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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./129586 (1)
  Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδεσης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α΄,) όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο 
έκτο, Κεφάλαιο Β΄ (ΦΕΚ 25/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

3. Το Π.Δ/γμα 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π.90030/14−10−2005 Υπουργική από−
φαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την 
επωνυμία «CLIFARM Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» επί της 
οδού Ναζιανζού 35 στην περιοχή της Νίκαιας.

5. Την αριθμ. πρωτ. Υ/13507/6−12−2006 απόφαση της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς με 
θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μ.Χ.Α. στην εταιρεία 
«CLIFARM Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ».

6. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 15694/4−2−2009 απόφαση 
Επιστημονικής Διασύνδεσης της Μονάδας Χρόνιας Αι−
μοκάθαρσης με την επωνυμία «CLIFARM Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 
και ΣΙΑ ΟΕ» με το Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

7. Την αριθμ. πρωτ. Υ/11640/20−7−2009 απόφαση του 
Νομάρχη Πειραιά με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) στην εταιρεία «Ι. 
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ναζιανζού 35 Νίκαια.

8. Την από 12−10−2006 Μεταβίβαση Εταιρικής Ιδιότητας, 
Τροποποίηση Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.».

9. Την από 28−9−2009 αίτηση του Κλεινάκη Ιωάννη με 
συνημμένη τροποποίηση του εταιρικού.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 
Υ3β/Γ.Π./οικ.15694/4−2−2009 αρχικής απόφασης Επιστη−
μονικής διασύνδεσης με νεότερη, λόγω αλλαγής του 
διακριτικού τίτλου της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
από «CLIFARM» σε «ΙΩΝΙΟ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 15694/4−2−2009
απόφαση Επιστημονικής Διασύνδεσης της Μονάδας 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που εδρεύει στην 
οδό Ναζιανζού 35 στη Νίκαια Πειραιά, 1) ως προς 
την επωνυμία, από «CLIFARM I. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ και ΣΙΑ 
ΟΕ» σε «Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» και διακριτικό τίτ−
λο «CLIFARM», 2) ως προς το διακριτικό τίτλο, από 
«CLIFARM» σε «ΙΩΝΙΟ». 

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.15694/4−2−2009 
απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 (2)
Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/10.3.00) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α΄/24.4.00.
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/Α΄/17.5.99) «Ανά−
πτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγεί−
ας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των οργανισμών των ειδικών Ψυχια−
τρικών Νοσοκομείων και των Γενικών Νοσοκομείων.

4. Την αρ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21−09−00 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β΄/19−10−00 «Καθορισμός κριτηρί−
ων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και 
κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας 
και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό 
και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε με 
την Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19−12−03 (ΦΕΚ 1916/Β΄/23−12−03).

5. Την αρ πρωτ. Υ5β/1424/12−7−00 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 935/τ΄Β/27−7−00) «Καθορισμός του τρόπου οργάνω−
σης και λειτουργίας των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας (ΤΕΨΥ) και των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΤΕΨΥΠΕ) του άρθρου 3 
του ν. 2716/99.

6. Την ΔΥ8/Β/οικ.161765/17−12−07 απόφαση με την οποία 
εγκρίθηκε το πλαίσιο προδιαγραφών για την κτιριακή 
υποδομή των Κέντρων Ημέρας.

7. Τις διατάξεις των οργανισμών των ειδικών Ψυχιατρι−
κών Νοσοκοκομείων και των Γενικών Νοσοκομείων.

8. Το Πρακτικό της Γ΄ συνάντησης της Επιτροπής που 
συγκροτήθηκε με την ΔΥ1δ/12862/6−7−00 Υπουργική από−
φαση για τον καθορισμό του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 
Κέντρων Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές του 
άρθρου 8 του Ν. 2716/99 ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Αρχές 

Τα Κέντρα Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99 διέ−
πονται από και εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές:

α. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 2716/9.

β. Τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων των ατό−
μων με ψυχικές διαταραχές όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε άλλου 
συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών. 

γ. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Δι−
ακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας 
Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, όπως 
αυτή δημοσιεύτηκε στην WHO/MNH/MND/96.2 έκδοση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Κέ−
ντρων Ημέρας είναι οι ακόλουθες:

Α. Για τα Κέντρα Ημέρας που προβλέπονται από το 
άρθρο 8 του ν. 2716/99:

α) Γνώμη της Τομεακής Επιτροπής.
β) Ορισμός ή μετατροπή τμήματος με Κοινή Υπουργική 

απόφαση.
γ) Εξασφάλιση κτιριακής υποδομής και του απαραί−

τητου εξοπλισμού.

δ) Διορισμός του προσωπικού ή εξασφάλιση της πο−
λυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας από προσωπικό που 
ήδη υπηρετεί στον φορέα, για τον οποίον συστήνεται 
το Κέντρο Ημέρας.

ε) Λειτουργική διασύνδεση της μονάδας με άλλες 
υπηρεσίες του τομέα ψυχικής υγείας.

Β. Για τα Κέντρα Ημέρας που ιδρύονται και λειτουρ−
γούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 2716/99, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην ως άνω (4) σχετική Υπουργική από−
φαση.

Άρθρο 3
Σκοπός του Κέντρου Ημέρας 

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παραμονή στην 
κοινότητα του ατόμου που ωφελείται των υπηρεσιών 
του, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και πε−
ριθωριοποίησής του, η βελτίωση εκείνων των δεξιο−
τήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την αύξηση της διαπραγματευτικής / 
διεκδικητικής του ικανότητας, ώστε να ασκεί τα δικαι−
ώματά του ως πολίτης. 

Το Κέντρο Ημέρας επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού 
του μέσα από την ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμ−
βάσεων σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό – κοινωνι−
κό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής 
υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει 
και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.

Άρθρο 4
Επωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε: 
1. Παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με:
I. με ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των δι−

αταραχών του φάσματος του αυτισμού και των ανοιών,
II. νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές δια−

ταραχές,
III. προβλήματα σωματικής υγείας και δευτερογενείς 

ψυχικές διαταραχές, για τα οποία απαιτείται η παροχή 
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστα−
σης και ένταξης / επανένταξης. 

2. Άτομα που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό απο−
κλεισμό λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημά−
των.

3. Οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποί−
ες εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες 
των υπηρεσιών του (ιδιαίτερα με στόχο τη μείωση της 
επιβάρυνσής τους) είτε ως θεραπευτικούς και αποκα−
ταστασιακούς πόρους. 

Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες ψυχικής 
υγείας που συγκροτούν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, το 
Κέντρο Ημέρας απευθύνεται στην τοπική κοινότητα είτε 
κινητοποιώντας τους πόρους της, είτε πραγματοποιώ−
ντας παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε 
θέματα ψυχικής υγείας και καταπολέμησης των προκα−
ταλήψεων και του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.

Οι υπηρεσίες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργί−
ας των Κέντρων Ημέρας εξειδικεύονται ανάλογα με τον 
πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. Ειδικότερα για τα 
Κέντρα Ημέρας που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους 
και άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος είναι 
απαραίτητη η οργανική διασύνδεση με αντίστοιχους φο−
ρείς εκπαίδευσης, ώστε ο επωφελούμενος πληθυσμός 
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να υποστηρίζεται κατά τρόπο που να προάγεται η ενσω−
μάτωση στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Άρθρο 5
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Ημέρας οφείλει να παρέχει υπηρεσίες κατά 
τρόπο ώστε να επωφελείται όσο το δυνατό μεγαλύ−
τερος αριθμός εξυπηρετουμένων (άτομα, οικογένειες, 
κοινότητα). Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να είναι:

1. Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατο−
μικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.

2. Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότη−
τες.

3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις συμπληρώνουν 
και δεν αντικαθιστούν αυτές που εφαρμόζονται από το 
φορέα παραπομπής.

4. Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δε−
ξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός. 

5. Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή έντα−
ξη. 

6. Παρασκευή γευμάτων και εστίαση των επωφελού−
μενων, απογευματινή κατάκλιση. 

7. Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες.
8. Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης.
9. Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και 

εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. 
ψυχοεκπαίδευση).

10. Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό, νέ−
ους επαγγελματίες και εθελοντές. 

11. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανά−
λογες ερευνητικές δραστηριότητες.

12. Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των 
προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές δια−
ταραχές.

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν καθημερινά σε πρωινή 
και απογευματινή βάση, το ωράριό τους δύναται δε να 
επεκταθεί ανάλογα με τις δραστηριότητες στην διάρ−
κεια του Σαββατοκύριακου.

Οι υπηρεσίες τους σχεδιάζονται από τον Επιστημονικά 
Υπεύθυνο και την Πολυκλαδική Ομάδα και προγραμμα−
τίζονται σε εξαμηνιαία βάση. Παρέχονται ανάλογα με 
το είδος τους σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, εντός 
ή εκτός των χώρων του Κέντρου Ημέρας.

Ο κάθε επωφελούμενος συμμετέχει σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες και για ορισμένο χρόνο, όπως αυτό 
προκύπτει από το Εξατομικευμένο Σχέδιο Φροντίδας και 
Αποκατάστασης. Το Σχέδιο αυτό καταρτίζεται σε εξα−
μηνιαία βάση για κάθε επωφελούμενο και σ’ αυτό αποτυ−
πώνονται και καταγράφονται λεπτομερώς και συστημα−
τικά τα ανωτέρω. Τόσο η εκπόνηση όσο η εφαρμογή και 
αξιολόγηση του Εξατομικευμένου Σχεδίου Φροντίδας 
και Αποκατάστασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη παρεμ−
βάσεις που αφορούν το ίδιο άτομο και υλοποιούνται από 
άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας (π.χ., Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου, κ.ά.). 
Για το σκοπό αυτό η Πολυκλαδική Ομάδα συνεργάζεται 
στενά με τις άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Το περιεχόμενο του Εξατομικευμένου Σχεδίου Φρο−
ντίδας και Αποκατάστασης αποτελεί αντικείμενο δι−
απραγμάτευσης με τον επωφελούμενο και καταλήγει 
στην υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των δύο μερών. Στο 

συμβόλαιο περιλαμβάνονται οι εκατέρωθεν υποχρεώ−
σεις, οι στόχοι του εξατομικευμένου σχεδίου, η διάρκεια 
και η μεθοδολογία αξιολόγησής του.

Τέλος, σε περιοχές όπου δεν είναι αναπτυγμένες 
άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, το Κέντρο Ημέρας 
μπορεί, εφόσον στελεχώνεται από αντίστοιχες ειδικότη−
τες, να καλύπτει ανάγκες ψυχιατρικής παρακολούθησης 
ασθενών και εφαρμογής θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 6
Πολυκλαδική Ομάδα

1. Το σύνολο των εργαζομένων στο Κέντρο Ημέρας 
αποτελεί την Πολυκλαδική Ομάδα. Η Πολυκλαδική Ομά−
δα ορίζεται με απόφαση του διοικούντος οργάνου του 
φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας ύστερα 
από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η σύν−
θεση του προσωπικού που απαρτίζει την Πολυκλαδική 
Ομάδα περιλαμβάνει ενδεικτικά: ψυχολόγο, κοινωνικό/ή 
λειτουργό, νοσηλευτή/τρια, επισκέπτη/τρια υγείας, ερ−
γοθεραπευτή/τρια, μαγείρισσα, γενικών καθηκόντων, 
διοικητικό/ή υπάλληλο και, αν υπάρχει αντίστοιχη ανά−
γκη, ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο. Στα Κέντρα Ημέρας 
για παιδιά−εφήβους η Πολυκλαδική Ομάδα περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς, όπως επίσης 
και σε αυτά για άτομα με διαταραχές του αυτιστικού 
φάσματος. Η Πολυκλαδική Ομάδα του Κέντρου Ημέ−
ρας για ηλικιωμένους και πάσχοντες από άνοια περι−
λαμβάνει φροντιστές, ιατρό παθολόγο, κ.α. Σημαντική 
είναι η συμβολή του ψυχιάτρου στους ΤοΨΥ όπου δε 
λειτουργούν άλλες μονάδες ψυχικής υγείας πλην του 
Κέντρου Ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος του 
ψυχιάτρου αφορά στη διάγνωση και θεραπεία, την ψυχι−
ατρική παρακολούθηση και τη συμμετοχή στις δραστη−
ριότητες της μονάδας σύμφωνα με τις επαγγελματικές 
του δεξιότητες. 

Η Πολυκλαδική Ομάδα πλαισιώνεται και με άλλες ει−
δικότητες κατά περίπτωση ή ανάλογα με το επιτελού−
μενο έργο, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού 
Υπευθύνου. Το έργο άλλων ειδικοτήτων (ενδεικτικά: 
μουσικο−θεραπευτές, παιγνιοθεραπευτές, γυμναστές, 
φυσιοθεραπευτές, κ.ά.) αφορά σε διεξαγωγή ειδικών 
προγραμμάτων για τους επωφελούμενους και την παρο−
χή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες 
που πρέπει να καλυφθούν.

2. Έργο της Πολυκλαδικής Ομάδας είναι ο σχεδια−
σμός και η παροχή όλων των υπηρεσιών του Κέντρου 
Ημέρας που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. 
Βασική αρχή λειτουργίας της Πολυκλαδικής Ομάδας 
είναι η αμοιβαία ισότιμη συνεργασία των μελών της με 
σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση 
του πολύπλευρου έργου της φροντίδας στην κοινότητα 
και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Καθήκον της 
Πολυκλαδικής Ομάδας είναι η οργάνωση της συνερ−
γασίας με τις υπόλοιπες μονάδες του Τομέα Ψυχικής 
Υγείας, τους φορείς, τους θεσμούς και τις υπηρεσίες 
της κοινότητας και πρέπει να έχει τυπική (μέσω πρω−
τοκόλλων συνεργασίας) και άτυπη μορφή.

3. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα 
στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας και ύστερα από 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου ορίζεται εξω−
τερικός επόπτης με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα 
δυναμικής της ομάδας για την τακτική εποπτεία του 
έργου της Πολυκλαδικής Ομάδας.
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4. Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Ομάδας δε μεταβάλ−
λεται παρά μόνο με αιτιολογημένη εισήγηση του Επι−
στημονικού Υπευθύνου ή με αίτημα του ενδιαφερομένου 
μέλους ή αποχώρηση από τον φορέα. Η σταθερότητα 
της σύνθεσης της Πολυκλαδικής Ομάδας στις ειδικότη−
τες και στα άτομα που έχουν οριστεί αποτελεί ευθύνη 
της Διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο 
Ημέρας. Η αναιτιολόγητη αλλαγή αποτελεί παράβαση 
της παρούσας από τη Διοίκηση. 

Άρθρο 7
Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα 
στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας ορίζεται Επιστημο−
νικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας. Ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ορίζεται με κριτήρια τη γνώση και εμπειρία 
του και την αποδοχή των αρχών που διατυπώνονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας, αποδεικνυομένων κυρίως από 
την αντίστοιχη συμμετοχή σε δράσεις ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προέρ−
χεται από τις ειδικότητες των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας που απαρτίζουν την Πολυκλαδική Ομάδα. 

2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την επιστημονική 
ευθύνη για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας γενικό−
τερα, την ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολυκλα−
δικής Ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, και 
της διασφάλισης της διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας 
με τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα 
που ανήκει.

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου καταρτίζε−
ται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας από την Πο−
λυκλαδική Ομάδα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την 
έναρξη λειτουργίας του, όπου περιγράφονται αναλυτικά 
τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα, και υποβάλ−
λεται για έγκριση στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω 
της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 9
Τρόπος Παραπομπής

Οι επωφελούμενοι παραπέμπονται στα Κέντρα Ημέ−
ρας από άλλες μονάδες ψυχικής υγείας και ψυχοκοι−
νωνικής αποκατάστασης, υπηρεσίες υγείας ασφαλιστι−
κών φορέων, κοινωνικές υπηρεσίες οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ιδιώτες ιατρούς. Ο φορέας παραπομπής συντάσσει 
παραπεμπτικό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικές με τον παραπεμπόμενο, τα επι−
διωκόμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή του στις 
δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας και οτιδήποτε 
άλλο θεωρεί χρήσιμο για την καλύτερη γνώση του 
περιστατικού. Σε περίπτωση αυτοαναφοράς και αν ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει ψυχιατρική−ψυχολογική πα−
ρακολούθηση, η Πολυκλαδική Ομάδα φροντίζει ώστε 
να διασυνδεθεί με τις μονάδες του ΤοΨΥ που μπορούν 
να του παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. 

Η Πολυκλαδική Ομάδα αξιολογεί τα αιτήματα και τις 
ανάγκες των ενδιαφερόμενων σε ειδική συνέντευξη και 
αφού συλλέξει και λάβει υπόψη της τα στοιχεία του 
παραπεμπτικού σημειώματος, εκτιμά την καταλληλό−
τητα του πλαισίου για τον ενδιαφερόμενο και θέτει 

τους όρους συνεργασίας μαζί του και με όποιον άλλο 
θεωρείται σκόπιμο να εμπλέκεται στις διαδικασίες.

Άρθρο 10
Τήρηση αρχείων

Στο Κέντρο Ημέρας τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία:
1. Βιβλίο Κίνησης, στο οποίο καταγράφεται η καθη−

μερινή κίνηση της μονάδας (προσελεύσεις εξυπηρε−
τουμένων).

2. Αρχείο Πρωτοκόλλων Παραπομπής και πρώτων συ−
νεντεύξεων (intake).

3. Αρχείο Ατομικών Φακέλων εξυπηρετουμένων, όπου 
τηρούνται τα εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας και 
αποκατάστασης και τα συμβόλαια της μονάδας με τους 
εξυπηρετούμενους.

4. Αρχείο Κοινοτικών Παρεμβάσεων, όπου καταγρά−
φονται οι παρεμβάσεις της μονάδας σε κοινοτικό επί−
πεδο.

Τα στοιχεία τα οποία τηρούνται σε αρχεία διέπονται 
από τις διατάξεις του νόμου 2472/97 για την προστασία 
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, 
και για την αξιολόγηση της μονάδας (για παράδειγμα, 
χρήση των υπηρεσιών, αποτελεσματικότητα και ποι−
ότητα των παρεχομένων υπηρεσιών). Υπεύθυνος για 
τη σωστή τήρηση των αρχείων είναι ο επιστημονικός 
υπεύθυνος της μονάδας. 

Άρθρο 11
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, ως διαδικασία που επιτρέπει τη συνεχή 
βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού, της ποιότη−
τας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσμα−
τικότητας των παρεμβάσεών του σε ατομικό, οικογενει−
ακό και συλλογικό−κοινοτικό επίπεδο, συνιστά μια από 
τις κύριες δραστηριότητες των Κέντρων Ημέρας.

Οι άξονες επί των οποίων διεξάγεται η διαδικασία 
αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:

1. Μοντέλο οργάνωσης και πόροι
2. Απαρτίωση δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας
3. Εξοπλισμός, συντήρηση, φυσικό περιβάλλον
4. Διαχείριση, συνεχιζόμενη κατάρτιση και ικανοποί−

ηση προσωπικού
5. Χαρακτηριστικά των εξυπηρετουμένων και των πα−

ρεχόμενων υπηρεσιών
6. Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ληπτών των υπη−

ρεσιών, ικανοποίηση των ίδιων, των οικογενειών τους 
και των φορέων παραπομπής

7. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας
8. Κλινική τεκμηρίωση και πληροφοριακό σύστημα
9. Σχέσεις με κοινότητα
10. Σχέσεις με οικογένειες
11. Σχέσεις με εθελοντές και τον πληθυσμό
Για την εξωτερική αξιολόγηση των Κέντρων Ημέρας 

αρμόδια είναι η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας κα−
θώς και η επιτροπή του άρθρου 15 της Υπουργικής 
απόφασης 1962//21−09−00. 

Η εσωτερική αξιολόγηση διεξάγεται κάθε χρόνο από 
την Πολυκλαδική Ομάδα και συντάσσεται σχετική έκθε−
ση με ευθύνη του επιστημονικού υπευθύνου. Η έκθεση 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία επί του όγκου και 
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, των χαρα−
κτηριστικών των εξυπηρετουμένων, της κινητοποίησης 
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κοινοτικών πόρων, της συμμετοχής των οικογενειών, 
της διασύνδεσης με τις υπόλοιπες μονάδες του ΤοΨΥ 
και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να γίνεται στις παραπομπές που δεν εξυπη−
ρετήθηκαν και τις παρεμβάσεις για την απάντηση σε 
ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται.

Άρθρο 12
Κτιριακή Υποδομή

Η κτιριακή υποδομή των Κέντρων Ημέρας πρέπει να είναι 
κατάλληλη προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γενικότεροι 
στόχοι των Κέντρων Ημέρας, όπως αυτοί περιγράφονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και οι ειδικότεροι στό−
χοι που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες των αναγκών 
του πληθυσμού στον οποίον απευθύνονται, περιλαμβάνο−
ντας ενδεικτικά χώρο υποδοχής, χώρο ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων και εκπαίδευσης, χώρο προσωπικού, βοη−
θητικούς χώρους, χώρους υγιεινής και εστίασης κ.λπ. 

Άρθρο 11
Διαχείριση

1. Η διοικητικο – οικονομική διαχείριση του Κέντρου 
Ημέρας είναι αυτοτελής και αυτόνομη. 

Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου Ημέρας κατα−
γράφεται, εγκρίνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται 
χωριστά στο πλαίσιο του δικού του προϋπολογισμού 
που ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του φορέα 
που ανήκει και απεικονίζεται ως παράρτημά του. 

 2. Στα Κέντρα Ημέρας που ανήκουν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 
που επιχορηγούνται τουλάχιστον 50% από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, η διοικητικο−οικονομική τους διαχείριση 
σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες διενεργείται 
στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου κλειστού προϋπολο−
γισμού. Η διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει το 
Κέντρο Ημέρας ορίζει υπόλογο από το προσωπικό του, 
εκτός εκείνου που υπηρετεί στο Κέντρο Ημέρας, και 
διαχειριστή από το σύνολο του προσωπικού που απα−
σχολείται στο Κέντρο Ημέρας με πλήρη απασχόληση 
και ασκεί τα καθήκοντά του επί εξάμηνο. Ο διαχειρι−
στής μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου 
Ημέρας σε ό,τι αφορά τα υλικά, τις προμήθειες και την 
οικονομική οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως ενδει−
κτικά οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
του Κέντρου Ημέρας, η αντικατάσταση του φθαρέντος 
εξοπλισμού, οι πληρωμές των παγίων, (Ενοίκιο, ΟΤΕ, 
ΔΕΗ, ύδρευση κ.λπ.) και αποδίδει λογαριασμό στον υπό−
λογο που έχει ορίσει ο φορέας στον οποίο ανήκει το 
Κέντρο Ημέρας.

 Στο Κέντρο Ημέρας ο διαχειριστής τηρεί βιβλίο δα−
πανών και ενεργειών στο οποίο καταγράφονται οι δρα−
στηριότητες από οικονομική άποψη και περιγράφονται 
οι ανάγκες που ικανοποιήθηκαν.

 Η οικονομική διαχείριση στο Κέντρο Ημέρας γίνεται 
με πάγια προκαταβολή που εκδίδει η οικονομική υπη−
ρεσία του φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας 
το ύψος της οποίας καλύπτει πλήρως το 1/12 του προ−
ϋπολογισμού του Κέντρου Ημέρας.

 Όλες οι άλλες δαπάνες του Κέντρου Ημέρας που 
αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού, τη συντήρηση του 
κτιρίου – εφόσον διενεργείται από το προσωπικό του 
φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας – και τις 
έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες διενεργούνται από 
τον φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη 
διαχείριση του φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο 
Ημέρας.

 3. Για τα Κέντρα Ημέρας που υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2716/99, ισχύουν οι διατάξεις που 
διέπουν τη λειτουργία του φορέα στον οποίο ανήκουν. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών οφείλει να εξυπηρετεί τους γενικότερους σκο−
πούς των Κέντρων Ημέρας, όπως αυτοί περιγράφονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 7002/2/335−ιζ (3)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών κα−

θηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων συνορια−
κών φυλάκων.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 1481/1984 «Οργανι−

σμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 1590/1986 (Α΄− 49).

2. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμά−
των προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄− 158).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

4. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α΄− 213).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών 

καθηκόντων και κατάργηση οργανικών θέσεων 
συνοριακών φυλάκων

1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθη−
κόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄− 41), 
όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, 
αυξάνονται κατά τετρακόσιες ενενήντα έξι (496), οι 
οποίες προέρχονται από την ένταξη στο αστυνομικό 
προσωπικό γενικών καθηκόντων ισάριθμων συνορια−
κών φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄− 158).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των τετρακοσίων 
ενενήντα έξι (496) συνοριακών φυλάκων που εντάχθηκαν 
στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με την 
6000/14/16−α’ από 16−11−2009 όμοια.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024441412090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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