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Όπως ο Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να διενεργούν θεραπευτικές πράξεις
σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ν.Π.Ι.Δ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
Θέτουμε υπόψη σας, ότι στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει

έγγραφα ή

προφορικά αιτήματα σχετικά με το θέμα του παρόντος εγγράφου.
Επίσης έχει παρατηρηθεί κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των κοστολογημένων
πράξεων, που μηνιαία υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, αλλά και κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών που υποβάλατε σχετικά με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μονάδων
ψυχικής υγείας, ότι υπάλληλοί σας, οι οποίοι δεν κατέχουν το σύνολο των οριζομένων
από τις ισχύουσες διατάξεις τυπικών προσόντων, διενεργούν θεραπευτικές πράξεις.
Για

την

αποφυγή

περαιτέρω

παρερμηνειών

αλλά

και

καθυστερήσεων

στην

ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που εκδίδει η Υπηρεσία μας, σας παραθέτουμε
το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι
μπορούν να διενεργούν θεραπευτικές πράξεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και διαθέτουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν της ειδικότητάς του, δηλαδή την άδεια
άσκησης επαγγέλματος:
1.Τις παραγράφους 5 και 6 του αρ. 7 της με αρ. Υ5β/οικ.1962/2000 (ΦΕΚ 1268Β/19-102000) Υπουργικής απόφασης, οι οποίες ορίζουν :
« 5.Για το ιατρικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στη Μονάδα απαιτείται πιστοποιητικό
εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, άδεια

άσκησης

επαγγέλματος

και άδεια

χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
6.Για

το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό

άδειας

άσκησης επαγγέλματος, όπου

απαιτείται».
2.Την με αρ. Υ7β/ΓΠ 6701/28-3-2012 (ΑΔΑ:Β4Β4Θ-1ΤΘ) εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α΄),
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όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14 Α)» στο περιεχόμενο της
οποίας αναφέρονται ρητά τα επαγγέλματα για τα οποία προβλέπεται η διοικητική άδεια
για τη άσκηση επαγγέλματος, καθώς και οι διατάξεις που ορίζουν την εν λόγω άδεια.
Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε την εγκύκλιο.
3. Τις με αριθ.


Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29-5-2013 (ΦΕΚ 1299/τ.Β’/29-5-2013) και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/11-

6-2013 (ΦΕΚ 1426/τ.Β’/12-6-2013) Υπουργικές Αποφάσεις για την κοστολόγηση των
Κέντρων Ημέρας


Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 (ΦΕΚ 1299/τ.Β’/29-5-2013) Υπουργική Απόφαση για

την κοστολόγηση των Κινητών Μονάδων


Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11-6-2013 (ΦΕΚ 1426/τ.Β’/12-6-2013) Υπουργική Απόφαση για

την κοστολόγηση των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.


Την με αρ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.99897/29-10-2013 εγκύκλιο « Διευκρινίσεις επί της υπ’

αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/30-4-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1085/Β/30-42013) σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο και τις προϋποθέσεις
ένταξης ωφελουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου»
Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι:
α)οι θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες
κατέχουν

παρέχονται από υπαλλήλους σας, που δεν

τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τυπικά προσόντα,

διαμονή και ένταξη

ωφελουμένων σε ΜΨΥ, που δεν ακολουθεί

και β)η

τις διατάξεις της

Υ5α,β/ΓΠοικ.39667/30-4-2013 κυα,
δεν εγκρίνονται

και συνεπώς

δεν γίνονται

επιλέξιμες

για την καταβολή των

αντιστοίχων δαπανών.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η

αποτύπωση ειδικότητας, η οποία δεν συνάδει με τις

ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις , θεωρείται ως παροχή διοικητικών ή άλλων
υπηρεσιών σχετικών με την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Μονάδας
Ψυχικής Υγείας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝ:1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Όλους τους φορείς ψυχικής υγείας (ΝΠΙΔ)
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ.Υπουργού
2.Γραφείο κας Υφυπουργού
3.Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα
4.Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5.Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας-Β
6.ΜΥΠ
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