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κών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και 
κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότη-
τας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λει-
τουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό 
Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του 
άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).
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ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες 
συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασι-
κής Προστασίας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.38393  (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτι-

κών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 

προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας 

και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπι-

μότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας 

λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδι-

ωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Το-

μέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 96) και ιδίως τα άρθρα 11 και 12 αυτού.

2. Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής 
οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» 
(Β’ 3360).

8. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης 
πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε 
άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χο-
ρήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονά-
δων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη 
Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» 
(Β’ 2932).

9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοι-
ας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικο-
τροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευ-
μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» 
(Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Υ5Β/Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Α3/οικ.876/
16-05-2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατά-
στασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων 
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του 
ν. 2716/1999» (Β’ 1426).

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 
απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργί-
ας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» 
(Β’ 2444), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
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Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις 
υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και 
Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της 
Υφυπουργού Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορι-
σμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του 
ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής 
του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της 
Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής από-
φασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 “Καθορι-
σμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των 
Κινητών Μονάδων” (Β’ 691)» (Β’ 1299).

12. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυ-
πουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτι-
ριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκα-
τάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του 
προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).

13. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυ-
πουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτι-
ριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος 
ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

14. Την υπό  στοιχεία Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14.03.2017 
απόφαση του Υπουργού  Υγείας «Έλεγχος της οικονο-
μικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που 
λειτουργούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα του άρθρου 11 
του ν.  2716/1999 (Α’ 96) από  ορκωτούς λογιστές 
[άρθρο 4Α του ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το 
ν. 4272/2014 (Α’ 145)]» (Β’ 1033).

15. Την υπό  στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/01.07.2019 
απόφαση του Υπουργού  Υγείας «Σύστημα διοικητικής 
και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και 
παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής 
υγείας» (Β΄ 2809).

16. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334/14.06.2021 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγειάς και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης 
στη Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999» (Β’ 2639).

17. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της 
διαδικασίας εκπόνησης, σχεδιασμού και διασφάλισης 
διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής 
φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που 
αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

18. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων 
στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτι-
κών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

19. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.37289/27-06-2022 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παραπάνω 
εισήγησης προκύπτει, ότι δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας 
και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολο-
γητικών, 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» (Β’ 2932), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 επέρχο-

νται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «στον 
ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του 
άρθρου 11», προστίθεται η φράση «και 12» και β) διαγρά-
φεται η φράση «καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
παρούσας», και η παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Ανά διετία και έως το Σεπτέμβριο εκπονείται ή 
επικαιροποιείται ο σχεδιασμός της Διεύθυνσης Ψυχικής 
Υγείας για τις πολιτικές ψυχικής υγείας και εκδίδεται η 
απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την υλοποίηση 
του σχεδιασμού αυτού. Στο ανωτέρω πλαίσιο περιλαμ-
βάνεται και η ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον 
Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα των 
άρθρων 11 και 12 του ν. 2716/1999.».

Άρθρο 2
Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

των άρθρων 11 και 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), αναλαμ-
βάνουν τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, μετά 
από επιλογή, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης. 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται 
από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυν-
σης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δύνανται να 
συνεργάζονται με φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για 
την ανάληψη της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 
Η σχετική συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει τη δωρε-
άν παραχώρηση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινή-
του ή/και τη διάθεση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο 
τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού  
ή/και την παροχή από το συνεργαζόμενο πρόσωπο επι-
στημονικής εμπειρίας, εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη 
λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τις 
περ. η’ και θ. της παρ. 3 του άρθρου 3. Ανά Μονάδα Ψυ-
χικής Υγείας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου 
εδαφίου, δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση συμ-
μετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε αυτοτελώς 
είτε σε συνεργασία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.».

Άρθρο 3
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται το δεύτερο 

και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 3 διαμορφώ-
νεται ως εξής:
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«2. Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει:

α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.
β. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, έγγραφα νομι-

μοποίησης, όπως αυτά θα ορίζονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη 
δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδική-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, του 
νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθο-
ράς σύμφωνα και με τον ν. 3560/2007, όπως εκάστοτε 
ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με 
την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσω-
πα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές 
των νομικών προσώπων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή δι-
αχειριστές των νομικών προσώπων δεν είναι γιατροί ή 
ψυχολόγοι κλάδου Ε.Σ.Υ. ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης 
αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδι-
αλλαγή - εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και 
μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για 
νομικά πρόσωπα.

στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που 
ο υποψήφιος φορέας επιθυμεί να συμμετέχει στη δια-
δικασία αποσφράγισης των φακέλων των συμμετοχών 
με αντιπρόσωπό του και όχι με τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με το τρίτο και 
τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, ο υποψήφιος 
φορέας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, 
υποβάλει συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο καθορίζει 
το πλαίσιο της συνεργασίας. Στην ίδια περίπτωση, όταν 
τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος φο-
ρέας είναι νομικά, ο φορέας υποβάλει για τα συνεργαζό-
μενα πρόσωπα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της περ. 
β., ενώ όταν τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο 
υποψήφιος φορέας είναι φυσικά, ο φορέας υποβάλει για 
τα συνεργαζόμενα πρόσωπα τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής της περ. γ. Το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατατίθεται εντός του ίδιου σφραγισμένου 
υποφακέλου.

Συμμετοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποιο από 
τα παραπάνω απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των 
στοιχείων του υποφακέλου δικαιολογητικών και τυχόν 
προσφυγές δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο συμ-
μετέχων με την προσφυγή του υποβάλει εκ των υστέρων 
τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συ-
μπερίληψης πιστοποιητικού στον υποφάκελο δικαιο-
λογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω 
καθυστέρησης της έκδοσης του από τις αρμόδιες δι-
οικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ` 
αυτού, αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια 
διοικητική αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού, 

εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας 
υποβολής του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σχε-
τικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την 
υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέ-
χεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί 
ή προσκομισθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής ή το περιεχόμε-
νο του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν συμπίπτει 
με το περιεχόμενο της προηγηθείσας υπεύθυνης δήλω-
σης του νόμιμου εκπροσώπου, ο φορέας αποκλείεται 
από τη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος».

2. Στην περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται 
νέο τρίτο εδάφιο και η περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 
διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά 
(προφίλ) και περιγραφή δράσεων του φορέα, με έμφαση 
στις δράσεις ψυχικής υγείας και στις κοινωφελείς και εθε-
λοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνι-
κά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις δράσεις των μελών 
της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά 
σημειώματα). Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντί-
στοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιο-
γραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής 
ομάδας. Σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με το 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, τα 
έγγραφα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δύνανται 
να υποβάλλουν και τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, και τα έγγραφα αυτά συνεκτιμώνται σωρευ-
τικά στην αξιολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων του 
φακέλου πρότασης».

3. Στην περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 3 επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο μετά τη 
φράση «κοινωνικού λειτουργού,» προστίθεται η φράση 
«κοινωνικού επιστήμονα,» β) στο τρίτο εδάφιο μετά τη 
φράση «κοινωνικός λειτουργός» προστίθεται η φράση 
«κοινωνικός επιστήμονας» και γ) στο πέμπτο εδάφιο η 
φράση «του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξω-
τερικού» αντικαθίσταται από τη φράση «στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό», και η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 3 
διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Βιογραφικό  σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος του 
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) του προσώπου που 
πρόκειται να ορισθεί  Επιστημονικά  Υπεύθυνος της προ-
τεινόμενης Μονάδας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά  για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων του ίδιου προσώπου.

Ο Επιστημονικά  Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει εναλ-
λακτικά  τα τυπικά  προσόντα των ειδικοτήτων του ια-
τρού , ψυχολόγου, κοινωνικού  λειτουργού , κοινωνικού 
επιστήμονα, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοση-
λευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μο-
νάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 
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επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε 
(5) ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) και τα 
Κέντρα Ημέρας (ΚΗ), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει 
είναι εναλλακτικά ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λει-
τουργός, κοινωνικός επιστήμονας ή νοσηλευτής.

Στις Κ.Μ.Ψ.Υ. και τα ΚΗ για άτομα με Διαταραχές Αυτι-
στικού Φάσματος (ΔΑΦ), Επιστημονικά Υπεύθυνος μπο-
ρεί να είναι εκτός από τους παραπάνω και εκπαιδευτικός 
ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αποδεδειγμένες γνώσεις και 
εμπειρία στον αυτισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επι-
στημονικά Υπεύθυνος Κ.Μ.Ψ.Υ. ή ΚΗ πρέπει να διαθέτει 
διετή εργασιακή εμπειρία σε ΚΜΨΥ ή ΚΗ ή πενταετή του-
λάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας 
ή σε συναφείς Μονάδες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

4. Η περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα ανα-
γράφεται η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής 
ομάδας, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος».

5. Στην περ. ζ. της παρ. 3 του άρθρου 3 επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «Στην 
περίπτωση που ο φορέας» διαγράφεται η φράση «ή η 
σύμπραξη» και β) μετά το μόνο εδάφιο προστίθεται νέο 
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η περ. ζ. της παρ. 
3 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να δι-
αθέσει, δίχως σχετική  αποζημίωση, ακίνητο για τη στέ-
γαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη 
συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία 
της κυριότητας του ακινήτου, τα στοιχεία διεύθυνσης του 
ακινήτου, καθώς και ότι αυτό  είναι έτοιμο προς χρήση, 
πληροί  τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, με 
επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα 
(π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευ-
ές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν 
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στην περί-
πτωση που ο φορέας προτίθεται να καλύπτει, με ίδιες 
δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολο-
γικό  κόστος (αμοιβή  και εισφορές) για τουλάχιστον το 
50% του προσωπικού  που πρόκειται να απασχοληθεί  
για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δε-
σμεύεται για τη συγκεκριμένη κάλυψη του μισθολογικού 
κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο 
της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, όσο και της 
κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από 
το φορέα, θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό 
διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσ-
σόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ 
ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιον-
δήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση 
του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού 
κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης 
του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί 

ο φορέας, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα 
στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας 
καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται 
επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση».

6. Η περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«η. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος αναλαμβάνει 
τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσί-
ου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπο-
βολή  υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας, στο 
οποίο θα μνημονεύονται τα συνεργαζόμενα πρόσωπα 
και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση 
υποβολής από  το φορέα, του υπογεγραμμένου συμφω-
νητικού συνεργασίας και με τον φάκελο δικαιολογητικών 
των άρθρων 6 και 7. Η συνεργασία του πρώτου εδαφίου, η 
οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια στο ως άνω συμφω-
νητικό συνεργασίας, δύναται να περιλαμβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινήτου 
ή/και τη διάθεση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο τουλά-
χιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού ή/και την 
παροχή από το συνεργαζόμενο πρόσωπο επιστημονικής 
εμπείρίας, εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη λειτουργία 
της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν 
παραχώρησης ακινήτου από το συνεργαζόμενο πρόσω-
πο για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας, στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας 
το συνεργαζόμενο πρόσωπο δεσμεύεται για τη συγκεκρι-
μένη παραχώρηση και δηλώνει τα στοιχεία της κυριότη-
τας, καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου, που 
μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος 
χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, 
μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα 
υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
Στην περίπτωση διάθεσης τουλάχιστον του 50% του απαι-
τούμενου προσωπικού από το συνεργαζόμενο πρόσωπο 
για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυ-
χικής Υγείας, στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας το 
συνεργαζόμενο πρόσωπο δεσμεύεται για την κάλυψη, 
με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή και 
εισφορές), τουλάχιστον στο 50 % του προσωπικού, που 
πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην 
προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε περί-
πτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρη-
σης του ακινήτου, όσο και της κάλυψης της δαπάνης του 
μισθολογικού κόστους από το συνεργαζόμενο πρόσωπο, 
θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα 
ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μο-
νάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 
έτη, και θα δηλώνεται ρητά στο ως άνω συμφωνητικό συ-
νεργασίας. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, 
δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η 
κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, προ της λήξης του χρονικού  διαστήματος 
για το οποίο έχει δεσμευθεί  το συνεργαζόμενο πρόσωπο, 
το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί  
η προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας καθώς και 
του προσωπικού  της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη για επιχορήγηση».
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7. Στο πρώτο εδάφιο της περ. θ. της παρ. 3 επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «στον πα-
ραχωρούντα φορέα» η φράση «,σύμπραξη, Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «ή στο παραχωρόν 
συνεργαζόμενο πρόσωπο» και β) μετά από τη φράση 
«υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται, ότι 
στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού  υπέρ» 
η φράση «του προσώπου, προς το οποίο σκοπείται η 
διάθεση» αντικαθίσταται από τη φράση «του φορέα», 
και η περ. θ. της παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«θ. Όταν το προς διάθεση, δίχως σχετική  αποζημίω-
ση ακίνητο, σύμφωνα με τις περ. ζ. και η., δεν ανήκει 
κατά  κυριότητα στον παραχωρούντα φορέα ή στο πα-
ραχωρόν συνεργαζόμενο πρόσωπο, αλλά  μισθώνεται 
ή πρόκειται να μισθωθεί  από  αυτούς ή παραχωρείται 
δωρεάν ή πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς, 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται, ότι στην 
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ του φο-
ρέα, θα διατεθεί, δίχως σχετική αποζημίωση, κατάλληλο 
ακίνητο, εντός των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο 
είτε μισθώνεται είτε πρόκειται να μισθωθεί από αυτούς 
είτε παραχωρείται δωρεάν είτε πρόκειται να παραχω-
ρηθεί δωρεάν σε αυτούς. Στην παραπάνω υπεύθυνη 
δήλωση, θα δηλώνεται, ότι η υπολειπόμενη διάρκεια 
της υφιστάμενης μίσθωσης ή η διάρκεια της μέλλουσας 
μίσθωσης ή η υπολειπόμενη διάρκεια της παραχώρησης 
ή η διάρκεια της μέλλουσας παραχώρησης, δεν θα είναι 
μικρότερη από δέκα (10) έτη, ενώ η σύμβαση μίσθωσης 
ή η σύμβαση παραχώρησης θα προσκομισθεί το αργό-
τερο με την υποβολή δικαιολογητικών άδειας ίδρυσης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. Σε κάθε περίπτωση, το 
προς διάθεση ακίνητο μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρ-
μογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, 
ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, 
κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό  των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ».

8. Η περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 3 καταργείται.

Άρθρο 4
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 επέρχονται οι εξής τροπο-

ποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο μετά από τη φράση «Για 
την επιλογή του φορέα» η φράση «ή της σύμπραξης» 
αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 2», β) στην περ. α. του πρώτου 
εδαφίου προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο γ) η περ. ε. του 
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, και η παρ. 1 του άρ-
θρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την επιλογή του φορέα του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 2 που θα αναλάβει τη λειτουργία 
της προκηρυσσόμενης Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία 
και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς 
και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινό-
μενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται 
τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δρά-
σεων ψυχικής υγείας των υποψήφιων φορέων, από εθνικά 

ή διεθνή όργανα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων και την απο-
τελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων, στη βάση 
διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας. Σε 
περίπτωση συνεργασίας του φορέα σύμφωνα την περ. η. 
της παρ. 3 του άρθρου 3 λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά 
η εμπειρία και η τεχνογνωσία του συνεργαζόμενου προ-
σώπου για την αξιολόγηση της πρότασης του φορέα ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης.

β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου 
Επιστημονικά Υπευθύνου.

γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο 
δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (προτεινόμενη επι-
στημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, 
πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την 
ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα 
με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργι-
κής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του 
οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και η περιγραφή 
του επιδιωκόμενου οφέλους της προτεινόμενης δράσης 
με μετρήσιμους δείκτες.

δ. Η παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκη-
ρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δίχως απαίτηση 
για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση.

ε. Η πρόθεση του φορέα είτε αυτοτελώς είτε μέσω 
συνεργασίας, σύμφωνα με τις περ. ζ. και η’ της παρ. 3 
του άρθρου 3, να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως 
σχετική  επιχορήγηση, το μισθολογικό  κόστος (αμοιβή  
και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού  
που πρόκειται να απασχοληθεί  για κύρια απασχόληση 
στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το τρίτο και τέταρ-
το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, τα κριτήρια αξιο-
λόγησης, τα οποία αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση 
από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινήτου, στη διάθεση 
από το συνεργαζόμενο πρόσωπο τουλάχιστον του 50% 
του απαιτούμενου προσωπικού και στην παροχή από 
το συνεργαζόμενο πρόσωπο επιστημονικής εμπειρίας, 
εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη λειτουργία της Μονά-
δας Ψυχικής Υγείας, λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά και 
προς όφελος του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 2, ο οποίος και μόνο επιλέγεται για την επ’ 
ονόματί του λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας, κατόπιν έκδοσης άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8».

Άρθρο 5
Στο άρθρο 15 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) μετά τη φράση «ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή 

του, δύναται να αναθέτει, στους φορείς» προστίθεται 
η φράση «του πρώτου εδαφίου» και β) διαγράφεται η 
φράση «της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.», και το άρθρο 15 
διαμορφώνεται ως εξής:
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«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημί-
ας SARS - COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού 
της χώρας, καθώς και για την παροχή ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς σε περι-
πτώσεις φυσικών καταστροφών, ο Υπουργός Υγείας, με 
απόφασή του, δύναται να αναθέτει, στους φορείς του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 καθώς και 
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προ-
γράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής, 
τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μο-
νάδων Ψυχικής Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022 

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ /68308/3826  (2)
Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημό-

σιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο 

Δασικής Προστασίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «Περί 

προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά-
σεων της Χώρας» (Α’ 289), όπως έχει τροποποιηθεί με το 
άρθρο 76 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

2. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 152) και ιδίως το άρθρο 5Β αυτού.

3. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,  
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 αυτού.

6. Το άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π. της 13ης.8.2021 (Α’ 143) 
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: 
α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρ-
καγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελε-
σματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέ-
ντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και 
συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Την υπ’  αρ.  35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).

13. Την υπ’ αρ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 
του ν. 4799/2021 (στη συνεδρίαση της 08ης.11.2021 της 
ανωτέρω Επιτροπής).

14. Την υπ’ αρ. 2/119929 και υπ’ αρ. 200 1031 000031/ 
06.05.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

15. Την από 07.02.2022 Σύμβαση μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. 
και του ΤΑΪΠΕΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
και ορθής επιτέλεσης του σκοπού των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
Για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου με 
τίτλο «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», ορίζεται:

1) Ως αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
με αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, κατά την έννοια της 
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) για τις 
κατηγορίες διοικητικών πράξεων της παρ. 2, ο αρμόδιος 
για τον Τομέα Δασών Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την επιφύλαξη της άσκησης αρμοδιοτήτων 
από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
μοσίου Α.Ε. (ΤΑΪΠΕΔ) ως φορέα διενέργειας διαδικασιών 
ανάθεσης κατά τα άρθρα 130 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) και 
5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152), καθώς και ειδικότερα κατά 
το περιεχόμενο της από 07.02.2022

Σύμβασης μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. και του ΤΑΪΠΕΔ Α.Ε, όπως 
ισχύει.

2) Ως αποφαινόμενο όργανο ως προς τις πράξεις των 
περ. ε) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) και ειδικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
Προϊσταμένης Αρχής κατά την έννοια του ν. 4412/2016 
(Α’ 147) η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος, της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3) Ως αποφαινόμενα όργανα ως προς τις πράξεις της 
περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 
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Α’ 133) και ειδικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Δι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του ν. 4412/2016 
(Α’ 147) τα Δασαρχεία ή οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δα-
σαρχείων που έχουν χωρική αρμοδιότητα ως προς τα εν 
γένει δασικά οικοσυστήματα που αφορά κάθε σύμβαση 
υλοποίησης του Έργου του πρώτου εδαφίου της παρού-
σας. Σε περίπτωση συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότη-
τας περισσότερων του ενός Δασαρχείων, αποφαινόμενο 
όργανο με καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας για τις 
παραπάνω συμβάσεις ορίζεται η Διεύθυνση Δασών της 
οικείας περιφερειακής ενότητας, στην οποία υπάγονται 
τα συναρμόδια Δασαρχεία. Σε περίπτωση, δε, συντρέ-
χουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύν-
σεων Δασών, αποφαινόμενο όργανο με καθήκοντα διευ-
θύνουσας υπηρεσίας για τις παραπάνω συμβάσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας ορίζεται η Διεύθυνση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών που έχει χωρική 
αρμοδιότητα ως προς τα εν γένει δασικά οικοσυστήματα 

που αφορά κάθε σύμβαση υλοποίησης του Έργου. Σε 
περίπτωση, τέλος, συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας 
περισσότερων Δασαρχείων ως προς διαφορετικά τμήμα-
τα της ίδιας σύμβασης έργου, και εφόσον τα Δασαρχεία 
υπάγονται σε διαφορετικές Διευθύνσεις Δασών, αρμόδια 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ως προς κάθε τμήμα της σύμβα-
σης είναι το χωρικώς αρμόδιο Δασαρχείο.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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*02034640407220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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