
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ  ΓΗΑ  ΡΝΛ  ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ  ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν 

Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.).  

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

 Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.  

 Βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ θνξέα αζθάιηζεο. (ηζρύεη κόλνλ γηα 

αζθαιηζκέλνπο)  

 Αξηζκό ΑΚΘΑ ή θάξηα επξσπαίνπ αζθαιηζκέλνπ.  

 Ξαξαπεκπηηθό ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα εμέηαζε από 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. ή αλ δελ έρεη αζθαιηζηηθό θνξέα παξαζηαηηθό 

είζπξαμεο αμίαο 46,14 επξώ από ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

ΗΘΑ-ΔΡΑΚ όπνπ γίλεηαη ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα εμέηαζε από ηελ πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή ηνπ ΘΔ.Ξ.Α.  

 Ν αηηώλ θαηαζέηεη ζηελ γξακκαηεία ΘΔ.Ξ.Α εθηόο από ηα παξαπάλσ θαη ηα 

απαξαίηεηα ηαηξηθά ζηνηρεία. Ρα ηαηξηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ: Αλαιπηηθή 

ηαηξηθή έθζεζε ηνπ παξαπέκπνληνο ηαηξνύ κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ. Ζ ηαηξηθή απηή έθζεζε ζα είλαη απνιύησο ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη 

ζα παξαπέκπεη ζε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα (αθηηλνγξαθίεο κε ηα πνξίζκαηα ηνπο, 

αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, MRI, βηνςίεο, ΖΚΓ, triplex, ΖΘΓ, θιπ) ηα νπνία ζα είλαη 

πξσηόηππα ή αθξηβή αληίγξαθα κε βεβαησκέλε ηελ γλεζηόηεηα ηνπ 

θσηναληηγξάθνπ από Γεκόζηα αξρή θαη ε δηελέξγεηα ηνπο ζα είλαη πξόζθαηε θαη 

όρη παιαηόηεξε ηνπ ηεηξακήλνπ.  

      ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ  

   Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη από ηνλ γηαηξό πνπ δηελεξγεί ηνλ πξνέιεγρν θαη 

εθ' όζνλ δηαπηζησζεί πσο είλαη πιήξε, θαηαρσξείηαη ε αίηεζε θαη ρνξεγείηαη 

βεβαίσζε ζηνλ θαηαζέηνληα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά 

πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηά ηελ θαηάζεζε. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πσο δελ 

είλαη πιήξε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ζα 

ηνπ ππνδεηθλύεηαη εγγξάθσο από ηελ γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. θαη ηνλ γηαηξό 



πξνειέγρνπ ηη πηζηνπνηεηηθά ή άιια ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε θαηαρώξεζε ηεο αίηεζεο. 

Δθ' όζνλ θαηαρσξεζεί ε αίηεζε ν ελδηαθεξόκελνο ζα ιάβεη ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα εηδνπνηεηήξην γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα αιιά θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ θαη ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή Γλσκάηεπζε. 

Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ 

θαθέινπ θαηά ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. Πε πεξίπησζε 

πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηνηρεία από ηνλ εμεηαδόκελν θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο επηηξνπήο ζα ζπκπιεξώλεηαη γλσκάηεπζε αλαπνκπήο ηεο πεξίπησζεο 

αλαθέξνληαο ζην ζθεπηηθό ηνλ ιόγν ηεο αλαπνκπήο θαη ζα παξαπέκπεηαη ζηελ 

γξακκαηεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη θαη ηα λέα ζηνηρεία θαη λα νξηζζεί λέα 

εκεξνκελία εμέηαζεο. Ξαξόκνηα δηαδηθαζία ηζρύεη αλ ν ελδηαθεξόκελνο ζειήζεη λα 

ππνβάιιεη θαη άιια ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά αθνύ έρεη νξηζζεί ε εκεξνκελία εμέηαζεο 

ηνπ από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ζηελ πεξίπησζε απηή ε εμέηαζε αλαβάιιεηαη 

γίλεηαη ε θαηάζεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο θαη νξίδεηαη λέα εκεξνκελία. 

Ρν ΘΔ.Ξ.Α. ζα ρνξεγεί γλσκαηεύζεηο Α/ζκηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα θάζε 

λόκηκε ρξήζε, όπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε πάζεζε, ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαζώο θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Γλσκάηεπζεο. Γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε Γλσκάηεπζε ζα κπνξείηε 

λα δεηάηε από ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. αληίγξαθα ηεο. 

Πηελ Γλσκάηεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα θαηαηεζεί πξνζθπγή ζηελ 

ΒΔ από ηνλ ελδηαθεξόκελν εληόο (10) Γέθα εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνηήζεσο ηεο Γλσκάηεπζεο. Γηα λα εμεηαζζεί ππνβιεζείζα έλζηαζε ζα πξέπεη 

λα ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θαη ζηνηρεηνζεηεκέλνη ιόγνη πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην θείκελν 

ηεο πξνζθπγήο. Ππλεπώο ε ππνβνιή πξνζθπγήο ζηελ γλσκάηεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έθζεζε ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε εθδνζείζα από ηελ 

γεηνλνκηθή επηηξνπή Γλσκάηεπζε δελ είλαη ηεθκεξησκέλε ή ζύλλνκε ή άιιν θαη 

πξέπεη λα εμεηαζζεί εθ λένπ ζηελ Β΄ζκηα γεηνλνκηθή επηηξνπή. Ρν έληππν ππνβνιήο 

πξνζθπγήο ζα ρνξεγείηαη ζηηο γξακκαηείεο ΘΔ.Ξ.Α. 

    



 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 Ξαιαηόηεξεο ρξνλνινγίαο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία 

θξίλεηαη πσο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή θξίζε ηεο επηηξνπήο, (π.ρ. βηνςίεο) 

γίλνληαη επίζεο δεθηέο.  

  Ν παξαπέκπσλ, σο ζεξάπσλ ηαηξόο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ 

θαξκαθεπηηθή ή άιιε αγσγή ζηελ νπνία ηπρόλ ππνβάιιεηαη ν αζζελήο, αιιά 

θαη θάζε άιιε ηπρόλ ζπλππάξρνπζα πάζεζε πνπ γλσξίδεη από ην ηζηνξηθό 

ηνπ αζζελή ηνπ θαη ηελ αγσγή πνπ αθνινπζείηαη γηα απηέο ηηο παζήζεηο θαη 

πνπ ζα ζηνηρεηνζεηνύληαη από ζπλεκκέλεο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο νη νπνίεο 

επίζεο ζα θέξνπλ πιήξε ηα ζηνηρεία ησλ ππνγξαθόλησλ ηαηξώλ.  

 Ρα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ παξαπέκπνληνο ηαηξνύ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην ηέινο ηεο ηαηξηθήο έθζεζεο δειαδή νλνκαηεπώλπκν ηαηξνύ, ΡΠΑ, 

Α.Κ.Θ.Α., Ηαηξηθό Πύιινγν, Δηδηθόηεηα, Φνξέα εξγαζίαο ηαηξνύ (ηδηώηεο, 

Δ.Π.., ΗΘΑ, ΔΝΞΞ) ηειέθσλν, θαμ, e-mail θαη εάλ πξόθεηηαη γηα αζζελή πνπ 

έρεη λνζειεπζεί, ηνλ αξηζκό ηνπ εμηηεξίνπ λνζειείαο θιηληθήο ή λνζνθνκείνπ. 

 Νη αζζελείο πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ εμ αηηίαο ζνβαξώλ θηλεηηθώλ ή 

άιισλ πξνβιεκάησλ θαηαζέηνπλ κε κέξηκλα άιινπ αηόκνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, θαη εθηόο 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα πξνζθνκίδνπλ θαη πεύζπλε Γήισζε ηνπ 

Λ.1599/86 κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ βεβαηώζαληνο 

ηαηξνύ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνο 

εμέηαζε αζζελνύο θαη αμηνινγνύληαη από ηηο γεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ 

ΘΔ.Ξ.Α. κε δηαδηθαζία πνπ ζα νξίδεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη πνπ 

ζα είλαη εμαηνκηθεπκέλε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα εγγπάηαη ηνλ 

ζεβαζκό ζηνλ πνιίηε αθ' ελόο θαη αθ' εηέξνπ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Ρα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ πνπ θαηαζέηεη ηελ αίηεζε ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο. 

    Σξήζηκα link: www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm 

  Ξαξαθάησ ζα βξείηε: 

 Αίηεζε Αμηνιόγεζεο Αλαπεξίαο 

http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm


 Νδεγίεο  ζπκπιήξσζεο  αίηεζεο 

 Γηεπζύλζεηο  ΘΔΞΑ 

Α.Μ ΚΕΠΑ  ………………………….……

    Ηκεξνκελία:  ….. / ….. / ………..

1) …………………………………2) …………. ρόιηα:

Ηκεξ/λία Καηάζ. Αίηεζεο ζηνλ Φνξέα: … /…/ 201.. 
(*)

Ηκ/λία Λήμεο Παξνρήο (παραηάζεις)       …/…/ 201..        
 (*)

ΑΜΚΑ:     ΑΦΜ: ΔΟΤ:

Όλνκα: 

Μεηξώλπκν: 

Ηκ/λία Γέλλεζεο: Κηλεηό: 

Αξ. Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ: Ηκ/λία Έθδνζεο:      … / … / ………..

Εθδνύζα Αξρή: 

Δ/λζε Καηνηθίαο: 

Οδόο: Αξηζ. Πόιε:           Σ.Κ   

 Άγακνο/ε  

 Έγγακνο/ε

 Υήξνο/α

 Δηαδεπγκέλνο/ε

Τπνρξεωηηθή Μέζε Αλώηεξε Αλώηαηε ΙΕΚ

ΑΔΤΝΑΜΙΑ  ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ          ΝΑΙ           
                            (*)

ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΞΕΣΑΗ: …..……………..……………..
     (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Δηεύζπλζε Εμέηαζεο: ………………….....……….……………………………………………….………………….………….………….

Τπνγξαθή Εμεηαδνκέλνπ: 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ     Φπζηθό Πξόζωπν    Δηθεγόξνο (Σημειώστε με Χ)

Επώλπκν: Όλνκα: 

Σειέθωλν: Αξ. Σαπηόηεηαο/Δηαβαηεξίνπ:

Λήμε:

Τπνγξαθή  Εθπξνζώπνπ: 

Σσνημμένα: 

(*) 
Το πεδίο ζσμπληρώνεηαι εθόζον απαιηείηαι

Επίπεδν πνπδώλ:  

(σημειώστε με Χ)

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε               

(σημειώστε με Χ)

ρέζε κε Φνξέα Αζθάιηζεο                    

(σημειώστε με Χ)

Έκκεζε: 

Επώλπκν: 

Παηξώλπκν: 

Καηεγνξία 

Αηηήκαηνο            

Αξ. Πιεξεμνπζίνπ / 

Επηηξνπηθνύ:  

Αλαζθάιηζηνο:

     .. / … / …. 

Άκεζε: 

………………………………………………………………………………..

ΑΙΣΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

    ΚΕ.Π.Α 
(2)   

…………………………………….

Φνξέαο Αζθάιηζεο: 
(*)

Αξηζκόο Μεηξώνπ Φνξέα:  
(*) 

    ΚΕ.Π.Α 
(1)   

………………………………………

3) …………………..

(  

Τπεθνόηεηα: 

Σειεπηαίν Επάγγεικα / Εηδηθόηεηα:

 



 
 
 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ  ΑΗΡΖΠΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

                                    (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ αηηνύληα  ή ηνλ εθπξόζσπό  ηνπ) 

ΑΚ ΘΔ.Ξ.Α. : Γε ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν αλ  ππνβάιιεηαη γηα πξώηε 
θνξά αίηεζε ζε ΘΔ.Ξ.Α. Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηεο 
ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζήο ηεο από ηελ ππεξεζία, απνδίδεηαη θσδηθόο 
ΘΔ.Ξ.Α. ν νπνίνο  ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηηο επόκελεο αηηήζεηο. 
 
KE.Ξ.Α. (1): Ππκπιεξώλεηαη ην ζεκείν ΘΔ.Ξ.Α. πνπ ππνβάιιεηαη ε 
Αίηεζε Αμηνιόγεζεο (ζπλεκκέλνο πίλαθαο  ζεκείωλ ΘΔ.Ξ.Α.). 
 
Ζκεξνκελία: Ππκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο 
Αμηνιόγεζεο Αλαπεξίαο. 
 
Θαηεγνξία Αηηήκαηνο: Ππκπιεξώλεηαη κε θωδηθό ε αηηία γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε αμηνιόγεζεο. Πηα αληίζηνηρα πεδία  ζεκεηώλνληαη 
κέρξη ηξείο  θσδηθνί ζεκάησλ. (ζπλεκκέλνο πίλαθαο θαηεγνξίαο 
αηηεκάηωλ ). Ρπρόλ επηπιένλ θσδηθόο ζέκαηνο ζεκεηώλεηαη ζην πεδίν 
Πρόιηα.  
 
Ζκεξνκελία Θαηάζ. Αίηεζεο ζην Φνξέα: Ππκπιεξώλεηαη 
ππνρξεωηηθά ε εκεξ/λία πνπ 
θαηαηέζεθε ε αίηεζε παξνρήο ζην θνξέα αζθάιηζεο (πρ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, 
ΝΑΔΔ, ΝΓΑ,θιπ) θαη ε νπνία αλαθέξεηαη θαη επί ηνπ παξαπεκπηηθνύ ηνπ 
Φνξέα Αζθάιηζεο κε ην νπνίν παξαπέκπεηαη ν αζθαιηζκέλνο ζηελ 
γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ΘΔ.Ξ.Α. Δθόζνλ ν αηηώλ είλαη αλαζθάιηζηνο ην 
πεδίν δε ζπκπιεξώλεηαη. 
 
Ζκ/λία Ιήμεο Ξαξνρήο (παξαηάζεηο):Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αηηείηαη παξάηαζε ηεο παξνρήο, κε 
ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξάηαζήο ηεο(αλαγξάθεηαη ζηελ ηειεπηαία 
απόθαζε παξνρήο).Όηαλ πξόθεηηαη γηα παξάηαζε πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν 
απόθνκκα πιεξσκήο. 
  
 ΑΚΘΑ,  ΑΦΚ,  ΓΝ: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά. 
 
Φνξέαο Αζθάιηζεο: Ππκπιεξώλεηαη  ππνρξεωηηθά ν αζθαιηζηηθόο 
θνξέαο ηνπ αηηνύληα. Αλ ν αηηώλ είλαη αλαζθάιηζηνο ην πεδίν δε 
ζπκπιεξώλεηαη. 
 
Αξηζκόο Κεηξώνπ Φνξέα: Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ,αλ ν αηηώλ 
δελ είλαη αλαζθάιηζηνο. 
 
Δπώλπκν, Όλνκα, Ξαηξώλπκν, Κεηξώλπκν, Ζκ/λία γέλλεζεο, 
Αξ. Ραπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ,Ζκ/λία Έθδνζεο, Δθδνύζα Αξρή, 
πεθνόηεηα: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά.  
 
Ρειέθωλν θαη Θηλεηό: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά. 
 



Γ/λζε Θαηνηθίαο 
Νδόο, Αξηζ., Ξόιε, ΡΘ:  Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά ηα ζηνηρεία 
θαηνηθίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ πξνζώπνπ. 
 
ΑΓΛΑΚΗΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ (θαη’νίθνλ): Ππκπιεξώλεηαη ΛΑΗ εθόζνλ 
ην πεξηζηαηηθό απαηηεί εμέηαζε θαη’νίθνλ. 
ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΜΔΡΑΠΖΠ: Αλ ην πεξηζηαηηθό απαηηεί εμέηαζε θαη’νίθνλ 
ζπκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ε πεξηνρή εμέηαζεο θαη αλαιπηηθά ε 
δηεύζπλζε εμέηαζεο πνπ βξίζθεηαη ην θαη’νίθνλ πεξηζηαηηθό θαζώο θαη ε 
νλνκαζία ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηνπ Ηδξύκαηνο αλ λνζειεύεηαη. 
 
ΘΔ.Ξ.Α(2): Ππκπιεξώλεηαη ην ζεκείν ΘΔ.Ξ.Α. ηεο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη 
ην θαη’νίθνλ πεξηζηαηηθό. (ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία). 
Ρα ππόινηπα πεδία ζπκπιεξώλνληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα 
ππνρξεωηηθά 
 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ 
Ππκπιεξώλνληαη ηα πεδία κε ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ 
Δθπξνζώπνπ εθόζνλ ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη κέζω 
απηνύ. 
                                  
                                       
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΗΡΖΚΑΡΩΛ 
                                                                                                            
Α.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΠΛΡΑΜΔΗΠ) 
 
001 ΠΛΡΑΜΖ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
009 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
038 ΠΛΡΑΜΖ ΓΖΟΑΡΝΠ (ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ) 
039  ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΓΖΟΑΡΝΠ (ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ) 
040  ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΛΑΡΝ 
041  ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΘΑΛΑΡΝ 
006 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΞΝΙΡΖΠ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
011 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚ. ΑΞΝΙ. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
007 ΔΞΗΓΝΚΑ ΞΑΟΑΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 
008 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓ. ΞΑΟΑΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 
002 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΔΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 
012 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓ. ΑΔΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 
015 ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΡΟΝΞΝ (ΔΘΖ) 
016 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΡΟ. ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΡΟΝΞΝ (ΔΘΖ) 
036 ΞΟΝΠΑΜΖΠΖ ΚΔΙΝΠ 
037 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΞΟΝΠΑΜΖΠΖΠ ΚΔΙΝΠ 
 
Β.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΞΟΝΛΝΗΑ) 
 
026 ΔΞΗΓΝΚΑ ΣΑΛΠΔΛΗΘΩΛ 
027 ΔΞΗΓΝΚΑ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ ΓΖΚΝΠΗΝ 
028 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΛΑΠΦΑΙ. ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ 
029 ΔΞΗΓΝΚΑ ΡΦΙΝΡΖΡΑΠ 
030 ΔΞΗΓΝΚΑ ΘΩΦΑΙΑΙΩΛ 
031 ΔΞΗΓΝΚΑ ΠΞΑΠΡΗΘΩΛ 



032 ΔΞΗΓΝΚΑ ΛΝΖΡΗΘΖΠ ΠΡΔΟΖΠΖΠ 
033 ΔΞΗΓΝΚΑ ΘΗΛΖΠΖΠ 
034 ΝΗΘΝΛ. ΔΛΗΠΣΠΖ ΑΚΔΑ Β. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
035 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΗΚΝΙΡΗΘΖΠ ΑΛΑΗΚΗΑΠ 
042 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΣΑΛΠΔΛΗΘΩΛ 
043 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ ΓΖΚΝΠΗΝ 
044  ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΩΛ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ 
045 ΞΑΟΑΡΑΠΖ  ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΡΦΙΝΡΖΡΑΠ 
046 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΘΩΦΑΙΑΙΩΛ 
047 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΠΞΑΠΡΗΘΩΛ 
048 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΛΝΖΡΗΘΖΠ ΠΡΔΟΖΠΖΠ 
049 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΘΗΛΖΠΖΠ 
050 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛ. ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΑΚΔΑ Β. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 
051 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΗΚΝΙΡΗΘΖΠ ΑΛΑΗΚΗΑΠ 
 
Γ.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΙΝΗΞΑ ΑΗΡΖΚΑΡΑ) 
 
004 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΔΦΝΟΗΑ 
013 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 
014 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΑΡΔΙΔΗΑ ΑΡΝΘ/ΡΝΓΔΙΡΗΝ ΠΡΑΘΔΠΖΠ θ.ι.π. 
017 ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΓΔΘΝ 
018 ΙΝΗΞΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΖ:ΓΗΑ ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΖΠ Α .ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ 
ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ,        
ΔΛΩ ΓΗΑ ΓΗΑ ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΩΛ Β,Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΞΑΟΑΒΝΙΝ 
ΑΜΗΑΠ 46,14 ΔΟΩ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΖΚΔΗΑ ΘΔ.Ξ.Α.ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ (Γ)   ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ (Γ) 

ΠΖΚΔΗΑ ΘΔΞΑ ΓΗΔΘΛΠΖ   ΠΖΚΔΗΑ ΘΔΞΑ ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΞΗΚΔΛΗΓΝ 12  ΘΝΟΩΞΗΝ ΘΞΟΝ 62 

ΑΓΟΗΛΗΝ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ 47   ΘΩ* ΞΙΑΡΑΛΗ 

ΑΘΖΛΩΛ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 181   ΙΑΚΗΑ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 72 

ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ ΑΛΑΡ. ΘΟΑΘΖΠ 58  ΙΑΟΗΠΑΠ 
ΑΠΘΙΖΞΗΝ 29 & 

ΞΑΡΟΝΘΙΝ 22 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ ΞΑΛΝΟΚΝ ΘΑΗ ΘΑΟΠΡΝ 7   ΙΔΟΝ* ΙΑΘΘΗ 

ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΡΕΖΑΛΡΥΛΗΝ 15   ΚΟΗΛΑΠ ΙΖΚΛΝ* ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 8 

ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ* Ι. ΒΔΟΓΥΡΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΛΥΟΝΠ   ΚΡΗΙHΛΖΠ ΞΙ. ΚΑΟΡΟΥΛ 

ΑΟΡΑΠ ΞΔΟΗΦ/ΘΖ ΝΓΝΠ & ΘΑΟΑΝΙΖ 1   ΛΑΜΝ* ΛΑΜΝΠ 

ΒΔΟΝΗΑΠ ΔΚΚ. ΞΑΞΞΑ 22   ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓ/ΔΗΑΠ ΚΖΓΔΗΑΠ 10 

ΒΝΙΝΠ ΘΟΑΘΥΛ 20 & ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΝ   ΛΗΘΑΗΑΠ 
ΘΑΘΑΠΝ 37 & ΑΛΡΗΓΝΛΖΠ 

7 

ΓΙΦΑΓΑΠ ΒΑΠΗΙΔΥΠ ΓΔΥΟΓΗΝ 45Α   ΜΑΛΘΖΠ ΑΛΓΟ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 1 

ΓΟΑΚΑΠ ΑΓΑΚΔΚΛΝΛΝΠ 2   ΞΑΡΖΠΗΩΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 12-14 

ΔΓΔΠΠΑΠ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 2   
ΞΑΡΟΩΛ   ΑΓ. 

ΑΙΔΜΗΝ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 14 

ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΘΔΙΔΝ & ΚΗΑΝΙΖ   ΞΔΗΟΑΗΑ 
ΒΔΛΗΕΔΙΝ 3 ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΖΠ 
ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 1 

ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ 
(ΠΟΝ) 

ΛΗΘ. ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ 1   ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 
ΒΑΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 105 & 
ΑΓΟΑΦΗΥΡΝ 2 

ΕΑΘΛΘΝΠ ΦΥΠΘΝΙΝ 83   
ΞΔΟΗΦ. ΞΝΘ/ΚΑ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ 15-17 

ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΙΑΓΝΣΥΟΗΝ   ΞΝΙΓΟΝΠ ΠΡΟΑΡΖ ΚΟΗΒΖΙΖ 4 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
3ν ΣΙΚ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ-

ΚΝΗΟΥΛ, ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΠΡΑΟΥΚΔΛΝΠ 
  ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΠΔΙΔΘΔΗΑΠ 9 

ΘΖΒΑΠ ΘΑΓΚΝ 47   ΞΙΖΠ ΑΜΗΝ  ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 1 

ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Ξ. ΚΔΙΑ 34   ΞΟΓΝΠ ΚΠΡΟΑ 7 

ΘΑΒΑΙΑΠ ΦΗΙΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ 6   ΟΔΘΚΛΝ ΘΝΛΓΙΑΘΖ 89 

ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ 38   ΟΝΓΝ 
3ν ΣΗΙ. ΔΘ. ΝΓΝ ΟΝΓΝ 
ΙΗΛΓΝ 

ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΓΟΞΑΟΖ 147   ΠΑΚΝΠ 
ΘΑΙΝΚΝΗΟΖ ΘΑΗ 
ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖ 

ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΗΔΕΔΘΗΖΙ 38Α   ΠΔΟΟΩΛ ΞΟΗΓΘ. ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ 25 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΞΔΡΑΛ ΘΥΡΡΑ 2   ΠΞΑΟΡΖΠ 
ΓΘΝΟΡΠΝΙΝΓΝ 137 & 
ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 

ΘΑΡΔΟΗΛΖ Ξ. ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ 1   ΡΟΗΘΑΙΑ ΝΚΖΟΝ 13 

ΘΔΟΘΟΑΠ 9ε ΞΑΟΝΓΝΠ ΘΔΝΡΝΘΖ   ΡΟΗΞΝΙΖΠ 
2ν ΣΙΚ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ 

ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ - ΠΞΑΟΡΖΠ 

ΘΗΙΘΗΠ ΓΗΑΙΑΚΗΓΖ 3  ΣΑΙΘΗΓΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ 

ΘΝΕΑΛΖ ΔΟΚΝ & ΙΗΝΦΖ  ΣΑΛΗΩΛ 
ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΘΥΛ. 
ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 99 (ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΘΑΙΗΘΑΠ) 

ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΤΖΙΑΛΡΝ 2  ΣΗΝ ΙΔΡΠΑΗΛΖΠ&ΑΓ.ΔΗΟΖΛΖΠ 

ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΞΟΝ 21Α    

*: Π' απηό ην ζεκείν ΘΔΞΑ γίλεηαη κόλν παξαιαβή αηηήζεωλ.  
 
Σξήζηκα link:www.ika.gr 


