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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών κλι−
νικών ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2716/1999 ...............................................................................
1
Πλαίσιο διενέργειας ελέγχων παρεχόμενων υπηρε−
σιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που υπάγο−
νται στις διατάξεις του Ν. 2716/1999 – Οργανωτι−
κά και τεχνικά μέτρα – Κυρώσεις .................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Α4α/Γ.Π.οικ. 4023
(1)
Πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών κλινι−
κών ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2716/1999.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/17−05−1999),
«Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το άρθρο 12 παρ. 1 και 3 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ
145/Α΄/11−07−2014), «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της
9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέ−
ρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών −
μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και
την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές
διατάξεις».
3. Το άρθρο 27 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄/09−12−2013),
«Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμο−
γής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της δι−
ασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011)
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α΄/27−06−2001),
«Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26−07−1985),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/

22−04−2005), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014),
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α΄/21−06−1991),
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λει−
τουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών».
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄/14−09−2000),
«Ειδικές Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουρ−
γία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής
πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 278/2002 (ΦΕΚ 244/Β΄/14−10−2002),
«Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λει−
τουργίας αυτού».
11. Την υπ’ αριθ. Γ.Y./οικ.6169/2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/3016/
07.11.2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ−
πουργό Υγείας Αικατερίνη Παπακώστα−Σιδηροπούλου».
12. Την υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/
Β΄/3−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανο−
νισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργα−
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθ. Υ5β/οικ.1962/2000 (ΦΕΚ 1268/Β΄/19−10−2000)
απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιο−
λογητικών, 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 τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/2014 (ΦΕΚ 1089/
Β΄/30−04−2014) υπουργική απόφαση «Τήρηση Πληροφο−
ριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ− Μ47).
15. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321/2010 (ΦΕΚ Β΄ 453/
16.4.2010) απόφαση «Σύστημα διοικητικής και οικονο−
μικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».
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16. Την ανάγκη τήρησης ενός αξιόπιστου και αποτελε−
σματικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχων, σε πρωτο−
βάθμιο επίπεδο, των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών ως
Μονάδων Ψυχικής Υγείας που υπάγονται στις διατάξεις
του Ν. 2716/1999, στα πλαίσια της προάσπισης του δη−
μοσίου συμφέροντος και της προστασίας της ψυχικής
υγείας του πληθυσμού.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι
ιδιωτικές κλινικές ψυχικής υγείας του άρθρου 16 παρ. 2
του Π.δ. 247/1991 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Π.δ. 235/
2000, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2716/1999
και αποτελούν Μονάδες Ψυχικές Υγείας, κατά την έν−
νοια του άρθρου 11 του ως άνω νόμου (εφεξής, Μονάδες
Ψυχικής Υγείας).
2. Φορέας που λειτουργεί περισσότερες από μια Μο−
νάδες Ψυχικής Υγείας, υπέχει αυτοτελώς τις υποχρε−
ώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας
χωριστά για κάθε Μονάδα.
Άρθρο 2
Σκοπός διενεργούμενων ελέγχων
1. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας εποπτεύονται και ελέγ−
χονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουρ−
γείου Υγείας ως προς τον τρόπο παροχής υπηρεσι−
ών ψυχικής υγείας, τον τρόπο άσκησης του ιατρικού,
νοσηλευτικού και επιστημονικού έργου και γενικά τον
τρόπο λειτουργίας τους. Σκοπός των ελέγχων είναι η
διασφάλιση της επάρκειας των παρεχόμενων από αυτές
υπηρεσιών στο πλαίσιο της προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος και της προάσπισης της ψυχικής υγείας
του πληθυσμού.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:
α. Οι τακτικοί έλεγχοι συνίστανται στον έλεγχο της
Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.δ. 247/1991 και στον
έλεγχο επί των στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου
3 παρ. 1 της παρούσας.
β. Έκτακτοι είναι οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται
στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οποτεδήποτε κρίνεται
αυτό επιβεβλημένο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 4 της παρούσας.
3. Οι έλεγχοι στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας διενεργού−
νται υπό την ευθύνη και το συντονισμό της Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγείας.
4. Οι υπόχρεοι φορείς των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
οφείλουν να διασφαλίζουν την εύρυθμη συνεργασία με
τους ελεγκτές και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Υγείας και να διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, τον
διενεργούμενο έλεγχο.
Άρθρο 3
Διαδικασία τακτικών ελέγχων
1. Τακτικούς ελέγχους, τουλάχιστον μια φορά το χρό−
νο, πραγματοποιεί και η Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών
του άρθρου 4 του Π.δ. 247/1991, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπουργική
απόφαση Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542 (ΦΕΚ 1089/Β΄/30−04−2014),

η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας είναι ο διαχειριστής του
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Οι υπόχρεοι Φορείς συ−
μπληρώνουν και υποβάλλουν στο Σύστημα δεδομένα,
στοιχεία και αρχεία που αφορούν στη λειτουργία των
Μονάδων τους. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, διενεργεί
τακτικούς ελέγχους επί των στοιχείων κατά το μήνα
Οκτώβριο κάθε έτους, συντάσσει σχετική Έκθεση επί
των αποτελεσμάτων του ελέγχου ανά Μονάδα και την
υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας
μπορεί οποτεδήποτε να διατάσσει επαναληπτικό ή συ−
μπληρωματικό έλεγχο οποιασδήποτε υπόθεσης, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.
Άρθρο 4
Διαδικασία έκτακτων ελέγχων
1. Η διενέργεια έκτακτων ελέγχων ως προς τα θέ−
ματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας
πραγματοποιείται με εντολή του Υπουργού Υγείας, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί
οποτεδήποτε να διατάσσει επαναληπτικό ή συμπληρω−
ματικό έλεγχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
4 του αρθ. 4 του Ν. 2716/1999.
2. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται, κατά περίπτωση
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από:
i. Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας, ή
ii. την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Προστασίας των
Δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, του
άρθρου 2 του Ν. 2716/1999.
iii. την ειδική Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού και
Διαχειριστικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ο.Δ.Ε.) της παραγράφου 7
του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999.
3. Το πόρισμα από τον διενεργούμενο έλεγχο υπο−
βάλλεται στον Υπουργό Υγείας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθ. Α4α,β/Γ.Π.οικ. 5079
(2)
Πλαίσιο διενέργειας ελέγχων παρεχόμενων υπηρεσιών
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που υπάγονται στις
διατάξεις του Ν. 2716/1999 – Οργανωτικά και τεχνι−
κά μέτρα – Κυρώσεις.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/1999) «Εκσυγχρονισμός
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του
άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 4213/2013 (Α΄ 261) και του άρθρου 4Α, όπως προστέ−
θηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/ Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄). «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α΄/2001) «Σώμα Επιθεω−
ρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3918/201 1 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216 /Α΄/2011) «Κοινωνική Οι−
κονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας».
7. Το Π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α΄/1991) «Όροι, προϋπο−
θέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και
μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών».
8. Το Π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/ Α΄/2000) «Ειδικές Ρυθμί−
σεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των Ιδιω−
τικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες
παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Π.δ. 278/2002 (ΦΕΚ 244/Β΄/14.10.2002) «Οργάνω−
ση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λει−
τουργίας αυτού».
10. Την υπ’ αριθ. Γ.Y./οικ.6169 (ΦΕΚ 3016/Β΄/07.11.2014)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγεί−
ας Αικατερίνη Παπακώστα−Σιδηροπούλου».
11. Την υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/
Β΄/3−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανο−
νισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργα−
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. Α3α/οικ.876 (ΦΕΚ 661/Β΄/23.5.2000) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης
και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκα−
τάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμ−
μάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9
του Ν. 2716/1999» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ5β/Γ.Π.οικ.56675 (ΦΕΚ 1426/Β΄/12.6.2013) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
13. Την υπ’ αριθ. Υ5β/οικ.1962/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1268/
19.10.2000) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Πρό−
νοιας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων,
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέ−
ρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγεί−
ας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό
Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. Υ5β/οικ.1662/2001 (ΦΕΚ Β΄ 691/5.6.2001)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα
«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχω−
σης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου
7 του Ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρ−
μογής του ίδιου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1299/29.5.2013)
απόφαση της Υφυπουργού Υγείας.
15. Την υπ’ αριθ. Γ3/οικ.1677/2001 (ΦΕΚ Β΄ 664/31.5.2001)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα
«Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της
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διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής
φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, του άρθρου 6 του
Ν. 2716/1999».
16. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 72732/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1105/
9.6.2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με θέμα «Τρόπος άσκησης του ελέγχου
και οι σχετικές με το σκοπό αυτό αρμοδιότητες της
Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού−Διαχειρι−
στικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ)
που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 (άρθρο 11 παρ.
2 Ν. 3754/2009 ΦΕΚ Α΄ 43/11−3−2009».
17. Την υπ’ αριθ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2444/
14.12.2009) απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός του τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του
άρθρου 8 του Ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε με
τις αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας υπ’ αριθ. Υ5β/
Γ.Π.οικ.50557 (Β΄ 1299/29.5.2013) και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669
(ΦΕΚ Β΄ 1426/12.06.2013).
18. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321/2010 (ΦΕΚ Β΄ 453/
16.4.2010) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής
διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότη−
τας σε μονάδες ψυχικής υγείας».
19. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/30.04.2013 (ΦΕΚ 1085/
Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/4−4−2002
“Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν.2716/1999 ειδι−
κού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίη−
ση της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής υπουργικής
απόφασης περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων” (ΦΕΚ
Β΄485/19.04.2002» και της σχετικής εγκυκλίου.
20. Την υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/15−4−2014 (ΦΕΚ
1089/30−04−2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Τήρη−
ση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ− Μ47).
21. Την υπ’ αριθ. 2.2250/οικ. 4.1056 (ΦΕΚ 221/Β/9.02.2012)
υπουργική απόφαση με θέμα Τήρηση και λειτουργία του
Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/
2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».
22. Την υπ’ αριθ. 1276/2014 απόφαση της Αρχής Προ−
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
23. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ει−
δικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Γενικών Νο−
σοκομείων.
24. Την ανάγκη τήρησης ενός αξιόπιστου και αποτε−
λεσματικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχων, σε πρω−
τοβάθμιο επίπεδο, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2716/1999, στα πλαίσια
της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της
προστασίας της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. α. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται
κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, κατά την έννοια και τις
ειδικότερες διακρίσεις του Ν. 2716/1999, η οποία έχει συ−
σταθεί από νοσοκομείο του Ν.δ 2592/1953 ή του Ν. 1397/
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1983 ή ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή
σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα
ή έμμεσα, από το Δημόσιο.
β. Μονάδες Ψυχικής Υγείας που υπάγονται στις δια−
τάξεις της παρούσας είναι, ιδίως, τα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, οι Κινητές Μονά−
δες Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχιατρικά Τμήματα ενηλίκων,
παιδιών και εφήβων των δημόσιων Γενικών Νοσοκομεί−
ων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές ενηλίκων,
παιδιών και εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστη−
μιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας, οι Πανεπιστημιακές
Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία,
τα Κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, οι Μονάδες
Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ’
οίκον, οι Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής (Επαν)
ένταξης και οι Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και
Επαγγελματικής Επανένταξης, και οι Κοινωνικοί Συνε−
ταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) (εφεξής,
«υπόχρεοι φορείς»).
2. Φορέας που λειτουργεί περισσότερες Μονάδες Ψυ−
χικής Υγείας υπέχει, αυτοτελώς, τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, χωριστά
για κάθε μονάδα.
3. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,
οι κάθε είδους Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων
Δυνάμεων.
4. Λοιπές διαδικασίες ελέγχων προβλεπόμενες σε άλ−
λες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με
τις προβλεπόμενες στην παρούσα.
Άρθρο 2
Διενεργούμενοι έλεγχοι
1. Σκοπός των ελέγχων που διενεργούνται στις Μονά−
δες Ψυχικής Υγείας είναι η διασφάλιση της ποιότητας
και επάρκειας των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσι−
ών (ποιοτικός έλεγχος), η αποτροπή της καταβολής,
στους φορείς λειτουργίας των μονάδων, ποσών αχρε−
ωστήτως λόγω αναληθών ή ανακριβών ή εσφαλμένων
στοιχείων (προληπτικός έλεγχος) και η ανάκτηση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (κατασταλτικός
έλεγχος), στο πλαίσιο της προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος και της προάσπισης της ψυχικής υγείας
του πληθυσμού. Για την επαλήθευση των υποβαλλόμε−
νων, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5 και 6 της
παρούσας, στοιχείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν
οποτεδήποτε να διεξάγουν ελέγχους, κάθε είδους και
δειγματοληπτικές διασταυρώσεις στοιχείων ή παραστα−
τικών, σε συνεργασία με τις εκάστοτε εμπλεκόμενες
υπηρεσίες του Δημοσίου.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
α. Οι τακτικοί έλεγχοι συνίστανται στον έλεγχο επί
των στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου 3 της πα−
ρούσας, τα οποία, υποβάλλονται από τους υπόχρεους
φορείς στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
β. Έκτακτοι είναι οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται
στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οποτεδήποτε κρίνεται
αυτό επιβεβλημένο. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

3. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι (τακτικοί και έκτακτοι)
στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνουν, ιδίως:
α. έλεγχο νομιμότητας της ίδρυσης, διοίκησης, διαχεί−
ρισης και εν γένει λειτουργίας της μονάδας,
β. έλεγχο και έγκριση ετήσιων προϋπολογιστικών
στοιχείων και έλεγχο αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων,
περιοδικά, απολογιστικών στοιχείων,
γ. έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίες, με
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ύψος, χρημα−
τοδοτούνται από δημόσιους πόρους,
δ. παρακολούθηση κοινών δεικτών και κριτηρίων δια−
σφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ε. έλεγχο πιστοποίησης της υλοποίησης των δηλού−
μενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας (διασταυρώσεις),
στ. έλεγχο της παροχής ψυχιατρικών και ψυχοκοινω−
νικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
ζ. έλεγχο του τρόπου άσκησης του ιατρικού, νοση−
λευτικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού τους έργου,
η. έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δη−
μόσιο Νοσοκομείο και τις προϋποθέσεις ένταξης ωφε−
λουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
στεγαστικού τύπου και παραμονής τους σε αυτές,
θ. κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται από τις κείμε−
νες διατάξεις και συνέχεται αναγκαίως με τους παρα−
πάνω ελέγχους.
Άρθρο 3
Ελεγχόμενα στοιχεία και πράξεις
1. Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο (τακτικό ή έκτακτο)
ελέγχονται ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας, όλα τα δεδο−
μένα και στοιχεία που είναι αναγκαία για τη συστημα−
τική και δυναμική παρακολούθηση της εφαρμογής του
προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ελέγ−
χονται, ιδίως, τα κάθε είδους στοιχεία που αφορούν στη
διοίκηση και λειτουργία της ελεγχόμενης μονάδας, τις
υποδομές που διαθέτει και χρησιμοποιεί, το κάθε είδους
προσωπικό που απασχολεί, τους ωφελούμενους λήπτες
των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις θεραπευτικές πράξεις,
τις επισκέψεις, τους σχετικούς ιατρικούς φακέλους, τις
λοιπές δράσεις που διενεργεί και εν γένει τα τηρούμενα
στοιχεία στο σχετικό ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο,
που βρίσκεται στην έδρα του υπόχρεου φορέα.
2. Κατά τους διενεργούμενους (τακτικούς και έκτα−
κτους) ελέγχους, ελέγχονται ιδίως και αναλόγως προς
την φύση του ελεγχόμενου φορέα, τα στοιχεία και πρά−
ξεις που προβλέπονται στην:
α. υπουργική απόφαση Υ5β/ΟΙΚ.1962/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων, 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» (ΦΕΚ Β΄ 1268/19.10.2000),
όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. υπουργική απόφαση Γ3/οικ.1677/2001 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα «Καθορισμός
των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας πα−
ροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυ−
χικής υγείας κατ’ οίκον, του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999»
(Β΄ 664/31.5.2001), όπως εκάστοτε ισχύει,
γ. κοινή υπουργική απόφαση Α3α/οικ.876/2000 «Κα−
θορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των
Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτρο−
φεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμέ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999»
(Β΄ 661/23.5.2000), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή
υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675 (Β΄ 1426/12.6.2013),
όπως εκάστοτε ισχύει,
δ. υπουργική απόφαση 5α,β/Γ.Π.οικ.72732/2009 «Τρόπος
άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με το σκοπό αυτό
αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικο−
νομικού−Διαχειριστικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999
(άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3754/2009 ΦΕΚ Α΄ 43/11−3−2009» (Β΄
1105/9.6.2009),
ε. υπουργική απόφαση Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321/2010 «Σύστη−
μα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής
υγείας» (Β΄ 453/16.4.2010),
στ. υπουργική απόφαση Υ5β/οικ.1662/2001 «Καθορι−
σμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του
Ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής
του ίδιου άρθρου» (Β΄ 691/5.6.2001), όπως τροποποιή−
θηκε με την υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.50552 (Β΄
1299/29.5.2013),
ζ. υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/2009 «Κα−
θορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των
Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999» (ΦΕΚ
Β΄ 2444/14.12.2009), όπως τροποποιήθηκε με τις υπουρ−
γικές αποφάσεις Υ5β/Γ.Π.οικ.50557 (Β΄ 1299/29.5.2013) και
Υ5β/Γ.Π.οικ.56669 (Β΄ 1426/12.06.2013),
η. κοινή υπουργική απόφαση Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/2013
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/4−4−2002 “Ορι−
σμός του κατά το άρθρο 13 του Ν.2716/1999 ειδικού
ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της
υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής υπουργικής απόφασης
περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων”» (ΦΕΚ 1085/Β/
30−4−2013) και τη σχετική εγκύκλιο
θ. υπουργική απόφαση Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542/2014 «Τή−
ρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης
Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (ΦΕΚ 1089/Β΄/30.4.2014).
ι. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους επί των ανωτέρω
υπουργικών αποφάσεων.
κ. Τις αποφάσεις σύστασης κάθε μονάδας ψυχικής
υγείας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Άρθρο 4
Έλεγχοι και υποχρεώσεις φορέων
1. Οι έλεγχοι στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας διενεργού−
νται υπό την ευθύνη και το συντονισμό της Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγείας. Κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή υποχρε−
ούται να συνδράμει, κατά το μέτρο της αρμοδιότητάς
της, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, κατά τη
διενέργεια των ελέγχων, ιδίως για τις ανάγκες των
διασταυρώσεων.
2. Οι υπόχρεοι φορείς των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
οφείλουν να υποβάλλουν και να καταχωρίζουν ηλεκτρο−
νικά στο Πληροφοριακό Σύστημα, που προβλέπεται στην
υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542/2014 απόφαση (ΦΕΚ 1089/
Β΄/30.4.2014), εγκαίρως και με πληρότητα, ανά Μονάδα,
το σύνολο των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων που
κάθε φορά τους ζητούνται και φέρουν την ευθύνη της
εγκυρότητας, της αλήθειας και ακρίβειας των δηλούμε−
νων στοιχείων. Οφείλουν να ανταποκρίνονται αμελλητί
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σε κάθε αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Υγείας για υποβολή διευκρινιστικών ή συμπληρω−
ματικών στοιχείων (τακτικός έλεγχος).
3. Οι υπόχρεοι φορείς των Μονάδων Ψυχικής Υγεί−
ας οφείλουν να δέχονται οποτεδήποτε κάθε είδους
ελέγχους, τόσο τακτικούς, όσο και έκτακτους, να επι−
δεικνύουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την διεξαγωγή του ελέγχου, να διασφαλίζουν την κα−
λόπιστη συνεργασία με τους ελεγκτές και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και να διευκολύνουν,
με κάθε τρόπο, τον διενεργούμενο έλεγχο. Όλα τα αι−
τούμενα στοιχεία τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση
των ελεγκτών.
4. Σε περίπτωση άρνησης ή καθ’ οιονδήποτε τρό−
πο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του
Υπουργείου Υγείας και όσων τους συντρέχουν στην
άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, αυτοί μπο−
ρούν να ζητήσουν, μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, τη
συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών αρχών.
5. Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και το κλιμάκιο ελέγχου
που συστήνεται στο πλαίσιο της παρούσας και διενερ−
γεί την επιθεώρηση, είναι δυνατόν να συνδράμουν και
να υποστηρίζουν, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 5
και 6 της παρούσας, οι εκτελούντες τη διαχείριση και
επεξεργασία των στοιχείων και δεδομένων (άρθρο 7
Ν. 2472/1997), που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύ−
στημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας και
σχετίζονται με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τους
ωφελούμενους από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που
αυτές παρέχουν.
Άρθρο 5
Διαδικασία τακτικών ελέγχων
1. Στο Υπουργείο Υγείας λειτουργεί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542/2014
απόφαση (ΦΕΚ 1089/Β΄/30.4.2014), Πληροφοριακό Σύ−
στημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας (το
Σύστημα), στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα, στοιχεία
και αρχεία που αφορούν στη λειτουργία των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999, τόσο ως προς τη διοί−
κηση και τις υποδομές, όσο και, κυρίως, ως προς το λει−
τουργικό μέρος, το προσωπικό και τους ωφελούμενους.
2. Διαχειριστής του Πληροφοριακού Συστήματος είναι
η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Η εν λόγω Διεύθυνση έχει την ευθύνη λειτουργίας του
και διενεργεί τον τακτικό έλεγχο επί των στοιχείων που
καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
3. Οι υπόχρεοι φορείς των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
συμπληρώνουν και υποβάλλουν, σε ηλεκτρονική μορ−
φή, κάθε μήνα και χωριστά, για κάθε Μονάδα Ψυχικής
Υγείας, στοιχεία των παρασχεθέντων υπηρεσιών ψυ−
χικής υγείας προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Για την υποβολή των στοιχείων
παρασχεθέντων υπηρεσιών, αξιοποιούνται οι πίνακες
καταγραφής στοιχείων, σύμφωνα με τα υποδείγματα
που προσαρτώνται στα παραρτήματα της υπ’ αριθ.
Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542/2014 απόφασης «Τήρηση Πληροφο−
ριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής
Υγείας» (ΦΕΚ 1089/Β΄/30.4.2014)και όπως άλλως, εκάστο−
τε, προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
4. Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων γίνεται μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μο−
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νάδων Ψυχικής Υγείας. Η υποβολή των στοιχείων πραγ−
ματοποιείται, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα,
μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς.
5. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, οι οποίες υπάγονται στις δι−
ατάξεις του Ν. 2716/1999, από την αρμόδια Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας με τη συνδρο−
μή των εκτελούντων την επεξεργασία των ευαίσθητων
δεδομένων υγείας των ωφελουμένων των μονάδων ψυ−
χικής υγείας, όπως αυτά τηρούνται στο Πληροφοριακό
Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
6. Με την παρούσα, δίδεται η εντολή στην αρμόδια
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, άμεσης διενέργειας τακτι−
κών ελέγχων στο σύνολο των Φορέων Ψυχικής Υγείας
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιχορηγού−
νται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημό−
σιο. Τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου έκαστου
Φορέα, λαμβάνουν τη μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης, η
οποία υποβάλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής
Υγείας στον Υπουργό Υγείας. Η δομή και το περιεχόμενο
της έκθεσης προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται, επαναληπτικά, στο
σύνολο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας το μήνα Απρίλιο
κάθε έτους και τα αποτελέσματα έκαστης Μονάδας,
λαμβάνουν τη μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης, ως άνω.
7. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί οποτεδήποτε να διατάσ−
σει επαναληπτικό ή συμπληρωματικό έλεγχο οποιασδή−
ποτε υπόθεσης, που αφορά Μονάδες Ψυχικής Υγείας
είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από εισήγηση της αρ−
μόδιας Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.
Άρθρο 6
Διαδικασία έκτακτων ελέγχων
1. Εκτός από τον τακτικό έλεγχο, οι Μονάδες Ψυχι−
κής Υγείας μπορεί οποτεδήποτε να υποβληθούν και σε
έκτακτους επιτόπιους ελέγχους.
2. Η εντολή για έκτακτο έλεγχο και επιτόπια επιθεώρη−
ση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας κάθε νομικής μορφής,
δίδεται από τον Υπουργό Υγείας, είτε αυτεπαγγέλτως,
είτε μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγείας. Ο Υπουργός, με την εντολή ελέγχου,
καθορίζει τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που πρόκειται
να ελεγχθούν, το αντικείμενο του ελέγχου, τον χρόνο
μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος με
την υποβολή σχετικής έκθεσης. Ο Υπουργός Υγείας
μπορεί οποτεδήποτε να διατάσσει επαναληπτικό ή συ−
μπληρωματικό έλεγχο οποιασδήποτε υπόθεσης που
αφορά Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
3. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελές
κλιμάκιο (ελεγκτικό κλιμάκιο), υπό την επίβλεψη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Τα μέλη
είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, εκ των
οποίων το ένα τουλάχιστον προέρχεται από τη Διεύ−
θυνση Ψυχικής Υγείας.
Με την εντολή έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, ο Υπουρ−
γός Υγείας ορίζει επακριβώς τα πρόσωπα που πρόκειται
να διενεργήσουν τον έλεγχο. Στην εντολή ελέγχου δύ−
ναται να ορίζεται και ο τρόπος συνδρομής του Προϊστα−
μένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και του
ελεγκτικού κλιμακίου ελέγχου από τους εκτελούντες
την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας
των ωφελουμένων των μονάδων ψυχικής υγείας, όπως
αυτά τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακο−
λούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

4. Στους επιτόπιους ελέγχους, το ελεγκτικό κλιμάκιο
μπορεί να ζητήσει την παρουσία του νομίμου εκπρο−
σώπου της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή του νόμιμου ανα−
πληρωτή του. Οι υπάλληλοι του ελεγκτικού κλιμακίου
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στους συναφείς με το αντικείμενο και τη
φύση του ελέγχου φακέλους, συμπεριλαμβανομένων
των απορρήτων.
5. Μετά το πέρας του ελέγχου, το ελεγκτικό κλιμάκιο
γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις του στον υπόχρεο φο−
ρέα και παρέχει προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημε−
ρών για τη διατύπωση τυχόν αντίθετων απόψεων, τις
οποίες λαμβάνει υπόψη και εντάσσει στη τεκμηριωμένη
έκθεση ελέγχου. Μετά την υποβολή των απόψεων του
ελεγχόμενου φορέα ή την πάροδο της σχετικής προθε−
σμίας, το ελεγκτικό κλιμάκιο συντάσσει τεκμηριωμένη
έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και
κοινοποιεί στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Στην έκθεση
περιλαμβάνεται η περιγραφή της υπόθεσης, η αποτύ−
πωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί, ειδικό κεφά−
λαιο με διαπιστώσεις σχετικά με πράξεις, παραλείψεις,
συμπεριφορά υπόχρεου σε έλεγχο φορέα, υπαλλήλου
ή μέλους διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα, που δύ−
ναται να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και
προτάσεις περαιτέρω απαιτούμενων ενεργειών. Στην
τεκμηριωμένη έκθεση περιλαμβάνονται με σαφήνεια
και πληρότητα οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα
του ελέγχου και προτείνονται λύσεις ή διατυπώνονται
βελτιωτικές προτάσεις.
6. Η τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον
Υπουργό και κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα.
Άρθρο 7
Κυρώσεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Φορέων Ν.Π.Δ.Δ.
1. Η άρνηση (ρητή ή σιωπηρή) χορήγησης των ζητού−
μενων πληροφοριών και στοιχείων, η σκόπιμη απόκρυψη
ή η χορήγηση ελλιπών, ανακριβών ή παραποιημένων
στοιχείων, η παράλειψη καταχώρισης ή πλημμελής κα−
ταχώριση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο
3, η λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθ’ υπέρ−
βαση των όρων της απόφασης σύστασής της και γενικά,
η παρακώλυση και παραπλάνηση του ελεγκτικού έργου,
συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
Άρθρο 8
Κυρώσεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Φορέων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
1. Η άρνηση (ρητή ή σιωπηρή) χορήγησης των ζητού−
μενων πληροφοριών και στοιχείων, η σκόπιμη απόκρυψη
ή η χορήγηση ελλιπών, ανακριβών ή παραποιημένων
στοιχείων, η παράλειψη καταχώρισης ή πλημμελής κα−
ταχώριση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο
3 της παρούσας, και γενικά, η παρακώλυση και παρα−
πλάνηση του ελεγκτικού έργου, συνιστά αιτία αναστο−
λής της κάθε είδους χρηματοδότησης των φορέων που
επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο μέχρι
την πλήρη συμμόρφωσή τους.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν της οριστικής δι−
ακοπής της κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης,
επιβάλλονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή τους, οι διοικη−
τικές κυρώσεις (πρόστιμο και διακοπή λειτουργίας της
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μονάδας) που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του
Π.δ. 247/1991 (Α΄ 93), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί και
ισχύουν.
3. Σε περίπτωση που η ελεγχόμενη Μονάδα Ψυχικής
Υγείας, για την οποία έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης, λει−
τουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας με ευθύνη του Φορέα
ή εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, καθ’ υπέρβαση των όρων
αυτής, εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της
υπουργικής απόφασης Υ5β/οικ.1962/21.09.2000 (ΦΕΚ Β΄
1268 /19.10.2000).
4. Σε περίπτωση που υπόχρεος φορέας παραβαίνει
τις διατάξεις της παρούσας και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Ν. 2716/1999 και τις κατ’ εξουσιοδότη−
ση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις για τις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά,
οι παρακάτω κυρώσεις
α) εκδίδεται πράξη καταλογισμού, για διαπιστωθέντα
ελλείμματα, πληρωμές αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ή μη νόμιμων δαπανών του ελεγχόμενου φορέα,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιστροφή των αχρε−
ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, από τον
λαβόντα Φορέα, για μη νόμιμη αιτία. Ο καταλογισμός
ενεργείται ή προτείνεται και σε βάρος των νομίμων
εκπροσώπων ή διαχειριστών του φορέα. Σε περίπτωση
καταλογισμού σε βάρος περισσοτέρων προσώπων, αυτά
ευθύνονται αλληλεγγύως εις ολόκληρον. Το αχρεω−
στήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται,
εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού
και εισάγεται στην κατηγορία των εσόδων με Κ.Α.Ε.
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2544, προκειμένου να διατεθεί για τις υπόλοιπες Μο−
νάδες Ψυχικής Υγείας.
β) του άρθρου 13 της υπουργικής απόφασης Υ5β/
οικ.1962/21.09.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1268 /19.10.2000).
γ) Σε περίπτωση υποτροπής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
τους, οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο και διακοπή
λειτουργίας της μονάδας) που προβλέπονται στα άρθρα
20 και 21 του Π.δ. 247/1991 (Α΄ 93), όπως έχουν αναπρο−
σαρμοστεί και ισχύουν.
δ) Σε περίπτωση ένδειξης για τέλεση ποινικών αδικη−
μάτων, η ως άνω έκθεση του άρθρου 6 της παρούσας
διαβιβάζεται αμελητί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας, η οποία βασίζεται στην έκθεση ελέγχου.
Η γνώμη της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής
Υγείας, καθώς και σχετικά πρακτικά της, λαμβάνονται
υπόψη, από τον Υπουργό, κατά τη λήψη της εν λόγω
απόφασης.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ−ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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