΟΔ 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
  

42 ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Π.ΚΥΠΡΟΥ 5, 53100 

ΦΛΩΡΙΝΑ  
23850-28803/23850-24000 

ΤΕΤΑΡΤΗ & 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(01.04.2013-

30.06.2013 & 
01.09.2013-
31/10/2013) 

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
    

43 ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΠΛΑΤ. ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 34100  
22210-27336/2221078427 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ & 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΟΦΘ-
ΚΑ-ΟΔ 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

  

44 ΧΑΝΙΩΝ  
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

99, 79100 ΧΑΝΙΑ  
28210-

24657/2821024664,24690 
ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 
11.00-16.30  

ΠΔ-ΚΑ-
ΟΦΘ-ΟΔ 

2821024690   

45 ΧΙΟΥ  
ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ & ΑΓ. 
ΕΙΡΗΝΗΣ, 82100 

ΧΙΟΣ  

22710-44467/2271044468 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ           

ΠΕΜΠΤΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

ΠΔ-ΟΦΘ-

ΚΑ-ΟΔ 
22710-44468   

  
ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ ΞΑΝΘΗΣ * 

 
    

 

* ΤΕΤΑΡΤΗ 
24/04/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

19/6/2013 ΠΡΩΙ  
  

  



 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

26/4/2013 ΠΡΩΙ  
  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
21/6/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

  
  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2013 

ΠΡΩΙ 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2013 ΠΡΩΙ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 
26/6/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

  
  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10/5/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

  ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2013 ΠΡΩΙ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

28/6/2013 ΠΡΩΙ  
  

  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
4/9/2013 ΠΡΩΙ  

  
  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17/5/2013 ΠΡΩΙ  
  

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6/2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6/9/92013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

  
  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2013 

ΠΡΩΙ 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2013 ΠΡΩΙ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 
11/9/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

  
  

 
      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13/9/2013 ΠΡΩΙ  

  
  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/2013 

ΠΡΩΙ 
        

  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
20/9/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

        
  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
        

  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

27/9/2013 ΠΡΩΙ  
        

  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2013 

ΠΡΩΙ  
        

  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
        

  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

11/10/2013 ΠΡΩΙ  
        

  



 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

16/10/2013 ΠΡΩΙ  
        

  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18/10/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

        
  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
23/10/2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

        
  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

25/10/2013 ΠΡΩΙ  
        

  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

30/10/2013 ΠΡΩΙ  
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