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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                         

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-

4-2005). 

2. Τον Ν. 3614/03.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-
2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον 
Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
αρθ.10, παρ. 11 αυτού.  

3. Τον Ν. 3861/08/07/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
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4. Την υπ’ αριθµ. 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 
2007GR16UNS001). 

5. Την υπ΄ αριθµ C/2007/5534- 12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013», του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(κωδικός CCI2007/GR05UPO001) 

6. την υπ’ αριθµ. 55741/4965/28-07-08 κοινή υπουργική απόφαση για την 
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην «Ειδική 
Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για τη ∆’ Προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013» 

7. Τις υπ’ αριθµ. 5267/31-07-08, 5669/30-09-2009, 3301/13-07-2010, 297/08-
02-2011 και 3447/7-12-2011 Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον ορισµό στελεχών στη διαδικασία 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων των 
δράσεων των Αξόνων 4, 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

8. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π 152869/20-11-09 (ΦΕΚ 497/ΥΟ∆∆/26-11-2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί διορισµού του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

9. Την Υπουργική Απόφαση 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 (ΦΕΚ 792/Β 
/08/06/2010) µε θέµα: «Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της 
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 25549/ΕΥΘΥ 1305 (ΦΕΚ 1412/Β/16.06.2011) 
και την απόφαση 45927/ΕΥΘΥ 2092 (ΦΕΚ 2553/Β/07.11.2011) 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

∆υνητικούς ∆ικαιούχους που προτίθενται να υποβάλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης 
πράξεων στον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του «Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού» της περιόδου 2007-2013:  

• Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας Ν.∆. 2592/1953   
• Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

ψυχικής υγείας, δηµόσιας και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.  
• ΚΟΙΣΠΕ 
• Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας , όπως ορίζεται από το Άρθρο 1 του Ν 2646/1998 που έχουν 
εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 5 , παρ. 1 του 
ίδιου Νόµου και έχουν αναγνωριστεί ως ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς του 
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας σύµφωνα µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Γ.Π:Π (2)γ/οικ. 2858  ( ΦΕΚ 37/Β/18/01/2005) και 
όσων συναφών έπονται αυτής. 

για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειµένου να εξεταστεί η 
διαχειριστική τους επάρκεια  σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 
3614/2007 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/31/05/2010 (ΦΕΚ 
53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.». Άρθρο 10, παρ. 11. 
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1. Απαιτήσεις για την επάρκεια του δικαιούχου : 
 

Οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους είναι οι 
ακόλουθες :  

I. Η συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου 
µε το κοινοτικό και εθνικό νοµοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά µε 
την ανάθεση και υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων. 

II. Ο ορισµός των υπηρεσιών ή και των αρµοδίων οργάνων του που είναι 
υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραµµατισµού, ανάθεσης και 
διαχείρισης συµβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του 
φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης έργου. 

III. Η τεκµηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών µε τη µορφή εγχειριδίου ή 
εγγράφων οδηγιών, που χρησιµοποιεί για την λειτουργία του ο 
δικαιούχος 

IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής του δικαιούχου, η οποία 
διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – 
διαχείριση πληροφοριών και αρχείων 

 
2. Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας.  

2.1 Ο δικαιούχος προκειµένου να λάβει επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας υποβάλλει αίτηση – φάκελο. 

2.2 Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγµατοποιείται µε διοικητικό έλεγχο του 
περιεχοµένου του φακέλου της αίτησης καθώς και µε αυτοψία – 
επιθεώρηση, εφ’ όσον αυτή απαιτείται.  

2.3 Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να 
συνυποβάλλονται µε την αίτηση – φάκελο του δικαιούχου είναι : 

• ΦΕΚ ίδρυσης /σύστασης, 

• Οργανόγραµµα φορέα, Αποφάσεις σύστασης µονάδων/οργάνων, 

• Αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του φορέα για την εφαρµογή των 
διαδικασιών και την ανάθεση πρόσθετων αρµοδιοτήτων σε υπηρεσίες ή 
όργανα ή/και άτοµα.  

• Εγχειρίδιο(α)  διαδικασιών (σε ηλεκτρονική µορφή -  π.χ.CD), 

• Λίστα και υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων (σε ηλεκτρονική µορφή), 

• Βιογραφικά ελάχιστων προβλεπόµενων στελεχών µονάδας διαγωνισµών – 
συµβάσεων και οικονοµικής υπηρεσίας ή κατάλληλα υπογεγραµµένη 
κατάσταση προσωπικού µε τις απαραίτητες πληροφορίες, 

 

3. Τύποι επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας  

3.1 Με βάση το είδος πράξεων 

Ανάλογα µε το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος 
φορέας, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως 
εξής:  

I. Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις µε τεχνικό αντικείµενο και πιο 
συγκεκριµένα δηµόσια έργα υποδοµής και τεχνικές µελέτες. 

II. Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών.  

III. Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείµενο που 
υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι οποίες δύναται να περιλαµβάνουν επί 
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µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού 
προϋπολογισµού. 

Για το δικαιούχο που θα υποβάλει αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της 
διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει εκπεφρασµένη θετική γνώµη θα εκδοθεί από 
την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έγγραφο 
επιβεβαιωσης διαχειριστικής επάρκειας , το οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται για την κατηγορία Β και την κατηγορία Γ (επιβεβαίωση τύπου 
Β και επιβεβαίωση τύπου Γ).  

 

4. Ισχύς επιβεβαίωσης της επάρκειας -  παρακολούθηση  

4.1 Κάθε έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, ισχύει για όλα τα 
συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013.   

4.2 Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 
τους επάρκειας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτό για να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη χρονική περίοδο υλοποίησης πράξεων 
στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

4.3 Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενηµερώνουν την Eιδική Υπηρεσία του Τοµέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες που 
συγχρηµατοδοτούν πράξεις τους για κάθε οργανωτική ή άλλη µεταβολή 
στα στοιχεία που εξετάστηκαν για την έκδοση του εγγράφου επιβεβαίωσης 
της διαχειριστικής επάρκειας. 

4.4 Στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση πράξης διαπιστωθεί, µετά από 
διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης, επιθεώρησης ή ελέγχου µη τήρηση των 
υποχρεώσεων του δικαιούχου όπως αυτές απορρέουν από την επιβεβαίωση 
της διαχειριστικής του επάρκειας από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α διατυπώνονται 
συστάσεις στο δικαιούχο και ενηµερώνεται σχετικά η Ειδική Υπηρεσία που 
εξέδωσε το έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας για τη λήψη των 
προτεινόµενων επανορθωτικών µέτρων. 

5. Λοιπές διατάξεις εφαρµογής 

5.1 ∆ικαιούχος µε επιβεβαιωµένη διαχειριστική επάρκεια, που συνενώνεται ή 
συγχωνεύεται µε άλλον, οφείλει εντός εξαµήνου να ενηµερώσει το φάκελο 
της διαχειριστικής του επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία 
στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία που το εξέδωσε, προκειµένου να εκδοθεί νέο 
έγγραφο επιβεβαίωσης. Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα 
επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί µπορούν να 
χρησιµοποιούνται από το φορέα που προέκυψε από τη συγχώνευση ή 
συνένωση. 

5.2 Τα συνηµµένα παραρτήµατα περιλαµβάνουν τυποποιηµένα έντυπα για τη 
διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. 

 

 

6. Επικοινωνία – Πληροφόρηση. 

Η αίτηση - φάκελος µπορεί να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην 
Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις ώρες 9.00 – 14.00 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Η αίτηση - φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και 
ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. 
Αίτηση – Φάκελος που θα υποβληθεί χωρίς τη χρήση των τυποποιηµένων εντύπων 
απορρίπτεται. 
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Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων - 
φακέλων, και άλλες σχετικές διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη 
της Ειδικής Υπηρεσίας: κα Αικατερίνη Μάρκου (τηλέφωνο 2131500833,  e-mail: 
amarkou@mou.gr) και Χαρίκλεια Τσιακατούρα (τηλέφωνο 2131500819,  e-mail: 
cltsiakatoura@mou.gr) 
 

Περαιτέρω γενικές πληροφορίες για τα θέµατα της Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας ∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 καθώς και τα 

σχετικά µε αυτά έγγραφα βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ: 

http://www.espa.gr/dik2.asp, ενώ επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις (που δεν 

αφορούν την παρούσα πρόσκληση) µπορούν να διατυπώνονται στο email: 

infoespa@mnec.gr.  

 

7. Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Αιτήσεων – Φακέλων 

Η υποβολή  αίτησης – φακέλου είναι δυνατή από την ανάρτηση της παρούσας στη 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.τ.Υ.ΚΑ. www.ygeia-pronoia.gr. Καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής η 20ή Απριλίου 2012.  

 

 

 

 

Συνηµµένα:  

� Ρυθµίσεις για την Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 

της περιόδου 2007-2013. ( Α.Π. 22867/28/05/2010) 

� Αίτηση για την χορήγηση Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (παρ/µα 1) 

� Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων (παράρτηµα 2) 

� Κατάσταση Προσωπικού (παράρτηµα 10)   

Πίνακας Αποδεκτών:  

1) Υ.Υ.Κ.Α.:   

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α. (χ.σ) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (µε ευθύνη 
κοινοποίησης στα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας , όπως ορίζεται από το Άρθρο 1 του Ν 
2646/1998 που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο που προβλέπεται στο 
Άρθρο 5 , παρ. 1 του ίδιου Νόµου και έχουν αναγνωριστεί ως ειδικώς 
πιστοποιηµένοι φορείς του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας 

  Ο Γενικός Γραµµατέας του 

ΥΥΚΑ  

  

 

 

Ν. Πολύζος 
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σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π:Π (2)γ/οικ 2858  ( ΦΕΚ 
37/Β/18/01/2005)) (χ.σ) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (µε ευθύνη κοινοποίησης στα ΝΠΙ∆ µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία) (χ.σ) 

• ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (µε ευθύνη κοινοποίησης στα 
ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στο τοµέα 
∆ηµόσιας Υγείας) (χ.σ) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( µε ευθύνη κοινοποίησης στα ΝΠΙ∆ 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στο τοµέα ∆ηµόσιας 
Υγείας) (χ.σ) 

2) Υ.Π.Ε. (χ.σ) 

• (µε ευθύνη κοινοποίησης στα Ν.Π.∆.∆., µονάδες κοινωνικής φροντίδας, 
υπηρεσίες των ΠΕΣΥΠ που λειτουργούν µε διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια βάση του Ν. 3106/03, Άρθρο 1, παρ. 2 - «Αναδιοργάνωση του 
Εθνικού συστήµατος Κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ30/Β/10/02/03)) 

3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

• ΚΟΙΣΠΕ 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΑ –ΕΛΠΙΣ   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Υ.Υ.Κ.Α.:   

� Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  

� Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων  

Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής 
Υποστήριξης, Νίκης 10,  105 63 Αθήνα 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,  Κοραή 4 Αθήνα  Τ.Κ. 105 64 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Υ.Υ.Κ.Α.- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΥΥΚΑ, κ. Νικόλαου Πολύζου 

Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. (Προϊστάµενος Ε.Υ., Προϊστάµενοι Μονάδων) 

 

 

 

 


