ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων)
κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια
στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της ρόλος επί του συνόλου των
πράξεων του δυνητικού δικαιούχου καθώς και η απευθείας υπαγωγή της
στην ανώτατη διοίκηση πώς εξασφαλίζεται ή μήπως δεν έχει προβλεφθεί
στο νέο ΕΣΠΑ?
Απάντηση: Η συγκεκριμένη μονάδα εναπόκειται αποκλειστικά στη
λειτουργία των δικαιούχων. Δεν προβλέπεται ή απαγορεύεται από τη
νομοθεσία του νέου ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης της διαχειριστικής
ικανότητας των δικαιούχων ανά πράξη μπορεί να αναφέρεται και να
διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο η εν λόγω οργανική μονάδα.

2) Ερώτηση: Προβλέπεται επιτόπιος έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών.
Πως θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών του
ΣΔΕ από το δικαιούχο?
Απάντηση: Έλεγχος μπορεί να γίνει τόσο στη φάση υποβολής και
αξιολόγησης προτάσεων όσο και στη φάση υλοποίησης μιας ενταγμένης
πράξης. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διαδικασιών και κατά συνέπεια
η πραγματική εφαρμογή της διαχειριστικής ικανότητας αποτελεί
αρμοδιότητα του Δικαιούχου.

3) Ερώτηση: Προβλέπεται δάνεια «Οικονομική» υπηρεσία?
Απάντηση: Προβλέπεται μέσω διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας

4) Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος, αν υπάρχει, ώστε νεοσύστατη ΜΚΟ που δε
διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, να μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ?
Απάντηση: Ισχύει ότι για όλους τους δυνητικούς Δικαιούχους
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5) Ερώτηση: Στον Πίνακα της Διαχειριστικής Ικανότητας, στο υπόδειγμα Ιβ το
ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου αναφέρεται στην πρώτη στήλη,
αθροίζεται και σαν στέλεχος στον αριθμό στελεχών?
Απάντηση: Ναι

6) Ερώτηση: Στελέχη ΔΕ που γνωρίζουν την υλοποίηση έργων, μπορούν να
οριστούν στις ομάδες έργου χωρίς να μειώνουν την Διαχειριστική Ικανότητα
του Φορέα?
Απάντηση: Ναι
7) Ερώτηση: Μπορούν να οριστούν στις ομάδες έργου στελέχη που έχουν
προσληφθεί από το ίδιο το πρόγραμμα και υλοποιούν το φυσικό
αντικείμενο του έργου?
Απάντηση: Ναι, ωστόσο δεν μπορεί η επιχειρησιακή ικανότητα (ομάδα
έργου) του δικαιούχου να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτούς.

8) Ερώτηση: Διαχειριστική Επάρκεια θα υποβάλλεται τμηματικά για τις
υπηρεσίες που υλοποιούν το έργο?
Απάντηση: Η διαχειριστική ικανότητα θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες
του δικαιούχου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της εκάστοτε πράξης

9) Ερώτηση: Η ερώτηση αφορά στην Διοικητική Ικανότητα του Οργανισμού και
συγκεκριμένα στον Οδηγό διαδικασιών.
Είναι σαφές ότι απαιτείται η επικαιροποίηση /αναμόρφωση του εγχειριδίου
διαδικασιών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επομένως
είναι απαραίτητο να υπάρχει αναλυτικός οδηγός διαδικασιών (βήμα προς
βήμα για κάθε ενέργεια με σαφή αναφορά στην σχετική Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία) ή αρκεί η συνοπτική περιγραφή τηρουμένων διαδικασιών? Με
δεδομένο ότι την έλλειψη αναλυτικού οδηγού διαδικασιών θα τη βρούμε
μπροστά μας ( και ειδικά η ομάδα έργου στην οποία θα μετατοπιστεί το
βάρος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ως προς το Εθνικό και Κοινοτικό
Δίκαιο) δεν είναι προτιμότερο να έχουμε συντάξει αναλυτικό οδηγό?
Άλλωστε, πως αλλιώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή από την ομάδα έργου
της άπειρης νομοθεσίας που αφορά σε συμβάσεις κ.λ.π.
Απάντηση: Η ΜΟΔ ΑΕ έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό και εγχειρίδιο
διαδικασιών: http://www.pepattikis.gr/diachiristiki-eparkia-espa-2014-2020/
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10) Ερώτηση: Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα,
λείπει το γρήγορο internet,
Λόγω server έχουμε χάσει προηγούμενα αρχεία μας
Υπάρχει έλλειψη έμπειρου προσωπικού στα τεχνικά έργα
Τα τεχνικά έργα για τα οποία υπογράφεται σύμβαση πολλές φορές δεν είναι
ώριμα (π.χ. λείπουν οι πληρωμές λόγω απαλλοτριώσεων) και γίνονται
καθυστερήσεις, παρατάσεις και δημιουργείται ένταση με πολίτες και
δικηγόρους
Δεν έχουμε πλήρη κωδικοποιήσει νομοθεσία για έργα και μελέτες
Απαιτείται Νομική Υποστήριξη πολλές φορές η οποία καθυστερεί
Οι δικαστικές εμπλοκές προκαλούν μεγάλη καθυστέρηση στα έργα και στις
μελέτες
Πως θα ανταποκριθούν οι επιβλέποντες στο φόρτο εργασίας (μέχρι και τρία
έργα) και που έχουν να λύσουν και παλαιά χρονίζοντα θέματα?
Απάντηση: Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί! Σημειώνεται
ωστόσο ότι σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 9 του Ν. 4314/2014, ο
Δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη του τις σχετικές
υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.

11) Ερώτηση: Σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει ΙSO9001 ή ΕΛΟΤ,
αναφέρθηκε ότι μπορεί να μην ακολουθήσει τη διαδικασία νέας
πιστοποίησης που αναλύθηκε εφόσον δηλώσει ότι δεν υπάρχουν μεταβολές.
Δηλαδή μέχρι ποιο επίπεδο απαιτήσεων απαιτείται?
Απάντηση: Η ύπαρξη ISO ή ΕΛΟΤ υποκαθιστά μόνο το 1ο στάδιο
διαχειριστικής ικανότητας (διοικητική ικανότητα – διαδικασίες)

12) Ερώτηση: Με ποιο τρόπο υπολογίζεται από το φορέα και επαληθεύεται από
τη Δ.Α. ο χρόνος απασχόλησης στα έργα των στελεχών του Φορέα?
Απάντηση: Είναι μια διαδικασία συνεχιζόμενη η οποία δύναται να ελεγχθεί
από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΣΠΑ σε οποιαδήποτε φάση του
έργου (επαληθεύσεις, έλεγχοι κλπ)
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13) Ερώτηση: Αν ένα στέλεχος του φορέα έχει σε έναν αριθμό
χρηματοδοτούμενων και μη έργων το 100% του χρόνου του , δε θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι χρειάζεται και χρόνο για λοιπά υπηρεσιακά θέματα?
Απάντηση: Η κατανομή γίνεται σε επίπεδο ανθρωπομηνών και δεν
αναλύεται σε ημερήσια απασχόληση του στελέχους. Για το λόγο αυτό
άλλωστε έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα περιθώρια ενασχόλησης ενός
στελέχους του δικαιούχου με έργα (μέγιστος αριθμός έργων)

14) Ερώτηση: Η ΠΕΔΑ είναι Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενη στη Γενική Κυβέρνηση.
Μπορεί να αναλάβει τη υποκατάσταση αδύναμού Δήμου για έργα Διαχ.
Επάρκειας τύπου Β΄( Υπηρεσίες –Προμήθειες);
Απάντηση: Ναι
Ερώτηση: Η ΠΕΔΑ σε ποιο βαθμό μπορεί να δουλέψει –αποδείξει την
επάρκεια της με Εξωτερικούς Συνεργάτες –Τεχνικού Συμβούλους;
Απάντηση: Η χρήση τεχνικών συμβούλων πρέπει να είναι η τελευταία
επιλογή ενός δικαιούχου για την ικανοποίηση της διαχειριστικής ικανότητας
Ερώτηση: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας και το πλαίσιό του πόσο
δυνατό είναι χωρίς φορολογικά, ελεγκτικά κλπ προβλήματα να υλοποιηθεί
το σχήμα ‘’ισχυρός –αδύναμος’’ τη στιγμή που ο ‘’ισχυρός’’ διαχειρίζεται
(έσοδα –έξοδα) και τα τιμολόγια πάνε στον ‘’αδύναμο’’. Είναι δυνατό ο
‘’ισχυρός’’ να χρηματοδοτεί το ‘’αδύναμο’’
Απάντηση: Η υποκατάσταση «αδύναμου» δικαιούχου γίνεται μέσω σχετικής
προγραμματικής σύμβασης. Τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του
δικαιούχου (εκτός αν άλλως αναφέρει η προγραμματική σύμβαση) και μετά
το τέλος του έργου, μεταφέρονται στον κύριο του έργου. Δεν προκύπτει
κάποιο πρόβλημα στην ανωτέρω διαδικασία.

15) Ερώτηση: Πως βεβαιώνεται /ελέγχεται η μη ταυτόχρονη συμμετοχή του
κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα Π/Υ άνω των ορίων?
π.χ. σε περίπτωση που τον ίδιο επιβλέποντα τον έχουν ορίσει σε έργο άλλου
Ε.Π. ή σε έργο εθνικής και μόνο χρηματοδότησης πως η Δ.Α γίνεται
κοινωνός?
Απάντηση: Δύναται να ελεγχθεί σε όλες τις φάσεις του έργου από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ καθώς και μέσω του ΟΠΣ
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Ερώτηση: Επιπροσθέτως, αφού ο ορισμός του επιβλέποντα γίνεται σε
προγραμματικό στάδιο (πριν εκδοθεί η απόφαση ορισμού του), πως
παρακολουθεί εκ των υστέρων τον ως άνω περιορισμό?
Απάντηση: Ο ορισμός των επιβλεπόντων κατά το στάδιο υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, είναι ενδεικτικός και πραγματοποιείται σε
προγραμματικό επίπεδο
16) Που ακριβώς θα βρούμε τους έτοιμους οδηγούς;
Απάντηση: http://www.pepattikis.gr/diachiristiki-eparkia-espa-2014-2020/

17) Ερώτηση: Πως θα κατεβάσουμε από τον ΟΠΣ τους Πίνακες προς
συμπλήρωση?
Απάντηση: Πρέπει ο δυνητικός δικαιούχος να αποκτήσει κωδικούς.
Εναλλακτικά στο παράδειγμα που υπάρχει στο
http://www.pepattikis.gr/diachiristiki-eparkia-espa-2014-2020/
αναφέρονται οι πίνακες. Σε κάθε περίπτωση, οι πίνακες μαζί με τον οδηγό
για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας αποτελούν συνημμένο
έγγραφο – στοιχείο της εκάστοτε πρόσκλησης.

18) Ερώτηση: Πως θα ελέγχεται εάν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για
προγραμματική πριν προχωρήσει ο φορέας σε τεχνικό σύμβουλο?
Απάντηση: Παρουσίαση σειράς αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων από
τα οποία θα τεκμαίρεται η αδυναμία για κατάρτιση προγραμματικής
σύμβασης ή άλλης μορφής ενίσχυσης

19) Ερώτηση: Πότε θα είναι έτοιμο προ χρήση το Μητρώο?
Απάντηση: Δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει αυτό

20) Ερώτηση: Στην περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται η Διοικητική /
Επιχειρηματική Ικανότητα του Δικαιούχου με κανένα τρόπο (ούτε και με
προγραμματική) ο Δήμος θα μείνει εκτός χρηματοδότησης?
Απάντηση: Η τεκμηρίωση της διαχειριστικής ικανότητας του δικαιούχου
είναι απαραίτητη για την υλοποίηση έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
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21) Ερώτηση: Χρειάζεται νέα διαδικασία Διαχειριστικής Επάρκειας σε Δήμο που
έχει ολοκληρώσει συγχρηματοδοτούμενα στην προηγούμενη περίοδο?
Απάντηση: Η διαχειριστική ικανότητα περιλαμβάνει τρία σκέλη και
τεκμηριώνεται σε κάθε πράξη που υποβάλλεται για χρηματοδότηση. Το
πλαίσιο είναι διαφορετικό από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Δεν έχει πλέον εφαρμογή το έντυπο διαχειριστικής επάρκειας της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (πλην των έργων phasing)

22) Ερώτηση: Αν έχει ζητήσει από αλλού χρηματοδότηση, μπορεί να ζητήσει και
από το ΠΕΠ Αττικής σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ή πραγματοποιηθεί?
Απάντηση: Η διπλή χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται. Επομένως μπορεί να
αναζητήσει ένας φορέας χρηματοδότηση από διαφορετικά επιχειρησιακά
προγράμματα, αλλά μόνο από ένα μπορεί να πάρει

23) Ερώτηση: Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ Υποστήριξης Φορέων ( και οριζόντιο
πρόγραμμα υποστήριξης για όλα το Ε.Π. και ανά Ε.Π.)? Θα ήταν και
απάντηση στο conditionality (για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες) των
μεταφορών
Απάντηση: Σε σχέση με τις αιρεσιμότητες του Θεματικού Στόχου 7
(Μεταφορές), όλες εμφανίζονται εκπληρωμένες με βάση την τελευταία
ενημέρωση από την ΕΥΣΑΑ/ΕΑΣ

24) Ερώτηση: Κατά τη συγκρότηση της ομάδας έργου δύναται να συμμετέχει
Αιρετός;
Απάντηση: Όχι

25) Ερώτηση: Ο δήμος έχει ένα έργο προτεραιότητας. Εάν η πρόσκληση για
υποβολή πρότασης αναμένεται να καθυστερήσει μπορεί ο Δήμος να αιτηθεί
σύσταση ομάδας έργου προκειμένου να παραμείνει ένα στέλεχος του Δήμου
που προορίζεται για το έργο προτεραιότητας ;
Απάντηση: Η επιχειρησιακή ικανότητα συμπληρώνεται στο ΟΠΣ κατά το
στάδιο τεκμηρίωσης της διαχειριστικής ικανότητας. Αν ένας δικαιούχος
θέλει να συστήσει ομάδα έργου, μπορεί να το κάνει, δεν αφορά όμως το
ΕΣΠΑ.
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Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής υπευθύνου πράξης – κύριου
επιβλέποντα για επόμενη πρόταση του Δήμου, τροποποιώντας ήδη
ενταγμένης πράξης;
Απάντηση: Ναι εφόσον υπάρχει κάποια αιτιολογία (π.χ. αποχώρηση).
Φυσικά η αιτιολογία δεν μπορεί να είναι η συμμετοχή σε άλλη αίτηση
χρηματοδότησης του δικαιούχου
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