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ΑΠΟΦΑΣΗ Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 (2)/2009
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Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2444/14 ∆εκεµβρίου 2009)

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) ∆ιορισµός 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.

ΑΠΟΦΑΣΗ 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.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/10.3.00)
«Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α΄/24.4.00.
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 ∆Υ8/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 ∆Υ1δ/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:
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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.
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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 προβληµάτων.
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−

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 ∆ι−
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−
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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
να υποστηρίζεται κατά τρόπο που να προάγεται η ενσω−
µάτωση στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

µπορεί, εφόσον στελεχώνεται από αντίστοιχες ειδικότη−
τες, να καλύπτει ανάγκες ψυχιατρικής παρακολούθησης
ασθενών και εφαρµογής θεραπευτικών παρεµβάσεων.
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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.
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 ∆ιοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει το Κέντρο
Ηµέρας. Η αναιτιολόγητη αλλαγή αποτελεί παράβαση
της παρούσας από τη ∆ιοίκηση.
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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 δεξιότητες.
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 ένταξη.
6. Παρασκευή γευµάτων και εστίαση των επωφελού−
µενων, απογευµατινή κατάκλιση.
7. Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες.
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 σʼ 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

Άρθρο 7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
1. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα
στον οποίο ανήκει το Κέντρο Ηµέρας ορίζεται Επιστηµο−
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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.
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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. ∆ιαχείριση, 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
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 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 ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µέσω
της αρµόδιας Τοµεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.
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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.
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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 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 επίπεδο.
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,

Άρθρο 11
∆ιαχείριση
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 ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆
που επιχορηγούνται τουλάχιστον 50% από τον κρατικό
προϋπολογισµό, η διοικητικο−οικονοµική τους διαχείριση
σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες διενεργείται
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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.
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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,
∆ΕΗ, 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.

Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2009
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