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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,  15  Μαρτίου  2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ    
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: Όλες  τις Υπηρεσίες 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ  του Σώματος 

ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ Π.Σ. 

ΤΜΗΜΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4    Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ   

Τηλ 213-2157733 – Fax.  210-7407933   
Ηλ. Δ/νση: disse3@psnet.gr   

 
Αριθ. Πρωτ. 15848   οικ. Φ.215.4 

  

   

  ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Πυροσβεστικού Σώματος – Κατεπείγοντα μέτρα λόγω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
της COVID-19» 

 
Ο           

Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 

1. ΄Εχοντας υπόψη: 

       α. την από  14 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) 
       β. την  από 11 Μαρτίου  2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55). 
       γ. την από 25 Φεβρουαρίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42). 
       δ. το υπ΄αριθ. 1/14-3-2020 Πρακτικό Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων 
           (μη προς εσάς) 
       ε. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 790 Φ.100.4/14-3-2020 Διαταγή Α.Π.Σ. 
       στ. την  υπ΄αριθ.  πρωτ. 15219 Φ. 400.23/11-3-2020 Διαταγή Α.Π.Σ. 
       ζ.  τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων/ 

ΣΕΠΕ-ΕΛΙΝΥΑΕ 
       η.  το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των συνεπειών 

από την εκδήλωση νόσου COVID-19 με κωδική ονομασία "ΤΙΤΑΝΗ". 
  θ. Το Σχέδιο ΣΑΜΨΩΝ (Παράρτημα ΙΙΙ) 

  ι. ότι Το Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφάλειας, έχοντας ως αποστολή 
την ασφάλεια και προστασίας της ζωής και περιουσίας των Πολιτών και του 
Κράτους, οφείλει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία στην Επικράτεια υπό 
το καθεστώς της πανδημίας της COVID-19 και ταυτόχρονα καλείται να 
εξασφαλίσει την υγεία του προσωπικού του και των οικογενειών του, σε όλες τις 
πτυχές της εργασίας. 

 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 

 

Α. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

1. Στο Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Α.Π.Σ., τίθεται σε λειτουργία και μέχρι 

νεωτέρας, αποκλειστική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για το προσωπικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος και το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, που 

διανύουν κατάσταση κρίσεως ή βιώνουν έντονη συναισθηματική φόρτιση, ένεκα 
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των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, με αριθμό κλήσης 210-8695292 

και ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.30 – 22.00.  

2. Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εκτός ωραρίου λειτουργίας της ανωτέρω 

γραμμής, καλύπτονται από το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο 24ωρης λειτουργίας, 

με αριθμό κλήσης   6934-604001. 

 

Β.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ 

1. Παρατείνεται μέχρι νεωτέρας η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων όλων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

2. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι εκπαιδεύσεις που προβλέπονται από 

την Εγκύκλιο Διαταγή 11/Α.Π.Σ., καθώς και εκπαιδεύσεις-σεμινάρια στην 

ημεδαπή και αλλοδαπή και η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων, οι οποίες 

βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν εγκριθεί, καθώς και αυτές που έχουν προγραμματιστεί 

για το προσεχές χρονικό διάστημα. 

3. Από την ως άνω αναστολή, εξαιρούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που δύνανται 

να υλοποιηθούν εξ΄ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(διαδικτυακή διδασκαλία), κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης από την αρμόδια 

Υπηρεσία και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

4. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, όλες οι ασκήσεις ετοιμότητας που πραγματοποιεί 

το Π.Σ. σύμφωνα με την Εγκύκλιο 115/ ΑΠΣ καθώς και η συμμετοχή όλων των 

Υπηρεσιών του Σώματος, σε οποιαδήποτε άλλη Άσκηση είναι προγραμματισμένη 

από άλλες Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, άλλες Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς και 

Εταιρείες – Επιχειρήσεις – Εγκαταστάσεις. 

 

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΥΓ.Υ.Π.Σ. 

Συνέχιση των Ιατρικών Επιτροπών, με την προσκόμιση ΜΟΝΟ των 

δικαιολογητικών μέσω fax  ή email, και όχι αυτοπρόσωπη παρουσία. 

 

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Συνέχιση της λειτουργίας όλων των Επιτροπών  Οικονομικού χαρακτήρα 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προσήκοντα μέτρα. 

 

 Ε. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Με γνώμονα τη μείωση κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης της πανδημίας της 

COVID-19, στις Υπηρεσίες του Σώματος και στο πλαίσιο προστασίας του 

προσωπικού και των οικογενειών του, να πραγματοποιηθούν προληπτικά, 

απολυμάνσεις των χώρων των Υπηρεσιών. 

 

Στ. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Από λήψεως της παρούσης και μέχρι νεωτέρας, θα χορηγείται η άδεια ειδικού 

σκοπού με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 11 Μαρτίου  2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55).  

2. Κανονική άδεια ή ημερήσια/ες ανάπαυση/εις δύναται να χορηγούνται 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
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Ζ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου λόγω των κάτωθι 

παθήσεων: 

 Σακχαρώδης Διαβήτης  

 Καρδιαγγειακά Νοσήματα 

 Νεοπλασματικοί Νόσοι 

 Πνευμονολογικές Παθήσεις, με τη λήψη της παρούσης, θα παρέχουν εργασία 

εξ αποστάσεως από την οικία τους μέχρι νεωτέρας, τηρώντας τις σχετικές 

οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέχρι νεωτέρας, οι υπηρετούντες σε Επιτελικές Υπηρεσίες, Κεντρικές Υπηρεσίες 

καθώς και όσοι εργάζονται σε πρωινό ωράριο, θα εργάζονται ως ακολούθως: 

1. Σε κάθε χώρο γραφείου θα εργάζονται το ανώτερο δύο (2) εφόσον συντρέχει 

πραγματικός  λόγος φυσικής παρουσίας του 2ου ατόμου και εφόσον εξασφαλίζεται η 

ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 2 μέτρων, σύμφωνα με τα ακόλουθα ωράρια: 

Α. Βάρδια: 07:30-15:00 

Β. Βάρδια: 15:00 – 22.00 και πραγματοποιείται εκ περιτροπής  ανά εβδομάδα 

2. Όπου υφίσταται δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, αυτή θα  πραγματοποιείται, 

όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Θ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ 6ΗΜΕΡΟ/8ΩΡΟ  

Από λήψεως της παρούσης και μέχρι νεωτέρας, ΔΕΝ θα εκτελούνται οι ανά 

6ημερο/8ημερο μάχιμες Υπηρεσίες.  

 

Ι. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

1. Η προγραμματισμένη εκτέλεση Υπηρεσίας από τους Εθελοντές του Π.Σ., θα 

πραγματοποιείται κατ’ οίκον (σε κατάσταση ετοιμότητας) και θα  λογίζεται ως 

πραγματικός χρόνος παροχής εθελοντικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

προκαθορισμένα ωράρια του Π.Σ. ή της Π.Υ.  

2. Η λειτουργία των Εθελοντικών Σταθμών και Κλιμακίων, θα πραγματοποιείται κατ΄ 

αντιστοιχία με αυτά που θα ισχύσουν για τους επαγγελματικούς Π.Σ. και Π.Υ. της 

Χώρας.  

 

ΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Υ., Π.Σ. και Π.Κ. 

1. ΟΛΕΣ οι Υπηρεσίες, εφεξής εργάζονται με 24ώρη εναλλαγή των υπαλλήλων τους οι 

οποίοι χωρίζονται σε δύο (2) ισάριθμες μάχιμες ΒΑΡΔΙΕΣ: 

Α.   Ενεργή Φυλακή  (ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό της δύναμης, όπως ορίζεται 

στις κείμενες διατάξεις, εργάζεται έως 15 ημέρες κυλιόμενα). 

Β. Εφεδρική Φυλακή (το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει στις οικίες τους, 

τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.)  

Ειδικότερα: 

Η Ενεργή Φυλακή διαιρείται σε 3 βάρδιες π.χ. Β1, Β2 και Β3 και απασχολείται 

εναλλάξ η κάθε μία από αυτές με το σύστημα 24-48 ήτοι 24 ώρες εργασία, 48 ώρες 

κατ’ οίκον ανάπαυση, τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  Το ρεπό 

πενθημέρου, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας. 
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Οι υπάλληλοι της Εφεδρικής Φυλακής παραμένουν στις οικίες τους, μέχρι την 

ανάληψη της Υπηρεσίας, μετά την πάροδο εργασίας της Ενεργής Φυλακής, 

τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Η στελέχωση των πυροσβεστικών οχημάτων των εξόδων πυρκαγιάς θα γίνεται με 

το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων λαμβανομένων υπόψη των: 

 συνολικών δυνατοτήτων κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  

 τυχόν ιδιαίτερων επιχειρησιακών αναγκών,  κατά των κρίση των Διοικητών σε 

συνδυασμό και με τα οριζόμενα στον ΚΕΥΠΣ για τα ελάχιστα προβλεπόμενα, 

διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Υπηρεσίας, όπου υφίσταται (πχ. 

Ειδικές Υπηρεσίες, Αεροδρόμια κ.λπ),  

 υποχρεώσεων από τις υπάρχουσες συμβάσεις του ΠΣ με άλλους φορείς καθώς 

και  

 των εγκεκριμένων SOP’S (τυποιημένες επιιχειρησιακές διαδικασίες) από τις 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

2. Ο έλεγχος και ο καθαρισμός των οχημάτων ανά 24ωρο, γίνεται πλέον πιο 

σχολαστικός και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  30 και 31: 

Καθήκοντα αρχιοδηγού, οδηγού, του ΚΕΥΠΣ  

3. O στρατωνισμός των υπαλλήλων κάθε βάρδιας της ενεργούς Φυλακής θα γίνεται 

ως ακολούθως: 

 Θα στρατωνίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ σε δικό της θάλαμο, τηρώντας 

αποστάσεις τουλάχιστον 2μ, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Θα αποφεύγει το συγχρωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους και θα αποφεύγεται η 

επίσκεψη στους χώρους των γραφείων και αντιστρόφως. 

 Θα φροντίζει για τον σχολαστικό καθαρισμό των WC και του εξοπλισμού που 

φέρει και χρησιμοποιεί.  

 Θα γίνεται χρήση των μέτρων προστασίας με τα κατάλληλα υλικά μιας χρήσης 

σε συμβάντα που επιβάλλουν επαφή με το κοινό (απεγκλωβισμοί κάθε τύπου, 

τροχαία ατυχήματα, φροντίδα και μεταφορά θύματος, επικοινωνία με πολίτες 

κτλ.) 

4. Απαγορεύεται η είσοδος εντός των χώρων ΚΨΜ (όπου υφίστανται) των 

Υπηρεσιών του Σώματος, τόσο στους πολίτες όσο και σε υπαλλήλους από άλλες 

βάρδιες. 

5. Απαγορεύεται, ρητά οποιαδήποτε αλλαγή  στην υπηρεσία των υπαλλήλων, τόσο 

μεταξύ της Ενεργής όσο και της Εφεδρικής Φυλακής. 

6. Τηλεφωνητής,  θα ορίζεται ένας (1) ανά 8ωρο με δυνατότητα εναλλαγής, εντός του 

24ωρου της ενεργής φυλακής. 

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου κρούσματος της πανδημίας της COVID-19,  θα 

πραγματοποιείται: 

 Διασπορά προσωπικού και οχημάτων  σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 

της παρ. (ΙΔ) 

 Υποχρεωτική απολύμανση της Υπηρεσίας  

 Καραντίνα του προσωπικού και στελέχωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην παρούσα. 

 Το ΜΕΤΠΕ δύναται να διατίθεται για ενίσχυση και κάλυψη της Υπηρεσίας που 

τίθεται σε καραντίνα,  λειτουργώντας με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό. 
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 Ενημέρωση της Υπηρεσίας από τον υπάλληλο μέσω e-mail ή φαξ σε περίπτωση 

ασθένειας. Οι εν λόγω, θα τίθενται σε κατ’ οίκον καραντίνα, θα εγγράφονται στην 

Υπηρεσία και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εξ αποστάσεως. Ως σημείο 

αναφοράς για επιβεβαιωμένα κρούσματα αλλά και όσων τίθενται σε καραντίνα, 

ορίζεται το ΕΣΚΕΔΙΚ. 

8. Ο Διοικητής θα εναλλάσσεται με τον Υποδιοικητή ή τον αναπληρωτή του. 

 

ΙΒ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Υ.ΠΛΩ.Μ. 

1. Ο Διοικητής   και  ο  Υποδιοικητής, αυτής, εναλλάσσονται ανά εβδομάδα ενώ στα 

Γραφεία, απασχολούνται  ένας (1)   Αξιωματικός ή  ένας  υπάλληλος άλλης 

βαθμίδας. 

2. Για τους Λιμενικούς  Πυροσβεστικούς   Σταθμούς ο Διοικητής   και  ο  Υποδιοικητής   

ή ο αρχαιότερος Πλοηγός Κυβερνήτης  του  Σταθμού  εναλλάσσονται στην 

Υπηρεσία ανά 24ωρο.  

3. Στο  Πυροσβεστικό Πλοίο  (Π/Π) η δύναμη ορίζεται ως ακολούθως: 

 Ένας  (1) Πλοηγός Κυβερνήτης  

 ένας (1)  Αξιωματικός Πλοηγός Μηχανικός 

 ένας (1)  Πλοηγός  Μηχανικός 

 δύο  (2)  Πυροσβεστικοί  Υπάλληλοι  Γενικών Καθηκόντων,  με Καθήκοντα  

τηλεφωνητή και σκοπού και  

 το υπόλοιπο Πλήρωμα του Π/Π παραμένει κατ’ οίκον σε άμεση Επιφυλακή. 

4. Στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς που έχουν περισσότερα   

Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π) ισχύει η ανωτέρω παράγραφος, ενώ τα πληρώματα θα 

παραμένουν κατ’ οίκον, σε άμεση Επιφυλακή 

5.  Το προσωπικό του   Λιμενικού  Πυροσβεστικού   Σταθμού θα χωρίζεται σε δύο (2) 

15νθήμερα. 

 Το  ένα (1)  15νθήμερο θα εναλλάσσεται  ανά 24ωρο σε Υπηρεσία. 

 Το  άλλο 15νθήμερο θα είναι στην οικία τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ.   

 

ΙΓ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

1. Εφεξής θα τηρείται καθημερινά από τον τηλεφωνητή / σκοπό κάθε Υπηρεσίας, 

Βιβλίο Επισκεπτών για κάθε άτομο που τυχόν επισκεφθεί Υπηρεσία του Σώματος. 

2. Το εν λόγω Βιβλίο θα περιλαμβάνει Ημερομηνία, ώρα εισόδου - ώρα εξόδου, 

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και υποχρεωτικά αριθμό κινητού τηλεφώνου του 

επισκέπτη. 

3. Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις στις Υπηρεσίες θα πρέπει να είναι οι απολύτως 

απαραίτητες και πλήρως αιτιολογημένες. 

4. Το βιβλίο θα φυλλομετρηθεί και  θα υπογραφεί -σφραγιστεί από τον εκάστοτε 

Διοικητή  της Υπηρεσίας.  

 

ΙΔ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Συντάσσονται Κατευθυντήριες Οδηγίες από τους Διοικητές Νομών για αμοιβαία 

ενίσχυση Υπηρεσιών, αρμοδιότητάς τους, καθώς και από τους Διοικητές ΠΕΠΥΔ 

αντιστοίχως, σε περίπτωση θέσης σε καραντίνα μιας Υπηρεσίας λόγω 

διαπιστωμένου κρούσματος της πανδημίας της COVID-19 σε αυτή.  
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2. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες, εγκρίνονται από τον αρμόδιο Συντονιστή και 

υποβάλλονται στο ΑΠΣ. Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι 

οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

διαχείρισης της απειλής και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των 

δράσεων, ήτοι έχει δυναμικό χαρακτήρα και μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

τρέχουσες συνθήκες .     

 

ΙΕ. ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΟΛΥΜΠΟΣ» 

Τα δύο (2)  κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Π.Σ. 3290-ΟΛΥΜΠΟΣ (1ης ΕΜΑΚ) και Π.Σ. 

3291-ΟΛΥΜΠΟΣ (1ου Π.Σ. Πειραιά) θα σταθμεύουν στο Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. 

 Το ένα εκ των δύο, θα καλύπτει σε περίπτωση ανάγκης τις ΠΕΠΥΔ 

Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και  Θεσσαλίας 

 Το κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων, Π.Σ. 3293-ΟΛΥΜΠΟΣ  της ΔΠΥ Ν.Αχαϊας, θα 

καλύπτει τις ΠΕΠΥΔ Δυτ. Ελλάδας και  Ηπείρου 

 Το κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων, Π.Σ. 3292-ΟΛΥΜΠΟΣ της ΔΠΥ Ν. Θεσ/νίκης, 

θα καλύπτει τις ΠΕΠΥΔ Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας 

5. Επισυνάπτεται Παράρτημα I (ζ. σχετικό), Παράρτημα ΙΙ, με Ειδικές Οδηγίες και 

Παράτημα ΙΙΙ (Σχέδιο «ΣΑΜΨΩΝ» θ. σχετικό) 

6. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ ΑΠΣ. 

 

 

  Ο  Αρχηγός 
  Στέφανος Δ. Κολοκούρης 
  Αντιστράτηγος ΠΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  
Διευθύνσεις και Τμήματα Α.Π.Σ.  
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