
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291 
   Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρι-

σης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθη-

σης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός 

υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 96/17.5.1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
ειδικότερα την παρ. 3 του άρθ. 4Α.

2. Το ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Β΄/01-06-2018) «Κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για 
την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υπο-
δοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας 
μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, 
για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρό-
ληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών 
στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις».

3. Το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-2014), «Προ-
σαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 
τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων ορ-
γάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις 
για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», άρθρο 13.

4. To v. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε.

5. Το ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/9-12-2013/Α΄), «Προσαρ-
μογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορι-
ακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και 
άλλες διατάξεις» του άρθρου 27.

6. Το ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/21-08-1997), άρθρο 
28 παρ. α.

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

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/ Α΄/23-09-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Η αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β΄ 2932) υπουρ-
γική απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο 
εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός 
κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικα-
σίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκο-
πιμότητας 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 τροποποιείται και ισχύει.

10. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017 (ΦΕΚ 
94/23-01-2017) υπουργική απόφαση με θέμα «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ. 19569/14-3-2017, (Β΄ 1033) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Έλεγχος της οικονομι-
κής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που 
λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ. 11 του 
ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96Α΄) από ορκωτούς λογιστές [άρ-
θρο 4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 
(ΦΕΚ 145Α΄)]».

12. Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.32477/28-4-2017, (Β΄ 1811) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Δοκιμαστική εφαρμογή 
του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων 
ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του άρ. 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96Α΄) από ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προστέ-
θηκε με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]»·

13. Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ46786/26-6-2017, (Β΄ 2175) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντιστοίχιση θέσεων ευ-
θύνης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 11 του 
ν. 2716/1999 σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 16 
παρ. 1 και 5 του ν. 4354/2015».

14. Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/15-4-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΦ2Θ-Μ47) υπουργική απόφαση με θέμα «Τήρηση 
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας».
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15. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/29-5-2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρο-
ποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Υ5β/
οικ 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β΄/2001) με θέμα «Καθο-
ρισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του 
ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής 
του ιδίου άρθρου».

16. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50557/29-5-2013 (ΦΕΚ 
Β΄  1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ. 
156618/25.11.2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνω-
σης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 
του ν. 2716/199 (ΦΕΚ Β΄ 2444/14.12.2009)».

17. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 56669/11-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 «Καθορι-
σμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέ-
ντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (ΦΕΚ 
Β΄ 2444/14.12.2009) όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με την 
αριθμ. υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π. οικ 50557/29.05.13 
(ΦΕΚ Β΄ 1299)».

18. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.06.13 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Κα-
θορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 
Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτρο-
φεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (ΦΕΚ 
Β΄ 661/23.5.2000)».

19. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 35724 (ΦΕΚ485/τ.  Β΄/
19-4-2002) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός του 
κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/1999 ειδικού ενοποιημέ-
νου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ.
Υ4α/οίκ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί 
«Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων».

20. Την αριθμ. Α3α/οικ. 876 (ΦΕΚ Β΄ 661/23.5.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υφυπουργού Οικονομι-
κών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων 
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του 
ν. 2716/1999».

21. Την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου Συστή-
ματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου 
και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής 
υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

22. Την με αριθμ. Β1α/45252/12-06-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (Α.Λ.Ε. 2310802053 του Φ/ΕΦ 1015-
201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος διοικητικής 
και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και 
παρακολούθησης της ποιότητας και γενικές αρχές

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
εμπίπτουν:

α. Ο τρόπος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας που σύμφωνα με το άρθρο 
11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α΄ 96/17.5.1999) ανήκουν σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών όλων των μονάδων ψυχικής υγείας 
που προβλέπονται από το ν. 2716/1999 και ανήκουν σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

2. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, ανα-
πτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές: της 
κοινοτικής ψυχιατρικής, της τομεοποίησης, της προτε-
ραιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, της εξωνοσο-
κομειακής περίθαλψης, του αποϊδρυματισμού, της ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, 
της εξατομικευμένης προσέγγισης, της διασφάλισης του 
συνεχούς της φροντίδας, της προσβασιμότητας, της δι-
ασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, και του σεβασμού των ατομικών και κοινω-
νικών δικαιωμάτων.

3. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται από Μονά-
δες Ψυχικής Υγείας οι οποίες συστήνονται για το σκοπό 
αυτό και λειτουργούν υπό την επιστημονική, διοικητική 
και διαχειριστική ευθύνη Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με 
όσα κατά περίπτωση ορίζει ο νόμος.

4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι όπως ορίζονται 
στο σχετικό ένα (1) νόμο, όπως τροποποιείται και ισχύει.

5. Η διοικητικο-οικονομική διαχείριση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας, είναι αυτοτελής και αυτόνομη, διενερ-
γείται στο πλαίσιο ενός ετήσιου προϋπολογισμού και 
ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και την 
οικονομική διαχείριση του φορέα. Σε κάθε περίπτωση 
η διοικητική και η οικονομική διαχείριση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας διέπεται από τις αρχές της "χρηστής διοί-
κησης", της νομιμότητας και της διαφάνειας στην οικονο-
μική διαχείριση και της αποτελεσματικής και αποδοτικής 
αξιοποίησης των οικονομικών πόρων της χώρας.

6. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας χρηματοδοτούνται εν 
όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας, είτε από την πρώτη ημέρα λειτουρ-
γίας τους, είτε από την επομένη ημέρα της λήξης τυχόν 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 
εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την 
έγκριση από άποψη σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης 
ή λειτουργίας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των 
μονάδων ψυχικής υγείας.

Άρθρο 2
Δαπάνες μονάδων ψυχικής υγείας που κρίνονται 
επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας

1. Οι δαπάνες των μονάδων ψυχικής υγείας που χρη-
ματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας είναι:

α. Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, υπόδη-
σης, υγιεινής και ψυχαγωγίας) των εξυπηρετουμένων 
από τις μονάδες ψυχικής υγείας.

β. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής πε-
ρίθαλψης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που 
λαμβάνουν υπηρεσίες από τις μονάδες ψυχικής υγείας, 
στο βαθμό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτο-
νται από ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία πρόνοιας ή στο 
βαθμό που ο λήπτης των υπηρεσιών της μονάδας ψυχι-
κής υγείας δεν είναι ασφαλιστικά ή προνοιακά καλυμμέ-
νος. Η νοσηλευτική περίθαλψη των επωφελούμενων των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας επιβάλλεται να εξυπηρετείται 
σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ 
σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επαρκώς τεκμη-
ριωμένη αιτιολόγηση. Δαπάνες κάλυψης αποκλειστικής 
νοσηλεύτριας:

Ι. σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν 
από τα έσοδα του ενοίκου σε όλες τις απαιτούμενες 
βάρδιες

ΙΙ. στην περίπτωση που ο ένοικος δεν έχει πόρους 
γ. Δαπάνες για την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγεί-
ας όπως ενδεικτικά η αγορά εκπαιδευτικού υλικού και 
υλικού απασχολησιοθεραπείας, η οργάνωση τακτικών 
επισκέψεων σε χώρους της κοινότητας, η συμμετοχή σε 
ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με συμβάσεις 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας προσωπικού, σύμφωνα 
με την έγκριση σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή 
λειτουργίας της μονάδας ψυχικής υγείας, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των εργο-
δοτικών ή άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων, οι οποίες 
καθορίζονται από τις διατάξεις περί Ενιαίου Μισθολογί-
ου, όπως αυτές ισχύουν στην ελεγχόμενη χρήση.

ε. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων επιστη-
μονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών και εν γένει 
ελευθέρων επαγγελματιών, απαραίτητων για την λει-
τουργία της μονάδων ψυχικής υγείας και τη φροντίδα 
των εξυπηρετουμένων απ' αυτήν.

στ. Λειτουργικές δαπάνες όπως ηλεκτροφωτισμός, 
θέρμανση, ύδρευση - αποχέτευση, χρήση τηλεπικοινω-
νιακών δικτύων και διαδικτύου, τηλεγραφικά, ταχυδρο-
μικά έξοδα και ασφάλιση πυρός.

ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, εθνικά και 
διεθνή δίκτυα, έντυπη και γραφική ύλη.

η. Οι εύλογες δαπάνες για τη μίσθωση χώρων που είναι 
απαραίτητοι για τη λειτουργία των μονάδων ψυχικής 

υγείας, καθώς και οι δαπάνες κοινοχρήστων. Οι ορκωτοί 
ελεγκτές στην έκθεση τους, ελέγχουν ότι το μίσθωμα 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κάθε φορά τιμές της 
τοπικής αγοράς, καθώς επίσης και τη διαδρομή εκμί-
σθωσης. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες σε πε-
ρίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε μέλος της διοίκησης 
του φορέα ψυχικής υγείας ή σε πρόσωπο με συγγένεια 
1ου και 2ου βαθμού με μέλος της διοίκησης του φορέα 
ή μεσολαβεί καθεστώς υπεκμίσθωσης.

θ. Δαπάνες για την μακροχρόνια μίσθωση πάγιου κι-
νητού ή ακίνητου εξοπλισμού.

ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκα-
ταστάσεων και μεταφορικών μέσων.

ια. Δαπάνες απόκτησης, επισκευής, συντήρησης ή 
αντικατάστασης εξοπλισμού (ηλεκτρονικός, ηλεκτρικός, 
ειδικός, ξενοδοχειακός και λοιπά είδη) αναγκαίου για 
την καθημερινή και ποιοτική λειτουργία της μονάδας 
ψυχικής υγείας.

ιβ. Δαπάνες απόκτησης, υποστήριξης ή αντικατάστα-
σης λογισμικού, αναγκαίου για τη λειτουργία της μονά-
δας ψυχικής υγείας και για την εναρμόνιση σε ειδικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ιγ. Δαπάνες μετακίνησης - μεταφοράς και τα παντός 
είδους έξοδα μετακίνησης των επωφελούμενων ασθε-
νών για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε οργανωμένες 
εκδηλώσεις και γενικά για θεραπευτικούς και αποκατα-
στασιακούς λόγους. Επίσης, οι δαπάνες μετακίνησης - 
μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του προσωπικού 
και των εξωτερικών συνεργατών των μονάδων ψυχικής 
υγείας, εφόσον αυτοί μετακινούνται για λόγους που σχε-
τίζονται άμεσα με την λειτουργία και την πραγματοποί-
ηση του έργου των μονάδων τους.

ιδ. Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων αγωγής 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας καθώς 
και οι δαπάνες για την έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω 
εντύπων.

ιε. Διάφοροι φόροι ή τέλη που βαρύνουν τους φορείς.
ιστ. Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα.
ιζ. Δαπάνες για την νομική υποστήριξη των ενοίκων 

καθώς και δαπάνες για την τυχόν αναγκαία θέση ενοίκου 
σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. 

ιη. Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών προς το σκοπό 
συμμόρφωσης και για την εναρμόνιση σε ειδικές διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμε-
νες παραγράφους απαιτούν επαρκή και τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση και τελούν υπό την τελική έγκριση της Δι-
εύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Για τη διαφανή λειτουργία οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας, την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου από τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά 
όργανα, οι φορείς που έχουν την επιστημονική και διοι-
κητική ευθύνη λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας 
και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας υπο-
χρεούνται να τηρούν συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, ευ-
ανάγνωστα και εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία αυτά είναι:
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α. Διπλογραφικό λογιστικό συστήματος ενημέρωσης 
των βιβλίων τους, που θα υποστηρίζει την αυτοτελή λο-
γιστική παρακολούθηση κάθε επιχορηγούμενης Μ.Ψ.Υ. 
(τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας). Παράλληλα στο λογα-
ριασμού 64, καταχωρούνται όλα τα κατ’ είδος οργανικά 
έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο 
λογαριασμό της ομάδας 6.

β. Ειδικό φάκελο ανά κατηγορία δαπάνης και ανά μο-
νάδα ψυχικής υγείας με το σύνολο των δικαιολογητικών, 
παραστατικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, ταξινο-
μημένων κατ’ έτος με απόλυτη χρονολογική σειρά, αλλά 
και με το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων εξόφλη-
σης κάθε μιας δαπάνης.

γ. Αναλυτικά στοιχεία των ωφελουμένων της κάθε μο-
νάδας, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρη-
το όπως αυτό ορίζεται στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία 
περί προστασίας των προσωπικών και προσωπικών ευ-
αίσθητων δεδομένων. Πρόσβαση σε αυτά μπορούν να 
έχουν μόνο θεσμοθετημένα όργανα ή πρόσωπα.

δ. Αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του εξοπλισμού 
κάθε μονάδας ψυχικής υγείας. Τα πάγια περιουσια-
κά στοιχεία (λογιστική καρτέλα παγίων) καθώς και τα 
είδη εξοπλισμού που συνιστούν τη συνολική περιουσία 
του φορέα, θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ενιαίο 
αρχείο. Απογραφή περιουσίας κάθε μονάδας ψυχικής 
υγείας θα πραγματοποιείται τον Ιανουαρίου κάθε έτους, 
όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση 876/2000, 
(αρθ. 18, παρ. 3). Τα απογραφικά φύλλα θα φέρουν τις 
υπογραφές από τους διενεργήσαντες την απογραφή, οι 
οποίοι ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης του φορέα 
και θα τυγχάνουν της έγκρισης αυτού.

ε. Συμβάσεις εργασίας μεταξύ του φορέα και των απα-
σχολουμένων σε κάθε μονάδα ψυχικής υγείας.

στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υπο-
βάλλονται στον ΕΦΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες κατα-
στάσεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά ταμεία. 
Η λογιστική παρακολούθηση των κρατήσεων, υπέρ 
ασφαλιστικών φορέων, του Δημοσίου και λοιπών τρίτων 
όπως και των αντίστοιχων αποδόσεων τους θα γίνεται σε 
διακριτούς λογαριασμούς ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συμφωνία σε επίπεδο 
Μονάδας και σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.

ζ. Τα αντίγραφα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στα ασφαλιστικά ταμεία.

η. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας η οποία θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες προθεσμίες.

θ. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος.
ι. Αναλυτική κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαρια-

σμού (EXTRAIT).
3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπο-
χρεούνται στην τήρηση μοναδικού τραπεζικού λογαρια-
σμού, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας της οποίας έχουν την 
ευθύνη λειτουργίας, στον οποίο θα γίνεται μεταφορά του 
ποσού της επιχορήγησης και στον οποίο θα αποτυπώ-
νονται όλες οι κινήσεις των εσόδων και δαπανών που 
αφορούν τη λειτουργία της Μονάδας.

4. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
έχουν την ευθύνη λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγεί-
ας, υποχρεούνται στην εξόφληση της μισθοδοσίας μέσω 
του τραπεζικού λογαριασμού και στη τμηματική ή ολική 
εξόφληση του φορολογικού στοιχείου για δαπάνες αγα-
θών ή λήψης υπηρεσιών αξίας 200 ευρώ και άνω ανά 
στοιχείο, μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και παραστατικών, οι ανωτέρω πλη-
ρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες και ως 
εκ τούτου κρίνονται ως μη επιλέξιμες για επιχορήγηση.

6. Βασική προϋπόθεση για την πλήρη επιλεξιμότητα 
των δαπανών των μονάδων ψυχικής υγείας και για χρη-
ματοδότηση τους από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Υγείας είναι η αυστηρή τήρηση των επιμέρους 
προϋποθέσεων (αριθμός φιλοξενουμένων, σύνθεση 
προσωπικού, αριθμός ωφελουμένων, χωρική ευθύνη 
κ.ά.) που αναφέρονται στη σχετική Απόφαση έγκρισης 
σκοπιμότητας ή την Απόφαση ίδρυσης ή λειτουργίας 
της Μονάδας και ιδιαίτερα των επιμέρους στοιχείων που 
αναφέρονται στη σύνθεση του προσωπικού αυτής.

7. Σε περιπτώσεις βεβαιωμένων παρατυπιών ή παρα-
βάσεων η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας, επιλαμβάνεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα 
με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στον φορέα που έχει 
την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή και απρό-
σκοπτη θεραπευτική αντιμετώπιση των ληπτών των υπη-
ρεσιών της Μονάδας, την προάσπιση των ατομικών τους 
δικαιωμάτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στη Μονάδα.

8. Σε περίπτωση που οι ετήσιες απολογιστικές δαπάνες 
της Μονάδας εμφανίζουν σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος 10% ή μεγαλύτερη αύξηση, η οποία δεν έχει εγκρι-
θεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, κινείται 
διαδικασία δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3
Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων

1. Οι φορείς υποχρεούνται με ευθύνη του επιστημο-
νικά υπεύθυνου και του νόμιμου εκπροσώπου τους, να 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας προϋπολογιστικά στοιχεία για το επόμενο 
οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
του τρέχοντος έτους.

2. Τα προϋπολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας σε ηλεκτρονική μορφή, με 
βάση πρότυπα έντυπα που έχουν ήδη αποσταλεί στους 
φορείς και συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έκθεση για 
τις οικονομικές ανάγκες της κάθε μονάδας του φορέα 
που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και αναλυτικά όλα 
τα ακόλουθα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία:

α) Σύνθεση προσωπικού που θα απασχοληθεί κατ’ 
άτομο και κατά ειδικότητα, με ανάλυση κατ’ άτομο του 
ύψους των αμοιβών.

β) Ποσοτική εκτίμηση του αριθμού των ληπτών των 
υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.
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γ) Εύρος σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τυχόν επέ-
κταση αυτών συγκριτικά με τα αμέσως προηγούμενα 
έτη.

δ) Γενικούς και αναλυτικούς - επιμέρους στόχους του 
σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας για το έτος αναφο-
ράς στους τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό 
έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

ε) Δείκτες επίτευξης του σχεδιαζόμενου έργου της Μο-
νάδας, σχετιζόμενους με τους γενικούς και επιμέρους 
στόχους, σε όλους τους παραπάνω τομείς.

στ) Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης υπηρε-
σιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελ-
ματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, 
ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση των 
αναγκών αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου 
ύψους της σχετικής δαπάνης.

ζ) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών 
προμήθειας, συντήρησης ή αντικατάστασης εξοπλισμού, 
επίπλων και σκευών και αποτύπωση του προϋπολογιζό-
μενου κόστους.

η) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών 
για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών της Μονάδας (πα-
ροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ.).

3. Στα προϋπολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνονται όλα τα έσοδα που προβλέπεται να ει-
σπραχθούν από τους φορείς ψυχικής υγείας και τα οποία 
προέρχονται από πηγές άλλες πέραν των επιχορηγήσεων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικότερα:
α. Έσοδα από ίδιους πόρους και αξιοποίηση των πε-

ριουσιακών στοιχείων των φορέων.
β. Έσοδα από δωρεές και χορηγίες.
γ. Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών.
δ. Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμματα.
ε. Λοιπά Έσοδα.
στ. Η παρακολούθηση της χρηματοδότησης της κάθε 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα γίνεται σε διακριτούς λογα-
ριασμούς, ανά πηγή χρηματοδότησης.

ζ. Σε περίπτωση δανεισμού διαθεσίμων μεταξύ των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ίδιου Φορέα, οι συναλλα-
γές καταγράφονται και παρακολουθούνται με τον πλέον 
ευδιάκριτο τρόπο και συνοδεύονται από εγκριτικές απο-
φάσεις του οργάνου διοίκησης του Φορέα.

4. Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 
κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος των απολογισμών των αμέσως προηγούμενων 
ετών λειτουργίας της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση:

α. Η συμμετοχή της κατηγορίας δαπανών «αμοιβές 
και έξοδα προσωπικού» στη σύνθεση του συνολικού 
ετήσιου προϋπολογισμού κάθε μονάδας ψυχικής υγείας 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 60% κατ’ ελάχιστον και 
του 70% το μέγιστο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτεί-
ται επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

β. Στην κατηγορία «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά 
υπευθύνου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η απα-
σχόληση επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον με τη 

μορφή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η μηνιαία 
μικτή αμοιβή του επιστημονικά υπεύθυνου καθορίζε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει την μηνιαία μεικτή αμοιβή 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρε-
σίας με αντίστοιχα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την 
ανωτέρω 13 σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μερικής 
απασχόλησης η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου 
προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου απασχόλησης του. 
Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επιτρέπεται να απα-
σχολείται σε περισσότερες από δύο (2) Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η συνολική αμοιβή του και 
το τυχόν εργοδοτικό κόστος επιμερίζεται αναλογικά στις 
δύο Μονάδες και αποτυπώνεται στα προϋπολογιστικά 
και απολογιστικά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι οι δύο Μονάδες να βρίσκονται εντός του ίδιου 
Νομού ή της ίδιας Νήσου.

γ. Ο εξωτερικός επόπτης της δομής δεν μπορεί να εί-
ναι εργαζόμενος (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) της 
συγκεκριμένης δομής, άλλης δομής του ίδιου Φορέα 
καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Φορέα και επιτρέπεται 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρέχει υπηρεσίες επο-
πτείας σε περισσότερες από μια (1) Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας του ίδιου φορέα. Ο ορισμός του γίνεται μετά από 
πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου και οι μηνιαίες 
συνεδρίες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) 
ανά Μονάδα.

δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των "αμοιβών και εξόδων 
τρίτων" αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των 
σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ ετησίως, πλέ-
ον των τυχόν επιβαρύνσεων και του τυχόν αναλογούντος 
Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Από το ανωτέρω όριο εξαιρούνται:
α) οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα Κέντρα 

Ημέρας, σε περίπτωση άγονης προκήρυξης για την πρό-
σληψη προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης 
Μονάδων που εξυπηρετούν δυσπρόσιτες περιοχές ή/και 
οι ανάγκες στελέχωσης με συγκεκριμένες ειδικότητες.

β) οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που αναπτύσσουν συ-
μπληρωματικές δράσεις ή προγράμματα σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της παρούσας.

Ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. του φορέα, τους νόμιμους 
εκπροσώπους και τους διαχειριστές, καθώς και τους 
συζύγους και τους συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών, 
οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στο φορέα ως εξωτε-
ρικοί συνεργάτες, η μηνιαία αμοιβή τους δεν δύναται να 
υπερβαίνει την μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμέ-
νου Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με αντίστοιχα 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την ανωτέρω 13 σχετική 
απόφαση.

5. Τα ετήσια αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία κάθε 
φορέα και η έκθεση που τα συνοδεύει υποβάλλονται στη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σε περίπτωση που η Διεύ-
θυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει υπερβολικές και μη 
επιλέξιμες δαπάνες στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό 
του φορέα ζητά εγγράφως από τον φορέα να υποβάλει 
νέο, αναμορφωμένο προϋπολογισμό. Ο φορέας εντός 
10 ημερών από τη λήψη του εγγράφου της Διεύθυνσης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34478 Τεύχος B’ 2809/04.07.2019

Ψυχικής Υγείας υποχρεούται να προβεί σε αναδιατύπω-
ση και εκ νέου κατάθεση του τροποποιημένου προϋπο-
λογισμού.

6. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, και σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες ή σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης ο φορέας, που έχει την επιστη-
μονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας μιας μονάδας, 
δύναται να αιτηθεί τεκμηριωμένα την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού της.

Άρθρο 4
Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων

1. Οι φορείς υποχρεούνται στην σύνταξη και υποβολή 
στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
λεπτομερών ετήσιων απολογιστικών στοιχείων, με βάση 
πρότυπα έντυπα που έχουν αποσταλεί για κάθε μονάδα 
ψυχικής υγείας, το αργότερο έως το τέλος του μηνός 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Τα απολογιστικά 
στοιχεία, που συντάσσονται και υποβάλλονται με την 
ευθύνη του Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου 
της Μονάδας, συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έκθεση 
που περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής ποιοτικά και ποσο-
τικά στοιχεία: 

α) Σύνθεση προσωπικού που απασχολήθηκε κατ’ άτο-
μο και κατά ειδικότητα.

β) Ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των ληπτών των 
υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.

γ) Εύρος παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και 
συσχέτιση τους με τις αντίστοιχες των αμέσως προη-
γουμένων ετών.

δ) Δείκτες επίτευξης του έργου της Μονάδας που 
πραγματοποιήθηκε, σχετιζόμενους με τους γενικούς και 
επιμέρους στόχους, που αρχικά κατά τη σύνταξη των 
προϋπολογιστικών στοιχείων είχαν τεθεί, στους τομείς: 
θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, 
επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαι-
δευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

ε) Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών από τρίτους 
(επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και 
ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους 
επαγγελματίες εν γένει) που έλαβε η μονάδα κατά το 
έτος αναφοράς.

2. Τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία για κάθε μονάδα 
ψυχικής υγείας συνυποβάλλονται και στην αρμόδια 
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση 
τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. - Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), του Τομέα Ψυχικής Υγείας 
στον οποίο ανήκει κάθε μονάδα, επίσης το αργότερο έως 
το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους. 
Η Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση 
τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. - Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στην οποία κατατέθηκε ο ετή-
σιος απολογισμός της Μονάδας, υποχρεούται εντός μη-
νός από τη λήψη του απολογισμού να συντάξει έκθεση 
αξιολόγησης της Μονάδας, η οποία αφορά αποκλειστικά 
στην ποιοτική εκτίμηση του παραγόμενου θεραπευτικού 
έργου της, και να την αποστείλει στη Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας με κοινοποίηση στη Διοίκηση του φορέα στον 
οποία ανήκει η Μονάδα.

3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπο-
χρεούνται επιπλέον να συντάσσουν, με ευθύνη του 
Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου και να 
αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, τριμηνιαία προοδευτικά απολογι-
στικά στοιχεία, σύμφωνα με πρότυπα έντυπα που έχουν 
αποσταλεί στους φορείς. Η υποβολή των τριμηνιαίων 
απολογιστικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά και έως 
το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.

Άρθρο 5
Επίπεδα ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας

1. Ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής λειτουρ-
γίας των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν υπό 
την επιστημονική και διοικητική ευθύνη νομικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
διακρίνεται σε τρία επίπεδα.

2. Σε πρώτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
συνίσταται στον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας 
των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλουν οι Μονά-
δες Ψυχικής Υγείας, βάσει της Έκθεσης των Ορκωτών 
Ελεγκτών.

3. Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από την 
Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού -Διαχειριστικού 
Ελέγχου του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 όπως αυτή λει-
τουργεί βάσει της αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οίκ.72732 (ΦΕΚ 1105/
Β΄/9.6.2009) υπουργικής απόφασης.

4. Σε τρίτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από το Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας βάσει των 
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του εν λόγω Σώ-
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Παρακολούθηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των μονάδων ψυχικής 
υγείας 

Άρθρο 6
Κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

1. Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξε-
νώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), 
είναι υποχρεωμένες να τηρούν, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, τα «υποχρεωτικά κριτήρια» του «Εγχειριδίου Δι-
ασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας στις Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». Το «Εγχειρίδιο» έχει 
καταστεί δεσμευτικό για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, σύμφωνα με το αριθμ. 5Υβ/Γ.Π./οικ. 
34828/13.03.2009 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η εποπτεία τήρησης των «υποχρεωτικών κριτηρίων» 
του «Εγχειριδίου» γίνεται σε πρώτο βαθμό με ευθύνη 
της αρμόδιας Τ.Επ.Ε.ΨΥ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.ΨΥ.Π.Ε. (και, έως τη 
συγκρότηση τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. - Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), η οποία κατά 
τη σχετική διαδικασία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες για 
τους «εξωτερικούς αξιολογητές» που παρέχονται στο 
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«Εγχειρίδιο» και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία 
αποστέλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και την κοι-
νοποιεί στη Διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η 
Μονάδα. Κατ’ έτος εποπτεύεται από την Τομεακή Επι-
τροπή Ψυχικής Υγείας δείγμα Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, όχι μικρότερο του 1/3 αυτών, ώστε σε 
διάρκεια τριετίας να έχει εποπτευθεί το σύνολο των Μο-
νάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

3. Σε δεύτερο βαθμό η εποπτεία τήρησης των «υπο-
χρεωτικών κριτηρίων» γίνεται με ευθύνη της Διεύθυν-
σης Ψυχικής Υγείας, με προτεραιότητα στις Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που παρουσιάζουν τα 
σημαντικότερα προβλήματα, σύμφωνα με τις εκθέσεις 
των Τομεακών Επιτροπών. Η πλήρης αξιοποίηση του 
«Εγχειριδίου», ως αξιολογητικού εργαλείου για τη δια-
σφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας στις Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης θα επιτευχθεί με την 
πλήρη εφαρμογή αυτού.

4. Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα Κέ-
ντρα Ημέρας, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη ανάλογο 
εργαλείο Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας, 
η εποπτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων 
οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται με βάση τα αριθμό 
Υ5β/οίκ. 1662 (ΦΕΚ 691/τ. Β΄/5-6-2001) και Υ5β/Γ.Π.οίκ. 
156618 (ΦΕΚ 2444/τ. Β΄/14-12-2009) σχετικά έγγραφα 
σε πρώτο βαθμό με ευθύνη της αρμόδιας Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. 
ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. - 
Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), και σε δεύτερο βαθμό από τη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας, με διαδικασίες ανάλογες αυτών των Μο-
νάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

5. Για τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η επο-
πτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων οργάνω-
σης και λειτουργίας γίνεται με βάση ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συμπληρωματικές δράσεις και χρηματοδότηση 
των μονάδων ψυχικής υγείας

Άρθρο 7
Δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δράσεων από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

1. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια Μονάδα Ψυχικής Υγεί-
ας μπορεί να αναπτύσσει συμπληρωματικές δράσεις ή 
προγράμματα που διαφοροποιούνται από τα όσα ορί-
ζονται στην απόφαση για την έγκριση σκοπιμότητας ή 
την απόφαση για τη σύσταση ή την απόφαση για την 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας, εφόσον αυτό προκύπτει 
ως τεκμηριωμένη ανάγκη ψυχικής υγείας στον οικείο 
Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε σημαντική, ποσοτι-
κά και ποιοτικά, επέκταση του εύρους δραστηριοτήτων 
της Μονάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α) Οργανωμένα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και 
στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας.

β) Οργανωμένα προγράμματα υποστηριζόμενης απα-
σχόλησης.

γ) Οργανωμένα προγράμματα προεπαγγελματικής 
ή/και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.

δ) Ανάπτυξη και λειτουργία «πιλοτικών» δραστηρι-
οτήτων Κέντρου Ημέρας από άλλες Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας.

ε) Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων «λέσχης 
ελεύθερου χρόνου και δημιουργικής απασχόλησης».

στ) Ανάπτυξη και λειτουργία «τηλεφωνικών γραμμών 
υποστήριξης και βοήθειας» από λειτουργούντα Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.ά.

 ζ) Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών στεγα-
στικών δομών προσωρινής διαμονής (προστατευμένων 
διαμερισμάτων) από ΜΨΑ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέ-
ντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.ά.

η) Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων παρεμβά-
σεων για νέες, «αναδυόμενες» ψυχικές διαταραχές (συ-
νοσηρότητα, διαταραχές διατροφής, bulling, εξάρτηση 
από διαδίκτυο, αυτοκτονίες κ.ά.)·

θ) Ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηρι-
οτήτων σε τοπική κλίμακα που να απευθύνονται σε στε-
λεχιακό δυναμικό άλλων τομέων (εκπαιδευτικοί, στελέχη 
αυτοδιοίκησης, στελέχη πρόνοιας, κ.ά.)

ι) Διενέργεια οργανωμένων ερευνητικών πρωτοβου-
λιών για τον επιπολασμό των ψυχικών διαταραχών, την 
επιδημιολογίας πληθυσμών υψηλού κινδύνου κ.α.

ια) Οργανωμένα προγράμματα αναδόχων και φιλοξε-
νουσών οικογενειών.

ιβ) Ανάπτυξη καινοτομιών και χρήση νέων τεχνολογι-
ών στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ιγ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνηγορίας και υπο-
στήριξης της συλλογικής έκφρασης των ψυχικά ασθενών 
και των οικογενειών τους.

ιδ) Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε επείγουσες περι-
πτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές 
κ.λπ.) ή εκτάκτων και επειγουσών καταστάσεων.

ιε) Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσι-
ών ψυχικής υγείας κατ’ οίκον και παρέμβασης στη κρίση.

2. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας ο οποίος έχει την 
επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας Μονάδας, 
μετά από έκφραση γνώμης της αρμόδιας Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. 
ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. - 
Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), συντάσσει τεκμηριωμένη πρόταση προς τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αιτείται την έγκριση από 
άποψη σκοπιμότητας. Η πρόταση αναλύεται διεξοδικά 
και ως προς το «φυσικό» της αντικείμενο και ως προς τα 
στοιχεία που συνθέτουν το κόστος της. Σε περίπτωση 
έγκρισης η Μονάδα ενσωματώνει στον ετήσιο προϋπο-
λογισμό της το κόστος ανάπτυξης των νέων, συμπλη-
ρωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι πιθανόν να 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ ή άλλων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να μη βαρύνουν τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας

Το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει το σύνολο των εγκε-
κριμένων-επιλέξιμων δαπανών κάθε Μονάδας Ψυχικής 
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Υγείας, με τμηματικές καταβολές κατά τη διάρκεια κάθε 
διαχειριστικού έτους. Η τελευταία καταβολή - αποπλη-
ρωμή του υπολοίπου ποσού, σε περίπτωση που απαι-
τείται, καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας μετά τον 
έλεγχο των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων και την 
πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών από ορκωτούς 
ελεγκτές.

Για την παρακολούθηση και εποπτεία του φυσικού 
αντικειμένου που επιτελείται από τις Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας εφαρμόζεται σε μηνιαία βάση η καταγραφή και 
κοστολόγηση των υπηρεσιών (μοναδιαίο κόστος ανά 
ωφελούμενο και τύπο μονάδας), βάσει των ισχυουσών 
υπουργικών αποφάσεων οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μ.Ψ.Α. και εγκυκλίων εφαρμογής με τεχνικές οδηγίες 
προσαρμογής-καταχώρισης στο λειτουργικό πληροφο-
ριακό σύστημα. Από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας ασκείται σε 
μηνιαία βάση ή σε συγκεκριμένους και καθορισμένους 
μήνες αναφοράς πρωτοβάθμιος έλεγχος και γνωστο-
ποιούνται τα αποτελέσματα επί συνόλω θεραπευτικού 
έργου και του σχετικού κόστους. Το μηνιαίο θεραπευτικό 
έργο - αποτέλεσμα αναγόμενο σε κόστος αποτελεί τη 
βάση καθορισμού του εύρους της μηνιαίας χρηματοδό-
τησης των Μονάδων στις εγκρίσεις σκοπιμότητας κατά 
τη διάρκεια του έτους από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για κάθε μονάδα 
ψυχικής υγείας συνιστούν προϋπόθεση του κύρους της 
έγκρισης των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων βάσει 
των οποίων πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση. Στις 
περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
προκύπτει ότι τα συνολικά ετήσια έσοδα της μονάδας 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας 
υπερβαίνουν τις ετήσιες απολογιστικές δαπάνες της, η 
εποπτεύουσα αρχή δύναται είτε να συμψηφίζει την προ-
κύπτουσα διαφορά με τις αμέσως επόμενες επιχορηγή-
σεις της μονάδας, είτε να εγκρίνει τη διάθεση της προκύ-
πτουσας διαφοράς για πρόσθετες δράσεις της μονάδας. 
Στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω έσοδα της μονάδας 
υπολείπονται των ετήσιων απολογιστικών δαπανών της, 

η προκύπτουσα διαφορά καλύπτεται με την/τις επόμε-
νη/νες επιχορήγηση/σεις της μονάδας ψυχικής υγείας 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ των 
ετήσιων επιλέξιμων απολογιστικών δαπανών της μονά-
δας και του ποσού που προκύπτει από την κοστολόγη-
ση των υπηρεσιών της σε ετήσια βάση, η έγκριση των 
ετήσιων απολογιστικών στοιχείων της μονάδας γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη το μικρότερο εκ των δύο ποσών.

Σε περίπτωση που οι ετήσιες επιλέξιμες απολογιστικές 
δαπάνες της μονάδας υπερβαίνουν το ποσό που προκύ-
πτει από την κοστολόγηση των υπηρεσιών της σε ετήσια 
βάση, ο φορέας οφείλει να προβεί άμεσα σε ισοσκελι-
σμό της σχετικής διαφοράς, ο οποίος αποτυπώνεται στο 
έντυπο του απολογισμού του 2ου τριμήνου του επό-
μενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ανωτέρω σχετικής (9) 
απόφασης, εκτός αν το οικείο Περιφερειακό Διατομεακό 
Συμβούλιο εγκρίνει, κατόπιν αιτιολόγησης, την κάλυψη 
της σχετικής διαφοράς από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, αν ο φορέας 
δεν προβεί σε ισοσκελισμό της διαφοράς για δεύτερο 
οικονομικό έτος, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 13 της ανωτέρω σχετικής (9) απόφασης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος από 1η 

Ιανουαρίου 2020.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-

ταργείται η με αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/16-4- 2010 
(Β΄ 453) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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