
Συνημμένα Αποσπάσματα ΦΕΚ

ΦΕΚ Β’ 843/16.11.1988:
Υπουργική απόφαση Α2γ/οικ 5434/8.11.1988:
Σύσταση «Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών-ΕΑΝ»

ΦΕΚ Α’ 76/10.3.2000:
Προεδρικό Διάταγμα 95/2000:
- άρθρο 39, παράγραφος 2, περίπτωση 13:
Ένταξη «Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών-ΕΑΝ» στις αρμοδιότητες της Γραμματείας του
ΚΕ.Σ.Υ.

ΦΕΚ Α’ 304/24.12.2003:
Νόμος 3209/2003:
- άρθρο 29, παράγραφος γ3.:

Σύσταση Γραφείου με τίτλο «Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών-ΕΑΝ» στη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγιεινής της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

- άρθρο 13:
Εξάλειψη της αρμοδιότητας «Τήρηση του Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών μετά του
σχετικού εμπιστευτικού πρωτοκόλλου» από τις αρμοδιότητες της Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ

ΦΕΚ Α’176/11.7.2005:
Νόμος 3370/2005:
άρθρο 20, παράγραφος 2
Ένταξη «Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών-ΕΑΝ» στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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