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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. Y5α,β/Γ.Π.οικ.39321 (1)
Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγ−

χου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονά−
δες ψυχικής υγείας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

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

ρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
96/17.5.1999) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύ−
ουν και ειδικότερα της παραγράφου 10 του άρθρου 3 
και της παραγράφου 7β του άρθρου 11.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του 
ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/18−6−2007) «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 «Ρυθ−
μίσεις για την ψυχική υγεία» του ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/
τ.Α΄/11−3−2009) «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσο−
κομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ορ−
γανισμών των ειδικών Ψυχιατρικών – Νοσοκομείων και 
των Γενικών Νοσοκομείων.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76/22.4.1992) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 123/24.4.2000.

6. Την αριθμ. 167287 (ΦΕΚ 2480/τ. Β΄/18−12−2009) υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της 
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φω−
τεινής Γεννηματά».

7. Την αριθμ. Α3α/οικ. 876 (ΦΕΚ Β΄ 661/23.5.2000) κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικο−
τροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευ−
μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999».

8. Την αριθμ.Υ5β/οίκ.1962 (ΦΕΚ Β΄ 1268/19.10.2000) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρί−
ων, 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», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ.Υ5β/Γ.Π.οίκ/126064 (ΦΕΚ Β΄ 1916/23.12.2003) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ’ αριθμ.Υ5β/οίκ.1962/21.9.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1268/19.10.2000) Υπουργικής Απόφασης».

9. Την αριθμ. Υ5β/οίκ.1662 (ΦΕΚ Β΄ 691/5.6.2001) υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λει−
τουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς 
και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ίδιου άρθρου».

10. Την αριθμ. Γ3/οίκ.1677 (ΦΕΚ Β΄ 664/31.5.2001) υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 
του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών 
νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ 
οίκον, του άρθρου 6 του Ν. 2716/99».

11. Την αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 35724 (ΦΕΚ485/τ. 
Β΄/19−4−02) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός του 
κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου 
(κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ.Υ4α/οίκ. 
1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Ορισμού 
νοσηλίου Νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οίκ. 72732 (ΦΕΚ 1105/τ.Β΄/9−6−
2009) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος άσκησης 
του ελέγχου και οι σχετικές με το σκοπό αυτό αρμο−
διότητες της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονο−
μικού−Διαχειριστικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του ν. 2716/99 (άρθρο 
11 παρ. 2 ν. 3754/2009 ΦΕΚ Α 43/11−3−2009».

13. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 156618 (ΦΕΚ 2444/τ. Β΄/
14−12−2009) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός 
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του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων 
Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/99».

14. Το υπ’ αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ. 34828/13.03.2009 έγγρα−
φο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την «Εφαρμογή οδηγού διασφάλισης και βελτίωσης της 
ποιότητας στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστα−
σης».

15. Την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου Συστή−
ματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου 
και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχι−
κής υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, 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΄ 96/17.5.99) ανήκουν είτε σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
και που επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών όλων των μονάδων ψυχικής υγείας που προ−
βλέπονται από το ν.2716/1999 και ανήκουν είτε σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

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 διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης των παρεχό−
μενων υπηρεσιών, και του σεβασμού των ατομικών και 
κοινωνικών 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 Γενικών, Ψυχιατρικών και Πα−
νεπιστημιακών Νοσοκομείων, Ερευνητικών Ινστιτούτων 
Ψυχικής Υγείας, καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με 
όσα κατά περίπτωση ορίζει ο νόμος.

4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι: τα Κέντρα Ψυχι−
κής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύ−
ναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα Ιατροπαι−
δαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, 
τα Ψυχιατρικά Τμήματα ενηλίκων ή παιδιών και εφήβων 

των δημόσιων Γενικών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημια−
κές Ψυχιατρικές Κλινικές ενηλίκων ή παιδιών και εφή−
βων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα 
Ψυχιατρικά ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία (έως της 
πλήρους κατάργησής τους), τα Πανεπιστημιακά Ινστι−
τούτα 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 Μο−
νάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα−
σης, τα Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής (επαν)ένταξης και οι 
Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής 
Επανένταξης, και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορι−
σμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).

5. Η διοικητικο−οικονομική διαχείριση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής 
του φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, εί−
ναι αυτοτελής και αυτόνομη, διενεργείται στο πλαίσιο 
ενός εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ετήσιου προϋπολογισμού και ισχύουν οι διατάξεις που 
διέπουν τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση 
του φορέα.

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση και η οικονομική δι−
αχείριση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας διέπεται από 
τις αρχές της “χρηστής διοίκησης”, της νομιμότητας 
και της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση και της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής αξιοποίησης των –εν 
ανεπαρκεία− οικονομικών πόρων της χώρας.

6. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας χρηματοδοτούνται εν 
όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είτε 
από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, είτε από την 
επομένη ημέρα της λήξης τυχόν συγχρηματοδοτούμε−
νου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραί−
τητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά 
με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας ή σχετικά με 
τη σύσταση ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας τους.

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

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

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

α. Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, 
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 επωφελουμένων των 
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Μονάδων Ψυχικής Υγείας επιβάλλεται να εξυπηρετείται 
σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
ενώ σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επαρκώς 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

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 και αθλητικές εκδηλώσεις.

δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας προσωπικού, σύμφωνα με την 
έγκριση σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουρ−
γίας της μονάδας ψυχικής υγείας, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ή 
άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων.

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 τηλεπικοινωνι−
ακών δικτύων και διαδικτύου, τηλεγραφικά, ταχυδρομικά 
έξοδα και ασφάλιση πυρός.

ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, συνδρομές σε 
περιοδικά και εφημερίδες, έντυπη και γραφική ύλη.

η. Οι δαπάνες για τη μίσθωση χώρων που είναι απαραί−
τητοι για τη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας.

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

ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων – εγκα−
ταστάσεων.

ια. Δαπάνες απόκτησης, επισκευής, συντήρησης ή 
αντικατάστασης εξοπλισμού, επίπλων και σκευών ανα−
γκαίων για την ποιοτική λειτουργία της μονάδας ψυ−
χικής υγείας.

ιβ. Δαπάνες απόκτησης ή αντικατάστασης λογισμι−
κού, αναγκαίου για τη λειτουργία της μονάδας ψυχικής 
υγείας.

ιγ. Δαπάνες μετακίνησης – μεταφοράς και τα παντός 
είδους έξοδα μετακίνησης των επωφελουμένων 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 
σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία και την πραγμα−
τοποίηση 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 φο−
ρείς.

ιστ. Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα.
Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στις αμέσως προηγού−

μενες παραγράφους απαιτούν επαρκή και τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση και τελούν υπό την τελική έγκριση της 
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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 υποχρε−
ούνται να τηρούν συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, ευανά−
γνωστα και εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία αυτά είναι:

α. Αναλυτικές λογιστικές καταχωρήσεις, χωριστές 
για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας, συμβατές με τις υπο−
χρεώσεις του φορέα με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (π.δ.186/1992 όπως αυτός ισχύει και τα όσα 
προβλέπονται από τους ισχύοντες φορολογικούς νό−
μους). Σε κάθε περίπτωση ο φορέας τηρεί αναλυτικές 
λογιστικές καταστάσεις για κάθε μονάδα ψυχικής υγεί−
ας χωριστά, στις οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται 
αναλυτικά και συγκεντρωτικά όλα τα έσοδα και οι δα−
πάνες ανά κατηγορία όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της παρούσης.

β. Ειδικό φάκελο ανά κατηγορία δαπάνης και ανά 
μονάδα ψυχικής υγείας με το σύνολο των δικαιολογη−
τικών, παραστατικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, 
ταξινομημένων κατ’ έτος με απόλυτη χρονολογική σει−
ρά, αλλά και με το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων 
εξόφλησης κάθε μιας δαπάνης.

γ. Αναλυτικά στοιχεία των ωφελουμένων της κάθε 
μονάδας, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν το απόρ−
ρητο και στα οποία πρόσβαση μπορούν να έχουν μόνο 
θεσμοθετημένα όργανα ή πρόσωπα.

δ. Αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού κάθε μονάδας 
ψυχικής υγείας.

ε. Συμβάσεις εργασίας μεταξύ του φορέα και των 
απασχολουμένων σε κάθε μονάδα ψυχικής υγείας.

στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υπο−
βάλλονται στο ΙΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες καταστά−
σεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

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

η. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας

θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.

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 αποτυπώνονται 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 ολι−
κή εξόφληση του φορολογικού στοιχείου για δαπάνες 
αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας 200 ευρώ και άνω 
ανά στοιχείο, με δίγραμμες επιταγές του φορέα ή μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών.
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5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων 
δικαιολογητικών και παραστατικών, οι ανωτέρω πλη−
ρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες και ως 
εκ τούτου κρίνονται ως μη επιλέξιμες για επιχορήγηση 
από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Βασική προϋπόθεση για την πλήρη επιλεξιμότητα 
των δαπανών των μονάδων ψυχικής υγείας και για χρη−
ματοδότησή τους από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η αυ−
στηρή τήρηση των επιμέρους προϋποθέσεων (αριθμός 
φιλοξενουμένων, σύνθεση προσωπικού, αριθμός ωφε−
λουμένων, χωρική ευθύνη κ.ά.) που αναφέρονται στη 
σχετική Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας ή την Απόφα−
ση σύστασης ή την Απόφαση ίδρυσης ή λειτουργίας της 
Μονάδας και ιδιαίτερα των επιμέρους στοιχείων που 
αναφέρονται στη σύνθεση του προσωπικού αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης των επιμέρους προϋπο−
θέσεων που αναφέρονται στις ως άνω σχετικές κατά 
περίπτωση Αποφάσεις, χωρίς γι’ αυτό να ευθύνεται ο 
φορέας, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Μονάδας συ−
ντάσσεται μειωμένος ανάλογα και μόνο ως προς το 
μέρος και τις κατηγορίες των δαπανών που επηρεάζο−
νται από την υπολειμματική λειτουργία της.

7. Σε περιπτώσεις βεβαιωμένων παρατυπιών ή παρα−
βάσεων η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα πάντα 
με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, επιλαμβάνεται την 
επιβολή κυρώσεων στον φορέα που έχει την ευθύνη 
λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, διασφαλί−
ζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ληπτών των υπηρεσιών 
της Μονάδας, την προάσπιση των ατομικών τους δι−
καιωμάτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στη Μονάδα.

Άρθρο 3
Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων
1. Οι φορείς υποχρεούνται με ευθύνη του επιστημονικά 

υπεύθυνου και του νόμιμου εκπροσώπου τους, να υπο−
βάλλουν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 έντυπη και σε ηλεκτρο−
νική μορφή, με βάση πρότυπα έντυπα που θα αποστα−
λούν στους φορείς και συνοδεύονται από τεκμηριωμένη 
έκθεση για τις οικονομικές ανάγκες της κάθε μονάδας 
του φορέα που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής 
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.

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 αποκαταστασια−
κό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δρά−

σεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας.

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

στ) Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης υπηρε−
σιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγ−
γελματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικο−
τήτων, ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση 
των αναγκών αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου 
ύψους της σχετικής δαπάνης.

ζ) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών 
αντικατάστασης ή προμήθειας νέου εξοπλισμού, επί−
πλων και σκευών και αποτύπωση του προϋπολογιζό−
μενου κόστους.

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

3. Στα προϋπολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπερι−
λαμβάνονται όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπρα−
χθούν από τους φορείς ψυχικής υγείας και τα οποία 
προέρχονται απο πηγές άλλες πέραν των επιχορηγή−
σεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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 Προγράμμα−

τα.
ε. Λοιπά Έσοδα.
4. Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 

κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη τόσο 
το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σύμφωνα 
με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την έγκριση σκοπιμότητας ή τη σχε−
τική απόφαση σύστασης ή λειτουργίας της μονάδας 
αναπροσαρμοσμένου ανάλογα, όσο και το ύψος των 
απολογισμών των αμέσως προηγούμενων ετών λειτουρ−
γίας 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 απαιτείται 
επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

β. Στην κατηγορία “αμοιβές και έξοδα προσωπικού” συ−
μπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύ−
νου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η απασχόληση 
επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον με τη μορφή της 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας.

Η μηνιαία μικτή αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου 
σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, 
πλέον εργοδοτικών εισφορών. Σε περίπτωση μερικής 
απασχόλησης η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου 
προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου απασχόλησής του. 
Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επιτρέπεται να απα−
σχολείται σε περισσότερες από δύο (2) Μονάδες Ψυχι−
κής Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η συνολική αμοιβή του 
και το τυχόν εργοδοτικό κόστος επιμερίζεται αναλογικά 
στις δύο Μονάδες και αποτυπώνεται στα προϋπολογι−
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στικά και απολογιστικά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι δύο Μονάδες να βρίσκονται εντός 
του ίδιου Νομού ή της ίδιας νήσου.

γ. Ο εξωτερικός επόπτης της δομής δεν μπορεί να 
είναι εργαζόμενος (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) 
της συγκεκριμένης δομής, άλλης δομής του ίδιου Φορέα 
καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Φορέα και δεν επιτρέ−
πεται να απασχολείται σε περισσότερες από μια (1) 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ο ορισμός του γίνεται μετά 
από πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου. Στα Κέντρα 
Ημέρας και τις Κινητές Μονάδες πραγματοποιείται μία 
(1) συνεδρία το μήνα με τον εξωτερικό επόπτη. Στα 
οικοτροφεία και τους ξενώνες πραγματοποιούνται δύο 
(2) συνεδρίες το μήνα. Ειδικότερα για τις μονάδες που 
φιλοξενούν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και 
Αλτσχάιμερ δύναται να πραγματοποιούνται τέσσερις 
(4) συνεδρίες το μήνα.

δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των “αμοιβών και εξό−
δων τρίτων” αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό 
των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ ετησίως, 
πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και του τυχόν αναλο−
γούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

5. Τα ετήσια αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία 
κάθε φορέα και η έκθεση που τα συνοδεύει ελέγχονται 
από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και σε περίπτωση 
που δεν προκύπτει ζήτημα διαφωνίας ή παρατηρήσε−
ων, εγκρίνονται απ’ αυτήν. Σε περίπτωση που η Διεύ−
θυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει υπερβολικές και μη 
επιλέξιμες δαπάνες στον υποβαλλόμενο προς έγκριση 
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 Ψυχικής Υγείας υποχρεούται να προβεί 
σε αναδιατύπωση και εκ νέου κατάθεση του τροποποι−
ημένου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που και πάλι 
η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει προβλήματα 
στον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα, προχωρά στην 
έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού διαμορφωμένο με βά−
σει τη δική της τεκμηριωμένη άποψη, τόσο ως προς το 
συνολικό του ύψους, όσο και ως προς το ύψος των επι−
μέρους κατηγοριών δαπανών. Ο προϋπολογισμός αυτός 
κοινοποιείται στο φορέα, ο οποίος έχει την υποχρέωση 
να συμμορφωθεί προς αυτόν.

6. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, και σε εξαι−
ρετικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες ή σε κα−
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης ο φορέας, που έχει την 
επιστημονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας μιας 
μονάδας, δύναται να αιτηθεί τεκμηριωμένα την τροπο−
ποίηση του προϋπολογισμού της. Στην περίπτωση που 
η αίτησή του γίνει εγγράφως δεκτή από τη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας, ισχύει ο νέος αναμορφωμένος προϋ−
πολογισμός της μονάδας.

Άρθρο 4
Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων

1. Οι φορείς υποχρεούνται στην σύνταξη και υποβολή 
στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λεπτομερών ετήσιων 
απολογιστικών στοιχείων, με βάση πρότυπα έντυπα που 
θα αποσταλούν, 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 ποσοτικά 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 
συσχέτισή 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 το−
μείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, κλινικό 
έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές 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 μονά−
δα ψυχικής υγείας συνυποβάλλονται και στην αρμόδια 
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχι−
κής Υγείας στον οποίο ανήκει κάθε μονάδα, επίσης το 
αργότερο έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του 
επομένου έτους.

Η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας στην οποία κα−
τατέθηκε ο ετήσιος απολογισμός της Μονάδας, υπο−
χρεούται εντός μηνός από τη λήψη του απολογισμού 
να συντάξει έκθεση αξιολόγησης της Μονάδας και να 
την αποστείλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας με κοι−
νοποίηση 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 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μηνι−
αία προοδευτικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με 
πρότυπα έντυπα που θα αποσταλούν στους φορείς. Η 
υποβολή των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων γίνεται 
ηλεκτρονικά και έως το τέλος του επόμενου μήνα από 
τον μήνα αναφοράς. Επιπρόσθετα, για τον τρίτο, έκτο, 
ένατο και δωδέκατο μήνα κάθε έτους, τα προοδευτικά 
απολογιστικά στοιχεία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
υποβάλλονται και εγγράφως με διαβιβαστικό στην Διεύ−
θυνση Ψυχικής Υγείας υπογεγραμμένα από το λογιστή 
και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, συνοδευόμενα 
από τις παρακάτω καταστάσεις:

α. Αντίγραφα των διμηνιαίων δηλώσεων του Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών της περιόδου αναφοράς ή αντί−
γραφο της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπη−
ρεσιών (εφόσον έχει υποβληθεί).

β. Αντίγραφο ισοζυγίου ή καταστάσεων γενικού κα−
θολικού και ισοζύγιο ή καταστάσεων τριτοβάθμιων λο−
γαριασμών, από το οποίο να προκύπτει η ανάλυση των 
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λογαριασμών ανά μονάδα και ανά κατηγορία δαπάνης, 
υπογεγραμμένο από το λογιστή.

γ. Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του τραπεζικού λο−
γαριασμού (EXTRAIT).

Άρθρο 5
Επίπεδα έλεγχου 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 πρό−
σωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
διακρίνεται σε τρία επίπεδα.

2. Σε πρώτο επίπεδο έλεγχος διενεργείται από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο έλεγχος αυτού του επιπέ−
δου συνίσταται στην εξέταση της ορθής διοικητικής 
λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμέ−
να, ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και η αξιοπιστία 
των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων που δηλώ−
νονται από τον φορέα. Ο έλεγχος δύναται να γίνεται 
είτε με την υποβολή όλων των απαραίτητων παραστα−
τικών και εγγράφων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, 
είτε επιτόπιος. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύνανται να 
πραγματοποιούνται σε φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαχειριστικού έτους. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο 
συντάσσεται έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον ελεγ−
χόμενο φορέα και τηρείται σε ειδικό αρχείο της Διεύ−
θυνση Ψυχικής Υγείας.

3. Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από 
την Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού − Διαχειριστι−
κού Ελέγχου του άρθρου 11 του ν.2716/1999 όπως αυτή 
λειτουργεί 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 Σώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των μονάδων ψυχικής υγείας

Άρθρο 6
Κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας στις Μο−

νάδες Ψυχικής Υγείας.

1. Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξε−
νώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), 
οποιασδήποτε νομικής μορφής, είναι υποχρεωμένες να 
τηρούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα «υποχρεωτικά 
κριτήρια» του «Εγχειριδίου Διασφάλισης και Βελτίωσης 
της Ποιότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατά−
στασης». Το «Εγχειρίδιο» έχει καταστεί δεσμευτικό για 
τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ. 34828/13.03.2009 σχετικό 
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.

2. Η εποπτεία τήρησης των «υποχρεωτικών κριτηρίων» 
του «Εγχειριδίου» γίνεται σε πρώτο βαθμό με ευθύνη 
της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, η 
οποία κατά τη σχετική διαδικασία ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες για τους «εξωτερικούς αξιολογητές» που παρέ−
χονται στο «Εγχειρίδιο» και συντάσσει σχετική έκθεση 

την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
και την κοινοποιεί στη Διοίκηση του φορέα στον οποίο 
ανήκει η Μονάδα.

Κατ’ έτος εποπτεύεται από την Τομεακή Επιτρο−
πή Ψυχικής Υγείας δείγμα Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, όχι μικρότερο του 1/3 αυτών, ώστε σε 
διάρκεια τριετίας να έχει εποπτευθεί το σύνολο των 
Μονάδων 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 αξιολογη−
τικού εργαλείου για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της 
ποιότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα−
σης 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 υπ’ αριθ−
μό 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 Τομεακής Επιτρο−
πής Ψυχικής Υγείας και σε δεύτερο βαθμό από τη Διεύ−
θυνση Ψυχικής Υγείας, με διαδικασίες ανάλογες αυτών 
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

5. Για τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η επο−
πτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων ορ−
γάνωσης 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” δραστηριο−
τήτων Κέντρου Ημέρας από άλλες Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας.
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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.α.

ζ) Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών στεγα−
στικών δομών προσωρινής διαμονής (προστατευμένων 
διαμερισμάτων) από Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα 
Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.α.

η) Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων παρεμβά−
σεων για νέες, “αναδυόμενες” ψυχικές διαταραχές (συ−
νοσηρότητα, διαταραχές διατροφής, bulling, εξάρτηση 
από διαδίκτυο, αυτοκτονίες κ.α.).

θ) Ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων σε τοπική κλίμακα που να απευθύνονται σε 
στελεχιακό δυναμικό άλλων τομέων (εκπαιδευτικοί, στε−
λέχη αυτοδιοίκησης, στελέχη πρόνοιας, κ.α.)

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 τεχνολογιών 
στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ιγ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνηγορίας και υπο−
στήριξης της συλλογικής έκφρασης των ψυχικά ασθε−
νών και των οικογενειών τους.

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

2. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας ο οποίος έχει την 
επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας Μονάδας, μετά 
από έκφραση γνώμης της αρμόδιας Τομεακής Επιτρο−
πής Ψυχικής Υγείας, συντάσσει τεκμηριωμένη πρόταση 
προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αιτείται την 
έγκριση από άποψη σκοπιμότητας.

Η πρόταση αναλύεται διεξοδικά και ως προς το «φυ−
σικό» της αντικείμενο και ως προς τα στοιχεία που 
συνθέτουν το κόστος της.

Σε περίπτωση έγκρισης η Μονάδα ενσωματώνει στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της το κόστος ανάπτυξης των 
νέων, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εί−
ναι πιθανόν να συγχρηματοδοτούνται από πόρους του 
ΕΣΠΑ ή άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να μη 
βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καταβάλλει το σύνολο των εγκεκριμένων και νόμιμων 
δαπανών κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας, με τμηματι−
κές καταβολές κατά τη διάρκεια κάθε διαχειριστικού 
έτους.

Η τελευταία καταβολή − αποπληρωμή του υπολοίπου 
ποσού, που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο απο−
λογισμό κάθε Μονάδας έχει δαπανηθεί καταβάλλεται 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μετά τον έλεγχο των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων 
και την πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών.

Από την συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων 
και νομίμων δαπανών κάθε μονάδας αφαιρούνται τα 
εισπραχθέντα έσοδα από τις πηγές πέραν των επιχορη−

γήσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος – 

μεταβατικές διατάξεις

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ισχύει 
για τα προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους 2011 και 
εξής.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4, του άρθρου 2, 
η παράγραφος 4 του άρθρου 3 και η παράγραφος 3 
του άρθρου 4 ισχύουν από 1ης Ιουλίου του τρέχοντος 
έτους.

3. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ισχύουν από την δη−
μοσίευση της παρούσας στο Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

F  
   Αριθμ. 21318 (2)
Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 

«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικατα−
στάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 
εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 
2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α’ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την αριθ.56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004.

4. Την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ, ομόφωνα, τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Εφετείου με τις προσθήκες σε αυτόν 
των παρακάτω διατάξεων: α) προστίθεται στο τέλος 
του άρθρου 62 του πιο πάνω Κανονισμού του Εφετείου, 
και το ακόλουθο εδάφιο «και σε ένα αυτοτελές γραφείο 
με το πιο κάτω αναφερόμενο αντικείμενο» και β) άρθρο 
70α −με το εξής περιεχόμενο− 1. Στο Εφετείο λειτουρ−
γεί, από τις 16−4−2008, και το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 20 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κα−
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τάστασης Δικαστικών Λειτουργών, Αυτοτελές Γραφείο 
Νομολογίας και Έρευνας. 2. Αντικείμενο του Γραφείου 
αυτού είναι α. η συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση 
και γενικότερα η αξιοποίηση κατά τον προσφορότερο 
τρόπο, νομολογιακού υλικού και η σύνδεση του για την 
παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό υπολογιστή β. η 
οργάνωση της βιβλιοθήκης του δικαστηρίου, γ. οποιο−
δήποτε άλλο συναφές αντικείμενο ανατεθεί σε αυτό με 
απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Εφετείου, δ. Διευθύνεται από Πρόεδρο Εφετών, συνε−
πικουρόμενο από ένα ή περισσότερους Εφέτες, κατά 
την κρίση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Εφετείου, τους οποίους ορίζει το συμβούλιο αυτό για 
μια διετία, ε. Εάν κριθεί αναγκαίο μπορεί, με απόφα−
ση της Ολομέλειας, να απαλλαγούν μερικώς από τα 
κύρια δικαστικά τους καθήκοντα, ζ. Στελεχώνεται από 

ένα προϊστάμενο, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, και από τον αναγκαίο, 
κατά την κρίση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
του Εφετείου, αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, στους 
οποίους μπορεί, εάν το Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο, 
να αναθέτει, επιπρόσθετα, και την άσκηση καθηκόντων 
άλλου τμήματος του Εφετείου.

Αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 
2009 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 22 Οκτωβρίου 
2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.    

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ  
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