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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 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. 
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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. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

2.1 Προετοιµασία των αρµόδιων ΕΥ 
 
Οι αρµόδιες ΕΥ (όπως προσδιορίστηκαν στην παρ. 1.1) καθώς και η ΕΥ∆ ΕΠ Πολιτισµός 
2000-2006, 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), 

 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. 
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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 επιβεβαίωσης επάρκειας από τους δυνητικούς 
δικαιούχους 

 
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. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

3.1 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 που εκτελούνται µε βάση το Ν. 
1418/84, όπως εκάστοτε ισχύει), 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, που υπάγονται στο Ν. 3316/05. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που 
υλοποιούνται µε ίδια µέσα (αυτεπιστασία) (επιβεβαίωση τύπου 
Α)  
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Στην κατηγορία Β  κατατάσσονται οι φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 
επιβεβαίωση επάρκειας για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο 
(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. Η επιβεβαίωση τύπου 
Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών 
πράξεων πλην τεχνικών έργων και µελετών του Ν 3316/05 
(περιλαµβανοµένων και πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων ή την επιλογή ωφελουµένων 
(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, καθώς και λοιπές 
δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται µε ίδια µέσα (δράσεις 
επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.α.)1 (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 επιβεβαίωση τύπου Γ αποτελεί εξαίρεση εφαρµοζόµενη σε ειδικές κατηγορίες πράξεων 
(π.χ. εξειδικευµένες δράσεις ΕΚΤ, δράσεις επιχειρήσεων ΜΚΟ κ.α.) µικρού κατά κανόνα 
προϋπολογισµού, οι οποίες υλοποιούνται µε ίδια µέσα (η υλοποίηση µπορεί να 
περιλαµβάνει και την ανάθεση σε ανάδοχο προµήθειας ή υπηρεσίας προϋπολογισµού 
κατώτερου του εκάστοτε ισχύοντος ορίου για τη διενέργεια διαγωνισµού) και λόγω 
ιδιαιτερότητας τους, οι φορείς δεν µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του τύπου Β. 
Κατά την εξειδίκευση των προγραµµάτων οι αρµόδιες ΕΥ θα καθορίζουν σε ποιες 
κατηγορίες πράξεων γίνονται δεκτοί δικαιούχοι µε επιβεβαίωση τύπου Γ. 
 
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 λοιποί δικαιούχοι πράξεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, κρίνονται 
διαχειριστικά επαρκείς, εφόσον υλοποιούν τις ενέργειες βάσει διαδικασιών που 
περιγράφονται γραπτώς σε εγχειρίδιο, του οποίου η πληρότητα ελέγχεται, διοικητικά και 
χωρίς διενέργεια αυτοψίας, από την αρµόδια αρχή, που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για 
τις πράξεις αυτές. 

                                          
1 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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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 
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 κάλυψη της απαίτησης που αφορά στην επάρκεια του εφαρµοζόµενου 
κανονιστικού πλαισίου του φορέα και ειδικότερα τη συµβατότητα µε το κοινοτικό δίκαιο, 
οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τα αναφερόµενα στην Υπουργική Απόφαση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥ∆) µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 
(ΦΕΚ 540Β) και πιο συγκεκριµένα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-
2013, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3614/2007». Ειδικότερα οι αρµόδιες Ε.Υ. θα 
ελέγχουν την τήρηση των κανόνων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείριση 
συµβάσεων, µε βάση το άρθρο 38 «∆απάνες δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών». 
 

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 : 
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(i) Προγραµµατισµός έργων – ενεργειών2. 

(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)2. 

(iii) ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση και διαχείριση σύµβασης για τις 
περιπτώσεις δηµόσιων συµβάσεων ή διαδικασία επιλογής ωφελουµένων για 
τις λοιπές περιπτώσεις2. 

(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.  
 
Για την περίπτωση επιβεβαίωσης τύπου Β και Γ θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη 
οργανική µονάδα (για τη διενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση / παρακολούθηση 
συµβάσεων).  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει συγκροτηµένη οικονοµική υπηρεσία. 
 
Ο δικαιούχος δεσµεύεται να µεριµνά για την αριθµητική επάρκεια του προσωπικού που 
απαιτείται για την υλοποίηση των έργων, τα οποία αναλαµβάνει να υλοποιήσει. 
 
Σε κάθε περίπτωση, για να µπορεί ένας φορέας να αποδείξει την διαχειριστική του 
επάρκεια, για τις ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες /όργανα (προγραµµατισµού, 
ωρίµανσης, διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων /επιλογής ωφελουµένων, 
παρακολούθησης /πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης) θα 
πρέπει να εξασφαλίζει στην οργανωτική του δοµή τις ανωτέρω λειτουργίες και 
να µη στηρίζεται σε υπηρεσίες άλλων φορέων, πλην των περιπτώσεων που από τη 
νοµοθεσία έχει δηµιουργηθεί ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει κάποια από 
τις λειτουργίες του φορέα (όπως π.χ. τα Περιφερειακά Ταµεία). Στην περίπτωση αυτή 
θα εκδίδεται επιβεβαίωση που θα καλύπτει και αυτά τα νοµικά πρόσωπα, εφόσον η 
σχετική αίτηση περιλαµβάνει σχετική τεκµηρίωση. 
 
Η ύπαρξη των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και τα αρµόδια όργανα και οι υπεύθυνοι, θα 
αποτυπώνονται σε τυποποιηµένο έντυπο που θα συνοδεύει την υποβαλλόµενη πρόταση 
(Τυποποιηµένο έντυπο Ι), σχέδιο του οποίου περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ και στο 
οποίο θα επισυνάπτονται τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  

                                          
2 Με εξαιρέσεις για την επιβεβαίωση τύπου Γ 
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3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3: Τεκµηρίωση διαδικασιών διαχείρισης / ύπαρξη εγχειριδίου  
 
Οι ανωτέρω αναφερθείσες διαδικασίες θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιγράφονται σε 
εγχειρίδιο/α που χρησιµοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος. Η ύπαρξη εγχειριδίου 
διαδικασιών (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρµόζονται κατά την λειτουργία 
του φορέα) αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές απαιτήσεις για την απόδειξη της 
διαχειριστικής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου. Η τεκµηρίωση των διαδικασιών 
µπορεί να συνδυάζεται µε την πιθανή εφαρµογή πιστοποιηµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 90013) από τον φορέα ή να µην 
ακολουθεί την τυπολογία του συγκεκριµένου προτύπου ISO 9001 και για τον λόγο αυτό 
κρίνεται σκόπιµη η κατηγοριοποίηση αντίστοιχων περιπτώσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
ύπαρξη εγχειριδίου τεκµηρίωσης των διαδικασιών, δύναται να περιλαµβάνει κατά την 
κρίση του φορέα, διαδικασίες µε τη µορφή διαγραµµάτων ροής και όχι υποχρεωτικά µε 
αναλυτική περιγραφή, αρκεί να είναι σαφής η περιγραφή των βηµάτων που 
ακολουθούνται και να προσδιορίζονται οι ρόλοι / υπευθυνότητες των αρµοδίων 
στελεχών ή µονάδων για τις διαδικασίες αυτές.  
 
Οι περιπτώσεις µε βάση τις οποίες οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να αποδείξουν τη 
διαχειριστική τους ικανότητα ως προς την απαίτηση 3, είναι οι ακόλουθες:  
 

3.4.1 Περίπτωση 1 : ∆ικαιούχοι, που διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 
9001 

Εφ’ όσον ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει πιστοποίηση σε ισχύ σύµφωνα µε το πρότυπο 
ISO 90013 κατά το χρόνο που γίνεται η επιβεβαίωση, το πεδίο εφαρµογής της 
πιστοποίησης καλύπτει την υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα (ανάλογα µε τον 
τύπο της επιβεβαίωσης) και το πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) 
καλύπτει τις υπηρεσίες /όργανα (και τις προβλεπόµενες διαδικασίες) της παραγράφου 
3.3., ο δυνητικός δικαιούχος θα θεωρείται ότι καλύπτει την απαίτηση 3.  
 
Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κάλυψης της απαίτησης 3 δεν απαιτεί 
υποχρεωτική αυτοψία της αρµόδιας ΕΥ στην έδρα του δυνητικού δικαιούχου, παρά 
µόνο διοικητική επαλήθευση βάσει του συµπληρωµένου από τον φορέα 
τυποποιηµένου εντύπου Ι και των συνηµµένα υποβαλλόµενων στοιχείων/ εγγράφων. 
 

3.4.2 Περίπτωση 2: Εφαρµογή τεκµηριωµένων διαδικασιών µε τη χρήση 
εγχειριδίων  

 
Ο δυνητικός δικαιούχος δεν εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 90013, 
αλλά έχει προετοιµάσει και χρησιµοποιεί τεκµηριωµένες (γραπτές) διαδικασίες 
(µε εγχειρίδιο/α που έχει θέσει σε εφαρµογή), οι οποίες καλύπτουν τις υπηρεσίες / 
όργανα της παραγράφου 3.3. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η διενέργεια 
επιθεώρησης – αυτοψίας στην έδρα του δικαιούχου από στελέχη της αρµόδιας ΕΥ. 

3.5 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4: Ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας υλικοτεχνικής υποδοµής 

 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να εξασφαλίσουν µια ελάχιστη απαιτούµενη 
υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία θα διασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητα και την 

                                          
3 ή ανάλογα διεθνή πρότυπα αντίστοιχων απαιτήσεων 
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ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση των πληροφοριών και των αρχείων. Για τον λόγο 
αυτό και ανεξάρτητα από το µέγεθος του φορέα αυτός θα πρέπει να αποδεικνύει κατ’ 
ελάχιστο ότι διαθέτει τα ακόλουθα : 

 µηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση  
 τήρηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου ή άλλου κλαδικού σχεδίου (π.χ. 
διπλογραφικό σύστηµα για δήµους) για τους φορείς για τους οποίους το προβλέπει η 
σχετική νοµοθεσία 5 

 ηλεκτρονική διασύνδεση της Τεχνικής υπηρεσίας (ή της αντίστοιχης µονάδας) µε 
βάσεις πληροφοριών (ΓΓ∆Ε, SIMAP, ΓΓΕΑ κ.α.) 5 

 βιβλιοθήκη (ή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση έργων, µε πρότυπα τεύχη προκηρύξεων (ανάλογα µε τα έργα που 
υλοποιεί ο φορέας), καθώς και υπάρχοντες οδηγούς ή κείµενα αναφοράς (Πρότυπα 
τεύχη της ΓΓ∆Ε, πρότυπα τεύχη ελάχιστων απαιτήσεων για Περιφερειακά έργα της 
ΓΓΕΑ – ΥΠΟΙΟ, οδηγοί ΜΟ∆,) κ.λ.π. 5 

 σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων 
 τεχνική υποστήριξη της υποδοµής 5 
 χώρους και τρόπους ασφαλούς τήρησης – φύλαξης των πληροφοριών και των 
κύριων αρχείων. 

 
Η εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων θα βεβαιώνεται µε τη συµπλήρωση από το 
φορέα των σχετικών πεδίων στο τυποποιηµένο έντυπο Ι και µε την αντίστοιχη 
επιβεβαίωση κατόπιν αυτοψίας από την αρµόδια ΕΥ (πλην της περίπτωσης της ύπαρξης 
πιστοποίησης κατά ISO οπότε κατά την κρίση της ΕΥ η απόδειξη της κάλυψης των 
ελάχιστων απαιτήσεων υλικοτεχνικής υποδοµής µπορεί να µην απαιτήσει αυτοψία και να 
στηριχθεί στην δήλωση των σχετικών στοιχείων από τον φορέα στο έντυπο Ι). 
 

3.6 Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας – 
τυποποιηµένα έντυπα  
 

 
Με την υποβολή της αίτησης του ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να συµπληρώσει το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Ι (στοιχεία φορέα – τεκµηρίωση) στο οποίο δηλώνει µε 
πληρότητα και σαφήνεια την κάλυψη των απαιτήσεων µε βάση τα ισχύοντα για την 
κατηγορία του κριτήρια και να επισυνάψει τα απαιτούµενα έγγραφα / δικαιολογητικά 
(όπως αυτά θα προβλέπονται στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
παραγράφου 2.3.). Στο έντυπο αυτό θα περιγράφονται οι εµπλεκόµενες υπηρεσιακές 
µονάδες για τις οποίες θα ελεγχθεί η διαχειριστική επάρκεια. 
 
Επιπρόσθετα στο τυποποιηµένο έντυπο Ι θα καταγράφεται και η εµπειρία του φορέα σε 
αντίστοιχης φύσης / είδους έργα. H εµπειρία αυτή θα λαµβάνεται υπ’ όψη επικουρικά, 
αλλά η έλλειψη της δεν θα αποτελεί ικανό λόγο µη επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 
ικανότητας. 
_____________________ 
5 πλην της κατηγορίας Γ 
 
Σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας εξετάζεται από την 
αρµόδια ΕΥ µε τη χρήση σχετικής λίστας ελέγχου - φύλλου αξιολόγησης, 
βασιζόµενη στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου. Η λίστα 
αυτή – φύλλο αξιολόγησης θα εµπεριέχει και την έκθεση αυτοψίας. Σχέδιο της λίστας 
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ελέγχου θα παραχθεί µε την συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και των 
αρµόδιων Ειδικών Υπηρεσιών.  
 
Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001 (ή άλλο 
αντίστοιχο πρότυπο), η επιβεβαίωση της επάρκειας δεν απαιτεί υποχρεωτικά 
αυτοψία – επιθεώρηση από στελέχη των ΕΥ (εκτιµώντας ότι καλύπτεται από την 
πιστοποίηση από κατάλληλα διαπιστευµένο πιστοποιητικό οργανισµό), εκτός εάν κριθεί 
από την αρµόδια ΕΥ ότι κατά την εξέταση του φακέλου της αίτησης υπάρχουν 
ερωτηµατικά που την καθιστούν αναγκαία. Σε διαφορετική περίπτωση η επιβεβαίωση 
απαιτεί υποχρεωτικά αυτοψία – επιθεώρηση.  
 
Η αυτοψία θα αποτελεί επιθεώρηση εφαρµογής των διαδικασιών της παραγράφου 3.3. 
όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο καθώς και επιβεβαίωση ότι εξασφαλίζονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδοµής της παραγράφου 3.5 
 
Για οποιαδήποτε κατηγορία και αν ζητήσει επιβεβαίωση ο δυνητικός δικαιούχος 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.), η έκφραση θετικής γνώµης από την αρµόδια ΕΥ θα 
οδηγεί στην έκδοση εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας (ανάλογα µε την 
αίτηση του φορέα θα επισηµαίνεται ο αντίστοιχος τύπος επιβεβαίωσης, ενώ δύναται να 
συνυπάρχουν στο έγγραφο περισσότεροι του ενός τύποι επιβεβαίωσης), η οποία θα 
στηρίζεται στη συµπληρωµένη λίστα ελέγχου, και στην ενσωµατωµένη έκθεση της 
αυτοψίας / επιθεώρησης των εξουσιοδοτηµένων στελεχών της. Η επιβεβαίωση τύπου Γ 
δεν καλύπτει δράσεις που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτήν. 
Επίσης η ύπαρξη επιβεβαίωσης τύπου Β δεν καλύπτει τον φορέα για την επάρκεια 
εκτέλεσης έργων µε τεχνικό αντικείµενο (για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά 
επιβεβαίωση τύπου Α). Το χορηγούµενο έγγραφο επιβεβαίωσης καλύπτει τις 
υπηρεσιακές µονάδες, οι οποίες έχουν περιγραφεί στην αίτηση του φορέα (και 
εποµένως έχει ελεγχθεί η επάρκεια των διαδικασιών τους). Η επιβεβαίωση 
εποµένως του φορέα δεν καλύπτει την εµπλοκή άλλων υπηρεσιακών µονάδων του 
φορέα οι οποίες δεν περιγράφονται στην αίτηση του. 
 
Η αρµόδια ΕΥ έχει το δικαίωµα να ζητήσει την πρόσθετη απόδειξη της κάλυψης κάποιων 
κριτηρίων από τον φορέα προκειµένου να ολοκληρώσει την επιβεβαίωση της επάρκειας 
του ή να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων ή τέλος να ζητήσει 
την συµµόρφωση σε σχέση µε συγκεκριµένες αποκλίσεις, που διαπίστωσε, θέτοντας 
συγκεκριµένο χρόνο για την ανταπόκριση του φορέα. 
 
Εφ’ όσον διαπιστωθεί από την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία απόκλιση σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις, για την οποία ο φορέας έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την 
ανταπόκριση του (συµµόρφωση ως προς την απαίτηση), αλλά είναι χρονοβόρα (αλλά 
υλοποιήσιµη) η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούµενων ενεργειών, δίνεται η 
δυνατότητα κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκδοθεί το έγγραφο της διαχειριστικής 
επάρκειας και πριν ολοκληρωθεί η ως άνω συµµόρφωση.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές, στη σχετική λίστα ελέγχου – φύλλο αξιολόγησης, καταγράφεται 
η προτεινόµενη υποχρέωση συµµόρφωσης του φορέα στη στήλη των παρατηρήσεων, 
καθώς και οι ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να συµπληρωθούν οι στήλες 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/∆.Α. και στην επιστολή µε την οποία αποστέλλεται το έγγραφο της επάρκειας 
στον δικαιούχο, επισηµαίνεται η ευθύνη του να ολοκληρώσει τις υπό εξέλιξη ενέργειες 
για τη σχετική συµµόρφωση και να αποστείλει σε εύλογο χρόνο στην υπηρεσία τα 
τεκµήρια της συµµόρφωσης. 
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Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής άποψης, αυτή θα τεκµηριώνεται µε σχετική επιστολή 
προς τον δυνητικό δικαιούχο, στην οποία θα αιτιολογείται η απόρριψη µε βάση 
συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία είτε κατά την 
διοικητική επαλήθευση είτε κατά την αυτοψία/ επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή ο 
δυνητικός δικαιούχος έχει την δυνατότητα να επανυποβάλει πρόταση µε αίτηµα 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής του επάρκειας σε κατάλληλο χρόνο αφού καλύψει τις 
ελλείψεις – αδυναµίες που παρατηρήθηκαν. 
 
Φορέας, που έχει ήδη αποκτήσει επιβεβαίωση που καλύπτει συγκεκριµένες υπηρεσιακές 
του µονάδες, δύναται να αιτηθεί αναµόρφωση - αναβάθµιση της επιβεβαίωσης µε 
σχετικό επανέλεγχο από την αρµόδια ΕΥ είτε για την αναβάθµιση της κατηγορίας της 
επιβεβαίωσης είτε για την κάλυψη επί πλέον υπηρεσιακών µονάδων του.  
 

4. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
4.1 Περίοδος ισχύος του εγγράφου επιβεβαίωσης επάρκειας. 
 
∆ικαιούχος ο οποίος θα λάβει από οποιαδήποτε εκ των ΕΥ κατά την µεταβατική περίοδο, 
έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, θα µπορεί να το χρησιµοποιήσει για 
όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και θα συνοδεύει κάθε µελλοντική πρόταση 
του προς αυτά, µε τις επί µέρους διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
3.1., µέχρι την έναρξη εφαρµογής του νέου Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων.  
 
Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχος που έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής 
επάρκειας κατά την µεταβατική περίοδο, οφείλει να πιστοποιηθεί σύµφωνα µε 
το Ελληνικό Πρότυπο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, µέσω των µηχανισµών 
που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό. 
 
 
4.2 Προετοιµασία δικαιούχων 
 
Για την έγκαιρη προετοιµασία τους οι δικαιούχοι θα ήταν χρήσιµο να προβούν στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 

 Έλεγχος του κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών που εφαρµόζουν ως δικαιούχοι και τυχόν προσαρµογή του ώστε 
να είναι πλήρως συµβατό µε το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.  

 
 Προετοιµασία για την κάλυψη των απαιτήσεων διαχειριστικής επάρκειας 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ενότητα 3 της παρούσας. Σε ότι αφορά 
στους φορείς της αυτοδιοίκησης, επειδή, σε συµφωνία µε το ΥΠΟΙΟ, τόσο η 
ΕΝΑΕ όσο και η ΚΕ∆ΚΕ/ΕΕΤΑΑ βρίσκονται σε διαδικασία σύνταξης πρότυπων 
εγχειριδίων/τυποποιηµένων εντύπων για τις Ν.Α. και τους ∆ήµους, οι αντίστοιχοι 
φορείς θα µπορούν να αξιοποιήσουν τα εγχειρίδια αυτά. 

 
Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν συστηµατικά την πρόοδο των 
εργασιών ανάπτυξης του Ελληνικού Προτύπου, η οποία θα δηµοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ: http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx και να 
ενηµερώνονται κατά τη φάση της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του 
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Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων. Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι θα µπορούν 
να ενσωµατώσουν, πριν την έγκριση του Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων, 
σηµαντικά του κεφάλαια και εύκολα θα καλύψουν τις περαιτέρω απαιτήσεις που πιθανά 
θα χρειασθούν. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι που υλοποιούν έργα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-
2006 στο πλαίσιο των συµφωνηµένων µε την Επιτροπή έργων, θα πρέπει σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα να ξεκινήσουν την προετοιµασία εφαρµογής των απαιτήσεων της 
ενότητας 3 .  
 
 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας  
Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 

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

 
 
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.  
 
 
 
 

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. 
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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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ  

1.1 
Πρόβλεψη σχετικής αρµοδιότητας 
υλοποίησης έργων 

   

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 οργανο-
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 τεχνικής 
υπηρεσίας µε την ελάχιστη 
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   
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

2.2  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 ετήσιου 
προγράµµατος  

  
 

3.2.2 
∆ιαδικασία επανεξέτασης ετήσιου 
προγράµµατος και πιθανής 
αναθεώρησής του  

  
 

3.3 Σχεδιασµός και ωρίµανση έργων  

3.3.1 
∆ιαδικασία καθορισµού απαιτήσεων 
σχεδιασµού και ωρίµανσης έργων  

  
 

3.3.2  
∆ιαδικασίες διασφάλισης απαι-
τούµενων πόρων για την ωρίµανση 
και υλοποίηση του έργου  

   

3.3.3 
∆ιαδικασίες σχεδιασµού - 
προγραµµατισµού των 
απαιτούµενων µελετών  

   

3.3.4 
∆ιαδικασίες διασφάλισης απαιτού-
µενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας 
ακινήτων κ.α. 

   

3.4  ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων 

3.4.1 
∆ιαδικασία προετοιµασίας και 
διενέργειας διαγωνισµού  

   

3.4.2 
∆ιαδικασίας αξιολόγησης προσφο-
ρών / ωφελουµένων 

   

3.4.3 ∆ιαδικασία χειρισµού ενστάσεων    

3.4.4 
∆ιαδικασία υπογραφής σύµβασης – 
/επιλογής ωφελουµένων, ολοκλή-
ρωσης διαγωνισµού  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

3.5  Παρακολούθηση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου 

3.5α  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 φυσικού 
αντικειµένου  

   

3.5.7 
∆ιαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών 
υποχρεώσεων αναδόχου 

   

3.5γ  Ενηµέρωση ∆ιαχειριστικής Αρχής  

3.5.8  
Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων 
και αναφορών 

   

3.5.9 
Επικοινωνία και ενηµέρωση διαχει-
ριστικής αρχής 

   

3.6  Οικονοµική ∆ιαχείριση έργου 

3.6.1 

∆ιαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
(τήρηση ξεχωριστής λογιστικής 
µερίδας ανά συγχρηµατοδοτούµενη 
πράξη, καθορισµός επιλέξιµων 
δαπανών κ.α.) 

   

3.6.2 
∆ιαδικασία διεκπεραίωσης πληρω- 

µών  
   

3.6.3 
∆ιαδικασία τήρησης λογιστικού 
συστήµατος / σχεδίου 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

3.7  ∆ιαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νοµοθεσίας  

3.7.1 
∆ιαδικασία παρακολούθησης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας 

  
 

3.7.2 
∆ιαδικασία παροχής νοµικής 
υποστήριξης 

   

4.  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

4.1 
Μηχανογραφηµένη οικονοµική 
διαχείριση 

   

4.1.α 
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. 
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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. 
 

 


