Άρθρο του Βουλευτή Ν. Χίου στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (Κυριακή, 21/2/2010)

Η πιςτοποίηςη τησ επάρκειασ των φορέων.
Εθνικό Πρότυπο Διαχείριςησ Έργων.
Μια προςπάθεια εκςυγχρονιςμού του κράτουσ που δεν πρέπει να ακυρωθεί
Τα Κοινοτικϊ Πλαύςια Στόριξησ ϋχουν χρηματοδοτόςει χιλιϊδεσ ϋργα ςε όλη τη χώρα.
Έργα που ο προώπολογιςμόσ τουσ ποικύλλει από μερικϋσ χιλιϊδεσ Ευρώ ςε
διςεκατομμύρια Ευρώ. Ήταν αυτονόητο ότι για την επιλογό των ϋργων αυτών
χρειϊζονταν κριτόρια που να ςυνεργούν με τισ εκϊςτοτε ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ και να
εξυπηρετούν ευρύτερουσ αναπτυξιακούσ ςτόχουσ.
Χρειϊζονταν όμωσ και κριτόρια για τουσ φορεύσ που υλοποιούν τα ϋργα αυτϊ ιδύωσ κατϊ
τη νϋα περύοδο 2007-2013, όπου οι Κανονιςμού δημιούργηςαν ιδιαύτερα αυξημϋνεσ
απαιτόςεισ.
Οι φορεύσ αυτού, με τισ πραγματικϋσ, διαρθρωτικϋσ τουσ αδυναμύεσ και τισ μεγϊλεσ και
κρύςιμεσ ανϊγκεσ υποςτόριξησ ςε ςχϋςη με το ρόλο τουσ ςτη διούκηςη των ϋργων
(Project Management), αςκούςαν τισ πϊγιεσ αρμοδιότητεσ ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ
των ϋργων τουσ, μϋςα ςε ϋνα αςαφϋσ και με προβλόματα νομιμότητασ θεςμικό πλαύςιο,
ενώ, παρϊλληλα, εύχαν την υποχρϋωςη διαρκούσ αναφορϊσ ςε πολλούσ ϊλλουσ φορεύσ
ςτο κϋντρο και την Περιφϋρεια καθώσ επύςησ, και την υποχρϋωςη αντιμετώπιςησ των
πολυϊριθμων και πολυεπύπεδων ελϋγχων από τα διϊφορα εθνικϊ και Κοινοτικϊ όργανα.
Με βϊςη τισ ςκϋψεισ αυτϋσ, ςτο πρώην ΥΠΟΙΟ εκπονόθηκε ϋρευνα η οπούα ανϋδειξε
μεγϊλεσ οργανωτικϋσ, τεχνικϋσ και επιχειρηςιακϋσ αδυναμύεσ ςε ϋνα πολύ μεγϊλο αριθμό
φορϋων.
Το 30% ϋωσ 65% του δεύγματοσ, δεν εφόρμοζε ςύγχρονεσ πρακτικϋσ διούκηςησ π.χ.
διαχεύριςη βϊςει καθοριςμϋνων ςτόχων, ούτε ςύγχρονεσ τεχνικϋσ και εργαλεύα
διαχεύριςησ ϋργων ενώ εμφϊνιζε ςοβαρϋσ αδυναμύεσ παρακολούθηςησ των διαδικαςιών
ωρύμανςησ καθώσ και διαχεύριςησ των ςυμβϊςεων.
Παρϊλληλα, ο μεγϊλοσ αριθμόσ των φορϋων και το γεγονόσ ότι αυτού δεν
αντιμετωπύςτηκαν με γνώμονα το πλόθοσ, το οικονομικό μϋγεθοσ των ϋργων που
εκτελούν και το ποςοςτό ςυμμετοχόσ τουσ ςτη δημόςια δαπϊνη κϊθε Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ, δημιουργούςε δυςκολύεσ ςτο ςχεδιαςμό παρεμβϊςεων εξυγύανςησ.
Έτςι, ςτο πλαύςιο του ΚΠΣ αλλϊ και ενόψει του, πολύ πιο ςύνθετου, φιλόδοξου και
αυςτηρότερου ΕΣΠΑ, εργαςτόκαμε ςκληρϊ για την αντιμετώπιςη των αδυναμιών των
φορϋων υλοπούηςησ ςε θϋματα διούκηςησ ϋργων αλλϊ και για την εμπϋδωςη τησ
αντύληψησ ότι, φορεύσ που διαχειρύζονται δημόςιουσ, Κοινοτικούσ και Εθνικούσ, πόρουσ
δεν επιτρϋπεται να αγνοούν τουσ ςχετικούσ κανόνεσ, ούτε να μην διαθϋτουν την
τεχνογνωςύα και την τεχνικό επϊρκεια που απαιτεύται για να τουσ εφαρμόςουν.
Συνεπώσ, η φιλόδοξη ςτρατηγικό ςτόχευςη του ΕΣΠΑ και οι υψηλϋσ αυτϋσ απαιτόςεισ,
υπαγόρευαν τη δημιουργύα ενόσ αξιόπιςτου ςυςτόματοσ εφαρμογόσ. Έτςι, με βϊςη τα
ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ, προώθηςα, μϋςα από ομιλύεσ, ϊρθρα αλλϊ και με ςυνεχό
διαβούλευςη, την ιδϋα τησ δημιουργύασ ενόσ ςυςτόματοσ επιβεβαύωςησ τησ

διαχειριςτικόσ επϊρκειασ των φορϋων, ςτη βϊςη κοινών κριτηρύων με τα οπούα θα
αξιολογούνται όλοι όςοι λαμβϊνουν χρηματοδότηςη από το ΕΣΠΑ.
Για τη νομικό ςτόριξη τησ ιδϋασ αυτόσ επικαλϋςτηκα το ϊρθρο 2.4 του Κανονιςμού
1083/2006, δεδομϋνου ότι οι πρώτεσ αντιδρϊςεισ που, ςε λύγεσ, περιπτώςεισ,
εξελύχθηκαν ςε επιθϋςεισ, όταν : “γιατύ να δημιουργηθεύ ϋνα τϋτοιο ςύςτημα όταν δεν μασ
το επιβϊλλει ρητώσ η Ε.Ε.”. Παρϊ τισ αντιδρϊςεισ, το Σεπτϋμβριο του 2005, θϋςαμε το
πλαύςιο των κριτηρύων αυτών ςε ανοικτό δημόςια διαβούλευςη.
Τα κριτόρια διαχειριςτικόσ επϊρκειασ των Δικαιούχων κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ
ακόλουθεσ ενότητεσ: Θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο λειτουργύασ των φορϋων,
Οργανωτικό δομό με διϊκριςη καθηκόντων, Στελϋχωςη (ποιοτικό και ποςοτικό
επϊρκεια), Εφαρμοζόμενεσ διαδικαςύεσ λειτουργύασ και Υλικοτεχνικό Υποδομό.
Ειδικότερα, το Θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο λειτουργύασ Δικαιούχων, ϋπρεπε να
παρϋχει τη δυνατότητα υλοπούηςησ των ςυγκεκριμϋνων κατηγοριών ϋργων ανϊλογα με
τισ αρμοδιότητεσ και να εύναι ςυμβατό με το Κοινοτικό δύκαιο ςε ότι αφορϊ ςτην
ανϊθεςη, εκτϋλεςη, παρακολούθηςη και διαχεύριςη ϋργων.
Ωσ προσ την οργανωτικό δομό του Δικαιούχου, ϋπρεπε να υπϊρχει οργανόγραμμα,
αρμοδιότητεσ και ιεραρχικϋσ ςχϋςεισ μεταξύ μονϊδων διούκηςησ καθώσ και πρόβλεψη
ειδικών διοικητικών ενοτότων ό διακριτών αρμοδιοτότων μϋςα ςτισ διοικητικϋσ
ενότητεσ που να καλύπτουν λειτουργύεσ όπωσ : προγραμματιςμού και ωρύμανςησ (ϋργων
/ ενεργειών), π,χ. ικανότητα αντιμετώπιςησ θεμϊτων αδειοδοτόςεων, απαλλοτριώςεων,
εκτϋλεςησ ϋργων / ενεργειών (διαχεύριςη ςυμβϊςεων, διαχεύριςη εφαρμογόσ ϋργων/
ενεργειών, χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ φυςικού αντικειμϋνου), οικονομικόσ
διαχεύριςησ, λοιπών δρϊςεων που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο τησ ολοκληρωμϋνησ
διαχεύριςησ ϋργων, π.χ. διαχεύριςη ποιότητασ, διαχεύριςη κινδύνων, πιθανϊ εςωτερικόσ
ϋλεγχοσ, νομικό υποςτόριξη κτλ..
Επύςησ, προτϊθηκε η κατηγοριοπούηςη των διαδικαςιών αξιολόγηςησ τησ
αποτελεςματικότητασ των εφαρμοζόμενων διαδικαςιών ανϊλογα με το μϋγεθοσ του
φορϋα και το ύψοσ των υλοποιούμενων ϋργων.
Ωσ προσ τη ςτελϋχωςη του Δικαιούχου, θα ϋπρεπε να εξεταςθεύ η ποιοτικό και ποςοτικό
επϊρκειϊ του κατϊ λειτουργύα με διϊθεςη των ειδικοτότων που αντιςτοιχούν ςτισ
λειτουργύεσ που προανϋφερα.
Ωσ προσ την υλικοτεχνικό υποδομό θα ϋπρεπε να υπϊρχει εξειδύκευςη κατϊ λειτουργύα:
απαιτόςεισ εξοπλιςμού πληροφορικόσ, ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ παρακολούθηςησ,
καταχώρηςησ (βϊςεισ δεδομϋνων, υλικών, τιμολόγια κτλ), εξειδικευμϋνο λογιςμικό
διαχεύριςησ ϋργων (χρονικό, φυςικό και οικονομικό παρακολούθηςη) καθώσ και χώροι
και τρόποι αςφαλούσ τόρηςησ των πληροφοριών.
Οι αρχικϋσ προτυποποιημϋνεσ διαδικαςύεσ ςτισ βαςικϋσ λειτουργύεσ του φορϋα που
εύχαμε προβλϋψει αφορούςαν ςτον προγραμματιςμό και την ωρύμανςη των ϋργων, ςτην
υλοπούηςό τουσ, δηλαδό την ανϊθεςη ςυμβϊςεων, την παρακολούθηςη και πιςτοπούηςη
τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου κλπ, ςτην οικονομικό διαχεύριςη,
την ενημϋρωςη προσ ϊλλουσ φορεύσ, τον εςωτερικό ϋλεγχο και τη χρόςη τυποποιημϋνων
εντύπων για όλεσ τισ λειτουργύεσ.
Για κϊθε μύα από τισ παραπϊνω λειτουργύεσ εξετϊςαμε τισ αναγκαύεσ διαδικαςύεσ και την
αντύςτοιχη αναγκαύα υποδομό για την τόρηςό τουσ. Την τελικό επιβεβαύωςη τησ

διαχειριςτικόσ επϊρκειασ των Δικαιούχων διακρύναμε ςε τρύα επύπεδα (Α, Β, Γ) ανϊλογα
με τον αριθμό και τον προώπολογιςμό των ϋργων που θα διαχειριςτεύ ο κϊθε Δικαιούχοσ.
Τϋλοσ αποφαςύςαμε το ςύνολο των κριτηρύων να αποτελεύ ϋνα πλαύςιο ποιότητασ
αντύςτοιχο με διεθνό πρότυπα, τα οπούα να προςδιορύζουν τισ δυνατότητεσ και
υποχρεώςεισ των φορϋων για την ανϊληψη των ευθυνών διούκηςησ. Στόχοσ μασ επύςησ
όταν η ανανϋωςη ςε τακτϊ διαςτόματα του πλαιςύου αυτού, ώςτε η αναβϊθμιςη να εύναι
διαρκόσ, και το επύπεδο ςυνολικόσ διαχεύριςησ των ϋργων να παραμϋνει υψηλό.
Αμϋςωσ μετϊ την πρώτη αυτό προςϋγγιςη προχωρόςαμε, πρώτον : ςτον προςδιοριςμό
ποςοτικών ορύων για κϊθε επύπεδο επιβεβαύωςησ επϊρκειασ (επύπεδα Α, Β και Γ, όπωσ
προανϋφερα), δεύτερον: ςτην εξειδύκευςη, για κϊθε επύπεδο επϊρκειασ, μετϊ από
διαβούλευςη των κριτηρύων ςτελϋχωςησ, κατϊ λειτουργικό περιοχό και κατϊ τύπο
ϋργων, των αναγκαύων εγχειριδύων διαδικαςιών, κατϊ λειτουργικό περιοχό και κατϊ
τύπο ϋργων και τησ αναγκαύασ ελϊχιςτησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, κατϊ λειτουργικό
περιοχό και κατϊ τύπο ϋργων και, τρίτον: ςτην πιλοτικό εφαρμογό των εξειδικευμϋνων
κριτηρύων ςε αντιπροςωπευτικούσ φορεύσ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη του ςχεδύου κριτηρύων επιβεβαύωςησ τησ διαχειριςτικόσ
επϊρκειασ των Δικαιούχων, υπογρϊψαμε, τον Ιούλιο του 2007, ςύμβαςη με τον Ελληνικό
Οργανιςμό Τυποπούηςησ (ΕΛΟΤ) για τη δημιουργύα Εθνικού Προτύπου Διαχεύριςησ
Έργων το οπούο αφού αναπτύχθηκε ςε ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ εμπλεκόμενουσ
φορεύσ, εφαρμόςτηκε μϋςω πιςτοποιόςεων που ϋγιναν ςε πολύ μεγϊλο αριθμό φορϋων
ςε όλη τη χώρα.
Σόμερα, η Κυβϋρνηςη καθιςτώντασ το πρότυπο μη απαιτητό, ακυρώνει όλη αυτό την
προςπϊθεια, ςυμβιβαζόμενη με τισ ανελαςτικότητεσ νοοτροπιών και λειτουργιών που
ταλανύζουν, διαχρονικϊ, το δημόςιο τομϋα. Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν
αντιδράςεισ και δυςκολίεσ όταν επιχειρούνται τομέσ. Εκεί, όμωσ, κρίνεται και η
ςτάςη τησ πολιτείασ να φέρει εισ πέρασ μια διαρθρωτική μεταρρύθμιςη.

