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ΘΕΜΑ:  Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση 
Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  

7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής με το διακριτικό 
τίτλο «Αρχιπέλαγος»  
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/ 
Α/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) « Αστικοί 
Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»  

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000.  
4. Την υπ’ αριθμ. Υ491/30-7-2014 (ΦΕΚ 2098/τ. Β΄/31-7-2014) 

απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας 
Κατερίνα Παπακώστα 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/14-7-2014 έγγραφο του Προέδρου της 

προσωρινής διοικούσας επιτροπής με συνημμένο σχέδιο 
καταστατικού του υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ, επιχειρησιακό σχέδιο, 

έρευνα μελέτη και αντίγραφο γνωμοδότησης σκοπιμότητας της ΤΕ 
του 4ου ΤΟΨΥ 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1291/16-5-2014 (Ορθή Επανάληψη) 

έγγραφο του Προέδρου της Τ.Ε. του 4ου Τομέα Ψυχικής Υγείας 
προς την Ομάδα πρωτοβουλίας για τη σύσταση Κοινωνικού 
Συνεταιρισμού με το οποίο γνωστοποιείται σχετικά με τον 

Κοινωνικό Συνεταιρισμό στον 7ο ΤΟΨΥ ότι κατόπιν της 18ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής αποφασίστηκε ομόφωνα η 

αναγκαιότητα σύστασης του  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

     

    Αθήνα,  22/9/2014 
 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π./62467 

                 
                
             

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19                              

Τ.Κ. : 101 87                                              
FAX : 210 - 8229236 
Τηλέφωνο : 2132161773 

Πληροφορίες : Γ. Κόκκας    
E-Mail : dipsy@yyka.gov.gr 
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7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 119836/18-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Ψυχικής Υγείας με θέμα «Ενίσχυση του θεσμού της τομεοποίησης 
και συνεργασία των μονάδων ψυχικής υγείας με τις αρμόδιες 

τομεακές επιτροπές» 
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. : Υ5α/Γ.Π./20524/5-3-1014 έγγραφο της 

Δ/νσης Ψυχικής Υγείας σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία 

Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
10. Τα πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης της 15/5/2014 της Τομεακής 

Επιτροπής του 4ου Τομέα Ψ.Υ. Αττικής    
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας την ίδρυση Κοινωνικού 
Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης  7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας 

Ενηλίκων Αττικής με το διακριτικό τίτλο «Αρχιπέλαγος». Η έδρα του 
Κοι.Σ.Π.Ε. βρίσκεται στην οδό Ιωάννη Δροσοπούλου 72 στην Αθήνα, 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των 

μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα , αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
και εντάσσεται στον 7ο ΤοΨΥ Αττικής. 

Η εποπτεία του ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ασκείται μέσω της 
Δ/νσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
2716/99.  

 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αρχιπέλαγος»  είναι η κοινωνικο – 

οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία 
τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Η Οργάνωση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αρχιπέλαγος» διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999. 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Αρχιπέλαγος» οφείλει να διασφαλίσει : 
1. Την απασχόληση των μελών της πρώτης (α) κατηγορίας της παρ. 4 

του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 σε αυτόν, να διατηρήσει τις 

αναλογίες απασχόλησης τους έναντι του συνόλου των 
απασχολουμένων μελών του, με στόχο την κατά το δυνατόν συνεχή 
αύξηση τους    

2. Την συνεχή εκπαίδευση των απασχολουμένων μελών της (α) 
κατηγορίας της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, ώστε να 

εξειδικευθούν στα θέματα των παραγωγικών δραστηριοτήτων του 
Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και την εκπαίδευση των απλών μελών αυτής της 
κατηγορίας, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του αριθμού των 

απασχολούμενων μελών κατά το μέτρο που το επιτρέπει η 
παραγωγική διαδικασία του Κοι.Σ.Π.Ε.  

3. Την συνέχιση της θεραπευτικής αποκαταστασιακής διαδικασίας 
των μελών της προαναφερόμενης κατηγορίας του Κοι.Σ.Π.Ε. 

4. Την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρηματικών του 

δραστηριοτήτων 
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ΠΟΡΟΙ 

 

Οι πόροι του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αρχιπέλαγος» προέρχονται από τις πηγές 
που περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 
2716/1999.  

 

                                                                     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

  
 

                                                           ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ --      
                                                    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

-   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

   Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  7ου    
   Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής με το διακριτικό τίτλο    

   «Αρχιπέλαγος» 
   Ιωάννη Δροσοπούλου 72, τ.κ. 112 57 - Αθήνα 
 
-    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ : 

     1. Γραφ. κ. Υπουργού 
     2. Γραφ. κας Υφυπουργού 

3. Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Γραφ. κ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 
5. Δ/νση Ψυχικής Υγείας  (2) 
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