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1.
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος

Στόχος της παρούσας εγκυκλίου είναι η ανάλυση της διαδικασίας σύµφωνα µε
την οποία οι Ειδικές Υπηρεσίες που θα αναλάβουν καθήκοντα διαχείρισης
επιχειρησιακών προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013
(∆ιαχειριστικές Αρχές/ Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάµεσοι Φορείς
∆ιαχείρισης) -και οι οποίες στη συνέχεια για λόγους συντοµίας θα αναφέρονται και ως
αρµόδιες ΕΥ- θα προβαίνουν κατά την µεταβατική περίοδο, δηλαδή κατά το
διάστηµα µέχρι την κατάρτιση από τον ΕΛΟΤ και την έναρξη εφαρµογής του Ελληνικού
Προτύπου ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργων, στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και θα εκδίδουν τη σχετική
επιβεβαίωση.
Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία για την κάλυψη της απαραίτητης σχετικής
προϋπόθεσης για την αξιολόγηση προτάσεων ανάληψης πράξεων στο πλαίσιο των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Π.Π.).
Ταυτόχρονα µε την παρούσα επιδιώκεται η συνεργασία µε τις αρµόδιες ΕΥ και η
ενηµέρωση των στελεχών τους, προκειµένου να είναι σε θέση να προβαίνουν
στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά την περίοδο αυτή.
1.2

Πλαίσιο – πεδίο εφαρµογής

Κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής
αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων
έργων µε την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή
επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.
Σύµφωνα µε τον νόµο 3614/03.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013»,
προβλέπεται ο σχεδιασµός ενός Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων
του
ΕΣΠΑ,
λαµβάνοντας
µέριµνα
των
ιδιαιτεροτήτων
των
έργων
που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύµφωνα µε το οποίο θα επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν
κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και εξαιρουµένων των
Ταµείων του άρθρου 24 του νόµου 3614/07. Για την δηµιουργία του προτύπου αυτού
έχει ξεκινήσει σχετική συνεργασία µεταξύ ΥΠΟΙΟ και ΕΛΟΤ. Η εφαρµογή του προτύπου
αυτού προβλέπεται να αρχίσει µετά την 01.01.2009.
Μέχρι την έγκριση και έναρξη εφαρµογής του προτύπου (µεταβατική περίοδος), η
διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων θα επιβεβαιώνεται από τις αρµόδιες ΕΥ, εφόσον
οι φορείς αποδεικνύουν ότι εφαρµόζουν, σύστηµα διαχείρισης µε τεκµηριωµένες
(γραπτές) διαδικασίες τουλάχιστον για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού και
ωρίµανσης έργων – ενεργειών, διενέργειας διαγωνισµού και ανάθεσης συµβάσεων,
παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου, οικονοµικής διαχείρισης
έργου. Με την προβλεπόµενη από το νόµο υπουργική απόφαση µε αριθµ. 1258/ΕΥΣ
281/11.01.08 (η οποία επισυνάπτεται) ρυθµίζονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη
µέθοδο και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα γίνεται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας κατά τη µεταβατική περίοδο και οι οποίες εξειδικεύονται
περαιτέρω µε την παρούσα.

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ

Σελίδα 3 από 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

Ήδη µε την υπ’ αριθµ. ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/04.05.2007 σχετική επιστολή του ΥΠΟΙΟ έχουν
δηµοσιοποιηθεί αρχικές κατευθύνσεις και πληροφορίες τόσο για την δροµολογούµενη
διαδικασία για την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργων,
(µε την συνεργασία του ΕΛΟΤ), όσο και για την διαδικασία επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων κατά την µεταβατική περίοδο.
Η εισαγωγή της πιστοποιηµένης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων αναµένεται ότι
θα έχει ως αποτέλεσµα την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων και
την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των έργων που υλοποιούν.
1.3

∆οµή και περιεχόµενο της εγκυκλίου

Η εγκύκλιος αποτελείται από την εισαγωγή (πρώτη ενότητα) και άλλες τέσσερις
ενότητες.
Στη δεύτερη ενότητα, αναλύονται οι προτεινόµενες ενέργειες στις οποίες είναι χρήσιµο
να προβούν οι αρµόδιες ΕΥ για την ενηµέρωση των στελεχών τους και παράλληλα
προσδιορίζεται η διαδικασία έκδοσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υποβολή των αιτήσεων - φακέλων των δυνητικών δικαιούχων για την επιβεβαίωση
της διαχειριστικής τους επάρκειας .
Στην τρίτη ενότητα καθορίζεται η κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των τύπων της
χορηγούµενης επιβεβαίωσης, αναλύονται οι απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας
(συµβατότητα κανονιστικού πλαισίου, οργανωτική δοµή, τεκµηρίωση διαδικασιών,
υλικοτεχνική υποδοµή) και η γενική µεθοδολογία επιβεβαίωσης της επάρκειας.
Στην τέταρτη ενότητα, δίνονται πρόσθετες πληροφορίες για την ισχύ της
επιβεβαίωσης και την προετοιµασία των δυνητικών δικαιούχων, ενώ η πέµπτη ενότητα
αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα των ενεργειών.
Σε παραρτήµατα παρουσιάζονται πίνακες µε πιο σηµαντικό τον πίνακα 3.1-2. που
παρουσιάζει τις βασικές απαιτήσεις και τα κριτήρια ανά κατηγορία δικαιούχου – τύπο
επιβεβαίωσης καθώς και σχέδιο τυποποιηµένου εντύπου που θα συµπληρώνεται από
τους υποψήφιους δικαιούχους.

2.

2.1

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Προετοιµασία των αρµόδιων ΕΥ

Οι αρµόδιες ΕΥ (όπως προσδιορίστηκαν στην παρ. 1.1) καθώς και η ΕΥ∆ ΕΠ Πολιτισµός
2000-20061, θα πρέπει να ορίσουν µε απόφαση του γενικού ή ειδικού γραµµατέα που
τις εποπτεύει, οµάδα αποτελούµενη από δύο έως τρία στελέχη τους, τα οποία θα
ενηµερωθούν σχετικά µε το αντικείµενο της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας
µε τους ακόλουθους τρόπους :
 µε την συµµετοχή τους σε συναντήσεις που θα οργανωθούν από τη Γενική
Γραµµατεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ (Εθνική Αρχή Συντονισµού),

1

Η ΕΥ∆ ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία δεν έχει αρµοδιότητα διαχείρισης για την 4η Π.Π. θα υποστηρίξει την
προετοιµασία των δικαιούχων που εποπτεύονται από το Υπ. Πολιτισµού
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µε µελέτη όλων των σχετικών οδηγιών, κανονιστικών κειµένων κ.λ.π. τα οποία
εκδίδονται για το θέµα από το ΥΠΟΙΟ,
µε την συµµετοχή τους σε ειδικά σεµινάρια κατάρτισης από τον ΕΛΟΤ.

Τα ανωτέρω στελέχη θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο, το οποίο θα συντονίζεται και θα
εποπτεύεται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και το οποίο θα συµµετέχει σε τακτικές
ή έκτακτες συναντήσεις, προκειµένου να αντιµετωπίζονται µε οριζόντιο τρόπο θέµατα
και ιδιαιτερότητες οι οποίες θα εµφανίζονται στη φάση εφαρµογής της όλης διαδικασίας.
2.2

Υποβολή αιτήσεων
δικαιούχους

επιβεβαίωσης

επάρκειας

από

τους

δυνητικούς

Προκειµένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής
επάρκειας, θα προηγηθεί η δηµοσίευση ή αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στις αρµόδιες ΕΥ
καθώς και τα δικαιολογητικά µε τα οποία θα αποδεικνύουν τη διαχειριστική τους
επάρκεια, όπως αυτά θα προβλέπονται στην πρόσκληση. Οι προσκλήσεις θα
δηµοσιοποιούνται από τις αρµόδιες ΕΥ και θα καταρτίζονται µε την συνεργασία και τις
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού σε κατάλληλο χρόνο ώστε να είναι δυνατή η
επιβεβαίωση της επάρκειας πριν από την αξιολόγηση για την ένταξη των πράξεων στα
επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007 - 2013. Σε περιπτώσεις που κριθεί
σκόπιµη η ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση προσκλήσεων από πολλές αρχές διαχείρισης
δύναται εναλλακτικά αυτές να ενοποιηθούν σε ενιαία πρόσκληση που θα δηµοσιοποιηθεί
από την Εθνική Αρχή Συντονισµού.
Η δηµοσιοποίηση – αποστολή των προσκλήσεων θα γίνει από τις αρµόδιες ΕΥ µε
γνώµονα την ανάγκη ετοιµότητας των δυνητικών δικαιούχων για να ανταποκριθούν στις
προγραµµατιζόµενες προσκλήσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

3.

3.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΗΣ

Κατηγοριοποίηση δικαιούχων και τύπων επιβεβαίωσης

Οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις
βασικές κατηγορίες (Α, Β και Γ) µε βάση το είδος των έργων που προτίθενται να
υλοποιήσουν δηλ. έργα µε ή χωρίς τεχνικό αντικείµενο ή ειδικές δράσεις
(εξειδικευµένες δράσεις ΕΚΤ και λοιπές δράσεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα) και
αντίστοιχα κατηγοριοποιείται η επιβεβαίωση στο σχετικό πιστοποιητικό έγγραφο
που θα εκδίδεται ως εξής:
Στην κατηγορία Α

κατατάσσονται οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την
επιβεβαίωση επάρκειας για έργα µε τεχνικό αντικείµενο
(δηµόσια
έργα
υποδοµής),
όπως
έργα
οικοδοµικά,
συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά,
περιβάλλοντος, λιµενικά/αλιευτικά, βιοµηχανικής ανάπτυξης,
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των
τεχνικών µελετών τους (επιβεβαίωση τύπου Α)

Στην κατηγορία Β

κατατάσσονται οι φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την
επιβεβαίωση επάρκειας για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο
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(υπηρεσίες και προµήθειες), όπως έργα/ δράσεις προµήθειας
και εγκατάστασης εξοπλισµού, δηµιουργίας και εγκατάστασης
συστηµάτων πληροφορικής, προµήθειας και εγκατάστασης
εξοπλισµού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συµβούλων και
λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται µε την υλοποίηση τεχνικών
έργων, κατάρτισης και συµβουλευτικής κ.α. (επιβεβαίωση τύπου
Β)
Στην κατηγορία Γ

υπάγονται λοιποί φορείς, οι οποίοι κατά δήλωση τους,
ενδιαφέρονται για την επιβεβαίωση της επάρκειας µόνο για ειδικές
δράσεις, δηλαδή εξειδικευµένες δράσεις ΕΚΤ (π.χ. βοήθεια στο
σπίτι, δράσεις εκπαίδευσης κ.α.), καθώς και λοιπές δράσεις, οι
οποίες υλοποιούνται µε ίδια µέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ,
ΜΚΟ κ.α.)2 (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν
µπορεί να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται µε ίδια µέσα αλλά
περιλαµβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συµβάσεων ποσού για το
οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτείται διαδικασία
διαγωνισµού ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση της επιβεβαίωσης, παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1. – 1.
του παραρτήµατος I και δε σχετίζεται µε τον προϋπολογισµό των έργων που ο φορέας
υλοποιεί ή θα υλοποιήσει παρά µόνο µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων.
Φορείς ή υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ορισθεί ως ∆ιαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάµεσες
∆ιαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης και για τους οποίους προβλέπεται
η αξιολόγηση τους ως δοµικό στοιχείο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου µε βάση
το άρθρο 71 του καν. 1083/20076, κρίνονται διαχειριστικά επαρκείς δικαιούχοι για
πράξεις τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής.
Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις, ανάλογα µε τον τύπο της
επιβεβαίωσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3.1.-2 του παραρτήµατος. Τα
κριτήρια που θα πρέπει να καλυφθούν από φορείς που αιτούνται την έκδοση
επιβεβαίωσης τύπου Α (για έργα µε τεχνικό αντικείµενο) είναι περισσότερα από τα
αντίστοιχα της επιβεβαίωσης τύπου Β, ενώ για την επιβεβαίωση τύπου Γ τα κριτήρια
αυτά είναι ακόµη λιγότερα. Οι απαιτήσεις αυτές και οι τρόποι απόδειξης της κάλυψής
τους περιγράφονται στη συνέχεια.

3.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 : Επάρκεια εφαρµοζόµενου κανονιστικού πλαισίου

Η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε τους κανόνες του Κοινοτικού
∆ικαίου, αλλά και µε πλήρη εφαρµογή όλων των εθνικών διατάξεων που είναι
υποχρεωτικές ανάλογα µε τη νοµική µορφή του φορέα, ιδίως σε περιπτώσεις φορέων
που εφαρµόζουν ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, εκτέλεση και διαχείριση
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, είναι πρωτεύουσας σηµασίας.
Για το σκοπό αυτό και αφού διασφαλισθεί ότι ο φορέας έχει την αρµοδιότητα
υλοποίησης πράξεων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η συµβατότητα τού
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του µε το Κοινοτικό δίκαιο και παράλληλα να
επιβεβαιωθεί ότι εφαρµόζονται από τον φορέα όλες οι εθνικές ρυθµίσεις που τον
2

Με συνεργασία των αρµόδιων ΕΥ µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού θα καθορισθούν κατά την εξειδίκευση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων οι συγκεκριµένες δράσεις (πιθανώς σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων)
για τις οποίες θα µπορεί να ισχύει η επιβεβαίωση τύπου Γ.
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αφορούν σε σχέση µε την ανάθεση και διαχείριση δηµοσίων συµβάσεων (έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών) .
Σε κάθε περίπτωση ακόµη και αν ορισµένες συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών ή
υπηρεσιών δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών, οι
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να τηρούν τους θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης
ΕΚ εν γένει και των αρχών της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και της ίσης
µεταχείρισης ειδικότερα. Οι αρχές αυτές συνεπάγονται κυρίως υποχρέωση διαφάνειας, η
οποία συνίσταται στη διασφάλιση υπέρ όλων των ενδεχόµενων αναδόχων ενός
επαρκούς βαθµού δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγµα της αγοράς
υπηρεσιών στον ανταγωνισµό καθώς και τον έλεγχο του αµερόληπτου χαρακτήρα των
διαδικασιών διαγωνισµού. Για την επιβεβαίωση από τις αρµόδιες ΕΥ της
συµβατότητας µε το κοινοτικό δίκαιο θα δοθούν συγκεκριµένες κατευθύνσεις
από το ΥΠΟΙΟ.

3.3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2: Οργανωτική δοµή (απαραίτητες υπηρεσίες και όργανα του
δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες)

Ανεξάρτητα από την φύση της προτεινόµενης πράξης και ανεξάρτητα από το είδος του
δικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες και τα αρµόδια όργανα που
είναι υπεύθυνα για τις ακόλουθες διαδικασίες :
(i)

Προγραµµατισµός έργων – ενεργειών3.

(ii)

Σχεδιασµός και ωρίµανση έργων (για τις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων :
σχεδιασµός εκπόνησης µελετών - αδειοδοτήσεις / για τις περιπτώσεις
επιλογής ωφελούµενων σχεδιασµός και έκδοση του κανονιστικού πλαισίου
εφαρµογής των δράσεων κλπ)3.

(iii) ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση και διαχείριση σύµβασης για τις
περιπτώσεις δηµόσιων συµβάσεων ή διαδικασία επιλογής ωφελουµένων για
τις λοιπές περιπτώσεις3.
(iv) Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου έργου.
(v)

Οικονοµική διαχείριση έργου.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες για τις ανωτέρω διαδικασίες θα µπορεί να αποτελούν είτε
αυτόνοµες λειτουργικές µονάδες µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες είτε υποσύνολα
µονάδων ή οργάνων µε σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και µε προσδιορισµένη
περιγραφή καθηκόντων. Θα καθορίζονται επίσης τα αρµόδια όργανα που είναι
επιφορτισµένα µε τη λήψη των απαιτούµενων αποφάσεων για τις ανωτέρω διαδικασίες.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στην κατηγορία φορέων που ενδιαφέρονται για επιβεβαίωση
τύπου Α, θα πρέπει να υπάρχει συγκροτηµένη Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει
να διαθέτει σχετική αρµοδιότητα επίβλεψης – παρακολούθησης δηµόσιων έργων /
τεχνικών µελετών και διενέργειας αντίστοιχων διαγωνισµών. Η υπηρεσία αυτή θα
πρέπει να είναι στελεχωµένη κατ’ ελάχιστο µε τρεις υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ (µονίµους ή
αορίστου χρόνου) εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά διπλωµατούχοι µηχανικοί
Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή µηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ.

3

Με εξαιρέσεις για την επιβεβαίωση τύπου Γ
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Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια»
Γλάδστωνος 1α
106 77, Αθήνα



Υπουργείο Πολιτισµού


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Πολιτισµός»
Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης
106 81, Αθήνα



Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κ.Π. EQUAL
Αγησιλάου 23 – 25,
104 36, Αθήνα



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας
691 00, Κοµοτηνή



Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Λ. Γεωργικής Σχολής 65
570 01, Πυλαία – Θεσ/νίκη



Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
∆ιοικητήριο – ΖΕΠ
501 00, Κοζάνη



Περιφέρεια Ηπείρου


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
8ης Μεραρχίας 5 -7
454 45, Ιωάννινα



Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Σωκράτους 111
413 36, Λάρισα



Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας – Αλυκές Ποταµού
491 00, Κέρκυρα



Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28,
264 41, Πάτρα



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Υψηλάντου 12
351 00, Λαµία
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Περιφέρεια Αττικής


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Λ. Συγγρού 98 – 100
117 41, Αθήνα



Περιφέρεια Πελοποννήσου


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Τέρµα Ερ. Σταυρού
221 00, Τρίπολη



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
1ο χλµ Μυτιλήνης – Λουτρών
811 00, Μυτιλήνη



Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Π. Βαρδάκα & Σ. Καράγεωργα
841 00, Ερµούπολη Σύρου



Περιφέρεια Κρήτης


Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
∆ουκός Μποφώρ 7
712 02, Ηράκλειο





Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης


Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων, κα Ευγ. Τσουµάνη-Σπέντζα



Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, κ. Αθ. Ανδρεουλάκο

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας




Υπουργείο Ανάπτυξης




Γενικό Γραµµατέα, κ. Κ. Γκλέτσο

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης




Ειδικό Γραµµατέα, (∆ιοικ. Τοµέας Προγραµµατισµού & Εφαρµογών Γ΄ΚΠΣ), κ. ∆.
Παπαγιαννίδη

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης




Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων




Γενικό Γραµµατέα, κ. Κ. Μουσουρούλη

ΥΠΕΧΩ∆Ε




∆/ντή Οικονοµικού Σχεδιασµού & Υποστήριξης, κ. Π. Καλλίρη

Γενικό Γραµµατέα, κ. Σπ. Ευσταθόπουλο

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής


Γενικό Γραµµατέα Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής, κ. Γ. Βλάχο



Πρόεδρο ΜΟ∆ Α.Ε. κ. ∆. Καρδοµατέα



Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ, Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, 10682 Αθήνα
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Πρόεδρο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), Μεσογείων
15, 11526 Αθήνα



Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, Καρ. Σερβίας 4 & Λέκκα 23-25,
102 48 Αθήνα



Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Αχαρνών 313, 111 45, Αθήνα



Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 7377, 10436 Αθήνα



Πρόεδρο Ελληνικής Ενωσης Αναπτυξιακών
Καραγιάννη 1-3, 501 00 Κοζάνη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 3.1.-1: Κατηγοριοποίηση τύπων επιβεβαίωσης για απαιτήσεις
διαχειριστικής επάρκειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Επιβεβαίωση τύπου Α

Επιβεβαίωση τύπου Β

Επιβεβαίωση τύπου Γ

Η επιβεβαίωση αυτή
καλύπτει έργα µε
τεχνικό περιεχόµενο
(δηµόσια έργα
υποδοµής και τεχνικές
µελέτες) και έχει
µεγαλύτερο αριθµό
απαιτήσεων από τις
λοιπές κατηγορίες.

Η επιβεβαίωση αυτή
καλύπτει έργα/ πράξεις
χωρίς τεχνικό
περιεχόµενο
(προµήθειες, υπηρεσίες
κ.λ.π.).

Η επιβεβαίωση αυτή δεν
καλύπτει τις ανάγκες των
απαιτήσεων για
επιβεβαίωση τύπου Α΄ή
Β΄. Οι περιπτώσεις που
µπορεί να καλύψει η
επιβεβαίωση αυτή είναι
εξειδικευµένες δράσεις
(ΕΚΤ ή άλλων ταµείων)
που υλοποιούνται κυρίως
µε ίδια µέσα.

Ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να κρίνει και να δηλώσει στην αίτηση του τον τύπο της
επιβεβαίωσης που επιθυµεί ανάλογα µε το είδος έργων που προτίθεται να υλοποιήσει.

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ
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Πίνακας 3.1. – 2 Κριτήρια/απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων
ανάλογα µε την κατηγορία - τύπο επιβεβαίωσης που αιτούνται (µε 
επισηµαίνεται η απαίτηση κάλυψης του κριτηρίου)

Α/Α
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Β

Γ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

1.1

Πρόβλεψη σχετικής
υλοποίησης έργων

αρµοδιότητας

1.2

Συµβατότητα θεσµικού πλαισίου µε
το εθνικό και κοινοτικό δίκτυο





















2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ

2.1

Οργανωτική ∆οµή

2.1.1

Ύπαρξη
εγκεκριµένου
γράµµατος

2.1.2

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου
για τον προγραµµατισµό έργων
/ενεργειών





2.1.3

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου
για το σχεδιασµό και ωρίµανση
έργων





2.1.4

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου
για την διενέργεια διαγωνισµών και
την
ανάθεση
–
διαχείριση
συµβάσεων





2.1.4i.

Καθορισµός απαραίτητων οργάνων
αναθέτουσας αρχής





2.1.4ii

Ύπαρξη συγκροτηµένης
υπηρεσίας
µε
την
στελέχωση



2.1.4iii

Ύπαρξη επαρκούς επιχειρησιακής
µονάδας
για
την
διενέργεια
διαγωνισµών
και
ανάθεση
διαχείριση συµβάσεων

2.1.5

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου
για
την
παρακολούθηση
της
υλοποίησης του έργου και την
πιστοποίηση
του
φυσικού
αντικειµένου έργων







2.1.6

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου
για την οικονοµική διαχείριση των
έργων







2.1.7

Εξασφάλιση νοµικής κάλυψης



ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ

οργανο-

τεχνικής
ελάχιστη
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Α/Α
2.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Β

Γ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων

2.2.1

Σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων
των διαφόρων µονάδων /οργάνων







2.2.2

Επαρκής διάκριση καθηκόντων (π.χ.
µεταξύ του αρµοδίου για την
πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου
και
του
αρµοδίου
για
την
διεκπεραίωση των πληρωµών)







3.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : ΕΠΑΡΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ)

3.1

Εγχειρίδιο διαδικασιών

3.1.1

Ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών







3.1.2.

Χρήση τυποποιηµένων εντύπων











3.2

Προγραµµατισµός έργων-ενεργειών

3.2.1

∆ιαδικασία
κατάρτισης
προγράµµατος

ετήσιου

3.2.2

∆ιαδικασία επανεξέτασης
προγράµµατος
και
αναθεώρησής του

ετήσιου
πιθανής

3.3



Σχεδιασµός και ωρίµανση έργων

3.3.1

∆ιαδικασία καθορισµού απαιτήσεων
σχεδιασµού και ωρίµανσης έργων



3.3.2

∆ιαδικασίες
διασφάλισης
απαιτούµενων πόρων για την ωρίµανση
και υλοποίηση του έργου





3.3.3

∆ιαδικασίες
σχεδιασµού
προγραµµατισµού
απαιτούµενων µελετών





3.3.4

∆ιαδικασίες διασφάλισης απαιτούµενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας
ακινήτων κ.α.





3.4

των

∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων

3.4.1

∆ιαδικασία
προετοιµασίας
διενέργειας διαγωνισµού

3.4.2

∆ιαδικασίας αξιολόγησης
ρών / ωφελουµένων

3.4.3

3.4.4

και









∆ιαδικασία χειρισµού ενστάσεων





∆ιαδικασία υπογραφής σύµβασης –
/επιλογής ωφελουµένων, ολοκλήρωσης διαγωνισµού





ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ

προσφο-

Σελίδα 21 από 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

Α/Α
3.5
3.5α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Β

Γ

Παρακολούθηση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου
Παρακολούθηση και διαχείριση έργου

3.5.1

Σχέδιο υλοποίησης έργου





3.5.2

Έλεγχος προόδου του έργου και
παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος





3.5.3

∆ιαχείριση
προβληµάτων
και
αλλαγών
(τροποποιήσεις
συµβάσεων, τεχνικών δελτίων κ.α.)





3.5.4

∆ιαχείριση
ποιότητας
τεχνικών
έργων (µετρήσεις, έλεγχοι υλικών
κ.α.)



3.5.5

∆ιαχείριση εγγράφων



















3.5β

Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειµένου

3.5.6

∆ιαδικασία πιστοποίησης
αντικειµένου

3.5.7

∆ιαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών
υποχρεώσεων αναδόχου

3.5γ



φυσικού

Ενηµέρωση ∆ιαχειριστικής Αρχής

3.5.8

Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων
και αναφορών







3.5.9

Επικοινωνία και ενηµέρωση διαχειριστικής αρχής

























3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Οικονοµική ∆ιαχείριση έργου
∆ιαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων
συγχρηµατοδοτούµενου
έργου
(τήρηση
ξεχωριστής
λογιστικής
µερίδας ανά συγχρηµατοδοτούµενη
πράξη,
καθορισµός
επιλέξιµων
δαπανών κ.α.)
∆ιαδικασία διεκπεραίωσης πληρωµών
∆ιαδικασία
τήρησης
συστήµατος / σχεδίου

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ

λογιστικού
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Α/Α
3.7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Β

Γ

∆ιαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νοµοθεσίας

3.7.1

∆ιαδικασία
παρακολούθησης
ισχύουσας νοµοθεσίας

3.7.2

∆ιαδικασία
υποστήριξης

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

παροχής

της

νοµικής








ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

4.1

Μηχανογραφηµένη
διαχείριση

4.1.α

οικονοµική





Τήρηση λογιστικού σχεδίου όπου
προβλέπεται από τη νοµοθεσία





4.2

Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων





4.3

Ηλεκτρονική διασύνδεση µε βάσεις
πληροφοριών





4.4

Βιβλιοθήκη µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες
οδηγοί (ηλεκτρονική ή µη)





4.5

Τεχνική υποστήριξη υποδοµής





4.6

Χώροι / τρόποι ασφαλούς τήρησης –
φύλαξης πληροφοριών









Ο ανωτέρω πίνακας σχετίζεται άµεσα µε τα αντίστοιχα πεδία του τυποποιηµένου
εντύπου Ι (στο τµήµα ∆ : ∆ήλωση κάλυψης κριτηρίων από τον φορέα) και διευκολύνει
τον φορέα στην συµπλήρωση του εντύπου.

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ
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Πίνακας 5-1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών προετοιµασίας για την
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων
Ενέργεια

Χρόνος
ολοκλήρωσης

Υπογραφή σύµβασης ΥΠΟΙΟ – ΕΛΟΤ για το ελληνικό πρότυπο

Αύγουστος 2007

Έκδοση υπουργικής απόφασης - Αποστολή εγκυκλίου οδηγιών
από ΥΠΟΙΟ

Φεβρουάριος 2008

Ορισµός αρµοδίων στελεχών από ΕΥ

Φεβρουάριος 2008

Συναντήσεις στελεχών ΕΥ µε συµµετοχή και προϊσταµένων µε
την Εθνική Αρχή Συντονισµού

Φεβρουάριος 2008

∆ιοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και συσκέψεων

Φεβρουάριος 2008

Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών σεµιναρίων στα στελέχη των ΕΥ

Φεβρουάριος 2008

Αποστολή πρότυπων εγχειριδίων/ εντύπων σε Ν.Α. και ∆ήµους
(από ΕΝΑΕ και ΚΕ∆ΚΕ)
∆ηµοσίευση - αποστολή αρχικών προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή φακέλων – αιτήσεων επιβεβαίωσης
επάρκειας
Θεσµοθέτηση Ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης
έργων

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ

Φεβρουάριος 2008
Μάρτιος 2008
Ιανουάριος 2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι
Ακολουθεί σχέδιο του τυποποιηµένου εντύπου Ι (στοιχεία φορέα – τεκµηρίωση),
το οποίο θα υποβάλλεται από το φορέα µαζί µε την αίτηση του και θα περιλαµβάνει
τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων και απαιτήσεων για την
επιβεβαίωση της επάρκειας του.

ΕΥΣ/ΥΠΟΙΟ
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