
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.40569     
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 

Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β’  661) των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορι-

σμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 

των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων 

Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 

του ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθεί-

σα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 

(Β’ 1426) και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β’ 1157) 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.2716/1999 (ΦΕΚ Α’ 96/17.5.1999) «Ανάπτυξη 

και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ιδίως το άρθρο 9.

2. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε, όπως ισχύει.

3. Το ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014), «Προσαρμο-
γή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/
ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπι-
ση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, 
μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυ-
χική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαρα-
γωγή και λοιπές διατάξεις», άρθρο 13.

4. Το ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/21.8.1997), άρθρο 
28 παρ. α.

5. Το ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», άρθρο 3

6. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/2017) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

9. Την απόφαση 33542/15.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ- Μ47) 
της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Τήρηση Πληροφο-
ριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας».

10. Την 39321/30.3.2010, (Β΄ 453) απόφαση της Υφυ-
πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά 
στο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας 
των μονάδων Ψυχικής Υγείας.

11. Την απόφαση 63439/18.8.2017, (Β΄ 2932) τoυ 
Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχι-
κής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέ-
ρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Το-
μέα του άρθρου 11 του ν.2716/1999», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

12. Την απόφαση 35724/4.4.2002, (Β΄ 485) των Υφυ-
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Ορι-
σμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/99 ειδικού ενο-
ποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της 
αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης 
περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την απόφαση 39667/30.4.2013, (Β΄1085) 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και ισχύει.

13. Την απόφαση 5079/20.1.2015 (Β΄ 177) της Υφυ-
πουργού Υγείας «Πλαίσιο διενέργειας ελέγχων παρεχό-
μενων υπηρεσιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν.2716/1999 -Οργανωτικά 
και τεχνικά μέτρα-Κυρώσεις».

14. Την απόφαση 19569/14.3.2017, (Β’ 1033) του 
Υπουργού Υγείας «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α’) από 
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ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προ-
στέθηκε με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]».

15. Την απόφαση 32477/28.4.2017, (Β΄1811) του 
Υπουργού Υγείας «Δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου 
της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγεί-
ας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 
του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α’) από ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε με 
το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]».

16. Την αριθμ.πρωτ. B1α/οικ.24467/29-3-2019 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 1.111.000 ευρώ 
ετησίως (Α.Λ.Ε. 2310802053 του Φ./Ειδ.Φ. 1015-201-
000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 
Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β΄ 661) των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των 
Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του 
άρθρου 9 του ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθεί-
σα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β΄ 1426) 
και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β΄ 1157) αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ως κάτωθι:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο ξενώνας ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης φιλοξενεί άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, 
θεραπεία και υποστήριξη ύστερα από αίτησή τους και με 
τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θε-
ραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους 
στην κοινότητα.»

2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: 

«2. Οι ξενώνες διαβαθμίζονται ανάλογα με το χρόνο 
παραμονής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και του 
βαθμού υποστήριξης αυτών, σε: 

- Βραχείας διάρκειας παραμονής, όπου παρέχεται φι-
λοξενία έως 8 μήνες και εφαρμόζεται πρόγραμμα υψη-
λού βαθμού υποστήριξης. 

- Μακράς διάρκειας παραμονής, όπου παρέχεται μα-
κροχρόνια φιλοξενία και εφαρμόζεται πρόγραμμα μέσου 
έως χαμηλού βαθμού υποστήριξης. Οι Ξενώνες μακράς 
διάρκειας παραμονής απευθύνονται σε ασθενείς μέσης 
και υψηλής λειτουργικότητας 

- Μικτούς Ξενώνες, όπου παρέχεται τόσο βραχεία όσο 
και μακροχρόνια φιλοξενία, ανάλογα με τις ανάγκες των 
ωφελουμένων. Το πρόγραμμα υποστήριξης στους μι-
κτούς ξενώνες προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες 
των ενοίκων. Ο αριθμός των θέσεων βραχείας φιλοξενίας 
και των θέσεων μακροχρόνιας φιλοξενίας αποτυπώνεται 
στην άδεια λειτουργίας της Μονάδας. 

Αλλαγή της ανωτέρω διαβάθμισης μπορεί να γίνει με 
τεκμηριωμένη εισήγηση του επιστημονικού Υπευθύνου 
και της διοίκησης του φορέα στην οποία ανήκει η Μο-
νάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Τομεακή 
Επιτροπή Ψυχικής Υγείας και έγκριση από την Δ/νση 
Ψυχικής Υγείας».

3. Το άρθρο 4 αναδιατυπώνεται ως εξής:

« Άρθρο 4 
Οικοτροφεία

1. Το Οικοτροφείο είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο 
φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήρι-
ξη άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές με σκοπό να 
διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η 
συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή 
και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα για τα 
Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου 
σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθε-
νών τελικού σταδίου και η ανακούφιση του φορτίου των 
φροντιστών. 

Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενεί το Οικοτροφείο 
δεν ξεπερνά τους 15. Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρό-
νο παραμονής τους σε αυτό. 

Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στο Οικοτροφείο 
είναι: 

α) άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα, 
β) άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυ-

χικές διαταραχές,
 γ) άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα, 
δ) άτομα που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαγνωστικές κλίμακες [στά-
διο 7 στην κλίμακα Global Deterioration Scale (GDS) και 
στάδιο 7 στην κλίμακα Clinical Dementia Rating (CDR)] 
και τις εκάστοτε επικαιροποιήσεις αυτών, καθώς και τυ-
χόν συναφή νεότερα διαγνωστικά εργαλεία».

ε) άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά 
νοητική υστέρηση και σοβαρά συνοδά οργανικά προ-
βλήματα

στ) άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διε-
γερτική συμπεριφορά, τα οποία χρειάζονται αυξημένη 
φροντίδα είτε μεταβατικά λόγω υποτροπής (φιλοξενία 
βραχείας διάρκειας), είτε σε μόνιμη βάση.

ζ) άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. 
2. Διαφοροποιήσεις των Οικοτροφείων, ανάλογα με 

την ηλικία, δύνανται να γίνουν στην περίπτωση που ανα-
πτυχθούν πολλά Οικοτροφεία σε έναν Τομέα Ψυχικής 
Υγείας, μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου 
και της διοίκησης του φορέα που ανήκουν και γνώμη της 
Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας και με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας. Οι διαφοροποιήσεις των 
οικοτροφείων ανάλογα με την ηλικία των ατόμων που 
διαμένουν σ’ αυτά είναι: 

α. Οικοτροφείο νέων από 19 - 30 ετών 
β. Οικοτροφείο ενηλίκων από 31 - 65 ετών και 
γ. Οικοτροφείο από 65 ετών και άνω. 
3. Μικτές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Η αυτή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Οικοτροφείο) δύνανται να φιλοξενεί ωφελουμένους 
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διαφορετικών κατηγοριών (π.χ. άτομα που χρήζουν 
ψυχογηριατρικής φροντίδας και άτομα με βαριά νοητι-
κή υστέρηση) στις περιπτώσεις που η ΠΕ.ΔΙ.ΤΟ.Ψ.Υ. δεν 
διαθέτει επαρκείς μονάδες για τις επιμέρους ομάδες 
ωφελούμενων ασθενών, κατόπιν γνωμοδότησης του 
Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προ-
στίθεται: «Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα-
σης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) δύνανται να αναπτύσσουν, 
εφόσον η υποδομή και η στελέχωσή τους το επιτρέπει, 
έως τέσσερις (4) θέσεις μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας 
διάρκειας (έως 3 μήνες) για ασθενείς με σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές οι οποίοι διαβιούν στην κοινότητα, έχουν 
ιστορικό επανειλημμένων ψυχιατρικών νοσηλειών και 
χρήζουν βραχυπρόθεσμης υποστήριξης και φροντίδας 
σε προστατευμένο πλαίσιο προκειμένου να αποτραπεί 
ενδεχόμενη νοσηλεία τους κι να επιστρέψουν στην κοι-
νότητα. 

Η ανάπτυξη θέσεων μεταβατικής φιλοξενίας βραχεί-
ας διάρκειας προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της 
Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Θέσεις με-
ταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκειας (έως 3 μήνες) 
για την ως άνω ομάδα ασθενών μπορούν επίσης να 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο ειδικού για το σκοπό αυτό 
προγράμματος Προστατευμένου Διαμερίσματος, η δυ-
ναμικότητα του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) θέσεις. 

Σε περίπτωση που η παραμονή του ασθενούς σε θέση 
μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκειας υπερβεί 
τους έξι (6) μήνες, η θέση φιλοξενίας βραχείας διάρκειας 
της Μονάδας καταργείται και η Τομεακή Επιτροπή Ψυχι-
κής Υγείας του τομέα που ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης γνωματεύει για τη σκοπιμότητα 
της μετάβασης του ασθενούς σε άλλο τύπο Μονάδας ή 
στην κοινότητα. 

Σε περίπτωση που η ως άνω υπέρβαση της χρονικής 
διάρκειας παραμονής ασθενούς σε θέση μεταβατικής 
φιλοξενίας βραχείας διάρκειας σημειωθεί στην αυτή 
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για δεύτερη 
φορά εντός μίας τριετίας, καταργούνται όλες οι θέσεις 
μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκειας της Μονά-
δας (εφόσον πρόκειται για Οικοτροφείο ή Ξενώνα). 

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικο-
τροφεία, Ξενώνες) δύνανται να λειτουργούν με το υφι-
στάμενο προσωπικό τους κοινωνική λέσχη, είτε εντός 
της δομής εφόσον η υποδομή τους το επιτρέπει, είτε σε 
διαφορετικό χώρο, ο οποίος δύναται να παραχωρείται 
από άλλο φορέα».

5. Στο άρθρο 8 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως 
εξής:

«3. Στα Οικοτροφεία για άτομα με σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές ή/και βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρά 
συνοδά οργανικά προβλήματα παρέχονται υπηρεσίες 
αυξημένης φροντίδας, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημέ-
νη ιατρική φροντίδα και 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα. 

4. Στα Οικοτροφεία για άτομα με σοβαρές ψυχικές δι-
αταραχές και διεγερτική συμπεριφορά, παρέχονται οι 
εξής υπηρεσίες: 1. υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας και 
εποπτείας. 2. υπηρεσίες υποστήριξης της διαδικασίας 

μετάβασης του ασθενούς σε άλλο τύπο Μονάδας (υπο-
στήριξη του ασθενούς και του προσωπικού της Μονάδας 
στην οποία πρόκειται να μεταβεί)».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα απαιτούμενα προσόντα και η ειδικότητα του 
Επιστημονικά Υπευθύνου καθορίζονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 
(Β΄ 2932) απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως κάθε 
φορά τροποποιείται και ισχύει.»

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προστίθεται πε-
ρίπτωση στ ως εξής: «στ) Στα Οικοτροφεία για άτομα 
με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά νοητική 
υστέρηση και σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήματα, 
η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα περιλαμβάνει υπο-
χρεωτικά ιατρό Παθολόγο και αυξημένο νοσηλευτικό 
προσωπικό.»

8. Στο άρθρο 13 τα υφιστάμενα δύο εδάφια αριθμού-
νται ως παράγραφος 1 και προστίθενται στη συνέχεια 
παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής: 

«2. Η παραπομπή ασθενούς από την κοινότητα για 
μεταβατική φιλοξενία βραχείας διάρκειας σε Μονάδα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο, Ξενώνα, 
ειδικό Προστατευμένο Διαμέρισμα μεταβατικής φιλο-
ξενίας βραχείας διάρκειας) γίνεται από Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας, Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
και από εξωτερικά ιατρεία Ψυχιατρικού ή Νοσηλευτικού 
Τμήματος Γενικού ή Ψυχιατρικού Νοσοκομείου. Για την 
ένταξη του ασθενούς στη Μονάδα απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπευ-
θύνου και της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας της 
Μονάδας, οι οποίοι αξιολογούν τον ασθενή προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν αυτός ανήκει στην ομάδα πληθυ-
σμού για την οποία προορίζονται οι θέσεις μεταβατικής 
φιλοξενίας βραχείας διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 8.

3. Η διαδικασία της παραπομπής του ασθενούς ακο-
λουθεί τα σχετικά πρωτόκολλα και διέπεται από το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο για τη μετάβαση των ασθενών σε Μο-
νάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Η Μ.Ψ.Α. στην 
οποία παραπέμπεται ο ασθενής υποχρεούται να δεχθεί 
τον ασθενή. Αναπομπή του ασθενούς σε περίπτωση αδυ-
ναμίας ένταξης του ασθενούς στην δομή επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. (και, 
έως τη συγκρότησή τους, της Τ.Ε.Ψ.Υ.).

Κατ’ εξαίρεση η διαδικασία παραπομπής ασθενούς 
σε θέση μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκειας 
(σε Οικοτροφείο, Ξενώνα ή σε ειδικό Προστατευμένο 
Διαμέρισμα μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκει-
ας) διέπεται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και εξαιρείται από το λοιπό θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την παραπομπή των ασθενών σε Μο-
νάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε κάθε άλλη 
περίπτωση.

4. Για την παραπομπή σε Μονάδες άνοιας και αυτισμού 
δεν απαιτείται προηγούμενη νοσηλεία σε Ψυχιατρικό 
Τμήμα. Κατά τα λοιπά η παραπομπή ωφελουμένων σε 
Μονάδες άνοιας και αυτισμού διέπεται από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για τη μετάβαση των ασθενών σε Μο-
νάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης».
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9. Το άρθρο 14 αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 14 
Διοικητικό - οικονομική διαχείριση

1. Η διοικητικό - οικονομική διαχείριση κάθε Μονά-
δας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Προγράμμα-
τος Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι αυτοτελής 
και αυτόνομη.

Η οικονομική διαχείριση κάθε Μονάδας Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης και Προγράμματος Προστατευ-
μένου Διαμερίσματος, καταγράφεται, εγκρίνεται, πα-
ρακολουθείται και ελέγχεται χωριστά στο πλαίσιο του 
δικού της προϋπολογισμού που ενσωματώνεται στον 
προϋπολογισμό του φορέα στον οποίο ανήκει και απει-
κονίζεται ως παράρτημά του και γίνεται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Αυτοτελής διαχείριση – Πλαίσιο διαχείρισης εισο-
δημάτων ωφελουμένων

Η αυτοτελής διαχείριση αφορά τις ατομικές δαπάνες 
των χρηστών που ενδεικτικά είναι: η ένδυση, η διατροφή, 
οι ατομικές αγορές και τα ατομικά έξοδα, στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας κοινωνικής τους επανέ-
νταξης.

Το πλαίσιο διαχείρισης των εισοδημάτων των ωφε-
λουμένων που διαβιούν στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης οφείλει να διασφαλίζει και να προάγει 
τη μέγιστη δυνατή αυτονομία τους, σύμφωνα με τους 
σκοπούς της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι ατομικές δαπάνες κάθε ωφελούμενου που διαβιεί 
σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καταγρά-
φονται από το «πρόσωπο-αναφοράς» του ωφελουμένου 
σε διακριτό αρχείο και υπόκεινται στον έλεγχο των τριμε-
λών επιτροπών των επόμενων άρθρων. Στο ίδιο αρχείο, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ατομικού 
Θεραπευτικού Προγράμματος του ωφελούμενου, κα-
ταγράφονται οι ενέργειες του «προσώπου-αναφοράς» 
και των υπόλοιπων μελών της θεραπευτικής ομάδας οι 
οποίες σχετίζονται με την βελτίωση των δεξιοτήτων του 
ωφελούμενου ως προς την διαχείριση των εισοδημάτων 
του.

Η διαχείριση των εισοδημάτων όλων των ωφελούμε-
νων υπόκειται στην εποπτεία της θεραπευτικής ομάδας. 
Ο βαθμός εποπτείας της διαχείρισης των εισοδημάτων 
των ωφελουμένων διαφοροποιείται ανάλογα με τη δικαι-
οπρακτική τους ικανότητα (ωφελούμενοι που δεν τελούν 
σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, ωφελούμενοι 
που τελούν σε καθεστώς πλήρους ή μερικής δικαστικής 
συμπαράστασης), με γνώμονα πάντα την προαγωγή του 
μέγιστου δυνατού βαθμού αυτονομίας τους και τη δια-
σφάλιση των συμφερόντων τους.

Το πλαίσιο διαχείρισης των εισοδημάτων των ωφε-
λουμένων που διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης δύναται να εξειδικευθεί με σχετικές 
Εγκυκλίους».

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Ορίζεται ημερήσιο ποσό κόστους ανά ωφελούμενο 
και ανά τύπο μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
στεγαστικού τύπου. Οι τύποι μονάδας ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης διακρίνονται προκειμένου για την κο-
στολόγηση στα παρακάτω:

Α. Οικοτροφεία
Α1. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλι-

κες, παιδιά ή έφηβοι) με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική 
υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές

Α2. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν ηλικιωμένα 
(άνω των 65 ετών) άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταρα-
χές που χρήζουν ψυχογηριατρικής φροντίδας

A3. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με ορ-
γανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς 
διαταραχές

Α4. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλι-
κες, παιδιά ή έφηβοι) με διάχυτες αναπτυξιακές διατα-
ραχές (διαταραχές αυτιστικού τύπου)

Α5. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν πάσχοντες από 
άνοια τελικού σταδίου.

Α6. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με σοβα-
ρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά νοητική υστέρηση 
και σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήματα

Α7. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με σοβα-
ρές ψυχικές διαταραχές και διεγερτική συμπεριφορά, τα 
οποία χρειάζονται αυξημένη φροντίδα είτε μεταβατικά 
λόγω υποτροπής (φιλοξενία βραχείας διάρκειας), είτε 
σε μόνιμη βάση.

A8. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με δια-
ταραχές αυτιστικού τύπου και διεγερτική συμπεριφορά

Α9. Μικτά Οικοτροφεία.
Β. Ξενώνες
Β1 Ξενώνες όπου διαμένουν άτομα (ενήλικες, παιδιά 

ή έφηβοι) με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέ-
ρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές ή άτομα 
με ψυχικές διαταραχές που χρήζουν ψυχογηριατρικής 
φροντίδας. Διακρίνονται ανάλογα με το χρόνο παρα-
μονής, και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας, σε: 

Β1.α. Βραχείας διάρκειας παραμονής. 
Β1.β. Μακράς διάρκειας παραμονής. 
Β1.γ. Μικτούς Ξενώνες.
Β2. Ξενώνες με άτομα (ενήλικες, παιδιά ή έφηβοι) με 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές αυτιστι-
κού τύπου).

Γ. Προστατευμένα Διαμερίσματα, όπου διαμένουν ενή-
λικα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση 
με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν 
αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντί-
δας και αυτοεξυπηρέτησης και ασκείται περιορισμένη 
εποπτεία και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το 
προσωπικό της Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην οποία 
υπάγονται.»

11. Το άρθρο 26 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26
Κόστος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

1. Προσδιορίζεται ανώτατο κόστος ανά ωφελούμενο 
και τύπο μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στε-
γαστικού τύπου για τα παρακάτω:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23275Τεύχος B’ 2044/04.06.2019

Α. Οικοτροφεία.
Α1. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλι-

κες, παιδιά ή έφηβοι) με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική 
υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές: 90€ / 
ένοικο / ημέρα.

Α2. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν ηλικιωμένα 
(άνω των 65 ετών) άτομα με σοβαρές ψυχικές διατα-
ραχές που χρήζουν ψυχογηριατρικής φροντίδας: 88 €/ 
ένοικο / ημέρα.

A3. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με ορ-
γανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς 
διαταραχές: 88 € / ένοικο / ημέρα.

Α4. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλι-
κες, παιδιά ή έφηβοι) με διάχυτες αναπτυξιακές διατα-
ραχές (διαταραχές αυτιστικού τύπου): 108 € / ένοικο / 
ημέρα.

Α5. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν πάσχοντες από 
άνοια τελικού σταδίου: 70 €/ ένοικο/ημέρα.

Α6. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με σοβα-
ρές ψυχικές διαταραχές ή βαριά νοητική υστέρηση και 
σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήματα: 90 € / ένοικο / 
ημέρα.

Α7. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με σοβα-
ρές ψυχικές διαταραχές και διεγερτική συμπεριφορά, τα 
οποία χρειάζονται αυξημένη φροντίδα είτε μεταβατικά 
λόγω υποτροπής (φιλοξενία βραχείας διάρκειας), είτε σε 
μόνιμη βάση: 144 € / ένοικο / ημέρα.

Α8. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με δια-
ταραχές αυτιστικού τύπου και διεγερτική συμπεριφορά: 
135 € / ένοικο / ημέρα.

Α9. Μικτά Οικοτροφεία: 86 € / ένοικο / ημέρα.
Β. Ξενώνες.
Β1.α. Βραχείας διάρκειας παραμονής: 124 € / ένοικο/ 

ημέρα.
Β1.β. Μακράς διάρκειας παραμονής: 90 € / ένοικο / 

ημέρα.
Β1.γ. Μικτούς Ξενώνες: 124 € / ένοικο / ημέρα για τις 

θέσεις βραχείας παραμονής και 90 € / ένοικο / ημέρα για 
της θέσης μακράς παραμονής.

Β2. Ξενώνες για άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύ-
που: 108 € / ένοικο / ημέρα.

Γ. Προστατευμένα Διαμερίσματα: 32 € / ένοικο / ημέρα.
Δ. Θέσεις μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας διάρκειας 

(σε Οικοτροφεία, Ξενώνες ή Προστατευμένα Διαμερί-
σματα): 124 €/ένοικο/ημέρα».

12. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 προ-
στίθεται:

«Είναι επιλέξιμες, ως ημέρες παραμονής, οι ημέρες 
που ωφελούμενος απουσιάζει λόγω νοσηλείας. Σε περί-
πτωση νοσηλείας ωφελούμενου από την οποία προκα-
λείται στη ΜΨΑ προσαυξημένη παροχή θεραπευτικής, 
ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και τυχόν αναγκαίας 
πρόσθετης υγειονομικής φροντίδας, το ημερήσιο κό-
στος προσαυξάνεται κατά 50% για όλη τη διάρκεια της 
νοσηλείας, εφόσον η προσαυξημένη παροχή υπηρεσιών 
γνωστοποιείται εγγράφως το αργότερο στη Διεύθυνση 

Ψυχικής Υγείας την επομένη της έναρξης της νοσηλείας. 
Εξαιρείται η νοσηλεία για ψυχιατρικούς λόγους, στην 
περίπτωση της οποία δεν προσαυξάνεται το ημερήσιο 
κόστος.

Είναι επιλέξιμες, ως ημέρες παραμονής, οι ημέρες 
που ωφελούμενος απουσιάζει λόγω επίσκεψης του στο 
οικογενειακό περιβάλλον, συνοδεία μέλους της θερα-
πευτικής ομάδας.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης λόγω επανένταξης ενοί-
κου στην κοινότητα ή λόγω θανάτου ενοίκου παραμένει 
επιλέξιμο το ημερήσιο κόστος έως και την αναπλήρωση 
της αντίστοιχης κενής θέσης και για διάστημα ενός (1) 
μηνός μετά την ανακοίνωση της κένωσης στον διαχειρι-
στή κενών θέσεων, διάστημα εντός του οποίου θα πρέ-
πει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης νέου ενοίκου. 
Παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος δύναται 
να χορηγηθεί από την αρμόδια Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. (και, έως τη 
συγκρότησή τους, της Τ.Ε.Ψ.Υ.), κατόπιν αιτιολογημένης 
αίτησης του Φορέα Ψυχικής Υγείας. Η σχετική απόφα-
ση της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. (και, έως τη συγκρότησή τους, της 
Τ.Ε.Ψ.Υ.) κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Διακριτά καλύπτονται: α)το κόστος της σύγκλησης της 
πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας Ως σύγκληση της 
πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας ορίζεται η υποχρε-
ωτική εβδομαδιαία συνάντηση των μελών της πολυκλα-
δικής θεραπευτικής ομάδας εντός του χώρου της ΜΨΑ 
προς διαχείριση των κλινικών ζητημάτων των ενοίκων, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ψυχοκοινωνικής αποκα-
τάστασής τους και του εξατομικευμένου θεραπευτικού 
πλάνου εκάστου εξ’ αυτών.

β) το κόστος των υπηρεσιών τήρησης αρχείου, σύ-
νταξης εκθέσεων, γνωματεύσεων και εξατομικευμένων 
δελτίων των ενοίκων.

Τα ανωτέρω υπό α) και β) κόστη ισούνται συνολικά 
με το 3% του συνόλου της μηνιαίας κοστολόγησης της 
ΜΨΑ».

13. Το άρθρο 28 αναδιατυπώνεται ως εξής:

« Άρθρο 28
Συνταγογράφηση και Προμήθεια Φαρμάκων
Οι ιατροί κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα συνταγο-

γραφούν ηλεκτρονικά τα φάρμακα προς τους ωφελού-
μενους (ασφαλισμένους ή δικαιούχους του ν. 4368/2016) 
και με βάση τη δραστική ουσία, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4052/2012, καθώς και των αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/
οικ. ΓΥ/148 και ΔΥΓ3 (α) /οικ. ΓΥ/149 υπουργικών απο-
φάσεων.

Η προμήθεια των φαρμάκων Υψηλού Κόστους θα 
γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και από τις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της περιοχής 
που ανήκει η Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η προμήθεια των 
λοιπών συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω του συ-
στήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πραγματο-
ποιείται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά 
φαρμακεία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016».

14. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
29 απαλείφονται οι λέξεις «καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας».
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15. Απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 29.

16. Στο άρθρο 29 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 
ως εξής: 

«3. Οι υφιστάμενες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης που φιλοξενούν, σύμφωνα με την άδεια 
λειτουργίας τους, περισσότερους από δεκαπέντε (15) 
ωφελούμενους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τον 
υφιστάμενο αριθμό ωφελουμένων. Οι επιπλέον των δε-
καπέντε (15) θέσεις φιλοξενίας νοούνται ως προσωπο-
παγείς και καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση 
του ωφελούμενου. Οι εν λόγω Μονάδες προσαρμόζουν 
σταδιακά τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού 
τους σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που 
καθορίζει την αναλογία ωφελουμένων/εργαζομένων. 

4. Ωφελούμενοι ηλικίας 56-65 ετών που φιλοξενούνται 
ήδη σε υφιστάμενες ψυχογηριατρικές Μονάδες Ψυχοκοι-
νωνικής Αποκατάστασης συνεχίζουν να φιλοξενούνται 
σε αυτές».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Α3α/οικ.876/16.5.2000 
(Β΄ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμά-
των Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 
του ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις 
αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β΄ 1426) και Γ3β/
Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β΄ 1157) αποφάσεις των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

 Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   
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*02020440406190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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