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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 15 / 01 / 2015
Αρ. Πρωτ.: Α4α/Γ.Π.οικ. 4023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών 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 ενημέρωσης 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 εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής 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. 3918/201 1 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές 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, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών».
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄/14-09-2000), «Ειδικές Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία 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
Λειτουργίας αυτού».
11. Τη με αριθ. Γ.Y./οικ.6169/2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/3016/07.11.2014) Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Υγείας Κατερίνα Παπακώστα».
12. Τη με αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3−11−2011) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τη με αριθ. Υ5β/οικ.1962/2000 (ΦΕΚ 1268/Β΄/19-10-2000) Απόφαση «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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τη με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/2014 (ΦΕΚ 1089/ Β΄/30-04-2014) Υπουργική Απόφαση
«Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ- Μ47).
15. Τη με αριθ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321/2010 (ΦΕΚ Β΄ 453/16.4.2010) Απόφαση «Σύστημα
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας
σε μονάδες ψυχικής υγείας».
16. Την ανάγκη τήρησης ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου εποπτείας και
ελέγχων, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών ως 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.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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 έννοια του άρθρου 11 του ως άνω νόμου (εφεξής, Μονάδες Ψυχικής Υγείας).
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2. Φορέας που λειτουργεί περισσότερες από μια Μονάδες Ψυχικής Υγείας, υπέχει
αυτοτελώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας χωριστά για
κάθε Μονάδα.
Άρθρο 2
Σκοπός διενεργούμενων ελέγχων
1. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας εποπτεύονται και ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως προς τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 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 διενεργούνται 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 Υπουργείου Υγείας
και να διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, τον διενεργούμενο έλεγχο.
Άρθρο 3
Διαδικασία τακτικών ελέγχων
1. Τακτικούς ελέγχους, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 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 ΥΑ 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 συμπληρώνουν 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 συμπληρωματικό
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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 θέματα 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 συμπληρωματικό 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 υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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