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δ υγυθ άμΝΦυξδα λδεκτΝΣηάηα κμΝ ιπθκ κεκη δαεάμΝ
Π λέγαζοβμ,ΝΝζβζΝΓΝ ,ΝΘ αζκθέεβέ 
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ΣΡ ΣΟέ 
 ΝΟΜΟΙΝΚ ΙΝ Ι ΙΚ Ι ΝΣΟΝΝ ΛΛΗΝΙΚΟΝΣΡ ΣΟέ 
 ΟΜ Ν Ν ΠΟΝΣΗΝΝΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗΝΚΛΙΝΙΚΗΝζβζΝ

ΓΝ έ 
 ΠΡΟ ΛΗΜ Σ ΝΝΚ ΙΝΝΚ Ν ΝΝΣΗΝΝΝΠΡ ΞΗέ 
 ΠΡΟΣ  Ιέ 



 



 Ια λδεάΝπλΪιβΝ έθαδΝ ε έθβΝπκυΝΫξ δΝπμΝ εκπσΝ βΝη Νκπκδα άπκ Ν
πδ βηκθδεάΝηΫγκ κΝπλσζβοβ,Ν δΪΰθπ β,Νγ λαπ έαΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝ
βμΝυΰ έαμΝ κυΝαθγλυπκυ 

 

 ΚΪγ Νδα λδεάΝπλΪιβΝ θΫξ δΝ κΝ κδξ έκΝ βμΝ πΫηία βμΝ βθΝαθγλυπδθβΝ
πλκ ππδεσ β αΝεαδΝ βθΝπλκ ίκζάΝ θθσηπθΝαΰαγυθΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝΧαπά - 
υΰ έα,ΝαιδκπλΫπ δα,Νπλκ ππδεάΝ ζ υγ λέα,Νδ δπ δεάΝ φαέλαΨ 
 

 ΓδαΝ βΝθσηδηβΝ πΫηία βΝ αΝπαλαπΪθπΝΫθθκηαΝαΰαγΪΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝβΝ
υθαέθ βΝ κυΝα γ θάΝη ΪΝαπσΝ θβηΫλπ β 

 

 υ σΰθπηβ δα λδεάΝπλΪιβΝοΝπαλΪθκηβΝπλΪιβΝΧ πηα δεάΝίζΪίβΨ 
 

 



ΝκηδεσΝπζαέ δκΝΧΝέβίι1ήλβΝΤΝΝέγζ1κήίηΨ 
 

 ΠλκςπκγΫ δμμ 
 

  υΰεα Ϊγ βΝα γ θά 

 

  ΙεαθσμΝθαΝελέθ δΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυ 

 

  υηφπθέαΝδα λκτΝΰδαΝ βθΝαθΪΰεβ 

    γ λαπ έαμ 
 

    



 

ΗΝθκηδηκπκέβ βΝ πθΝ ξ δευθΝδα λδευθ πλΪι πθΝαπαδ έΝμ 
 
 ΈΰευλβΝ υθαέθ βμ 
 

   Πζάλβ,Ν αφάΝεαδΝεα αθκβ ά 
     θβηΫλπ β 

 
   Ιεαθσ β αΝ υθαέθ βμ 

 
   θΝ Ν δαγΫ δ,ΝβΝ υθαέθ βΝ έθ αδΝ 
    απσΝ κυμΝκδε έκυμ 

 



 ΟΝδα λσμΝπλΫπ δΝθαΝπλκ παγά δΝθαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ εκτ δαΝ υηη κξάΝ
εαδΝ υθ λΰα έαΝ κυΝα γ θά,ΝεαδΝδ έπμΝ ε έθκυΝπκυΝεα αθκ έΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ κυ,Ν κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝδα λδεάμΝπλΪιβμ,Ν κυμΝ
εδθ τθκυμ,Ν δμΝ υθΫπ δ μΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝπλΪιβμΝαυ άμ 
 

 ΟΝουξέα λκμΝ θΝξκλβΰ έΝεαηέαΝγ λαπ έαΝξπλέμΝ βΝγΫζβ βΝ κυΝαθγλυπκυΝ
πκυΝπΪ ξ δΝαπσΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν ε σμΝ ΪθΝβΝΪλθβ βΝγ λαπ έαμΝγΫ δΝ
Νεέθ υθκΝ βΝαπάΝ κυΝέ δκυΝεαδΝ ε έθπθΝπκυΝ κθΝπ λδίΪζζκυθΝάΝ
υθ πΪΰ αδΝ κίαλάΝ πδίΪλυθ βΝ βμΝπκλ έαμΝ βμΝουξδεάμΝ κυΝ δα αλαξάμ 

 

 θΝεαγέ α αδΝ πδ αε δεάΝβΝαθαΰεα δεάΝθκ βζ έαΝ κυΝαθγλυπκυΝπκυΝ
πΪ ξ δΝαπσΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ναυ άΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ τηφπθβΝη Ν κυμΝ
σλκυμΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έα 

 



 ΝσηκμΝβίι1ήλβΝΧ δεα δεΫμΝ ΰΰυά δμΨ 
 

 ΗΝξπλέμΝ βΝ υΰεα Ϊγ βΝ κυΝα γ θάΝ δ αΰπΰάΝεαδΝΝπαλαηκθάΝ κυΝΰδαΝγ λαπ έαΝ
Νεα ΪζζβζβΝΜκθΪ αΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝΧΜέΦέΤΨ 

 

 ΠλκςπκγΫ δμ : 
 ΦυξδεάΝ δα αλαξά 

 θδεαθσ β αΝθαΝελέθ δΝκΝα γ θάμΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝυΰ έαμΝ κυ 

 

 ΗΝΫζζ δοβΝθκ βζ έαμΝθαΝΫξ δΝπμΝ υθΫπ δαΝμ 
- ΝαΝαπκεζ δ γ έΝβΝγ λαπ έαΝ κυΝάΝθαΝ πδ δθπγ έΝβΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ

κυΝ 
                                                            ά 

- ΝαΝηβΝηπκλκτθΝθαΝαπκ λαπκτθΝπλΪι δμΝίέαμΝεα ΪΝ κυΝέ δκυΝΝΝΝΧάΝΝ λέ κυΝνΨ 
 

 

 



έ β β  

 

 π υγτθ αδΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝΠλπ κ δευθΝ κυΝ σπκυΝ δαηκθάμΝ κυΝα γ θά 

 

 δεαδκτξκδ: 
- ΟΝ ταυΰσμΝ κυΝάΝ υΰΰ θάμΝ Ν υγ έαΝΰλαηηάΝαπ λδσλδ αΝάΝ εΝπζαΰέκυΝ
ηΫξλδΝεαδΝ κΝ τ λκΝίαγησΝάΝσπκδκμΝΫξ δΝ βθΝ πδηΫζ δΪΝ κυΝάΝκΝ δεα δεσμΝ
υηπαλα Ϊ βμ 

 

-  Ν π έΰκυ αΝπ λέπ π β,Ν βθΝαεκτ δαΝθκ βζ έαΝηπκλ έΝθαΝαβ ά δΝεαδΝ
αυ πΪΰΰ ζ αΝκΝ δ αΰΰ ζΫαμΝπλπ κ δευθΝ κυΝ σπκυΝ δαηκθάμΝ κυΝα γ θάΝ
Χ ΪθΝ θΝυπΪλξ δΝεαθΫθαΝαπσΝ αΝπλσ ππαΝαυ ΪΨ 
 

 ΠλΫπ δΝθαΝ υθκ τ αδΝαπσΝαδ δκζκΰβηΫθ μΝΰλαπ ΫμΝΰθπηα τ δμΝ τκΝ
ουξδΪ λπθ 

 

 πδπζΫκθΝ κδξ έαμΝπ λδΰλαφάΝουξδεκτΝθκ άηα κμ,Ν ε βζκτη θβ 
υηπ λδφκλΪ,Ν δμΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝ έξαθΝπλκβΰβγ έΝΰδαΝ εκτ δαΝθκ βζ έα,Ν βθΝ
Ϊλθβ βΝ κυΝπλκ υπκυΝθαΝ ι α έΝάΝ κΝαθΫφδε κΝ βμΝ ι Ϊ πμ,Ν
απκ δε δεΪΝ κδξ έαΝΧίδίζδΪλδαΝυΰ έαμ,Νπλκβΰκτη θαΝπδ κπκδβ δεΪΨ 
 

 

 



  

 Ό αθΝεδθ έ αδΝαυ πΪΰΰ ζ αΝαπσΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝάΝά αθΝαθΫφδε βΝβΝ
ιΫ α βΝ κυΝα γ θά,ΝκΝ δ αΰΰ ζΫαμΝΠλπ κ δευθΝ δεαδκτ αδΝθαΝ δα Ϊι δΝ
βΝη αφκλΪΝ κυΝα γ θάΝΰδαΝεζδθδεάΝ ιΫ α βΝεαδΝ τθ αιβΝ πθΝ
ΰθπηα τ πθΝ Ν βησ δαΝουξδα λδεάΝεζδθδεά 

 

 ΗΝη αφκλΪΝ κυΝ δ θ λΰ έ αδΝυπσΝ υθγάε μΝπκυΝ ια φαζέακυθΝ κΝ
ία ησΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝεαδΝ βθΝαιδκπλΫπ δΪΝ κυ 

 

 ΗΝπαλαηκθάΝΰδαΝ δμΝαθαΰεαέ μΝ ι Ϊ δμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ δαλεΫ δΝ
π λδ σ λκΝαπσΝζκΝυλ μέ 

 

 

 

 



  

 ΟΝ δ αΰΰ ζΫαμΝ δα Ϊα δΝ βΝη αφκλΪΝ Νεα ΪζζβζβΝΜέΦέΤέ 
 

 θ σμΝγΝβη λυθΝαπσΝ βΝ δα αΰάΝη αφκλΪμΝ δ Ϊΰ δΝ βθΝυπσγ βΝ κΝ
Μκθκη ζΫμΝΠλπ κ δε έκ 

 

 ΣκΝ δεα άλδκΝπλΫπ δΝθαΝ υθ λδΪ δΝεαδΝθαΝ υαβ ά δΝ βθΝυπσγ βΝ
θ σμΝ1ίΝβη λυθΝ«ε εζ δ ηΫθπθΝ πθΝγυλυθ» 

 

 φσ κθΝ βλβγκτθΝκδΝπλκγ ηέ μ,ΝηΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝαπσφα βμΝελα έ αδΝ
θσηδηα,ΝαζζΪΝαυ άΝπλΫπ δΝθαΝ ε έ αδΝ θ σμΝ«ίλαξ έαμΝπλκγ ηέαμ»Ν
(Γ έ Ε α α Α υ Π υ 1βήβίίθ)  
 

 ΟΝ δ αΰΰ ζΫαμΝΠλπ κ δευθ,ΝπκυΝ δΫ αι Ν βΝη αφκλΪ,Νκφ έζ δΝθαΝ
θβη λυθ δΝ κθΝ δ υγυθ άΝ βμΝΜέΦέΤΝπ λέΝ βμΝ βλά πμΝάΝηβΝ βμΝΪθπΝ
πλκγ ηέαμ,ΝαζζΪΝεαδΝκΝ ζ υ αέκμΝκφ έζ δΝθαΝαβ έΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ
πζβλκφκλέ μ,ΝΰδαΝ βθΝ υθ κθδ ηΫθβΝ άλβ βΝ βμΝθκηδησ β αμΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν βθΝπ λαδ ΫλπΝη αξ έλδ βΝ κυΝη αφ λγΫθ κμΝα σηκυΝΝ 

       (Γ έ Ε α α Α υ Π υ 1βήβίίθ)  
 

 

 



 

 Μ αφκλΪΝυπσΝ υθγάε μΝπκυΝ ια φαζέακυθΝ κθΝ ία ησΝ βθΝ
πλκ ππδεσ β αΝεαδΝ βθΝαιδκπλΫπ δαΝ κυ 

 

 Καζ έ αδΝπλδθΝαπσΝζκΝυλ μΝ βΝ υαά β βΝ βμΝυπσγ βμ 
 

 ΠαλΪ α βΝη Ν δεβΰσλκΝεαδΝη Νουξέα λκΝπμΝ ξθδεσΝ τηίκυζκ 

 

 Μ Ν βΝη αφκλΪΝ κυΝ βΝΜέΦέΤΝπλΫπ δΝθαΝ θβη λυθ αδΝ ΰΰλΪφπμΝΰδαΝ
αΝ δεαδυηα ΪΝ κυΝεαδΝδ έπμΝΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝΪ εβ βμΝΫθ δεπθΝηΫ πθΝ
εα ΪΝ βμΝ δεα δεάμΝαπσφα βμ 

 



 

  ία ησμΝπλκμΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝ κυ 

 

 Υκλάΰβ βΝα δυθ-κλΰαθπηΫθ μΝΫικ κδ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ
γ λαπ έαμ 
 

 ΟδΝπ λδκλδ ηκέΝπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ βθΝα κηδεάΝ ζ υγ λέαΝ κυΝα γ θάΝ
πλκ δκλέακθ αδΝησθκΝαπσΝ βθΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ κυΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ
βμΝθκ βζ έαμ 

 



 ΗΝαεκτ δαΝθκ βζ έαΝ δαεσπ αδ,Νσ αθΝπΪοκυθΝθαΝ υθ λΫξκυθΝκδΝ
πλκςπκγΫ δμΝ βμ 
 

 ΪθΝ εελ η έΝβΝΫε κ βΝαπσφα βμ,ΝκΝ πδ βηκθδεσμΝ δ υγυθ άμΝκφ έζ δΝ
θαΝξκλβΰά δΝ ιδ άλδκΝεαδΝθαΝεκδθκπκδά δΝ ξ δεάΝΫεγ βΝ κθΝαλησ δκΝ
δ αΰΰ ζΫα 

 

 ΪθΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ξ δεάΝαπσφα β,Νη Ναέ β βΝ κυΝ δ υγυθ άΝάΝ κυΝ
α γ θά,ΝκΝ δ αΰΰ ζΫαμΝαβ ΪΝαπσΝ κΝ δεα άλδκΝ βΝ δαεκπάΝ βμΝ
θκ βζ έαμ 
 

 θΝηπκλ έΝθαΝυπ λί έΝ κυμΝθΝηάθ μΝΧησθκΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμΨ 

 

 



 



The Military Whistleblower Protection Act1 (MWPA) and the Military Mental 
Health Evaluation Protection Act2 (MMHEPA) attempt to balance command 
authority with new due process rights for service members.  
 
The MWPA θγαλλτθ δΝ αΝ ζΫξβΝθαΝαθαφΫλκυθΝπαλΪ υπ μΝ υηπ λδφκλΫμΝ βθΝ
υπβλ έαΝ,Ν Ναθ ΪζζαΰηαΝη Ν βΝΰλάΰκλβΝ παθσλγπ βΝ Νπ λέπ π βΝαθ δπκέθπθέ 
 
The MMHEPA απαδ έΝαπσΝ κυμΝ δκδεβ ΫμΝεαδΝ κυμΝ δ δεκτμΝουξδεάμΝυΰ έαμΝθαΝ
υηηκλφπγκτθΝη Ν δΪφκλ μΝ δα δεα δεΫμΝαπαδ ά δμ,ΝπλδθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ θσμΝ
ζΫξκυμΝ Νουξδα λδεάΝ ιΫ α β,Νγ λαπ έαΝάΝθκ βζ έαέ 

 
The purpose of the MMHEPA θαΝπλκ α Ϋο δΝ κΝ Ϋζ ξκμΝαπσΝα δεαδκζσΰβ μΝ
πλΪι δμΝ…ΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝουξδεάΝ κυΝυΰ έαέ  
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 SUBJECT: Mental Health Evaluations of Members of the Military Services  
 

 
1. PURPOSE.  
      αέΝθαΝ πδί ίαδυ δΝ βθΝΠΟΛΙΣΙΚΗ 

      ίέΝθαΝαθαγΫ δΝΤΠ ΤΘΤΝΟΣΗΣ  

      ΰέΝθαΝεαγκλέ δΝ Ι ΙΚ Ι  

 

ΓδαΝ βθΝΠαλαπκηπά,Ν βθΝ ιδκζσΰβ β,Ν βθΝΘ λαπ έα,Ν κθΝΙα λδεσΝεαδΝ δκδεβ δεσΝ
Υ δλδ ησ,ΝΝ ζ ξυθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝξλ δΪακθ αδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝουξδεάμΝ κυμΝ
εα Ϊ α βμ,Νουξδα λδεάΝθκ βζ έαΝεαδΝ έθαδΝ Νεέθ υθκΝΪη κΝάΝπδγαθσΝθαΝ
εΪθκυθΝεαεσΝ κθΝ αυ σΝ κυμΝάΝ κυμΝΪζζκυμέ 

 

 NUMBER 6490.04  
March 4, 2013  



 

 ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
a. έθαδΝ υγτθβΝ κυΝDoD θαΝ δα φαζέ δΝσ δΝβΝπκζδ δεάΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ
φαλησακθ αδΝη’ΝΫθαΝ λσπκΝπκυΝγαΝ ιαζ έφ δΝ κΝ έΰηαΝπκυΝ υθκ τ δΝ αΝ ζΫξβΝπκυΝ
αθααβ κτθΝάΝζαηίΪθκυθΝουξδα λδεάΝίκάγ δα 

b. ΟδΝ δκδεβ ΫμΝεαδΝκδΝ πδε φαζ έμΝσ αθΝπδ τκυθΝεαζκπλκαέλ αΝσ δΝεΪπκδκΝ Ϋζ ξκμΝ
ηπκλ έΝθαΝξλ δΪα αδΝουξδα λδεάΝ ιΫ α β,Ν ικυ δκ κ κτθ αδΝθαΝ υ κυθΝ θ κζάΝΰδαΝ
Ϊη βΝαιδκζσΰβ βΝυπσΝ δμΝ υθγάε μΝαυ Ϋμ,ΝάΝθαΝπΪλκυθΝΪζζαΝηΫ λα,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ
δα δεα έ μέ 

Υπ   υ  αυ    α  υ α  α    α α α  
  α  α α έ  

 
c. ΗΝπαλαπκηπάΝΰδαΝηβΝ π έΰκυ αΝουξδα λδεάΝ ιΫ α βΝ,Ν αΝπζαέ δαΝΪη βμΝ θ κζάμΝ
ΰδαΝαιδκζσΰβ βΝ θσμΝ ζΫξκυμ,Ν έ αδΝησθκΝαπσΝ κθΝ δκδεβ άΝάΝ κθΝ πδε φαζάμέ 
υ άΝβΝαιδκζσΰβ βΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝΰδαΝπκδεέζκυμΝζσΰκυμΝπκυΝπλκεαζκτθΝ

αθβ υξέα…εαδ πκυΝηπκλ έΝθαΝ ξ έακθ αδΝη ΝπδγαθάΝ δα αλαξάΝ βμΝουξδεάμΝ
εα Ϊ α βμέ  



d. ΈθαμΝ δκδεβ άμΝγαΝπαλαπΫηπ δΝΫθαΝ Ϋζ ξκμΝΰδαΝ π έΰκυ αΝουξδα λδεάΝ ιΫ α βΝ
σ κΝ κΝ υθα σθΝ κΝ υθ κησ λκΝσ αθμ 
  

   (1) ΣκΝ Ϋζ ξκμΝη ΝπλΪι δμΝάΝ εφλΪ δμ,Νπλαΰηα δεΫμ,Ναπκπ δλΪ αδΝάΝαπ δζ έΝΰδαΝίέα,ΝΝ 
        πλκ έγ αδΝάΝ έθαδΝπδγαθσθΝθαΝπλκεαζΫ δΝ κίαλσΝ λαυηα δ ησΝ κθΝ αυ σΝ κυΝάΝ 
        κυμΝΪζζκυμέ  
   (2) Ό αθΝ αΝΰ ΰκθσ αΝεαδΝκδΝ υθγάε μΝεα α δεθτκυθΝσ δΝ έθαδΝπδγαθσθΝ κΝ Ϋζ ξκμΝ 
        θαΝπλκ έγ αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝ Ϋ κδκυμΝ λαυηα δ ηκτμ 
   (3) Ό αθΝκΝ δκδεβ άμΝπδ τ δΝσ δΝ κΝ Ϋζ ξκμΝηπκλ έΝθαΝυπκφΫλ δΝαπσΝ κίαλάΝΝ 
        ουξδεάΝ δα αλαξάέ 
 

e. Καθ έμΝ θΝηπκλ έΝθαΝπαλαπΫηο δΝΫθαΝ Ϋζ ξκμΝΝΰδαΝουξδα λδεάΝ ιΫ α βΝπμΝ
αθ ε έεβ βΝ Ν«θσηδηβΝ πδεκδθπθέα»ΝσππμΝαυ άΝπλκίζΫπ αδέ 



f. ΈθαΝ Ϋζ ξκμΝηπκλ έΝαυ σίκυζαΝθαΝεδθά δΝηδαΝπαλαπκηπάΝΰδαΝουξδα λδεάΝ
ιΫ α β,ΝβΝκπκέαΝγαΝΰέθ δΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝδα λδεκτΝαπκλλά κυ,ΝαζζΪΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν
βΝπλκίζ πση θβΝεκδθκπκέβ βΝπλκμΝ βΝηκθΪ αέ  

 

g. επαέ υ βμ πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ Ν ά δαΝίΪ β,ΝεαδΝΫξ δΝ αθΝ σξκΝθαΝπλκ υ δΝ βθΝ
δεαθσ β αΝ ΝσζαΝ αΝ ζΫξβΝθαΝαθαΰθπλέακυθΝΪ κηαΝπκυΝξλάακυθΝουξδα λδεάΝ
ιΫ α βΝη ΝπδγαθάΝ πδεδθ υθσ β α,Νία δ ηΫθβΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝάΝ βθΝ ηφαθάΝ
ουξδεάΝεα Ϊ α βέ 
 



  
ΤΘΤΝ Ν- ΑΡΜΟ ΙΟΣΗΣ  

 
1. ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE FOR HEALTH AFFAIRS 

(ASD(HA)). Under the authority, direction, and control of the Under 

Secretary of Defense for Personnel and Readiness, the ASD(HA) monitors 

compliance with this instruction and develop additional guidance as 

required.  

 

2. SECRETARIES OF THE MILITARY DEPARTMENTS. The Secretaries of 

the    Military Departments:  



 

ΙΑ ΙΚΑΙ   
 
1. ΚΠΑΙ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΧΝ,Ν ΠΙΚ ΦΑΛΗΝ- Σ Λ ΥΧΝ 

 
a. Π λδκ δεάΝ επαέ υ β…έέΝεαδΝαθαΰθυλδ β…έέ 
b. ΗΝ επαέ υ βΝπ λδζαηίΪθ δμ 
    (1) θαΰθυλδ βΝ υθβ δεΪΝ πδεέθ υθβμΝ υηπ λδφκλΪμ 
    (2) Κα ΪζζβζβΝξλά βΝα φΪζ δαμΝάΝα υθκηδευθΝαλξυθ 
    (3) θ δη υπδ βΝ π έΰκυ αμΝεα Ϊ α βΝ θΝαθαηκθάΝα φΪζ δαμέ 
    (4) δκδεβ δεάΝαθ δη υπδ βΝ Ϋ κδπθΝπ λδπ υ πθ 
 
c. ΗΝ επαέ υ βΝ δΪα αδΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝ υθγάε μ,Ν κΝίαγησ,Ν κΝ πέπ κΝ υγτθβμΝεαδΝ
ηπζκεάμΝεαδΝΝαπ υγτθ αδΝ Ν δκδεβ Ϋμ,Ν πδε φαζ έμ,Ν ζΫξβέ 



2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΝΣ Λ ΥΟΤΝΓΙΑΝΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗΝ Ξ ΣΑΗΝΣΑΝ
ΠΛΑΙΙΑΝ ΝΣΟΛΗ 
a. ΗΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝ ε έηβ βΝαθΝξλ δΪα αδΝάΝσξδΝθαΝΰέθ δΝπαλαπκηπάΝΰδαΝ

ΫθαΝ Ϋζ ξκμΝαθάε δΝ κθΝ δκδεβ άΝ κυΝ ζΫξκυμΝεα ΪΝ βθΝ δΰηάΝ βμΝ
παλαπκηπάμέ 
 

b. Ό αθΝκΝ δκδεβ άμΝη ΝεαζάΝπλσγ βΝπδ τ δΝσ δΝΫθαΝ Ϋζ ξκμΝηπκλ έΝθαΝ
ξλ δΪα αδΝηβΝ π έΰκυ αΝουξδα λδεάΝ ιΫ α βμ 
    (1) Advise  υηίκυζ τ δ κΝ Ϋζ ξκμΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝ δΰηα δ ησμΝ βθΝ 
        αθααά β βΝίκάγ δαμ 
    (2) Refer  ΠαλαπΫηπ δΝ Ν δ δεσΝουξδεάμΝυΰ έαμ,Ν έθκθ αμΝ κΝσθκηαΝεαδΝ αΝΝΝ 
        κδξ έαΝπλκβΰκτη θβμΝ πδεκδθπθέαμ 
    (3) Tell  Πζβλκφκλ έΝΰδαΝ βθΝβηΫλαΝ,Ν κΝξλσθκΝεαδΝ κθΝ σπκΝ βμΝ 
       πλκΰλαηηα δ ηΫθβμΝ ιΫ α βμέ 
 

υ σΝΰέθ αδΝη Νπ λδγυλδκΝ τκΝβη λυθ,ΝηΫ αΝ κΝκπκέκΝ κΝ Ϋζ ξκμΝ τθα αδΝθαΝ
αβ ά δΝίκάγ δαΝαπσΝ κΝΰλαφ έκΝ κυΝΰ θδεκτΝ πδγ πλβ άέΝ 



c. Ό αθΝκΝ δκδεβ άμΝπαλαπΫηπ δΝΰδαΝ π έΰκυ αΝουξδα λδεάΝ ιΫ α β, 

κφ έζ δΝθαΝζαηίΪθ δΝυπ’ΝσοδθΝ υθβ δεσΝάΝ ηφαθάΝεέθ υθκέ 
   (1) α φΪζ δα.θαΝζαηίΪθ δΝπλκζβπ δεΪΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ κυΝα σηκυΝΝ 
        άΝ πθΝΪζζπθ,Νεα ΪΝ βθΝπαλαηκθάΝ βθΝηκθΪ αΝαζζΪΝεαδΝεα ΪΝ βθΝΝΝ 
        η αφκλΪέ  
  (2) πδεκδθπθέα. θαφΫλ δΝ κθΝ δ δεσΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ δμΝ υθγάε μΝεαδΝ δμΝΝΝΝ 
       παλα βλά δμΝ κυΝ ξ δεΪΝη Ν κΝπ λδ α δεσ,ΝπκυΝκ άΰβ Ν βθΝΝΝΝ 
       π έΰκυ αΝπαλαπκηπά,Ν σ κΝπλδθΝσ κΝεαδΝη ΪΝ βθΝ δαεκηδ άΝ κυΝΝ 
       π λδ α δεκτέ 



3. ΠΡΟΑΓΧΓΗΝ ΚΝΜ ΡΟΤΝΣΗΝ ΙΟΙΚΗΗΝΣΗΝ ΙΑΣΗΡΗΗΝΣΗΝ
ΤΝΟΛΙΚΗΝ ΤΗΜ ΡΙΑ 

 
αέΝΟδΝ δκδεβ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝηβΝ πέ βη μ,ΝηβΝεαγκ βΰβ δεΫμΝ υ Ϊ δμΝ αΝ

ζΫξβΝΰδαΝ βθΝαθααά β βΝουξδα λδεάμΝυπκ άλδιβμ,Νσ αθΝκδΝ υθγάε μΝ θΝαπαδ κτθΝ
ηδαΝαπ υγ έαμΝ θ κζάέΧΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝα φΪζ δαΝεαδΝ βθΝαπκ κζάΝ βμΝηκθΪ κμΨ 

Ναυ ΫμΝ δμΝ υθγάε μΝγαΝ θβη λυ κυθΝ κΝ Ϋζ ξκμΝσ δΝ κυΝΰέθ αδΝβΝ τ α βΝΰδαΝ
γ ζκθ δεάΝαυ σίκυζβΝ ιΫ α βΝεαδΝ θΝ έ αδΝ θ κζάέ 

b. ΟδΝ δκδεβ ΫμΝπλΫπ δΝθαΝ πδ δεθτκυθΝαλξβΰδεάΝ Ϊ βΝεαδΝΪη αΝθαΝπαλ ηίαέθκυθΝυ Ν
θαΝαθαπ υξγ έΝΫθαΝεζέηαΝ« υβη λέαμ»,Νη Ν κΝθαΝπλκίΪζζκυθΝ αΝκφΫζβΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ
αθααά β βμΝουξδεάμΝφλκθ έ αμΝεαδΝ γ ζκθ δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 
c. ΟδΝ δκδεβ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝ επαδ τ κυθΝ αΝ ζΫξβΝεαδΝ Ν ξΫ βΝη Ν πδπλσ γ μΝπβΰΫμΝ
ίκάγ δαμμ 
   - υηίκυζ υ δεάΝκδεκΰΫθ δαμ 
   - υηίκυζ υ δεάΝυπβλ έαΝ λα κτ 

   - υηίκυζ υ δεάΝαπσΝδ λ έμ 
   - υθα σ β αΝζάοβμΝίκάγ δαμΝ ΝγΫηα αΝθκηδεΪ,ΝκδεκθκηδεΪ,Ναθα λκφάμΝ, πδ δκτ,ΝΝΝ 
      επαέ υ βμ 
d. ΟδΝ δκδεβ ΫμΝ ΝπλΫπ δΝθαΝξΪθκυθΝξλσθκΝη Ν θαζζαε δεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝεαδΝθαΝ
εαγυ λκτθΝηδαΝαπ υγ έαμΝ θ κζά,Νσ αθΝκδΝ υθγάε μΝ ΰ έλκυθΝ υΰε ελδηΫθ μΝ θ έι δμΝΰδαΝ
βθΝα φΪζ δαΝ κυΝ ζΫξκυμ,Ν πθΝΪζζπθΝάΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυέ  



4. ΝΟΗΛ ΙΑΝΓΙΑΝΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗΝΑΞΙΟΛΟΓΗΗΝΚΑΙΝΘ ΡΑΠ ΙΑ 

 
a. τηφπθαΝη Ν βθΝπαλαπκηπάΝησθκΝΫθαμΝΦυξέα λκμΝηπκλ έΝθαΝ« ξγ έ»ΝΫθα 

Ϋζ ξκμΝΰδαΝουξδα λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ Νθκ βζ υ δεάΝ κηάέ 
 

b.  ΗΝαιδκζσΰβ βΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπδκΝεα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μ,ΝεαδΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝζδΰσ λκΝπ λδκλδ δεΫμΝαλξΫμέΝ  

 
c.  γ ζκθ δεάΝθκ βζ έαΝΰέθ αδΝσ αθΝκΝουξέα λκμΝ πδί ίαδυθ δΝσ δΝβΝ δ αΰπΰάΝ
θ έεθυ αδΝεζδθδεΪΝεαδΝ κΝ Ϋζ ξκμΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ υ δΝεαδΝ έθ δΝ βθΝ
πέ βηβΝ υΰεα Ϊγ άΝ κυΝΰδαΝθκ βζ έαΝεαδΝγ λαπ έαέ 



d. εκτ δαΝθκ βζ έαΝ ΝΝηκθΪ αΝουξδεάμΝφλκθ έ αμΝ έθαδΝαπκ ε άΝσ αθΝ
ΫθαμΝουξέα λκμΝαιδκζκΰά δΝσ δΝ κΝ Ϋζ ξκμΝΫξ δΝ,ΝάΝπδγαθσθΝθαΝΫξ δΝηδαΝ
κίαλάΝουξδεάΝ δα αλαξάΝπκυΝγΫ δΝ ΝΪη κΝάΝπδγαθσΝεέθ υθκΝ κθΝ αυ σΝ
κυΝάΝ κυΝΪζζκυμέ 

 

    Χ1ΨΝ πέπ κΝφλκθ έ αμ 
 

    ΧβΨΝΚλδ άλδαΝ δ αΰπΰάμ 
 

    (3) παθαιδκζσΰβ βΝη ΪΝ βθΝ δ αΰπΰάέΝΟΝα γ θάμΝγαΝ παθαιδκζκΰβγ έΝΝ 
         ηΫ αΝ ΝιβΝυλ μΝαπσΝαθ ιΪλ β κΝεαγκλδ ηΫθκΝουξέα λκέΝΝ 
         παθαιδκζσΰβ βΝγαΝΰέθ δΝεαδΝη ΪΝαπσΝηβηΫλ μΝ φ’Νσ κθΝβΝθκ βζ έαΝ 
         υθ ξδ έέ 



       (4ΨΝΚα αΰλαφάΝΙα λδευθΝ λξ έπθέ 
             Κα αΰλαφάΝ βμΝαλξδεάμΝαιδκζσΰβ βμ,Ν πθΝ υλβηΪ πθΝεαδΝ βμΝ δΪΰθπ βμ,ΝΝΝ 
             πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υθ πάμΝη Ν αΝδ ξτκθ αΝπλσ υπαΝ βμΝπ λέγαζοβμΝεαδΝ πδπζΫκθμ 
 

            (a)Γλαπ άΝπζβλκφσλβ βΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝαπκ κξάΝ βμΝθκ βζ έαμΝ κυΝ   
                ζΫξκυμ,Νβζ ε λκθδεΪΝδα λδεΪΝαλξ έαΝπκυΝπ λδζαηίΪθκυθΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ  
               κυΝεδθ τθκυ,Ν κ γ λαπ υ δεσΝ ξ δα ησ,Ν βθΝφαληαε υ δεάΝαΰπΰά,Ν βΝ    
               πλσκ κΝ βμΝγ λαπ έαμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝεα ΪΝ κΝ ιδ άλδκ,Ν δμΝ υ Ϊ δμΝπλκμΝ  
               βΝ δκέεβ βΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ πηα δεάΝδεαθσ β αΝ κυΝ ζΫξκυμΝεαδΝ βθΝ  
               δεαθσ β ΪΝ κυΝθαΝαθ απκελδγ έΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέΝ 
               ΟδΝ υ Ϊ δμΝΝαυ ΫμΝΫξκυθΝ αθΝ εκπσΝθαΝίκβγά κυθΝ κΝ υθ ξση θκ    

               γ λαπ υ δεσΝ ξ δα ησέ 
 

           (b)Κα ΪΝ κΝ ιδ άλδκΝκΝ δ δεσμΝουξέα λκμΝπαλΫξ δΝυπσηθβηαΝάΝαθ έΰλαφαΝΝ 
               υηίκυζ υ δευθΝαθαφκλυθ,ΝπλκμΝ βΝ δκέεβ β,Νη Ν παλεάμΝεζδθδεΫμΝ   
               πζβλκφκλέ μΝεαδΝ υ Ϊ δμ,ΝπκυΝθαΝ πδ λΫπκυθΝ βΝ δκέεβ βΝθαΝεα αθκά δΝ  
               βθΝεα Ϊ α βΝ κυΝ ζΫξκυμΝεαδΝθαΝεΪθ δΝαδ δκζκΰβηΫθ μΝ πδζκΰΫμΝ ξ δεΪΝ 
               η Ν βθΝα φΪζ δαΝ,Ν αΝεαγάεκθ αΝεαδΝ βθΝδα λδεάΝφλκθ έ αΝ κυΝ ζΫξκυμέ 



     (5) πδπζΫκθΝ δεαδυηα αΝ πθΝ γ θυθέ 
          ΣκΝ Ϋζ ξκμΝΫξ δΝ δεαέπηαΝθαΝ πδεκδθπθά δΝη ΝΫθαΝ υΰΰ θά,Νφέζκ,Ν    
          δ λΫα,Ν δεβΰσλκ,Ν κθΝΰ θδεσΝ πδγ πλβ ά,ΝεαδΝκπκδκθ άπκ Ν δαζΫι δΝ  
          απσΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝβΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ κυΝ κΝ πδ λΫπ δ,Νεα ΪΝ βθΝ 
          θκ βζ έαΝ κυέ 
 

e. Ό αθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βθΝεΪθ δΝδα λσμΝαζζΪΝσξδΝουξέα λκμμ 
    (1) Πλκ παγ έΝθαΝ υηίκυζ υ έΝΫθαΝουξέα λκ 

    (2) Καθκθέα δΝ βΝ δαεκηδ άΝ– παλαπκηπάΝ ΝΫθαθΝ δ δεσΝουξέα λκ,Ν κΝΝ 
             υθ κησ λκέ  
 

 f.  Νπ λέπ π βΝπαλαπκηπάμΝΰδαΝ εκτ δαΝθκ βζ έαΝ Ν βησ δαΝ κηά,ΝΝ 
 αεκζκυγκτθ αδΝκδΝκ βΰέ μΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ τηφπθαΝη Ν βθΝΝΝΝΝ 
 δ ξτκυ αΝθκηκγ έαέΝΌ αθΝαυ σΝΰέθ αδΝ ΝξυλαΝ κυΝ ιπ λδεκτ,ΝΝΝ 
 αεκζκυγ έ αδΝκδΝθσηκδΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝξυλαμέ  



8. ΠΑΡΑΠΟΝΑΝΓΙΑΝΑΝΣΙΠΟΙΝΑΝ ΝΠΡΟΣΑΣ ΤΜ ΝΗΝ
ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 
ΚΪγ Ν Ϋζ ξκμΝΝπκυΝπδ τ δΝσ δΝβΝ δκδεβ δεάΝ θ κζάΝΰδαΝ ιΫ α βΝ έθαδΝ
αθ έπκδθκΝ Νπλκ α υηΫθβΝ πδεκδθπθέα,Νηπκλ έΝθαΝυπκίΪζζ δΝεα αΰΰ ζέαΝ
βΝ βζ φπθδεάΝΰλαηηάΝ κυΝΰ θδεκτΝΰλαηηα Ϋα,ΝάΝ κυΝυπκυλΰ έκυΝάΝθαΝ

υπκίΪζζ δΝαθαφκλΪΝ τηφπθαΝη Ν αΝπλκίζ πση θαέ 



 















 ΝκηδεάΝφτ βΝΝΧδα λδεάΝπλΪιβΝάΝ δα αΰάΝνΨ 
 

 ΟδΝυπβλ κτθ μΝ δμΝΈθκπζ μΝ υθΪη δμΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ πηα δεάΝ
δεαθσ β αΝΧ πηα δεάΝεαδΝ υ  υγε α,Ναλ δηΫζ δαΝεαδΝ πηα δεάΝ
δΪπζα βΨΝπκυΝθαΝαθ απκελέθ αδΝπζάλπμΝ δμΝαπαδ ά δμΝ βμΝ

απκ κζάμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝπλκκλέακθ αδέ 
 

 Καθ έμΝ θΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝυπκ έΝγ λαπ έα,ΝαθΝ θΝ κΝ πδγυη έέΝ
θΝΫξ δΝσηπμΝ κΝ δεαέπηαΝαλθά πμΝ δαΰθπ δευθΝ ι Ϊ πθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ εηβλέπ βΝ βμΝπαγά πμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝελέθ αδ,Ν
φσ κθΝαπσΝαυ ΫμΝ θΝυφέ α αδΝεέθ υθκμΝΰδαΝ βΝαπάΝ κυέ 

 

 Κλδ άλδκΝ κυΝγ ηδ κτΝ υθ αΰηα δεΪΝπ λδκλδ ηκτΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ
αυ κ δΪγ βμΝ έθαδΝβΝ δα άλβ βΝ βμΝηαξβ δεάμΝδεαθσ β αμΝεαδΝ
ζ δ κυλΰδεάμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ λα τηα κμέ 



 Ι ΣΡΟΙΝΜΟΝ ΟΝΝΧΪθ υΝ δ δεσ β αμΨ 
 ΟΜ ΝΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝΜ ΡΙΜΝ  

 Ι ΙΚΟΙΝΦΤΥΙ ΣΡΟΙ,Ν ΝΤΓ ΙΟΝΟΜΙΚ ΝΜΟΝ Ν
ΚΣΡ Σ Ι  

 ΦΤΥΙ ΣΡΙΚ ΝΚΛΙΝΙΚ ,Ν ΝΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν
ΝΟΟΚΟΜ Ι Ν 

 Κ ΝΣΡ ΝΦΤΥΙΚΗΝΤΓ Ι  



     ΟΝ εκπσμΝ βμΝΟΦΜ,ΝσππμΝαθαφΫλ δΝβΝ ξ δεΪΝπΪΰδαΝ δα αΰάΝ κυΝΓ θδεκτΝ
πδ ζ έκυΝ λα κτΝυπ’ΝαλδγησθΝζ-46/2003 έθαδμ 

   “ βΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝ πδ άλβ βμΝεαδΝ δα άλβ βμΝ
βμΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βθΝ δλάθβΝεαδΝ κθΝπσζ ηκΝηΫ πΝ κυΝ

θ κπδ ηκτΝ πθΝουξκεκδθπθδευθΝπλκίζβηΪ πθΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν 
βμΝ βηδκυλΰέαμΝπλκςπκγΫ πθΝΪηίζυθ βμΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝεκδθπθδεάμΝεαδΝ
κδεκΰ θ δαεάμΝφτ πμΝπκυΝ κΝαπα ξκζκτθ,ΝαζζΪΝεαδΝηΫ πΝ βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝ
πθ τηα κμΝεκδθάμΝ υθ έ β βμ,Ν λΪ βμΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ λα υηΫθπθΝ

εαδΝησθδηκυΝπλκ ππδεκτ”. 



 Κα ΪΝ βθΝπαλαπκηπάΝΰδαΝ ιΫ α βΝ αΝ ιπ λδεΪΝδα λ έαΝ βμΝ
ουξδα λδεάμΝπλκίζΫπ αδΝκΝα γ θάμΝθαΝπλκ Ϋλξ αδΝη Ν υθκ έαΝ
πλκ ππδεκτΝ βμΝηκθΪ κμΝ κυέ 

 ΦΫλ δΝηααέΝ κυΝπαλαπ ηπ δεσΝ ιΫ α βμ,Ναθ έΰλαφκΝφτζζκΝηβ λυκυ,Ν
πζβλκφκλδαεσΝ βη έπηαΝ κυΝδα λκτΝηκθΪ κμ,Ν βμΝΟΦΜΝεαδΝ κυΝ
δκδεβ κτέ 

  Νελέ δη μΝπ λδπ υ δμΝπλκβΰ έ αδΝ βζ φπθδεάΝ πδεκδθπθέαΝ βμΝ
ηκθΪ κμΝη Ν βθΝεζδθδεάΝΰδαΝ δ υελδθά δμΝεαδΝκ βΰέ μΝξ δλδ ηκτ,Ν θυΝ κθΝ
α γ θάΝ υθκ τ δΝεαδΝκΝδα λσμΝηκθΪ κμέΝ 

 Μ ΪΝ βθΝ ιΫ α βΝ έ αδΝΰλαπ υμΝβΝδα λδεάΝαιδκζσΰβ β,ΝκδΝ
γ λαπ υ δεΫμΝκ βΰέ μΝεαδΝ υξσθΝ δκδεβ δεΫμΝ υ Ϊ δμ,Ν θυΝ ΝΫε αε μΝ
π λδπ υ δμΝυπΪλξ δΝ βζ φπθδεάΝ πδεκδθπθέαΝπλκμΝ βΝ δκέεβ βΝ βμΝ
ηκθΪ κμέΝ 

 ΠΪθ αΝυπΪλξ δΝπλκφκλδεάΝ θβηΫλπ βΝ κυΝα γ θκτμ ΰδαΝ κΝπσλδ ηαΝ βμΝ
δα λδεάμΝ ιΫ α βμ,ΝΝ δμΝγ λαπ υ δεΫμΝεαδΝ δκδεβ δεΫμΝ υ Ϊ δμέ 



 ΣβΝαπσφα βΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝα γ θκτμΝ ΝεζδθδεάΝ βθΝπαέλθ δΝπΪθ αΝ
δ δεσμΝουξέα λκμ,Νία δαση θκμΝ βθΝεζδθδεάΝ ιΫ α β,Ν δμΝπζβλκφκλέ μΝ
απσΝ βΝηκθΪ α,ΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ πδγυηέαΝ κυΝ ι ααση θκυέ 
 

 ΗΝθκ βζ έαΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ κΝξαλαε άλαΝ κυΝπλκΰλαηηα δ ηκτ,ΝάΝ κυΝ
Ϋε αε κυ. 

 

  Νπ λδπ υ δμΝΫε αε βμΝθκ βζ έαμ,Ν θβη λυθ αδΝΪη αΝΝβΝ δκέεβ βΝ
βμΝηκθΪ κμΝΧ βζ φπθδεΪΝαλξδεΪΝεαδΝΰλαπ υμΝ βθΝ πκηΫθβΝβηΫλαΨΝεαδΝ
αΝκδε έαΝπλσ ππαΝΧΰκθ έμ,Ν ταυΰκδΨέΝΝΓέθ αδΝπλκ πΪγ δαΝαλξδεΪΝΰδαΝ
ΰλαπ άΝΝ υθαέθ βΝ κυΝα γ θκτμέΝ θΝαυ σΝ θΝ έθαδΝ φδε σΝεδθ έ αδΝ
δα δεα έαΝ δ αΰΰ ζδεάμΝ θ κζάμΝαπσΝ κυμΝκδε έκυμΝ κυΝα γ θκτμ,Νη Ν τκΝ
δα λδεΫμΝΰθπηα τ δμΝουξδΪ λπθΝ βμΝεζδθδεάμέ 

 



 Κα ΪΝ βΝθκ βζ έαΝ φαλησακθ αδΝκδΝπλκίζ πση θ μΝεαδΝ θ δΰηΫθ μΝΝ
δαΰθπ δεΫμΝεαδΝγ λαπ υ δεΫμΝπαλ ηίΪ δμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ
πλκίζ πση θ μΝθκηδεΫμΝυπκξλ υ δμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝΝ Νπ λδπ υ δμΝ
αεκτ δαμΝθκ βζ έαμ. 
 

 Γέθ αδΝζ π κη λάμΝ δαΰθπ δεάΝαιδκζσΰβ βΝαπσΝ κθΝΘ λΪππθΝδα λσ,ΝβΝ
κπκέαΝεαδΝ πδί ίαδυθ αδΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ βμΝεζδθδεάμ. 
 

 Κα ΪΝ βθΝθκ βζ έαΝ βλ έ αδΝζ π κη λάμΝδα λδεσμΝφΪε ζκμ,Νη ΝσζαΝ αΝ
δα λδεΪΝαζζΪΝεαδΝ δκδεβ δεΪΝ κηΫθαΝΧπζβλκφκλδαεΪΝ δκδεβ κτ,Ν ΦΜΨ,Ν
εαγυμΝεαδΝ βθΝ ζδεάΝ δΪΰθπ βΝεαδΝ δμΝδα λδεΫμΝεαδΝ δκδεβ δεΫμΝ
υ Ϊ δμ,ΝπκυΝαφκλκτθΝ κΝπ λδ α δεσ 

 

 Μ Ν βΝζάοβΝ ιδ βλέκυΝΝπλκίζΫπ αδΝβΝζάοβΝαθαλλπ δεάμΝα έαμ,ΝβΝ
ελέ βΝ βμΝ πηα δεάμΝδεαθσ β αμΝΧαπσΝαλησ δ μΝ πδ λκπΫμΨΝ,Ν θυΝ σ κΝκΝ
α γ θάμΝσ κΝεαδΝβΝηκθΪ αΝζαηίΪθκυθΝ θβη λπ δεσΝ βη έπηαΝσπκυΝ
φαέθ αδΝβΝ δΪΰθπ β,ΝκδΝγ λαπ υ δεΫμΝπαλ ηίΪ δμ,ΝκδΝγ λαπ υ δεΫμΝεαδΝ
δκδεβ δεΫμΝ υ Ϊ δμέΝ 

 

 



ΗΝουξδα λδεάΝεζδθδεάΝ κυΝζβζΓΝ ,Νζ δ κυλΰ έΝπμΝαθκδξ σΝ ηάηαΝθκ βζ έαμΝ
αΝπζαέ δαΝΰ θδεκτΝθκ κεκη έκυέ 

 

Νκ βζ έ μμΝγ50-ζηίΝαθΪΝΫ κμέ 
ΟιΫαΝπ λδ α δεΪμΝβη-30%. 

δ αΰΰ ζδεΫμΝΠαλαΰΰ ζέ μ: 20-βηΝαθΪΝΫ κμ,Νβη-γίΣΝΝ πθΝκιΫπθΝπ λδ α δευθέ 
ΜΫ κμΝσλκμΝθκ βζ έαμμΝθ,5 βηΫλ μέ 
Νκ βζ υση θκδμΝΜσθδηαΝ ζΫξβ,Ν λα τ δηκδ,ΝΠκζδ δεσΝπλκ ππδεσ,Ν
δεαδκτξκδ,ΝΙ δυ μέ 
δα δεα έαμΝ φαλησα αδΝβΝπλκίζ πση θβΝ γθδεάΝθκηκγ έαΝεαδΝκδΝπΪΰδ μΝ
δα αΰΫμέ 



 ΣαΝγΫηα αΝουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝαθΝεαδΝγ πλκτθ αδΝπλκ λαδσ β α, υθ ξέακυθΝ
θαΝαθ δη ππέακθ αδΝη Ν“ αηπκτ”. 
 

 ΣκΝυπΪλξπθΝ δκδεβ δεσΝπζαέ δκ,Ν ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝαθ απκελέθ αδΝ
βθΝ τΰξλκθβΝγ υλβ βΝ βμΝουξδεάμΝυΰ έαμΝεαδΝπκζτΝπ λδ σ λκΝ βθΝ
δαξ έλδ βΝ ε Ϊε πθΝεα α Ϊ πθέΝΟδΝπλκίζ πση θ μΝ δα δεα έ μΝ βΝ
πζ δκθσ β αΝ έθαδΝΰ θδεΫμΝεαδΝξλκθκίσλ μέ 
 

 ΗΝουξδα λδεάΝ ε έηβ βΝ ΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝ ά δαΝυΰ δκθκηδεάΝ ιΫ α β,Ν
παλΪΝησθκΝ Ν δ δε υηΫθκΝπλκ ππδεσΝΧδπ Ϊη θκδ,Ν δ δεΫμΝ υθΪη δμΨ,ΝάΝ Ν
δ δεΫμΝ υθγάε μΝΧαπκ κζΫμΝ ιπ λδεκτΨέ 

 

 θΝυπΪλξ δΝβΝαθαΰεαέαΝ θβηΫλπ βΝεαδΝ επαέ υ βΝ ζ ξυθΝεαδΝ
δκδεβ υθ. 

 

 ΤπΪλξ δΝΫθ κθκμΝ δΰηα δ ησμΝ βμΝουξδεάμΝθσ κυ,ΝαζζΪΝεαδΝαηβξαθέα βθΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝπ λδ α δευθΝαπσΝ βΝ δκέεβ βΝΧ υηίκυζ υ δεΫμΝ
παλ ηίΪ δμ,ΝπαλαπκηπάΝΰδαΝ ιΫ α βΝάΝθκ βζ έα,Ν δαξ έλδ βΝηΫ αΝ βΝ
ηκθΪ αΨέ 
 

 ΤπΪλξ δΝη ΰΪζβΝ πδφυζαε δεσ β αΝ βθΝαθααά β βΝουξδα λδεάμΝ
υπκ άλδιβμέ 
 



 θΝεαδΝκΝ δκδεβ άμΝ βμΝηκθΪ κμΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝεαδΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ βμΝ
δαφτζαιβμΝ βμΝυΰ έαΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυ,Ν ΝγΫηα αΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ
υπΪλξ δΝ ηφαθάμΝεαδΝπκζζΫμΝφκλΫμΝ πδίαλυθ δεάΝαηβξαθέα,Ν βθΝΫε κ βΝ
δα αΰάμΝπλκμΝ ιΫ α βΝεαδΝευλέπμΝσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝησθδηκΝπλκ ππδεσΝ
ΧπαλαπκηπάΝξπλέμΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυ). 

 

 ΤπΪλξ δΝα Ϊφ δαΝΰδαΝ κΝαθΝ δεαδκτ αδΝκΝ δκδεβ άμΝ βμΝηκθΪ κμ,Ν αΝ
πζαέ δαΝ δαφτζαιβμΝ βμΝυΰ έαμΝ,Ν βμΝα φΪζ δαμΝ κυΝα σηκυΝαζζΪΝ κυΝ
ζκδπκτΝπλκ ππδεκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ πδξ δλβ δαεάμΝδεαθσ β αμΝ βμΝ
ηκθΪ κμ,ΝθαΝπλκεαζΫ δΝ βθΝ δ αΰΰ ζδεάΝπαλΫηία β.   

 

 θΝυπΪλξκυθΝ αφ έμΝεαθσθ μΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝπ λδ α δευθΝηΫ αΝ δμΝ
ηκθΪ μΝθκ βζ έ μΝΧσπκυΝ φαλησα αδΝ κΝ δ δεσΝ γθδεσΝθκηκγ δεσΝ
πζαέ δκΝεαδΝΰ θδεΫμΝ δα αΰΫμΝθκ βζ έαμΨέ 
 

 θΝυπΪλξ δΝ αφάΝ δα τππ βΝ πθΝ δεαδυηα αΝ κυΝα γ θκτμ εαδΝ πθΝ
δα δεα δυθ,ΝπκυΝθαΝπλκ α τκυθΝαυ Ϊ. 

 

 θΝυπΪλξκυθΝγ ηκγ βηΫθ μΝ δ δεΫμΝυπβλ έ μΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ
ζΫΰξκυ,ΝπκυΝθαΝ πδίζΫπκυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝαζζΪΝεαδΝθαΝ δ υγ κτθΝ
Ϊη αΝαθΪΰε μΝάΝπλκίζάηα αέ 

 

 



 βηδκυλΰέαΝεαδΝΘ ηκγΫ β βΝ θσμΝθκηδεκτή δκδεβ δεκτΝ
πζαδ έκυ,Ν θαληκθδ ηΫθκυΝη Ν δμΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμΝεαδΝ βθΝ
γθδεάΝθκηκγ έα,Νεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝΪζζπθΝ λα υθ,ΝπκυΝγαΝΫξ δΝ
αθΝαθ δε έη θκΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝγ ηΪ πθΝ βμΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝεαδΝ
δ δεσ λαΝ βμΝΦυξδα λδεάμΝ ιΫ α βμΝεαδΝΦυξδα λδεάμΝ
Νκ βζ έαμ,Ν σ κΝ Ν εκτ δαΝσ κΝεαδΝ Ν εκτ δαΝίΪ β,ΝΰδαΝ κΝ
τθκζκΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθέΝ 

 

 επαέ υ βΝεαδΝ υθ ξάΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝεαδΝδ δαέ λαΝ πθΝ δκδεβ υθΝεαδΝ πδ ζυθ,Ν ΝγΫηα αΝ
ΦυξδεάμΝΤΰ έαμ εαδΝ κυΝΙ ξτκθ κμΝθκηκγ δεκτΝπζαδ έκυΝεαδΝ
δα αΰυθέ 

 

 βηδκυλΰέα Θ ηκγ βηΫθβμΝΑλξάμ,Νη ΝΫλΰκΝ βθΝ πδ άλβ βΝεαδΝ
κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝπλκίζ πκηΫθπθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ
πθΝ δα αΰυθ,ΝπκυΝ πδπζΫκθΝγαΝζ δ κυλΰ έΝ υηίκυζ υ δεΪΝπλκμΝ κΝ
πλκ ππδεσ,Ν βθΝ δκέεβ βΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝουξδεάμΝυΰ έαμέΝΝ 



 

Ψ α ό 
 

Τ ή α 
 

Ε ε α ή  
 

Πε ί α ς 



Σβζ φπθδεσμΝαλδγησμΝΰλαηηα έαμμΝ 
2310 894300  

 
Ώλ μΝ πδεκδθπθέαμΝεκδθκτμ 

 ίκέίί΄-1γέίί΄εα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μέ 
 

ΣκΝΚΫθ λκΝζ δ κυλΰ έΝ βΝΘ αζκθέεβΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ
κυΝπαζδκτΝζβζΝΓΝ ,Νκ σμΝΓλέΝΛαηπλΪεβΝγ. 

 

Email: mcmhc.gr@gmail.com 
Τπ λ τθ ηκμ κΝarmy.gr.  “ΦΣ Π” 

mailto:mcmhc.gr@gmail.com
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