
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις 
ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2 Λειτουργία Παραρτήματος του 24ου Νηπιαγωγεί-
ου Σερρών για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

3 Ορισμός του «Κέντρου Ημέρας Ψυχολογικής Υπο-
στήριξης Ατόμων με ογκολογικά νοσήματα» ως 
αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας Χανίων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 
«Άγιος Γεώργιος».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 23601/Η2 (1)
Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις 

ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερι-

κού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 «Ρυθμί-

σεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),

β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

γ) του π.δ. υπ’ αρ. 81/2021 «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 83/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 84/2021 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

2) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3) Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.5.2019 απόφαση 
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνω-
σης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

4) Την υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20.9.2021 εγκύ-
κλιο «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/
21-5-2021 (Α’ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθη-
τών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»,

5) Το υπ’ αρ. 2/13.01.2022 απόσπασμα Πρακτικού του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6) Το γεγονός ότι οι ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες 
του εξωτερικού δεν είναι ενταγμένες στο πληροφοριακό 
σύστημα myschool.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσί-
ου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία μετεγγραφής μαθητών/
τριών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1
1) Μετεγγραφή μαθητή/τριας δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης από ή προς τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού 
εποπτείας ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται μετά από έγκριση 
του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου στο οποίο με-
τεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, κατόπιν αίτησης των 
κηδεμόνων για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/
ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους 
λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο ελ-
ληνικό σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/
τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.

2) Αναφορικά με την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων 
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση, απαιτείται 
δικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Άρθρο 2 
Διαδικασία - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ο/η Δι-
ευθυντής/τρια του σχολείου που εγκρίνει τη μετεγγρα-
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φή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
έγκρισης, τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου από το 
οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/
τρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η με-
τεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της 
μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες:

α) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο 
Μαθητών, ή το πληροφοριακό σύστημα myschool, κατά 
περίπτωση,

β) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το τη-
ρούμενο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα του/της μαθητή/τρι-
ας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα 
αποστολής του,

γ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπη-
ρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών, με το οποίο 
ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθή-
ματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται και

δ) να αποστείλει υπηρεσιακώς μέσω της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης προς 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστρό-
φως, κατά περίπτωση) στο νέο σχολείο το πρωτότυπο 
Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα, το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο 
Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), καθώς και κάθε πιστοποιητικό, 
βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/
τρια στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα 
στο σχολείο.

2) Ο/Η Διευθυντής/τρια του ελληνικού σχολείου στο 
οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει 
ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα Μαθητή, κα-
ταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών.

3) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρα-
γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια 
θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.

4) Ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας 
μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δε-
σμευτικός για το νέο σχολείο.

Άρθρο 3 
Προθεσμία μετεγγραφής

Μετεγγραφές μαθητών/τριών από/προς τις σχολικές 
μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 
μπορεί να εγκρίνονται μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη 
των μαθημάτων στα σχολεία της ημεδαπής.

Άρθρο 4 
Αρχείο μετεγγραφών

Μέχρι την ένταξη των σχολικών μονάδων ελληνό-
γλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού στο πληροφορι-
ακό σύστημα myschool, αρχείο μετεγγραφών από/προς 
αυτές τηρείται στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης 
και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

    Αριθμ. Φ.10/14956/ΚΓ/23689/Δ1 (2)
Λειτουργία Παραρτήματος του 24ου Νηπιαγω-

γείου Σερρών για το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου 
συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας» (Α’ 272).

2) Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων/
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7) Το υπ’ αρ. 2534/11-2-2022 έγγραφο της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

8) Την υπό στοιχεία  Φ.3.2/1002/10.02.2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

9) Την υπ’ αρ. 36/17.11.2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Σερρών.
10) Την υπ’ αρ. 22/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Σερρών.
11) Την υπ’ αρ. 76/8.02.2022 βεβαίωση ανάληψης δα-

πάνης λειτουργικών εξόδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο-
πής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.

12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/52/16414/Β1/15.02.2022 εισήγηση της Διεύθυν-
σης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021 - 2022 η λειτουρ-
γία Παραρτήματος του Νηπιαγωγείου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11131Τεύχος B’ 1069/10.03.2022

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 9440410

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στον αύλειο χώρο του 
8ου - 25ου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. Γ3α/45497/21 (3) 
Ορισμός του «Κέντρου Ημέρας Ψυχολογικής 

Υποστήριξης Ατόμων με ογκολογικά νοσήμα-

τα» ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας Χανίων του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tου άρθρου 8 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκ-

συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 96).

2. Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/19 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τα π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και υφυπουργών» 
(Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

8. Την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Την περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014.
10. Την υπό στοιχεία Υ5β/ΓΠ/οικ. 156618/25.11.2009 

υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου οργάνω-
σης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 
του ν. 2716/1999» (Β’ 2444).

11. Την υπό στοιχεία Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 
υπουργική απόφαση «Σύστημα διοικητικής και οικο-

νομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της 
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β’ 453).

12. Την υπό στοιχεία Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39677/30.4.2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/4.4.2002 (Β’  485) 
«Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/99 ειδικού 
ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου και τροποποίηση της 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.1320/98 κοινής υπουργικής από-
φασης περί ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων» (Β’ 1085).

13. Την υπό στοιχεία Γ2α/73800/17/18.12.2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Xανίων "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"» (Β’ 6166).

14. Το υπ΄αρ. 36ο πρακτικό της 29ης/11/2017 θέμα 3ο 
τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου 
Χανίων.

15. Την υπ’ αρ. 85/17.09.2020 γνωμοδότηση της Τομε-
ακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων 
Χανίων- Ρεθύμνου.

16. Το υπ’ αρ. 525/15.02.2021 έγγραφο απόφαση δέ-
σμευσης.

17. Το υπ’ αρ. 6919/05.04.2021 έγγραφο του Γενικού 
Νοσοκομείου ΧΑΝΙΩΝ.

18. Το υπ’ αρ. 16953/21.04.2021 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης.

19. Την υπό στοιχεία Β2α,Β1α/οικ.59782/29.09.2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθόσον το προσωπικό του «Κέντρου 
Ημέρας Ψυχολογικής Υποστήριξης Ατόμων με ογκολογι-
κά νοσήματα» προέρχεται από το Γενικού Νοσοκομείου 
Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Σε ό,τι αφορά στα λειτουργικά έξοδα η δαπάνη που 
προκαλείται ετησίως θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορίζεται ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας Χανίων του Γενικού Νοσοκομείου Χα-
νίων «Άγιος Γεώργιος» το «Κέντρο Ημέρας Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Ατόμων με ογκολογικά νοσήματα».

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το «Κέντρο Ημέρας Ψυχολογικής Υποστήριξης Ατό-
μων με ογκολογικά νοσήματα» λειτουργεί ως αποκε-
ντρωμένη μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας 
και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπο-
στήριξης και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ασθενών 
με νεοπλασία, ενώ έμφαση δίνεται και στην ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη των μελών της οικογένειας.

Κτιριακά στεγάζεται εκτός νοσοκομειακών χώρων και 
εκτός χώρων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Άρθρο 3 
Πλαίσιο Λειτουργίας

Το σύνολο των εργαζομένων στο Κέντρο Ημέρας Ψυ-
χολογικής Υποστήριξης Ατόμων με ογκολογικά νοσή-
ματα αποτελεί την Πολυκλαδική Ομάδα. Η Πολυκλαδική 
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Ομάδα ορίζεται με απόφαση του διοικούντος οργάνου 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», 
ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. 
Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Ομάδας μεταβάλλεται 
μόνο με αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου ή με αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους ή 
αποχώρηση από το φορέα. Η σταθερότητα της σύνθε-
σης της Πολυκλαδικής Ομάδας στις ειδικότητες και στα 
άτομα που έχουν οριστεί αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ενδεικτικά η πολυκλαδική ομάδα απαρτίζεται από τις 
παρακάτω ειδικότητες: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 
επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή, ψυχίατρο, εργοθεραπευ-
τή, φυσιοθεραπευτή, διοικητικό υπάλληλο.

Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος του Κέντρου Ημέρας. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
ορίζεται με κριτήρια τη γνώση και εμπειρία, όπως αυτή 
προκύπτει κυρίως από την συμμετοχή σε δράσεις ψυ-
χοκοινωνικής υποστήριξης της ομάδας στόχου. Ο Επι-
στημονικός Υπεύθυνος προέρχεται από τις ειδικότητες 
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που απαρτίζουν την 
Πολυκλαδική Ομάδα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την επιστημονική ευ-
θύνη για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας γενικότερα, 
την ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολυκλαδικής 

Ομάδας και της διασφάλισης της διασύνδεσης του Κέ-
ντρου Ημέρας με τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας 
του Τομέα που ανήκει.

Άρθρο 4 
Ετήσιος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Ημέρας Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Ατόμων με ογκολογικά νοσήματα καταγρά-
φεται, εγκρίνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται χωρι-
στά, ενσωματώνεται δε στον προϋπολογισμό του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» και απεικονίζεται 
ως παράρτημά του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022 
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