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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 5, παρ. 3 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Ανά-

πτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 
144 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43) και ισχύει.

2. Τα άρθρα 91 και 93 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας».

3. Τον ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

4. Την παρ. 2 του άρθ. 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

5. Την περ. ε της παρ. 5 του άρθ. 24 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

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

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

8. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ...».

9. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

11. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠ39321/30.3.2010 (ΦΕΚ Β΄ 453) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης 
της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».

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

14. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠοικ.39677/30.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
1085) απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης Υ5β/ΓΠοικ.35724/4.4.2002 (ΦΕΚ Β΄ 485) «Ορι-
σμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/1999 ειδικού 
ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου και τροποποίηση της 
αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης 
περί ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων».

15. Την υπ’ αριθμ. 17/256η Ολομ./24.6.2016 απόφα-
ση του ΚΕ.Σ.Υ. για την «Επικαιροποίηση των με αριθμ. 
3/128η Ολομ./23.1.1997 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας» και 4/128η Ολομ./23.1.1997 
«Οργάνωση και λειτουργία των Ιατροπαιδαγωγικών Κέ-
ντρων» αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ».

16. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.31151/20.4.2018 απόφα-
ση «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασί-
ας για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την 
οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/25526/3.4.2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
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την οποία η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τις πι-
στώσεις των οικείων Α.Λ.Ε. της κατηγορίας 212 «μεικτές 
αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» και της κατηγορίας 219 
«εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων των Φ/ΕΦ. 
1015-901 «Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων νοσο-
κομείων ΕΣΥ» του προϋπολογισμού του Υπουργείου για 
το οικονομικό έτος 2019 και για κάθε ένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αρχές, τις προϋποθέσεις, τη στελέχω-
ση, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Αρχές Λειτουργίας

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας εφαρμόζουν και διέπονται 
από τις ακόλουθες αρχές:

α. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 2716/1999 και στο άρθρο 91 του ν. 2071/1992.

β. Την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυ-
χικές διαταραχές, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 4074/2012 και στη λοιπή κεί-
μενη νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού 
δικαιώματος των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) είναι η 
παροχή ολοκληρωμένης ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνι-
κής φροντίδας στον πληθυσμό του τομέα ευθύνης του, 
η οποία αφορά κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες πρόληψης 
και πρωτοβάθμιας / βασικής ψυχιατρικής περίθαλψης, 
σε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη θεραπευτική συ-
νέχεια, καθώς και σε υπηρεσίες που συμβάλλουν στην 
αποκατάσταση, μέσω της ενίσχυσης προγραμμάτων 
ανάρρωσης / ανάκαμψης (recovery) των ασθενών και 
συνεργασίας με μονάδες αποκατάστασης.

Άρθρο 3
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας για ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) είναι:

α. Υπηρεσίες πρόληψης της ψυχικής νόσου και προα-
γωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού ευθύνης του, 
με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μέσα από την 
κατάρτιση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξι-
ολόγηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του πληθυσμού.

Οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται σε συνεργασία 
με κοινοτικούς και άλλους φορείς. Τα Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας μπορούν επίσης να συμβάλουν με την παροχή 
συμβουλευτικής και πληροφόρησης στον πληθυσμό 
ευθύνης, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

β. Υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και ολοκληρωμέ-
νης θεραπευτικής αντιμετώπισης στην κοινότητα των 

ψυχικών διαταραχών, με έμφαση, ως προς το επείγον 
και την διεπιστημονικότητα, στις σοβαρές ψυχικές διατα-
ραχές. Οι υπηρεσίες αυτές γίνονται μέσα από τις κάτωθι 
δράσεις:

β1. Δράσεις αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών:
- ανάπτυξη κοινοτικού δικτύου ανίχνευσης και παρα-

πομπής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και διαδικα-
σίας υποδοχής και αξιολόγησης των αιτημάτων.

- χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπευτικής και ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης του ψυχικά πάσχοντος και της 
οικογένειας του.

- παρεμβάσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό 
χώρο και τους κοινωνικούς φορείς για την ενδυνάμωση 
του ασθενούς, την επαγγελματική και ψυχοκοινωνική 
του αποκατάσταση.

- διαδικασίες εξασφάλισης του θεραπευτικού συνε-
χούς και της ολοκληρωμένης φροντίδας μέσα από την 
διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας 
και πρόνοιας, με στόχο την ανάπτυξη Δικτύου, όπου ο 
ρόλος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι κεντρικός.

- στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
παιδιών και εφήβων για τον κοινό πληθυσμό ΤΟ.Ψ.Υ. και 
ΤΟ.Ψ.Υ.Π.Ε. με στόχο την ολοκληρωμένη ψυχιατρική και 
ψυχοκοινωνική φροντίδα της οικογένειας και ειδικά των 
ηλικιών 16-18 ετών που βρίσκονται στα όρια της ευθύ-
νης τους.

- παροχή της φροντίδας στον χώρο του Κέντρου Ψυχι-
κής Υγείας και στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου φρο-
ντίδας, κατ’ οίκον ή στην κοινότητα, με σεβασμό των 
δικαιωμάτων του πάσχοντος ατόμου, της ασφάλειας του 
ιδίου, αλλά και του προσωπικού και των τρίτων.

β2. Δράσεις Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας 
σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Επιπρόσθετα για τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές ανα-
πτύσσονται οι κάτωθι δράσεις:

- παρέμβαση στην κρίση και την υποτροπή της νόσου 
με στόχο την αποτροπή της νοσηλείας και κυρίως της 
ακούσιας. Εξέταση του ασθενή στον χώρο του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας ή στην κοινότητα για την εκτίμηση της 
αναγκαιότητας εκούσιας ή ακούσιας νοσηλείας.

- έγκαιρες παρεμβάσεις για την πρόληψη των ψυχώ-
σεων

γ. Υπηρεσίες ημερήσιας κυρίως φροντίδας, αλλά και 
βραχείας εκούσιας νοσηλείας, εφ’ όσον το Κέντρο Ψυχι-
κής Υγείας διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο Τμήματα, 
η λειτουργία των οποίων προσδιορίζεται από σχετική 
νομοθετική ρύθμιση.

δ. Παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών σε Μονάδες υγείας 
του ΤΟ.Ψ.Υ., κατόπιν απόφασης της οικείας ΠΕ.ΔΙ.Τ.Ο.Ψ.Υ.

ε. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας και άλλων επαγγελματιών υγείας και συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης του προσωπικού του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας.

στ. Υπηρεσίες έρευνας, επικεντρωμένες στις περιγρα-
φόμενες ως άνω υπηρεσίες και τις ειδικότερες ανάγκες 
του πληθυσμού ευθύνης.

ζ. Υπηρεσίες αξιολόγησης της λειτουργίας και των πα-
ρεμβάσεων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία 
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με εποπτεύοντες και άλλους φορείς με στόχο την συνεχή 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας παρέχουν συμπληρωματικά 
τις κάτωθι υπηρεσίες:

α. Υπηρεσίες πιστοποίησης για επιδόματα
Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανά-

γκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα 
ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων.

β. Υπηρεσίες συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς
Συνεργασία με υπηρεσίες της Δικαιοσύνης (εισαγγε-

λικές παραγγελίες και άλλες πράξεις).
Συνεργασία ή / και υποστήριξη άλλων μονάδων του 

Τομέα (υπηρεσίες υγείας, μονάδες νοσηλείας, προνοια-
κές μονάδες, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
κέντρα επανένταξης, μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

γ. Λοιπές συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως ενδει-
κτικά υπηρεσίες υποστήριξης ανάδοχων οικογενειών, 
ιατρεία για ειδικές ψυχικές παθήσεις (άνοια, αυτισμός 
κ.λπ.), Πρότυπα Κέντρα Ψυχοθεραπείας κ.α.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αποτελεί τον κατεξοχήν αρ-
μόδιο φορέα εντός του ΤΟ.Ψ.Υ. για την διασφάλιση των 
προαναφερομένων αρχών και τομέων δράσεων.

Άρθρο 4
Σύσταση - Στελέχωση

1. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας συνιστώνται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 
ν. 2716/1999, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες 
των Νοσοκομείων.

2. Οι θέσεις του προσωπικού των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας συνιστώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999.

3. Η στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ενηλί-
κων) για πληθυσμό ευθύνης 150.000 κατοίκων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

- πέντε (5) ΠΕ Ψυχιάτρων,
- τέσσερις (4) ΠΕ Ψυχολόγων,
- ένας (1) ΤΕ Εργοθεραπευτών,
- τρεις (3) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών,
- πέντε (5) ΤΕ Επισκεπτών Υγείας / ΠΕ Δημόσιας και 

Κοινοτικής Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εκπροσώπηση 
και των δύο ειδικοτήτων,

- δύο (2) ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,

- ένας (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων.
Ειδικά στην περίπτωση που το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

αναπτύσσει και υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους, για 
πληθυσμό ευθύνης 250.000 κατοίκων η στελέχωσή του 
περιλαμβάνει, επιπροσθέτως των ανωτέρω:

- τρεις (3) ΠΕ Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων,
- δύο (2) επιπλέον ΠΕ Ψυχολόγων,
- δύο (2) επιπλέον ΤΕ Εργοθεραπευτών,
- δύο (2) επιπλέον ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ 

Κοινωνικών Λειτουργών,
- έναν (1) επιπλέον ΤΕ Επισκεπτών Υγείας / ΠΕ Δημό-

σιας και Κοινοτικής Υγείας,
- δύο (2) ΠΕ Λογοπεδικών ή ΤΕ Λογοθεραπευτών,
- έναν (1) ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών.

Σε περιπτώσεις που ο υποτομέας ευθύνης του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας αφορά μικρότερο πληθυσμό ή πρόσθε-
τες κοινοτικές υπηρεσίες, η στελέχωση του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας δύναται να προσαρμόζεται αναλόγως 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

4. Υπεύθυνος για το συντονισμό και τη λειτουργία του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι ιατρός με βαθμό Διευθυ-
ντή, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις. Συνεκτιμάται η εμπειρία και η εξειδίκευση στην 
Κοινοτική Ψυχιατρική.

Άρθρο 5
Βασικές Αρχές Λειτουργίας 
των Κέντρων Ψυχικής Υγείας

1. Ωράριο λειτουργίας:
Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας έχουν ολοήμερη λειτουργία, 

επί πενθημέρου βάσεως.
Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 

δύναται να διευρυνθεί μετά την προσθήκη του αναγκαί-
ου προσωπικού.

2. Τα προγράμματα Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θε-
ραπείας της περίπτωσης β2 του άρθρου 3 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των Κέντρων Ψυ-
χικής Υγείας.

3. Οι υπηρεσίες των Κέντρων Ψυχικής Υγείας δέχονται 
και εξετάζουν ασθενείς τόσο κατόπιν προσυνεννόησης 
όσο και εκτάκτως.

4. Το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντα που προκύ-
πτουν εκ της ειδικότητάς του και επιπλέον συμμετέχει 
στις διεπιστημονικές ομάδες του Κέντρου και στις ανά-
λογες δραστηριότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 
ΞΑΝΘΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342 (2)
Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των 

Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 5, παρ. 3 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Ανά-

πτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 
144 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43) και ισχύει.
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2. Τα άρθρα 91 και 93 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας».

3. Το άρθ. 67 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Μεταρ-
ρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

5. Την παρ. 2 του άρθ. 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

6. Την περ. ε της παρ. 5 του άρθ. 24 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

7. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ...».

10. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

13. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠ39321/30.3.2010 (ΦΕΚ Β΄ 453) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης 
της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».

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

15. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠοικ.39677/30.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
1085) απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης Υ5β/ΓΠοικ.35724/4.4.2002 (ΦΕΚ Β΄ 485) «Ορι-
σμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/1999 ειδικού 
ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου και τροποποίηση της 
αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης 
περί ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων».

16. Την υπ’ αριθμ. 17/256η Ολομ./24.6.2016 απόφα-
ση του ΚΕ.Σ.Υ. για την «Επικαιροποίηση των με αριθμ. 
3/128η Ολομ./23.1.1997 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας» και 4/128η Ολομ./23.1.1997 
«Οργάνωση και λειτουργία των Ιατροπαιδαγωγικών Κέ-
ντρων» αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ».

17. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.31151/20.4.2018 απόφα-
ση «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασί-
ας για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την 
οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/25526/3.4.2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τις 
πιστώσεις των οικείων Α.Λ.Ε. της κατηγορίας 212 «μει-
κτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» και της κατηγορίας 
219 «εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων των 
Φ/ΕΦ. 1015-901 «Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων 
νοσοκομείων ΕΣΥ» του προϋπολογισμού του Υπουργεί-
ου για το οικονομικό έτος 2019 και για κάθε ένα από τα 
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αρχές, τις προϋποθέσεις, τη στελέ-
χωση, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοι-
νοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, 
ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Αρχές Λειτουργίας

Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφή-
βων εφαρμόζουν και διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

α. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 2716/1999 και στο άρθρο 91 του ν. 2071/1992.

β. Την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυ-
χικές διαταραχές, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 4074/2012 και στη λοιπή κεί-
μενη νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού 
δικαιώματος των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφή-
βων (Κο.Κε.ΨΥ.Π.Ε.) αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και οικογένειες. Αποτε-
λεί μέρος του ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
στον οποίον ανήκει και κατέχει κεντρικό ρόλο στη λει-
τουργία του.

Σκοπός του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παι-
διών και Εφήβων είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδο-
ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στον πλη-
θυσμό του τομέα, με υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας.

Η λειτουργία του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων στο πλαίσιο δικτύου υπηρεσιών 
υποστηρίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και διασφα-
λίζει την παροχή ολοκληρωμένων και συντονισμένων 
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υπηρεσιών και τη συνέχεια στη φροντίδα ψυχικής υγείας 
στο πληθυσμό του Τομέα.

Άρθρο 3
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κοινοτικά Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι:

α. Τομεοποιημένες υπηρεσίες πρόληψης και προαγω-
γής της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών, των εφήβων 
και των οικογενειών τους, οι οποίες απευθύνονται στο 
γενικό πληθυσμό, αλλά και σε ειδικές ομάδες ή ομάδες 
υψηλού κινδύνου.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες οργανώνονται και δραστηρι-
οποιούνται παράλληλα σε τρία επίπεδα:

- Πρωτογενής πρόληψη, στην οποία εντάσσονται προ-
γράμματα ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης σχετικά με 
θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών (όπως ενδεικτικά 
εισηγήσεις, σεμινάρια σε επαγγελματίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φο-
ρείς, ομάδες γονέων με στόχο την ενδυνάμωση του γονε-
ϊκού ρόλου, την ενημέρωση σχετικά με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την πρόσβαση σε αυτές).

- Δευτερογενής πρόληψη, η οποία περιλαμβάνει προ-
γράμματα πρώιμης ανίχνευσης / διάγνωσης αναπτυξια-
κών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και 
έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης σε συνεργασία με 
παιδικούς σταθμούς, σχολεία, υπηρεσίες υγείας, κοινω-
νικές υπηρεσίες της κοινότητας, υπηρεσίες πρόνοιας, 
δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

- Τριτογενής πρόληψη, η οποία στοχεύει στην αντιμε-
τώπιση - αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με σοβαρά 
θέματα σχολικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, την 
αναγνώριση και αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών παραγό-
ντων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, και την 
έγκαιρη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε ειδικές περιπτώ-
σεις διαζυγίου, υιοθεσίας, κακοποίησης, μετανάστευσης, 
πένθους, χρόνιας νόσου και αναπηρίας.

β. Υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας
Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφή-

βων παρέχει ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση 
και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των αναπτυξια-
κών διαταραχών των παιδιών και των εφήβων.

Αποτελεί τη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που υποδέχεται 
το παιδί / έφηβο και την οικογένεια κατά την πρώτη τους 
επαφή με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καλύπτει όλες 
τις ομάδες του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του 
και όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και 
του εφήβου.

Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει την πραγ-
ματοποίηση όλων των απαραίτητων διαγνωστικών εκτι-
μήσεων από τη διεπιστημονική ομάδα, ώστε να υπάρξει 
έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση με την ενδεικνυόμε-
νη θεραπευτική παρέμβαση ή παραπομπή σε εξειδικευ-
μένη / κατάλληλη μονάδα του Τομέα.

Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των ψυχικών διατα-
ραχών και η αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών 
των παιδιών και των εφήβων βασίζεται στο συνεργα-
τικό τρόπο λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας 

του Κοινοτικού Κέντρου, η οποία αξιολογεί τις ψυχικές 
δυσκολίες του παιδιού / εφήβου, αλλά και τις δυσκολίες 
που σχετίζονται με το περιβάλλον του (οικογενειακή δυ-
σλειτουργία, σχολικό πρόβλημα, κοινωνικές δυσκολίες), 
έτσι ώστε να προσεγγίζει και να κατανοεί όλες τις πτυχές 
που συνθέτουν το πρόβλημα (ψυχιατρικό / ψυχολογικό, 
κοινωνικό) και να παρέχει αποτελεσματική θεραπευτική 
αντιμετώπιση, με στόχο την πρόληψη ή τον περιορισμό 
των μακροχρόνιων συνεπειών των ψυχικών διαταραχών 
και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παραπεμπο-
μένων παιδιών και εφήβων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ψυχικών διαταραχών 
των παιδιών και των εφήβων αντιμετωπίζεται θερα-
πευτικά στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και οι 
θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη 
την οικογένεια καθώς και συνεργασίες με το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού / εφήβου.

Η απομάκρυνση του παιδιού ή του εφήβου από το 
φυσικό περιβάλλον διαβίωσής του (οικογένεια, σχολείο, 
γειτονιά) επιδιώκεται να αποφευχθεί κατά το δυνατόν και 
έχει περιορισμένες ενδείξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
έχει την ευθύνη της κατάλληλης παραπομπής και της 
διασφάλισης της συνέχειας στη φροντίδα ψυχικής υγείας 
του παιδιού ή του εφήβου.

γ. Υπηρεσίες πιστοποίησης για επιδόματα
Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανά-

γκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα 
ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων.

δ. Υπηρεσίες συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς
• Συνεργασία με την Εκπαίδευση και πιστοποίηση μα-

θησιακών δυσκολιών.
Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Εφήβων διαγιγνώσκουν και πιστοποιούν τις μαθησια-
κές δυσκολίες μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν την 
απαραίτητη κλινική στελέχωση, η οποία περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον Ειδικό Παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο 
Παιδιών και Εφήβων και Λογοπεδικό.

• Συνεργασία με υπηρεσίες της Δικαιοσύνης (εισαγγε-
λικές παραγγελίες και άλλες πράξεις).

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το νομικό σύστημα (δικα-
στικές αρχές, εισαγγελία ανηλίκων, επιμελητές ανηλίκων, 
αστυνομικές αρχές, συνήγορος του Πολίτη κ.α.) οι κοινο-
τικές υπηρεσίες παιδιών και εφήβων δέχονται παραπο-
μπές για διάγνωση - αξιολόγηση ή και για θεραπευτικούς 
λόγους (ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις).

Τα αιτήματα και οι παραπομπές από το δικαστικό σύ-
στημα αφορούν παιδιά, εφήβους και οικογένειες που 
διαμένουν στην περιοχή ευθύνης της Τομεοποιημέ-
νης κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας παιδιών και 
εφήβων.

Γνωμάτευση για δικαστική χρήση δίδεται μόνο κατόπιν 
εισαγγελικής εντολής.

• Συνεργασία ή / και υποστήριξη άλλων μονάδων του 
Τομέα (υπηρεσίες υγείας, μονάδες νοσηλείας, προνοια-
κές μονάδες, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
κέντρα επανένταξης, μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25330 Τεύχος B’ 2289/11.06.2019

ε. Εκπαίδευση
Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας όλων των 

ειδικοτήτων ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού, που 
στελεχώνουν την πολυκλαδική / διεπιστημονική ομάδα.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του Κοι-
νοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

στ. Έρευνα
Έρευνα επικεντρωμένη στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

στην πρόληψη (ανίχνευση αναπτυξιακών και άλλων δυ-
σκολιών) και στις ειδικότερες ανάγκες του πληθυσμού 
του Τομέα.

ζ. Αξιολόγηση
Αξιολόγηση της λειτουργίας του Κοινοτικού Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, σε συνεργασία με εποπτεύοντες και 
άλλους φορείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας.

Άρθρο 4
Σύσταση - Στελέχωση

1. Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων συνιστώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999, ως απο-
κεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων.

2. Οι θέσεις του προσωπικού των Κοινοτικών Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων συνιστώνται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
5 του ν. 2716/1999.

3. Η στελέχωση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγεί-
ας Παιδιών και Εφήβων για πληθυσμό ευθύνης 250.000 
κατοίκων διαμορφώνεται ως εξής:

- τέσσερις (4) ΠΕ Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων,
- τρεις (3) ΠΕ Ψυχολόγων,
- δύο (2) ΤΕ Εργοθεραπευτών,
- τρεις (3) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών,
- δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών Υγείας / ΠΕ Δημόσιας και Κοι-

νοτικής Υγείας,
- δύο (2) ΠΕ Λογοπεδικών ή ΤΕ Λογοθεραπευτών,
- ένας (1) ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών,
- ένας (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων,
- δύο (2) ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Σε περιπτώσεις που ο υποτομέας ευθύνης του Κοι-
νοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
αφορά μικρότερο πληθυσμό ή πρόσθετες κοινοτικές 
υπηρεσίες, η στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
δύναται να προσαρμόζεται αναλόγως με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας.

4. Υπεύθυνος για το συντονισμό και τη λειτουργία του 
Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
είναι ιατρός με βαθμό Διευθυντή ο οποίος επιλέγεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεκτιμάται η εμπει-
ρία και η εξειδίκευση στην Κοινοτική Ψυχιατρική.

Άρθρο 5
Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Κοινοτικών 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

1. Ωράριο λειτουργίας
Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Εφήβων έχουν ολοήμερη λειτουργία, επί πενθημέρου 
βάσεως.

Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων δύναται να διευρυνθεί μετά την 
προσθήκη του αναγκαίου προσωπικού.

2. Οι υπηρεσίες των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγεί-
ας Παιδιών και Εφήβων δέχονται και εξετάζουν ασθενείς 
τόσο κατόπιν προσυνεννόησης όσο και εκτάκτως.

3. Το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντα που προκύ-
πτουν εκ της ειδικότητάς του και επιπλέον συμμετέχει 
στις διεπιστημονικές ομάδες του Κέντρου και στις ανά-
λογες δραστηριότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 

ΞΑΝΘΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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*02022891106190008*

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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