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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 6635/7-6-2018 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλα, σχετικά με τον τρόπο
ανάθεσης λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Κατά τα έτη 2016 και 2017, η λειτουργία των 13 μονάδων ψυχικής υγείας (6
οικοτροφεία 6 προστατευμένα διαμερίσματα, 1 κέντρο ημέρας) των φορέων
«Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ»» και
«ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ» (13 μονάδων στο σύνολο) αντίστοιχα, ανατέθηκαν προσωρινά σε
τρία άλλα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ήτοι ΑΜΚΕ ΚΛΙΜΑΚΑ, Εταιρεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
Ψυχικής Υγείας, λόγω παραβίασης των όρων άδειας λειτουργίας και ίδρυσης από
τους φορείς. Η προσωρινή ανάθεση των μονάδων ψυχικής υγείας στα ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα βασίστηκε στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1962/2509-2000 (ΦΕΚ:1268/B’/19-10-2000) Υπουργικής Απόφασης για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των
ωφελουμένων.
Η επιλογή των φορέων για την προσωρινή λειτουργία των μονάδων ψυχικής
υγείας έγινε με γνώμονα την κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
αντίστοιχους ή σε όμορους Τομείς Ψυχικής Υγείας με αυτούς που λειτουργούν οι εν
λόγω μονάδες. Ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής των φορέων προσωρινής ανάθεσης
ήταν ο επαρκής διοικητικός μηχανισμός των φορέων, ώστε να διαχειρισθεί τις νέες
μονάδες καθώς και η εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία τους στο πεδίο της
ψυχικής υγείας.
Η προσωρινότητα των εν λόγω αναθέσεων καταδεικνύεται και από την
έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36994/14-05-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την επιλογή φορέων συνέχισης της λειτουργίας των εν λόγω
μονάδων ψυχικής υγείας. Η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, θεσπίστηκε με την
υπ΄ αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ:2932/B/25-08-2017) Υπουργική
Απόφαση, ενώ πρόκειται για μια καινοτόμα διαδικασία επιλογής φορέων για την
ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας με σαφή προσανατολισμό στην
διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η οποία υλοποιείται για πρώτη
φορά με την εν λόγω πρόσκληση. Η προθεσμία για την υποβολή φακέλων
συμμετοχής ορίζεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπει και τους
λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για την εν λόγω διαδικασία.
Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2
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Ως προς την καθυστέρηση για την οριστική ανάθεση των αναφερόμενων
μονάδων σε φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την συνέχιση της λειτουργίας τους, σας
γνωρίζουμε ότι για την έκδοση της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος προκειμένου να εκπονηθεί η προαναφερόμενη
Υπουργική Απόφαση καθώς και για να εκδοθεί η εν λόγω πρόσκληση.
Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχών των φορέων της
πρόσκλησης, σας γνωρίζουμε ότι σημαντικοί παράμετροι που συμβάλλουν στην
ποιοτική παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι η τεχνογνωσία και η
εμπειρία του προσωπικού του φορέα, καθώς και το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη
και λειτουργία της μονάδας. Στην περίπτωση επιλογής φορέων, η οποία να εδράζεται
αποκλειστικά και μόνο στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία τους, ουσιαστικά
νοθεύεται ο ανταγωνισμός, ενώ αποτρέπεται η εισαγωγή νέας και δυνητικά
καλύτερης τεχνογνωσίας στο πεδίο της ψυχιατρικής περίθαλψης.
Ο νέοι φορείς οι οποίοι τελικά θα επιλεγούν και θα αναλάβουν τις εν λόγω μονάδες,
καλούνται, αφενός μεν να ενσωματώσουν το προσωπικό που περιλαμβάνεται στην
πρόσκληση τους, αφετέρου δε να εντάξουν στην πολυκλαδική θεραπευτική τους
ομάδα προσωπικό με τα ελάχιστα οριζόμενα προσόντα στην Υπουργική Απόφαση.
Ως προς την δεκαπενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ.
36994/14-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή των
φακέλων συμμετοχής στην πράξη, σας γνωρίζουμε ότι κρίθηκε ως αρκετά επαρκής για
να υποβληθούν 32 φάκελοι συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση για 7 ομάδες
μονάδων ψυχικής υγείας και ως εκ τούτου πρόκειται για μια πολύ σημαντική
συμμετοχή. Γενικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.63439/18-08-2017
(ΦΕΚ:2932/B/25-08-2017) Υπουργική Απόφαση, προηγείται της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φορέων η έκδοση της απόφασης έγκρισης
σκοπιμότητας για το είδος, τον αριθμό και για τη γεωγραφική κατανομή των νέων
μονάδων ψυχικής υγείας που εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό προς ανάπτυξη
και λειτουργία.
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