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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΤΟΥ  

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 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-
2007) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 5 και 22.  

3. 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.» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 10, παρ. 11.  
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4. 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 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

5. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 
2007GR16UNS001). 

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

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

8. Την υπ’ αριθμ. 5267/31-07-08 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την συγκρότηση Ομάδας για τη 
διοικητική επαλήθευση και αυτοψία-επιθεώρηση των δυνητικών δικαιούχων 
των δράσεων των Αξόνων 4, 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π 152869/20-11-09 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/26-11-2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

10. Την Υπουργική Απόφαση 1258/ΕΥΣ 281/11.01.08 (ΦΕΚ55 Β/18.01.08)  με 
θέμα: «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού 
προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)» 

11. Την με α.π.  4670/ΕΥΣ 551/ 01.02.08 εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα: 
«Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 
(μεταβατική περίοδος)» που έχει γίνει με τα έγγραφα με α.π. 44236/ΕΥΘΥ 
479/29.09.08 και 18703/ΕΥΘΥ 786/08.04.09. 

12. Την υπ’ αριθμ. 4672/ΕΥΣ 552 /01-02-2008 επιστολή της Γενικής Γραμματείας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με 
θέμα «Εξειδίκευση βασικών κατευθύνσεων για την προετοιμασία της 
διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών 
δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την 
έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων» 

13. 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» 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους παρακάτω Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013:  
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• Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης - 
Κοι.Σ.Π.Ε. που έχουν συσταθεί βάση του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 
«για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας» και έχουν άδεια σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η 
επέκταση –συμπλήρωση της διαχειριστικής του επάρκειας και για έργα της 
Κατηγορίας Α, 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.  

 
1. Απαιτήσεις για την επάρκεια των δικαιούχων : 

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 Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους. 

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 ή / και  καταστατικό, 

• Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας, αναθέσεων κ.λ.π., 

• Οργανόγραμμα φορέα / Διαγράμματα ροής εργασιών (κατ’ ελάχιστο για 
τις λειτουργίες υλοποίησης έργων), 

• Απόσπασμα εγκεκριμένου οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών ή άλλου 
σχετικού εγγράφου στο οποίο θα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των 
εμπλεκόμενων μονάδων και οργάνων στις λειτουργίες υλοποίησης έργων 
καθώς η περιγραφή θέσεων των υπευθύνων τους, 

• Αντίγραφο του Πιστοποιητικού ISO (εφόσον υπάρχει), 

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

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

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 
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).  

 

3.2 Για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης.  

Δικαιούχος ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια κατά την προηγούμενη 
παράγραφο 3.1 δύναται να λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης για την εκτέλεση 
συγκεκριμένης πράξης κατά τα ακόλουθα: 

I. Για συνεχιζόμενη πράξη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
για την οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης στο Γ’ ΚΠΣ και είτε 
αποσύρεται από το Γ΄ ΚΠΣ για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είτε τμήμα της 
χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ και τμήμα της από το ΕΣΠΑ (έργα - 
γέφυρες). 

II. Για πράξη που υλοποιείται από δικαιούχο σε μικρό νησί με πληθυσμό 
μικρότερο των 3.100 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή ή 
απομακρυσμένη, ορεινή και μειονεκτική περιοχή κατά την έννοια της 
Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,  όπως εκάστοτε ισχύει.  Ειδικότερα για τους 
δικαιούχους αυτούς και για τις πράξεις που αφορούν δημόσια έργα 
υποδομής ή προμήθειες και υπηρεσίες, η διευθύνουσα και η οικονομική 
υπηρεσία δεν απαιτείται να εντάσσονται στην οργανωτική δομή του 
δικαιούχου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

III. Για συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση της οποίας απαιτούνται 
ειδικές προδιαγραφές απαιτήσεων. 

 
 

 

4. Ισχύς επιβεβαίωσης της επάρκειας -  παρακολούθηση  
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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 Έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων που έχουν 
εκδοθεί με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

5.2 Δικαιούχος 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. 

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

 

 

6. Επικοινωνία – Πληροφόρηση. 

 

Η υποβολή  αίτησης – φακέλου είναι δυνατή από την δημοσίευση της παρούσας 
στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.τ.Υ.ΚΑ. www.ygeia-pronoia.gr 

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. 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων - 
φακέλων, και άλλες σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους  Μαρία 
Ανδρονή, Αντώνη Καραογλάνη. στο τηλέφωνο 2131500811,2131500813 e-mail: 
mandroni@mou.gr , akaraoglanis@mou.gr  
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Περαιτέρω γενικές πληροφορίες για τα θέματα της Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής 
Επάρκειας Δικαιούχων 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.  

 

   Ο Γενικός Γραμματέας του 

ΥΥΚΑ  

    

Ν. Πολύζος 

 

Συνημμένα:  

6 Ρυθμίσεις για την Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της 

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

7 Αίτηση για την χορήγηση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (παράρτημα 1) 

8 Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων (παράρτημα 2) 

9 Κατάσταση Προσωπικού (παράρτημα 10)   

Πίνακας Αποδεκτών:  

Ευμολπιδών 30, 11854  Αθήνα 
ΚΟΙΣΠΕ ‘‘ΚΛΙΜΑΞ PLUS’’    

ΚΟΙΣΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Λαγγαδά 196 Θεσ/κη 56429 

ΚΟΙΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ‘‘ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ‘‘             Πλ. Χρ. Τσιριγώτη, Κέρκυρα, 49 100 

25ης Μαρτίου 102, 0100 Κατερίνη 
ΚΟΙΣΠΕ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ                

 Κ.οι.Σ.Π.Ε.  ΩΡΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ                                 Οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη – Φάρκαινα, Χίος ΤΚ 82100 

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ                  Λ.  Αθηνών 374, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 62 

ΚΟΙΣΠΕ ‘‘ΕΥ ΖΗΝ’’                 Δωδεκανήσου 14,  Αιγάλεω  Τ.Κ. 122 41 ΑΘΗΝΑ 

ΚΟΙΣΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ‘‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ’’            Εθνικής Αντιστάσεως 33 , Άμφισσα 33100,  

Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.ΧΑΝΙΩΝ                    Κροκιδά 21, 73100 Χανιά  

ΚΟΙΣΠΕ "ΡΟΤΑ" Το.Ψ.Υ. 

ΕΦΑΛΟΝΙΑΣ&ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Λιθόστρωτο 52Β,  Κεφαλονιά, 28 100 

ΚΟΙΣΠΕ ‘‘Η ΕΙΚΟΝΑ’’            Νοσοκομείο Γεννηματάς Μεσογείων 154 
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ΚΟΙΣΠΕ ΑΧΑΙΑΣ  Αθανασίου Διάκου 35 26224, Πάτρα 

ΚΟΙΣΠΕ 10υ Τομέα Αττικής «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Κ. Μπαλάνου 8, 11636. Μετς 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Υ.Υ.Κ.Α.:   

1 Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  

2 Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων  

3 Δ/νση Ψυχικής Υγείας 

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

5 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  Κοραή 4 Αθήνα  Τ.Κ. 105 64 

Εσωτερική Διανομή: 

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

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

 

 

 

 


