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Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020
• Διαχειριστική ικανότητα:

• Διοικητική
• Επιχειρησιακή
• Χρηματοοικονομική

Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο
ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
(όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013)

• Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής
ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για
χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014–2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται,
μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.
• Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής
και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής
πιστοποίησης από τρίτους φορείς.
• Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) δύναται να προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες κάθε
πρόσκλησης που εκδίδει συμπληρωματικά κριτήρια για τη διοικητική, επιχειρησιακή και
χρηματοοικονομική ικανότητα.

Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020 (2)
• Ο κύριος του έργου δύναται, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη
ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη
πράξη δύναται με κατάλληλη τεκμηρίωση να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης
σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς
την επιχειρησιακή του ικανότητα.
• Στην ΠΠ 2014 - 2020 ένας «αδύναμος» δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε άλλο δικαιούχο (υποκατάσταση ως
δικαιούχος) με Προγραμματικές Συμβάσεις, που προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη
νομοθεσία π.χ. με αξιοποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

• Η όλη διαδικασία της υποβολής στοιχείων από τον δικαιούχο για την αξιολόγηση της
διαχειριστικής ικανότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Δεν ισχύει ότι ο «αδύναμος» δικαιούχος να μπορεί να συμβληθεί με άλλο «διαχειριστικά επαρκή δικαιούχο»,
μόνο όταν δεν «επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια» (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013)

Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας
δικαιούχου – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
• A. Διοικητική Ικανότητα

• Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
• Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή/και των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης
• ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να
τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση
εγκεκριμένα πρότυπα (πχ ISO).

Επάρκεια της οργανωτικής δομής
• Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την
υλοποίηση της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου καθώς
και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την εφαρμοζόμενη
νομοθεσία για την υλοποίηση της πράξης.
• Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τα ακόλουθα
περιεχόμενα :
• Συστατική πράξη
• Οργανισμός/Κανονισμός του φορέα
• Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων υπηρεσιών του (π.χ. τεχνική ή/και
οικονομική υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης
• Τεκμηρίωση για το/α αρμόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισμένο/α για τη λήψη
αποφάσεων
• Τεκμηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εμπλεκόμενη υπηρεσιακή μονάδα
• Τεκμηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινομένων ή γνωμοδοτούντων οργάνων για
την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και μελετών, όπου απαιτείται

Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων
• Ο δικαιούχος υποβάλλει την αποτύπωση
θεσπίσει/εφαρμόζει για τη διοίκηση και
οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

των διαδικασιών που έχει
διαχείριση του φυσικού και

• Περιγραφή διαδικασιών που εφαρμόζονται και απόφαση κατάλληλου διοικητικού
οργάνου που τις θέτει σε εφαρμογή (εγχειρίδιο διαδικασιών ή συνοπτική περιγραφή
διαδικασιών) (επικαιροποίηση εγχειριδίου 2007-2013 και απόφαση ΔΣ)

Εναλλακτικός τρόπος τεκμηρίωσης της διοικητικής
ικανότητας μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς
• Σε ισχύ πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό
οργανισμό :
• είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την
υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν
τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής:
• ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων
τεχνικών έργων υποδομής»
• ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων
συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»

• ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής
συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»
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• είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής
του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων.

Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας
δικαιούχου – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
• Β. Επιχειρησιακή ικανότητα

• Η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου
συγκεκριμένη προτεινόμενη πράξη.

συνδέεται

με

την

• Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα
παρακάτω κριτήρια:
• Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη. Ορίζεται
συγκεκριμένη ομάδα έργου.
• ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.

Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
• Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα

• Λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ)
• Τρόπος συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ
• Ομάδα επίβλεψης (ή τον επιβλέποντα) (για τεχνικά έργα)

Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) θεωρείται η μη
ταυτόχρονη συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπ/σμού
άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά
περιλαμβανομένου πιθανά και ενός άνω των ορίων (περιλαμβάνονται όλα τα υποέργα
που προβλέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε επιβλέπων).

Εμπειρία του δικαιούχου σε υλοποίηση συναφών πράξεων
• Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών πράξεων, ο
δικαιούχος υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή:
• Πίνακα συναφών πράξεων
• Στον ίδιο πίνακα θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με
προγραμματική σύμβαση ως δικαιούχος για λογαριασμό άλλων.

Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας
δικαιούχου – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
• Γ. Χρηματοοικονομική ικανότητα

• Η χρηματοοικονομική ικανότητα της πλειοψηφίας των φορέων που
υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται
μέσω της «προ-χρηματοδότησης», που ισχύει για την υλοποίηση των
πράξεων δημόσιου χαρακτήρα από το ΠΔΕ. Η αξιολόγηση της
χρηματοοικονομικής
ικανότητας
εφαρμόζεται
μόνο
στις
περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την
καταβολή ίδιων πόρων από τον δικαιούχο. Απαιτείται επομένως
αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όταν
προβλέπεται για την προτεινόμενη πράξη ίδια συμμετοχή στο
χρηματοδοτικό σχήμα.

Διαχειριστική ικανότητα για τους φορείς που υλοποιούν
τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις
• Για τις τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και
2014-2020, η διαδικασία αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας θα είναι διαφορετική.
• Διοικητική επάρκεια
• Εφόσον η πράξη υλοποιείται θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει επάρκεια τόσο οργανωτικής
δομής/εμπλεκομένων υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
Όμως η επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας θα πρέπει να γίνει και να
ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία
ένταξης της
τμηματοποιημένης πράξης όπως θα καθοριστεί στους όρους της Απόφασης Ένταξης.
Η προθεσμία αυτή προτείνεται να μην ξεπερνά το 6μηνο από την απόφασης
ένταξης.

• Επιχειρησιακή ικανότητα
• Εφόσον η πράξη υλοποιείται σύμφωνα με την τελευταία εν ισχύ απόφαση ένταξης
θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας, αλλά η ΔΑ
διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει/επιβάλλει μέτρα στήριξης. Εάν όμως η μέχρι την
αξιολόγηση της πράξης πορεία υλοποίησης, αναδεικνύει αδυναμίες επιχειρησιακής φύσεως
τότε θα πρέπει να προτείνονται από τον δικαιούχο μέτρα στήριξης.

Ενημερωτικό Υλικό
• ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .» (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α)
• ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων» (ΦΕΚ 1822/24-8-2015/Β)

• ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020
• www.pepkritis.gr
• http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx

