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Θέμα: Απαιιαγή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ ηηο Μ.Ψ.Υ.  
           ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2716/99 . 
 
 
Καηφπηλ ππνβνιήο γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εξσηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή 

απφ ΦΠΑ νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε ζπλέρεηα ησλ εγθπθιίσλ 
ΠΟΛ.1100/24.6.2010 θαη ΠΟΛ. 1142/15.10.2010, παξέρνπκε ηηο θαησηέξσ δηεπθξηλίζεηο: 

 
1. Οη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ 
άξζξνπ 22, ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000). Με ηην περίπηωζη θ΄, ηης παραγράθοσ 1 
ηοσ ίδιοσ άρθροσ, απαλλάζζεηαι από ηο θόρο η παροτή σπηρεζιών και η παράδοζη 
αγαθών ποσ ζσνδέονηαι ζηενά με ηην κοινωνική πρόνοια  και αζθάλιζη, καθώς και ηην 
προζηαζία ηων παιδιών και ηων νέων, ποσ πραγμαηοποιούνηαι από νομικά πρόζωπα 
δημοζίοσ δικαίοσ, ή άλλοσς οργανιζμούς ή ιδρύμαηα, αναγνωριζμένα από ηο κράηος. 

 
2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2716/99 (ΦΔΚ 96/Α΄/17.5.99), ην 

Κξάηνο  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, νη νπνίεο δηαξζξψλνληαη, 
κεηαμχ άιισλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηεο 
εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο 
απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ ηίζεληαη κε ην σο άλσ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Ψπρηθήο Υγείαο (Μ.Ψ.Υ.) 
απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. Οη κνλάδεο 
απηέο είλαη απνθιεηζηηθά Κέληξα Ηκέξαο, Πξνζηαηεπφκελα Γηακεξίζκαηα, Οηθνηξνθεία, 
Ξελψλεο, Δηδηθά Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο θαη Δηδηθέο Μνλάδεο Απνθαηάζηαζεο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο. Οη Μ.Ψ.Υ. δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε  
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αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
άδεηεο ίδξπζήο ηνπο. 

 
3. Γηα ηηο σο άλσ κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.2716/1999, φπσο ηζρχεη, θαζνξίδεηαη εηδηθφ λνζήιην κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη Μνλάδεο Ψπρηθήο Υγείαο πνπ 
αλήθνπλ ζε λ.π.η.δ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δηθαηνχληαη εθηφο απφ εηδηθφ λνζήιην ηεο 
παξαγξάθνπ 1 θαη εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 
λ.2519/1997. 

  
4. Οη Μ.Ψ.Υ. εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Ψπρηθήο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  θαη ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ε 
δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο 
ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ απφθαζε Υ5β/νηθ.1962//2000 (ΦΔΚ 
1268/Β/19.10.2000).  χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο απφθαζεο απηήο, ε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη 
αξκνδίσο απφ επηηξνπέο ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν. 

Απφ ην σο άλσ θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ Μ.Ψ.Υ. πξνθχπηεη φηη νη κνλάδεο απηέο 
παξέρνπλ θαηά έλα κέξνο πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ςπρηθήο πγείαο θαη παξάιιεια ππεξεζίεο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη κέξηκλαο. 

  
5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ησλ Μνλάδσλ Ψπρηθήο Υγείαο ηεο παξαγξ. 1, ηνπ άξζξνπ 11, 
ηνπ λ.2716/99, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζ΄, ηνπ άξζξνπ 22, ηνπ 
Κψδηθα ΦΠΑ, θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν. 
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Ακριβές ανηίγραθο 
Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας 

 

 

 


