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Γιατί είναι σημαντική η 
διαχειριστική επάρκεια; 

Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα 

του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ 



 
 

Συγκλίσεις & αποκλίσεις με το τρέχον 
ΕΣΠΑ 

Οι προϋποθέσεις της 
εξασφάλισης διαχειριστικής 
ικανότητας των δυνητικών 

δικαιούχων για την ΠΠ 2014-2020 
παρουσιάζουν πολλά κοινά 

σημεία με τις αντίστοιχες της 
περιόδου 2007-2013. 

Ως εκ τούτου οι δήμοι θα πρέπει 
να αξιοποιήσουν την τεκμηρίωση 

της ΠΠ 2007-2013, και την 
υπάρχουσα εμπειρία, 

προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός τους φόρτος. 



Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι: 

Η αρμόδια αρχή διαχείρισης 
εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος 

διαθέτει τη διοικητική, 
χρηματοοικονομική & 

επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει 
τους όρους πριν από την έγκριση της 

πράξης 

Δεν απαιτείται ο δήμος να έχει ήδη 
αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό 

διαχειριστικής επάρκειας πριν την 
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

Ως ελάχιστο για θετική αξιολόγηση 
θεωρείται η μη ταυτόχρονη 

συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα 
σε πάνω από 2 έργα, 

προϋπολογισμού άνω των ορίων 
των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω 

από 3 έργα συνολικά, 
περιλαμβανομένου πιθανά & ενός 

άνω των ορίων  

Μέρος ή και το σύνολο των 
κριτηρίων εκτίμησης της 

διοικητικής, χρηματοοικονομικής & 
επιχειρησιακής ικανότητας του 

δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί & 
μέσω σχετικής πιστοποίησης από 

τρίτους φορείς. 

Δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής 
Προγραμματικής Σύμβασης  



Τι πρέπει να προσέξουν οι δήμοι 
 

Τη διοικητική ικανότητα  

Την επιχειρησιακή ικανότητα Τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα 



Η διοικητική ικανότητα αξιολογείται με βάση 
τα παρακάτω κριτήρια:  

Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης  

 Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης & υλοποίησης έργων.  

Εναλλακτικός τρόπος τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας, 
μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς.  



Η επιχειρησιακή ικανότητα αξιολογείται με βάση 
τα παρακάτω κριτήρια: 

Επάρκεια της ομάδας 
έργου που θα 

υλοποιήσει την πράξη 

Εμπειρία του 
δικαιούχου στην 

υλοποίηση συναφών 
έργων.  



Η χρηματοοικονομική ικανότητα 
των δήμων που υλοποιούν 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
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.  

Η χρηματοοικονομική  
ικανότητα  



Τι γίνεται με τη διαχειριστική επάρκεια με 
τα έργα «γέφυρες», phasing 

Διοικητική επάρκεια  

Εφόσον η πράξη υλοποιείται, 
θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει 

επάρκεια τόσο οργανωτικής 
δομής/εμπλεκομένων 

υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών 
διαχείρισης και υλοποίησης 

έργων.   

Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εφόσον η πράξη υλοποιείται 
σύμφωνα με την τελευταία εν 

ισχύ απόφαση ένταξης, 
θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει 
το κριτήριο της επιχειρησιακής 

ικανότητας 

Χρηματοοικονομική επάρκεια  

Εξετάζεται μόνο στις 
περιπτώσεις όπου 

αποδεικνύεται, κατά την 
αξιολόγηση της β φάσης, ότι ο 

δικαιούχος πρέπει να καταβάλει 
ίδιους πόρους. 



Τι γίνεται στην περίπτωση 
των μικρών ορεινών και 
νησιωτικών δήμων 



Περίπτωση 1η 
Φορείς με μη συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, που 

προγραμματίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη με 
τεχνικό περιεχόμενο. 

α. Μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας του 

δικαιούχου σε άλλο 
φορέα μέσω 

Προγραμματικής 
Σύμβασης 

β. Αξιοποίηση 
τεχνικής υπηρεσίας 

άλλου φορέα με 
δικαιούχο τον 

αδύναμο φορέα, 
σύμφωνα με τη 

νομοθεσία  



Περίπτωση 2η 
Φορείς με συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, αλλά με 

διαπιστωμένες αδυναμίες στην επιχειρησιακή ικανότητα 

Α. Η προσφυγή σε σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής 
συνεργασίας, με την οποία δεν θα ανατεθεί από τον 
υποστηριζόμενο φορέα (π.χ. μικρό δήμο) η υποκατάσταση 
της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά η υποστήριξή του με 
προσωπικό για την άσκηση της αρμοδιότητάς του. 

Β. Η προσφυγή στην πρόσληψη εμπειρογνώμονα - 
τεχνικού συμβούλου ή στην ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών με ένταξη σχετικού υποέργου στην 
πράξη 



Περίπτωση 3η 
Φορείς με μη συγκροτημένη οικονομική υπηρεσία  

 

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει οικονομική (και ταμειακή) υπηρεσία, 
δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, δεν υπάρχει ούτε 

τεχνική υπηρεσία, προτείνεται να αντιμετωπιστεί το θέμα σύμφωνα με τη 
διαδικασία της «υποκατάστασης» του κυρίου του έργου από άλλο 

διαχειριστικά ικανό φορέα, που θα ασκήσει το ρόλο δικαιούχου έναντι της 
Δ.Α.  

 



Πηγές: 
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314/2014 

ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712   

ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-
2020  

• Διαχειριστική επάρκεια των δήμων 
για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 ,  

• http://www.localit.gr/archives/94690 

http://www.localit.gr/archives/94690�
http://www.localit.gr/archives/94690�
http://www.localit.gr/archives/94690�
http://www.localit.gr/archives/94690�


Ράλλης Γκέκας 
Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ 

 

Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας! 

Δ.Σ. Αμφικτιονίας, 11 Δεκεμβρίου 2015, Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής  
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