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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών
για την υποστήριξη των πασχόντων από άνοια μέσω της ανάπτυξης Οικοτροφείων για
πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.)
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.2716/1999 (ΦΕΚ Α 96/17.5.1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε.
3. Το αρ. 1 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Tην απόφαση 3899/19.1.2017, (Β΄ 94) του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αρ.πρωτ B1α/οικ.33147/27.4.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
7. Την απόφαση 33542/15.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ- Μ47) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα
«Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας»
8. Την απόφαση 39321/30.3.2010, (Β΄ 453) της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που αφορά στο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας των
μονάδων Ψυχικής Υγείας.
9. Την απόφαση 63439/18.8.2017, (Β΄ 2932) του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης
πολιτικών ψυχικής υγείας και 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 του άρθρου 11 του ν.2716/1999», όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. 15670/23.2.2018, (Β΄ 939) Υπουργική Απόφαση.
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10. Την απόφαση 876/16.05.2000, (Β΄661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99», όπως τροποποιήθηκε
με τις αρ. 56675/11.06.2013, (Β΄ 1426) και 15911/21.02.2018, (Β΄ 1157) κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
11. Την απόφαση 34511/8.5.2017 του Υπουργού Υγείας «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας
πολιτικών ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.»
(ΑΔΑ: Ψ523465ΦΥΟ-3ΑΞ).
12. To Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, όπως έχει εγκριθεί από την
αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
13. Τις από 10.02.2017 προτάσεις για την ένταξη έργων Ψυχικής Υγείας (αντιμετώπιση της
άνοιας και της νόσου Αlzheimer) στο ΕΣΠΑ του ΔΣ του Εθνικού Παρατηρητηρίου για
την άνοια και τη νόσο Alzheimer.
14. Την από 06.10.2017 γνωμοδότηση του ΔΣ του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια
και τη νόσο Alzheimer αναφορικά με τη δημιουργία μονάδων φιλοξενίας ανοϊκών
ασθενών τελικού σταδίου.
15. Την προϊούσα γήρανση του πληθυσμού και την επακόλουθη αύξηση του επιπολασμού
των ανοιών και της ανάγκης αντιμετώπισης τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών για την
υποστήριξη των πασχόντων από άνοια μέσω της ανάπτυξης Οικοτροφείων για πάσχοντες
από άνοια τελικού σταδίου από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) .
ΣΤΟΧΟΣ
Η κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη
των πασχόντων από άνοια τελικού σταδίου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου θα αναπτυχθούν από νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

1.

Πελοποννήσου

Καλαμάτα (1 δομή)

2.

Κεντρικής
Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη (1 δομή)

Η επιλογή των ν.π.ι.δ. που θα αναπτύξουν τις ανωτέρω δομές θα πραγματοποιηθεί κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με την
ανωτέρω σχετική (9) υπουργική απόφαση.
Ο πληθυσμός-στόχος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων
καθορίζονται με την αρ. 15911/21.02.2018, (Β΄ 1157) κοινή υπουργική απόφαση.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η στελέχωση των Οικοτροφείων για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου περιλαμβάνει τις
εξής ειδικότητες:










Έναν (1) Νευρολόγο ή ψυχίατρο, μερικής απασχόλησης
Έναν (1) Παθολόγο, μερικής απασχόλησης
Έναν (1) Ψυχολόγο, πλήρους απασχόλησης
Έναν (1) Κοινωνικό λειτουργό, πλήρους απασχόλησης
Έξι (6) Νοσηλευτές, πλήρους απασχόλησης
Έξι (6) Βοηθούς Νοσηλευτές, πλήρους απασχόλησης
Έξι (6) Γενικών καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης
Έναν (1) Φυσικοθεραπευτή, πλήρους απασχόλησης
Έναν (1) Διοικητικό υπάλληλο, πλήρους απασχόλησης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το κόστος της ανάπτυξης και λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων θα καλυφθεί από πόρους
των Π.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 20142020 .
Οι προϋπολογισμοί διαμορφώνονται κατά προσέγγιση σε 710.000 € ανά δομή, με την
κάτωθι ενδεικτική ανάλυση (για 18 μήνες):
-Δαπάνες λειτουργίας 660.000 € (δαπάνες προσωπικού 550.000 € + άμεσες λειτουργικές
δαπάνες πλην προσωπικού 27.500 € + έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 82.500 €)
-Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ 50.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ιδίως για ανάγκες
διαμόρφωσης

υποδομής

της

δομής

και

προμήθειας

εξοπλισμού),

εφόσον

δεν

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο άλλης Πράξης.
Σύνολο: 710.000 Χ 2 = 1.420.000 €
Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
διάρκειας 18 μηνών (ή διάρκειας 36 μηνών ανάλογα με τη διάθεση πόρων των Π.Ε.Π.) οι
σχετικές δαπάνες λειτουργίας θα καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2544.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υγείας
4. Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
6. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
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