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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας που θα  

               υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.2716/1999 (ΦΕΚ  Α 96/17.5.1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε. 

3. Το ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α 38/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 

διατάξεις.» 

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών». 

5. Το υπ’ αριθμ. 502/11-03-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ με 

θέμα «Αποστολή Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Υγείας στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση 

Τομέα Υγείας»». 

6. Τα υπ’ αριθμ. 237, 242, 244, 245/16-02-2017 έγγραφα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ με 

αντικείμενο την αποστολή των δελτίων εξειδίκευσης δράσεων τομέα Υγείας στις 

Περιφέρειες. 

7. Το από 18-04-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας προς την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με θέμα «Πλαίσιο υλοποίησης έργων του 

Επιχειρησιακού προγράμματος Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα και προσεχείς 

ενέργειες». 

8. Το αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./οικ.31655/05/05/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής 

Υγείας με θέμα «Πλαίσιο επιλογής έργων και φορέων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ». 
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9. Την αρ.πρωτ.Β1α/οικ.33787/04-05-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

10. Την ανάγκη εμβάθυνσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και μετάβασης σε ένα 

κοινοτικό μοντέλο περίθαλψης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας των ακόλουθων πολιτικών ψυχικής υγείας που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020: 

 Κατάργηση ιδρυματικής περίθαλψης 

 Ανάπτυξη κοινοτικής περίθαλψης και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των 

ατόμων με ψυχική αναπηρία 

 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

 Προώθηση και υποστήριξη της διοικητικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και της τομεοποίησης 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι πολιτικές ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: 

1. Κατάργηση ιδρυματικής περίθαλψης 

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της 

συρρίκνωσης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, δράσεις πρόληψης του εγκλεισμού νέων 

χρονίων ατόμων με σοβαρή ψυχική αναπηρία και την ανάπτυξη σχετικών πρωτοκόλλων. 

Αναλυτικότερα: 

 1. 1. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης:   

Στόχος: Το 2020 να έχουν καταργηθεί όλα τα Τμήματα Χρονίων Ασθενών στα 

εναπομείναντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, πλην ενός Τμήματος Μέσης & Μακράς 

Νοσηλείας ανά Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και δύο Τμημάτων για Ασθενείς του 

άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης. 

Πληθυσμός – Στόχος: 

Αποϊδρυματοποίηση 200 από τους 420 περίπου χρόνιους ασθενών των Ψ.Ν. 

Αττικής (Δαφνί & Δρομοκαΐτειο) και Θεσσαλονίκης με την ανάπτυξη 14 Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ). Οι λοιποί προς αποϊδρυματοποίηση 

ασθενείς θα ενταχθούν σε κενές θέσεις των υφιστάμενων ΜΨΑ. 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας προς ανάπτυξη: 

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αποτελούνται από 13 Οικοτροφεία 

Χρονίων με ψυχικές διαταραχές και 4 Οικοτροφεία χρονίων πασχόντων από 

αυτισμό με διεγερτική συμπεριφορά  

Οι Μονάδες αυτές θα αναπτυχθούν από ΝΠΙΔ μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  (ΠΕΠ) και ειδικότερα από τα ΠΕΠ Αττικής, Κεντρικής 

Μακεδονίας και Πελοποννήσου. 

 

               1.2. Εξειδικευμένες δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων  

                      με ψυχική αναπηρία που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα: 

Στόχος: Η προαγωγή της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική 

αναπηρία που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και η λήψη μέτρων μη-διάκρισης 

στην παρεχόμενη σε αυτούς ψυχιατρική περίθαλψη. 
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 Δράσεις για ποινικά ανεύθυνους ασθενείς: 

Ανάπτυξη 2 Ειδικών Μονάδων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη για μερίδα ποινικά 

ανεύθυνων ασθενών του άρθρου 69, για το διάστημα εκείνο που η ψυχοπαθολογία 

τους δεν επιτρέπει την μετάβαση σε κοινοτικές μορφές διαβίωσης και φροντίδας. Για 

την πλειοψηφία των 138 ποινικά ανεύθυνων ασθενών θα ληφθεί μέριμνα ώστε να 

ενταχθούν στις ανωτέρω δράσεις αποϊδρυματοποίησης, σε εναρμόνιση με το υπό 

επεξεργασία νέο θεσμικό πλαίσιο (τροποπ. Άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα).  

 Δράσεις για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές: 

Ενσωμάτωση των Μονάδων των κρατουμένων των σωφρονιστικών καταστημάτων 

στο ΕΣΥ και ανάπτυξη 2 Μονάδων για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές (1 

Αθήνα + 1 Σέρρες). 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  (ΠΕΠ) και ειδικότερα από τα ΠΕΠ Αττικής & Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

 1.3.  Δράσεις πρόληψης της ιδρυματοποίησης: 

Στόχοι: Η πρόληψη της ιδρυματοποίησης και του εγκλεισμού ατόμων  με σοβαρές 

ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα και έχουν ιστορικό 

επανειλημμένων νοσηλειών. H μείωση των ακούσιων νοσηλειών στο 15% του 

συνόλου των νοσηλειών στους Τομείς Ψυχικής Υγείας όπου θα υλοποιηθούν οι 

παρούσες δράσεις. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 31 υφιστάμενες Κοινοτικές Μονάδες (Κέντρα 

ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες & Κέντρα Ημέρας) θα ενισχυθούν με 116 

εργαζόμενους με στόχο την μείωση των ακούσιων νοσηλειών και των νέων 

ιδρυματικών ασθενών. 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  (ΠΕΠ). 

 

1. 4. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων που αφορούν στις δράσεις αποϊδρυματοποίησης: 

Στόχος: Η ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου και κατευθυντηρίων οδηγιών για το 

σύνολο των εμπλεκόμενων δομών στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης της πρόληψης 

της ιδρυματοποίησης. 

Αναλυτικότερα, θα εκπονηθούν τα ακόλουθα σχετικά πρωτόκολλα: 

 Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τη νοσηλεία των οξέων                          

περιστατικών  

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία     

(Assertive  Community Treatment)  

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την κατ’ οίκον παρέμβαση στην κρίση 

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την εκπόνηση ατομικών θεραπευτικών σχεδίων 

 

Τα πρωτόκολλα αυτά θα εκπονηθούν  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα. 

 

 

2. Ανάπτυξη κοινοτικής περίθαλψης και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ατόμων 

με ψυχική αναπηρία 

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει την ενίσχυση του δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, και ειδικότερα την κάλυψη των ελλειμμάτων στην υποστήριξη 

ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως τα παιδιά/έφηβοι και τα άτομα που πάσχουν 

από άνοια. 

             2. 1. Ανάπτυξη υπηρεσιών για παιδιά/εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας  

                     και λοιπών κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας: 

Στόχος: Η ανάπτυξη πρωτοβάθμιων παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην πλειοψηφία 

των Τομέων Ψυχικής Υγείας. 

Ενίσχυση 19 υφιστάμενων Κινητών Μονάδων ΝΠΙΔ & κοινοτικών Μονάδων ΝΠΔΔ 

με Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες (62 εργαζόμενοι), ώστε να αμβλυνθεί το έλλειμμα 

στις παρεχόμενες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.  
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Ανάπτυξη  Παιδοψυχιατρικού Τμήματος 7 κλινών στο ΓΝ Πατρών Καραμανδάνειο.  

Ανάπτυξη Ψυχιατρικού Τμήματος στη Χίο. 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  (ΠΕΠ). 

            2.2. Δράσεις για πάσχοντες από άνοια: 

Στόχος: Η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους πάσχοντες 

από άνοια στην πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας και σε όλα τα μεγάλα 

αστικά κέντρα. 

 Ανάπτυξη 7 νέων Κέντρων Ημέρας για πάσχοντες από άνοια σε 7 

Περιφέρειες της χώρας, με βάση στοιχεία που βασίζονται στην διασπορά των 

Μονάδων, τον πληθυσμό και τα επιδημιολογικά δεδομένα . 

 Ανάπτυξη 2 Οικοτροφείων για πάσχοντες τελικού σταδίου από άνοια. 

Αφορούν πιλοτικές δράσεις για την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε 

άτομα που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου. 

 10 Δράσεις διασύνδεσης των εξειδικευμένων Μονάδων για πάσχοντες από 

άνοια (Κέντρα Ημέρας) με Μονάδες των ΟΤΑ (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ) & 5 

Δράσεις διασύνδεσης των Ιατρείων άνοιας των Νοσοκομείων με Κέντρα 

Υγείας . 

Αφορούν σε δράσεις διασύνδεσης των εξειδικευμένων Μονάδων άνοιας με 

Μονάδες των ΟΤΑ για ηλικιωμένους και με Κέντρα Υγείας, με στόχο την 

προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης των πασχόντων από 

άνοια. 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  (ΠΕΠ). 

 

 

3. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την ανάπτυξη ενός φορέα αξιολόγησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης και την 

εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

3.1. Ανάπτυξη Φορέα Αξιολόγησης της Ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας: 

Στόχος: Η αξιολόγηση του συνόλου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και η 

επακόλουθη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ανάπτυξη Φορέα αξιολόγησης της Ποιότητας και των Εκβάσεων, ο οποίος θα προβεί 

στην αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών και θα αναδείξει τους 

πόλους αριστείας.  

Ο ανεξάρτητος φορέας θα αποτελεί μια ολιγοπρόσωπη επιτελική δομή 

εμπειρογνωμόνων, που θα πλαισιώνεται από ένα σώμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών 

και ένα σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών (εξωτερικών συνεργατών).  

Αντικείμενο του φορέα θα είναι η αξιολόγηση–πιστοποίηση των Μονάδων, η 

ανάδειξη Κέντρων αριστείας, η υποβολή ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων και 

συστάσεων για λήψη μέτρων προς την πολιτεία και η έκτακτη (μετά από 

καταγγελίες) αξιολόγηση Μονάδων όπου σημειώνονται σοβαρά προβλήματα  

λειτουργίας . 

 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

 Ομάδα Υποστήριξης και συντονισμού του έργου, που θα απαρτίζεται από διεθνείς  

και εθνικούς εμπειρογνώμονες και θα τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του 

ΠΟΥ Ευρώπης 

 Ανάπτυξη του Φορέα Αξιολόγησης της Ποιότητας  

 Αξιολόγηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας 

 

3. 2. Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων: 

Στόχος: Η εναρμόνιση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας με επιστημονικά πρωτόκολλα 

και κατευθυντήριες οδηγίες για το σύνολο των ψυχικών διαταραχών στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη συμπληρωματικών 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των κύριων ψυχικών διαταραχών. 

Αναλυτικότερα: 

 Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών 

συνοδευόμενων από φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για κατάθλιψη 

και Ψυχικές διαταραχές παιδιού – εφήβου  

 Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την 

Κατάθλιψη (ολιστική κάλυψη) Τα πρωτόκολλα αυτά θα εκπονηθούν  στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα. 

 

3.3. Δράσεις Κατάρτισης: 

Στόχος: Η διάχυση μέσω προγραμμάτων κατάρτισης των κλινικών οδηγιών στις 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της ποιότητας και προσβασιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

3.3.1. Εκπαίδευση εκπαιδευτών μονάδων ψυχικής υγείας στην εφαρμογή 

κλινικών οδηγιών για σημαντικές ψυχικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, άνοια, 

διπολική συναισθηματική διαταραχή). 

Η εν λόγω δράση αφορά σε υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό τη 

δημιουργία μητρώου στελεχών κατάλληλα εκπαιδευμένων στην εφαρμογή κλινικών 

οδηγιών για σημαντικές ψυχικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, άνοια, διπολική 

συναισθηματική διαταραχή), που θα δράσουν ως εκπαιδευτές στη συνέχεια. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν ψηφιοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη 

βάση των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών που θα περιλαμβάνουν οδηγό 

αυτοεκπαίδευσης. 

3.3.2. Εκπαίδευση ιατρών άλλων ειδικοτήτων των Γενικών Νοσοκομείων και 

του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην έγκαιρη ανίχνευση και 

πρώτη αντιμετώπιση των κοινών ψυχιατρικών διαταραχών (άγχος, κατάθλιψη, 

σωματοποίηση). 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του συστήματος ψυχικής υγείας με την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και της ταχύτερης και καθολικής πρόσβασης των ατόμων με 

προβλήματα ψυχικής υγείας στις απαραίτητες υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν δράσεις 

κατάρτισης και προγράμματα αυτοεκπαίδευσης ώστε να διαθέτουν οι επαγγελματίες 

των τομέων αυτών βασικές δεξιότητες φροντίδας της ψυχικής υγείας 

 

4. Προώθηση & Υποστήριξη της διοικητικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και της τομεοποίησης 

Στόχος: Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να 

καταστεί δυνατή η επιτυχής υλοποίηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης του 

συστήματος ψυχικής υγείας 

4.1. Ανάπτυξη ενός κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης: 

Αφορά στην ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Υποστήριξης των οργάνων διοίκησης που 

προβλέπονται στο Ν. 4461/2017, πλαισιωμένου από περιφερειακούς συνεργάτες.  

Ειδικότερα, ο Μηχανισμός θα προβεί στην υποστήριξη και εκπαίδευση των  

Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών, του Διοικητικού Μηχανισμού των 

Υγειονομικών Περιφερειών και του Περιφερειακού Συμβουλίου των Περιφερειακών 

Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας στις Υ.Πε., σε θέματα διοίκησης. Επίσης, θα 

υποστηρίξει την εποπτεύουσα αρχή στην διαδικασία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των νέων οργάνων διοίκησης. 

4.2. Ανάπτυξη Τομεακών Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων  

       και παρακολούθηση της υλοποίησης του νόμου και εκπόνηση μελέτης  

      κόστους- οφέλους 
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Στο πλαίσιο προαγωγής της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές 

διαταραχές και της εφαρμογής του Ν. 4461/2017, θα καλυφθεί το κόστος της 

αποζημίωσης των Τομεακών Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

Οι Επιτροπές αυτές θα αναλάβουν τον ρόλο του ελέγχου, της αξιολόγησης και της 

παρακολούθησης της υλοποίησης του νόμου για την διοικητική μεταρρύθμιση της 

ψυχικής υγείας καθώς και τις προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα.  

Επιπρόσθετα, θα εκπονηθεί Μελέτη για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ 

κόστους και ωφέλειας από την εφαρμογή των νέων προβλέψεων του Ν. 4461/2017. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι ανωτέρω πολιτικές και δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020 με 9.029.691 ευρώ και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα με 38.248.844 ευρώ. Η συγχρηματοδότηση των ανωτέρω πολιτικών και έργων 

θα προταθεί για τους πρώτους 18-36 μήνες. 

Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των 

λοιπών φορέων, θα καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού 

του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα για τα ν.π.ι.δ. από τον ΚΑΕ 2544.  

Για τα επιμέρους έργα της παρούσας Απόφασης θα εκδοθούν Αποφάσεις Έγκρισης 

Σκοπιμότητας, για την εξειδίκευση και αναλυτική αποτύπωση του πλαισίου υλοποίησης 

τους.  

 

 

                                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

        

 

 

                                                                                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού 

2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού 

3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υγείας 

4. Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικ. Υποστήριξης  

5. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 

6. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
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