


ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με την αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του 

Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου 



Ποιες είναι οι σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις ; 

Το άρθρο 22 του νόμου 3614/2007 για τη διαχείριση των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε 

από το ν. 3840/2010 : 

Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, εξαιρουμένων αυτών που 

λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, επιβεβαιώνεται από αρμόδια 

διαχειριστική αρχή εφόσον, οι φορείς εφαρμόζουν σύστημα 

τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες : 

 του προγραμματισμού, 

 της ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων,  

της παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και  

της οικονομικής διαχείρισης.  



Ποιες είναι οι σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις ; 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό 

της μεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 

επάρκειας των δικαιούχων από τις διαχειριστικές αρχές.  

 Διαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 

δικαιούχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) 

ΕΛΟΤ 1429 

 



Τύποι επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας : 

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:  
 
• Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο 

συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες. 
• Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών.  
• 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. 



Ποια έγγραφα είναι αποδεκτά; 

 Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα της εφαρμογής του 

προτύπου ΕΛΟΤ 1429 Ελληνικού Προτύπου διαχειριστικής 

επάρκειας οργανισμών για την υλοποίηση  έργων δημόσιου 

χαρακτήρα και των οδηγών εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431 – 1,2,3 

 Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από αρμόδια 

διαχειριστική αρχή. Οι κατευθύνσεις εξειδικεύθηκαν με σχετική 

υπουργική απόφαση και εγκύκλιο οδηγιών όπως προβλέπεται 

στο νόμο 3614/2007 για τη διαχείριση των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 

3840/2010.  



Η σειρά προτύπων ΕΛΟΤ περιλαμβάνει : 

 Το πρότυπο 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για 

την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – απαιτήσεις» 

 Τα πρότυπα 1431 – 1,2,3 «Οδηγοί εφαρμογής για δημόσια 

τεχνικά έργα –προμήθειες και υπηρεσίες – συγκεκριμένες 

δράσεις με ίδια μέσα» 

 Την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Απαιτήσεις για     

διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές» 

 

Πρότυπο ΕΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια 

δικαιούχων 



Το Υπουργείο Οικονομίας ανέθεσε στον ΕΛΟΤ ως τον αρμόδιο 

εθνικό φορέα για τη σύνταξη προτύπων τη δημιουργία της 

σειράς προτύπων με την ακόλουθη διαδικασία : 

 Με τη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής όπου συμμετείχαν 

υπό το συντονισμό του ΕΛΟΤ στελέχη από όλους τους 

εμπλεκόμενους (υπουργεία, διαχειριστικές αρχές, φορείς 

υλοποίησης έργων δημόσιου χαρακτήρα, ΤΕΕ, ΜΟΔ κ.α.) 

και παράλληλα επιστημονικών ομάδων  παράχθηκαν τα 

απαρίτητα κείμενα που αποτέλεσαν τόσο τη δομή του 

προτύπου 1429, όσο και των οδηγών εφαρμογής του 

«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 

έργων δημοσίου χαρακτήρα – απαιτήσεις» 

Πως δημιουργήθηκε το πρότυπο ΕΛΟΤ για τη 

διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων 



 Με βάση την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432, το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης αξιολογεί τους 
ενδιαφερόμενους πιστοποιητικούς οργανισμούς,  

 Οι οργανισμοί αυτοί, αναλαμβάνουν την πιστοποίηση 
των φορέων σύμφωνα με το πρότυπο 1428 και τους 
οδηγούς εφαρμογής της σειράς 1431 - 1,2,3 

 Τα έντυπα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1428 είναι ισοδύναμης αξίας με τα έγγραφα 
διαχειριστικής επάρκειας που εκδίδουν οι 
διαχειριστικές αρχές για τις ανάλογες κατηγορίες 
έργων (Α, Β και Γ)  



Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ήδη επιβεβαιωθεί 
από τις διαχειριστικές αρχές, ενώ παράλληλα ένας 
σημαντικός αριθμός έχει πιστοποιηθεί από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης 

 

 Από τις δύο παράλληλες διαδικασίες περισσότεροι 
από 1.000 φορείς έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί 
στη σχετική διαδικασία και επομένως 
νομιμοποιούνται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ  



Ευχαριστώ πολύ 


