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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Αποδοχή και κατακύρωση πρότασης του φορέα ΑΜΚΕ ΠΛΟΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ για την ανάπτυξη και λειτουργία δύο Ξενώνων
βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, σύμφωνα με την αριθμ. Γ3β/Γ.Π./οικ.34275/08-05-2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) αρ. 27 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
2. Το Π.Δ.73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017 (ΦΕΚ 94/Β/2301-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων
«Με εντολή Υπουργού» Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

4. Το Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/Β/2007) για τις «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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6. Το Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09.12.2013), άρθ. 27.
7. Το Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α), άρθ. 13.
8. Το Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28-03-2017) με θέμα «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και
άλλες διατάξεις»
9. Το Π.Δ. 121/28-09-2017 (ΦΕΚ 148/A/2017) με θέμα «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 35724 με θέμα «Ορισμός
του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και
τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί "Ορισμού
νοσηλίου Νοσοκομείων"» (ΦΕΚ Β' 485/19.04.2002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/30-4-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1085/Β/2013) και ισχύει.
11. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ
453/Β/2010) με θέμα «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας».
12. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Γ3β/οικ.63439/2017 (ΦΕΚ 2932/Β/25-082017) με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων,
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής
Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν.
2716/1999. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.876/16-05-2000 (ΦΕΚ 661/Β/2000) με
θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την Υπουργική Απόφαση 156618/25.11.2009, (Β΄ 2444) της Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων
Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση
44810/26.04.2012, (Β΄1656) του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις
αποφάσεις 50557/29.5.2013, (Β΄ 1299) και 56669/11.6.2013, (Β΄ 1426) της Υφυπουργού
Υγείας.
15. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/15-4-2014 «Τήρηση
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (ΑΔΑ:
ΒΙΦ2Θ- Μ47).
16. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.107933/22-11-2013 εγκύκλιο με θέμα «Επικαιροποίηση
προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα
Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ).
17. Τη με αριθμ. Γ.Π.οικ.107931/22-11-2013 εγκύκλιο με θέμα «Επικαιροποίηση
προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες
και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς». (ΑΔΑ:ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).
18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β
/2011) με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την υπ’ αριθμ. 6523/23-01-2015 Εγκύκλιο με θέμα “Ρόλος και αρμοδιότητες Διαχειριστή
Κενών Θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και
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διαδικασία μετάβασης σε αυτές των χρονίως ψυχικά πασχόντων των υφιστάμενων
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.” (ΑΔΑ: ΨΨ7ΓΘ-5ΦΒ).
20. Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14-3-2017, (Β’ 1033) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Έλεγχος της οικονομικής 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 96 Α’) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε
με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]».
21. 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 ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α’) από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές [άρθρο
4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]».
22. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Α4α,β/Γ.Π.οικ.5079/20-01-2015 με θέμα
«Πλαίσιο διενέργειας ελέγχων παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που
υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2716/1999 –Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα – Κυρώσεις»
(ΦΕΚ: 177/B/2015).
23. Την αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/08-05-2019 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή
φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας δύο Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου
Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα».
24.Την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.38156/22-05-2019 Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την με αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/0805-2019 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας δύο
Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα».
25. Την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.42480/05-06-2019 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση (1η ) της
υπ΄αριθμ. πρωτ.Α1β/Γ.Π./οικ.38159/22-05-2019 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή Ενστάσεων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης
των φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή Φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας δύο
Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ.Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/08-05-2019 Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΨΖΠΥ465ΦΥΟ-Β6Θ».
26. Το με αριθμ. Πρωτ.40785/30-05-2019 Διαβιβαστικό Πρακτικών Νο1 και Νο2
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

της

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.40785/30-05-2019 Απόφαση αποδοχής πρακτικών της
Επιτροπής Αξιολόγησης για την με αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/08-05-2019 «Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του
ν.2716/1999 για την επιλογή φορέα για την ανάπτυξη και λειτουργία δύο ξενώνων
βραχείας παραμονής καθώς και ενός κέντρου ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα.» (ΑΔΑ:ΨΠΖΥ465ΦΥΟ-Β6Θ).

28. Το με αρ. πρωτ. 43561/07-06-2019 Διαβιβαστικό Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων
για την με αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 34275/08-05-2019
«Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για
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την επιλογή φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας δύο Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός
Κέντρου Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την αποδοχή των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αξιολόγησης και το πρακτικό
της Επιτροπής Ενστάσεων για την με αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/08-05-2019
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας δύο
Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου Ημέρας για εφήβους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα».

Β. Την κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και
λειτουργίας δύο Ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου Ημέρας για εφήβους με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα».

ΟΜΑΔΑ ΜΨΥ
Δύο Ξενώνες
και ένα Κέντρο
Ημέρας για
εφήβους με
ψυχοκοινωνικά
προβλήματα

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΜΚΕ ΠΛΟΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Ηλεκτρονικά):
ΑΜΚΕ ΠΛΟΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
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