
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ3α/69204/21 
Σύσταση Κέντρου Ημέρας στο Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και προαγω-

γή της ψυχικής υγείας φοιτητών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 49 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),

2. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

3. τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

4. τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

5. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

6. τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενί-
σχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6),

7. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

8. τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

9. τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

10. τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

11. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 156618/2009 απόφασης 
της Υπουργού Υγείας «Καθορισμός του τρόπου οργάνω-
σης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 
του ν. 2716/1999» (Β’ 2444),

12. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

13. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή 
Ράπτη» (Β’ 3360),

14. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 169/Υ1/08.01.2021 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33),

15. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L57/17),

16. την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΕ, για την έγκριση της αξιολόγησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα 
(ST 10152/21, ST 10152/21 ADDI),

17. Την υπ’ αρ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β’ 4498)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την υπ’ αρ. 41745/29.3.2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του έρ-
γου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για 
την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού 
υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (δράση ΤΑΑ «Μεταρρύθμιση στους 
τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών» (ΑΔΑ: 
6Λ5ΣΗ-ΕΩ0),

19. τα οριζόμενα στην πράξη υπ’ αρ. 5/26.04.2021 της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

20. τα υπ’ αρ. 68083/2.11.2021 και 68087/2.11.2021 
έγγραφα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου, με τα οποία διαβιβάζεται η σύμφωνη γνώμη του 
2Β Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου Ψυχικής 
Υγείας (ΠεΔιΤοΨΥ),

21. την υπ’ αρ. 112000/2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση αντικατά-
στασης του οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 6061),

22. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 13757/2019 απόφασης 
του Προέδρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: “Εργαστήριο Συμβου-
λευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών 
Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ” (Laboratory in Counseling, 
Psychosocial Support and Community Interventions) 
στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού του» (Β’ 1140),

23. το γεγονός ότι η πρόληψη και προαγωγή της ψυ-
χικής υγείας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η ψυχική 
ενδυνάμωση και η καλλιέργεια ειδικών ακαδημαϊκών, 
συναισθηματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών, η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας και 
η διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών μελετών περιλαμβάνονται 
στους σκοπούς λειτουργίας του ΕΣΥΨΥΚΟΠ,

24. την υπό στοιχεία Β1α/οικ.47880/19.08.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας,

25. την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/183/45275/Β1/18.4.2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

26. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 24 σχετική, προκαλείται δαπάνη 
ύψους 150.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ-
σεις του Έργου με τίτλο «Δημιουργία νέων Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας 
του πληθυσμού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας», το οποίο 
έχει ενταχθεί στη ΣΑΤΑ 091 του ΠΔΕ του Υπουργείου 
Υγείας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, με κωδικό 2022ΤΑ09100004,

27. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Συστήνεται Κέντρο Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγεί-

ας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας 
φοιτητών υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου Συμβου-
λευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών 
Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός είναι η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου 
Ημέρας για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων ψυχικής 
υγείας των φοιτητών.

2. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί πρωτίστως τους φοι-
τητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Το Κέντρο Ημέρας δύναται να εξυπηρετεί και φοιτη-
τές τυχόν άλλων Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμά-
των, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό του Κέντρου 
Ημέρας επαρκεί και αναλογικά προς τις δυνατότητές του.

4. Οι στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:
α) η ανάπτυξη συστηματικών και οργανωμένων πα-

ρεμβάσεων ευαισθητοποίησης όλης της ακαδημαϊκής 
κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσω-
πικό) σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας με στόχο την 
πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας,

β) η συστηματική διερεύνηση των προβλημάτων ψυ-
χικής υγείας και των μαθησιακών προβλημάτων των 
φοιτητών με εστίαση στην κατάθλιψη, στις διαταραχές 
άγχους, στη ΔΕΠΥ και στην Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, 
στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (υψηλής λειτουρ-
γικότητας), στις ψυχώσεις και στις διαταραχές εθισμού,

γ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών έγκαιρου εντο-
πισμού προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών,

δ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την 
παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευ-
τικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βραχείας θεραπείας 
και αποκατάστασης,

ε) η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη δεξιο-
τήτων απαραίτητων για την επιτυχή ακαδημαϊκή τους 
πορεία και προσωπική εξέλιξη, όπως δεξιότητες διαχεί-
ρισης άγχους, αποτελεσματικής μελέτης, βελτίωσης της 
ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής, αντιμετώπισης 
της μοναξιάς, επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματικής 
διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων, αύξησης της 
αυτοεκτίμησης κ.ά.,

στ) η ενίσχυση της ενεργού εμπλοκής των φοιτητών 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τη δημιουργία ομάδων 
εθελοντών,

ζ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για 
την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία 
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή 
τους στις ακαδημαϊκές σπουδές,

η) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πα-
ρεμβάσεων,

θ) η διενέργεια μελετών και δράσεων με στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών και την ανάδει-
ξη γενικότερων προβλημάτων της ακαδημαϊκής ζωής,
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ι) η εκπόνηση καλών πρακτικών σε ζητήματα πρόλη-
ψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ια) η συνεργασία με άλλα σχετικά Προγράμματα, Κέ-
ντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με 
ανάλογους επιστημονικούς στόχους στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

5. Οι δράσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαί-
σιο του Κέντρου Ημέρας αφορούν στα εξής:

α) Ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού και 
των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
σε θέματα ψυχικής υγείας με πολύπλευρες συστηματικές 
δράσεις: - Ετήσιες Ημερίδες - Ετήσιες Εκδηλώσεις ανά 
Τμήμα - Δημιουργία έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης 
σε θέματα ψυχικής υγείας - Δημιουργία ιστοσελίδας.

β) Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων ψυχικής υγείας 
και μαθησιακών δυσκολιών: - Δράσεις διασυνδετικής 
ψυχιατρικής με όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου - 
Ανάπτυξη δικτύου υπεύθυνων καθηγητών σε όλα τα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου.

γ) Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας με 
παροχή ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών: Συμβου-
λευτικής  - Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  - Βραχείας 
θεραπευτικής αντιμετώπισης - Ψυχοκοινωνικής αποκα-
τάστασης - Ανάπτυξης δεξιοτήτων - Κατασκευής υλικού 
αυτοβοήθειας.

δ) Ανάπτυξη τηλεσυμβουλευτικής υπηρεσίας με τη 
λειτουργία και χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων για: - 
Πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας - Πλη-
ροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες - Παροχή 
συμβουλευτικής.

ε) Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων ψυχικής 
υγείας των φοιτητών: - Έρευνα στάσεων και προκαταλή-
ψεων για την ψυχική ασθένεια φοιτητών και διδακτικού 
και διοικητικού προσωπικού, ανά έτος. - Επιδημιολογική 
έρευνα ψυχοπαθολογίας φοιτητών - Διερεύνηση επι-
πολασμού διαφόρων ψυχικών και μαθησιακών διατα-
ραχών.

στ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουρ-
γίας του Κέντρου Ημέρας με τη σύγκριση δεδομένων 
πριν και μετά από τριετή λειτουργία σχετικά με τα εξής 
κριτήρια: - Στάσεις και προκαταλήψεις για την ψυχική 
ασθένεια φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προ-
σωπικού - Ποσοτική εκτίμηση παραπομπών και παρε-
χόμενων υπηρεσιών - Έκβαση των αντιμετωπισθέντων 
προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών - Βαθμός 
ικανοποίησης των φοιτητών.

ζ) Προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος: - Συνέντευξη τύπου - Συνέδριο - Επι-
στημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια - Επιστημονικά 
άρθρα - Παραγωγή έντυπου υλικού.

Άρθρο 3
Στελέχωση και αρχές λειτουργίας

1. Το Κέντρο Ημέρας θα στελεχώνεται από διεπιστη-
μονική ομάδα που θα περιλαμβάνει έναν (1) ψυχίατρο 
πλήρους απασχόλησης, έναν (1) ψυχίατρο επιστημονικά 
υπεύθυνο μερικής απασχόλησης, δύο (2) ψυχολόγους 
πλήρους απασχόλησης, έναν (1) κοινωνικό λειτουργό 

πλήρους απασχόλησης και θα υποστηρίζεται διοικητικά 
από έναν (1) διοικητικό υπάλληλο πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης.

2. Η κάλυψη των θέσεων της διεπιστημονικής ομά-
δας της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται 
με υφιστάμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, περιλαμβανομένων των μελών Δ.Ε.Π., ή/και με 
τη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας κατά το σύστημα 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

3. Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και των προγραμ-
μάτων αυτού στηρίζεται στις αρχές της ψυχιατρικής με-
ταρρύθμισης, και ειδικότερα στη βάση της εξωνοσοκο-
μειακής περίθαλψης, της κοινωνικής ψυχιατρικής, της 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.

Άρθρο 4
Δομή υλοποίησης στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής

1. Την ευθύνη υλοποίησης του Κέντρου Ημέρας φέρει 
το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υπο-
στήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

2. Η κτιριακή υποδομή που ορίζεται για τη στέγαση 
του Κέντρου Ημέρας πρέπει να είναι κατάλληλη για το 
σκοπό και τις ανάγκες λειτουργίας του, σύμφωνα και με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 3 της υπ’ αρ. 156618/2009 
(Β’ 2444) υπουργικής απόφασης.

3. Με απόφαση του Διευθυντή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ, κατό-
πιν πρότασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, ορίζεται η κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ 
για τη στέγαση του Κέντρου Ημέρας.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη κτιριακή 
υποδομή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ ή που οι διαθέσιμες κτιριακές 
υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τη στέγαση του Κέ-
ντρου Ημέρας κατά τις κείμενες διατάξεις, η κτιριακή 
υποδομή του Κέντρου Ημέρας ορίζεται με απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5. Το ΕΣΥΨΥΚΟΠ μεριμνά για τη διατήρηση της καταλ-
ληλόλητας της κτιριακής υποδομής του Κέντρου Ημέρας 
και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυτής.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας 
και οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης του 
Κέντρου Ημέρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευ-
νητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Η σύσταση του Κέντρου Ημέρας θα χρηματοδοτηθεί 
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας βάσει της υπ’ αρ. 41745/29.3.2022 απόφασης έντα-
ξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ύψους 
150.000,00€, που διατίθενται για το σκοπό αυτό και δια-
χειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 112000/2021 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57334 Τεύχος B’ 5620/02.11.2022

(Β’ 6061) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

3. Οι πόροι χρηματοδότησης του Κέντρου Ημέρας 
διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο 
εκταμιεύονται και σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του 
άρθρου 3.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Οι δαπάνες του Κέντρου Ημέρας που κρίνονται επι-
λέξιμες για επιχορήγηση σε ετήσια βάση από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 είναι:

α) δαπάνες προμήθειας, συντήρησης και επισκευής 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων, 
αναγκαίων για την καθημερινή και ποιοτική λειτουργία 
του Κέντρου Ημέρας,

β) αμοιβές του προσωπικού του άρθρου 3, συμπερι-
λαμβανομένων εργοδοτικών ή άλλων εισφορών, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο 
στον δημόσιο τομέα,

γ) δαπάνες δημιουργίας υλικού προβολής, ευαισθη-
τοποίησης και ενημέρωσης για κάθε ζήτημα ή δράση 
ψυχικής υγείας με αντικείμενο συναφές προς το σκοπό 
και τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (όπως δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού, συγγραφή κειμένων, μετά-
φραση, επιμέλεια, γραφική ύλη),

δ) δαπάνες για τη δημιουργία και τη συντήρηση ιστο-
σελίδας, έως του ποσού των πεντακοσίων (500,00) ευρώ 
ετησίως,

ε) δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και 
συνεδρίων με αντικείμενο συναφές προς το σκοπό και 
τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας, έως του ποσού των 
δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ ετησίως.

Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 απαι-
τούν επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και τελούν 
υπό την τελική έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας.

2. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξι-
μων δαπανών του Κέντρου Ημέρας σε ετήσια βάση δεν 
υπερβαίνει τον μέσο όρο των επιλέξιμων δαπανών για 
τη σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Ημέρας του 
άρθρου 8 του ν. 2716/1999 (Α’ 96) του προηγούμενου 
έτους, για τον υπολογισμό του οποίου δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα μισθώματα και τα λειτουργικά έξοδα αυτών.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 16 της 
υπ’ αρ. 156618/2009 (Β’ 2444) απόφασης της Υπουρ-
γού Υγείας.

Άρθρο 7 
Τήρηση βιβλίων

1. Στο Κέντρο Ημέρας τηρείται:
α) βιβλίο περιουσιακών στοιχειών,
β) φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ) φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων, 
δ) αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
ε) αρχείο ερευνητικών δεδομένων,
στ) αρχείο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

υπ’ αρ. 156618/2009 (Β’ 2444) υπουργικής απόφασης, 
ζ) κάθε άλλο βιβλίο ή αρχείο που απαιτείται από τις 

κείμενες διατάξεις.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου 

Ημέρας μπορεί να προβλέπει την τήρηση επιπλέον βιβλί-
ων, αρχείων ή στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για 
την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου 
Ημέρας.

Το εν λόγω Κέντρο Ημέρας συντάσσει υποχρεωτικά 
την ετήσια έκθεση πεπραγμένων (στοιχεία λειτουρ-
γικότητας και οικονομικά), όπως προκύπτουν από τα 
τηρούμενα βιβλία της παρ. 1 και αποστέλλει αυτά στη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εφό-
σον ζητηθούν.

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αναπληρωτής Παιδείας 
Υπουργός Οικονομικών και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υγείας

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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