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ΘΕΜΑ: 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)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ΄όψη:
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),
2. το ΠΔ 178/2000 «Οργανισμός
165/Α/14.07.2000),

του

Υπουργείου

Εθνικής

Οικονομίας»

(ΦΕΚ

3. το ΠΔ 81/2002 περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002),
4. την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με αρ. 42362/Y252/28.09.2007 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/B’/03.10.2007),
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5. το Ν. 3614/03.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» και ειδικότερα το άρθρο
22,
6. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/06 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.)
1260/1999»,
7. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/06 της Επιτροπής της 08.12.2006 «για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,
8. το γεγονός ότι
Προϋπολογισμό

η

παρούσα

δεν

προκαλεί

πρόσθετη

δαπάνη

στον

Κρατικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη ρύθμιση των βασικών κατευθύνσεων για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία με την οποία
πραγματοποιείται η επιβεβαίωση της επάρκειας των δικαιούχων των πράξεων των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013 μέχρι την έκδοση και
εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, σύμφωνα με το άρθρο
22 παρ. 2 του Ν. 3614/2007, ως ακολούθως :

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 δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων .
II. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων που είναι υπεύθυνα για τις
διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού
ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του
φυσικού αντικειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου.
III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, 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
Οι ανωτέρω απαιτήσεις εξειδικεύονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού με
συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με τις κατηγορίες φορέων – βεβαιώσεων. Στην
εξειδίκευση λαμβάνεται ειδική πρόνοια για ειδικές δράσεις χρηματοδοτούμενες κυρίως
από το ΕΚΤ.
2. Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της επάρκειας.
Με ευθύνη των αρμόδιων αρχών διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με
τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού δημοσιοποιούνται προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να
υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας .
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Την εξέταση των αιτήσεων – φακέλων αναλαμβάνουν εξουσιοδοτημένα στελέχη των
αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, με την καθοδήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Τα
στελέχη αυτά ορίζονται από τον Γενικό/ Ειδικό Γραμματέα, που εποπτεύει την αντίστοιχη
Ειδική Υπηρεσία. Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο του
περιεχομένου του φακέλου της αίτησης καθώς και με αυτοψία – επιθεώρηση από τα ως
άνω στελέχη, όπου απαιτείται.
3. Κατηγοριοποίηση φορέων – επιβεβαίωσης με βάση το είδος των πράξεων
Ανάλογα με το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:
I. Eπιβεβαίωση τύπου Α, για έργα με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα
δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες.
II. Eπιβεβαίωση τύπου Β, για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα
έργα και δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
III. Eπιβεβαίωση τύπου Γ, μόνο για εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές
δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, οι οποίες θα προσδιορισθούν με τη
συνεργασία Εθνικής Αρχής Συντονισμού και αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών.

4. Ισχύς της επιβεβαίωσης επάρκειας.
Δικαιούχος, ο οποίος λαμβάνει από οποιαδήποτε Ειδική Υπηρεσία κατά την μεταβατική
περίοδο, το σχετικό έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, το χρησιμοποιεί για
όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και συνοδεύει κάθε
μελλοντική πρόταση του προς αυτά, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού
Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.
Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχος που έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά
την μεταβατική περίοδο οφείλει, μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, να
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, μέσω
των μηχανισμών που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό.
5. Λεπτομέρειες εφαρμογής.
Με σχετικές εγκυκλίους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού αναλύονται περαιτέρω οι
ανωτέρω κατευθύνσεις και εξειδικεύονται οι οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο Υφυπουργός Οικονομίας &
Οικονομικών

Γιάννης Παπαθανασίου
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού κου Γ. Αλογοσκούφη
2. Γραφείο Υφυπουργού κου Γιάννη Παπαθανασίου
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3. Γραφείο Γ. Γραμματέα κου Παναγιώτη Δρόσου
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή κου Εμ. Κατσιαδάκη
5. ΕΥΣ
6. ΕΥΣΣΑΑΠ
7. Αρχή Πληρωμής
8. ΕΥ ΟΠΣ

Κοινοποίηση:
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Καποδιστρίου 34
104 32 Αθήνα
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