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ΘΕΜΑ:  ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
 
Λαμβάνοντας  υπόψη : 
Τον Νόμο υπ’αρθ.2716 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-1999) για την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την Υπουργ.Αποφ.Α3α/οικ.876 ( ΦΕΚ 661/Β/23-5-
2000) , το ΦΕΚ 485/Β/19-4-2002 , το άρθρο 20 του Ν.3580/2007 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΑΘΗΝΑ   26  / 06 / 2012 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 
 
ΠΡΟΣ: 
1. Νομαρχιακές & Τοπικές 
Μονάδες 
Υγείας (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: .ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΗΛ. 210 6871719- 6945375921 
FAX: 210 6871795 
E-mail:d7@eopyy.gov.gr 
 

2. Υποκαταστήματα & 
Παραρτήματα 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες 
υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν 
λειτουργούν με αυτοτέλεια) 
3. ΥΠΑΔ 
4. ΙΚΑ- Γενική Δ/νση 
Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών – Δ/νση 
Παροχών 
5. ΟΑΕΕ – Γενική Δ/νση 
Παροχών (να ενημερωθούν 
τα Υποκ/τα) 
6. ΟΠΑΔ –Δ/νση Υγειον. 
Περίθαλψης 
– Τμήμα Παροχών 
7. ΟΓΑ – Τμήμα Παροχών 
8. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
9. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Τμήμα 
Παροχών 
10. ΤΑΥΤΕΚΩ 
11. ΕΤΑΑ(από την ένταξη του 
στον ΕΟΠΥΥ) 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.Γρ. Προέδρου κ. Βουδούρη 
2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. 
Νικόλη 
3. Γρ. Αντιπροέδρου κ. 
Σουλιώτη 
4. Γρ. Γενικού Διευθυντή κ. 
Καρβουνά 
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(ΦΕΚ134/Α΄/18.6.07), το άρθρο 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
(ΦΕΚ 1233 / Β΄ /11-04-2012), το  Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ με την 
υπ’αρ.300 /Συν. 39/18-5-2012   αποφάσισε: 
  
1) να συνάψει συμβάσεις με τις Μονάδες και τα προγράμματα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης α) Ξενώνες β) Οικοτροφεία γ) 
Προστατευμένα Διαμερίσματα. 

 
2) όρισε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής  ,καθώς και  τον 
τρόπο πληρωμής των παραπάνω δομών. 
 
 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1)ΞΕΝΩΝΕΣ 
 
Στους ξενώνες φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές ,άτομα με ψυχικές 
διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου ,άτομα με νοητική στέρηση και 
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές , άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα  για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη ύστερα 
από αίτηση τους και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της 
θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού 
βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. 
Ειδικότερα στους ξενώνες φιλοξενούνται άτομα που εκτός των παραπάνω 
προβλημάτων δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα που κρίνεται ότι 
είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνση τους από το περιβάλλον της 
οικογένειας τους ή που χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής και 
επανεκπαίδευσης για την ζωή στη κοινότητα . 
Η λειτουργία του ξενώνα είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με το 
οικογενειακό περιβάλλον.  
 
Οι  ξενώνες διαβαθμίζονται ανάλογα με το χρόνο παραμονής των ατόμων με 
ψυχικές διαταραχές και του βαθμού υποστήριξης αυτών σε:  
- Βραχείας διάρκειας παραμονής : όπου παρέχεται φιλοξενία μέχρι 
8 μήνες και εφαρμόζεται  πρόγραμμα υψηλού βαθμού υποστήριξης. 
- Μέσης διάρκειας παραμονής :όπου παρέχεται φιλοξενία μέχρι 20 
μήνες και εφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού ως μέσου βαθμού υποστήριξης. 
- Μακράς διάρκειας παραμονής : όπου παρέχεται φιλοξενία μέχρι 36 
μήνες και εφαρμόζεται πρόγραμμα  μέσου έως χαμηλού βαθμού υποστήριξης. 
 
Η υποστήριξη των ξενώνων διαβαθμίζεται ανάλογα με την παρουσία του 
προσωπικού στον ξενώνα ως εξής : 
 
Υψηλός βαθμός υποστήριξης: εικοσιτετράωρη παρουσία προσωπικού.  
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Μέσος  βαθμός υποστήριξης: κατώτερη του εικοσιτετραώρου παρουσία 
προσωπικού. 
 
Χαμηλός βαθμός υποστήριξης: η κατά περίπτωση περιοδική παρουσία 
του προσωπικού για την παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων. 
 
 
1.α) ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 
Στους ξενώνες ενηλίκων φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές ,άτομα 
με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου ,άτομα με νοητική 
στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και άτομα με ψυχικές 
διαταραχές ή και διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών . 
 
Η δυναμικότητα του ξενώνα ενηλίκων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 
άτομα. 
 
Το ειδικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο ορίζεται: 
- Στους ξενώνες χαμηλού βαθμού υποστήριξης σε 35,00 ευρώ ανά 
ημέρα και άτομο. 
- Στους ξενώνες μέσου βαθμού υποστήριξης σε 41,00 ευρώ ανά 
ημέρα και άτομο. 
- Στους ξενώνες υψηλού βαθμού υποστήριξης σε 47,00 ευρώ ανά 
ημέρα και άτομο. 
 
 
1.β) ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 
 
Στους ξενώνες παιδιών και εφήβων μέχρι και 18 ετών που φιλοξενούν άτομα  
με ψυχικές διαταραχές ,άτομα με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 
αυτιστικού τύπου και άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και διαταραχές 
συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, το 
ειδικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο ορίζεται σε 53,00 ευρώ ανά ημέρα και 
άτομο . 
 
Οι ξενώνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα σωματικής 
κακοποίησης ή συναισθηματικής παραμέλησης, ο αριθμός των παιδιών δεν 
υπερβαίνει τα 8-10. 
 
Οι ξενώνες για παιδιά λανθάνουσας ή προεφηβικής ηλικίας που 
προέρχονται από διαταραγμένες οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών, ο  αριθμός των παιδιών δεν 
υπερβαίνει τα 15. 
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Οι ξενώνες για  εφήβους με παραπτωματική συμπεριφορά , με ψυχικές 
διαταραχές ή χωρίς σοβαρή ψυχική διαταραχή αλλά με σοβαρά 
διαταραγμένους γονείς, ο αριθμός των εφήβων δεν υπερβαίνει τους 10-12. 
 
2) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ  
 
Στα οικοτροφεία διαμένουν άτομα με ψυχικές διαταραχές , άτομα με ψυχικές 
διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και άτομα με νοητική στέρηση και 
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές . 
 
Στα οικοτροφεία δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο παραμονής τους 
σε αυτό. 
 
Ο αριθμός των ενηλίκων ατόμων που φιλοξενούνται στα Οικοτροφεία δεν 
ξεπερνά τους είκοσι πέντε 25. 
 
Στα Οικοτροφεία για παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα 
σωματικής κακοποίησης ή συναισθηματικής παραμέλησης, o αριθμός των 
παιδιών δεν υπερβαίνει τα 8-10. 
 
Στα Οικοτροφεία για παιδιά λανθάνουσας ή προεφηβικής ηλικίας που 
προέρχονται από διαταραγμένες οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών ,o αριθμός των παιδιών δεν 
υπερβαίνει τα 15. 
Στα Οικοτροφεία για εφήβους με παραπτωματική συμπεριφορά, με ψυχικές 
διαταραχές ή χωρίς σοβαρή ψυχική διαταραχή αλλά με σοβαρά 
διαταραγμένους γονείς ,o αριθμός των εφήβων δεν υπερβαίνει τους 10-12. 
 
Το ειδικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο ορίζεται : 
- Για τους ενήλικες 35,00 ευρώ ανά ημέρα και άτομο. 
- Για τα παιδιά σε 53,00 ευρώ ανά ημέρα και άτομο. 
 
 
3)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα προστατευμένα διαμερίσματα είναι χώρος στέγασης σε πολυκατοικίες ή 
μονοκατοικίες ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με 
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι 
πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. 
Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα 
δεν υπερβαίνει τα έξι . 
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Σκοπός της ψυχοκοινωνικής φροντίδας που παρέχεται στα άτομα που 
διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης 
δυνατής ανεξαρτησίας , αυτονομίας και  αποτελεσματικότητας τους, ώστε να 
λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη 
διαβίωση. 
 
Στα προστατευμένα διαμερίσματα το ειδικό ενοποιημένο (κλειστό ) νοσήλιο 
ορίζεται σε 18,00 ευρώ  ανά ημέρα και άτομο. Από το ποσό αυτό ο φορέας ,ο 
οποίος υλοποιεί το πρόγραμμα των προστατευμένων διαμερισμάτων, 
αποδίδει στον ασθενή το 85%, για την αντιμετώπιση των δαπανών 
διαβίωσης, στο πλαίσιο της θεραπευτικής- εκπαιδευτικής διαδικασίας 
κοινωνικής του επανένταξης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 13 του 
Ν.2716/99. 
 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥΣ  - ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ  
 
Στην έννοια του ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου, για τους ξενώνες, 
τα οικοτροφεία και τα προστατευμένα διαμερίσματα, με τις τιμές που 
αναφέρονται παραπάνω, περιλαμβάνεται η νοσηλεία και η περίθαλψη, τα 
φάρμακα και η ψυχολογική υποστήριξη, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και 
ασφάλειας και τα υλικά καθαριότητας, τα έξοδα ένδυσης, υπόδησης και 
ιματισμού, τα μικροέξοδα των ασθενών, τα έξοδα για εκπαίδευση σε 
δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικές δεξιότητες, για συμμετοχή 
σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και σε δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, 
η αγωγή της κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και η 
εκπαίδευση της κοινότητας σε θέματα αποκατάστασης και υποστήριξης των 
ασθενών, σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/485/2002. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στους  Ξενώνες, στα Οικοτροφεία και στα 
Προστατευμένα Διαμερίσματα είναι: 
 
α) Να είναι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ 
 
β) Η τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση  σε Ξενώνες –Οικοτροφεία 
και Προστατευμένα Διαμερίσματα παιδιών και εφήβων με ψυχικές 
διαταραχές, με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου, με 
νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές,  γίνεται μετά από 
απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται 
υπόψη και η γνώμη του ανηλίκου . Για τους ενήλικες αίτηση από τους ίδιους ή 
αίτηση από τον διορισμένο δικαστικό επίτροπο. 
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γ)  Οι ασφαλισμένοι να είναι άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα με ψυχικές 
διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου, άτομα με νοητική στέρηση και 
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και 
διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών, όταν μιλάμε για εισαγωγή σε Ξενώνες. 
 
δ) Ειδικότερα τα άτομα που φιλοξενούνται στα παραπάνω πλαίσια  εκτός των 
παραπάνω προβλημάτων, δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον  ή αδυναμία 
αυτού για την κατ’ οίκον περίθαλψη των ατόμων ή άτομα που κρίνεται ότι είναι 
θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνση τους από το περιβάλλον της 
οικογένειας τους ή που χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής και 
επανεκπαίδευσης για την ζωή στη κοινότητα . 
 
ε) Νοσηλεία ενός έτους αθροιστικά ,σε ψυχιατρικό τμήμα κρατικού 
νοσοκομείου ή ψυχιατρικού νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης 
αναγνωρισμένη από το κράτος, στο προγενέστερο διάστημα, της αίτησης 
εισαγωγής στα παραπάνω πλαίσια. 
 
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΤΑ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΙΝΑΙ: 
 
Α.ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ 
 
α) Απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται 
υπόψη και η γνώμη του ανηλίκου . 
 
β) Γνωμάτευση από ψυχιατρικό τμήμα κρατικού νοσοκομείου ή 
παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικού νοσοκομείου ή μονάδας 
απεξάρτησης αναγνωρισμένη από το κράτος, με υπογραφή από τον 
Διευθυντή ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, όπου θα αναγράφεται ότι  το 
προγενέστερο διάστημα είχε νοσηλευθεί, το παιδί του ασφαλισμένου μας /ο 
ασφαλισμένος μας ,αθροιστικά διάστημα ενός χρόνου. 
 
γ) Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας από τον Κοινωνικό Λειτουργό  του 
αντίστοιχου Νοσοκομείου / Κέντρου  που έχει εκδώσει την  παραπάνω 
γνωμάτευση , όπου θα βεβαιώνει ότι συντρέχουν οι κοινωνικοοικονομικές 
προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. (Οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας 
που συντάσσει ο Κοινωνικός   Λειτουργός  μένουν σε ξεχωριστό φάκελο  στο 
Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετεί και είναι στη διάθεση του 
ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο).  
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δ) Κατάθεση των παραπάνω, στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ 
πρώην ΥΠΑΔ  περιοχής  που βρίσκεται το Ίδρυμα, από τον υπεύθυνο του 
Ιδρύματος 
 
ε) Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας  θα κάνει ηλεκτρονικά την αναγγελία εισαγωγής , 
καθώς και την αναγγελία της απουσίας κάποιου παιδιού στον ΕΟΠΥΥ. 
 
 Β.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
 
α) Αίτηση του ιδίου  ή του κηδεμόνα ή του διορισμένου δικαστικού επιτρόπου. 
 
β) Γνωμάτευση από ψυχιατρικό τμήμα κρατικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικού 
νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης αναγνωρισμένη από το κράτος, με 
υπογραφή από τον Διευθυντή ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, όπου θα 
αναγράφεται ότι  το προγενέστερο διάστημα είχε νοσηλευθεί, το παιδί του 
ασφαλισμένου μας /ο ασφαλισμένος μας, αθροιστικά διάστημα ενός χρόνου. 
Οι γνωματεύσεις θα είναι αναλυτικές και θα αιτιολογούν την αναγκαιότητα 
περίθαλψης των ασφαλισμένων στα εν λόγω πλαίσια. 
 
β) Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας από τον Κοινωνικό Λειτουργό του 
αντίστοιχου Νοσοκομείου /  Κέντρου  που έχει εκδώσει την  παραπάνω 
γνωμάτευση, όπου θα βεβαιώνει ότι συντρέχουν οι κοινωνικοοικονομικές 
προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. (Οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας 
που συντάσσει ο Κοινωνικός   Λειτουργός  μένουν σε ξεχωριστό φάκελο  στο 
Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετεί και είναι στη διάθεση του 
ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο).  
 
δ) Κατάθεση των παραπάνω στην αρμόδια ΥΠΑΔ  περιοχής  που βρίσκεται το 
Ίδρυμα από τον  υπεύθυνο του ιδρύματος. 
 
ε) Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας   θα κάνει ηλεκτρονικά  την αναγγελία 
εισαγωγής, καθώς και την αναγγελία της απουσίας κάποιου παιδιού στον 
ΕΟΠΥΥ. 
 
Σε κάθε παράταση παραμονής στα εν λόγω πλαίσια ,είναι απαραίτητη η 
γνωμάτευση του ψυχιατρικού  τμήματος και η βεβαίωση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας , (όπως περιγράφεται παραπάνω ),  σε καμία περίπτωση δε, 
η ισχύς δεν θα είναι μεγαλύτερη   του ενός χρόνου. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
  
 
Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας,( Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευμένα 

Διαμερίσματα), που ήταν συμβεβλημένοι ,μέχρι 31/12/2011  με ένα από  τα 

Ταμεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ και συνεχίζουν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση να 

υποβάλλουν, από τον μήνα Ιανουάριο 2012  τη Δήλωση Αναλυτικών 

Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) μέσω internet. Εφόσον έχουν πιστοποιηθεί  και  

έχουν αποκτήσει  κωδικό πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία eΔΑΠΥ 

μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr         Εφαρμογές   

Πιστοποίηση eΔΑΠΥ Ιατρών & Παρόχων Υγείας).  

Το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής κατάθεσης, μαζί με το τιμολόγιο 

και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα κατατίθενται   στην 

Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ  (πρώην ΥΠΑΔ) που υπάγονται οι Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας.  

Κατά την πρώτη υποβολή θα πρέπει να καταθέσουν ένα αντίγραφο 

σύμβασης, με ένα τουλάχιστον εκ των  παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων, 

που ήταν σε ισχύ 31-12-2011 . 

Οι ασφαλισμένοι του  Οίκου Ναύτου, θα συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή 

νοσηλίων από ( 1/4/2012) και οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από (1/5/2012).  

 

(Όποιο άλλο δε ταμείο ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, από την ημερομηνία ένταξης 

του σε αυτόν, θα συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι του στην υποβολή 

νοσηλίων). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Τα παραπάνω πλαίσια, σε οποιοδήποτε έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από 
όργανα του ΕΟΠΥΥ,  είναι υποχρεωμένοι να  τηρούν τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και την κείμενη νομοθεσία . 
 
  
Δεν επιτρέπεται στο ίδιο πλαίσιο να φιλοξενούνται παιδιά και έφηβοι. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
-  Οι  πρωτότυπες ιατρικές  γνωματεύσεις περιθαλπόμενων στις Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας ,  οι βεβαιώσεις των Κοινωνικών Λειτουργών  , καθώς και ότι 

άλλο παραστατικό κατατίθενται για μία φορά, θα μένουν στις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ σε ξεχωριστό φάκελο, ανά Δομή . 

 

-   Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο διάστημα (ισχύς 
ενός έτους),  από τους  αρμόδιους φορείς  και είναι σε ισχύ θα γίνονται 
αποδεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι λήξεως της ισχύος τους 
εφ’ όσον αυτές είναι σύμφωνες με τα παραπάνω. 
 
-   Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  μέχρι 31-12-2012, θα εκδίδουν βεβαιώσεις, 
(όπως περιγράφεται),  μόνο στις νέες εισαγωγές στις  Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας. 
 
-  Για αποφυγή διπλής αποζημίωσης και  μέχρι την ολοκλήρωση των 
συμβάσεων με όλα τα πλαίσια, οι ασφαλισμένοι προκειμένου να 
αποζημιώνονται  απ’ ευθείας από τα τμήματα παροχών των ασφαλιστικών 
ταμείων, θα πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση από το Πλαίσιο , 
όπου θα αναγράφεται ότι δεν έχουν σύμβαση με κανένα ασφαλιστικό ταμείο. 
 
 
 
Συνημμένα : 
1)Σχέδιο αίτησης του ασφαλισμένου 
2)Σχέδιο βεβαίωσης   Κοινωνικής Έρευνας  
  του  Κοινωνικού  Λειτουργού              
 
 
 
                                                                                                
 
                                                                                      Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                                                                               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 
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                                                                                 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
Δ/νση: 
Τμήμα:  
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Ταχ. Δ/νση: 
E-mail: 

 
Αθήνα,    /     / 2012 
 
Αρ. Πρωτ.:  
 
 
ΠΡΟΣ:  ΠΕΡ/ΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ 
 
Τμήμα: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
Ταχ. Δ/νση: 

                          ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Ο/Η ασφαλισμέν ………. ……..………………………………………………… (ΑΜΚΑ 

…………… Α.Μ. ………… ετών ………..)   παιδί του ασφαλ/νου 

…..………………………...    ………………………………………………………… 

σύμφωνα  με τη  γνωμάτευση  από ψυχιατρικό τμήμα κρατικού νοσοκομείου/ ή 

παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου / ψυχιατρικού νοσοκομείου / μονάδας απεξάρτησης 

αναγνωρισμένη από το κράτος, 

…………………………………………………………………………πάσχει από 

…………….…………………………………………………………………………………….  

Σύμφωνα με την έκθεση  κοινωνικής έρευνας του Κοινωνικού Λειτουργού  

………………………………………………………………………………………………,   

τηρεί της προϋποθέσεις που αναφέρει το έγγραφο αρ.πρωτ.30046/29-6-2012 

προκειμένου  να εγκριθεί η εισαγωγή του/της σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

(Οικοτροφείο / Ξενώνας /Προστατευμένο Διαμέρισμα). 
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ /ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Επώνυμο……………………………….. 

Όνομα ………………………………….. 

Όν. Πατρός……………………………… 

Ταχ.Δ/νση:………………………………
…………………………………………… 

Τ.Κ…………………………………......... 
Τηλ………………………………………. 
Κινητό……………………………………. 

ΑΜΚΑ 

Α.Μ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ                                                                                                                                                                                                                  

Επώνυμο……………………………… 

Όνομα………………………………… 

Όν.Πατέρα…………………………… 

Όν.Μητέρας ………………………… 

Ταχ. Δ/νση :…………………………. 

…………………………Τ.Κ………… 

Τηλ…………………………………… 

Ασφαλ.  ιδιότητα………………........ 

Α.Μ.………………………………….. 

ΑΜΚΑ……………………………….. 

 

ΗΜΕΡ.  ……………………………. 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΟΠΥΥ 

ΤΜΗΜΑ 

 

 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε ή 
παρατείνετε την εισαγωγή του/της 
ασφαλ.………………………………….   
……………………………………………
Α.Μ.Κ.Α……………………………….  
σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
(Οικοτροφείο / Ξενώνας / 
Προστατευμένο Διαμέρισμα), 
σύμφωνα με το  σχετικό έγγραφο του 
ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ. 30046/29-6-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ο / Η ΑΙΤ….. 
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