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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                  (ΦΕΚ 4704/ Β’/ 23.10.2020) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές 

κλινικές». 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις 

α) του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α 123), 

όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 95, 96, 97, 98, 99, 100 και 101, 

β) του ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις 

εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 

Βιοϊατρική» (ΦΕΚ Α 132), 

γ) του ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει, και ιδίως του άρθρου 16, 

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α 287), όπως ισχύει, και ιδίως 

του άρθρου 28, 

ε) του άρθρου 12 ν. 4272/2014 «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» (ΦΕΚ Α 145/11.7.2014), όπως ισχύει, 

στ) του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση 

συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), 
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ζ) του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 

Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου 

Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α 43), 

η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 

133), 

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύει. 

2) το ΠΔ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α 148), ως ισχύει, 

3) το ΠΔ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α 119), όπως ισχύει, 

4) το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121 και Α 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως ισχύει,  

5) το ΠΔ 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και 

μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α 93), όπως ισχύει, 

6) το ΠΔ 235/2000 «Ειδικές Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των 

Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 

«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199), όπως ισχύει, 

7) την υπ' αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 

Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΦΕΚ Β 2456), όπως ισχύει, 

8) την υπ' αριθμ. Υ5β/οικ.1962/2000 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» (ΦΕΚ Β 

1268), 

9) την υπ' αριθμ. Α4α/Γ.Π.οικ.4023/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο 

εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας» (ΦΕΚ Β 177), 

10) την υπ' αριθμ. 50715/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη» (ΦΕΚ Β 3360), 

11) την B2β/Γ.Π.60102/29-09-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

12) την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές 

κλινικές προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρικά τμήματα για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας και να διασφαλιστεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Με την απόφαση για την ακούσια νοσηλεία, το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο δύναται 

να διατάξει, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχισή της σε συγκεκριμένη 

ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους αιτούντες την 

ακούσια νοσηλεία. 

2. Η οριζόμενη στη δικαστική απόφαση ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πρέπει να έχει βεβαίωση 

καλής λειτουργίας εν ισχύ, να είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και να υπάγεται κατά 

προτίμηση στον τομέα ψυχικής υγείας του τόπου κατοικίας του ασθενούς. Για την επιλογή 

της λαμβάνεται υπόψη η πρόταση που διατυπώνεται στη σχετική αίτηση. Αποκλείονται οι 

ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, για τις οποίες έχει συνταχθεί αρνητική έκθεση ελέγχου από 

την ειδική επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και δεν 

συμμορφώνονται με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτήν, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαβιβάζει ετησίως η ειδική επιτροπή προς τις εισαγγελίες πρωτοδικών. 

3. Η κάλυψη της δαπάνης της ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για την 

παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

4. Η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί για κάθε ακούσια 

νοσηλεία που πραγματοποιείται σε αυτήν, καθώς και για τη λήξη της, την Ειδική Επιτροπή 

Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου 

Υγείας, η οποία τηρεί σχετικό αρχείο ακούσιων νοσηλειών ανά κλινική και πραγματοποιεί 

αυτεπαγγέλτως επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

5. Για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές ισχύουν οι όροι και οι 

συνθήκες που προβλέπονται για την ακούσια νοσηλεία σε δημόσιες δομές. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ       

  

                                        

 

                                                                                           ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ   

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γρ. Υφυπουργού 

2. Γρ. Γεν. Γρ. Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας 

3. Πρ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας  

4. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 
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