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χειρησιακών Προγραµµάτων που έχουν υλοποιηθεί στις διάφορες Προγραµµατικές Πε-

ριόδους αναδεικνύει πολύ σηµαντικές διαφοροποιήσεις από τη µία περίοδο στην επό-

µενη, µε τη θέσπιση ειδικών αρχών και µηχανισµών και την καθιέρωση ολοένα και αυ-

στηρότερων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου οι οποίες σε γενικές γραµµές 
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από τα δύο δεν επιτυγχάνει το µέγιστο βαθµό αποτελεσµατικότητας δηλαδή την επιλο-

γή ∆ικαιούχων ικανών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας πράξεις 

(και κυρίως έργων υποδοµής) σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής δια-

χείρισης (οικονοµία, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχρονική εξέλιξη των συστηµάτων υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολό-

γησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) που έχουν υλοποιηθεί στις διάφορες 

Προγραµµατικές Περιόδους αναδεικνύει πολύ σηµαντικές διαφοροποιήσεις από τη µια 

περίοδο στην επόµενη, µε τη θέσπιση ειδικών αρχών και µηχανισµών και την καθιέ-

ρωση ολοένα και αυστηρότερων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου, οι ο-

ποίες σε γενικές γραµµές έχουν συµβάλει θετικά στους ρυθµούς υλοποίησης των Επι-

χειρησιακών Προγραµµάτων και στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Υπήρξαν όµως 

και περιπτώσεις, ιδίως σε ότι αφορά στην Προγραµµατική Περίοδο 2000 - 2006 όπου η 

τάση αυτή οδήγησε ίσως και σε κάποιες υπερβολές, µε τη θέσπιση ορισµένων διαχειρι-

στικών πρακτικών και υποχρεώσεων που είχαν σαν αποτέλεσµα αχρείαστο διαχειριστι-

κό βάρος, ενώ σε άλλα σηµεία συνέχισαν να υφίστανται τα ελλείµµατα πληροφόρησης 

έναντι του επιθυµητού. Κύριο παράδειγµα αποτελεί η επαρκής ποσοτική και ποιοτική 

αποτύπωση της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου των παρεµβάσεων ιδίως σε ενδιά-

µεσα στάδια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Συγκρίνοντας Προ-

γραµµατικές Περιόδους παρατηρείται ότι σε κάθε µια υπήρξε προσπάθεια βελτίωσης 

των προβληµάτων και των αδυναµιών που είχαν εµφανιστεί στις προηγούµενες. Επί-

σης, σε κάθε µια εξ’ αυτών, σύµφωνα µε το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, υπήρξε κα-

θιέρωση ολοένα και αυστηρότερων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου. 

Το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Α’ ΚΠΣ) (1989 - 1993) είχε µία σχετικά απλή 

αρχιτεκτονική παρακολούθησης, χωρίς συγκεκριµένες απαιτήσεις επίτευξης στόχων 

για την εκταµίευση των κοινοτικών πόρων. 

Το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β’ ΚΠΣ) (1994 - 1999) παρουσίασε ένα σχήµα 

διαχείρισης όπου για πρώτη φορά ενσωµατώθηκε η έννοια της επίτευξης ποσοτι-

κών στόχων ως ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του προγραµµατικού σχεδιασµού και ό-

που ξεχώριζε η λεγόµενη “εταιρική σχέση” µε ουσιαστική συνυπευθυνότητα µεταξύ 

του κράτους µέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθοδήγηση, την εξέλιξη 

και την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
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Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) (2000 - 2006) επέφερε ριζικές µεταβο-

λές στην κατεύθυνση του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων και της εγκαθίδρυσης ε-

νός διαχειριστικού και εποπτικού µηχανισµού υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων. Η ουσιαστική συνυπευθυνότητα µεταξύ κράτους µέλους και Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής εγκαταλείφθηκε. Μέσα σε ένα συµφωνηµένο προγραµµατικό πλαίσιο το 

οποίο οριζόταν από το ΚΠΣ, το κράτος µέλος αναλάµβανε πλέον την ευθύνη για την 

εξειδίκευση του σχεδιασµού και την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 

ενώ ταυτόχρονα ενισχύονταν οι ελεγκτικές αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Κατά την περίοδο αυτή, δηµιουργήθηκαν επίσης νέες αρχές διαχείρισης και ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, διαµορφώθηκαν νέα κριτήρια, όροι και σχήµατα 

χρηµατοδότησης, οικοδοµήθηκε ένα ενιαίο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

(ΟΠΣ) για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

(ΟΠΣ «Εργόραµα»), το οποίο συγκέντρωνε όλη τη διαδροµή υλοποίησης των έργων µε 

ιδιαίτερα λεπτοµερειακή καταγραφή και το οποίο καθιέρωνε συγκεκριµένες υποχρεώ-

σεις για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στην υλοποίηση και τη διαχείριση των Επι-

χειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ έλαβε σαφή επιχειρησιακή υπόσταση και η έννοια 

του τελικού ∆ικαιούχου. Επιπλέον, τέθηκαν σαφείς χρονικοί περιορισµοί ως προς τους 

επιτρεπόµενους ρυθµούς υλοποίησης των παρεµβάσεων και απορρόφησης των πόρων 

µέσω του κανόνα “ν + 2”, η µη ικανοποίηση των οποίων περιορισµών σήµαινε την ορι-

στική απώλεια πόρων και την επιστροφή τους στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) λαµβά-

νοντας ως βάση εµπειρίας τις διατάξεις εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των των προηγούµενων περιόδων, διαµόρφωσε ένα νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό 

πλαίσιο, το οποίο αποσκοπούσε στο να ενισχύσει τα πλεονεκτήµατα και να καλύψει τα 

κενά που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Προς τούτο, για πρώτη φορά, διαµορφώθηκε 

ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης µε συγκεκριµένες διαδικασίες και έντυπα, ενώ 

εγκρίθηκαν ενιαίες διατάξεις εφαρµογής για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ, που συµπεριλήφθηκαν σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµ-

µατικής Περιόδου 2007 - 2013. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη των Συστηµάτων ∆ια-

χείρισης και Παρακολούθησης των προηγούµενων Προγραµµατικών Περιόδων διαπι-

στώνεται ότι προβλήµατα παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτού-

µενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε έµφαση σε αυτά 

των λειτουργικών περιοχών και διαδικασιών, για τις οποίες η εµπειρία του ΕΣΠΑ 2007 
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- 2013 ανέδειξε πληθώρα προβληµάτων, και τα οποία δεν φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση 

να αντιµετωπίζονται από το νέο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατι-

κής Περιόδου 2014 - 2020. 

Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και η µέχρι σήµερα πορεία υλοποίησης 

του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχουν καταδείξει πλήθος αδυναµιών εφαρµογής του Συστή-

µατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) από τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Κατέδειξαν µεταξύ άλλων ότι οι ∆ικαιούχοι δεν 

διαθέτουν το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται για 

την επιτυχή υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και υπόκεινται σε δύσκα-

µπτες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ειδικότερα αναφέρονται οι ακόλουθες: 

� αδυναµία τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των πράξεων εκ µέρους 

των ∆ικαιούχων 

� αδυναµία/άγνοια για την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

εκ µέρους των ∆ικαιούχων 

� εµφάνιση πολλών λαθών τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού εθνικού και κοι-

νοτικού πλαισίου κατά την εκτέλεση των πράξεων εκ µέρους των δικαιούχων 

� καθυστερήσεις στην αποστολή σχετικών ζητούµενων στοιχείων αλλά και εµφάνι-

ση πολλών λαθών κατά την αποστολή τους 

� αδυναµία τήρησης φακέλου πράξης εκ µέρους των ∆ικαιούχων 

� οι πολύ συχνές τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων πράξεων (σε πολλές περιπτώ-

σει δεν ήταν αρκετά ώριµες οι πράξεις οπότε και τροποποιήθηκε το φυσικό και οι-

κονοµικό αντικείµενο καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης σε σχέση µε την 

αρχική απόφαση ένταξης) 

� το πολύ έντονα γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των περισσοτέ-

ρων ∆ικαιούχων 

� η αδυναµία τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων εκ µέρους των ∆ικαιούχων  

� η αργή ανταπόκριση των ∆ικαιούχων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 

Πρόσθετα, παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται πολύ µεγάλες καθυστερήσεις στις ε-

ντάξεις πράξεων λόγω αδυναµιών εκ µέρους των ∆ικαιούχων. Ειδικότερα αναφέρεται 

ότι η χρονική διάρκεια µεταξύ της υποβολής µιας πρότασης και της έγκρισής της 

προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως: το φορέα που υποβάλει την πρόταση 

και τη διαχειριστική επάρκειά του, την ωριµότητα της πράξης και την ικανότητα του 
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φορέα να επεξεργαστεί µία άρτια αίτηση χρηµατοδότησης, την ταχύτητα διεκπεραίω-

σης των διαδικασιών συντονισµού που είναι απαραίτητες για την ένταξη της πράξης σε 

κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και την αδυναµία συµπλήρωσης των τυποποιηµέ-

νων εντύπων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διαχειρι-

στικής επάρκειας των δυνητικών ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ 2014 - 2020). 

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 µε έµφαση στην αξιολόγηση του συστήµατος 

αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των 

δυνητικών ∆ικαιούχων. Βασικοί στόχοι της εργασίας αποτελούν: α) η ουσιαστική συ-

γκριτική αξιολόγηση των συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών ∆ικαι-

ούχων κατά τις Προγραµµατικές Περιόδους 2007 - 2013 και 2014 - 2020, β) η διερεύ-

νηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων αυτών, γ) η σύγκριση των 

συστηµάτων αυτών µε άλλα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, δ) η διατύπωση προ-

τάσεων βελτίωσης των υφιστάµενων συστηµάτων διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων και ε) η πρόταση διαµόρ-

φωσης εργαλείου διαχρονικής αξιολόγησης των συστηµάτων αυτών. Τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων αναφορικά µε την ορθή λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ε-

λέγχου και τη χρηστή υλοποίηση των επιµέρους συγχρηµατοδοτούµενων έργων, απο-

τελούν τα δεδοµένα για τη διερεύνηση συσχετισµών οι οποίοι ευνοούν τη συχνότητα 

των ευρηµάτων/σφαλµάτων ως προς την τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης που αποτυπώνονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηµατοδο-

τούµενων έργων. 

1.1 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αρθρώνεται σε έξι (6) ξεχωριστά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιά-

ζει το αντικείµενο της µελέτης, το σκοπό και τους στόχους της παρούσας εργασίας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και της Πολιτικής Συνοχής 2014 - 2020. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολεί-

ται µε το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ 2014 - 

2020) και συγκεκριµένα µε το κανονιστικό πλαίσιο, το Νόµο 4314/2014, την αρχιτε-

κτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών αυ-
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τού, τις διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης και 

επιλογής και έγκρισης πράξεων και τη µεθοδολογία αξιολόγησης των πράξεων. Στο τέ-

ταρτο κεφάλαιο αναλύεται το σύστηµα τεκµηρίωσης και αξιολόγησης της διοικητικής 

και επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 

και των αποτελεσµάτων αυτής όπως προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδο-

µένων. Στο έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας που διεξά-

χθηκε και γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

καθώς και για µελλοντική έρευνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 2014 - 2020 

2.1 Η “Κοινωνική Κληρονοµιά” της Στρατηγικής της Λισσαβό-

νας 

2.1.1 Η κοινωνική διάσταση ως πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της Λισ-

σαβόνας Ι 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000) - στο εξής Λισσαβόνα Ι - έθεσε ένα ευρύ στρα-

τηγικό πρόγραµµα µε στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το 2010 “η πιο δυ-

ναµική και ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικο-

νοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινω-

νική συνοχή” (European Council 2000, Φερώνας 2013). Αναπόσπαστο τµήµα του προ-

γράµµατος αυτού ήταν και ο εκσυγχρονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 

“Επενδύοντας της ανθρώπους και αναπτύσσοντας ένα ενεργό (active) και δυναµικό 

κράτος πρόνοιας, είναι ζωτικής σηµασίας τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονο-

µία της γνώσης όσο και για τη διασφάλιση του ότι η ανάδυση αυτής της νέας οικονοµί-

ας δεν θα επιτείνει τα υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα της ανεργίας, της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού” (European Council 2000, Φερώνας 2013). Η ρητορι-

κή της Λισσαβόνας Ι αναφερόταν ξεκάθαρα στη µετάβαση προς ένα «ενεργό κοινωνικό 

κράτος» (active welfare state) ή «κράτος κοινωνικής επένδυσης» (social investment 

state), σε αντιδιαστολή µε το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας. Σε αντιδιαστολή µε το τε-
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λευταίο που ήταν σχεδιασµένο για την παροχή προστασίας έναντι των «παραδοσιακών 

κοινωνικών κινδύνων» (old social risks), το νέο κοινωνικό κράτος θα έπρεπε να είναι 

προσανατολισµένο στην αντιµετώπιση των «νέων κοινωνικών κινδύνων» (new social 

risks) (Bonoli 2006, Taylor-Gooby (ed.) (2004)). 

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης, η κοινωνική πολιτική θεωρείται ως παρα-

γωγικός συντελεστής (productive factor) που συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη 

και την αύξηση της απασχόλησης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή 

(κυρίως µέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας) (Morel et al. 2011). Η έµφαση µετα-

τοπίζεται προς τις ενεργητικές πολιτικές έναντι των παθητικών πολιτικών, την επέν-

δυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο έναντι της αναδιανοµής και της άµεσης παροχής της 

κοινωνικής προστασίας και την ισότητα ευκαιριών έναντι της ισότητας των αποτε-

λεσµάτων (Cantillon 2011, Morel et al. 2011). Στην ατζέντα της Λισσαβόνας Ι, η νέα 

αυτή αντίληψη περί κοινωνικής πολιτικής αποτυπώθηκε στην ανάδειξη της κοινωνικής 

πολιτικής ως πεδίου ίσης προτεραιότητας µε την οικονοµική πολιτική και την πολιτική 

απασχόλησης (Ferrera et al. 2002. Begg and Berghman 2002, Zeitlin 2010). Βασική 

παραδοχή ήταν ότι η οικονοµική ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης και η κοι-

νωνική συνοχή δεν συνιστούν αντιφατικούς αλλά αλληλοσυµπληρούµενους και α-

µοιβαία ενισχυόµενους στρατηγικούς στόχους (Atkinson 2010). 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας σηµατοδότησε δύο (2) σηµαντικές εξελίξεις για την επί-

τευξη του στρατηγικού στόχου της κοινωνικής συνοχής: α) τη διακήρυξη ενός φιλόδο-

ξου στόχου “για µια δραστική µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 

µέχρι το 2010” και β) την έναρξη εφαρµογής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού 

στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης - ευρύτερα γνωστής ως Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Κοινωνική Ένταξη - µε στόχο τη συνεργασία και το συντονισµό των κρατών µελών 

σ’ αυτόν τον τοµέα πολιτικής (Γακιοπούλου 2007, Φερώνας 2013). Μετά την έναρξη 

της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην κοινωνική ένταξη (2000), προτεραιότητα 

αποτελούσε η δηµιουργία κατάλληλης τεχνοκρατίας για να την υποστηρίξει. Οι πρώτοι 

κοινοί στόχοι για την κοινωνική ένταξη αποφασίστηκαν µερικούς µήνες αργότερα, στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας (2000), ενώ µια οµάδα κοινών δεικτών για την αξι-

ολόγηση της προόδου συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν (2001). Η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποστηρίχθηκε επίσης από ένα πε-

νταετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού (2002 - 2006) 

το οποίο αποσκοπούσε στην προώθηση της συλλογής και της ανάλυσης στατιστικών 
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στοιχείων και πολιτικών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και τη δικτύωση, σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των περιφερεια-

κών και τοπικών αρχών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέµηση των κινδύνων της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού (Φερώνας 2013). 

2.1.2 Η υποβάθµιση της κοινωνικής διάστασης στο πλαίσιο της Λισσαβόνας 

ΙΙ 

Η “καριέρα”, ωστόσο, του ισότιµου “τριπτύχου” - οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση 

και κοινωνική συνοχή - έµελε να είναι εξαιρετικά σύντοµη. Η κοινωνική διάσταση της 

Λισσαβόνας Ι αµφισβητήθηκε έντονα στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησής της 

λίγα χρόνια αργότερα. Κατηγορήθηκε, µεταξύ άλλων, για έλλειψη στρατηγικής εστία-

σης, πολλαπλότητα προτεραιοτήτων, στόχων και διαδικασιών συντονισµού, για “χάσµα 

εφαρµογής” και “έλλειψη αποφασιστικής πολιτικής δράσης” (High Level Group 2004, 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005). Η αξιολόγηση κατέληξε το 2005 σε µια 

“νέα” Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (New Strategy for Growth 

and Jobs) - στο εξής Λισσαβόνα II  - όπου οι τρεις (3) πρωταρχικοί στόχοι της Λισσα-

βόνα Ι για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά 

σε δύο (2): ανάπτυξη και απασχόληση (Stubbs and Zrinščak 2010). Στο πλαίσιο αυτό, 

η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη εξοστρακίστηκε από τον πυρήνα 

της Λισσαβόνας ΙΙ και “εξορθολογίστηκε” µε τις άλλες δύο νεότερες διαδικασίες της 

Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στον κοινωνικό τοµέα, των συντάξεων και της υγειο-

νοµικής περίθαλψης, σε µια ευρύτερη “κοινωνική Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού” υπό 

τον γενικό τίτλο “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοι-

νωνική Ένταξη” (Daly 2007, Zeitlin 2009). 

Ως εκ τούτου, “η δραστική µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού” από 

πρωταρχικός και ισότιµος στόχος στο πλαίσιο της Λισσαβόνας Ι, µετατράπηκε σε έναν 

από τους τρεις (3) στόχους (µαζί µε τις συντάξεις και υγειονοµική περίθαλψη) της νέας 

“εξορθολογισµένης” διαδικασίας (Daly 2010). Ο στόχος της κοινωνικής ένταξης γινό-

ταν πλέον αντιληπτός ως παρακολούθηµα της επίτευξης των στόχων της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ η σύνδεσή του µε τον κεντρικό πυρήνα της 

Λισσαβόνας ΙΙ δεν εξασφαλιζόταν µέσω κάποιας µορφής άµεσων διαδικασιών ή συνερ-

γών, αλλά στο πλαίσιο της αµοιβαίας ανατροφοδότησης (feed in, feed out) (Daly 2007, 

2010), κάτι που παρέµεινε ωστόσο µόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη. Εν κατακλείδι, 

στο πλαίσιο της Λισσαβόνας ΙΙ, η κοινωνική διάσταση υποβαθµίστηκε ως προτεραιότη-
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τα της πολιτικής µε το πρώην ισότιµο “τρίπτυχο” (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική 

συνοχή) της Λισσαβόνας Ι να αντικαθίσταται από ένα δίπτυχο (ανάπτυξη και απασχό-

ληση). Η θεσµική ασυµµετρία µεταξύ της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και η 

πολιτική επιλογή για ενδυνάµωση της κοινωνικής πολιτικής µέσω της οικονοµικής α-

νάπτυξης συνεχίστηκε (Daly 2007, Λαδιάς 2013). 

2.2 Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Στις 3 Μαρτίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την «Ευρώπη 2020» ή «Ευρω-

παϊκή Στρατηγική 2020», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 26 

Μαρτίου 2010 ως νέα στρατηγική για τα επόµενα δέκα έτη (2011 - 2020), θέτοντας ως 

βασικό στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση µια βιώσιµη οικονοµία χωρίς α-

ποκλεισµούς που θα προσφέρει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας, αντα-

γωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010, Ροµποτή 2016, 

Φερώνας 2013).  

Ειδικότερα, η «Ευρώπη 2020», ως διάδοχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 2000 - 

2010, έχει στόχο της το συντονισµό της κοινωνικής, αλλά και οικονοµικής πολιτικής, 

βασισµένη σε µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµού ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Ε-

πιτροπή 2010). 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy στις 

26/03/2010 η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» συνοψίζει το Ευρωπαϊκό Μοντέλο της Κοι-

νωνικής Οικονοµίας µε µια ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση (Ροµποτή 2016). Συγκε-

κριµένα, η «Ευρώπη 2020» επιδιώκει την επίτευξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010, Ροµπο-

τή 2016, Φερώνας 2013): 

� Έξυπνης ανάπτυξης, µέσω της προώθησης και της ενίσχυσης της γνώσης, της έρευ-

νας και της καινοτοµίας ως κινητήριων δυνάµεων της µελλοντικής ανάπτυξης. 

«Τούτο απαιτεί τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των επιδό-

σεων στην έρευνα, την προώθηση της καινοτοµίας και της µεταβίβασης γνώσης σε όλη 

την Ένωση, την πλήρη αξιολόγηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

και τη διασφάλιση ότι οι καινοτόµες ιδέες θα καταστεί δυνατό να λάβουν τη µορφή 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών που δηµιουργούν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις εργασίας 

και συµβάλουν στην αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών και παγκόσµιων κοινωνικών 

προσκλήσεων. Αλλά, για να υπάρξει επιτυχής κατάληξη, τα προαναφερόµενα πρέπει να 

συνδυαστούν µε την επιχειρηµατικότητα, τη χρηµατοδότηση και την εστίαση στις ανά-
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γκες των χρηστών και στις ευκαιρίες που παρέχουν οι αγορές.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

2010, σελ.14) 

� ∆ιατηρήσιµης (βιώσιµης) ανάπτυξης, µέσω της προώθησης µιας πιο πράσινης και 

πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας στην οποία οι πόροι χρησιµοποιούνται πιο αποδοτι-

κά. 

«∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη σηµαίνει την οικοδόµηση µιας οικονοµίας βιώσιµης και αντα-

γωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιµοποιούνται αποδοτικά, την αξιοποίηση του ηγε-

τικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόµου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και 

τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των πράσινων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της 

εγκατάστασης ευφυών δικτύων χρησιµοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επι-

κοινωνίας, την εκµετάλλευση δικτύων σε κλίµακα ΕΕ και την ενίσχυση των ανταγωνι-

στικών πλεονεκτηµάτων των επιχειρήσεων, ιδίως στον µεταποιητικό τοµέα και στο 

πλαίσιο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και µε την παροχή βοήθειας στους 

καταναλωτές για να αντιµετωπίζουν µε εκτίµηση την αποδοτική χρησιµοποίηση των 

πόρων. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει την ΕΕ να ευηµερήσει σε έναν κόσµο µε 

χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισµένους πόρους εµποδίζοντας 

παράλληλα την περιβαλλοντική υποβάθµιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και την µη 

αειφόρο χρήση των πόρων. Επίσης θα στηρίξει την οικονοµική, κοινωνική και εδαφι-

κή συνοχή.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010, σελ. 17) 

� Χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, µέσω της προώθησης µιας οικονοµίας µε υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης που θα επιτυγχάνει οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συ-

νοχή. 

«Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς σηµαίνει την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες µέ-

σω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, την επένδυση σε δεξιότητες, την καταπολέµηση 

της φτώχειας και τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες να προετοιµαστούν και 

να διαχειριστούν τις αλλαγές µε σκοπό την οικοδόµηση µιας συνεκτικής κοινωνίας. 

Είναι επίσης σηµαντικό, τα οφέλη από την οικονοµική ανάπτυξη να διαδοθούν σε όλα 

τα µέρη της Ένωσης, ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της, ενισχύοντας 

έτσι την εδαφική συνοχή. Πρόκειται για εξασφάλιση πρόσβασης και ευκαιριών για ό-

λους καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως 

το εργατικό δυναµικό ώστε να αντιµετωπίσει τις προσκλήσεις της γήρανσης του πλη-

θυσµού και της αύξησης του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Θα χρειαστούν πολιτικές 

προώθησης της ισότητας των φύλων για να αυξηθεί η συµµετοχή του εργατικού δυνα-
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µικού ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.» (Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή 2010, σελ. 21) 

Οι τρεις αυτές προτεραιότητες αλληλοενισχύονται και διαµορφώνουν την εικόνα της 

κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η θέσπιση για πρώ-

τη φορά ποσοτικών στόχων της «Ευρώπης 2020» για την καταπολέµηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά πρόοδο (έ-

στω και σε συµβολικό επίπεδο), υποδηλώνοντας της πρόθεση η κοινωνική διάστασή 

της να βρίσκεται στο ίδιο υψηλό πολιτικό προφίλ µε τις άλλες πολιτικές προτεραιότητές 

της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010). Τον Ιούνιο 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Euro-

pean Council 2010) συµφώνησε στην υιοθέτηση πέντε (5) πρωταρχικών στόχων, οι 

οποίοι θα αποτελούν τους κοινούς στόχους που θα καθοδηγούν τις ενέργειες των κρα-

τών µελών και της Ένωσης. Οι πέντε (5) αυτοί πρωταρχικοί στόχοι αφορούν στην (Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή 2010)1: 

1. Απασχόληση: απασχόληση του 75% της ηλιακής κατηγορίας 20 - 64 ετών 

2. Έρευνα και Ανάπτυξη: το 3% του ΑΕΠ2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επεν-

δύεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη 

3. Κλιµατική Αλλαγή και Ενεργειακή Βιωσιµότητα:  

� µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση µε το 1990 

� εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

� αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 

4. Εκπαίδευση: 

� µείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% 

� ολοκλήρωση τριτοβάθµιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κα-

τηγορίας 30 - 34 ετών 

5. Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: µείωση τουλά-

χιστον κατά 20 εκατοµµύρια των ατόµων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρε-

θούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού 

Στη συνέχεια, ενόψει της επίτευξης αυτών των πανευρωπαϊκών στόχων, τα κράτη µέλη 

πρέπει να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

θέσεις εκκίνησής τους και τις εθνικές περιστάσεις και σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικα-

                                                 
1 Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014-2020: https://www.espa.gr. 
2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
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σίες λήψης αποφάσεών τους. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσουν τα κύρια εµπόδια στην 

ανάπτυξη και να επισηµάνουν στα Εθνικά τους Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων τον 

τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να τα αντιµετωπίσουν. 

Για την επίτευξη των στόχων απαιτείται µεγάλο φάσµα δράσεων σε εθνικό, ενωσιακό 

και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επτά (7) Εµβληµατικές Πρω-

τοβουλίες που θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική 

προτεραιότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010, Πατσάκη 2012, Χαραλαµπίδου 2014): 

1. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να εστιάσει εκ νέου η πολιτική για έρευνα και 

ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτοµία στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η κοινωνία, όπως 

η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η αποτελεσµατική χρήση των πόρων, η 

υγεία και οι δηµογραφικές µεταβολές. Κάθε κρίκος της αλυσίδας καινοτοµίας πρέπει να 

ενισχυθεί από τη βασική έρευνα («blue sky») έως την εµπορία. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να µεταρρυθµίσουν τα εθνικά (και περιφερειακά) συστήµατα Ε&Α και καινοτο-

µίας προκειµένου να ενισχύσουν την αριστεία και την έξυπνη εξειδίκευση, να ε-

νισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και επιχει-

ρήσεων, να εφαρµόσουν κοινό προγραµµατισµό και να ενισχύσουν τη διασυνορι-

ακή συνεργασία σε τοµείς µε προστιθέµενη αξία για την ΕΕ και να προσαρµόσουν 

ανάλογα τις εθνικές διαδικασίες χρηµατοδότησης ώστε να διασφαλιστεί η διάδοση 

της τεχνολογίας σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. 

� Να θεσπίσουν νοµικό πλαίσιο για το συντονισµό των δηµοσίων έργων µε στόχο 

τη µείωση των δαπανών δηµιουργίας δικτύων. 

� Να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση σύγχρονων και προσβάσιµων 

επιγραµµικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επιγραµµικές υπηρε-

σίες υγείας, έξυπνο σπίτι, ψηφιακές δεξιότητες, ασφάλεια). 

2. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθούν οι επιδόσεις και η ελκυστικότητα των 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και να βελ-

τιωθεί η συνολική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, 

συνδυάζοντας αριστεία και ισότητα µέσα από την προώθηση της κινητικότητας των 

σπουδαστών και των εκπαιδευοµένων και τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στον 

τοµέα της απασχόλησης. 
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Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα των συστηµάτων εκπαί-

δευσης και κατάρτισης (από το προσχολικό έως το τριτοβάθµιο). 

� Να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, εξετάζοντας την κάθε βαθµίδα 

(προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, επαγγελµατική και τριτοβάθµια) µε 

ολοκληρωµένη προσέγγιση που καλύπτει τα βασικά προσόντα και αποσκοπεί στον 

περιορισµό της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. 

� Να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνάφεια των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

θεσπίζοντας εθνικά πλαίσια δεξιοτήτων και προσαρµόζοντας καλύτερα τα εκπαι-

δευτικά αποτελέσµατα προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

� Να βελτιώσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας µέσω ολοκληρωµένης 

δράσης που καλύπτει π.χ. προσανατολισµό, παροχή συµβουλών, µαθητεία. 

3. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» 

Ο στόχος είναι να προκύψουν διατηρήσιµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη από µια 

ενιαία ψηφιακή αγορά βασισµένη σε ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και σε διαλειτουργική εφαρµογή, ευρυζωνική πρόσβαση για όλους µέχρι το 2013, πρό-

σβαση για όλους σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο (30 Mbps ή µεγαλύτε-

ρες) µέχρι το 2020 και ποσοστό 50% ή µεγαλύτερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών µε 

συνδροµή σε συνδέσεις του διαδικτύου άνω των 100 Mbps. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να χαράξουν επιχειρησιακές στρατηγικές διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και να 

εστιάσουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση περιλαµβανοµένων των διαρθρωτικών τα-

µείων σε τοµείς που δεν καλύπτονται από ιδιωτικές επενδύσεις. 

� Να θεσπίσουν νοµικό πλαίσιο για το συντονισµό των δηµοσίων έργων µε στόχο 

τη µείωση των δαπανών δηµιουργίας δικτύων. 

� Να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση σύγχρονων και προσβάσιµων 

επιγραµµικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επιγραµµικές υπηρε-

σίες υγείας, έξυπνο σπίτι, ψηφιακές δεξιότητες, ασφάλεια). 

4. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους» 

Στόχος είναι να στηριχθεί η µετάβαση προς µια οικονοµία αποδοτικής χρησιµοποίη-

σης των πόρων και χαµηλών εκποµπών άνθρακα η οποία χρησιµοποιεί αποδοτικά 

όλους τους πόρους της. Στόχος είναι να αποσυνδεθεί η οικονοµική µας ανάπτυξη από 
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τη χρήση πόρων και ενέργειας, να µειωθούν οι εκποµπές CO2, να ενισχυθεί η ανταγω-

νιστικότητα και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να εξαλείψουν σταδιακά τις επιζήµιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις, περιορίζο-

ντας τις εξαιρέσεις στα άτοµα µε κοινωνικές ανάγκες. 

� Να αναπτύξουν µέσα βασιζόµενα στην αγορά όπως φορολογικά κίνητρα και συµ-

βάσεις για την προσαρµογή των µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης. 

� Να αναπτύξουν έξυπνες, αναβαθµισµένες και πλήρως τις τεχνολογίες πληροφο-

ριών και επικοινωνίας. 

� Να διασφαλίσουν τη συντονισµένη εφαρµογή των σχεδίων υποδοµών εντός του 

βασικού δικτύου της ΕΕ, γεγονός που συµβάλλει αποφασιστικά στην αποτελεσµα-

τικότητα του συνολικού συστήµατος µεταφορών της ΕΕ. 

� Να εστιάσουν στην αστική διάσταση των µεταφορών στο πλαίσιο της οποίας δη-

µιουργούνται τα περισσότερα προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης και εκπο-

µπών. 

� Να χρησιµοποιούν κανονιστικές ρυθµίσεις, να θεσπίσουν πρότυπα απόδοσης 

και µέσα που βασίζονται στην αγορά όπως η φορολογία, οι επιδοτήσεις και οι δη-

µόσιες συµβάσεις για να µειωθεί η χρήση ενέργειας και πόρων και να αξιοποιήσουν 

τα διαρθρωτικά ταµεία για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των δηµοσίων κτι-

ρίων και στην πιο αποτελεσµατική ανακύκλωση. 

� Να δώσουν κίνητρα για χρησιµοποίηση µέσων εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία 

συµβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας σε τοµείς έντασης ενέργειας όπως αυ-

τά που βασίζονται στη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. 

5. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της πα-

γκοσµιοποίησης» 

Η βιοµηχανία και ιδίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις υπέστησαν ισχυρό πλήγµα από 

την οικονοµική κρίση και όλοι οι τοµείς αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της παγκοσµι-

οποίησης και της προσαρµογής των παραγωγικών τους διαδικασιών και προϊόντων σε 

µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα. Οι συνέπειες των προκλήσεων αυτών θα 

διαφέρουν από τοµέα σε τοµέα, ορισµένοι τοµείς ενδέχεται να χρειαστεί να επανα-

προσδιοριστούν ενώ για άλλους οι προκλήσεις αυτές θα παρουσιάσουν νέες επιχειρη-

µατικές ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε τους ενδιαφερόµε-

νους φορείς στους διάφορους τοµείς (επιχειρήσεις, συνδικάτα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
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οργανώσεις καταναλωτών) και θα καταρτίσει πλαίσιο για µια σύγχρονη βιοµηχανική 

πολιτική που θα στηρίζει την επιχειρηµατικότητα, θα καθοδηγεί και θα βοηθά τη βιο-

µηχανία για το πώς να αντιµετωπίσει τις εν λόγω προκλήσεις, θα προωθεί την ανταγω-

νιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρώπης στον πρωτογενή τοµέα, στη µεταποίηση 

και στις υπηρεσίες και θα τις βοηθά να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η πα-

γκοσµιοποίηση και η πράσινη οικονοµία. Το πλαίσιο θα καλύπτει όλα τα στοιχεία της 

όλο και πιο διεθνούς αλυσίδας αξίας από την πρόσβαση στις πρώτες ύλες έως την µετα-

γοραστική εξυπηρέτηση. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να βελτιώσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον ιδίως για καινοτόµες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας και τις δηµόσιες συµβάσεις για την στήριξη των κι-

νήτρων καινοτοµίας. 

� Να βελτιώσουν τους όρους εφαρµογής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτη-

σίας. 

� Να µειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την 

ποιότητα της επιχειρηµατικής νοµοθεσίας. 

� Να συνεργαστούν στενά µε τους ενδιαφερόµενους στους διάφορους τοµείς (επιχει-

ρήσεις, συνδικάτα, πανεπιστηµιακούς κύκλους, µη κυβερνητικές οργανώσεις, οργα-

νώσεις προστασίας των καταναλωτών) για τον προσδιορισµό των προβληµατικών 

σηµείων και την εκπόνηση από κοινού ανάλυσης για το πώς θα διατηρηθεί µια ι-

σχυρή βιοµηχανική και γνωστή βάση και πως θα βρεθεί η ΕΕ σε θέση από την ο-

ποία θα κατευθύνει την παγκόσµια διατηρήσιµη ανάπτυξη. 

6. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 

Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τον εκσυγχρονισµό των αγορών ερ-

γασίας ούτως ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης και να διασφαλιστεί η βι-

ωσιµότητα των κοινωνικών µας µοντέλων. Τούτο σηµαίνει παροχή δυνατότητας 

στους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να µπορέσει το σηµερινό και µελ-

λοντικό εργατικό δυναµικό να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόµενες 

αλλαγές σταδιοδροµίας, να µειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα της 

εργασίας. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να εφαρµόσουν τους εθνικούς τους χάρτες πορείας για την ευελιξία µε ασφάλεια, 

όπως συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προκειµένου να µειωθεί ο κα-
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τακερµατισµός της αγοράς εργασίας και να διευκολυνθούν οι µεταβιβάσεις καθώς 

και ο συνδυασµός της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. 

� Να αναθεωρήσουν και να παρακολουθήσουν σε τακτική βάση την αποδοτικότη-

τα των συστηµάτων φορολογίας και παροχών ώστε η εργασία να ανταµείβεται, να 

δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στους εργαζόµενους µε χαµηλή ειδίκευση και να καταρ-

γήσουν µέτρα που αποθαρρύνουν την αυτοαπασχόληση. 

� Να προωθήσουν νέες µορφές πολιτικής για την εξισορρόπηση της εργασίας και 

της ιδιωτικής ζωής και για την παράταση του επαγγελµατικού βίου καθώς και 

για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. 

� Να προωθήσουν και να ελέγχουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των πορισµά-

των του κοινωνικού διαλόγου. 

� Να δώσουν ισχυρή ώθηση στην εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων 

µέσω της θέσπισης εθνικών πλαισίων προσόντων. 

� Να διασφαλίσουν ότι οι ικανότητες που απαιτούνται για τη συµµετοχή στην δια 

βίου µάθηση και στην εργασία αποκτώνται και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της γενικής, επαγγελµατικής, ανώτερης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενη-

λίκων, περιλαµβανοµένης της ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης. 

� Να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις ανάµεσα στους κύκλους της εκπαίδευ-

σης/κατάρτισης και της εργασίας, ιδίως µε συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

στον προγραµµατισµό της εκπαίδευσης και στην παροχή κατάρτισης. 

7. Εµβληµατική Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση 

της φτώχειας» 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αξιοποιώ-

ντας το τρέχον ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να αναγνωριστούν 

τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ατόµων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και να συµµετέχουν 

ενεργά στην κοινωνία. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει: 

� Να προάγουν την συλλογή και ατοµική ευθύνη για την καταπολέµηση της φτώ-

χειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

 



- 16 - 

Πίνακας 1. Εθνικοί στόχοι της Ελλάδας σε σχέση µε τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Στρατηγική  
«Ευρώπη 2020» 

Στόχοι  
«Ευρώπη 2020» 

Υφιστάµενη κατάσταση  
στην Ελλάδα 

Στόχοι της  
Ελλάδας για το 

2020 

Ποσοστό απασχό-
λησης (ηλικίες 20 

- 64) 
75% 

64% (2010) 
59,9% (2011) 
55,3% (2012) 

70% 

Επενδύσεις σε 
Ε&Α (% του Α-

ΕΠ) 
3% 

0,57% (2007) 
0,67% (2011) 

1,2%3 

Μείωση των εκ-
ποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου, 
ποσοστιαία ως 
προς το 1990 

-20% (ή -30% εάν 
οι συνθήκες το επι-

τρέψουν) 

3.046.000 (2008) 
3.031.000 (2010) 
3.403.000 (2011) 
3.795.100 (2012) 

(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 
29.11.2013) 

Εκποµπές για 
τοµείς εκτός 
ΣΕ∆Ε -4% (σε 
σχέση µε τις τι-
µές του 2005, 
Απόφαση 

406/2009/ΕΚ) 

Ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας (ως 
% επί της µικτής 
τελικής κατανά-
λωσης ενέργειας) 

20% 

8,43% (2009) 
9,73% (2010) 
11,03% (2011) 
13,83% (2012) 

20% µε βάση το 
Ν.851/2010 

Ενεργειακή από-
δοση - µείωση κα-
τανάλωσης ενέρ-
γειας σε Mtoe 

Αύξηση ενεργεια-
κής απόδοσης 20% 
που αντιστοιχεί στη 
µείωση της πρωτο-
γενούς ενεργειακής 
κατανάλωσης κατά 

368 Mtoe 

29,79 Mtoe (2009) 
27,61 Mtoe (2010) 
27,03 Mtoe (2011) 

Μείωση της κα-
τανάλωσης πρω-
τογενούς ενέρ-
γειας κατά 2,85 
Mtoe το 2020 

Πρόωρη εγκατά-
λειψη του σχολεί-

ου (%) 
κάτω από 10% 

13,7% (2010) 
13,1% (2011) 
11,4% (2012) 

9,7% 

Ολοκλήρωση τρι-
τοβάθµιας εκπαί-
δευσης (%) 

Τουλάχιστον 40% 
των νέων ηλικίας 

30 - 34 ετών 

28,4% (2010) 
28,9% (2011) 
30,9% (2012) 

32% 

Μείωση αριθµού 
ατόµων σε κατά-
σταση ή σε κίνδυ-
νο φτώχειας ή α-
ποκλεισµού 

20 εκατοµµύρια 

Σύνολο  
Εκποµπών  
(MtCO2-eq) 

104,67 (1990) 
135,11 (2005) 
117,57 (2010) 
114,42 (2011) 
110,67 (2012) 

Εκποµπές 
ΣΕ∆Ε 

(MtCO2-eq) 
63,84 (2005) 
57,64 (2010) 
59,96 (2011) 
44,83 (2012) 

Μείωση κατά 
450.000 

                                                 
3 «Ο στόχος αυτός προέκυψε ύστερα από πρόταση της ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο του νέου αναθεωρη-
µένου ΕΠΜ. Η επίτευξη του στόχου στηρίζεται σε συγκεκριµένες βασικές παραδοχές και υποθέσεις που 
αφορούν τόσο στους πόρους των Ε∆ΕΤ 2014 - 2020 που θα δαπανηθούν κατά το 2020 σε σχέση µε αυτούς 
που δαπανήθηκαν το έτος βάσης, όσο και στη σηµαντική αύξηση των ιδιωτικών και των δηµοσίων δαπα-
νών Ε&Τ το 2020. Επίσης, σηµειώνεται ότι ο στόχος αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια (όπως άλλω-
στε ισχύει και για τους άλλους στόχους του πίνακα). Ειδικότερα, οι πόροι των Ε∆ΕΤ θα συµβάλουν στην 
επίτευξη αυτού του στόχου, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 15% περίπου των συνολικών προβλεπόµενων 
για Ε&Τ το 2020.» (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014, σελ. 8-9) 
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� Να καθορίσουν και να εφαρµόσουν µέτρα για την αντιµετώπιση των ειδικών συν-

θηκών των οµάδων ιδιαίτερου κινδύνου (µονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωµένες 

γυναίκες, µειονότητες, άτοµα µε αναπηρίες και άστεγοι). 

� Να αναπτύξουν πλήρως τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας και συνταξιοδό-

τησης που διαθέτουν ώστε να διασφαλίσουν κατάλληλη ενίσχυση του εισοδήµατος 

και πρόσβαση στο σύστηµα υγείας. 

Οι εθνικοί στόχοι της Ελλάδας σε σχέση µε τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και οι προ-

σπάθειες που πρέπει να καταβληθούν και η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί µέχρι το 

2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας 2012, Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

2014). 

2.3 Πολιτική της Συνοχής 

Η Πολιτική Συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός της είναι να στηρίξει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, την οικονοµική ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Στοχεύει 

στην αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, στη σύγκλιση των Περιφερειών 

µεταξύ τους και στη µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων και γενικότερα των οικο-

νοµικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών τους (Bradley 2007, Cappelen et al. 

2003). 

∆ύο από τα βασικότερα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 

2014 - 2020 είναι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014, Πατσάκη 2012, Χαραλαµπίδου 2014): 

� Οι Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση οι οποίες 

στοχεύουν σε έναν αναπτυξιακό - οικονοµικό µετασχηµατισµό µε χωρική διάσταση 

µέσω: 

� Εστίασης της στήριξης της πολιτικής και των επενδύσεων σε κύριες εθνι-

κές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασι-

σµένη στη γνώση. 

� Αξιοποίησης των δυνατοτήτων, ανταγωνιστικών και δυναµικής για αριστεία κά-

θε περιφέρειας/χώρας. 

� Στήριξη της τεχνολογικής και πρακτικής καινοτοµίας και της τόνωσης των επεν-

δύσεων του ιδιωτικού τοµέα. 
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� Επίτευξη πλήρους συµµετοχής των εµπλεκόµενων παραγόντων και ενθάρρυνσης 

της καινοτοµίας και του πειραµατισµού. 

� Σχεδίων που βασίζονται σε αποδείξεις εύρωστων συστηµάτων παρακολούθησης 

και αξιολόγησης. 

� Η ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη χωρική και αστική ανάπτυξη που υλοποιείται 

µέσω των εργαλείων: 

� Τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών Κοινοτήτων 

� Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων 

� Ολοκληρωµένης βιώσιµης αστικής ανάπτυξης 

Η Πολιτική Συνοχής συµβάλλει στην επίτευξη πολλών στόχων άλλων πολιτικών της 

ΕΕ τις οποίες συµπληρώνει (π.χ. εκπαίδευση, απασχόληση, ενέργεια, περιβάλλον, έ-

ρευνα και καινοτοµία, κ.λπ.) και παρέχει τους απαραίτητους πόρους και το κατάλληλο 

επενδυτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

της ΕΕ. 

2.4 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 2014 - 2020 

Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 

1986 (Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αποσκοπεί ιδιαίτερα στη µείωση του χάσµα-

τος µεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειο-

νεκτικών περιοχών. 

Η πιο πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισσαβόνας, προσθέτει µια ακόµη 

πτυχή στη συνοχή, αναφερόµενη στην “οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή”, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που συντελείται βιοµηχα-

νική µετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή δηµο-

γραφικά προβλήµατα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικη-

µένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. Κάτω από αυτό το σκε-

πτικό, η Πολιτική Συνοχής πρέπει, πέραν της οικονοµικής και κοινωνικής, να προωθεί 

µια πιο ισορροπηµένη και βιώσιµη “χωρική ανάπτυξη” που συνιστά µια έννοια ευρύτε-

ρη από αυτήν της περιφερειακής πολιτικής (Πατσάκη 2012). 

Μέσω της Πολιτικής Συνοχής υλοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες έργα από την Ευρω-

παϊκή Ένωση τα οποία χρηµατοδοτούνται από: 
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� το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο είναι συνδε-

δεµένο µε την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και λειτουργεί σε περιφερειακό επίπε-

δο, 

� το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) το οποίο είναι το βασικό µέσο υποστήρι-

ξης της απασχόλησης, της στήριξης των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσε-

ων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους 

πολίτες και 

� το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) που καλύπτει τα κράτη µέλη της ΕΕ τα οποία έχουν ΑΕΠ 

χαµηλότερο από το 90% του µέσου όρου των ΕΕ-27 (η Κροατία δεν έχει ληφθεί υ-

πόψη). 

Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020, ο συντονισµός και η συνεκτικότητα 

µεταξύ της Πολιτικής Συνοχής και των άλλων πολιτικών της ΕΕ που συµβάλλουν στην 

περιφερειακή ανάπτυξη όπως η Αγροτική Ανάπτυξη και η Αλιευτική και Θαλάσσια 

Πολιτική, έχουν ενισχυθεί µε τον καθορισµό κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, 

το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα πέντε αυτά ταµεία είναι 

γνωστά ως τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ). 

Οι Κανονισµοί που καθορίζουν τα διαθέσιµα ποσά της Πολιτικής Συνοχής για την πε-

ρίοδο 2014 - 2020 τέθηκαν σε ισχύ στις 21 ∆εκεµβρίου 2013, ως µέλος των “δηµοσιο-

νοµικών προοπτικών” του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισµού. Για την Πολιτική 

Συνοχή 2014 - 2020 διατέθηκαν 351,8 δισεκατοµµύρια ευρώ στα εικοσιοκτώ (28) κρά-

τη µέλη της ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του προϋπολογισµού της 

ΕΕ. Ύστερα από διαπραγµατεύσεις η κατανοµή των κονδυλίων έγινε ως εξής (Εκτελε-

στική Απόφαση Επιτροπής C(2014) 3542 final/2014): 

� 182,2 δισεκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν για τις λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες, 

οι οποίες έχουν ΑΕΠ κάτω από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ-27 (εκ των οποίων 

6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ κατανεµήθηκαν σε αντίστοιχες ελληνικές Περιφέρειες). 

� 35 δισεκατοµµύρια ευρώ κατανεµήθηκαν σε Περιφέρειες µετάβασης, που έχουν 

ΑΕΠ µεταξύ 75% και 90% του µέσου όρου της ΕΕ (εκ των οποίων 2,6 δισεκατοµ-

µύρια ευρώ κατανεµήθηκαν σε αντίστοιχες ελληνικές Περιφέρειες) και  

� 54 δισεκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν σε πιο ανεπτυγµένες περιφέρειες, που έχουν 

ΑΕΠ πάνω από το 90% του µέσου όρου της ΕΕ (εκ των οποίων 2,5 δισεκατοµµύρια 

ευρώ κατανεµήθηκαν σε αντίστοιχες ελληνικές Περιφέρειες). 
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Τα κράτη µέλη αξιοποιούν τα κονδύλια αυτά για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων, 

τοµεακών (µη συγκεκριµένο θεµατικά χαρακτήρα, π.χ. υποδοµές µεταφορών και περι-

βάλλοντος, επιχειρηµατικότητα, κ.λπ.) που καλύπτουν όλη της επικράτεια της χώρας 

ή/και περιφερειακών που εξυπηρετούν πολλαπλές θεµατικά ανάγκες συγκεκριµένων 

Περιφερειών. 

Για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020, ο Κανονισµός Κοινών ∆ιατάξεων (Κα-

νονισµός (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013) καθορίζει έντεκα (11) Θεµατικούς Στόχους οι οποίοι 

θα υποστηριχτούν από τα Ε∆ΕΤ: 

� Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας. 

� Βελτίωσης της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληρο-

φοριών και Επικοινωνιών. 

� Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργι-

κού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

(για το ΕΤΘΑ). 

� Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τοµείς. 

� Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχεί-

ρισης κινδύνων. 

� ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων. 

� Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές 

δικτύων. 

� Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικό-

τητας των εργαζοµένων. 

� Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και των 

διακρίσεων. 

� Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για 

την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση. 

� Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των δηµόσιων αρχών και των ενδιαφερόµενων 

φορέων και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές διευκρινίζουν στα Επιχειρησιακά τους Προγράµµα-

τα πως σκοπεύουν να κατανείµουν τα διαθέσιµα κονδύλια στους Θεµατικούς Στόχους. 

Οι εθνικές στρατηγικές καθορίζονται στα λεγόµενα Σύµφωνα Εταιρικής Σχέσης 



- 21 - 

(ΣΕΣ). Για την Ελλάδα αυτό αποτελεί το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανά-

πτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεµβαίνει στην επιλογή των έργων επιτόπου, µε εξαίρε-

ση έναν περιορισµένο αριθµό έργων µεγάλης κλίµακας (µεγάλα έργα). Με βάση ένα 

σύστηµα αποκεντρωµένης διαχείρισης, έχουν οριστεί εθνικές ή/και περιφερειακές αρ-

χές, οι λεγόµενες ∆ιαχειριστικές Αρχές (Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης), οι οποίες 

διαχειρίζονται κάθε ένα από τα προγράµµατα που υλοποιούν την Πολιτική Συνοχής µε 

τη χρήση των Ε∆ΕΤ για την περίοδο 2014 - 2020. Οι Αρχές αυτές, µεταξύ άλλων, διορ-

γανώνουν συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 και των Προγραµµάτων του και επιλέγουν τα έργα που εγκρίνουν οι ΕπΠα (µε 

βάση συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής) τα οποία θα τύχουν χρηµατοδότησης ύστερα 

από ανοικτές προσκλήσεις υποβολής σχεδίων. 

Μέσω των έντεκα (11) Θεµατικών Στόχων, η Πολιτική Συνοχής επιδιώκει να συµβάλ-

λει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της αναπτυξιακής 

στρατηγικής της ΕΕ για την υλοποίηση της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξης. Τα Ε∆ΕΤ είναι το κύριο επενδυτικό εργαλείο για µέτρα που υποστηρίζουν 

την απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την ένταξη και τη µετάβαση προς 

µια οικονοµία µε µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014 - 2020 

Το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 20204 αποτελεί το 

βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας µε τη συνδροµή σηµαντι-

κών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Τα-

µεία (Ε∆ΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

επιδιώκεται η αντιµετώπιση των διαρθρωτικών αδυναµιών της χώρας που συντέλε-

                                                 
4 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.4314/2014 δίδεται ο εξής ορισµός: ««Εταιρικό Σύµφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020»: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας µε τη συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και λοιπών οικείων 
εταίρων, και εγκρίνεται, µετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (…) και το 
οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), του Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπα-
ϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Α-
λιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλει-
σµούς ανάπτυξη.». 
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σαν στην εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης αλλά και των προβληµάτων, οικονοµικών 

και κοινωνικών, που αυτή δηµιούργησε. Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στόχο έχει να συµβάλ-

λει σηµαντικά στις θεσµικές και οργανωτικές αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στην Ελλά-

δα για την µετάβαση σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγµα το οποίο αποβλέπει στη διασφά-

λιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον παγκόσµιο χώρο µε περαιτέρω 

αναβάθµιση και δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η στροφή σ’ αυτό το νέο υπόδειγµα απαιτεί ένα νέο 

ξεκίνηµα. Νέο ξεκίνηµα σηµαίνει ότι το αύριο δεν πρέπει να είναι ούτε η προέκταση 

του ατυχούς σήµερα, ούτε η επανάληψη του χθες, αυτού του χθες που, χωρίς καθόλου 

να µηδενίζεται, αναλυόµενο σε βάθος ανέδειξε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του ση-

µεία. Οι κοινοτικοί πόροι αλλά και ο δανεισµός, ενώ επέτρεψαν την κατασκευή σηµα-

ντικών υποδοµών και την ταχεία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου µε έµφαση στην κα-

τανάλωση, δεν συνοδεύτηκαν και από τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και δεν 

οδήγησαν σε προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, στη διεύρυνση της παραγωγι-

κής βάσης και στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και των 

Περιφερειών της. Οι πόροι πάντα απορροφούνταν, αλλά η συνακόλουθη ανάπτυξη ή-

ταν συγκυριακή και δεν συνδέονταν µε διαρθρωτικές αλλαγές της οικονοµίας, µε προ-

σαρµογή του παραγωγικού µοντέλου στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, µε µια µόνιµη 

αύξηση του παραγωγικού δυναµικού και µε µια µόνιµη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-

τας της οικονοµίας. 

Βασική επιδίωξη αποτελεί η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για µια ευηµερία που θα 

στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια των επι-

χειρήσεων της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του πρωτογενή τοµέα. Και η πρώ-

τη επιδίωξη γι’ αυτό είναι η συµφιλίωση µε το επιχειρηµατικό κέρδος ως κίνητρο για 

την επενδυτική πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας από τις επιλογές την επιδοτούµενη 

επιχειρηµατικότητα και τη λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσµου οφέλους. Χρειά-

ζεται µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την καινοτοµία και αύ-

ξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. 

Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κρίσιµοι για την Ελλάδα, 

καθώς σε µεγάλο βαθµό είναι και οι µοναδικοί διαθέσιµοι για διάθεση κινήτρων ανα-

πτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε τους περιορισµούς των πόρων (οικονοµικών αλλά και ανθρώπινων), κα-

θιστά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την έµφαση που θα δοθεί σ’ αυτές στο 

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Για την Προ-



- 23 - 

γραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 η Ελλάδα στοχεύει πρωτίστως στη µεταφορά των εν 

ανεπαρκεία επενδυτικών πόρων από µη διεθνώς εµπορεύσιµους τοµείς σε εµπορεύσι-

µους τοµείς και στην εφαρµογή ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται 

πλέον στην κατανάλωση και τον δανεισµό, αλλά σε υγιείς επενδύσεις που δηµιουργούν 

βιώσιµες και ικανοποιητικά αµειβόµενες θέσεις απασχόλησης αλλά και προσελκύουν 

νέους επενδυτές (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014, Εγκύκλιος 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014). 

Η νέα αναπτυξιακή που διέπει το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε-

ΣΠΑ) 2014 - 2020 συνάδει απόλυτα τόσο µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώ-

ρας όσο και µε τα διαλαµβανόµενα στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ)5, στο Ε-

θνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, στις Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου για τη χώρα, καθώς και µε την επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

2014). 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση 

της ελληνικής οικονοµίας µε ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και κοινω-

νικού ιστού της χώρας και τη δηµιουργία και διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχό-

λησης, έχοντας ως αιχµή την εξωστρεφή, καινοτόµο και ανταγωνιστική επιχειρηµα-

τικότητα και γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αει-

φόρου ανάπτυξης» (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014, σελ. 52, 

Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014, σελ. 6). 

Τα µέτρα και οι µεταρρυθµίσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισί-

ου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε: αύξηση των παραγωγικών 

                                                 
5 Βασική διαφοροποίηση έναντι της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 αποτελεί η πρόταση υιοθέ-
τησης Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που στοχεύει στον 
καλύτερο συντονισµό µεταξύ των Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένων των Ταµείων Γεωργικής Ανάπτυξης 
και Αλιείας, µέσω της επικέντρωσης στους έντεκα (11) Θεµατικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», πάνω στους οποίους θα βασίζονται οι Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) (δηλαδή τα νέα ΕΣΠΑ 
των κρατών µελών) και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη των ευρύτε-
ρων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε αυτών που συµβάλλουν στη Στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Το ΚΣΠ έχει ως στόχο την περιγραφή επενδυτικών προτεραιοτήτων για τα κράτη µέλη. Οι αρχές 
σχεδιασµού θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους το ΚΣΠ κατά την προετοιµασία των ΣΕΣ. Οι άξονες 
στους οποίους διαµορφώνεται το ΚΣΠ έχουν ως εξής (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας 2012):  
� Μεγαλύτερη σύνδεση µε τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και της ενισχυµένης 
οικονοµικής διακυβέρνησης. 

� Αντικατάσταση των µέχρι σήµερα ισχυουσών στρατηγικών κατευθύνσεων για τη συνοχή, την απα-
σχόληση, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική µε ένα ενιαίο στρατηγικό κεί-
µενο. Επιδιώκεται η δηµιουργία συνεργειών µεταξύ των Ταµείων. 

� Αποτύπωση δεσµεύσεων που απορρέουν από αποφάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο των θεµατικών στόχων 
της πρότασης Γενικού Κανονισµού και δύναται να εξυπηρετηθούν µέσω της Πολιτικής της Συνοχής. 
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επενδύσεων και της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, αύξηση της ολικής παραγω-

γικότητας, µείωση της εξάρτησης της οικονοµίας από την εσωτερική κατανάλωση, 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εµπορικών συναλλαγών, προ-

στασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 

δοµηµένο περιβάλλον, µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτή-

των και άµεσο εκσυγχρονισµό του κράτους µε την προώθηση του συνόλου των απα-

ραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τοµείς. Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 θα πρέπει να θεωρούνται, και είναι, συµπληρωµατικές των γενικών παρεµ-

βάσεων που αποβλέπουν σε αύξηση του επιπέδου των ετήσιων επενδύσεων εντός των 

επόµενων δέκα ετών. 

Η στρατηγική που διέπει το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 πρόκειται να κλιµακωθεί χρονικά ξε-

κινώντας εµπροσθοβαρώς µε την αντιµετώπιση του οξύτατου προβλήµατος της α-

νεργίας και της αυξανόµενης ανέχειας που µαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδη-

γούν όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού, κυρίως του αστικού, κάτω από το 

όριο της φτώχειας, µε σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Ωστόσο, τα άµεσα µέτρα για τη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα επισκιάσουν τη µακροχρόνια προοπτική της 

οικονοµίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της έντα-

ξής της στον παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό χώρο. Στην εκκίνηση της Προγραµµατι-

κής Περιόδου το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 θα ενισχύσει επίσης κατά προτεραιότητα επενδύ-

σεις σε τοµείς µε πιο άµεσες και διασφαλισµένες αποδόσεις, και σταδιακά, θα επεκτα-

θεί σε τοµείς που αποδίδουν µακροχρόνια µεγαλύτερες προστιθέµενες αξίες και δύνα-

νται να τοποθετήσουν την ελληνική οικονοµία στον παγκόσµιο χάρτη ανταγωνισµού. 

Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση καινοτόµων δραστηριοτήτων σε όλους τους τοµείς, 

χωρίς να παραγνωρίζεται ωστόσο η ανάγκη στήριξης και άλλων βασικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων που δηµιουργούν τόσο θέσεις απασχόλησης όσο και αυτοαπασχόλη-

σης. Βασική επιδίωξη της στρατηγικής αποτελεί σηµαντικό ποσοστό των πόρων του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020, να δράσουν ως καταλύτης για την ενεργοποίηση ιδιωτικών επεν-

δύσεων την επόµενη δεκαετία (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-

τητας 885/2014). 

Κύριες Χρηµατοδοτικές Προτεραιότητες 

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της 

στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε (5) χρηµατοδοτικές προτεραιότητες µε συγκέντρω-

ση των πόρων σε επιλεγµένους θεµατικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες 

που όχι µόνο καλύπτουν τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς ποσοστά, αλλά και 



- 25 - 

θέτουν τον πήχη υψηλότερα (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014, 

Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων 2013, Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014): 

1η. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ι-

διαίτερα των ΜΜΕ6), µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την 

καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας 

Με το περιεχόµενό της και τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της η στρατηγική αυτή προ-

τεραιότητα αποτελεί την εµβληµατικότερη  των προτεραιοτήτων και σηµατοδοτεί την 

κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα. Παραγωγικοί ανταγωνιστικοί και εν 

δυνάµει εξωστρεφείς κλάδοι, όπως ο τουρισµός και ο πολιτισµός, οι Τεχνολογίες Πλη-

ροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η ενέργεια, η υγεία και τα φάρµακα, η γεωργία, η 

µεταποίηση και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, απαιτούν κεντρικό ρόλο και σηµα-

ντικό µερίδιο στην κατανοµή πόρων και επενδύσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έ-

ξυπνης Εξειδίκευσης. Για την επίτευξη του στόχου, η πολιτική ενισχύσεων προς την 

επιχειρηµατικότητα θα συνοδεύεται και από θεσµικά και οργανωτικά µέτρα για τη δη-

µιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις, 

όπως απλούστευση των διαδικασιών σύστασης και διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων, 

µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, διευκόλυνση των εξαγωγών, 

κ.α. Το νέο επιχειρηµατικό πρότυπο απαιτεί ανάπτυξη συµπεριφορών επιχειρηµατικής 

συνεργασίας, ενίσχυση της έρευνας και καινοτοµίας µέσω της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, αναβάθµιση των ανθρωπίνων πόρων και δηµιουργία ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων µε υψηλή προστιθέµενη αξία σε κλάδους της οικονοµίας που πλη-

ρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, τη στήριξη νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων, κ.α. 

Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση και µεταφορά γνώσης από τριτοβάθ-

µια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις µε βάση τις ανάγκες της βιοµηχανίας, προσελκύοντας κεφάλαια και στήριξη από 

ιδιώτες επενδυτές επωφελούµενη και από τις διασυνοριακές και διεθνείς συνεργασίες. 

Ο τουρισµός αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια αναγέννησης της 

ελληνικής οικονοµίας µε ισχυρές διατοµεακές συνεργασίες (ειδικότερα δε µε έµφαση 

σε καινοτοµικές παρεµβάσεις στα συµπλέγµατα “τουρισµού - πολιτισµού”, “ τουρισµού 

- αγροδιατροφής” και “τουρισµού - περιβάλλοντος”) και συγκεκριµένες πολλαπλασια-

στικές επιδόσεις σε περιφερειακή κλίµακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. 

                                                 
6 ΜΜΕ: Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
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2η. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού - ενεργός κοινωνι-

κή ενσωµάτωση 

Η χρηµατοδοτική αυτή προτεραιότητα καλείται να αντιµετωπίσει τις πλέον αρνητικές 

επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την ανεργία και τη φτώχεια θέτοντας τα θεµέλια 

για µια βιώσιµη ανάπτυξη που δηµιουργεί απασχόληση. Εστιάζει στην αντιµετώπιση 

των διαρθρωτικών προγραµµάτων της αγοράς εργασίας7, στη βελτίωση της αποτελε-

σµατικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος8 και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης µε στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου λόγω της κρίσης9. 

3η. Προστασία του περιβάλλοντος - µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλ-

λον 

Βασική επιδίωξη αποτελεί η µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον µε α-

ποδοτική χρήση των πόρων και χαµηλά επίπεδα εκποµπών CO2 παράλληλα µε την 

προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ε-

νέργειας και η εξοικονόµηση ενέργειας. Σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της χώρας αποτελεί δυνητικά η προστασία του φυσικού και πολιτιστι-

κού περιβάλλοντος. Οι δράσεις στο πεδίο αυτό έχουν ως γνώµονα την προστασία της 

δηµόσιας υγείας και της ζωής των πολιτών. Για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µε 

σεβασµό στο περιβάλλον επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των αποβλή-

των και η προώθηση της ανακύκλωσης, η κατά το δυνατόν αξιολόγηση των αποβλήτων 

ως πόρων, η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και του υδά-

τινου περιβάλλοντος, η ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας 

της ατµόσφαιράς και η µείωση του θορύβου, καθώς και η προώθηση της βιώσιµης 

κινητικότητας. Για την εξυπηρέτηση των στόχων της χρηµατοδοτικής προτεραιότητας 

                                                 
7 Βασικοί στόχοι: διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και της εξασφάλισης της πρώτης απα-
σχόλησης, σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης, ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, 
αναβάθµιση της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού, ενίσχυση της ζήτησης της εργασίας, 
κ.α. 
8 Στρατηγικοί στόχοι: αντιµετώπιση και µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αναβάθµιση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης, βελτίωση της πρόσβασης στη δια 
βίου µάθηση, αναβάθµιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας, βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και του ανοιχτού χαρακτήρα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ενίσχυση των δεσµών του µε την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα. 
9 Κύριες διαστάσεις στρατηγικής: ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγµατος παρεµβάσεων που θα καλύ-
πτουν όχι µόνο τις παραδοσιακές οµάδες - στόχους των προνοιακών πολιτικών (παιδιά, άτοµα µε αναπη-
ρίες και ηλικιωµένοι µε περιορισµένους πόρους), αλλά και άλλες κατηγορίες προσώπων που απειλούνται 
µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιµότητά τους για άσκηση απα-
σχόλησης (π.χ. µακροχρόνια άνεργοι, υπερχρεωµένα νοικοκυριά, απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας). 
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σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η προώθηση της κατάλληλης προσαρµογής των συστη-

µάτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανάλογων δράσεων ευαισθητοποίησης σε τοµείς 

που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την ενέργεια. Η δηµιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας στους τοµείς αυτούς θα επιδιωχθεί σε συνδυασµό µε αντίστοιχες δράσεις κατάρτι-

σης και προσαρµογής/αναβάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. 

4η. Ανάπτυξη - εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του τοµέα µεταφορών αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυ-

ξη του Εθνικού Συστήµατος Μεταφορών και η προώθηση των συνδυασµένων µετα-

φορών για την άµεση αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης, καθώς και η ανάδειξη της 

χώρας σε κύρια ευρωπαϊκή πύλη και κόµβο µεταφορών των Βαλκανίων και της Με-

σογείου, επαρκώς συνδεδεµένη µε τα άλλα κράτη µέλη και κυρίως µε τον κεντρικό α-

ναπτυξιακό πυρήνα της ΕΕ. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ολοκλήρωση του 

βασικού σιδηροδροµικού δικτύου και η σύνδεσή του µε τα βασικά λιµάνια και τα ε-

µπορευµατικά κέντρα της χώρας. Στις οδικές µεταφορές άµεσες προτεραιότητες αποτε-

λούν η αναβάθµιση δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων µε το ∆ιευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Μεταφορών της χώρας και η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας συ-

µπεριλαµβανοµένης και της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρίες, µε επιλεγµέ-

νες παρεµβάσεις σε όλο το εθνικό δίκτυο, διαµέσου ολοκληρωµένων σχεδίων παρεµ-

βάσεων ανά Περιφέρεια. Στις άµεσες προτεραιότητες περιλαµβάνεται επίσης η ενίσχυ-

ση της ανάπτυξης βιώσιµων και οικολογικών αστικών µεταφορών. Στις ενεργειακές 

υποδοµές βασικές προτεραιότητες αποτελούν ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των 

δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συµπερι-

λαµβανοµένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο και η 

ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων στη διανοµή ενέργειας ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνι-

σµός στην αγορά, να βελτιωθούν και να εµπλουτιστούν οι σχετικές υπηρεσίες προς 

τους καταναλωτές και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι. 

5η. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

Βαθµού και γενικότερα του συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπό-

θεση, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την επίτευξη των 

στόχων της εµβληµατικής προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητά της και την απο-

τελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
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Η χρηµατοδοτική προτεραιότητα δίνει έµφαση σε δύο (2) στρατηγικούς άξονες πα-

ρέµβασης: 

� Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσµικής και επιχειρησιακής ικανότητας της κεντρι-

κής κυβέρνησης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, µέσω του εκ-

συγχρονισµού τους, σύµφωνα µε τις αρχές της αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότη-

τας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισµού του κράτους, µε 

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς απο-

κλεισµούς. 

� Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµοσίου Τοµέα, µέσω της βελτίωσης 

της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανοµής των ανθρώπινων πό-

ρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σηµασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθµων 

στελεχών καθώς και την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών κατάρτισης ή/και εκ-

παίδευσης, µε στόχο την ατοµική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή 

τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών των µεταρρυθµίσεων. 

Λόγω της καταλυτικής βαρύτητας που έχει η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και 

της αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην πορεία εξόδου της χώρας από την 

κρίση το σύνολο των παρεµβάσεων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και προϋπόθεση 

επιτυχίας του νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος της χώρας. 

3.1 Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 

2014 - 2020 

Οι Κανονισµοί10 για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 σε ότι αφορά στα Ευ-

ρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ), πλην του Ευρωπαϊκού Γεωργι-

κού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας 

και Αλιείας (ΕΤΘΑ), είναι οι εξής: 

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/201311 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 

το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευ-

                                                 
10 Τα πλήρη νοµοθετικά και καθοδηγητικά κείµενα της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια-
τίθενται στην ιστοσελίδα για την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Inforegio στην 
ενότητα “Νοµοθεσία και Καθοδήγηση”  
(http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/legislation/regulations).  
11 Καλείται και Κανονισµός Κοινών ∆ιατάξεων (ΚΚ∆). 
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ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20ης/12/2013, σελ. 320-46912. 

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού ειδικών διατάξεων για την 

υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

347 της 20ης/12/2013, σελ. 259-280. 

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ταµείο Συνοχής και την κατάρ-

γηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1048/2006, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, L 347 της 20ης/12/2013, σελ. 281-288. 

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον στόχο «Επεν-

δύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονι-

σµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 

της 20ης/12/2013, σελ. 289-302.  

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) α-

ριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφο-

ρά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 

και λειτουργίας αυτών των οµίλων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

L 347 της 20ης/12/2013, σελ. 303-319.  

� Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου, Επίσηµη Εφη-

µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20ης/12/2013, σελ. 470-486. 

                                                 
12 Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of the 17 December 
2013 laying down common provisions of the European Regional Development Fund, the European Social 
Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European 
Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and 
repealing Council Regulation (EE) No 1038/2006, Official Journal of the European Union L 347, 
20/12/2013, P. 320-469. 
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Ο Κανονισµός (ΕΕ) 1303/2013 αποτελεί το Γενικό Κανονισµό των Ευρωπαϊκών ∆ιαρ-

θρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ). Ο Γενικός Κανονισµός και οι επιµέρους 

Κανονισµοί τοποθετούν την Πολιτική Συνοχής ως σηµαντικό όχηµα για την επίτευξη 

των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την έρευνα και και-

νοτοµία, την κλιµατική αλλαγή, την ενέργεια, την εκπαίδευση, την καταπολέµηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Τα βασικά σηµεία των Κανονισµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι (Εγκύκλιος Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014): 

� Συνεκτικότερος στρατηγικός προγραµµατισµός 

� Ενδυνάµωση του στρατηγικού προγραµµατισµού µε τον καθορισµό έντεκα 

(11) Θεµατικών Στόχων που εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της Στρα-

τηγικής «Ευρώπη 2020» και τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων. 

� Υιοθέτηση Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα Τα-

µεία, επιδιώκοντας συνέργειες και συµπληρωµατικότητες για την επίτευξη των 

κοινών στόχων. 

� Σύναψη Εταιρικού Συµφώνου “το ΕΣΠΑ 2014 - 2020” µεταξύ της Επιτροπής 

και του κάθε κράτους µέλους όπου θα καθορίζονται οι δεσµεύσεις των εταίρων 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

� Αυστηρό πλαίσιο επιδόσεων 

� Επικέντρωση στις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» στη βάση οροσήµων που συνδέονται µε ποσοτικούς στόχους 

εκροών και αποτελεσµάτων για κάθε Άξονα Προτεραιότητας13 των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων (ΕΠ). 

� Το 6% του προϋπολογισµού των σχετικών κονδυλίων θα κρατηθεί ως αποθεµα-

τικό επίδοσης για να κατανεµηθεί κατά την ενδιάµεση εξέταση των επιδόσεων 

στα κράτη µέλη των οποίων τα Προγράµµατα και οι Άξονες Προτεραιότητας θα 

έχουν επιτύχει τους ενδιάµεσους στόχους τους (ορόσηµα). 

� Αποτυχία της επίτευξης των οροσήµων µπορεί να οδηγήσει σε αναστολή πλη-

ρωµών, ενώ σοβαρή υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράµµατος 

ενδέχεται να οδηγήσει σε δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο τέλος της Προγραµ-

µατικής Περιόδου. 

                                                 
13 “Άξονας Προτεραιότητας”: κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΠ που έχει συγκε-
κριµένους µετρήσιµους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους (παράγραφος 4 του άρθρου 3 του 
Ν.4314/2014) (βλ. και ΜΟ∆ Α.Ε. 2017α). 
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� Αιρεσιµότητες - Προϋποθέσεις καταβολής της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης 

Το κάθε κράτος µέλος πρέπει να εκπληρώνει σειρά όρων (αιρεσιµότητες) προκει-

µένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων και να εξα-

σφαλιστεί η ροή της χρηµατοδότησης: (α) µακρο-οικονοµικές προϋποθέσεις ευθυ-

γραµµισµένες µε τα µέτρα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (β) εκ των 

προτέρων προϋποθέσεις σε συνάρτηση µε διαρθρωτικές αλλαγές και στόχους του 

Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. Αδυναµία εκπλήρωσης των αιρεσιµο-

τήτων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναστολή της χρηµατοδότησης. 

Ο Κανονισµός που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είναι ο εξής: 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης L 347 της 20ης/12/2013, σελ. 487-548. 

Περιγράφει το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και ορίζει τα 

µέτρα που θα ληφθούν για την εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Επιπροσθέτως, θεσπίζει 

κανόνες για τον προγραµµατισµό, τη δικτύωση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και 

την αξιολόγηση µε βάση τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών µελών και 

Επιτροπής και θεσπίζει κανόνες για το συντονισµό του ΕΓΤΑΑ µε άλλα εργαλεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα χρηµατοδοτικά µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της Κοινής Αλι-

ευτικής Πολιτικής, των σχετικών µέτρων σχετικά µε το δίκαιο της θάλασσας, της βιώ-

σιµης ανάπτυξης των τοµέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας 

εσωτερικών υδάτων και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής ορίζονται από τον 

εξής Κανονισµό: 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 

861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισµού (ΕΕ) α-

ριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Επίσηµη Εφηµερί-

δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149 της 20ης/05/2014, σελ. 1-66. 



- 32 - 

Ο Κανονισµός αυτός προβλέπει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ) το οποίο αναµένεται να συµβάλλει: α) στην προώθηση ανταγωνιστι-

κής, περιβαλλοντικά βιώσιµης, οικονοµικά βιώσιµης και κοινωνικά υπεύθυνης αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας, β) στην ενίσχυση της εφαρµογής της Κοινωνικής Αλιευτικής 

Πολιτικής, γ) στην προώθηση της ισορροπηµένης και χωρίς αποκλεισµούς εδαφικής 

ανάπτυξης των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην ενίσχυση της ανάπτυξης 

και της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, κατά τρόπο συµπληρωµατικό προς την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική. Η επιδίωξη των στόχων αυτών δεν συνεπάγεται αύξηση της αλιευτικής ικα-

νότητας. 

Λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 θεσπίζονται µέσω 

Εκτελεστικών και Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

συγκεκριµένα των: 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 

2014 περί καθορισµού κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις λεπτοµέρειες 

για τη µεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραµµάτων, την υπο-

βολή εκθέσεων σχετικά µε τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 

σύστηµα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδοµένων, Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223 της 29ης/07/201414. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής της 22ας Σε-

πτεµβρίου 2014 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 

αφορά τα υποδείγµατα που πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την υποβολή ορισµέ-

νων πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτοµερών κανόνων που διέπουν τις ανταλ-

λαγές πληροφοριών µεταξύ των δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πι-

στοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάµεσων φορέων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης L 286 της 30ης/09/2014, σελ. 1-74. 

                                                 
14 Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014 of 28 July 2014 laying down rules for the 
application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards 
detailed arrangements for the transfer and management of programme contributions, the reporting on fi-
nancial instruments, technical characteristics of information and communication measures for operations 
and the system to record and store data, Official Journal of the European Union L 223, 29/07/2014, p. 7-
18. 
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� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεµ-

βρίου 2014 σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να απο-

στέλλουν τα κράτη µέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδοµένα και τις συνέργειες µε-

ταξύ των δυνητικών πηγών δεδοµένων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης L 334 της 21ης/11/2014, σελ. 39-51. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/207 της Επιτροπής της 20ης Ιανουα-

ρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής  του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 

τα υποδείγµατα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα µεγάλα 

έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογι-

στικού ελέγχου, τη γνώµη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, κα-

θώς και τη µεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους - ωφέλειας, και σύµφω-

να µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά το υπόδειγµα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

L 38 της 13ης/02/2015, σελ. 1-122. 

� Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης 

Μαρτίου 2014 για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού κοινών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών δια-

τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιεί-

ας, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138 της 13ης/05/2014, σελ. 5-

44. 

3.2 Ο Νόµος 4314/2014 

Την έκδοση του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 ∆εκεµβρίου 2013 ακολούθησε από την 

Ελλάδα η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εταιρικού Συµφώνου για το 
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Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020 το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο 2014 (Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014) καθώς και τα προβλεπόµενα σ’ αυ-

τό Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ). 

Το ∆εκέµβριο 2014 οι Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλαν στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο 

νόµου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ει-

σάγονται ρυθµίσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή το σχε-

διασµό, το συντονισµό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων των Ε-

∆ΕΤ και της εθνικής συµµετοχής. 

Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρµογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για 

την περίοδο 2014 - 2020 θεωρήθηκαν η αποτελεσµατικότερη και η ποιοτικά αποδο-

τικότερη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης των προγραµµάτων, καθώς και το 

πλαίσιο υλοποίησης και η ικανότητα των τελικών δικαιούχων να υλοποιήσουν τα 

έργα. ∆οµικά στοιχεία µιας αποτελεσµατικής εφαρµογής θεωρήθηκε ότι αποτελούν, 

σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόµου (2014), η επιτελική εποπτεία 

του αναπτυξιακού προγραµµατισµού και της εφαρµογής των πολιτικών, ο εκσυγχρονι-

σµός της λειτουργίας και η ενίσχυση των φορέων προγραµµατισµού, διαχείρισης, ε-

λέγχου και υλοποίησης, η αποκέντρωση της διαχείριση στο κατάλληλο επίπεδο, η λει-

τουργική διάκριση αρµοδιοτήτων και ρόλων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λο-

γοδοσίας των αρχών διαχείρισης και ελέγχου και η ενδυνάµωση της εταιρικής σχέσης 

και της συνυπευθυνότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών (Αιτιολογική Έκθε-

ση Νόµου 4314/2014). Επιπρόσθετα, η εµπειρία που αποκτήθηκε από το σχεδιασµό, τη 

διαχείριση και την υλοποίηση των προγραµµάτων προηγούµενων περιόδων και η κρι-

τική αξιολόγηση όλων των δεδοµένων και παρατηρήσεων από τις προηγούµενες πε-

ριόδους αποτέλεσαν τη βάση για τις ρυθµίσεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου οι ο-

ποίες αποσκοπούν στη βελτίωση όλων των µηχανισµών αλλά και στην απλούστευση 

των διαδικασιών. Στο επίπεδο της υλοποίησης εισάγονται ρυθµίσεις, όπως η βελτίωση 

της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων υλοποίησης των έργων καθώς και η θέ-

σπιση και παρακολούθηση χρονοδιαγραµµάτων µε δεσµευτικές προθεσµίες για κάθε 

στάδιο υλοποίησης των έργων, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η διαδικασία παραγωγής 

των έργων/δράσεων και ως εκ τούτου η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των (ΕΠ) (Αιτιολογική Έκθεση Νόµου 4314/2014). Βασική επιλογή του προτεινόµενου 
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νόµου αποτελεί η ανάθεση του σχεδιασµού, του συντονισµού, της διαχείρισης και του 

ελέγχου της υλοποίησης των ΕΠ σε ειδικές υπηρεσίες µε επιλεγµένο και εξειδικευµένο 

προσωπικό. Η επιτυχής λειτουργία των δοµών, αλλά και η αποτελεσµατική εφαρµογή 

των διαδικασιών συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα, την επάρκεια αλλά και την οργά-

νωση του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τις δοµές και επιτελεί τις λειτουργίες. 

Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόµου (2014) προβλέπεται η περι-

γραφή ενιαίου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήµατος επιλογής, τοποθέτησης , εξέ-

λιξης, εκπαίδευσης, ανταµοιβής και διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού των δοµών 

ΕΣΠΑ, η εξασφάλιση ανεξαρτησίας του προσωπικού βάση περιγεγραµµένων διαδικα-

σιών και η απλοποίηση των διοικητικών πράξεων. Η προσαρµογή στους Κανονισµούς 

και η βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου τόσο στο επίπεδο επαρκούς 

καθορισµού των αρµοδιοτήτων και ευθυνών των εµπλεκοµένων στην εφαρµογή των 

ΕΠ οργάνων, όσο και στο πεδίο των εφαρµοζόµενων διαδικασιών δηµιουργεί τις προϋ-

ποθέσεις για την έγκυρη αντιµετώπιση ουσιαστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά 

την υλοποίηση τέτοιας εµβέλειας αναπτυξιακών προγραµµάτων (Αιτιολογική Έκθεση 

Νόµου 4314/2014). 

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2014 στο Πρώτο Τεύχος (Τεύχος Α') της Εφηµερίδας της Κυβερ-

νήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στο φύλλο (ΦΕΚ) µε αριθµό 265 δηµοσιεύτηκε ο 

Νόµος υπ’ αριθ. 4314 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξια-

κών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 

και άλλες διατάξεις». Για τους σκοπούς του Ν.4314/2014 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 αυτού: 

� «Πράξη»: έργο, σύµβαση, δράση ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειρι-

στική αρχή των οικείων προγραµµάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συµβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιο-

τήτων στο πλαίσιο των µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. H πράξη συνίσταται 

στις χρηµατοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραµµα σε µέσα χρηµατοοικονοµικής 

τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηµατοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω 

µέσα. 

� «∆ικαιούχος»: δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του κανονισµού 

για το ΕΓΤΑΑ και του κανονισµού ΕΤΘΑ µόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευ-

θύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρµογή πράξεων. Στο πλαίσιο καθε-
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στώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαµβάνει την ενίσχυση ενώ στο πλαί-

σιο των µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής ο φορέας που εφαρµόζει το Μέσο 

Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής ή το Ταµείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση. 

� «Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ)»: κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό 

την ευθύνη µίας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ 

ονόµατος µίας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. 

� «Παρατυπία»: κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή σχετικού µε την εφαρµογή 

του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα 

που εµπλέκεται στη θέσπιση, εφαρµογή των Ε∆ΕΤ, και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται 

να ζηµιώσει τον προϋπολογισµό της Ένωσης µε καταλογισµό αδικαιολόγητης δαπά-

νης στον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

� «Οικονοµικός Φορέας»: σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλη 

οντότητα που λαµβάνει µέρος στην εφαρµογή της βοήθειας από τα Ε∆ΕΤ, µε εξαί-

ρεση κράτος µέλος που ασκεί τα δικαιώµατά του ως δηµόσια αρχή. 

� «Συστηµική Παρατυπία»: παρατυπία που έχει ενδεχοµένως επαναλαµβανόµενο 

χαρακτήρα, µε µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σε παρεµφερή είδη πράξεων, η οποία 

προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµά-

των διαχείρισης και ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της παράλειψης καθορισµού 

κατάλληλων διαδικασιών, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τους ειδικούς 

κανόνες για κάθε ταµείο. 

� «∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση»: η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής ή 

και εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής 

του από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δα-

πάνης που διαπιστώνεται. 

� «Ανάκτηση»: η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 

από τον λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 

� «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)»: το πληροφοριακό σύστηµα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου καταχωρούνται τα δεδο-

µένα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

∆ιατάξεις του Ν.4314/2014 τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν, καταργήθηκαν ή/και 

αντικαταστάθηκαν έως σήµερα από διατάξεις των Νόµων 4325/2015, 4328/2015, 

4331/2015, 4332/2015, 4342/2015, 4346/2015, 4351/2015, 4354/2015, 4374/2016, 

4375/2016, 4386/2016, 4389/2016, 4403/2016, 4405/2016, 4412/2016, 4440/2016, 
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4443/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017, 4469/2017, 4472/2017, 4481/2017, 

4485/2017, 4492/2017, 4497/2017 και 4509/2017. 

Για την πλήρη εφαρµογή του Ν.4314/2014 έχουν εκδοθεί, και θα πρέπει να εκδοθούν 

και άλλες, Υπουργικές Αποφάσεις ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εξής 

Αποφάσεις:  

� Απόφαση Αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822Β'/24-08-2015)15 του 

Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού που αφορά στους κα-

νόνες επιλεξιµότητας δαπανών, στους ελέγχους νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 

και στη διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων και 

Απόφαση Αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521Β'/01-11-2016) 

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία την τροποποιεί και 

την αντικαθιστά. 

� Απόφαση Αριθµ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08-12-2015 (ΦΕΚ 2784Β'/21-12-2015) 

των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών που αφο-

ρά στο σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και στις διαδικασίες ανάκτησης α-

χρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020.  

� Απόφαση Αριθµ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449Β'/24-02-2016) και 

Απόφαση Αριθµ. 23451/ΕΥΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β'/03-03-2017)16 του 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονοµίας και Ανάπτυξης αντίστοιχα που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής 

βοήθειας. 

� Απόφαση Αριθµ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27-04-2016 (ΦΕΚ 1349Β'/13-05-2016) του 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που καθορίζει τις βασικές κα-

τευθύνσεις υποστήριξης των ∆ικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχει-

ρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηµατο-

δοτούµενων πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα. 

� Απόφαση Αριθµ. 99400/ΕΥΘΥ 727/18-09-2017 (ΦΕΚ 3354Β'/22-09-2017) του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αφορά 

στον τρόπο επιλογής προϊσταµένων Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων τους. 

                                                 
15 “Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆ 2014 - 2020)”: η απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (παράγραφος 28 του άρθρου 3 του Ν.4314/2014). 
16 Η Απόφαση Αριθ. 23451/ΕΥΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β'/03-03-2017) του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονοµίας και Ανάπτυξης τροποποιήθηκε µε την µε Αριθ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03-11-2017 (ΦΕΚ 
3943Β'/09-11-2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 



- 38 - 

� Απόφαση Αριθµ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26-03-2017 (ΦΕΚ 3652Β'/17-10-2017) και 

Απόφαση Αριθµ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24-11-2017 (ΦΕΚ 4190Β'/30-11-2017) του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αφο-

ρούν στην κινητικότητα και στην εναλλαγή σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού 

των Ειδικών Υπηρεσιών και στη διαδικασία απόσπασης ή µετακίνησης προσωπι-

κού σε Ειδικές Υπηρεσίες. 

� Απόφαση Αριθµ. 122853/ΕΥΘΥ 874/09-11-2017 (ΦΕΚ 3975Β'/14-11-2017) των 

Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που αφο-

ρά στο σύστηµα και στη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού των Ειδικών 

Υπηρεσιών. 

� Απόφαση Αριθµ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273Β'/04-05-2016) που αφορά στη θέ-

σπιση διαδικασιών17 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.4314/2014. 

Το Μέρος Ι του Ν.4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αφορά στο Σύστηµα ∆ια-

χείρισης και Ελέγχου που εφαρµόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του 

ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταµείου Συνοχής. Αποτελείται από δώδεκα (12) Κεφάλαια 

και εξήντα (60) άρθρα συνολικά. Περιλαµβάνει διατάξεις για τις αρµόδιες αρχές δια-

χείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για τις αρµόδιες αρχές και δοµές 

για το συντονισµό και την εφαρµογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για τις διαδικασί-

ες διαχείρισης και ελέγχου (άρθρα 19 έως 22)18, για το συντονισµό και την παρακολού-

θηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για τα µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδι-

κασιών, για θέµατα προσωπικού ειδικών υπηρεσιών (άρθρα 34 έως 41), για τα πληρο-

φοριακά συστήµατα και για ειδικά θέµατα όπως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 

∆ικαιούχων (άρθρο 49), η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των ∆ικαιούχων 

(άρθρο 50). 

Το Μέρος ΙΙ του Ν.4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αφορά στο Σύστηµα ∆ι-

αχείρισης και Ελέγχου που εφαρµόζεται στα ΕΠ του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (άρθρα 61 έως 

72). 

                                                 
17 Με την Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των 
συµβάσεων προς έλεγχο, τυχόν µέθοδοι δειγµατοληψίας, τα όργανα ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής 
από τον έλεγχο, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα δικαιώµατα αντιρρήσεων, λοιπές λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής των ελέγχων αυτών, καθώς και µέτρα για την πρόληψη και καταπολέµηση της απάτης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.4314/2014. 
18 Εξειδίκευση ΕΠ, Ένταξη Πράξεων, Επαλήθευση Πράξεων και ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανα-
κτήσεις. 
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3.2.1 Η Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµά-

των Α.Ε. 

Η Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε. (ΜΟ∆ 

Α.Ε.) (http://www.mou.gr/el/Pages/Default.aspx) είναι ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα, µε έδρα την Αθήνα, η οποία συστάθηκε το 2007 µε το άρθρο 33 του 

Ν.3614/2017 (ΦΕΚ 267Α'/03-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξια-

κών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτι-

κής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η διάρ-

κειά της ορίζεται µέχρι το τέλος του έτους 2016 και µπορεί να παρατείνεται για µια ή 

περισσότερες φορές. Οι πόροι της προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του Προγράµ-

µατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους, από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρο-

δοτήσεις, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή 

(άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας όπως καθορίζεται στο άρθρο 33 του 

Ν.3614/2007). 

Σκοπός της ΜΟ∆ Α.Ε. είναι η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης 

και εφαρµογής προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή/και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και 

η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και µεταφορά τεχνο-

γνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δοµής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η 

ΜΟ∆ Α.Ε. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως19: 

(α) αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει µε στελεχιακό δυναµικό και 

διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό, διαχείριση, 

παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών ανα-

πτυξιακών προγραµµάτων, 

(β) υποστηρίζει το σχεδιασµό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηµατοδο-

τούµενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραµµάτων µε την επεξεργασία συστη-

µάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή 

κατάρτιση του προσωπικού των εµπλεκόµενων φορέων, χρησιµοποιώντας και συ-

στήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώ-

σεων για το σκοπό αυτόν, 

                                                 
19 Το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών της ΜΟ∆ Α.Ε. για την επίτευξη του σκοπού της αναφέρο-
νται στο άρθρο 33 του Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 60 του Ν.4314/2014. 
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(γ) υποστηρίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ως 

προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων 

διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ, καθώς και τους ∆ικαιούχους του ΕΣΠΑ 2014 

- 2020 µε την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και µέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας 

για τη βελτίωση της επιχειρηµατικής τους ικανότητας ως προς την ωρίµανση και 

υλοποίηση Πράξεων20, 

(δ) µεριµνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξια-

κών προγραµµάτων µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέ-

τηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση κοινών θεµάτων και έχει την ευθύνη 

ολοκληρωµένης διαχείρισης θεµατικών δικτυώσεων που απορρέουν από τον ανα-

πτυξιακό προγραµµατισµό, 

(ε) δύναται να αναλαµβάνει τις µελέτες σχετικά µε τη διάρθρωση των υπηρεσιακών 

µονάδων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 καθώς και τη σύνθεση του αναγκαίου προσωπι-

κού τους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης21. 

Το προσωπικό της ΜΟ∆ Α.Ε. προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται 

από το δηµόσιο και το ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ύστερα από δηµόσια προκήρυξη και 

αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Το προσωπικό 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟ∆ Α.Ε. δύναται να αποσπαστεί σε φορείς ή 

υπηρεσίες του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, σε φο-

ρείς και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού, Ανεξάρτητες Αρχές 

και σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. Όλα τα ειδικότερα θέµατα τα σχετικά µε 

το προσωπικό της ΜΟ∆ Α.Ε., ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχι-

κός έλεγχος αυτού, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης που κα-

ταρτίζεται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης22 (άρθρο 33 του Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 60 του Ν.4314/2014). Το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί σήµερα πανελλαδι-

κά στη ΜΟ∆ Α.Ε., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο διαδικτυακό τόπο της23, ανέρχεται 

σε 1.075 άτοµα και διαθέτει υψηλό επίπεδο επιστηµονικής εξειδίκευσης και επαγγελ-
                                                 
20 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.4314/2014. 
21 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.4314/2014. 
22 Ενδεικτικές σχετικές Υπουργικές ή/και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: α) Απόφαση Αριθµ. 
99400/ΕΥΘΥ 727/18-09-2017 (ΦΕΚ  3354Β'/22-09-2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, β) Απόφαση Αριθµ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26-09-2017 (ΦΕΚ 3652Β'/17-
10-2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, γ) Απόφαση Αριθµ. 
122853/ΕΥΘΥ 874/09-11-2017 (ΦΕΚ 3975Β'/14-11-2017) των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, δ) Απόφαση Αριθµ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24-11-2017 (ΦΕΚ 4190Β'/30-
11-2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
23 Πηγή: http://www.mou.gr/el/Pages/human_resources.aspx  
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µατικής εµπειρίας στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων προ-

γραµµάτων και δηµοσίων έργων. Συγκεκριµένα, το 95,7% των στελεχών της ΜΟ∆ 

Α.Ε. είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκ των οποίων το 55% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών και το 18% αυτών είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα 

στελέχη της ΜΟ∆ Α.Ε. παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε στην Κεντρική Υπηρεσία και 

στις Οµάδες Υποστήριξης είτε είναι αποσπασµένα στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

3.3 Η Αρχιτεκτονική των Προγραµµάτων της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020 

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 µέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η αναπτυξιακή 

στρατηγική προκειµένου να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συµπληρωµατικότητα 

µεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών τοµέων περιλαµβάνει είκοσι (20) Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (ΕΠ)24, από τα οποία  επτά (7) είναι Τοµεακά και δεκατρία (13) είναι 

Περιφερειακά. Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα αφορούν έναν ή περισσότε-

ρους τοµείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής όλη τη χώρα. Τα δεκατρία (13) 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για κάθε µία από τις Περι-

φέρειες περιλαµβάνουν δράσεις περιφερειακής εµβέλειας. 

Συγκεκριµένα, το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 περιλαµβάνει τα ακόλουθα Τοµεακά Επιχειρη-

σιακά Προγράµµατα: 

1) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 

Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020)  

(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp) 

Το ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/12/2014 (Ε-

κτελεστική Απόφαση Επιτροπής C(2014) 10162 final/2014). Καλύπτει γεωγραφικά το 

σύνολο της χώρας και διαθέτει προϋπολογισµό 4,67 δις ευρώ δηµόσιας δαπάνης (3,65 

δις ευρώ ενωσιακής συνδροµής). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕκ 2014 - 

2020 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρή-

σεων, η µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία και 

την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. Το ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 κατέχει κε-

                                                 
24 “Επιχειρησιακό Πρόγραµµα”: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρµόδια Υπουργεία, Περιφέρειες 
και λοιπούς αρµόδιους εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξια-
κή στρατηγική που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός ή περισσοτέρων Ε∆ΕΤ (παράγραφος 3 του άρ-
θρου 3 του Ν.4314/2014) (βλ. και ΜΟ∆ Α.Ε. 2017α). 
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ντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δηµιουργία και στήριξη ενός νέου πα-

ραγωγικού µοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας της ελληνικής οικονοµίας µε τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο µοντέ-

λο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς το-

µείς της οικονοµίας όπως τουρισµό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική 

αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρµακευτική βιοµη-

χανία, δηµιουργικές και πολιτιστικές βιοµηχανίες, υλικά και κατασκευές. Μέσω του 

ΕΠΑνΕκ 2014 - 2020 και σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµ-

µατα (ΠΕΠ) υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης µε στόχο τη σύνδεση 

της έρευνας και της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη 

των υφιστάµενων ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας και των Πε-

ριφερειών της (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 2014, Εγκύκλιος 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 

2014α, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 2014). Η «Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείριση ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020» είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελε-

σµατικότητας και της κανονικότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 (παράγραφος 1 του 

άρθρου 5 του Ν.4314/2014). 

2) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020) (http://www.ymeperaa.gr)  

Το πρόγραµµα είναι πολυτοµεακό και πολυταµειακό (ΕΤΠΑ και ΤΣ) και χρηµατοδοτεί 

µέσω των Ταµείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδοµές των µεταφορών και του περι-

βάλλοντος. Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5,19 δις ευ-

ρώ εκ των οποίων το ποσό των 4,34 δις ευρώ είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και 0,85 δις ευρώ είναι η εθνική συµµετοχή. Ένα µέρος του προϋπολογισµού που 

αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταµείου Συνοχής, εκχωρείται στα δεκατρία 

(13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), προκειµένου να τα διαχειρι-

σθούν οι Περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

Το όραµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι: α) «Προστασία του περιβάλλοντος, 

µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον, ανάπτυξη, εκσυγχρονισµός και συ-

µπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη» και β) «Συµβολή στην 

ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και τη µεί-

ωση του θορύβου, προώθηση βιώσιµης κινητικότητας µέσω ανάπτυξης συστηµάτων µε-

ταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (προαστιακός, µετρό, τραµ)» (Υπουργείο Οικονο-

µίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
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πτυξη» 2014 - 2020, Εισαγωγικό Κείµενο, διαθέσιµο στη διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://www.ymeperaa.gr/index.php/epixeirisiako-programma/eisagogiko-keimeno). Οι 

στόχοι του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020 ως προς τον τοµέα των µεταφορών συνί-

στανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδοµών του βασικού ∆ιευρωπαϊκού 

∆ικτύου Μεταφορών (οδικών, σιδηροδροµικών, λιµένων, αεροδροµίων), την προώθη-

ση των συνδυασµένων µεταφορών και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος µεταφο-

ρών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιµων οικολο-

γικών αστικών µεταφορών (αστικών µέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της 

βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Στον τοµέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστα-

νται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως µέσου για την υποστήριξη 

της µετάβασης της χώρας σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον µε ταυτόχρονη υπο-

στήριξη της δηµιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στο σύνολο των τοµέων της 

οικονοµίας, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών 

άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τοµέα του περιβάλλοντος (Ε-

γκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014, Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 2014β). Η «Ειδική Υπη-

ρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014 - 2020» αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ σύµφωνα µε το 

άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 (παράγραφος 4 του άρθρου 5 του 

Ν.4314/2014). 

3) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση 

και ∆ια Βίου Μάθηση 2014 - 2020»   

(Τοµέας Εκπαίδευσης: http://www.epanad.gov.gr) 

(Τοµέας Εργασίας: http://www.edulll.gr/)  

Το ΕΠ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17/12/2014 (Εκτελεστική Απόφα-

ση Επιτροπής C(2014) 10128 final/2014). Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµόσιας δα-

πάνης ανέρχεται σε 2,67 δις ευρώ εκ των οποίων 2,10 δις ευρώ είναι η συµµετοχή της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης και 0,56 δις ευρώ είναι η εθνική συµµετοχή. Το πρόγραµµα είναι 

πολυτοµεακό και µονοταµειακό (ΕΚΤ) και αποτελεί το κυριότερο υποστηρικτικό “ερ-

γαλείο” της χώρας και αναµένεται να συµβάλλει µέσω του σχεδιασµού και της υλοποί-

ησης παρεµβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, 

στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέµηση της φτώ-

χειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραµα της χώρας για την 

αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Περι-
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λαµβάνει ολοκληρωµένες πολιτικές για τη στήριξη της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων 

απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συµπε-

ριλαµβανοµένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, τη βελτίωση της αποτελε-

σµατικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, την ισχυροποίηση της σύν-

δεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης µε την αγορά εργασίας, µε 

βασικό στόχο των περιορισµό ή/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρί-

σης ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. 

Προτάσεις για χρηµατοδότηση µπορούν να υποβάλλουν φορείς της Κυβέρνησης, επιτε-

λικές δοµές Υπουργείων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, αναπτυξιακοί φο-

ρείς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, επιµελητήρια, κλαδικές, 

επαγγελµατικές και επιστηµονικές ενώσεις, κ.α. (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 885/2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 2014γ, Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 2014). Η «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης» είναι 

αρµόδια για τη διαχείριση του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 

1303/2013 (παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν.4314/2014). 

4) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» (ΕΠΜ∆Τ 2014 

- 2020) (http://www.epdm.gr/index.php?obj=e04ff7431bae7f10)  

Το εν λόγω πρόγραµµα στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής διοίκησης προκειµένου 

να καταστεί συνεκτική, σωστά συντονισµένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσµα-

τική, να αποκαταστήσει τη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

παρέχοντας συνεχώς αναβαθµισµένες υπηρεσίες µε γνώµονα τον πολίτη, οι οποίες θα 

αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάκαµψης της χώρας. Το πρόγραµµα εί-

ναι πολυτοµεακό και πολυταµειακό (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή στις 17/12/2014 (Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής C(2014) 10138 

final/2014). Ο συνολικός  προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται σε € 

486.913.882 εκ των οποίων € 377.228.416 είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και € 109.685.466 είναι η εθνική συµµετοχή. Με φόντο την υφιστάµενη κατάσταση της 

δηµόσιας διοίκησης και τις ανάγκες που διαµορφώνονται από αυτήν απαιτείται µία ε-

θνική προσπάθεια µε ένα πειστικό σχέδιο που αρθρώνεται στον εξής ρεαλιστικό ορα-

µατικό στόχο: «Στα επόµενα επτά χρόνια, η ελληνική ∆∆25 να καταστεί συνεκτική, καλά 

συντονισµένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα, αποκαθι-

στώντας τη σχέση εµπιστοσύνης του κράτους µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέ-

                                                 
25 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
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χοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθµιζόµενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν 

από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαµψη της χώρας» (Ελληνική ∆ηµοκρατία 

2014δ, σελ. 21). Ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΜ∆Τ 2014 - 2020 αποτελούν η αναβάθµι-

ση των διαδικασιών σχεδιασµού, εφαρµογής και παρακολούθησης δηµοσίων πολιτι-

κών, η αναδιοργάνωση φορέων της δηµόσιας διοίκησης, οι κωδικοποιήσεις νοµοθεσίας, 

η ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης, ο ανασχεδιασµός 

εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, η 

ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών, η προώθηση αρχών διαφάνειας και καταπολέµησης 

της διαφθοράς, οι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (δηµιουργία ή αναβάθµιση 

συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη 

της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ηµοσίου Τοµέα, ανάπτυξη ηλεκτρονι-

κών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενίσχυση της 

διαλειτουργικότητας µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών), η εκπαίδευση/κατάρτιση δηµοσίων 

υπηρεσιών. Μεταξύ των κύριων δικαιούχων των προγραµµατισµένων δράσεων περι-

λαµβάνονται Υπουργεία - Γενικές Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Περιφέ-

ρειες, ΟΤΑ Α’ Βαθµού, Βουλή των Ελλήνων και Ανεξάρτητες Αρχές (Εγκύκλιος Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 

2014δ). Η «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα 

2014 - 2020» αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΜ∆Τ 2014 - 2020 σύµφω-

να µε το άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 (παράγραφος 2 του άρθρου 5 του 

Ν.4314/2014). 

5) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020» (http://www.tebo.gr)  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναµένεται να διαδραµατίσει έναν κοµβικό ρόλο για την 

έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση παρεµβάσεων υψηλής ποιότητας που θα χρη-

µατοδοτηθούν από τα Ε∆ΕΤ κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. Για την 

εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου, το πρόγραµµα βασίζεται σε µια σαφή στρατηγική που 

αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των 

δοµών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των επιµέρους Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, που οικοδοµείται πάνω σε µια σύγχρονη αντίληψη βιώσιµων ανθρώπι-

νων πόρων. Το πρόγραµµα αποτελεί παρέµβαση οριζόντιου χαρακτήρα η οποία απευ-

θύνεται στις δοµές διοίκησης, συντονισµού και εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Συ-

µπληρώνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των Τοµε-

ακών και Περιφερειακών ΕΠ, περιλαµβάνοντας τις αναγκαίες οριζόντιες δράσεις για 

την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιτελικών δοµών των Υπουργεί-

ων και του συστήµατος και των δοµών διοίκησης, συντονισµού και εφαρµογής του συ-
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νόλου των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ και καλύ-

πτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ως οριζόντιο και υποστηρικτικό πρόγραµ-

µα, το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020» καλύπτει και τους έντεκα (11) Θεµατικούς 

Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προβλέπονται από τους Κανονισµούς 

της ΕΕ για τα ΕΠ της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, καθώς επίσης και τις 

πέντε (5) χρηµατοδοτικές προτεραιότητες, συµβάλλοντας στην επίτευξη του αναπτυξι-

ακού οράµατος της χώρας (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

885/2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 2014ε). Η διαχείριση του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014 

- 2020» ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης, η οποία αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 

125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 (παράγραφος 6 του άρθρου 5 του Ν.4314/2014).  

6) Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη» (http://www.agrotikianaptixi.gr)  

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Ελληνική ∆ηµοκρατία 2015α), είναι µονοταµειακό (µε 

τη συνδροµή του ΕΓΤΑΑ) και πολυτοµεακό και καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια για 

την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. Το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Γε-

ωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την Ελλάδα κατά την Προγραµ-

µατική Περίοδο 2014 - 2020 ανέρχεται σε 4,7 δις ευρώ περίπου, τα οποία αντιστοιχούν 

σε περίπου 6,0 δις ευρώ δηµόσια δαπάνη. Όραµα του ΠΑΑ αποτελεί «η ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη και βιώσιµη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» (Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 2016) και ο σχεδιασµός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τοµέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργι-

κού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος (Ε-

γκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 885/2014, Ελληνική ∆ηµο-

κρατία 2015α, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 2016). Η στρατηγική 

για την αγροτική ανάπτυξη κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 αποτελεί όχι 

µόνο συνέχεια πολλών παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη 

περίοδο, αλλά και το σηµείο εκκίνησης για νέες και καινοτόµες παρεµβάσεις στον 

αγροτικό χώρο και στην αγροτική οικονοµία. Για το ΠΑΑ προβλέπεται τόσο η αποκε-

ντρωµένη υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων και δράσεων (εκχωρείται για διαχείριση 

στις Περιφέρειες περίπου το 30%) όσο και η χωρική ή και ταµειακή εξειδίκευση µέ-

τρων και δράσεων. Η στρατηγική του ΠΑΑ διαρθρώνεται γύρων από δύο (2) αλλη-

λένδετους και συµπληρωµατικούς κεντρικούς στόχους: 1) τη µετάβαση σε ένα ισχυρό, 

αειφόρο αγροδιατροφικό σύστηµα και 2) την αύξηση της “προστιθέµενης” αξίας των 

αγροτικών περιοχών µέσω συγκεκριµένων στρατηγικών επιλογών όπως: α) η ενίσχυση 
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της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήµατος 

και ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων, β) η αναβάθµιση 

του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, 

γ) η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιµετώπιση ή/και 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και δ) η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις α-

γροτικές περιοχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 2016). Ο σχεδια-

σµός και η διαχείριση του ΠΑΑ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Η «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 

2020» ασκεί όλες τις αρµοδιότητες διαχείρισης του ΠΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 

Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1305/2013 (άρθρο 62 του Ν.4314/2014 όπως ισχύει). 

7) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠαλΘ 2014 - 2020) 

(http://www.alieia.gr)  

Το ΕΠΑλΘ 2014 - 2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασ-

σας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 

Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για 

την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας στοχεύουν: α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-

τητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των 

προϊόντων τους και β) στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

τας 885/2014, Ελληνική ∆ηµοκρατία 2015β, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων 2015). Το αναπτυξιακό όραµα που τίθεται για την αλιεία στην Προγραµµα-

τική Περίοδο 2014 - 2020 είναι «η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής 

ως προς τους πόρους, καινοτόµου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελ-

λάδα»26. Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται σε € 523.406.309 

εκ των οποίων € 388.777.914 είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και € 

134.628.395 είναι η εθνική συµµετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων 2015). Ο σχεδιασµός και η διαχείριση του ΕΠΑλΘ 2014 - 2020 πραγµατοποιού-

νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Αλιείας 

και Θάλασσας» ασκεί όλες τις αρµοδιότητες οι οποίες προβλέπονται σύµφωνα µε τον 

                                                 
26 Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα (διαθέσιµο στη 
διαδικτυακή διεύθυνση:  https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx).  
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Κανονισµός (ΕΕ) 508/2014. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του 

ΕΠΑλΘ 2014 - 2020 σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και µε το άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 και το άρθρο 97 του Κανονισµού 

(ΕΕ) 508/2014 (άρθρο 62 του Ν.4314/2014 όπως ισχύει). 

Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εκτός από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµ-

βάνει δεκατρία (13) πολυτοµεακά και πολυταµειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (ΠΕΠ)27. Κάθε µία από τις Περιφέρειες αποτελεί αντικείµενο ενός πε-

ριφερειακού προγράµµατος που περιλαµβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίµα-

κας, αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήµατα και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-

µείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Το κοινό τους σηµείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπι-

κών αρχών να εφαρµόσουν ένα πλήρες φάσµα δράσεων που στοχεύουν να εξυπηρετή-

σουν τις κύριες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Επιπλέον, στις Περιφέρειες 

εκχωρείται η διαχείριση σηµαντικών πόρων του Ταµείου Συνοχής για το περιβάλλον 

και κυρίως πόρων που θα κατευθυνθούν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και 

των Περιφερειών που αφορούν στα υγρά απόβλητα. Οι Περιφέρειες τελικά διαχειρίζο-

νται το 35% του αθροίσµατος των πόρων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ. Εκχωρεί-

ται επίσης από το Τοµεακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη» η διαχείριση περίπου 

ποσοστού 30% των πόρων του προγράµµατος. Η αποκέντρωση της διαχείρισης τµήµα-

τος των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 γίνεται προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν δρά-

σεις ορισµένων κατηγοριών των οποίων η αποκεντρωµένη διαχείριση και υλοποίηση 

κρίνεται ότι θα είναι επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και ότι συνάδει µε την πολιτική επι-

λογή της αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων προς τις αιρετές περιφερειακές διοικήσεις. Εξυ-

πακούεται ότι η διαχείριση των ανωτέρω πόρων από τις Περιφέρειες, ως εντασσόµενη 

στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είναι εναρµονισµένη µε την εθνική 

στρατηγική, συνολικά και ανά τοµέα, και ασκείται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ε-

πιµέρους τοµεακών πολιτικών της χώρας. Προτάσεις για χρηµατοδότηση στα ΠΕΠ 

µπορούν να υποβάλλουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές (αυτοδιοίκηση και 

φορείς της, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κ.α.), ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς, κοινωνικές δοµές, ορ-

γανισµοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές ενώσεις, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 

                                                 
27 ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014 - 2020, 
ΠΕΠ «∆υτική Μακεδονία» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Ιονίων Νήσων» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Ήπειρος» 2014 - 
2020, ΠΕΠ «Θεσσαλία» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Αττική» 2014 - 2020, 
ΠΕΠ «∆υτική Ελλάδα» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014 - 
2020, ΠΕΠ «Κρήτη» 2014 - 2020, ΠΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2014 - 2020 
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Φύλων, Υγειονοµικές Περιφέρειες, µονάδες υγείας, εκπαιδευτικές µονάδες, ειδικές κα-

τηγορίες και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, κ.α. (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύ-

σεων - ΕΣΠΑ 2014, Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

885/2014). Οι Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών αναλαµβάνουν αρµοδιότητες δια-

χείρισης των οικείων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) σύµφωνα 

µε το άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 7 του Ν.4314/2014). 

3.4 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020 

Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρµογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 αποτελούν η αποτελεσµατική διαχείριση και υ-

λοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και ο συντονισµός των εµπλεκόµενων 

φορέων στον προγραµµατισµό, στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών 

σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ε-

λέγχου (Σ∆Ε) ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 27 του άρθρου 3 του 

Ν.4314/2014, το σύνολο των διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, 

είναι διαρθρωµένες µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή και αναπτύσσουν επί µέρους 

δραστηριότητες µε αντικειµενικό σκοπό τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των 

πόρων (οικονοµία, αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα). 

Η πληροφόρηση (δοµές και διαδικασίες) για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι 

σηµαντική για τους ∆ικαιούχους (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, Υπηρεσίες Υπουργείων, Ι-

διωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, κ.α.) οι οποίοι υλοποιούν έργα/πράξεις στα πλαίσια των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. Οι 

∆ικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν αφενός τις αρχές/φορείς στους οποίους πρέπει να 

απευθύνονται, αφετέρου τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τις 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις (κανόνες επιλεξιµότητας, έκδοση πρόσκλησης για την 

αίτηση χρηµατοδότησής τους, διαδικασία επιλογής, έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων 

συµβάσεων, επαληθεύσεις και έλεγχοι του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

πράξεων, µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης της απάτης, κ.λπ.). 

Στην Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 και για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

(ΕΠ) τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) στο 

πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΑΑ)» έχει 

σχεδιαστεί ένα κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Το σύστηµα αυτό δοµήθηκε 
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στη βάση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 

2007 - 2013, έλαβε υπόψη του τη νέα αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των (ΕΠ) και ενσωµάτωσε τις νέες απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. 

Η περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου βασίζεται στο Υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ «Υπόδειγµα για την περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικα-

σιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης» του Εκτελε-

στικού Κανονισµού (ΕΕ) 1011/2014. Το βασικό κείµενο της περιγραφής (Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015) συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραρτή-

µατα: 

� Παράρτηµα 1: ∆οµή Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

� Παράρτηµα 2: ∆ιαχειριστικές Αρχές 

� Παράρτηµα 3: Αρχή Πιστοποίησης 

� Παράρτηµα 4: Ενδιάµεσοι Φορείς 

� Παράρτηµα 5: Εθνική Αρχή Συντονισµού 

� Παράρτηµα 6: Πληροφοριακό Σύστηµα 

� Παράρτηµα 7: Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε 

� Παράρτηµα 8: Υποστηρικτικά έγγραφα Σ∆Ε 

και συνίσταται στα εξής: 

� ορισµός των αρχών/φορέων που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες διαχείρισης, πι-

στοποίησης, ελέγχου και συντονισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1303/2013 

� οργανωτική δοµή και επιµέρους αρµοδιότητες των εν λόγω αρχών/φορέων 

� λειτουργική συσχέτιση των αρχών/φορέων και συµµόρφωση προς την αρχή δια-

χωρισµού των αρµοδιοτήτων  

� γραπτές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται 

� κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισµό των αρχών/φορέων και την 

εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αρχές που διέπουν το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

2014 - 2020 επικεντρώνονται στα εξής: 

� Ύπαρξη κοινών κανόνων στη διαχείριση και παρακολούθηση των ΕΠ σύµφωνα 

µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και µε στόχο τον καλύτερο 
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έλεγχο ενδεχόµενων αποκλίσεων στην εφαρµογή τους και την έγκαιρη λήψη και ε-

φαρµογή διορθωτικών µέτρων.  

� Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των αρχών διαχείρισης 

και των ∆ικαιούχων των πράξεων µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συ-

στήµατος (ΟΠΣ), µε στόχο τη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των εµπλεκόµε-

νων αρχών και φορέων. 

� Ενδυνάµωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΟΠΣ µε τα πληροφοριακά συ-

στήµατα των ∆ικαιούχων και των Ενδιάµεσων Φορέων, αλλά και άλλων φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης µε στόχο την µείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελε-

σµατική λειτουργία των εµπλεκόµενων αρχών και φορέων. 

� Έγκαιρη χρηµατοδότηση των πράξεων µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 σε συνδυασµό µε την ηλεκτρονική διασύνδεση των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων ΟΠΣ - Π∆Ε και Τράπεζας της Ελλάδας. 

Στα Παραρτήµατα 1 έως 6 δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για συγκεκριµένα στοι-

χεία του βασικού κειµένου και, όπου απαιτείται, περιλαµβάνονται/επισυνάπτονται τα 

σχετικά κανονιστικά κείµενα (Ν.4314/2014, Υπουργικές Αποφάσεις). 

Η δοµή (Παράρτηµα 1) του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου περιλαµβάνει 

τις/τους αρχές/φορείς που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης 

και ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013, προσδιορίζο-

νται στο άρθρο 4 του Ν.4314/2014 όπως ισχύει και είναι: 

� Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) (τοµεακών και περιφερειακών) είναι Ειδικές 

Υπηρεσίες (∆ηµόσιες Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές). Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές 

των τεσσάρων (4) τοµεακών ΕΠ (εκτός του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020») 

υπάγονται διοικητικά στον οικείο Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης (άρθρο 5 του Ν.4314/2014). Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές28 των ΕΠ των 

Περιφερειών (συνολικά 13, µία για τη διαχείριση κάθε ΕΠ Περιφέρειας) είναι Ειδι-

κές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη (άρθρο 7 του 

Ν.4314/2014). 

� Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) η οποία είναι υπεύθυνη για την άσκηση των αρµοδι-

οτήτων πιστοποίησης. Ως ΑΠ έχει οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 

                                                 
28 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Ν.4314/2014 οι Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που 
µετονοµάστηκαν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Ν.3614/2007 σε «Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστι-
κές Αρχές» µετονοµάζονται σε Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας … στην οποία προστί-
θεται η ονοµασία κάθε Περιφέρειας. 
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Ν.4314/2014 η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατο-

δοτούµενων Προγραµµάτων η οποία αποτελεί διοικητική µονάδα επιπέδου ∆ιεύ-

θυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. Η Αρχή Πιστοποίησης είναι κοινή για το σύνολο των ΕΠ 

στο πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

� Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής λειτουρ-

γίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ. Ως Αρχή Ελέγχου έχει 

οριστεί η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) στο Υπουργείο Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης (άρθρο 11 του Ν.4314/2014). Η Αρχή Ελέγχου είναι κοινή για τα 

δεκαοχτώ (18) ΕΠ. 

� Οι Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ) στους οποίους ανατίθεται η διαχείριση µέρους ενός 

ΕΠ ή συγκεκριµένα καθήκοντα της ∆ιαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της 

(άρθρο 13 του Ν.4314/2014). 

Επίσης, έχει οριστεί η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) ως αρχή που ασκεί καθήκο-

ντα συνδέσµου και παρέχει πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονίζει τις 

δραστηριότητες των άλλων ορισθέντων αρχών/φορέων και προωθεί την εναρµονι-

σµένη εφαρµογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου (άρθρο 14 του Ν.4314/2014). Η 

Εθνική Αρχή Συντονισµού αποτελεί επιτελική υπηρεσία επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Υπουργείου, υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και α-

ποτελείται από έξι (6) Ειδικές Υπηρεσίες (άρθρο 15 του Ν.4314/2014). 

Οι αρχές/φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του Σ∆Ε εφαρµόζουν συγκεκριµένες 

διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων 

του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Οι διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιηµένα έντυ-

πα και οδηγούς. Το Παράρτηµα 7 «Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε» του Σ∆Ε περι-

λαµβάνει το σύνολο των γραπτών διαδικασιών και άλλων εγγράφων που παρέχονται 

σε όλες/ους τις/τους αρχές/φορείς που εµπλέκονται στο Σ∆Ε προκειµένου να εξασφα-

λιστεί και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσµατική άσκηση των καθηκό-

ντων/αρµοδιοτήτων τους. Το Παράρτηµα 8 περιλαµβάνει έγγραφα του Σ∆Ε. 

3.5 Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε 2014 - 2020 

Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 υποστηρίζει την ορθή και αποτελεσµατική ε-

φαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε), καθώς περιλαµβάνει το σύ-

νολο των διαδικασιών που πρέπει να εφαρµόζονται από τις/τους εµπλεκόµενες/ους 
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αρχές/φορείς. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί σε εννέα (9) λειτουργικές περιοχές 

και συνοδεύονται από τυποποιηµένα έντυπα και λίστες. Στο Εγχειρίδιο, όπου απαιτεί-

ται, προσαρτώνται οδηγοί/οδηγίες που προσδιορίζουν λεπτοµερέστερα την εφαρµογή 

συγκεκριµένων θεµάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών ή παρέχουν διευκρινίσεις 

και οδηγίες για τη χρήση των εντύπων/λιστών. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε είναι 

ενιαίο για πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων29 και, 

όπου υπάρχει διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο 

πλαίσιο µίας ενιαίας διαδικασίας είτε σε διακριτή διαδικασία. 

Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε έχει σχεδιαστεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής 

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) µε τη συνεισφορά και των άλλων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού (ΕΑΣ) καθώς και της Αρχής Πιστοποίησης (ΑΠ) (Ειδική Υπηρεσία Θε-

σµικής Υποστήριξης 2017). Το εγκεκριµένο Εγχειρίδιο, αλλά και κάθε αναθεώρηση 

που γίνεται, κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλες τις/τους εµπλεκόµενες/ους αρ-

χές/φορείς (σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΑΣ, σε όλες τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, στην Αρχή 

Πιστοποίησης και στην Ε∆ΕΛ - κάθε ∆Α έχει την ευθύνη κοινοποίησης του εγχειριδίου 

στους Ενδιάµεσους Φορείς που έχει ορίσει) προκειµένου να εξασφαλιστεί και να υπο-

στηριχθεί η ορθή και αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων/αρµοδιοτήτων τους. 

Επίσης αναρτάται στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Υπουργείο 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014 - 2020: www.espa.gr).  

Ο σχεδιασµός του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε στοχεύει στο να εφαρµόζονται δια-

δικασίες οι οποίες: 

� διασφαλίζουν οριζόντια τις βασικές απαιτήσεις των Κανονισµών και τα προβλε-

πόµενα στο Ν.4314/2014, 

� προωθούν και εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων και του αποτελέσµατος σε 

όλο το φάσµα διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου, από την αξιολόγηση και επιλο-

γή των πράξεων, την παρακολούθηση της υλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή 

τους, 

� στηρίζονται σε ένα σαφές πλαίσιο εθνικών κανόνων σχετικά µε τις υποχρεώσεις 

των ∆ικαιούχων. 

                                                 
29 “Κρατική Ενίσχυση (ΚΕ)”: ενίσχυση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 107 παράγραφος 
1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θεωρείται ότι περιλαµβάνει επίσης τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά την έννοια του Κανονισµού 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά µε τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
στον τοµέα της γεωργίας, 717/2014 της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους 
τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (παράγραφος 8 του άρθρου 3 του Ν.4314/2014). 
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Η πρώτη έκδοση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε δηµοσιεύτηκε τον µήνα Οκτώβριο 

του έτους 2015 (Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017). 

3.5.1 Λειτουργικές Περιοχές και ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

Οι εννέα (9) λειτουργικές περιοχές του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 και οι διαδικασίες που περιλαµβάνονται σε καθεµιά από αυτές σύµφωνα µε την 

από το ∆εκέµβριο 2017 έκδοση του Εγχειριδίου είναι οι ακόλουθες (Ειδική Υπηρεσία 

Θεσµικής Υποστήριξης 2017): 

Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων 

∆Ι_1: Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

∆Ι_1_ΚΕ: Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότη-

σης (πράξεις ΚΕ) 

∆Ι_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆Ι_2_ΚΕ: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ) 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆ΙΙ_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_1_ΚΕ: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις ΚΕ) 

∆ΙΙ_2: Έγκριση διακήρυξης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_3: Έγκριση ανάληψης νοµικής δέσµευσης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_4: Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_5: ∆ιοικητική Επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_6: Προγραµµατισµός Επιτόπιων Επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_7: Επιτόπια Επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_7_ΚΕ: ∆ιοικητική & επιτόπια επαλήθευση - πιστοποίηση δαπάνης πράξης - κα-

ταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ) 

∆ΙΙ_8: Παρακολούθηση συµµόρφωσης ∆ικαιούχων σε συστάσεις (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_9_ΚΕ: Τροποποίηση απόφασης χρηµατοδότησης πράξης (πράξεις ΚΕ) 

∆ΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_10_ΚΕ: Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις ΚΕ) 

∆ΙΙ_11: Επαλήθευση µακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_11_ΚΕ: Επαλήθευση µακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις ΚΕ) 

∆ΙΙ_12: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) 
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∆ΙΙ_12_ΚΕ: Ανάκληση απόφασης χρηµατοδότησης - πράξης/λύση σύµβασης (πρά-

ξεις ΚΕ) 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ: Έλεγχοι, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις Ελεγκτικών Οργά-

νων, Ανακτήσεις 

∆ΙΙΙ_1: ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων 

∆ΙΙΙ_2: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 

∆ΙΙΙ_3: Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ 

∆ΙΙΙ_4: Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης 

Λειτουργική Περιοχή ΙV:  Ροή Χρηµατοδότησης 

∆ΙV_1: Χρηµατοδότηση πράξεων και πληρωµές 

∆ΙV_2: Απόδοση κοινοτικής συνδροµής 

Λειτουργική Περιοχή V: Ορισµός και Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων 

∆V_1: Ορισµός Ενδιάµεσου Φορέα 

∆V_2: Παρακολούθηση Ενδιάµεσου Φορέα 

Λειτουργική Περιοχή VΙ: Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

∆VΙ_1: Υποστήριξη έργου Επιτροπής Παρακολούθησης 

∆VΙ_2: Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

Λειτουργική Περιοχή VΙΙ: Αιτήσεις Πληρωµής, Ετήσιοι Λογαριασµοί και ∆ήλωση 

∆ιαχείρισης 

∆VΙΙ_1: Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης πληρωµής 

∆VΙΙ_2: Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασµών 

∆VΙΙ_3: Κατάρτιση και υποβολή δήλωσης διαχείρισης και ετήσιας σύνοψης 

∆VII_4: ∆ιαβίβαση δηµοσιονοµικών στοιχείων 

Λειτουργική Περιοχή VΙΙΙ: ∆ιαχείριση Κινδύνων 

∆VΙΙΙ_1: Αξιολόγηση κινδύνων απάτης 

∆VΙΙΙ_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης 

∆VΙΙΙ_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών 

∆VII Ι_4: ∆ιαχείριση κινδύνων 

Λειτουργική Περιοχή ΙΧ: Παρακολούθηση εφαρµογής του Σ∆Ε 

∆ΙΧ_1: Παρακολούθηση της εφαρµογής του Σ∆Ε 

Προκειµένου να υποστηριχτεί η υλοποίηση των διαδικασιών και η συνεργασία µεταξύ 

των εµπλεκόµενων αρχών/φορέων και των ∆ικαιούχων στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

Σ∆Ε περιλαµβάνονται τυποποιηµένα έντυπα, λίστες, οδηγοί ή/και οδηγίες για κάθε 
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διαδικασία. Επισηµαίνεται ότι κάθε διαδικασία παρουσιάζεται και µε µορφή διαγράµ-

µατος ροής ώστε τα επί µέρους βήµατά της να γίνονται εύκολα αναγνωρίσιµα και σα-

φή. Στο Παράρτηµα Ι αναφέρονται αναλυτικά τα τυποποιηµένα έντυπα, οι λίστες, οι 

οδηγοί και οι οδηγίες σύµφωνα µε την πρόσφατη επικαιροποιηµένη έκδοση του Εγχει-

ριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε (Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017). Επισηµαίνε-

ται ότι κάθε διαδικασία παρουσιάζεται και µε µορφή διαγράµµατος ροής ώστε τα επί 

µέρους βήµατά της να γίνονται εύκολα αναγνωρίσιµα και σαφή. 

3.5.2 Η διαδικασία “Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηµατο-

δότησης”  

Η διαδικασία ∆Ι_1 “Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης 

(πράξεις πλην ΚΕ)”  περιλαµβάνεται στην πρώτη λειτουργική περιοχή του Εγχειριδίου 

∆ιαδικασιών Σ∆Ε. Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατά το δυνατόν ευρύτερη ενηµέ-

ρωση των δυνητικών ∆ικαιούχων σχετικά µε τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηµα-

τοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

της Ελλάδας µέσω ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ).  

Η διαδικασία εφαρµόζεται για την έκδοση πρόκλησης προκειµένου να υποβληθούν αι-

τήσεις για χρηµατοδότηση πράξεων, όλων των ενδεικτικών δράσεων ενός ΕΠ, πλην 

κρατικών ενισχύσεων. Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) προκειµένου να εκδώσει πρόσκλη-

ση για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει µια σειρά 

ενεργειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4314/2014, όπως: α) την 

εξειδίκευση του ΕΠ30 για τη διαχείριση του οποίου είναι υπεύθυνη και τον προγραµ-

µατισµό των προσκλήσεων και των εντάξεων, β) την έγκριση από την Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης της εξειδίκευσης του ΕΠ και του προγραµµατισµού των προσκλήσεων 

και των εντάξεων, γ) τον καθορισµό µεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των πρά-

ξεων λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις των προκηρυσσόµενων δράσεων 

και την εισήγησή τους στον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη που προΐστα-

ται της ∆Α και δ) την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ 

της µεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων µετά από σχετική εισήγηση 

του αρµόδιου Ειδικού Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της ∆Α (Ειδική 

Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017). 

                                                 
30 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σµού 32030/2015. 
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Το περιεχόµενο της πρόσκλησης περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενηµέρω-

σης των δυνητικών ∆ικαιούχων σχετικά µε τις δυνατότητες και τους όρους χρηµατο-

δότησης πράξεων. Ειδικότερα, η πρόσκληση περιλαµβάνει σαφείς και λεπτοµερείς 

πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά µε (Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017): 

1) τις προκηρυσσόµενες δράσεις και το ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης που διατίθεται στη συγκεκριµένη πρόσκληση 

2) τους φορείς στους οποίους απευθύνεται (κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων) 

3) τους στόχους (περιγραφή, αναµενόµενες τιµές δεικτών) στους οποίους θα πρέπει να 

συνεισφέρουν οι προτάσεις που θα υποβληθούν 

4) τις δυνατότητες και τους όρους χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκε-

κριµένης πρόσκλησης (έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών, κανόνες επιλεξιµότητας 

δαπανών, δυνατότητα υπολογισµού δαπανών βάσει απλοποιηµένου κόστους, ελά-

χιστος/µέγιστος προϋπολογισµός προτεινόµενης πράξης, κ.λπ.) 

5) τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τις σχετικές προθε-

σµίες 

6) τη διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων (µεθοδολογία αξιολόγησης των προ-

τάσεων, κριτήρια επιλογής, δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά τη διαδικασία α-

ξιολόγησης πράξεων, κ.λπ.) 

7) τους αρµόδιους επικοινωνίας που µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε το 

ΕΠ 

8) τις υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης τους για την 

ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σκοπό της πράξης και τη στήριξή της από τα 

Ταµεία. 

Η πρόσκληση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή των αι-

τήσεων χρηµατοδότησης τα οποία είναι τουλάχιστον τα εξής (Ειδική Υπηρεσία Θεσµι-

κής Υποστήριξης 2017): 

(1) Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 

(2) Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες 

(3) Μεθοδολογία αξιολόγησης - Κριτήρια επιλογής πράξεων 

(4) Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρη-

σιακή ικανότητα του ∆ικαιούχου 

(5) Υπόδειγµα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα (εφόσον α-

παιτείται) 
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(6) Υπόδειγµα για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων για πράξεις των Επιχειρησι-

ακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και οδηγίες συµπλήρωσης (εφόσον 

απαιτείται) 

(7) Υπόδειγµα για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά µε µεγάλο έργο σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/207 στις περιπτώ-

σεις µεγάλων έργων υποδοµών ή παραγωγικών επενδύσεων (εφόσον απαιτείται) 

(8) ∆ελτίο προόδου ενεργειών ωρίµανσης και υποχρεώσεων πράξης (εφόσον απαιτεί-

ται) 

(9) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας ή/και συντήρησης της πρά-

ξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του (εφόσον απαιτείται) 

(10) Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του ∆ικαιούχου να υλοποιήσει την 

πράξη (σαφώς προσδιορισµένα στην πρόσκληση) 

(11) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(12) Λοιπά έγγραφα που κατά την κρίση της ∆Α απαιτούνται για την υποβολή αιτήσε-

ων χρηµατοδότησης. 

Τα στοιχεία της πρόσκλησης καταχωρούνται στο ΟΠΣ προκειµένου να εκδοθεί το προς 

υπογραφή έγγραφο της πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αιτήσεων χρηµατοδότησης31 εγκρίνεται από τον 

αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της ∆Α και αναρτάται στο 

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 

Με την έκδοση της πρόκλησης η ∆Α προβαίνει σε όσο το δυνατό ευρεία δηµοσίευσή 

της (στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠ και του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σε άλλους διαδικτυα-

κούς τόπους, σε εφηµερίδες εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, κ.λπ.) έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη 

και το περιεχόµενό της (άρθρο 115 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013). Στις περιπτώσεις 

∆ικαιούχων που έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα υλοποίησης των προκηρυσσόµε-

νων πράξεων, η πρόσκληση αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο και δηµοσιεύεται στους δια-

δικτυακούς τόπους του ΕΠ και του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης η ∆Α δύναται να δηµιουργήσει νέα έκδοση πρό-

σκλησης στην περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία όπως η διαθέσιµη συγχρηµα-

τοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη και η προθεσµία υποβολής προτάσεων (παράταση). Η 

∆Α ενηµερώνει τους δυνητικούς ∆ικαιούχους µέσω της ιστοσελίδας του ΕΠ και του 

                                                 
31 Σχετικό έντυπο µε Κωδικό Ε.Ι.1_1 (βλ. Παράρτηµα Ι) 
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ΕΣΠΑ 2014 - 2020, καθώς και µε όποιο άλλο µέσο (αντίστοιχο µε αυτό της αρχικής 

δηµοσίευσης) κρίνει η ∆Α. Σηµειώνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν εγκεκριµένα κριτήρια επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρό-

σκλησης. 

Τα τυποποιηµένα έντυπα, οι λίστες, οι οδηγοί και/ή οι οδηγίες που υποστηρίζουν την 

υλοποίηση της διαδικασίας ∆Ι_1 “Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηµα-

τοδότησης (πράξεις πλην ΚΕ)” παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι. 

3.5.3 Η διαδικασία “Επιλογή και έγκριση πράξης”  

Η διαδικασία ∆Ι_2 “Επιλογή και έγκριση πράξης (για πράξεις πλην ΚΕ)” περιλαµ-

βάνεται στην πρώτη λειτουργική περιοχή του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε. Σκοπός 

της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης στην 

επιλογή των πράξεων για χρηµατοδότηση που συµβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων και των αποτελεσµάτων της σχετικής επενδυτικής προτεραιότητας, σύµφωνα 

µε τη µεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων που έχουν εγκριθεί 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης32 µε όλα τα απαραίτητα συνηµµένα έγγραφα υποβάλλο-

νται αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από τους δυνητικούς ∆ικαι-

ούχους. Το έντυπο της αίτησης χρηµατοδότησης αποστέλλεται και σε έντυπη µορφή 

αρµοδίως υπογεγραµµένο. Κατά την κρίση της ∆Α δύναται να ζητηθεί επιπλέον, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης, η υποβολή συγκεκριµένων εγγράφων και σε έντυπη µορφή. 

Σε έντυπη αποκλειστικά µορφή αποστέλλονται στη ∆Α µόνο όσα συνηµµένα της πρότα-

σης δεν είναι εφικτό να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ. Η ∆Α ενηµερώνει 

µέσω του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 το δυνητικό ∆ικαιούχο για την παραλαβή της. 

Όλες οι αιτήσεις χρηµατοδότησης µε τη συνηµµένη τεκµηρίωση αρχειοθετού-

νται/τηρούνται στο ΟΠΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 

1011/2014 (Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017). 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο (2) διαδοχικά 

και διακριτά στάδια και πραγµατοποιείται µε βάση τη µεθοδολογία αξιολόγησης και 

τα κριτήρια επιλογής πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 125 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 20 του Ν.4314/2014: 

α) Στάδιο Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης 
                                                 
32 Σχετικό έντυπο µε Κωδικό Ε.Ι.1_2 (βλ. Παράρτηµα Ι) 
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β) Στάδιο Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση δύναται να είναι άµεση ή συγκριτική σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Ειδική Υπηρεσία 

Θεσµικής Υποστήριξης 2017, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

2015). Κατά τη διενέργεια της άµεσης ή συγκριτικής αξιολόγησης η ∆ιαχειριστική Αρ-

χή δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συµπλη-

ρωµατικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Συµπληρωµατικά στοιχεία θεωρούνται αυτά 

τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του 

δυνητικού ∆ικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης. 

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε σκοπό την 

αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµέ-

νου της πρότασης. Για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ο δυνητικός ∆ικαιού-

χος ενηµερώνεται εγγράφως33. Η αποστολή των συµπληρωµατικών στοιχείων θα πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που τίθεται από τη ∆Α διότι σε 

διαφορετική περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται. 

3.5.4 Μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων  

Η µεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που υποβάλλο-

νται από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους για χρηµατοδότηση στα Επιχειρησιακά Προ-

γράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 θα πρέπει να είναι διαφανή και σαφώς περιγεγραµ-

µένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ώστε να είναι εκ των 

προτέρων γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης των αιτήσεων. Είναι 

προφανές ότι τα εγκεκριµένα κριτήρια δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται κατά τη 

διαδικασία της επιλογής των πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. 

Οι βασικές µεθοδολογίες αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι οι εξής δύο 

(2) (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ «Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα» 2016, Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισµού 2015): 

(Α) Άµεση Αξιολόγηση 

                                                 
33 Σχετικά τυποποιηµένα έντυπα αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. Τα αποτελέσµατα του κάθε σταδίου της 
αξιολόγησης και η σχετική τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων του ελέγχου πληρότητας και επιλεξιµότητας 
και της αξιολόγησης της πρότασης ανά κριτήριο/οµάδα κριτηρίων καταγράφονται αναλυτικά σύµφωνα 
µε τα εγκεκριµένα κριτήρια επιλογής πράξεων όπως αυτά διαµορφώνονται ανά πρόσκληση και έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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Στην άµεση αξιολόγηση ορίζονται στην πρόσκληση τόσο η αρχική όσο και η καταλη-

κτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικών ∆ικαιού-

χων. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) ά-

µεσα χωρίς να απαιτεί να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποι-

εί τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο Επιχειρησια-

κό Πρόγραµµα (ΕΠ) (άρθρο 20 του Ν.4314/2014). Η αξιολόγηση αιτήσεων που υπο-

βάλλονται συνεχίζεται µε τη σειρά της ηµεροµηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής και 

µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της πρόσκλησης ή να αξιολογηθεί ο 

συνολικός αριθµός των αιτήσεων. Στην περίπτωση που ο διαθέσιµος προϋπολογισµός 

εξαντληθεί, η ∆ιαχειριστική Αρχή (Α∆) ενηµερώνει τους δυνητικούς ∆ικαιούχους µέσω 

του οικείου διαδικτυακού τόπου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ). 

(Β) Συγκριτική Αξιολόγηση 

Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζονται στην πρόσκληση η αρχική και η καταληκτική 

ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηµατοδότησης 

των δυνητικών ∆ικαιούχων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων πρέπει να γίνει 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να α-

νακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων 

καθορίζεται από τη συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης η οποία προκύπτει από τη 

βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηµατοδό-

τηση, µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της πρόσκλησης, είναι εκείνες 

µε τις υψηλότερες βαθµολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόµενες ελάχιστες 

προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην πρόσκληση. 

Η επιλογή της µεθοδολογίας αξιολόγησης θα πρέπει να πραγµατοποιείται συνεκτιµώ-

ντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθοδολογίας. Η ∆ιαχειριστική 

Αρχή (∆Α) οφείλει να τεκµηριώνει την επιλεγείσα µεθοδολογία στην Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης ειδικά στις περιπτώσεις που επιλέγεται η άµεση αξιολόγηση34,35.  

Η άµεση αξιολόγηση είναι κατά κανόνα ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδι-

κασιών της. Επιτρέπει στους δυνητικούς ∆ικαιούχους που διαθέτουν ετοιµότη-
                                                 
34 Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις (3) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα πλαίσια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 στις οποίες η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τη µεθοδολογία της άµεσης αξιολόγη-
σης: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (2017), Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (2017), Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2016). 
35 Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις (3) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα πλαίσια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 στις οποίες η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τη µεθοδολογία της συγκριτικής αξιο-
λόγησης: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (2017), Ειδική Υπηρεσία ∆ια-
χείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (2017), Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
(2017). 
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τα/ωριµότητα υποβολής προτάσεων και παράλληλα πληρούν τις ελάχιστες προϋπο-

θέσεις της πρόσκλησης να χρηµατοδοτηθούν χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις, δε-

δοµένου ότι κάθε πρόταση αξιολογείται αµέσως µετά την υποβολή της. ∆εν επιτρέπει 

όµως σύγκριση και ιεράρχηση µεταξύ των προτάσεων προκειµένου να επιλεγούν αυτές 

οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της πρόσκλη-

σης. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι κατά κανόνα περισσότερο χρονοβόρα και σύνθε-

τη διαδικασία. Απαιτεί µεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτε-

ρες απαιτήσεις της κάθε πρόσκλησης. Πλεονεκτεί σηµαντικά όµως στην τεκµηρίωση 

της επιλογής των πλέον κατάλληλων προτάσεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από 

αναλυτική κλιµακούµενη βαθµολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται 

τελικά οι προτάσεις µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία. Μέσω του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 συστήνεται προς τις ∆ιαχειρι-

στικές Αρχές (∆Α) να προσφεύγουν κατά κανόνα σε συγκριτική αξιολόγηση και κατ’ 

εξαίρεση σε άµεση αξιολόγηση.  

Παράµετροι που σχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε πρόσκλησης 

πρέπει να συνεκτιµώνται κατά την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας αξιολό-

γησης. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να αναφερθούν οι εξής παράµετροι: 

� Πλήθος και αρµοδιότητες δυνητικών ∆ικαιούχων 

Η άµεση αξιολόγηση επιλέγεται προφανώς στην περίπτωση κατά την οποία η πρό-

σκληση απευθύνεται σε συγκεκριµένο δυνητικό ∆ικαιούχο (π.χ. λόγω θεσµικής α-

ποκλειστικής αρµοδιότητας). Για προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνη-

τικούς ∆ικαιούχους που διεκδικούν “ανταγωνιστικά” τη χρηµατοδότηση στο πλαί-

σιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση. 

� Φυσικό αντικείµενο των πράξεων 

Η άµεση αξιολόγηση είναι προσφορότερη για πράξεις η υλοποίηση των οποίων εί-

ναι επιβεβληµένη από ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε ΕΕ και περιγράφο-

νται µε σαφήνεια στην πρόσκληση. Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία η πρό-

σκληση αφορά διακριτές πράξεις συµπληρωµατικές µεταξύ τους (είναι δηλαδή 

αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειµένου να επιτευχθεί ο επιδιωκό-

µενος στόχος χωρίς όµως η ανάθεση του συνόλου των πράξεων να αφορά τον ίδιο 

∆ικαιούχο) η άµεση αξιολόγηση είναι µάλλον αποτελεσµατικότερη. Η συγκριτική 

αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άµεσης σε ορισµένες κατηγορίες πράξεων όπως 

είναι τα ερευνητικά προγράµµατα. 

� Ύψος διαθέσιµου προϋπολογισµού (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) 
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Η άµεση αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της συγκριτικής αξιολόγησης στην περί-

πτωση κατά την οποία οι πόροι που θα διατεθούν µέσω της πρόσκλησης εκτιµάται 

ότι επαρκούν για τη χρηµατοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν, 

εφόσον φυσικά άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο. Προτάσεις για 

πράξεις υποδοµών ανήκουν σ’ αυτή την περίπτωση δεδοµένου ότι η αρµόδια ∆ια-

χειριστική Αρχή (∆Α) γνωρίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Εάν όµως ο 

διαθέσιµος προϋπολογισµός δεν µπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγεγραµµέ-

νων αναγκών είναι σκόπιµη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

� Είδος έργου (τµηµατοποιηµένο “phasing”36 ή µη) 

Για τµηµατοποιηµένα έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άµεση αξιολόγηση. 

� Απαίτηση προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κ.λπ.) 

για την υλοποίηση της πράξης 

Για πράξεις οι οποίες περιλαµβάνουν προπαρασκευαστικές ενέργειες σκόπιµη εί-

ναι η συγκριτική αξιολόγηση. 

Το Στάδιο Α' “Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης”  στοχεύει στη 

διασφάλιση των ελάχιστων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο κοινοτικό πλαίσιο 

και στην πρόσκληση, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης, προκειµένου η 

πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β' της αξιολόγησης. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύ-

στηµα (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 γίνεται από το σύστηµα ένας αρχικός έλεγχος 

συµβατότητας της πρότασης. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τον έλεγχο της ηµεροµηνίας 

υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης (εάν είναι εντός της τιθέµενης από την πρό-

σκληση ηµεροµηνίας), τον έλεγχο του ύψους του αιτούµενου προϋπολογισµού της πρό-

τασης (εάν είναι εντός των ορίων, εφόσον τέτοια τίθενται στην πρόσκληση) και τον έ-

λεγχο πληρότητας του τεχνικού δελτίου. Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιµότητα της 

πρότασης ως προς τα επιµέρους κριτήρια (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ «Μεταρ-

ρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα» 2016, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης 2016, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Αττικής 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

2015, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): 

α) Επιλεξιµότητα ∆ικαιούχου 

                                                 
36 Έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο (2) Προγραµµατικές Περιόδους, αυτές των ΕΣΠΑ 2007 - 
2013 και ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Εγκύκλιοι Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 51760/2014, 
51020/2014, Εγκύκλιοι Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 127558/2015, 22501/2016). 
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� Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών ∆ικαι-

ούχων που ορίζονται στην πρόκληση 

� Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης της πρά-

ξης (εκτέλεσης του έργου). Ο έλεγχος διενεργείται βάσει στοιχείων (κανονιστικές 

πράξεις, οργανισµοί εσωτερικής λειτουργίας φορέων, κ.α.) που υποβάλλονται συ-

νηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται 

στην πρόσκληση. 

β) Επιλεξιµότητα πράξης 

� Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπί-

πτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) 

(εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσµία). 

� Το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης δεν έχει περαιωθεί έως την ηµε-

ροµηνία που ο δυνητικός ∆ικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηµατοδότησης37. 

� Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγω-

γική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προ-

γράµµατος εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός 

της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013). 

� Η προτεινόµενη πράξη εµπίπτει στους θεµατικούς στόχους, τις επενδυτικές προτε-

ραιότητες, στους ειδικούς στόχους ή/και στα πεδία παρέµβασης (δράσεις) της πρό-

σκλησης. 

� ∆ιασφαλίζεται η µη διπλή χρηµατοδότηση της ίδια δαπάνης από άλλα Επιχειρησι-

ακά Προγράµµατα, χρηµατοδοτικά εργαλεία ή/και εθνικούς πόρους. 

� Συν-υποβάλλονται αποφάσεις των αρµοδίων µονοµελών ή/και συλλογικών οργά-

νων του ∆ικαιούχου ή άλλων αρµόδιων φορέων ή/και οργάνων σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία. 

γ) Τυπική πληρότητα πράξης 

Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικα-

σία, αν τα τυποποιηµένα έντυπα είναι συµπληρωµένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 

συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικό-

τερα: 

                                                 
37 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 65 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 «οι 
πράξεις δεν επιλέγονται για χρηµατοδότηση από τα Ε∆ΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή 
εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηµατοδότησης βάσει 
του προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωµές». 
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� η αίτηση χρηµατοδότησης υπογεγραµµένη από το νοµικό εκπρόσωπο του φορέα 

� το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π) 

� λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη ∆ιαχειρι-

στική Αρχή (µελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισµός των καθαρών εσόδων για 

πράξει των ΕΠ, κ.α.) 

Επιπλέον, στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) εξετάζεται εάν η πράξη 

υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος ΤΒ. 

Προϋπόθεση για επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου Α' “Έλεγχος πληρότητας και επι-

λεξιµότητας πρότασης” και έναρξη του Σταδίου Β' αποτελεί η θετική αξιολόγηση της 

προτεινόµενης πράξης βάσει όλων των ανωτέρω αναφερόµενων κριτηρίων. Σε διαφο-

ρετική περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ι-

καιούχος. 

Κατά το Στάδιο Β' “Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων”  

διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα 

οποία διακρίνονται σε πέντε (5) βασικές οµάδες (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ 

«Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα» 2016, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2016, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περι-

φέρειας Αττικής 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακε-

δονίας 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (2016), Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): 

� 1η Οµάδα Κριτηρίων: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης 

� 2η Οµάδα Κριτηρίων: Ενσωµάτωση πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου 

� 3η Οµάδα Κριτηρίων: Σκοπιµότητα πράξης 

� 4η Οµάδα Κριτηρίων: Ωριµότητα 

� 5η Οµάδα Κριτηρίων: ∆ιοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότη-

τα δυνητικού ∆ικαιούχου 

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 παρέχονται εν-

δεικτικά στοιχεία που δύναται να αξιολογηθούν για τα επιµέρους κριτήρια επιλογής 

πράξεων (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015). 

1η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότα-

σης 

Η αξιολόγηση της 1ης οµάδας κριτηρίων περιλαµβάνει: 
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� Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πρά-

ξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, 

β) στη µεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίη-

σης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική 

αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέ-

τρα δηµοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης38 (καταλληλότητα δρά-

σεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την προτεινόµενη πράξη): 

� Τα κριτήρια µπορεί να είναι είτε δυαδικά (ναι/όχι) ή δυαδικά µε αντιστοίχιση 

ποσοτικών τιµών ή βαθµολογούµενα. 

� Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το προτεινόµενο 

για συγχρηµατοδότηση φυσικό της αντικείµενο. Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολο-

γούνται αποτελούν:  

                                                 
38 Η Εθνική Αρχή Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, η 
οποία έχει την ευθύνη για τη διαµόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (άρθρο 14 του Ν.4314/2014) κατάρτισε Επικοινωνιακό Οδη-
γό σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 και τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κα-
νονισµού (ΕΕ) 821/2014. Στόχος του Επικοινωνιακού Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο επικοινωνί-
ας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και µια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ε∆ΕΤ που θα 
πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα εντός της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. Με τον τρόπο αυτό 
οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίη-
ση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθηµερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους και τη 
φυσιογνωµία της Περιφέρειας στην οποία ζουν. Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2 του Παραρτήµατος ΧΙΙ του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) έχουν την ευθύνη της ευρείας και λεπτοµε-
ρούς ενηµέρωσης των δυνητικών ∆ικαιούχων σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης και την πρό-
σκληση υποβολής αιτήσεων, τους όρους επιλεξιµότητας για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης, την ακρι-
βή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τις σχετικές προθεσµίες, τα κριτήρια 
για την επιλογή των πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν, τους υπεύθυνους επικοινωνίας για πληροφορίες 
σχετικές µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, την ευθύνη των 
δυνητικών ∆ικαιούχων για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σκοπό της πράξης και τη στήριξή 
τους από τα Ταµεία (οι ∆Α µπορούν να ζητήσουν από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους να προτείνουν, στις 
αιτήσεις τους, ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες µε το µέγεθος της πράξης). Όλα τα 
µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχουν οι ∆ικαιούχοι αναγνωρίζουν τη στήριξη των πρά-
ξεων από τα Ταµεία, προβάλλοντας το έµβληµα της ΕΕ, µε αναφορά στην ΕΕ, σύµφωνα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 821/2014 και αναφέροντας το Τα-
µείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν τις πράξεις. Κατά την υλοποίηση των πράξεων, οι ∆ικαιούχοι ενηµερώ-
νουν το κοινό σχετικά µε τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταµεία παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο 
τους, εάν υπάρχει, σύντοµη περιγραφή των πράξεων, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περι-
λαµβάνει τους στόχους και τα αποτελέσµατά της και επισηµαίνει τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την 
ΕΕ και τοποθετώντας, για πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, τουλάχι-
στον µία αφίσα (ελάχιστου µεγέθους Α3) µε πληροφορίες σχετικά µε το κάθε έργο, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της χρηµατοδοτικής συνδροµής της ΕΕ, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε 
ένα κτίριο. Κατά την υλοποίηση, αλλά και µετά την ολοκλήρωση µιας πράξης που χρηµατοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, οι ∆ικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας 
σηµαντικού µεγέθους σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και την 
ανάρτηση µόνιµης αναµνηστικής πλάκας ή πινακίδας σηµαντικού µεγέθους µετά την υλοποίηση και ε-
ντός τριµήνου το αργότερο σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό (Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού 2015). 
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(α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβά-

νει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου / πα-

ραδοτέων) 

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη (ρεαλι-

στικότητα του προϋπολογισµού της πράξης) 

(γ) η ορθή κατανοµή του προϋπολογισµού στις επιµέρους εργασίες / είδη δαπανών 

σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο / παραδοτέα, τη συµµόρφωση 

µε τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας39 και τους τυχόν ειδικότερους όρους 

της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης η οποία εξε-

τάζεται σε σχέση µε: 

(α) το φυσικό αντικείµενο 

(β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης40 (αυτεπιστασία, ανάθεση, κ.λπ.) 

(γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της πράξης (αρ-

χαιολογικά ευρήµατα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά µε την έκδοση κανονι-

στικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυ-

ξη απαλλοτριώσεων, κ.α.) 

(δ) το επίπεδο ωριµότητας της πράξης. 

Ως βάση αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών 

πράξεων που έχουν υλοποιηθεί µε βάση την πρότερη εµπειρία της ∆ιαχειριστικής 

Αρχή και άλλα διαθέσιµα εργαλεία. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

2η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωµάτωση πολιτικών και τήρηση του θεσµικού 

πλαισίου 

Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας αξιολογούνται: 

� Η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έρ-

γων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απα-

                                                 
39 Απόφαση Αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822Β'/24-08-2015) του Υπουργού Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού όπως τροποποιήθηκε µε την µε Αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-
2016 (ΦΕΚ 3521Β'/01-11-2016) του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
40 Σύµφωνα µε τις διατάξεις αρχικά του Ν.3669/2008 και στη συνέχεια του Ν.4412/2016. 
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σχόληση προσωπικού (το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης 

πρέπει να συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο)41.  

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Η συµβατότητα της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατι-

κών ενισχύσεων. 

Το κριτήριο αυτό εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσε-

ων
42. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Ο σεβασµός της πράξης στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση 

µε τους όρους, τους περιορισµούς και τις κατευθύνσεις της εγκεκριµένης µε Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε 

ΕΠ
43. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Η προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης. 

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. 

Εξετάζεται πως η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπη-

ρία σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να ενταχθεί καµία πράξη η οποία συµβάλλει αρνητικά 

έστω και σε ένα από τα παραπάνω πέντε (5) κριτήρια. 

3η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιµότητα πράξης 

                                                 
41 Εξετάζεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης 
τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη πράξη, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δηµοσίων συµβάσεων ∆ΙΙ_2, ∆ΙΙ_3 και ∆ΙΙ_4 
του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε (βλ. και Παράρτηµα Ι). 
42 Εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες στις ο-
ποίες έχει προβεί ο ∆ικαιούχος ώστε να διασφαλίζει εκ των προτέρων το συµβιβασµό της χορηγούµενης 
µε το δίκαιο του ανταγωνισµού περί κρατικών ενισχύσεων. 
43 π.χ. Απόφαση οικ. 145734/2015 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την έγκριση της Στρατη-
γικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020. 
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Η σκοπιµότητα µιας πράξης εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια: 

� Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης 

Εξετάζεται η τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της α-

νάγκης ή του προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί. 

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό (ναι/όχι), δυαδικό µε αντιστοίχιση πο-

σοτικών τιµών ή βαθµολογούµενο. 

� Αποτελεσµατικότητα της πράξης ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο δεικτών44 όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση.  

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή 

βαθµολογούµενο. 

� Αποδοτικότητα της πράξης 

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον 

αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά 

µονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της45. 

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή 

βαθµολογούµενο. 

� Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση της πράξης 

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο τα παραδοτέα της 

προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν 

λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. 

Κατά την ολοκλήρωση µιας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά 

της. 

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Καινοτοµία της πράξης 

Για ορισµένες κατηγορίες δράσεων, η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) µπορεί να εισάγει 

κριτήρια για την αξιολόγηση της καινοτοµίας µιας προτεινόµενης πράξης. 

                                                 
44 Ο βαθµός συµβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιµών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την πρό-
σκληση: Πν = (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την πρόσκληση). 
45 Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π = (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύ-
νολο της πρόκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινό-
µενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλλη-
λους συντελεστές στάθµισης. 
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� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δυαδικό µε αντιστοίχιση πο-

σοτικών τιµών ή βαθµολογούµενο. 

� Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της πράξης µε άλλα έργα που είναι είτε ο-

λοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή άλ-

λων προγραµµάτων ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα από την υλοποίησή της. 

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δυαδικό µε αντιστοίχιση πο-

σοτικών τιµών ή βαθµολογούµενο. 

4η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριµότητα 

Τα κριτήρια αυτά καλύπτουν: 

� Το στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της πράξης. 

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των α-

παιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, τεύχη δηµοπράτησης, κ.λπ.) για την έναρξη υλοποίησής της. 

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή 

βαθµολογούµενο. 

� Ο βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, 

πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. διαδικασία από-

κτησης γης, έγκρισης από συµβούλια, κ.λπ.).  

� Το κριτήριο µπορεί να είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δυαδικό µε αντιστοίχιση πο-

σοτικών τιµών ή βαθµολογούµενο. 

5η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ∆ιοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ι-

κανότητα δυνητικού ∆ικαιούχου 

Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογούνται: 

� Η διοικητική ικανότητα του δυνητικού ∆ικαιούχου (φορέα της πρότασης) 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός ∆ικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και 

τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. 

� Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

� Η επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού ∆ικαιούχου, η οποία εξετάζεται µε τα 

ακόλουθα κριτήρια: 
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(α) Την προηγούµενη εµπειρία του δυνητικού ∆ικαιούχου στην υλοποίηση παρό-

µοιων πράξεων 

(β) Τη διαθεσιµότητα / επάρκεια του προσωπικού (οµάδας έργου), δηλαδή το πλή-

θος και τα προσόντα (εκπαίδευση - επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που 

θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης 

� Το κριτήριο αυτό µπορεί να είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δυαδικό µε αντιστοίχι-

ση ποσοτικών τιµών ή βαθµολογούµενο. 

� Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δυνητικού ∆ικαιούχου  

Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού ∆ικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πό-

ρους στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

� Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρµόζεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

4.1 Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων και του 

Ν.4314/2014 

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των ∆ικαιούχων κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2014 - 2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 3δ 

του άρθρου 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η αρ-

µόδια αρχή διαχείρισης (∆ιαχειριστική Αρχή ή Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης) «εξα-

σφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησια-

κή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο σηµείο γ)46 πριν την έγκριση 

της πράξης»47. 

                                                 
46 Παράγραφος 3γ του άρθρου 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013: «διασφαλίζει (η διαχειριστική αρχή) 
ότι παρέχεται στον δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συµπερι-
λαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδο-
θούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηµατοδότησης και την προθεσµία εκτέλεσης». 
47 Το κείµενο στην αγγλική έκδοση του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 (Regulation (EU) No 1303/2013) 
έχει ως εξής: «Satisfy itself that the beneficiary has the administrative, financial and operational capacity 
to fulfill the conditions referred to in point (c) before approval of the operation». 
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Σύµφωνα, επίσης, µε το άρθρο 50 του Ν.4314/2014 «1. Η αρχική εκτίµηση της διοικη-

τικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργεί-

ται από την αρµόδια ∆ιαχειριστική 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 επα-

ληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριµένης πράξης έως και την ο-

λοκλήρωσή της. 

2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες 

κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχει-

ρησιακή επάρκειά του και να προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά απο-

τυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιηµένα έντυπα του συστήµατος διαχείρισης και 

ελέγχου. 

3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµι-

κής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου µπορεί να καλυφθεί και µέσω σχετι-

κής πιστοποίησης από τρίτους φορείς. 

4. Για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, υλοποι-

ούνται παρεµβάσεις για την υποστήριξη των δικαιούχων. Ειδικότερες ρυθµίσεις που 

αφορούν στη διαδικασία εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρη-

σιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεµβάσεων υποστήριξης των δι-

καιούχων καθορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-

κότητας.». 

Σύµφωνα µε την Απόφαση Αριθµ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27-04-2016 (ΦΕΚ 1349Β'/13-

05-2016) «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικη-

τικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγ-

χρηµατοδοτούµενων πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα» του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε την εξουσιοδοτική διάταξη 

της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν.4314/2014 και οι διατάξεις της εφαρµόζονται 

για ∆ικαιούχους συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα από τα Επιχει-

ρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και δεν εφαρµόζονται σε ιδιωτι-

κούς φορείς οι οποίοι συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο επιχορηγήσεων κρατικών ενι-

σχύσεων «1. Η αρµόδια αρχή διαχείρισης (∆Α/ΕΦ) στο πλαίσιο των καθηκόντων της 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 125 του καν. 1303/2013 καθώς και της παρ. 1 ι) δδ 

του άρθρου 8 του Ν.4314/2014 διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι των προς ένταξη πράξεων 
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στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 διαθέτουν την διοικητική, επι-

χειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα για την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης σύµφωνα µε τους όρους χρηµατοδότησης που προσδιορίζονται στην απόφαση έ-

νταξης. Ειδικότερα η αρχική εκτίµηση της ικανότητας των δικαιούχων πραγµατοποιείται 

από την αρµόδια αρχή διαχείρισης στη βάση κριτηρίων που διασφαλίζουν την επιχειρη-

µατική, διοικητική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα για την εκτέλεση της συγκεκριµέ-

νης πράξης.  

2. Η αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων περιλαµβάνεται στη διαδικασία αξιο-

λόγησης της πράξης και αποτελεί τµήµα της, όπως περιγράφεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρι-

σης και Ελέγχου και τον Οδηγό Αξιολόγησης. 

3. Η αρχική εκτίµηση του δικαιούχου ως προς την διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµα-

τοοικονοµική του ικανότητα για συγκεκριµένη πράξη πραγµατοποιείται µε βάση τα κρι-

τήρια που έχουν διαµορφωθεί από την αρµόδια αρχή διαχείρισης και εγκρίθηκαν από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. 

4. Η Εθνική Αρχή Συντονισµού παρέχει οριζόντιες οδηγίες για το σύνολο των κριτηρί-

ων αξιολόγησης των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων και των κριτηρίων ικανότητας 

των δικαιούχων, τα οποία δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω από την αρµόδια αρχή 

διαχείρισης. 

5. Η αξιολόγηση του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να επιβεβαιωθεί και 

µε πιστοποιητικό σε ισχύ επιβεβαίωσης επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 ή ISO 9001 (εφόσον 

στο τελευταίο περιλαµβάνονται διαδικασίες διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων) από αρµόδια διαπιστευµένο φορέα, το οποίο αναφέρεται στη συγκεκριµένη κα-

τηγορία έργων σε σχέση µε την προτεινόµενη πράξη.». 

Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) των Τοµεακών και Πε-

ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχεί-

ριση του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ια-

χείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης ο-

φείλουν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 

Ν.4314/2014, να εξασφαλίζουν ότι οι ∆ικαιούχοι πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα που 

χρηµατοδοτούνται από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 διαθέτουν διοικητική, 

χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσουν τους όρους ένταξης 

των πράξεων, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους48. Συνε-

                                                 
48 Οι υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.4314/2014. Στο ίδιο άρθρο ορίζονται 
και τα δικαιώµατα των ∆ικαιούχων. 
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πώς, οφείλουν να περιλαµβάνουν στις προσκλήσεις που εκδίδουν για ένταξη πράξεων, 

τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων για την εκτίµηση της ικα-

νότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες πράξεις 

στα πλαίσια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

4.2 Κύριες Κατευθύνσεις για την Αξιολόγηση της Ικανότητας 

των ∆ικαιούχων 

Για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020, όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 

3.5.4, ορίζονται ως γενικά κριτήρια αξιολόγησης (και όχι ως προϋποθέσεις για την έκ-

δοση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας49) τα ακόλουθα (Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): 

� ∆ιοικητική ικανότητα η οποία δύναται να αξιολογείται µε βάση την επάρκεια της 

οργανωτικής δοµής ή/και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών που θα συµµετέχουν στην 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης και την εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης 

και υλοποίησης έργων. Η κάλυψη αυτού του κριτηρίου δύναται να τεκµηριώνεται 

και µε την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένα πρότυπα. 

� Επιχειρησιακή ικανότητα του ∆ικαιούχου που συνδέεται µε τη συγκεκριµένη 

προτεινόµενη πράξη και δύναται να αξιολογείται µε βάση την επάρκεια της οµά-

δας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη και την εµπειρία του ∆ικαιούχου στην υ-

λοποίηση συναφών έργων. 

� Χρηµατοοικονοµική ικανότητα η οποία για την πλειοψηφία των φορέων που υ-

λοποιούν συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται µέσω της 

«προ-χρηµατοδότησης» που ισχύει για την υλοποίηση πράξεων δηµόσιου χαρακτή-

ρα από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Η αξιολόγησή της εφαρµό-

ζεται µόνο στις περιπτώσεις πράξεων η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβο-

λή ίδιων πόρων από τον ∆ικαιούχο, συνεπώς η αξιολόγησή της απαιτείται σε πολύ 

ειδικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται για την προτεινόµενη πράξη ίδια συµµετοχή 

στο χρηµατοδοτικό σχήµα.  

4.2.1 Αξιολόγηση διοικητικής ικανότητας ∆ικαιούχων 

Η διοικητική ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιόδου 

2014 - 2020 δύναται να αξιολογηθεί σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

                                                 
49 Η έκδοση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας προβλέπονταν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 
-  2013 (βλ. και Παράγραφο 4.3). 
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(Σ∆Ε) (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015) µε βαθµολόγηση των 

εξής κριτήριων: 

(α) επάρκεια της οργανωτικής δοµής ή/και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών που θα 

συµµετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης 

(β) εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. 

Η τεκµηρίωση της επάρκειας της ελάχιστης αναγκαίας για την υλοποίηση της προ-

τεινόµενης πράξης υφιστάµενης υπηρεσιακής οργάνωσης του δυνητικού ∆ικαιούχου 

καθώς και της ύπαρξης των αναγκαίων αρµόδιων οργάνων από την εφαρµοζόµενη 

νοµοθεσία για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης περιλαµβάνει την αποτύπωση 

από το δυνητικό ∆ικαιούχο του συνόλου των µονάδων/τµηµάτων που εµπλέκονται 

στα στάδια υλοποίησης της πράξης, καθώς επίσης και των οργάνων λήψης αποφάσε-

ων όπου απαιτείται (Γερογιαννάκη 2016, Γκέκας 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015α, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

2015β, Θεοδώρου 2015, Σιδηρόπουλος 2016, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού 2015). 

Ανάλογα µε τη φύση της προτεινόµενης πράξης και ανεξάρτητα από το είδος του δυνη-

τικού ∆ικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί οι υπηρεσίες και τα αρµόδια όργα-

να που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των σταδίων/ενεργειών του κύκλου ζωής 

µιας προτεινόµενης πράξης και συγκεκριµένα: 

(α) Προετοιµασία/ωρίµανση πράξεων: Το στάδιο περιλαµβάνει ενδεικτικά το σχεδια-

σµό και τον προγραµµατισµό των διαδικασιών ωρίµανσης προκειµένου µια πράξη 

να είναι έτοιµη είτε για δηµοπράτηση είτε για υλοποίηση µε ίδια µέσα. 

(β) ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης για τις περιπτώσεις δηµοσίων συµ-

βάσεων ή απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα (αυτεπιστασία). 

(γ) Επίβλεψη, παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου της πράξης. 

(δ) Οικονοµική διαχείριση πράξης και πληρωµές. 

(ε) Νοµική υποστήριξη (προαιρετικά). 

Ειδικότερα αναφέρονται οι οργανωτικές µονάδες του ∆ικαιούχου που είναι υπεύθυνες 

για τις διάφορες ενέργειες υλοποίησης της προτεινόµενης πράξης, ο αριθµός των στε-

λεχών ανά µονάδα και οι κύριες σχετικές µε την πράξη ειδικότητες του στελεχιακού 

δυναµικού που απασχολούνται στις εµπλεκόµενες µονάδες, οι κύριες αρµοδιότητές 

τους, οι λοιπές εσωτερικές ή/και εξωτερικές υπηρεσίες/τµήµατα που εµπλέκονται και ο 

ρόλος τους στην υλοποίηση της πράξης, καθώς και ο τρόπος συντονισµού τους. 
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Ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει µέσω του ΟΠΣ τα εξής (Γερογιαννάκη 

2016, Γκέκας 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015α, Ει-

δική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015β, Σιδηρόπουλος 2016, Υ-

πουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): 

� Συστατική πράξη 

Αναφέρεται ο αριθµός του φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο 

οποίο έχει δηµοσιευθεί η πράξη σύστασής του µε τις πλέον πρόσφατες αλλαγές. 

� Οργανισµός / Κανονισµός του φορέα 

Αναφέρεται το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή η απόφαση του 

αρµόδιου οργάνου όπου αποτυπώνεται η ισχύουσα οργανωτική δοµή και ορίζονται 

οι υπηρεσιακές του µονάδες που εµπλέκονται µε την υλοποίηση της πράξης. 

� Τεκµηρίωση της συγκρότησης των κρίσιµων υπηρεσιών (π.χ. τεχνική ή/και 

οικονοµική υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης 

Για τις κύριες εµπλεκόµενες υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν την προτεινόµενη πρά-

ξη θα πρέπει να υποβάλλεται η απόφαση του κατάλληλου διοικητικού επιπέδου για 

τον ορισµό προϊσταµένου (ή αναπληρωτή) τόσο για την οικονοµική υπηρεσία η 

οποία διενεργεί τις πληρωµές όσο και για την/τις κύρια/ιες υπηρεσία/ες που ανα-

λαµβάνει/ουν την ανάθεση και παρακολούθηση των νοµικών δεσµεύσεων. 

� Τεκµηρίωση για το/τα αρµόδιο/α όργανο/α που είναι επιφορτισµένο/α για τη 

λήψη αποφάσεων 

Η τεκµηρίωση αυτή µπορεί να αφορά στο νόµιµο εκπρόσωπο ή το κατάλληλο µο-

νοµελές όργανο που έχει αρµοδιότητα κυρίως για την ανάθεση συµβάσεων. Επίσης, 

όπου απαιτείται, η τεκµηρίωση αφορά στη σύσταση του συλλογικού οργάνου που 

είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων ανάθεσης συµβάσεων. 

� Τεκµηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εµπλεκόµενη υπηρεσιακή µονάδα 

Για τις κύριες εµπλεκόµενες υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν την προτεινόµενη πρά-

ξη υποβάλλεται πίνακας, κατάλληλα υπογεγραµµένος από το όργανο που προΐστα-

ται του συνόλου των υπηρεσιών αυτών, µε την πρόσφατη στελέχωση των υπηρε-

σιών αυτών. ∆εν είναι αναγκαίο να είναι ονοµαστικός, παρά µόνο για τους προϊ-

σταµένους των “κρίσιµων υπηρεσιών” του, αλλά να περιλαµβάνει την ειδικότητα 

του κάθε στελέχους και να αφορά στα στελέχη που έχουν σχέση εργασίας µε το 

φορέα. 
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� Τεκµηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινοµένων ή γνωµοδοτούντων οργάνων 

για την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και µελετών (όπου απαιτείται) 

Ο δυνητικός ∆ικαιούχος πρέπει να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων ορ-

γάνων που γνωµοδοτούν ή αποφαίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Για την τεκµηρίωση εφαρµογής διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων ο 

δυνητικός ∆ικαιούχος οφείλει να υποβάλλει την αποτύπωση των διαδικασιών που έχει 

θεσπίσει και εφαρµόζει για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης. Συγκεκριµένα απαιτείται η υποβολή περιγρα-

φής διαδικασιών που εφαρµόζονται και απόφαση του κατάλληλου διοικητικού οργάνου 

που τις θέτει σε εφαρµογή. Η τεκµηρίωση µπορεί να γίνει είτε µε την υποβολή εγχειρι-

δίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης είτε µε συνοπτική περιγραφή τους 

µε κατάλληλες παραποµπές στην εφαρµοζόµενη νοµοθεσία50. Εάν ο δυνητικός ∆ικαι-

ούχος έχει ήδη ετοιµάσει σχετικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του 

επάρκειας κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µπορεί να επικαιροποιή-

σει το εγχειρίδιο αυτό µε βάση τις αλλαγές της νοµοθεσία και να λάβει απόφαση του 

αρµόδιο οργάνου του για την εφαρµογή του από τις υπηρεσίες του. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών, οι δυνητικοί 

∆ικαιούχοι δύναται αντί αυτού, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή συνοπτική περι-

γραφή των διαδικασιών που εφαρµόζονται για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. ανά-

θεση και παρακολούθηση συµβάσεων, τµηµατικής / οριστική παραλαβή παραδοτέων, 

παρακολούθηση υποέργων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, οικονοµική διαχείριση και 

πληρωµές, κ.α.) ανάλογα µε το είδος της πράξης ή/και σε µορφή διαγράµµατος ροής µε 

επισήµανση των επιµέρους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για κάθε επιµέρους ενέρ-

γεια και µε σαφή αναφορά στο εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο που τους διέπει. 

∆εδοµένου ότι τα κριτήρια της διοικητικής ικανότητας αξιολογούνται από την αρµόδια 

∆ιαχειριστική Αρχή µε δυαδικό τρόπο (ναι/όχι) ή την ένδειξη “δεν απαιτείται” ανάλογα 

µε το είδος του φορέα, ο δυνητικός ∆ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση είναι χρή-

                                                 
50 Ενδεικτικά το περιεχόµενο του εγχειριδίου ή της συνοπτικής περιγραφής των διαδικασιών πρέπει να 
περιέχει (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): α) διαδικασίες δηµοπράτησης και 
ανάθεσης συµβάσεων και το αναλυτικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει ή σύµφωνα µε το οποίο 
πραγµατοποιείται η ανάθεση δηµόσιας σύµβασης (στη διαδικασία αυτή πρέπει να αποτυπώνεται, όπου 
βρίσκει εφαρµογή, και η χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ), β) διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιού-
νται µε ίδια µέσα (εφόσον απαιτείται), γ) διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονοµικού αντι-
κειµένου συµβάσεων, δ) διαδικασίες πληρωµής φυσικού αντικειµένου, ε) τρόπο λήψης αποφάσεων και 
συντονισµού της υλοποίησης του έργου (εφόσον απαιτείται), στ) τρόπο διαχείρισης κινδύνων / λήψης 
διορθωτικών µέτρων (εφόσον απαιτείται), ζ) χρήση πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης και παρα-
κολούθησης. 
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σιµο να αυτοαξιολογηθεί ώστε να γνωρίζει αν καλύπτει της προβλεπόµενες προϋποθέ-

σεις. 

Εναλλακτικός τρόπος τεκµηρίωσης της διοικητικής ικανότητας µέσω πιστοποίη-

σης από τρίτους φορείς 

Για την τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας, εναλλακτικά, µπορεί ο φορέας να δια-

θέτει σε ισχύ και να υποβάλλει πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευµένο οργανισµό 

είτε
51: 

(1) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλο-

ποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον 

εκάστοτε οργανισµό, σύµφωνα µε τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρµογής52: 

� ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποί-

ησης δηµοσίων τεχνικών έργων υποδοµής» 

� ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποί-

ησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών» 

� ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποί-

ησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα» 

(2) κατά το πρότυπο ISO 9001 εφόσον περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής διαδι-

κασίες διαχείρισης (συγχρηµατοδοτούµενων) έργων, οι οποίες θα πρέπει να καλύ-

πτουν συγκεκριµένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων για δηµόσια έργα υποδο-

µών, δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, κ.α. (στο πεδίο εφαρµογής 

του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, σύµφωνα 

µε την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017, πρέπει να αναγράφεται εµ-

φανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άµεση συσχέτιση µε την 

προτεινόµενη πράξη). 

Εφόσον, εποµένως, ο δυνητικός ∆ικαιούχος διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, αντί 

άλλης τεκµηρίωσης, υποβάλλει το σχετικό πιστοποιητικό καθώς και τον αριθµό της δι-

απίστευσης του πιστοποιητικού οργανισµού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό, 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν επέλθει αλλα-

γές που τροποποιούν το πιστοποιητικό, είτε ως προς τις οργανικές µονάδες είτε ως προς 

τον αριθµός και τις ειδικότητες των στελεχών του. 

                                                 
51 Η πιστοποίηση µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 αρχικά προβλέπονταν ως υπο-
χρεωτική για όλους τους ∆ικαιούχους του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και στην πορεία ορίστηκε ως εναλλακτικός 
τρόπος πιστοποίησης και µάλιστα πολύ πιο απαιτητικός από το εναλλακτικό σύστηµα που αναπτύχθηκε 
από Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Μποζαρδένη 2011). 
52 ΕΛΟΤ (2009α, 2009β, 2009γ και 2009δ), ΕΛΟΤ (2011). 
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4.2.2 Αξιολόγηση επιχειρησιακής ικανότητας ∆ικαιούχων 

Η επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιό-

δου 2014 - 2020 δύναται να αξιολογηθεί σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ε-

λέγχου (Σ∆Ε) (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015) µε βαθµολό-

γηση των εξής κριτήριων: 

(α) επάρκεια της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη 

(β) εµπειρία του ∆ικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. 

Η τεκµηρίωση της επάρκειας της προτεινόµενης από το ∆ικαιούχο Οµάδας Έργου 

που θα υλοποιήσει την προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει (Γερογιαννάκη 2016, Γκέκας 

2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015α, Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015β, Σιδηρόπουλος 2016, Υπουργείο Οικονο-

µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015): 

� τον Υπεύθυνο Έργου µε ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα και σχέση εργασίας και το 

προβλεπόµενο ποσοστό απασχόλησης (σε ανθρωποµήνες) στην πράξη για όλη την 

προβλεπόµενη διάρκειά της, καθώς και το ρόλο/αρµοδιότητές του σε σχέση µε 

την υλοποίηση της πράξης 

� το λοιπό οργανωτικό σχήµα της Οµάδας Έργου σε πίνακα, στον αναφέρονται τα 

στελέχη (όχι υποχρεωτικά ονοµαστικά) µε τις ειδικότητές τους, την υπηρεσιακή 

µονάδα στην οποία ανήκουν, το ρόλο/αρµοδιότητες του καθενός σε σχέση µε την 

υλοποίηση της πράξης και τη σχέση εργασίας µε το φορέα53 

� τον τρόπο συνεργασίας/συντονισµού και λειτουργίας της Οµάδας Έργου, ιδίως 

όταν περιλαµβάνει στελέχη από υπηρεσιακές µονάδες που δεν υπάγονται ιεραρχικά 

στον Υπεύθυνο Έργου. 

Επιπρόσθετα, για τις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, ο φορέας υποβάλλει πίνακα µε 

την προτεινόµενη οµάδα επίβλεψης (ή τον επιβλέποντα) ονοµαστικά καθώς και τα 

λοιπά έργα στα οποία µετέχει ο κύριος επιβλέπων την ίδια περίοδο. Ο πίνακας περιέ-

χει πληροφορίες για τον επιβλέποντα ή τα στελέχη της οµάδας επίβλεψης και των επι-

τροπών παραλαβής αφανών εργασιών, τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας και 

το προβλεπόµενο µέσο µηνιαίο ποσοστό χρόνου απασχόλησης για τον καθένα. Η ∆ι-

αχειριστική Αρχή εκτιµά εάν οι προβλεπόµενοι ανθρωποµήνες για την υλοποίηση της 

πράξης κρίνονται κατ’ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσµατική ολοκλήρωσή της. 

Παράλληλα και ανάλογα µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η ∆ιαχειρι-

                                                 
53 Περιλαµβάνονται και τα στελέχη που έχουν σύµβαση έργου µε το φορέα για τη συγκεκριµένη πράξη. 
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στική Αρχή δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην οµάδα έργου στε-

λεχών µε συγκεκριµένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. υπάλληλος µε γνώση πληροφο-

ριακών συστηµάτων σε αντίστοιχο είδος δράσεων). 

Για λόγους ενιαίας εφαρµογής του κριτηρίου αυτού προτείνεται από την Ειδική Υπηρε-

σία Θεσµικής Υποστήριξης (2017) η εξής κατεύθυνση προς τις ∆ιαχειριστικές Αρχές 

για τη θετική αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου: “Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για 

θετική αξιολόγηση (ναι) θεωρείται η µη ταυτόχρονη συµµετοχή του κύριου επιβλέποντα 

σε πάνω από δύο (2) έργα προϋπολογισµού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών54 

ή πάνω από τρία (3) έργα συνολικά περιλαµβανοµένου πιθανά και ενός (1) άνω των 

ορίων (περιλαµβάνονται όλα τα έργα που προβλέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε επι-

βλέπων)55”. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές ανάλογα µε το είδος των δράσεων δύνανται να 

τροποποιήσουν/προσαρµόσουν το όριο αυτό ή να εφαρµόσουν διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης της επάρκειας της οµάδας έργου κατά την έκδοση της πρόσκλησης. Εάν 

δεν καλύπτεται το όριο αυτό ο ∆ικαιούχος οφείλει να περιλάβει πρόβλεψη ενίσχυσης 

της επίβλεψης. ∆ύναται να προτείνει τη συνδροµή συνεργασίας/υποστήριξης ακόµη 

και αν καλύπτει το όριο µε κατάλληλη τεκµηρίωση. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δυνητικός ∆ικαιούχος εκτιµά ότι για την υλοποίηση 

της προτεινόµενης πράξης απαιτείται συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας τότε υπο-

βάλλει τεκµηρίωση µε τη διάγνωση της έλλειψης/αδυναµίας για την οποία απαιτείται 

εξωτερική συνδροµή (π.χ. ενίσχυση της επίβλεψης µε κατάλληλη ειδικότητα ή νοµική 

υποστήριξη) και τον τρόπο που σκοπεύει να καλύψει τη συγκεκριµένη έλλει-

ψη/αδυναµία (π.χ. απόφαση διάθεσης προσωπικού µε παράλληλα καθήκοντα, σύµβα-

ση διαδηµοτικής συνεργασίας, σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικό σύµβουλο56, 

κ.α.). Η ∆ιαχειριστική Αρχή υποχρεούται να επιβεβαιώσει την κάλυψη της έλλειψης/ 

                                                 
54 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
55 Σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων από 01/01/2018 τα ισχύοντα κατώτατα όρια, εκτός ΦΠΑ, του άρθρου 5 (Βιβλίο Ι) του Ν.4412/2016 
είναι τα ακόλουθα: α) 5.548.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, β) 144.000 ευρώ για δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για 
διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές, γ) 221.000 ευρώ για δηµόσιες συµ-
βάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη κυβερνητικές αναθέτουσες αρχές και για 
διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές και δ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες. Τα κατώτατα όρια ισχύ-
ουν µέχρι να αναθεωρηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η επόµενη αναθεώρηση 
των ορίων πρόκειται να γίνει µε Κανονισµό την Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα νέα όρια που θα προβλεφ-
θούν θα ισχύουν για τη διετία 2020 - 2021. 
56 Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης (2017) επισηµαίνει ότι η προσφυγή σε εξωτερικό συνεργά-
τη ή σύµβουλο αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και ο δυνητικός ∆ικαιούχος µπορεί να καταφύγει σε αυτή 
τη λύση αφού θα έχουν εξαντληθεί αποδεδειγµένα όλες οι άλλες δυνατότητες εύρεσης προσωπικού (π.χ. 
διάθεση, σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας, κ.α.) που προαναφέρθηκαν.  
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αδυναµίας είτε κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης, είτε πριν την έναρξη της φά-

σης της ενέργειας/δραστηριότητας στην οποία έχει εντοπιστεί η έλλειψη/αδυναµία του 

δυνητικού ∆ικαιούχου. 

Η τεκµηρίωση της εµπειρίας του δυνητικού ∆ικαιούχου στην υλοποίηση συναφών 

πράξεων περιλαµβάνει την υποβολή από το δυνητικό ∆ικαιούχο πίνακα συναφών πρά-

ξεων από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 

2013 µε σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου και της πορείας υλοποίησης και πληρο-

φορίες όπως τίτλο και κωδικό MIS/ενάριθµο Π∆Ε και πίνακα µε έργα που τυχόν έχει 

υλοποιήσει µε προγραµµατική σύµβαση ως ∆ικαιούχος για λογαριασµό άλλων. Όταν ο 

∆ικαιούχος δεν έχει εµπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων δύναται να τεκµηριώ-

σει την εµπειρία αυτή µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της Οµάδας Έργου, όπως 

προκύπτει από το βιογραφικό του. Εάν δεν καλύπτεται η ελάχιστη αποδεκτή για θετική 

βαθµολογία υποχρέωση, ο δυνητικός ∆ικαιούχος οφείλει να προτείνει συγκεκριµένα 

µέτρα υποστήριξης προκειµένου να αξιολογηθεί θετικά. 

4.2.3 Αξιολόγησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ∆ικαιούχων 

Σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 (Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 2017), η αξιολόγηση, σε δυαδική κλί-

µακα (ναι/όχι), για τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα των ∆ικαιούχων απαιτείται µόνο 

στις περιπτώσεις που η προτεινόµενες πράξεις περιλαµβάνουν στο προτεινόµενο χρη-

µατοδοτικό σχήµα καταβολή ίδιων πόρων του ∆ικαιούχου. Τα συγχρηµατοδοτούµενα 

έργα καλύπτονται κατά γενικό κανόνα στο σύνολο του προϋπολογιζόµενου κόστους 

τους από πόρους του Π∆Ε και “προχρηµατοδοτούνται”, συνεπώς η ανάγκη πρόβλεψης 

καταβολής ίδιων πόρων του φορέα περιλαµβάνει τις περιπτώσεις: α) υποδοµής που υ-

πάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης, β) πράξης µε έλλειµµα χρηµατοδότησης (έργο 

που παράγει καθαρά έσοδα) όταν το έλλειµµα χρηµατοδότησης δεν καλύπτεται από το 

κράτος, γ) πράξης µε µη επιλέξιµο ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ικαιούχο και δ) λοιπές πράξεις 

που κατά την κρίση της ∆Α απαιτούν εκ των προτέρων εξασφάλιση πόρων από τους ∆ι-

καιούχους. 

Η αξιολογική κρίση για την αποδοχή της κάλυψης του εν λόγω κριτηρίου (όπου απαι-

τείται) βασίζεται στην τεκµηρίωση για τις πηγές κάλυψης της ίδιας συµµετοχής από 

το ∆ικαιούχο, λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία των πινάκων µε τους προϋπολογι-

σµούς προηγούµενων ετών. Εποµένως, όταν συντρέχει τουλάχιστον µια εκ των ανωτέ-

ρω περιπτώσεων, τότε ο ∆ικαιούχος πρέπει να τεκµηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης της 
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χρηµατοδότησης των ίδιων πόρων που έχουν υπολογιστεί υποβάλλοντας πίνακα µε την 

πρόβλεψη του ποσού της καταβολής ίδιων πόρων (σε εξαµηνιαία βάση για όλη την 

προβλεπόµενη διάρκεια της προτεινόµενης πράξης και την προβλεπόµενη πηγή προέ-

λευσης των πόρων) και πίνακα µε τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς του ∆ικαιού-

χου όπως εκτελέστηκαν ή ετήσιο οικονοµικό κλείσιµο (ή άλλες αντίστοιχες χρηµατο-

οικονοµικές καταστάσεις, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του) της προηγούµενης τριετίας 

τουλάχιστον. Από τα στοιχεία αυτά η ∆Α θα µπορεί να αξιολογήσει σε δυαδική κλίµακα 

(ναι/όχι), εάν ο ∆ικαιούχος δύναται να καλύψει την προβλεπόµενη καταβολή του ποσού 

των ίδιων πόρων του στο χρηµατοδοτικό σχήµα της προτεινόµενης πράξης (Γερογιαν-

νάκη 2016, Γκέκας 2015, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

2015α, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2015β, Σιδηρόπουλος 

2016, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015). 

Στις λοιπές περιπτώσεις που η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει στο προτεινόµε-

νο χρηµατοδοτικό σχήµα καταβολή ίδιων πόρων του ∆ικαιούχου, δεν απαιτείται αξι-

ολόγηση του εν λόγω κριτηρίου διότι θεωρείται ότι απαντάται θετικά µε τη διαδικασία 

χρηµατοδότησης της πράξης µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε. 

4.3 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων κατά την Προγραµµα-

τική Περίοδο 2007 - 2013 

Η επιτυχής υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή 

όπως αυτές περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 και εξειδικεύονται σε στρατηγικό επίπεδο στα 

προβλεπόµενα σ’ αυτό Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) αποτέλεσε ταυτόχρονα µια 

µεγάλη πρόσκληση αλλά και ένα ισχυρό εργαλείο για τη σύγκλιση της Ελλάδας µε τις 

οικονοµίες και το βιοτικό επίπεδο των προηγµένων χωρών της ΕΕ, για την επιτάχυνση 

της ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισµό της χώρας.  

Μέσω του Ν.3614 (ΦΕΚ 267Α'/03-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα-

πτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013» προωθήθηκε 

ένα ολοκληρωµένο σύνολο ρυθµίσεων που αποσκοπούσε στη συνολική βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης των δηµόσιων επενδυτικών πό-

ρων, αποδίδοντας ουσιαστική έµφαση στην αναβάθµιση των διοικητικών µηχανι-

σµών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των έργων, στην υποστήριξη των φορέων της 

αυτοδιοίκησης που αποτελούν σηµαντικό πληθυσµό των ∆ικαιούχων της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2007 - 2013, εισάγοντας παράλληλα ρυθµίσεις για τη βελτίωση του 
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θεσµικού περιβάλλοντος βάσει του οποίου υλοποιούνται τα έργα. Το σύστηµα για τη 

διαχείριση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών πόρων καλούνταν να εξασφαλίσει την 

απαραίτητη ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των Κανονισµών για τα Συστήµατα ∆ιαχεί-

ρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικές Περιόδου 2007 - 2013 εισάγοντας παράλληλα 

ρυθµίσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν την απαραίτητη εποπτεία του αναπτυξιακού σχεδι-

ασµού και της εφαρµογής των πολιτικών σε επιτελικό επίπεδο, καθώς και την αποτελε-

σµατικότερη και ποιοτικά αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος, χαρακτηριστικά 

που αναδείχθηκαν σε ιδιαίτερα σηµαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ικανότη-

τας της Ελλάδας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει την Πολιτική της Συνοχής (Αιτιολο-

γική Έκθεση Νόµου 3614/2007). Η ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων 

των Ταµείων απαίτησε, σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου 3614/2007 

κατάλληλες, αποτελεσµατικές και διαφανείς δοµές στις κεντρικές και περιφερειακές 

διοικήσεις οι οποίες θα ήταν ικανές να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονταν από 

το κανονιστικό πλαίσιο (δηµόσιες συµβάσεις, δηµοσιονοµικός έλεγχος, παρακολούθη-

ση, αξιολόγηση, κ.λπ.), καθώς επίσης και φορείς υλοποίησης (∆ικαιούχους) ικανούς 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας έργα. Η απαίτηση αυτή αλλά 

και η κρισιµότητα της απαιτούµενης περιόδου προσαρµογής για την αφοµοίωση των 

µέσων που θα επέτρεπαν το σταδιακό µετασχηµατισµό φορέων και διαδικασιών ώστε 

και η µετάβαση στο νέο σύστηµα να συντελεστεί οµαλά και να αντιµετωπιστούν τυχόν 

εκκρεµότητες κατά τη λήξη του Γ’ ΚΠΣ συνιστούσαν ουσιαστικά επιχειρήµατα υπέρ 

της αξιολόγησης των υφιστάµενων δοµών και του στελεχιακού δυναµικού του Συ-

στήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Γ’ ΚΠΣ αφού εξασφάλιζαν την πλήρη αξιοποί-

ηση της εµπειρίας που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ προς όφελος των αναµε-

νόµενων αναπτυξιακών στόχων, τη δυνατότητα άµεσης ενεργοποίησης των προγραµ-

µάτων της περιόδου 2007 - 2013, τις απαραίτητες συνθήκες για την οµαλή µετάβαση 

από τη Γ’ στη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο και την αποτελεσµατική διαχείριση της 

κρίσιµης µεταβατικής περιόδου, καθώς και µικρότερο κόστος εγκατάστασης και αρ-

χικής λειτουργίας των νέων συστηµάτων. Παράλληλα, για την αντιµετώπιση των αδυ-

ναµιών που είχαν εντοπιστεί στο προηγούµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου προ-

βλέπεται µεταξύ άλλων µέτρων η βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των φο-

ρέων εκτέλεσης των έργων µε την εισαγωγή συστήµατος επιβεβαίωσης της διαχει-

ριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων και παράλληλη υποστήριξη των φορέων της 

αυτοδιοίκησης για την ανταπόκρισή τους σ’ αυτό (Κανακάκης 2010). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτού-

νταν η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων µε στόχο την αποτε-
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λεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που συγχρηµατοδο-

τούνται από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 22 του Ν.3614/2007 ό-

πως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του 

Ν.3840/2010, η παράγραφος 2 καταργήθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του 

Ν.3840/2010 και η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 

10 του Ν.3840/2010 ορίζονται τα εξής: «1. Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, 

εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 87 της 

Συνθήκης, των Ταµείων του άρθρου 24 και των δικαιούχων πράξεων τεχνικής υποστήρι-

ξης της εφαρµογής, επιβεβαιώνεται από αρµόδια διαχειριστική αρχή εφόσον, οι φορείς 

εφαρµόζουν σύστηµα τεκµηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγράµµα-

τος, της ανάθεσης και διαχείρισης συµβάσεων, της παρακολούθησης και πιστοποίη-

σης φυσικού αντικειµένου και της οικονοµικής διαχείρισης. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτή-

σεις για τους δικαιούχους πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησια-

κών προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία προσδιορίζονται στις 

οικείες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Α-

νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον προσ-

διορισµό της µεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 

των δικαιούχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, και δίδεται κάθε 

συναφής αναγκαία οδηγία προς τις διαχειριστικές αρχές. Με όµοια απόφαση µπορούν να 

προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων 

σε µικρά νησιά, αποµακρυσµένες ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, ανάλογα µε τις ιδιαι-

τερότητες των περιοχών αυτών. ∆ιαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαχειρι-

στικής επάρκειας δικαιούχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) 

ΕΛΟΤ 1429. 

2. Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική ε-

πάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική σύµ-

βαση στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δηµό-

σια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου το-

µέα ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο φο-

ρέα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστι-

κής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον δι-

καιούχο. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικα-

στικώς και εξωδίκως τον δικαιούχο έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκό-

ντων της έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. Στην περίπτωση 
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που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα προκα-

λούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές βαρύνουν τον κύριο του έργου. Μετά την 

παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και 

οικονοµική τεκµηρίωση.». 

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 4670/2008 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας θα 

πρέπει να προηγηθεί η δηµοσίευση ή αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές προκειµένου να ενηµερωθούν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι και 

να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη διαχειριστικής τους επάρ-

κεια. Ανεξάρτητα από τη φύση της προτεινόµενης πράξης και ανεξάρτητα από το είδος 

του ∆ικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί οι υπηρεσίες και τα αρµόδια όργανα 

που θα είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες: α) προγραµµατισµός έργων, β) σχεδιασµός 

και ωρίµανση έργων, γ) διενέργεια διαγωνισµών, ανάθεση και διαχείριση σύµβασης, δ) 

παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου έργου και ε) οικονοµική δια-

χείριση έργου. Για την έκδοση πιστοποιητικού εγγράφου διαχειριστικής επάρκειας πρέ-

πει να καλύπτονται οι εξής απαιτήσεις (Απόφαση Αριθµ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 

(ΦΕΚ 792Β'/08-06-2010) του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας, Κασωτάκη 2015): 

� Επάρκεια εφαρµοζόµενου κανονιστικού πλαισίου 

� Οργανωτική δοµή (απαραίτητες υπηρεσίες και όργανα του ∆ικαιούχου και αντί-

στοιχες διαδικασίες) 

� Τεκµηρίωση διαδικασιών διαχείρισης / ύπαρξη εγχειριδίου (διακρίνονται δύο πε-

ριπτώσεις: ∆ικαιούχοι που διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ε-

φαρµογή τεκµηριωµένων διαδικασιών µε χρήση εγχειριδίων) 

� Ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας αφορά τρεις (3) βασικές κατηγορίες ∆ι-

καιούχων: 

� Κατηγορία Α: κατατάσσονται οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιβε-

βαίωση επάρκειας για έργα µε τεχνικό αντικείµενο (δηµόσια έργα υποδοµής) 

� Κατηγορία Β: κατατάσσονται οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιβε-

βαίωση επάρκειας για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο (υπηρεσίες και προµήθειες) 
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� Κατηγορία Γ: υπάγονται λοιποί φορείς οι οποίοι κατά δήλωσή τους ενδιαφέρο-

νται για την επιβεβαίωση της επάρκειας µόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδι-

κευµένες δράσεις ΕΚΤ. 

4.4 Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Εξασφάλισης Ικανότητας ∆ικαι-

ούχων µεταξύ ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Η κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) (Υπουργείο Οι-

κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 2015) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020, ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας των ∆ικαιούχων, είναι ότι οι 

δυνητικού ∆ικαιούχοι καλούνται µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, να 

τεκµηριώσει τη διοικητική, την επιχειρησιακή και τη χρηµατοοικονοµική του ικα-

νότητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης για την οποία υποβάλλει αίτη-

ση. Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δεν απαιτείται να έχουν ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πι-

στοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης 

όπως ίσχυε κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013. 

Η διοικητική ικανότητα του ∆ικαιούχου για να εκτελέσει συγκεκριµένη πράξη στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 τεκµηριώνεται µε στοιχεία που αφορούν όλες τις αντί-

στοιχες τύπου πράξεις που θα µπορούσε να αιτηθεί ο δικαιούχος, και τα οποία είναι 

σταθερά γιατί αποτελούν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας τους, συνεπώς θεωρείται σκό-

πιµο ο φορέας να προετοιµάσει την τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε 

προηγούµενο χρόνο, ώστε να συµπληρώνει για την κάθε αίτηση χρηµατοδότησής του 

(πρόταση που υποβάλλει), τα πρόσθετα στοιχεία για την εκτίµηση της χρηµατοοικο-

νοµικής, όπου απαιτείται και της επιχειρησιακής του ικανότητας. 

Μια δεύτερη σηµαντική διαφοροποίηση των κατευθύνσεων ως προς την ικανότητα 

των ∆ικαιούχων είναι ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4314/2014, όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει, δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραµµατικής Σύµβασης ό-

πως προβλέπονταν στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν.3614/2007, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. Στην παράγραφο 3 του άρ-

θρου 22 του Ν.3614/2007 προβλέπονταν ότι ο “αδύναµος” ∆ικαιούχος µπορούσε να 

συµβληθεί (µέσω προγραµµατικής σύµβασης) µε άλλο “ διαχειριστικά επαρκή ∆ικαι-

ούχο”  µόνο όταν δεν “ επιβεβαιώνονταν η διαχειριστική του επάρκεια” . Στην Προ-

γραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 ο ∆ικαιούχος δύναται για τον ίδιο τύπο πράξεων, να 

λειτουργήσει σε µια πράξη ως ∆ικαιούχος ο ίδιος, χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο 



- 87 - 

στελεχιακό του δυναµικό, ενώ σε άλλη πράξη δύναται µε κατάλληλη τεκµηρίωση να 

µεταβιβάσει την αρµοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό ∆ικαιούχο µέσω προγραµ-

µατικής σύµβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. 

Στην Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 ένας “αδύναµος” ∆ικαιούχος µπορεί να µε-

ταβιβάσει την αρµοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριµένης πράξης σε άλλο ∆ικαιούχο (υπο-

κατάσταση ως ∆ικαιούχος) µε προγραµµατικές συµβάσεις που προβλέπονται ήδη στην 

υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία, για παράδειγµα µε αξιοποίηση του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010 (Γερογιαννάκη 2016, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Κρήτης 2015α, Σιδηρόπουλος 2016). Σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, ως ελάχιστη προϋπόθεση για θετική αξιο-

λόγηση θεωρείται η µη ταυτόχρονη συµµετοχή του κύριου επιβλέποντα σε περισσό-

τερα από δύο (2) έργα προϋπολογισµού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή 

σε περισσότερα από τρία (3) έργα συνολικά περιλαµβανοµένου ενδεχοµένως και ενός 

(1) άνω των ορίων. Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιό-

δου 2007 - 2013 δεν υπήρχε αντίστοιχη προϋπόθεση. 

Οι προϋποθέσεις εξασφάλισης διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητι-

κών ∆ικαιούχων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 παρουσιάζουν πολλά 

κοινά σηµεία µε τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εξασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. Ως εκ τούτου 

οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν την τεκµηρίωση της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2007 - 2013 και την υπάρχουσα εµπειρία προκειµένου να µειωθεί ο 

διοικητικός φόρτος (Γκέκας 2015, Σιδηρόπουλος 2016). 

Βασική επίσης διαφοροποίηση µεταξύ των Σ∆Ε των δύο (2) Προγραµµατικών Περιό-

δων αποτελεί η δυνατότητα που παρέχεται από το Ν.4314/2014 µέρος ή και το σύνολο 

των κριτηρίων εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρηµατι-

κής ικανότητας του ∆ικαιούχου µπορεί να καλυφθεί και µέσω σχετικής πιστοποίη-

σης
57 από τρίτους φορείς. Στο άρθρο 22 του Ν.3614/2007 δεν προβλέπονταν αρχικά 

δυνατότητα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ικαιούχου από φορέα ε-

κτός της αρµόδια ∆ιαχειριστικής Αρχής. Στη συνέχεια όµως µε το Ν.3840/2010 δόθηκε 

διαζευκτικά η δυνατότητα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιού-

χου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429. 

Επισηµαίνεται ότι στους Ν.4314/2014 και Ν.3614/2007 δεν αναφέρονται ορισµοί για 

τους όρους “διαχειριστική ικανότητα”, “ επιχειρησιακή ικανότητα” και “χρηµατοδοτική 

                                                 
57 Π.χ. ΕΛΟΤ 1429 ή ISO 9001. 
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ικανότητα” και “διαχειριστική επάρκεια” αντίστοιχα του δυνητικού ∆ικαιούχου όπως 

γίνεται µε άλλους όρους. 

4.5 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα περιορισµένη στα θέµατα της διαχειριστικής επάρκειας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 και σχεδόν α-

νύπαρκτη στα θέµατα της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανό-

τητας των δυνητικών ∆ικαιούχων των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Προγραµ-

µατικής Περιόδου 2014 - 2020. Μιας και τα θέµατα της επάρκειας/ικανότητας των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων αφορούν αποκλειστικά και µόνο την ελληνική δηµόσια διοίκηση, 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσµατα της βι-

βλιογραφικής έρευνας που την αφορούν. 

Παρουσίαση των κριτηρίων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών 

∆ικαιούχων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 πραγµατοποιείται από την Ευ-

αγγέλου (2007). Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της διαχειριστικής ικανότητας 

των τελικών ∆ικαιούχων µε ιδιαίτερη έµφαση στις δυνατότητες των Οργανισµών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης κατά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων τους. Πα-

ρουσιάζεται το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλία 2007 - 2013 και 

επιχειρείται µια συγκριτική αξιολόγηση των τελικών ∆ικαιούχων (ουσιαστικά των ΟΤΑ 

Α’ Βαθµού µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ∆ΕΚΟ, κ.α.) κατά την προη-

γούµενη Γ’ Προγραµµατική Περίοδο προκειµένου να διαπιστωθεί η ετοιµότητά τους 

για την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013. Το κύριο µειονέκτηµα της συγκριτι-

κής αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε είναι η αποκλειστικά και µόνο χρήση στοι-

χείων από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). Πραγµατοποιήθηκε επί-

σης σύγκριση των ∆ήµων Λαρισαίων και Σερρών οι οποίοι ανήκουν σε δύο (2) διαφο-

ρετικές διοικητικές περιφέρειες ως προς τη διαχειριστική τους ικανότητα για την υλο-

ποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. Όπως ι-

σχυρίζεται η Ευαγγέλου (2007) επιχειρείται να εξεταστεί η ύπαρξη τυχόν παρατυπιών 

και παρεκκλίσεων κατά την υλοποίηση των πράξεων. Η σύγκριση πραγµατοποιήθηκε 

µε ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από δύο (2) ερωτηµατολόγια. Το πρώ-

το ερωτηµατολόγιο αφορούσε τη διαπίστωση ή µη της ύπαρξης συγκεκριµένης οργα-

νωτικής δοµής και της χρήσης εγχειριδίου διαδικασιών στους δύο (2) δήµους. Το δεύ-

τερο ερωτηµατολόγιο επιχειρούσε να διαπιστώσει διάφορες αδυναµίες των δήµων σε 

επίπεδο θεσµικού πλαισίου, επάρκειας προσωπικού, επιχειρησιακών δυνατοτήτων και 
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οικονοµικής υπηρεσίας ουσιαστικά, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προ-

κειµένου οι δήµοι να προετοιµαστούν για την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο. 

Η Ζήφκα (2010) µελέτησε και ανέλυσε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 

προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος 

διαχειριστικής επάρκειας στο ∆ήµο Αξιού. Αναδεικνύει τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 

µπορεί να προκύψουν κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε 

φορέα µικρού µεγέθους ο οποίος δεν έχει κατάλληλο υπόβαθρο και κουλτούρα και ο 

οποίος καλείται να το εφαρµόσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ένταξης πράξεων για χρη-

µατοδότηση στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Σε αντιστοιχία 

µε τη Ζήφκα (2010) η Ζώη (2010) αναφέρεται στην εφαρµογή συστήµατος διασφάλι-

σης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 στο ∆ήµο Ιλίου, ο Αρβανίτης (2015) 

αναφέρεται στην εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας στο ∆ήµο Πύλου - Νέ-

στορος,  ο Καλαθάς (2009) αναφέρεται στην προσαρµογή των διαδικασιών του Ειδικού 

Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στις απαιτήσεις της διαχειριστι-

κής επάρκειας των συγχρηµατοδοτούµενων έργων κατά τη µεταβατική περίοδο από το 

Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ο Κανατάς (2016) αναφέρεται γενικά στην απαίτηση 

της διαχειριστικής επάρκειας των δηµοσίων φορέων για την εκτέλεση δηµοσίων συµ-

βάσεων, ο Χαλάτσης (2012) και οι Χαλάτσης και Φιτσιλής (2012) αναφέρεται στις 

προσεγγίσεις ανάπτυξης, στα εµπόδια και τις προοπτικές βελτίωσης των συστηµάτων 

διαχειριστικής επάρκειας στους ΟΤΑ, ο Παπαγεωργίου (2016) αναφέρεται γενικά στις 

απαιτήσεις εφαρµογής του προτύπου ISO 9001:2008 σε ΟΤΑ Α’ Βαθµού, ενώ ο Καρα-

µαλής (2010) αναφέρεται γενικά στις απαιτήσεις εφαρµογής του προτύπου ΕΛΟΤ 

1429:2008 σε ΟΤΑ Α’ Βαθµού. 

Ο Κελεσίδης (2010) αναφέρει τα προβλήµατα υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 εστιάζοντας στην απαίτηση της επιβεβαί-

ωσης της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων. Μέσω µιας συγκεκριµένης µελέ-

της περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαπιστώνει τη δυσκολία επιβεβαίωσης 

της διαχειριστικής επάρκειας του φορέα λόγω διαφόρων προβληµάτων (π.χ. εµµονή σε 

παραδοσιακή µέθοδο διοίκησης, δυσχέρειες ενδοϋπηρεσιακών συνεργασιών, κατακερ-

µατισµός δοµής, άγνοια, ευθυνοφοβία, γραφειοκρατία). Τρία (3) όµως έτη µετά την έ-

ναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου και µόλις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του φο-

ρέα σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 τα συµπεράσµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν αξιόπι-

στα. 
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Θεωρητική αποκλειστικά προσέγγιση της εφαρµογής συστηµάτων διασφάλισης ποιότη-

τας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:2008 πραγµατοποιείται από την 

Κέσκου (2011). Στην εργασία παρουσιάζονται µέθοδοι και τεχνικές χρησιµοποίησης 

των προτύπων, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 

Ο βαθµός συµβολής της ανάπτυξης, ενσωµάτωσης και εφαρµογής του συστήµατος δια-

σφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 στην επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας Οργανι-

σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε απώτερο σκοπό τη συγχρηµατοδότησή τους από το 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 εξετάζεται από τον Αραµπατζή (2011). Η έρευνα πραγµατοποιήθη-

κε µε διανοµή ερωτηµατολογίου σε διευθυντές και προϊσταµένους τµηµάτων διοικητι-

κών, τεχνικών και οικονοµικών υπηρεσιών, στον δήµαρχο και στους ειδικούς συνεργά-

τες του ∆ήµου Φερών. Σκοπός του ερωτηµατολογίου ήταν να αναδείξει: α) το επίπεδο 

ανάπτυξης και εφαρµογής του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, β) τις ενδεχόµενες 

αδυναµίες του και την προοπτική βελτίωσής του, γ) το βαθµό και το µέγεθος εµπλοκής 

του προσωπικού και της αιρετής διοίκησης στις διαδικασίες και τη λειτουργία του συ-

στήµατος διασφάλισης ποιότητας και δ) τη συσχέτιση της εφαρµογής του συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας µε την επίτευξη της απόκτησης της διαχειριστικής επάρκειας. Η 

έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει άµεση και µάλιστα θετικά καταλυτική 

σχέση µεταξύ του εφαρµοζόµενου συστήµατος και της επίτευξης διαχειριστικής επάρ-

κειας και ότι οι διαδικασίες και λειτουργίες του δήµου που τηρήθηκαν µε την εφαρµογή 

του προτύπου διευκόλυναν τη διαδικασία ένταξης πράξεων. Το συµπέρασµα αυτό όµως 

δεν φαίνεται να τεκµηριώνεται διότι δεν αναφέρονται ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τον 

αριθµό των πράξεων του δήµου που προτάθηκαν και εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και την πορεία εξέλιξης των πράξεων αυτών. 

Ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας δεν θα πρέπει να εξασφαλίζει µόνο την ένταξη 

των πράξεων αλλά και την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Η άποψη των υπαλλήλων 

του δήµου (εκτός αυτών που κατέχουν θέση ευθύνης) δεν λήφθηκε υπόψη. Σε αντιστοι-

χία µε τον Αραµπατζή (2011), η Κοϊου (2016) αναφέρεται στην εφαρµογή συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 στο ∆ήµο Θέρµης. 

 Σε αποκλειστικά και µόνο θεωρητικό επίπεδο η Αλβανού Ταταρίδου (2012) προσπαθεί 

να παρουσιάσει τους κανόνες που καλείται να ακολουθήσει ένας φορέας που εποπτεύε-

ται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να χαρακτηρίζεται δια-

χειριστικά επαρκής ώστε να µπορεί να είναι ∆ικαιούχος για την υλοποίηση έργων στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Ουσιαστικά γίνεται παρουσίαση του προτύπου ΕΛΟΤ 
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1429:2008. Έµφαση δίνεται στα κοινά σηµεία που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο και 

την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας. 

Ο Βράκας (2013) επιχείρησε, όπως υποστηρίζει, να διαπιστώσει εάν τα συστήµατα δια-

χειριστικής επάρκειας επηρεάζουν και βελτιώνουν την επίδοση των τεχνικών υπηρε-

σιών των ΟΤΑ Α’ Βαθµού και τον τρόπο που ενδείκνυται για να µετρηθεί η επίδραση 

αυτή. Χρησιµοποιώντας δείκτες επίδοσης που ανέπτυξε µε τη µεθοδολογία SMART 

προσπάθησε επιπλέον να διαπιστώσει εάν οι δείκτες που ανέπτυξε ήταν κατάλληλοι για 

να µετρήσουν της επίδραση αυτή. Συγκεκριµένα, για τρεις (3) επιχειρησιακούς στόχους 

(επαρκής ωρίµανση των έργων του τεχνικού προγράµµατος ώστε να εξασφαλίζεται έ-

νταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, υλοποίηση του µέγιστου αριθµού έργων του 

τεχνικού προγράµµατος και µεγιστοποίηση απορρόφησης κονδυλίων) ενός ΟΤΑ Α’ 

Βαθµού προτείνει δώδεκα (12) συνολικά δείκτες επίδοσης της τεχνικής υπηρεσίας του. 

Καθένα από τους δείκτες αυτούς τον αντιστοιχίζει µε µία απαίτηση όπως υποστηρίζει 

του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας. Οι δείκτες όµως που προτείνονται δεν είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν/χαρακτηριστούν ως “δείκτες επίδοσης” διότι δεν αποτελούν το 

µέτρο µιας παραµέτρου ή µιας εκροής δια του οποίου αποτιµάται η επίδοση ενός συ-

στήµατος ως προς ένα στόχο ή ως προς ένα κριτήριο αποκλεισµού ή ως προς ένα κρι-

τήριο αξιολόγησης (Παναγιωτακόπουλος 2002). Επιπρόσθετα δεν διαθέτουν τα βασικά 

στοιχεία (προϋποθέσεις) ενός αποτελεσµατικού δείκτη επίδοσης που είναι: α) η συσχέ-

τισή του µε συγκεκριµένη σκοπιά, δηλαδή µε συγκεκριµένο ιεραρχικό επίπεδο, στόχο 

και κριτήριο, β) η µονάδα µέτρησης, γ) η µέθοδος µέτρησης και ο φορέας που κάνει την 

µέτρηση, δ) η αποσαφήνιση του αν αύξηση του µέτρου (δηλαδή, της τιµής του δείκτη) 

σηµαίνει βελτίωση της επίδοσης, από τη συγκεκριµένη σκοπιά ή όχι, ε) η σχέση µε άλ-

λους δείκτες και στ) τα όρια ισχύος και εφαρµογής του δείκτη. Εξάλλου, η εφαρµογή 

συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας αφορά µόνο στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτού-

µενων έργων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και όχι στην εκπόνηση 

µελετών δηµοσίων έργων και στις προπαρασκευαστικές απαιτούµενες ενέργειες (πριν 

την υποβολή πρότασης) ενός δυνητικού ∆ικαιούχου. Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγει 

και η αξιολόγηση της έρευνας του Γλαβέλη (2012) η οποία πραγµατοποιήθηκε σε δή-

µους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αντικείµενο της έρευνας της Γαλανάκη (2016) αποτέλεσε η διερεύνηση και αξιολόγη-

ση της εφαρµογής επιλεγµένων προτύπων διαχειριστικής επάρκειας και ποιότητα (ISO 

9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008) στη διοίκηση και διαχείριση έργων που περιλαµβά-

νουν τεχνικές εργασίες ανάδειξης και αποκατάστασης σταθερών µνηµειακών συνόλων 
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της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η επιλογή των προτύπων πραγµατοποιήθηκε 

σε ακολουθία µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο διαχειριστικής επάρκειας των ελληνι-

κών δηµοσίων οργανισµών υλοποίησης έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και επεκτάθηκε στην παρουσίαση της βάσης ατοµικής επαγγελµατικής 

επάρκειας του ∆ιεθνή Οργανισµού ∆ιαχείρισης Έργων (IPMA). Η Γαλανάκη (2016) 

µέσα από µία µελέτη περίπτωσης ενός έργου αυτεπιστασίας υποστηρίζει ότι τα πρότυπα 

αυτά καλύπτουν αντιπροσωπευτικά το αντικείµενο της επάρκειας σε επίπεδο έργων. Η 

εξαγωγή του συµπεράσµατος αυτού όµως γίνεται στη βάση αξιολόγησης των διαδικα-

σιών που εφαρµόζονται και όχι της ποιότητας του τελικού έργου. 

Η Ζερβάκη (2017) εξετάζει το θέµα της παρακολούθησης και του ελέγχου των συγχρη-

µατοδοτούµενων πράξεων µέσω µεθόδων που άπτονται στη διασφάλιση ποιότητας. 

Κύριο αντικείµενο της εργασίας αποτέλεσε η περιγραφή και ανάλυση των ελέγχων που 

διενέργησε η αρµόδια Αρχή Ελέγχου κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

καθώς και η απόδειξη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας που επιχειρείται διαχρο-

νικά έως την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. Τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων αναφορικά µε την ορθή λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

και τη χρηστή υλοποίηση των επιµέρους συγχρηµατοδοτούµενων έργων, αποτελούν τα 

δεδοµένα για τη διερεύνηση συσχετισµών οι οποίοι ευνοούν τη συχνότητα των ευρηµά-

των/σφαλµάτων ως προς την τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απο-

τυπώνονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Στόχος της Dalla (2017) αποτέλεσε η αξιολόγηση ενός υφιστάµενου συστήµατος δια-

χειριστικής επάρκειας, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και εφαρµό-

ζεται στο Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης το οποίο είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

µάτων. Αντικείµενο της εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων, πεποιθήσεων 

και αντιλήψεων των εργαζοµένων σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχειρι-

στικής επάρκειας. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου µε τη χρήση ερωτηµα-

τολογίων στους υπαλλήλους και στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. Η ανάλυση 

έδειξε ότι η εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας παρουσίασε σηµαντι-

κές καθυστερήσεις και προβλήµατα και κατά κανόνα δεν ακολουθούνται οι απαιτήσεις 

και οι προδιαγραφές του. Προέκυψε επίσης ότι το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συνολικού στρατηγικού και επιχειρησιακού προ-

γραµµατισµού του οργανισµού. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού και οι διαθέσι-

µες υλικοτεχνικές υποδοµές διευκολύνουν την εφαρµογή. Το σύστηµα θα µπορούσε να 
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χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο παρέχοντας στη διοίκηση του Ιδρύµατος υποστήριξη για 

να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των ακολουθούµενων διαδικασιών. Η 

Dalla (2017) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχειριστι-

κής επάρκειας µπορεί να οδηγήσει σταθερά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που ακολουθεί για τη διαχείριση συγχρηµατο-

δοτούµενων δράσεων. Επισηµαίνεται όµως, ότι η Dalla (2017) διαπίστωσε τη χρησιµό-

τητα ενός υφιστάµενου συστήµατος µέσω ποιοτικής έρευνας, αν και εφόσον υπήρχαν 

στοιχεία θα έπρεπε να διεξαχθεί ποσοτική έρευνα η οποία θα έπρεπε να οδηγεί στα ίδια 

συµπεράσµατα. Ουσιαστικά η εργασία αποτελεί αξιολόγηση της εφαρµογής ενός συ-

στήµατος ποιότητας βασισµένο στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και δεν λαµβάνει υπόψη 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν προσπάθειες ανάλυσης και άλλων ζητηµάτων, 

εκτός της διαχειριστικής επάρκειας, που σχετίζονται µε τις συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις, όπως η διαχείριση κινδύνων έργων (Καραγιάννης 2017, Παραπανήσιου 2013, 

Σάρκουλα 2015), η ποιότητα κατασκευής ενός έργου (Αλεξόπουλος 2006, ∆ούλης 

2017, Καραµουσκέτας 2017, Κριτσωτάκη 2017), το κόστος ενός έργου (Γαϊτανίδης 

2014, Παπαδόπουλος 2012), τα πρότυπα διαχείρισης έργων (Γεωργιάδου 2014, Μού-

ζουλας 2015, Παπακώστα 2016) και η οργανωτική ωριµότητα (Βερούτης 2015, Για-

γκουνίδης 2015, Κωνσταντινόπουλος 2016, Χατζηθεοδοσίου 2017). 

Για να υλοποιηθεί ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο δεν απαιτείται µόνο η εξασφάλιση 

της διαχειριστικής επάρκειας του φορέα υλοποίησης αλλά και του αναδόχου κατα-

σκευής του έργου ο οποίος και εκείνος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχο σύστηµα δια-

σφάλισης ποιότητας, αν και δεν είναι έως σήµερα υποχρεωτικό από την ελληνική νοµο-

θεσία (Βούρβαχης 2004, Ζουπίδης 2017, Ηλιάδης 2007, Κρήτου 2017, Κυπριτζής 2013, 

Λιόλιου 2013, Μυλόπουλος 2016, Νικολέρη 2004, Ντούφας 2008). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

5.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των 

συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων πράξεων δηµόσιου χαρακτή-
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ρα οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Τα-

µεία (Ε∆ΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στον ελ-

ληνικό δηµόσιο τοµέα. Η διαχρονική εξέλιξη των συστηµάτων υλοποίησης, διαχείρι-

σης, ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) που έχουν 

υλοποιηθεί στις διάφορες Προγραµµατικές Περιόδους αναδεικνύει πολύ σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις από τη µια περίοδο στην επόµενη, µε τη θέσπιση ειδικών αρχών και 

µηχανισµών και την καθιέρωση ολοένα και αυστηρότερων διαδικασιών παρακολούθη-

σης και ελέγχου, οι οποίες σε γενικές γραµµές έχουν συµβάλει θετικά στους ρυθµούς 

υλοποίησης των ΕΠ και στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Ειδικότερα, η πορεία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και η µέχρι σήµερα εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 έχουν καταδείξει πλήθος αδυναµιών κατά την εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχεί-

ρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, προβληµάτων που αφορούν 

στη συνεργασία των ∆ιαχειριστικών Αρχών µε τους ∆ικαιούχους και στην επάρκεια 

των εργαλείων υποστήριξης του ΕΣΠΑ. Κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχή εφαρ-

µογή στην πράξη της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2014 - 2020 αποτε-

λούν, εκτός από την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, η διοικητική ικανότητα των Αρ-

χών ∆ιαχείρισης και των ∆ικαιούχων να υλοποιήσουν τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Στην παρούσα εργασία αναλύοντας και αξιολογώντας το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ε-

λέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 σε σύγκριση µε το αντίστοι-

χο της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, εστιάζοντας στις διαδικασίες αξιολό-

γησης της απαιτούµενης διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικα-

νότητας των ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (της διαχειριστικής επάρκειας των 

∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 αντίστοιχα) επιχειρείται η εξαγωγή συµπερασµά-

των για την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων και τον τρόπο αξιολόγησής της κα-

θώς επίσης και η διαµόρφωση προτάσεων για τυχόν απαιτούµενη απλούστευση και επι-

τάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης. Ουσιαστικά επιχειρείται να απαντηθεί το ερώ-

τηµα “Οι διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρµόζονται εξασφαλίζουν την επιλογή ∆ι-

καιούχων ικανών να σχεδιάσουν, να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν συγχρηµατοδο-

τούµενες πράξεις σύµφωνα µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανονισµούς και την αρχή 

της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (οικονοµία, αποδοτικότητα και αποτελεσµα-

τικότητα);”. 
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5.1.1 Ερευνητική Προσέγγιση 

Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας και προκειµένου να γίνει µια ολιστική εκτί-

µηση επιλέχθηκε ένας Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού (ΟΤΑ Α’ Βαθ-

µού) και ένας Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθµού (ΟΤΑ Β’ Βαθµού) οι 

οποίοι λειτουργούν ως δυνητικοί ∆ικαιούχοι στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων (ΕΠ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. Συγκεκριµένα, επιλέχθη-

καν ο ∆ήµος Κατερίνης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως αυτοί οι Οργανισµοί Το-

πικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συστάθηκαν µε το Ν.3852/2010 όπως ισχύει. Επιπρόσθε-

τα, και προκειµένου να ληφθεί υπόψη και η σκοπιά ανάλυσης των αρµόδιων για την 

αξιολόγηση της ικανότητας / επάρκειας των δυνητικών ∆ικαιούχων αρχών και συγκε-

κριµένα των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) (∆ιαχειριστικών Αρχών) των Επι-

χειρησιακών Προγραµµάτων επιλέχθηκαν οι ΕΥ∆ των δεκατριών (13) Περιφερεια-

κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων58 και επιπλέον η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-

σης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Υποδοµές Μετα-

φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020) και 

η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΕΥ∆-

ΠΑΑ 2014 - 2020) ως οι ΕΥ∆ οι οποίες στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 πρόκειται 

να εκδώσουν προσκλήσεις για χρηµατοδότηση απευθυνόµενες κυρίως σε δυνητικούς 

∆ικαιούχους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού.  

Για την ορθή καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης έγινε µεθοδο-

λογική τριγωνοποίηση της έρευνας µε τη χρήση διαφορετικών ποιοτικών και ποσοτι-

κών µεθόδων συλλογής δεδοµένων. Η τριγωνοποίηση αφορά τη χρήση πολλαπλών µε-

θόδων, οπτικών, θεωριών ή/και ερευνητών στην ίδια ερευνητική αξιολογική µελέτη, µε 

στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητας των ερευνητικών δεδοµένων που προκύπτουν από 

αυτή (Κλήµης 2014, Μαγγόπουλος 2004, Easton 2010, Stake 1995, Yin 2014, Zainal 

2007). Σύµφωνα µε τον Μαγγόπουλο (2004, σελ. 82) «η συλλογή δεδοµένων στη µελέτη 

περίπτωσης καθίσταται εφικτή µε την αξιοποίηση ποικίλων µεθόδων και τεχνικών. Εν-

δεικτικά αναφέρονται η παρατήρηση, η συνέντευξη, η µελέτη αρχειακού υλικού, οι οµάδες 

εστίασης, η χρήση διαφόρων δοκιµασιών, το ερωτηµατολόγιο, η εξέταση πολιτιστικών 

αντικειµένων που εµφανίζονται στο φυσικό περιβάλλον της περίπτωσης.». Οι µέθοδοι 

που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

� ανάλυση αρχειακού υλικού 

                                                 
58 Βλ. και Παράγραφο 3.3. 



- 96 - 

� ερωτηµατολόγιο 

� παρατήρηση. 

Η κάθε µία από τις ανωτέρω µεθόδους εξετάζει στοιχεία του εσωτερικού και του εξω-

τερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Κατερίνης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 

ΕΥ∆ που επιλέχθηκαν. 

Το αρχειακό υλικό που µελετήθηκε προήλθε: 

(α) από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κατερίνης και συγκεκριµένα από το Τµήµα ∆ιαχείρι-

σης Ανθρώπινου ∆υναµικού, το Τµήµα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων και το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και ∆ιαφάνειας 

(β) από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριµένα από τη ∆ιεύθυνση 

∆ιοίκησης, τις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρι-

σας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας, τη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµ-

µατισµού και τη Νοµική Υπηρεσία 

(γ) από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΜΟ∆ Α.Ε.59. 

Τα στοιχεία που δόθηκαν αφορούσαν τη δοµή και το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου 

Κατερίνης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των ΕΥ∆. ∆όθηκαν επίσης στοιχεία που 

αφορούσαν συγχρηµατοδοτούµενα έργα που υλοποιήθηκαν από το ∆ήµο Κατερίνης και 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέσα των ΟΠΣ 2007 - 2013 και ΟΠΣ 2014 - 2020 συλλέ-

χθηκαν στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων των 

Προγραµµατικών Περιόδων 2007 - 2013 και 2014 - 2020. Έτσι, µελετήθηκαν καλύτερα 

και λεπτοµερέστερα τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος των δυνητικών ∆ικαι-

ούχων και των ΕΥ∆ και ήταν δυνατόν να εξαχθούν περισσότερα συµπεράσµατα για τις 

δυνατότητες και αδυναµίες στο σύνολο των οργανισµών. 

Με χρήση ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε επιπλέον καταγραφή και αξιολόγηση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος των δυνητικών ∆ικαιούχων και των ΕΥ∆ και διαπιστώ-

θηκαν οι απόψεις του ανθρώπινου δυναµικού για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγ-

χου (Σ∆Ε) των ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Από την αρχή της έρευνας 

αποκλείστηκε η χρήση αποκλειστικά δευτερογενών δεδοµένων καθώς προκρίθηκε ότι, 

λόγω της παλαιότητας και “ανεπάρκειας” ορισµένων µελετών από τις εκτεθείσες στην 

προηγηθείσα βιβλιογραφική έρευνα αλλά και λόγω των δραστικών αλλαγών (οικονοµι-

κές, πολιτικές, κοινωνικές, κ.α.) που έχουν λάβει χώρα τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε 

εγχώριο επίπεδο το τελευταίο διάστηµα είναι επιβεβληµένο να συλλεχθούν επίκαιρα 

                                                 
59 Βλ. Παράγραφος 3.2.1 
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πρωτογενή δεδοµένα για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της επιχειρούµενης έρευνας. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 δεν έχει έως σήµερα πραγµατοποιηθεί καµία έρευνα 

για την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγ-

χου (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και σύγκρισή του µε αυτό του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

Τα πλεονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου είναι η ευκολία πρόσβασης στο δείγµα, κα-

θώς και η ταχύτητα συλλογής των επιθυµητών πληροφοριών από ένα µεγάλο αριθµό 

υποκειµένων. Η επεξεργασία των δεδοµένων καθίσταται ευκολότερη δεδοµένου ότι τα 

δεδοµένα µπορούν να συγκεντρώνονται και από µακρινές αποστάσεις. Το υποκείµενο 

είναι ευκολότερο να απαντήσει, ιδιαίτερα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. ∆ιασφαλίζε-

ται η ανωνυµία των απαντήσεων, προσφέροντας παράλληλα στους εργαζόµενους την 

επιλογή του χρόνου συµπλήρωσής του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση και δεδοµένου 

ότι οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα στελέχη 

των ΕΥ∆ ασχολούνται στην καθηµερινότητά τους µε πολλά διαφορετικά υπηρεσιακά 

αντικείµενα, η χρήση του ερωτηµατολογίου θεωρήθηκε προτιµότερη εφόσον εξασφάλι-

ζε τη συλλογή δεδοµένων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και επέτρεπε τη διασφάλιση 

της ανωνυµίας η οποία ήταν καθοριστικής σηµασίας για την προθυµία των υπαλλήλων 

να συµµετάσχουν στην έρευνα (∆ηµητριάδη 2000).  

Η ερευνήτρια έχοντας την ιδιότητα της υπαλλήλου αρχικά της κρατικής Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας60, στη συνέχεια του ∆ήµου Κατερίνης και εντός των χρονικών 

πλαισίων εκπόνησης της παρούσας εργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε τη δυνα-

τότητα της προσωπικής παρατήρησης, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής συ-

µπερασµάτων που αφορούν στο άµεσο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και το εσωτερικό 

περιβάλλον των φορέων σχετικά µε τις πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, 

την κουλτούρα και τη δοµή των φορέων, τις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηµατοδο-

τούµενων έργων, κ.α. 

Μια ακόµη ερευνητική µέθοδος που θα µπορούσε να λάβει χώρα στην παρούσα έρευνα 

είναι η συνέντευξη. Το βασικότερο ίσως πλεονέκτηµα της συνέντευξης είναι ότι χάρη 

στην αµεσότητά της µπορεί να απελευθερώσει ειλικρινή πρωτογενή δεδοµένα, ιδιαίτε-

ρα αν ο συνεντευκτής είναι άτοµο προικισµένο µε το χάρισµα της αποτελεσµατικής ε-

πικοινωνίας, τόσο της λεκτικής όσο και της µη λεκτικής, ώστε να διαµορφώσει το κα-

τάλληλο κλίµα για µια επιτυχηµένη συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε, 

                                                 
60 Η κρατική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν.3852/2010 και αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το άρθρο 280 του Ν.3852/2010 µεταβιβάστηκαν 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 
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κάνοντας τους συνεντευξιαζόµενους να νιώσουν άνετα και µε τη δυνατότητα των διευ-

κρινήσεων που προσφέρει η άµεση επαφή συνεντευκτή - συνεντευξιαζόµενου, να τους 

οδηγήσει να αποκαλύψουν δεδοµένα τα οποία δεν θα µπορούσαν ίσως να αποκαλυφ-

θούν σε κανένα ερωτηµατολόγιο, παρά την ανωνυµία που αυτό θα διαφύλασσε. Επειδή 

όµως το υπό διερεύνηση θέµα απαιτεί να συνεντευξιαστούν πολλά άτοµα, τόσο διευθυ-

ντές και προϊστάµενοι όσο και υφιστάµενοι, προκειµένου να αναλυθεί σε βάθος το θέµα 

και να εξασφαλιστεί το επιθυµητό για την έρευνα εύρος του δείγµατος, η συνέντευξη 

κρίθηκε ασύµφορη λόγω του περιορισµένου χρόνου αλλά και της ενδεχόµενης απροθυ-

µίας ατόµων να δώσουν συνέντευξη (κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση του ερωτη-

µατολογίου). 

5.2 Το ∆είγµα 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δηµιουργήθηκαν δύο (2) διαφορετικά ερωτη-

µατολόγια τα οποία όµως παρουσιάζουν κοινά στοιχεία µεταξύ τους και διανεµήθηκαν 

σε υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των ΕΥ∆ 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Κοινό ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε ηλεκτρονικά (µέ-

σω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης και της Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας ως εξής: 

� Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερω-

τηµατολόγιο ανέρχονταν σε πενήντα (50) άτοµα. Οι αρµοδιότητες και τα καθήκο-

ντα των υπαλλήλων αυτών σχετίστηκαν στο παρελθόν (κατά την περίοδο 2007 - 

2013) ή/και σχετίζονται σήµερα (από το 2014 έως σήµερα) µε τη διαχείριση και 

υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (π.χ. προγραµµατισµός έργων, υλο-

ποίηση έργων, οικονοµική διαχείριση έργων). Επίσης, στο ερωτηµατολόγιο κλήθη-

καν να απαντήσουν και υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης οι οποίοι 

στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί µε υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ή 

δύναται να απασχοληθούν σε τέτοιου είδους πράξεις κατά την Προγραµµατική Πε-

ρίοδο 2014 - 2020 µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Κατερί-

νης. 

� Οι υπάλληλοι των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς 

και υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικού και της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι 
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κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ανέρχονταν σε εκατόν τριάντα 

(130) άτοµα. 

∆ιαφορετικό ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε ηλεκτρονικά (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου) από τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

Α.Ε. (ΜΟ∆ Α.Ε.)61 στα εξακόσια τριάντα ένα (631) στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών 

∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των και των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» και ΕΠ 

«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και του Προγράµµατος 

«Αγροτική Ανάπτυξη». 

Η αποστολή και συγκέντρωση ερωτηµατολογίων ξεκίνησε στις 15 ∆εκεµβρίου 2017 

και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2018. Συνολικά συγκεντρώθηκαν σαράντα δύο 

(42) απαντήσεις από το ∆ήµο Κατερίνης εκ των οποίων οι σαράντα (40) ήταν άρτια 

συµπληρωµένες και χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα (ποσοστό 95,32%), εκατόν δέ-

κα πέντε (115) απαντήσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκ των οποίων οι εκατόν 

δέκα (110) ήταν άρτια συµπληρωµένες και χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα (ποσο-

στό 95,65%) και  διακόσιες σαράντα (240) απαντήσεις από τις Ειδικές Υπηρεσίες 

∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) εκ των οποίων οι διακόσιες τριάντα επτά (237) ήταν άρτια συ-

µπληρωµένες και χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα (ποσοστό 98,75%). Συνεπώς, συ-

γκεντρώθηκαν συνολικά εκατόν πενήντα (150) απαντήσεις δυνητικών ∆ικαιούχων 

και διακόσιες τριάντα επτά (237) απαντήσεις Αρχών ∆ιαχείρισης. 

Η καταλληλότητα του µεγέθους του δείγµατος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι απόψεις των µελετητών διαφέρουν και έχουν δια-

τυπωθεί διάφορες θεωρίες ανάλογα µε το αρχικό δείγµα, τη στατιστική ανάλυση που 

ακολουθείται και την ακρίβεια που απαιτείται ή το σκοπό της έρευνας (Ζαφειρόπουλος 

2012, Castello and Osborne 2005, Fabrigar et al. 1999, Krejcie and Morgan 1970). Το 

δείγµα της παρούσας έρευνας θεωρείται ικανοποιητικό λαµβάνοντας υπόψη προηγού-

µενες δηµοσιευµένες µελέτες στις κοινωνικές επιστήµες (Fabrigar et al. 1999). 

5.3 Τα Ερωτηµατολόγια 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δηµιουργήθηκαν δύο (2) διαφορετικά ερωτη-

µατολόγια τα οποία όµως παρουσιάζουν κοινά στοιχεία µεταξύ τους. Το πρώτο ερωτη-

µατολόγιο διαµορφώθηκε για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας. Ο ∆ήµος Κατερίνης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι φορείς που 
                                                 
61 Βλ. και Παράγραφο 3.2.1 
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µπορούν να λειτουργήσουν αποκλειστικά και µόνο ως δυνητικοί ∆ικαιούχοι στα πλαί-

σια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε για τα στελέχη των ΕΥ∆ των δεκατριών 

(13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-

σης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Α-

νάπτυξη» και την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανά-

πτυξη».  

Κατά τη σχεδίαση των ερωτηµατολογίων λήφθηκαν υπόψη µερικές βασικές αρχές ώστε 

να διασφαλιστεί η σκοπιµότητα της έρευνας µε τη µέγιστη δυνατή ανταπόκριση και ορ-

θή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων (Γαλάνης 2012, Bellou 2007, Gillham 2007, 

Suskie 1992, Brink 2004, Saris and Gallhofer 2007, Oppenheim 2000, Stone 1993). 

Αναλυτικότερα, λήφθηκε υπόψη το µέγεθος του κάθε ερωτηµατολογίου, έτσι ώστε να 

είναι επαρκές, αλλά ταυτόχρονα να µην είναι χρονοβόρο, άρα και αποθαρρυντική η συ-

µπλήρωσή του από τον ερωτηθέντα. Τα ερωτηµατολόγια που διαµορφώθηκαν και δια-

νεµήθηκαν δεν αποτελούν ερωτηµατολόγια που έχουν αναλυθεί από άλλους ερευνητές 

δεδοµένου ότι το θέµα της παρούσας έρευνας δεν έχει αντιµετωπιστεί ερευνητικά στο 

παρελθόν. Αν και η επιλογή ενός υπάρχοντος ερωτηµατολογίου προτιµάται συνήθως 

έναντι της δηµιουργίας νέων ερωτηµατολογίων, καθώς µε τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 

πιθανότητα υψηλής ή έστω αποδεκτής εγκυρότητας και αξιοπιστίας και παρέχεται η 

δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων µια νέας µελέτης µε υπάρχουσες, στην πα-

ρούσα έρευνα δεν χρησιµοποιήθηκε καµία ερώτηση ερωτηµατολογίου που αναφέρεται 

στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο / ερευνητικό 

πεδίο στο οποίο εντάσσεται η παρούσα έρευνα. Η δηµιουργία ενός νέου ερωτηµατολο-

γίου, διαφορετικού από τα υπάρχοντα, είναι εξαιρετικά επίπονη, χρονοβόρα και ριψο-

κίνδυνη διαδικασία µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Όπως υποστηρίζεται από τον Γαλάνη 

(2012, σελ. 747) «στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ερωτηµατολόγια αναφορικά µε µια 

συγκεκριµένη ερευνητική υπόθεση ή οι ερευνητές µιας µελέτης θεωρήσουν ότι τα υπάρχο-

ντα ερωτηµατολόγια δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους, τότε πρέπει να δηµιουργήσουν το 

δικό τους ερωτηµατολόγιο, ελέγχοντας βεβαίως την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του 

νέου ερωτηµατολογίου. Η ευρεία αποδοχή και χρήση ενός νέου ερωτηµατολογίου απαιτεί 

αρκετά έτη επίπονης προσπάθειας.». Για την ευκολία της συµπλήρωσης των ερωτηµα-

τολογίων άλλα και της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων και την αποφυγή λανθασµέ-

νων εκτιµήσεων επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
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Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και ιδιαιτέρως το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

αυτού αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση των ερωτήσεων των δύο (2) ερωτηµατο-

λογίων. Με βάση τα γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας των δυνητικών 

∆ικαιούχων διαµορφώθηκαν ερωτήσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί η άποψη των ερωτη-

θέντων. Βήµα προς βήµα η κωδικοποιηµένη διαδικασία της αξιολόγησης, λαµβάνοντας 

υπόψη τη διαφορετική προσέγγιση των δυνητικών ∆ικαιούχων και των ΕΥ∆, αναλύθη-

κε µέσω των ερωτήσεων που διαµορφώθηκαν. Οι ερωτήσεις διαµορφώθηκαν µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι εφικτή η απάντησή τους από τους ερωτηθέντες κατά τη χρονική 

στιγµή εκπόνησης της έρευνας µε βάση την εµπειρία τους έως σήµερα από την εφαρµο-

γή του Σ∆Ε κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. Προφανώς, οι ερωτήσεις 

των ερωτηµατολογίων θα ήταν διαφορετικές πριν την έναρξη της Προγραµµατικής Πε-

ριόδου 2014 - 2020, όπου κυρίως θα βασίζονταν στο νοµοθετικό πλαίσιο και στην ανύ-

παρκτη εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων και των ΕΥ∆ (οι απαντήσεις των οποίων 

θα βασίζονταν σε θεωρητικό πλαίσιο µόνο) και µετά τη λήξη της Προγραµµατικής Πε-

ριόδου 2014 - 2020, όπου θα ήταν περισσότερο εξειδικευµένες µε βάση τα αποτελέ-

σµατα της εφαρµογής του Σ∆Ε και την αυξηµένη πλέον εµπειρία των δυνητικών ∆ικαι-

ούχων και των ΕΥ∆. 

Οι ερωτήσεις που αφορούν την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 δι-

αµορφώθηκαν αποκλειστικά και µόνο µέσα από συνδυασµό των στοιχείων που έχουν 

“δηµοσιευθεί/δηµοσιοποιηθεί” από τις ίδιες τις ΕΥ∆ µέσω των αποφάσεών τους (που 

έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια), των στοιχείων που απασχόλησαν τις ελε-

γκτικές και εισαγγελικές αρχές κατά την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο και τις 

οποίες απασχολούν ακόµη δεδοµένου ότι ο έλεγχος και η έρευνα των υποθέσεων διαρ-

κούν αρκετά χρόνια και των στοιχείων που αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων και των ΕΥ∆ που τέθηκε από τους φορείς στη διάθεση της έρευ-

νας. 

Στις ερωτήσεις για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά λήφθηκαν υπόψη διάφορες µελέτες 

διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και ερευνητικών πεδίων. Η επιλογή και η διαµόρ-

φωσή τους έγινε µε τρόπο ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας έρευνας, 

αλλά να είναι εφικτή και η χρήση των αποτελεσµάτων της σε µια γενικότερη έρευνα 

που µπορεί να διεξάγεται από κάποιον/ους για καθένα από τους δηµόσιους φορείς που 

εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα (π.χ. εάν κάποιος/οι µπορεί να ασχολούνται µε την 

επιµόρφωση των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε 

τις επιπτώσεις της οργανωσιακής αλλαγής σε κάποια από τις ΕΥ∆). 
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Για τη διευκόλυνση των ερωτηθέντων και τη συντακτική ροή των ερωτήσεων, τα ερω-

τηµατολόγια περιλαµβάνουν διακριτές βασικές ενότητες το καθένα. 

Η πρώτη ενότητα, κοινή και στα δύο (2) ερωτηµατολόγια, περιλαµβάνει δηµογραφι-

κά στοιχεία και στοιχεία σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις γνώσεις και την ε-

µπειρία των ερωτηθέντων. Αναλυτικότερα διατυπώθηκαν ερωτήσεις / επιλογές απα-

ντήσεων για τα εξής: 

� ∆ιεύθυνση και Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζονται οι υπάλληλοι του ∆ή-

µου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα και Ειδική Υπηρεσία ∆ι-

αχείρισης ΕΠ  στην οποία εργάζονται τα στελέχη των ΕΥ∆. 

� Θέση απασχόλησης στο φορέα: χρησιµοποιήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

µε τρεις (3) εναλλακτικές απαντήσεις (Υπάλληλος, Προϊστάµενος Τµήµα-

τος/Μονάδας, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης/ΕΥ∆). 

� Ηλικία: χρησιµοποιήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής µε πέντε (5) εναλλα-

κτικές απαντήσεις (18 - 30, 31 - 40, 41 - 50, 51 - 60, 60+). 

� Φύλο: χρησιµοποιήθηκε µια διχοτοµηµένη ερώτηση (άνδρας, γυναίκα). 

� Συνολικός αριθµός ετών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα γενικά (όχι απαραίτητα 

µόνο στο συγκεκριµένο φορέα που απασχολούνται σήµερα οι ερωτηθέντες): χρησι-

µοποιήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής µε έξι (6) εναλλακτικές απαντήσεις 

(0 - 6, 7 - 13, 14 - 20, 21 - 27, 28+). 

� Συνολικός αριθµός ετών επαγγελµατικής εµπειρίας (σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα): 

χρησιµοποιήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής µε έξι (6) εναλλακτικές απα-

ντήσεις (0 - 6, 7 - 13, 14 - 20, 21 - 27, 28+). 

� Επίπεδο εκπαίδευσης: χρησιµοποιήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής µε έξι 

(6) εναλλακτικές απαντήσεις (Απόφοιτος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Απόφοιτος 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών, Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος). 

� Εκπαίδευση/Κατάρτιση άλλου είδους (συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

σεµινάρια, συνέδρια, κ.α.): χρησιµοποιήθηκε µια κλειστή ερώτηση τύπου “ναι” ή 

“’ όχι”. 

� Γνώση ξένων γλωσσών: η απάντηση στην ερώτηση αυτή ήταν προαιρετική. 

� Επίπεδο δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: χρησιµοποι-

ήθηκε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής (δεν έχω καθόλου γνώσεις Η/Υ, κατέχω 

τις βασικές δεξιότητες Η/Υ, κατέχω εξειδικευµένες δεξιότητες Η/Υ). 
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Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει στοιχεία για το επίπεδο επιµόρφωσης και εµπειρί-

ας των ερωτηθέντων σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις των Προγραµµατικών Πε-

ριόδων 2007 - 2013 και 2014 - 2020. Οι ερωτήσεις δεν είναι στο σύνολό τους κοινές 

και στα δύο (2) ερωτηµατολόγια. Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους δυνητι-

κούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν στο αποτέλεσµα 

της διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες συµµετείχαν οι ερω-

τηθέντες. Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις αφορούν τον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµε-

νων πράξεων στις οποίες συµµετείχαν οι υπάλληλοι των δυνητικών ∆ικαιούχων κατά 

την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και οι οποίες απεντάχθηκαν µε ευθύνη του 

∆ικαιούχου επειδή είτε δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση είτε κινδύνευαν να 

µην ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση του ΕΠ στο οποίο είχαν ενταχθεί. Επίσης, 

στο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνεται ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό των συγχρηµατο-

δοτούµενων πράξεων στις οποίες συµµετείχαν οι υπάλληλοι των δυνητικών ∆ικαιούχων 

και στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνε-

ται και µία περισσότερο εξειδικευµένη ερώτηση που αφορά στην προσωπική πιστοποί-

ηση IPMA ∆ιοικητών - ∆ιαχειριστών Έργων (Project Managers) τόσο των υπαλλήλων 

των δυνητικών ∆ικαιούχων, όσο και των στελεχών των ΕΥ∆. Η πιστοποίηση IPMA62 

δεν είναι υποχρεωτική για τους εργαζόµενους στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, αλλά είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική διότι εξασφαλίζει την επάρκεια των κατόχων της στο αντικείµενο 

της διαχείρισης έργων (Σταϊκίδου 2017, Τσακαλίδου 2015). Όλες οι ερωτήσεις της δεύ-

τερης ενότητας είναι κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκτός από την ερώτηση 

που αφορά στην πιστοποίηση IPMA που είναι τύπου “ναι ή όχι”. 

Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση του κριτη-

ρίου της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. Το κριτήριο αυτό όπως 

έχει ήδη αναλυθεί στην Παράγραφο 3.5.3 αποτελεί κριτήριο της 5ης Οµάδας Κριτηρίων 

αξιολόγησης µιας αίτησης/πρότασης για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προ-

γράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Μέσω του κριτηρίου αυτού εξετάζεται κατά πόσο ο 

δυνητικός ∆ικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες διαδικασίες 

για την υλοποίηση κάθε προτεινόµενης πράξης. Οι ερωτήσεις δεν είναι στο σύνολό 

τους κοινές και στα δύο (2) ερωτηµατολόγια. Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται 

στους δυνητικούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφο-

ρούν στην πιστοποίηση µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) των 

δυνητικών ∆ικαιούχων. ∆ιερευνάται η ύπαρξη πιστοποίησης κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2007 - 2013 και κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο. ∆ιερευνώνται οι 
                                                 
62 IPMA: International Project Management Association (http://www.ipma.world/). 
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λόγοι για τους οποίους ενδεχοµένως κάποιος από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους δεν δι-

αθέτει τέτοιου είδους πιστοποίηση. Περιλαµβάνονται επίσης, ερωτήσεις κλειστού τύ-

που που αφορούν στην ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση συγχρηµα-

τοδοτούµενων πράξεων. Ζητείται από τους ερωτηθέντες να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους για την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προ-

γραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 µε βάση τον τρόπο αξιολόγησης της διοικητικής 

ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. Κοινή ερώτηση και στα δύο (2) ερωτηµατολό-

για επιχειρεί να διαπιστώσει τις απόψεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων 

και των στελεχών των ΕΥ∆ ως προς τη µεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσε-

ων/προτάσεων χρηµατοδότησης στα πλαίσια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στην ε-

νότητα αυτή περιλαµβάνονται και ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων είναι διατάξι-

µες µε τη µορφή του στοιχείου Likert63. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η πενταβάθµια 

κλίµακα Likert. Η βαθµολογία διαµορφώνεται ως εξής: (1) “∆ιαφωνώ απόλυτα”, (2) 

“∆ιαφωνώ”, (3) “Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ”, (4) “Συµφωνώ”, (5) “Συµφωνώ α-

πόλυτα”.  

Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση του κρι-

τηρίου της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. Το κριτήριο αυτό 

όπως έχει ήδη αναλυθεί στην Παράγραφο 3.5.3 αποτελεί κριτήριο της 5ης Οµάδας Κρι-

τηρίων αξιολόγησης µιας αίτησης/πρότασης για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Μέσω του κριτηρίου αυτού εξετάζεται κατά πό-

σο ο δυνητικός ∆ικαιούχος διαθέτει επαρκή οµάδα έργου που θα υλοποιήσει την κάθε 

υποβαλλόµενη για αξιολόγηση πράξη και κατά πόσο διαθέτει εµπειρία στην υλοποίηση 

συναφών πράξεων. Οι ερωτήσεις δεν είναι στο σύνολό τους κοινές και στα δύο (2) ε-

ρωτηµατολόγια. Και στα δυο (2) ερωτηµατολόγια περιλαµβάνονται ερωτήσεις που α-

φορούν στον υπεύθυνο της οµάδας έργου, στη συγκρότηση της οµάδας έργου και της 

επιτροπής αφανών εργασιών, στις περιπτώσεις ενίσχυσης της επίβλεψης της πράξης µε 

τη συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας. Κοινές ερωτήσεις και στα δύο (2) ερωτηµατο-

λόγια επιχειρούν να διαπιστώσουν τις απόψεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιού-

χων και των στελεχών των ΕΥ∆ ως προς την αρνητική ή µη επίδραση που θα πρέπει να 

έχουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης το ποσοστό των δηµοσιονοµικών διορθώ-

σεων σε σχέση µε τον τελικό προϋπολογισµό των πράξεων στις οποίες έχουν επιβληθεί 

σε συναφείς µε την υποβαλλόµενη για αξιολόγηση πράξη, καθώς επίσης και οι απεντά-

ξεις συναφών πράξεων µε την υποβαλλόµενη για αξιολόγηση πράξη. Στην ενότητα αυ-

                                                 
63 Η κλίµακα Likert είναι µία ψυχοµετρική κλίµακα που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του βαθµού 
συµφωνίας ή διαφωνίας αναφορικά µε κάποιες δηλώσεις/προτάσεις (Γαλάνης 2012). 
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τή περιλαµβάνονται και ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων είναι διατάξιµες µε τη 

µορφή του στοιχείου Likert. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η πενταβάθµια κλίµακα 

Likert. Η βαθµολογία διαµορφώνεται ως εξής: (1) “∆ιαφωνώ απόλυτα”, (2) “∆ιαφωνώ”, 

(3) “Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ”, (4) “Συµφωνώ”, (5) “Συµφωνώ απόλυτα”. 

Η πέµπτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν στα αποτελέσµατα εφαρµο-

γής του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών ∆ικαιούχων κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013. Οι ερωτήσεις δεν είναι στο σύνολό τους κοινές 

και στα δύο (2) ερωτηµατολόγια. Κοινές ερωτήσεις αφορούν στον αριθµό των συγχρη-

µατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµα-

τική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη των ∆ικαιούχων διότι κινδύνευαν να µην ολοκλη-

ρωθούν ή/και δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί, στον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµενων πράξε-

ων στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση και στους λόγους των απεντάξεων 

των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και της επιβολής των δηµοσιονοµικών διορθώ-

σεων. Στους δυνητικούς ∆ικαιούχους απευθύνονται δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν 

στο ποσοστό των έργων υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος, καθώς και των 

δράσεων που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων, ισότητας των 

φύλων, απασχόλησης, κ.α. που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 

2013 από τους φορείς τους και συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ). Στην ενότη-

τα αυτή περιλαµβάνονται και ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων είναι διατάξιµες µε 

τη µορφή του στοιχείου Likert. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η πενταβάθµια κλίµακα 

Likert. Η βαθµολογία διαµορφώνεται ως εξής: (1) “∆ιαφωνώ απόλυτα”, (2) “∆ιαφωνώ”, 

(3) “Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ”, (4) “Συµφωνώ”, (5) “Συµφωνώ απόλυτα”.  

Στην έκτη ενότητα του ερωτηµατολογίου που απευθύνεται στους δυνητικούς ∆ικαιού-

χους περιλαµβάνονται δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν στις δραστηριότητές τους κατά 

την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020.  

Στην έβδοµη ενότητα του ερωτηµατολογίου που απευθύνεται στους δυνητικούς ∆ι-

καιούχους και στην έκτη ενότητα του ερωτηµατολογίου που απευθύνεται στα στελέχη 

των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης περιλαµβάνεται µία (1) ερώτηση η οποία αφορά 

στις βελτιώσεις/αλλαγές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020. 
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Η τελευταία ενότητα κάθε ερωτηµατολογίου καλεί τους ερωτηθέντες να διατυπώσουν 

τις απόψεις τους για τα ερωτηµατολόγια προκειµένου να υπάρξουν µελλοντικές βελ-

τιώσεις αυτών. 

Το ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε για τους δυνητικούς ∆ικαιούχους (∆ήµος Κα-

τερίνης και Περιφέρεια Θεσσαλίας) περιλαµβάνεται στο σύνολό του στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Το ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε για τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων περιλαµβάνεται στο σύνολό του στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ. 

5.4 Αποτελέσµατα 

5.4.1 Περιγραφή δηµογραφικών στοιχείων της έρευνας 

Στην πρώτη ερώτηση της πρώτης ενότητας των ερωτηµατολογίων, οι εργαζόµενοι του 

∆ήµου Κατερίνης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρι-

σης (ΕΥ∆) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) καταχώρησαν τη ∆ιεύθυνση, Πε-

ριφερειακή Ενότητα και ΕΥ∆ στην οποία ανήκουν/εργάζονται. Παρόλο που η ερώτηση 

ήταν προαιρετική απαντήθηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων. 

Συγκεκριµένα: 

(1) Από το ∆ήµο Κατερίνης απάντησαν στην ερώτηση 4 (10,00%) υπάλληλοι της 

∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Υποστή-

ριξης Αιρετών Οργάνων, 3 (7,50%) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών, 22 (27,50%) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 11 

(27,50%) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης. 

(2) Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας απάντησαν στην ερώτηση 48 (43,64%) υπάλλη-

λοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 24 (21,82%) υπάλληλοι της Περιφερει-

ακής Ενότητας Τρικάλων, 16 (14,55%) υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας και 22 (20,00%) υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

(3) Από τις ΕΥ∆ απάντησαν στελέχη ως εξής: 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 16 (6,75%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής: 16 (6,75%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 9 (3,80%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας: 15 (6,33%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας: 18 (7,59%) 
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� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 17 (7,17%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 20 (8,44%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 11 (4,64%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 26 (10,97%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης: 9 (3,80%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 11 (4,64%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 12 (5,06%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 13 (5,49%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας: 24 

(10,13%) 

� ΕΥ∆ ΕΠ Υποδοµών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης: 13 

(5,49%) 

� ΕΥ∆ Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης: 7 (2,95%). 

Από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 22 

(55,00%) ήταν άντρες και 18 (45,00%) ήταν γυναίκες. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

οι άντρες υπάλληλοι που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο ανέρχονται σε 70 (63,64%), 

ενώ οι γυναίκες σε 40 (36,36%). Από τις ΕΥ∆ συµµετείχαν στην έρευνα 137 (57,81%) 

άντρες και 100 (42,19%) γυναίκες. 

Γράφηµα 1. Ηλικιακή κατανοµή στελεχών ΕΥ∆ (σε έτη) 

Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης έχουν ηλικία από 41 έως άνω των 60 ετών µε 

την πλειοψηφία αυτών (23, ποσοστό 57,50%) να βρίσκονται µεταξύ 41 και 50 ετών. Οι 

υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν ηλικία από 31 έως άνω των 60 ετών µε 

την πλειοψηφία αυτών (58, ποσοστό 52,73%) να βρίσκονται µεταξύ 51 και 60 ετών. Τα 
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στελέχη των ΕΥ∆ στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ηλικίας 41 έως 60 ετών όπως φαί-

νεται στο Γράφηµα 1. 

Στο ∆ήµο Κατερίνης το 25,00% (10 άτοµα) των υπαλλήλων που έλαβαν µέρος στην 

έρευνα κατέχουν θέση προϊσταµένου τµήµατος, το 5,00% (2 άτοµα) αυτών κατέχουν 

θέση προϊσταµένου διεύθυνσης, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι 28 (70,00%) είναι υπάλ-

ληλοι τµηµάτων. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η συµµετοχή των υπαλλήλων ως προς 

τη θέση που κατέχουν στο φορέα διαµορφώθηκε ως εξής: 83 (74,45%) υπάλληλοι 

τµηµάτων, 21 (19,09%) προϊστάµενοι τµηµάτων και 6 (5,45%) προϊστάµενοι διευ-

θύνσεων. Στο Γράφηµα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή ανά θέση εργασίας των ερωτηθέ-

ντων στελεχών των ΕΥ∆. 

Γράφηµα 2. Θέση εργασίας στελεχών ΕΥ∆ 

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 43,64% διαθέτουν εργασιακή 

εµπειρία 14 - 20 ετών στο δηµόσιο τοµέα και σε ποσοστό 51,82% διαθέτουν εργασια-

κή εµπειρία 21 - 27 ετών στο δηµόσιο τοµέα. Σε ποσοστό 67,50% οι υπάλληλοι του 

∆ήµου Κατερίνης διαθέτουν εργασιακή εµπειρία στο δηµόσιο τοµέα που κυµαίνεται 

από 14 έως 20 έτη, σε ποσοστό 25,00% διαθέτουν εµπειρία που κυµαίνεται από 21 

έως 27 έτη, ενώ κανείς δεν διαθέτει εµπειρία άνω των 28 ετών. Εµπειρία άνω των 28 

ετών δεν διαθέτει και κανένα από τα στελέχη των ΕΥ∆ που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Η πλειοψηφία των στελεχών των ΕΥ∆ (139 άτοµα, ποσοστό 58,65%) διαθέτει εµπει-

ρία 14 έως 20 ετών, ενώ η µειοψηφία αυτών (20 άτοµα, ποσοστό 8,44%) διαθέτει ε-

µπειρία 7 έως 13 ετών (Γράφηµα 3). Τόσο οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και τα στελέχη των ΕΥ∆ φαίνεται να διαθέτουν εργασια-

κή εµπειρία η οποία περιλαµβάνει τόσο την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 όσο 

και την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020, όσο και τις αλλαγές στο νοµοθετικό 
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29,11%
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πλαίσιο εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης δηµοσίων έργων και σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων (Ν.3316/2005, Ν.3669/2008, Ν.4412/2016). 

Γράφηµα 3. Εργασιακή εµπειρία στελεχών ΕΥ∆ στον δηµόσιο τοµέα (σε έτη) 

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαθέτουν εργασιακή εµπειρία στον ιδιωτικό 

τοµέα πριν τον διορισµό τους σε θέσεις του δηµοσίου τοµέα. Συγκεκριµένα, 16 

(40,00%) υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης διαθέτουν συνολική εργασιακή εµπειρία 

14 έως 20 ετών, 20 (50,00%) 21 έως 27 ετών και 4 (10,00%) από αυτούς µεγαλύτερη 

των 28 ετών. Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 37,27% των υπαλλήλων 

διαθέτει συνολική εργασιακή εµπειρία σε ιδιωτικό και δηµόσιο φορέα από 14 έως 20 

έτη και µόλις το 2,73% (3 άτοµα) διαθέτουν συνολική εµπειρία άνω των 28 ετών. Στις 

ΕΥ∆ η εικόνα δεν παρουσιάζεται διαφορετική, µε το 2,95% (7 άτοµα) να διαθέτουν 

συνολική εµπειρία από 7 έως 13 έτη, το 59,49% (141 άτοµα) να διαθέτουν εµπειρία 

από 14 έως 20 έτη, το 36,29% (86 άτοµα) να διαθέτουν εµπειρία από 21 έως 27 έτη 

και το 1,27% (3 άτοµα) να διαθέτει εµπειρία µεγαλύτερη των 28 ετών. 

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων παρατηρείται εκτός από 2 

άτοµα (ποσοστό 5,00%) του ∆ήµου Κατερίνης που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, όλοι οι υπόλοιποι είναι είτε απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. είτε κάτοχοι µε-

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος εµφανίζονται να 

είναι 10 συνολικά από τους ερωτηθέντες (1 (2,50%) από το ∆ήµο Κατερίνης, 2 (1,82%) 

από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 7 (2,95%) από τις ΕΥ∆. Στο Γράφηµα 4 παρουσιά-

ζεται η κατανοµή των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά επίπεδο εκπαίδευ-

σης.  
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Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος  

Γράφηµα 4. Επίπεδο εκπαίδευσης υπαλλήλων Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Στην κλειστού τύπου “ναι ή όχι” ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση/κατάρτιση άλ-

λου είδους, όπως συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια, ηµερίδες, κ.α. 

απάντησε θετικά το 55,00% (22 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης, το 

74,45% (83 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 100,00% (237 

άτοµα) των ΕΥ∆. Εκτός της διασταύρωσης των απαντήσεων µε τα στοιχεία που προέ-

κυψαν από την επεξεργασία του αρχειακού υλικού θεωρείται αναµενόµενη η επιπλέον 

επιµόρφωση/κατάρτιση των στελεχών των ΕΥ∆ δεδοµένου ότι η ΜΟ∆ Α.Ε. έχει ως 

αρµοδιότητά της την υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και επιµόρφωση των στελεχών της και 

των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων δεδοµένου ότι η επιπλέον επιµόρφωση 

ή/και κατάρτιση αξιολογείται θετικά και στις κρίσεις των υπαλλήλων για ανάληψη θέ-

σεων ευθύνης. 

Στην ένατη κοινή ερώτηση των δύο (2) ερωτηµατολογίων, παρόλο που ήταν προαιρετι-

κή, απάντησε το σύνολο των ερωτηθέντων ως εξής: 

� 28 από τους 40 υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης γνωρίζουν µια ξένη γλώσσα µε 

το 75,00% (21 άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “καλά (Επίπεδο Β2)” και 21,43% (6 

άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “άριστα (Επίπεδο Γ2)” 

� 107 από τους 110 υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας γνωρίζουν µία ξένη 

γλώσσα µε το 70,09% (75 άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “καλά (Επίπεδο Β2)”, 

19,63% (21 άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “πολύ καλά (Επίπεδο Γ1)” και το 8,41% 

(9 άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “άριστα (Επίπεδο Γ2)” 

� το σύνολο των 237 στελεχών των ΕΥ∆ γνωρίζει µια ξένη γλώσσα µε το 48,52% 

(115 άτοµα) αυτών να τη γνωρίζει “καλά (Επίπεδο Β2)”, 33,76% (80 άτοµα) αυτών 
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να τη γνωρίζει “πολύ καλά (Επίπεδο Γ1)” και 14,35% (34 άτοµα) αυτών να τη 

γνωρίζει “άριστα”. 

∆εν κατέχει καθόλου γνώσεις Η/Υ δήλωσε ένα (1) υπάλληλος πανεπιστηµιακής εκ-

παίδευσης του ∆ήµου Κατερίνης. ∆ήλωσαν ότι κατέχουν εξειδικευµένες δεξιότητες 

σε χρήση Η/Υ 38 (34,55%) υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 11 (4,64%) 

στελέχη των ΕΥ∆. Βασικές δεξιότητες Η/Υ δήλωσαν ότι κατέχουν 38 (95,00%) υπάλ-

ληλοι του ∆ήµου Κατερίνης, 72 (65,45%) υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

226 (95,36%) στελέχη των ΕΥ∆.  

Η γνώση Η/Υ θεωρείται αναγκαία στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα για 

εργαζόµενους γνώσης. Η πιστοποίηση της γνώσης αυτής εισήχθη ως απαραίτητη για 

τον διορισµό και την εξέλιξη των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα µόλις πριν από πε-

ρίπου δέκα (10) χρόνια. Παρόλα αυτά παλαιότεροι εργαζόµενοι προέβησαν στη σχετική 

πιστοποίηση κυρίως τα τελευταία έτη λόγω της αβεβαιότητας του εργασιακού περιβάλ-

λοντος που προέκυψε από την οικονοµική κρίση. 

Συνολικά, τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την επεξεργασία και µελέτη των δηµο-

γραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος συµφωνούν, σε γενικές γραµµές, µε τα αντί-

στοιχα συµπεράσµατα από τη µελέτη των χαρακτηριστικών του συνόλου των εργαζο-

µένων των δυνητικών ∆ικαιούχων και των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης που προέ-

κυψαν από το αρχειακό υλικό που συλλέχθηκε. Οι εργαζόµενοι όλων των υπό έρευνα 

φορέων διαθέτουν υψηλά τυπικά προσόντα και σηµαντική εργασιακή εµπειρία. 

5.4.2 Περιγραφή στοιχείων επιµόρφωσης και εµπειρίας σε συγχρηµατοδο-

τούµενες πράξεις 

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας των 

ερωτηµατολογίων που αφορά στο επίπεδο επιµόρφωσης και εµπειρίας των ερωτηθέ-

ντων σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις των Προγραµµατικών Περιόδων 2007 - 2013 

και 2014 - 2020 έδειξε ότι η επιµόρφωση των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων 

στο γνωστικό αντικείµενο της διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων και σε συνεργασία µε τις ΕΥ∆ είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Το ίδιο περιο-

ρισµένη είναι και η εργασιακή εµπειρία των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων 

στη διαχείριση τέτοιου είδους πράξεων. 

Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης που επιµορφώθηκαν στο γνωστι-

κό αντικείµενο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το 2007 έως σήµερα µέσω το 

πολύ δύο (2) προγραµµάτων/σεµιναρίων ανέρχονται σε 36 (90,00%) ενώ 4 υπάλληλοι 
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συµµετείχαν σε 3 έως 5 προγράµµατα κατά την περίοδο αυτή. Επισηµαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των υπαλλήλων δεν συµµετείχε σε κανένα σεµινάριο64 είτε γιατί οι υπάλ-

ληλοι δεν έχουν ασχοληθεί µε διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων, είτε γιατί δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, είτε διότι δεν δόθηκαν κίνητρα από 

τη διοίκηση του ∆ήµου Κατερίνης, είτε γιατί δεν επιλέχθηκαν κατόπιν αιτήσεώς τους 

από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης65 να παρακολουθήσουν 

κάποιο πρόγραµµα66. Το σύνολο των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης δήλωσε ότι στα 

επιµορφωτικά προγράµµατα/σεµινάρια στο γνωστικό αντικείµενο των συγχρηµατοδο-

τούµενων έργων που παρακολούθησε από το 2007 έως σήµερα συµµετείχαν στελέχη 

των ΕΥ∆ σε δύο (2) το πολύ από αυτά. 

Οι απαντήσεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην 11η ερώτηση πα-

ρουσιάζονται στο Γράφηµα 5. 

90,91%

7,27%
0,91% 0,91%

0 - 2 3 - 5 6 - 8 9+

Γράφηµα 5. Επιµόρφωση υπαλλήλων Περιφέρειας Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικεί-

µενο της διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (αριθµός επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων) 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία (1) υπάλληλος (0,91%) της Περιφέρειας Θεσσαλίας η 

οποία δεν κατέχει θέση ευθύνης δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 9 

προγράµµατα/σεµινάρια και µία (1) υπάλληλος (0,91%) η οποία επίσης δεν κατέχει 

θέση ευθύνης δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει 6 έως 8 προγράµµατα. Η δεύτερη υ-

πάλληλος ήταν έως το έτος 2011 στέλεχος της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Θεσσα-

                                                 
64 Συµπέρασµα από προσωπική παρατήρηση. 
65 Η πλειοψηφία των εργαζοµένων στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα επιµορφώνεται µέσω των προγραµµά-
των του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) σε διάφορα γνωστικά αντι-
κείµενα (http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr).  
66 Απόφαση Αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/ΕΚ∆∆Α/Φ.4/12/3607/04-01-2018 (ΦΕΚ 65Β'/19-01-2018) του Υπουργού 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Αγγελόπουλος 2015. 
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λίας. Και οι δύο (2) αυτές υπάλληλοι, οι οποίες απασχολούνται σε υπηρεσία της Περι-

φερειακής Ενότητας Λάρισας δήλωσαν ότι σε 3 έως 5 προγράµµατα που παρακολού-

θησαν συµµετείχαν και στελέχη των ΕΥ∆. Οι υπόλοιποι 108 (ποσοστό 98,18%) υπάλ-

ληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν ότι σε δύο (2) το πολύ προγράµµατα που 

παρακολούθησαν συµµετείχαν και στελέχη των ΕΥ∆. 

Σε αντιστοιχία µε τις απαντήσεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων είναι και 

οι απαντήσεις των στελεχών των ΕΥ∆ για συµµετοχή σε προγράµµατα στο γνωστικό 

αντικείµενο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε συµµετοχή και υπαλλήλων δυνητι-

κών ∆ικαιούχων. Σε ποσοστό 91,98% (218 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ συµµετείχαν 

σε δύο (2) το πολύ προγράµµατα, ενώ σε ποσοστό 8,02% (19 άτοµα) τα εν λόγω στε-

λέχη συµµετείχαν σε 3 έως 5 προγράµµατα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό 100% 

δήλωσαν ότι το πολύ δύο (2) προγράµµατα υλοποιήθηκαν από την υπηρεσία τους από 

την έναρξη της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου έως σήµερα (ερώτηση 12), γίνε-

ται αντιληπτό ότι ελάχιστα στελέχη παρακολούθησαν προγράµµατα που πραγµατο-

ποιήθηκαν από άλλους φορείς. Στην αντίστοιχη ερώτηση (ερώτηση 13) που απευθύν-

θηκε στους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι ερω-

τηθέντες σε ποσοστό 100% απάντησαν ότι συµµετείχαν σε δύο (2) το πολύ σεµινάρια. 

Ο στόχος των ερωτήσεων που τέθηκαν για από κοινού επιµόρφωση των υπαλλήλων 

των δυνητικών ∆ικαιούχων και των στελεχών των ΕΥ∆ ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο 

οι φορείς αυτοί συνεργάζονται µεταξύ τους. Μέσω παρακολούθησης κοινών επιµορφω-

τικών προγραµµάτων δίνεται η δυνατότητα συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, επίλυσης 

προβληµάτων και διατύπωσης προβληµατισµών που αφορούν στο κοινό αντικείµενο 

των φορέων αυτών που δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαχείριση και υλοποίηση συγ-

χρηµατοδοτούµενων πράξεων. Από τις απαντήσεις, όπως αναµένονταν άλλωστε (από 

προσωπική παρατήρηση και έρευνα στο διαδίκτυο), φαίνεται ότι στενή συνεργασία µε-

ταξύ Αρχών ∆ιαχείρισης και δυνητικών ∆ικαιούχων δεν υπήρξε ούτε κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 ούτε φαίνεται να υπάρχει από την έναρξη της τρέ-

χουσας Προγραµµατικής Περιόδου έως σήµερα. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα, τα 

σεµινάρια και οι ηµερίδες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τις ΕΥ∆ από την έναρξη της 

τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου έως σήµερα είναι ελάχιστα αν και το κανονιστι-

κό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 επιβάλλει τη συνεχή ενηµέρωση των δυνητικών ∆ι-

καιούχων σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις Παραγράφους 3.1 και 3.3. 

Στην εξειδικευµένη ερώτηση 14 του ερωτηµατολογίου που απευθύνονταν στους υπαλ-

λήλους των δυνητικών ∆ικαιούχων και 15 του ερωτηµατολογίου που απευθύνονταν στα 
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στελέχη των ΕΥ∆ η οποία αφορούσε την προσωπική πιστοποίηση IPMA  οι απαντή-

σεις ήταν αρνητικές για το 100% των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων. ∆ύο (2) 

στελέχη ΕΥ∆ δήλωσαν ότι είναι Πιστοποιηµένα Στελέχη ∆ιαχείρισης Έργων (IPMA 

Επίπεδο ∆). Τα προφίλ των στελεχών αυτών είναι τα εξής: το πρώτο στέλεχος είναι 

άντρας ηλικίας 41 - 50 ετών, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υπάλληλος τµή-

µατος της ΕΥ∆ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» µε ερ-

γασιακή εµπειρία στο δηµόσιο τοµέα 14 έως 20 έτη και το δεύτερο στέλεχος είναι ά-

ντρας, κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι., προϊστάµενος µονάδας της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρει-

ας Ηπείρου µε εργασιακή εµπειρία στο δηµόσιο τοµέα 14 έως 20 έτη. Οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων θεωρούνται αναµενόµενες. Η πιστοποίηση IPMA δεν θεωρείται πρό-

σθετο προσόν για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα, θεωρείται όµως αξιόλογο και 

χρήσιµο προσόν για όσους απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα µε διαχείρι-

σης και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 

Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης σε ποσοστό 45,00% (18 άτοµα) απάντησαν ότι 

δεν τους ανατέθηκαν ποτέ καθήκοντα σχετικά µε την υλοποίηση συγχρηµατοδο-

τούµενων πράξεων, ενώ σε ποσοστό 22,50% (9 άτοµα) απάντησαν ότι έχουν ασχολη-

θεί µε την υλοποίηση τέτοιου είδους πράξεων για λιγότερα από πέντε (5) έτη. Μόνο το 

32,50% (13 άτοµα) αυτών απάντησαν ότι η ενασχόλησή τους µε συγχρηµατοδοτούµε-

νες πράξεις ανέρχεται σε 6 έως 10 έτη. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις τους στην ερώτη-

ση 16 µε αυτές στην ερώτηση 15 προκύπτει ότι το σύνολο της τυχόν εµπειρίας των υ-

παλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προέρχεται αποκλειστικά και µόνο από τη σταδιοδροµία τους στο δηµόσιο τοµέα (κα-

νείς από αυτούς δεν φαίνεται να εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα για παράδειγµα ως α-

νάδοχος κατασκευής συγχρηµατοδοτούµενου δηµόσιου έργου). Οι υπάλληλοι της Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας σε συνολικό ποσοστό 84,55% δήλωσαν ότι διαθέτουν περισσό-

τερα από έξι (6) έτη εργασιακής εµπειρίας στο δηµόσιο τοµέα σε θέσεις µε αρµοδιότη-

τες σχετικές µε υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (52,73% (58 άτοµα) δια-

θέτουν εµπειρία 6 - 10 έτη και 31,82% (35 άτοµα) διαθέτουν εµπειρία 11 - 15 έτη). 

Μηδενική εµπειρία διαθέτουν 8 (7,27%) υπάλληλοι, ενώ 9 (8,18%) διαθέτουν εµπει-

ρία 1 - 5 έτη. Όπως και για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης, έτσι και για τους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η εµπειρία προέρχεται αποκλειστικά και µό-

νο από τη σταδιοδροµία τους στο δηµόσιο τοµέα. Επισηµαίνεται ότι, η ενασχόλη-

ση/εµπλοκή των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων µε συγκεκριµένο αντικείµενο 

(π.χ. διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων) αποτελεί αποκλειστικά και µόνο επι-

λογή του αρµόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων τοποθέτησης των υπαλλήλων σε διευ-
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θύνσεις και επιµέρους τµήµατα του φορέα. Παρατηρείται το φαινόµενο, γενικά στους 

φορείς του δηµόσιου τοµέα, να µην γίνεται συχνή εναλλαγή των αρµοδιοτήτων που α-

νατίθενται στους υπαλλήλους. Παρατηρείται υπάλληλοι να παραµένουν στην ίδια θέση 

µέσα σε έναν φορέα για πολλά έτη µε αποτέλεσµα να µην δίνεται η δυνατότητα και σε 

άλλους υπαλλήλους να αξιοποιηθούν στο ίδιο αντικείµενο και ενδεχοµένως να απο-

δώσουν καλύτερα.  

Γράφηµα 6. Συνολικός προϋπολογισµός υλοποιηµένων συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 µε συµµετοχή υπαλλήλων του ∆ήµου 
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Γράφηµα 7. Συνολικός προϋπολογισµός υλοποιηµένων συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 µε συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας 

Στα Γραφήµατα 6 και 7 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Κα-

τερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ερώτηση 17 του ερωτηµατολογίου σχετι-

κά µε το συνολικό προϋπολογισµό των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες 
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συµµετείχε ο καθένας από αυτούς κατά την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο. 

Όπως ήταν αναµενόµενο οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζουν µε-

γαλύτερη εµπειρία σε µεγαλύτερου προϋπολογισµού έργα σε σχέση µε τους υπαλλή-

λους του ∆ήµου Κατερίνης. Αυτό µπορεί να οφείλετε στα διαφορετικά είδη έργων που 

µπορούν να εκτελέσουν οι δύο (2) φορείς λόγω αρµοδιοτήτων που τους έχουν απονε-

µηθεί από το κεντρικό κράτος και φυσικά στην προσπάθεια του κάθε φορέα να διεκδι-

κήσει χρηµατοδότηση από τα Ε∆ΕΤ µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Στο Γράφηµα 8 παρουσιάζεται η επαγγελµατική εµπειρία των στελεχών των ΕΥ∆ των 

ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 σε θέµατα διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 

Είναι φανερό ότι τα στελέχη των ΕΥ∆ διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στη διαχείριση 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων η οποία καλύπτει περισσότερες από δύο (2) Προ-

γραµµατικές Περιόδους. Ουσιαστικά το 92,83% (220 άτοµα) των στελεχών διαθέτει 

εµπειρία µεγαλύτερη των έξι (6) ετών. Η εµπειρία βεβαίως αυτή µπορεί να προκύπτει 

και από προηγούµενη απασχόληση των στελεχών σε φορείς µε ιδιότητα δυνητικού ∆ι-

καιούχου και όχι αποκλειστικά και µόνο από την απασχόλησή τους σε κάποια/ες ΕΥ∆. 

Σε κάθε περίπτωση, το µέγεθος της εµπειρία αυτής δείχνει ότι “θα πρέπει να είναι σε 

θέση” να κατανοήσουν τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

κατά την εκτέλεση των πράξεων και να προσπαθούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυν-

ση επίλυσης αυτών. Βεβαίως η άποψη των στελεχών αυτών έχει καθοριστική σηµασία 

για τις αλλαγές ή/και βελτιώσεις ή/και διορθώσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (Σ∆Ε) που έχουν πραγµατοποιηθεί στις διάφορες Προγραµµατικές Περιόδους 

µε σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους. 
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Γράφηµα 8. Έτη απασχόλησης στελεχών ΕΥ∆ στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων 
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Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 3.2, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4314/2014 όπως ισχύει, καθώς επίσης και του Ν.3614/2007 όπως ισχύει για τη δια-

χείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων της Προγραµ-

µατικής Περιόδου 2007 - 2013, επιβάλλεται δηµοσιονοµική διόρθωση δηλαδή ακύ-

ρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή 

πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, 

η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται. Ως παρατυπία ορί-

ζεται κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή σχετικού µε την εφαρµογή του εθνικού 

δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα που εµπλέκεται 

στη θέσπιση, εφαρµογή των Ε∆ΕΤ, και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει τον 

προϋπολογισµό της Ένωσης µε καταλογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογι-

σµό της Ένωσης. Η δηµοσιονοµική διόρθωση όταν επιβάλλεται ζηµιώνει οικονοµικά το 

∆ικαιούχο. Η πράξη ενδέχεται να µην απεντάσσεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

εφόσον η παρατυπία αφορά αποκλειστικά και µόνο δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της πράξης. Το κύρος του ∆ικαιούχου πλήττεται και αναζητούνται πειθαρ-

χικές ευθύνες των εµπλεκόµενων υπαλλήλων και συλλογικών οργάνων του ∆ικαιούχου 

που εµπλέκονται στη διαχείριση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. Ο αριθµός των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση θα 

πρέπει να  αποτελεί δείκτη επίδοσης της λειτουργίας των εµπλεκόµενων µε τις πράξεις 

υπηρεσιών των δυνητικών ∆ικαιούχων καθώς επίσης και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου (Σ∆Ε) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Οι µικρότερες τιµές του δεί-

κτη είναι επιθυµητές. Προκειµένου όµως να είναι δυνατή η εξαγωγή ορθού συµπερά-

σµατος θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον και η τιµή του δείκτη “(αριθµός πράξε-

ων ∆ικαιούχου στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση) / (συνολικός αριθµός 

πράξεων ∆ικαιούχου)”. 

Η έρευνα έδειξε ότι 7 (17,50%) υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης συµµετείχαν σε τέσ-

σερις (4) πράξεις κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 για τις οποίες επι-

βλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση.  Ποσοστό 5,00% των υπαλλήλων συµµετείχαν σε 

µία (1) ή τρεις (3) πράξεις για τις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση. Το 

72,50% (29 άτοµα) των υπαλλήλων δεν συµµετείχαν σε καµία συγχρηµατοδοτούµενη 

πράξη στην οποία επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση. Εξάγεται συνεπώς το συµπέ-

ρασµα ότι σε πέντε (5) συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις της Προγραµµατικής Περιόδου 

2007 - 2013 τις οποίες υλοποίησε ο ∆ήµος Κατερίνης ως ∆ικαιούχος επιβλήθηκε δηµο-

σιονοµική διόρθωση. Ο αριθµός αυτός θεωρείται µεγάλος για το µέγεθος του συγκε-

κριµένου δήµου και το συνολικό αριθµό των πράξεων που διαχειρίστηκε κατά την 
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Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013. Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης δήλωσαν 

στο σύνολό τους ότι καµία πράξη δεν απεντάχθηκε µε ευθύνη του φορέα τους επειδή 

δεν ολοκληρώθηκε ή κινδύνευε να µην ολοκληρωθεί µέχρι την ολοκλήρωση του Επι-

χειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο είχε ενταχθεί. 

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν ότι 66 (60,00%) από αυτούς συµ-

µετείχαν σε πράξεις που δεν επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση, 22 (20,00%) από 

αυτούς συµµετείχαν σε µία (1) πράξη για την οποία επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρ-

θωση, 20 (18,18%) από αυτούς συµµετείχαν σε δύο (2) πράξεις για τις οποίες επιβλή-

θηκε δηµοσιονοµική διόρθωση, ενώ 3 (1,82%) συµµετείχαν σε δύο (2) πράξεις στις 

οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση. Σε ποσοστό 60,91% (67 άτοµα) οι υπάλ-

ληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν ότι δεν συµµετείχαν σε πράξεις που απε-

ντάχθηκαν επειδή δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος στο οποίο είχαν ενταχθεί και σε ποσοστό 88,18% (97 άτοµα) δήλωσαν 

ότι δεν συµµετείχαν σε πράξεις που απεντάχθηκαν επειδή κινδύνευαν να µην ολοκλη-

ρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο είχαν 

ενταχθεί. 

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµενων πράξε-

ων στις οποίες συµµετείχαν (ή συµµετέχουν) από την έναρξη της Προγραµµατικής Πε-

ριόδου 2014 - 2020 έως σήµερα οι υπάλληλοι των δυνητικών ∆ικαιούχων προέκυψε ότι 

το 77,50% (31 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης δεν έχουν συµµετοχή σε 

καµία πράξη και το 22,50% (9 άτοµα) έχουν συµµετοχή σε 1 έως 5 πράξεις. Αντί-

στοιχα το 18,18% (20 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν έχουν 

συµµετοχή σε καµία πράξη, το 46,36% (51 άτοµα) έχουν συµµετοχή σε 1 έως 5 πρά-

ξεις και το 35,45% (39 άτοµα) έχουν συµµετοχή σε 6 έως 10 πράξεις. Οι απαντήσεις 

αυτές δείχνουν το πλήθος των αδυναµιών κατά την εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχεί-

ρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) από τις Αρχές ∆ιαχείρισης. Βασικές αδυναµίες67 αποτελούν η 

καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων σε σχέση µε το χρόνο της έγκρισης εξειδί-

κευσης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Παράγραφος 3.3), το µεγάλος πλήθος και 

ο όγκος των προτάσεων προς αξιολόγηση, οι καθυστερήσεις στη διαδικασία των αξιο-

λογήσεων των πράξεων, τα προβλήµατα λόγω έλλειψης δοµηµένου συστήµατος πιστο-

ποίησης των παραδοτέων των πράξεων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, η αδυναµία τή-

ρησης των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των πράξεων εκ µέρους των ∆ικαιούχων, η 
                                                 
67 Εγκύκλιος 26/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Εγκύκλιος 51020/2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εγκύκλιος 49493/2017 του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εγκύκλιος 63657/2017 του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης. 
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εµφάνιση πολλών λαθών τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού εθνικού και κοινοτι-

κού πλαισίου κατά την εκτέλεση των πράξεων εκ µέρους των δυνητικών ∆ικαιούχων, 

το πολύ έντονα γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δυνητικών ∆ι-

καιούχων, κ.α. 

5.4.3 Περιγραφικά στοιχεία διοικητικής ικανότητας δυνητικών ∆ικαιούχων 

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων της τρίτης ενότητας των ερωτηµατολογίων 

που αφορά στη διοικητική ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων για διαχείριση και 

υλοποίηση πράξεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 έδειξε ότι οι υπάλλη-

λοι των δυνητικών ∆ικαιούχων δεν αντιλαµβάνονται τη σηµαντικότητα του Συστήµα-

τος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και το ότι αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα µοντέλο επιπέ-

δου ωριµότητας που δίνει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης 

των οργανισµών/φορέων τους. Η ενσωµάτωση προτύπων ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 

1429:2008 στην υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα γενικότερα και όχι µόνο αυτών 

που υλοποιούνται µέσω του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης των οργανισµών/φορέων και των παραγό-

µενων έργων. Η ενσωµάτωση στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 εργαλείων και µεθόδων 

διαχείρισης έργων µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη µιας ουσιαστικής κουλτούρας 

διαχείρισης έργων στο δηµόσιο τοµέα. ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 

1429:2008 απαιτεί την ανάπτυξη συστηµάτων διοίκησης µε στόχους (N.3230/2014), 

αξιολόγησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και χρήση της Τεχνο-

λογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας θα συµβάλλει παράλληλα και στον εκσυγχρο-

νισµό της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης (Dessler 2013, Drucker 1974, Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 2006, Ιορδάνογλου 2008, Μακρυδηµήτρης 

2008, Πετρίδου 2011, Ρωσσίδης 2014, Τσέκος 2007, Torrington et al. 2014, OECD 

2011). Το σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο συγκριτικής αξιολό-

γησης για τον εντοπισµό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα. 

Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης σε ποσοστό 100,00% δήλωσαν ότι 

ο φορέας τους δεν διέθετε πιστοποίηση µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή 

ΕΛΟΤ 1429) κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013. Την ίδια δήλωση έκαναν 

και οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολό τους (ποσοστό 100,00%). 

Η µη πιστοποίηση των φορέων µε βάση τις απαιτήσεις κάποιου προτύπου κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 δικαιολογείται εν µέρει διότι για παράδειγµα η 
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πιστοποίηση µε βάση τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ 1429:2008 αρχικά προβλέπονταν ως υπο-

χρεωτική για όλους του ∆ικαιούχους των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και στην πο-

ρεία ορίστηκε ως εναλλακτικός τρόπος πιστοποίησης, και µάλιστα πολύ πιο απαιτητι-

κός από το εναλλακτικό σύστηµα που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Α-

νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας68. 

Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν στο 

σύνολό τους (ποσοστό 100,00%) ότι ο φορέας τους δεν διαθέτει πιστοποίηση µε βά-

ση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) για τεκµηρίωση της διοικητικής 

του ικανότητας στη διαχείριση και υλοποίηση πράξεων κατά την τρέχουσα Προγραµ-

µατική Περίοδο 2014 - 2020. Σε ανάλογη ερώτηση (ερώτηση 16) τα στελέχη των ΕΥ∆ 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 απάντησαν σε ποσοστό 

58,65% (139 άτοµα) ότι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι που τεκµηριώνουν τη διοικητική ικα-

νότητά τους από την έναρξη της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου έως σήµερα µε 

ύπαρξη πιστοποίησης σε ισχύ µε βάση εγκεκριµένα πρότυπα (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 

1429) δεν ξεπερνούν τους 50. Το 29,96% (71 άτοµα) των στελεχών απάντησε ότι οι 

δυνητικοί ∆ικαιούχοι κυµαίνονται από 51 έως 100, ενώ το 11,39% (27 άτοµα) των 

στελεχών απάντησε ότι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι κυµαίνονται από 101 έως 150. Κανένα 

από τα στελέχη των ΕΥ∆ δεν δήλωσε ότι ο αριθµός των δυνητικών ∆ικαιούχων που 

διαθέτουν πιστοποίηση σε ισχύ ξεπερνά τους 150. Επισηµαίνεται όµως ότι τα στελέχη 

των ΕΥ∆ απάντησαν για το σύνολο των δυνητικών ∆ικαιούχων της ελληνικής επικρά-

τειας το οποίο είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Ενδεικτικά επισηµαίνεται ότι µόνο οι ∆ήµοι της 

χώρας µε βάση το Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) ανέρχονται σε 325. 
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Γράφηµα 9. Απόψεις υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης για τους λόγους µη πιστοποίη-

σης του φορέα τους κατά ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 

                                                 
68 Βλ. Παράγραφο 4.3. 
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Στα Γραφήµατα 9, 10 και 11 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου 

Κατερίνης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των στελεχών των ΕΥ∆ αντίστοιχα, σχετι-

κά µε τους λόγους µη πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 

1429) της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Γράφηµα 10. Απόψεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους λόγους µη πι-

στοποίησης του φορέα τους κατά ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 
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Γράφηµα 11. Απόψεις στελεχών ΕΥ∆ για τους λόγους µη πιστοποίησης των δυνητικών 

∆ικαιούχων κατά ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 

Η άποψη 16 (40,00%) υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι ότι η πιστοποίηση δεν 

απαιτείται για άλλες δραστηριότητες του φορέα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του 

εκτός από την εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Οικονοµικοί λόγοι, αντί-

δραση υπαλλήλων και άρνηση δέσµευσης της διοίκησης φαίνεται να είναι οι λόγοι που 

δεν προωθείται η πιστοποίηση του φορέα. Το 12,50% (5 υπάλληλοι) υποστηρίζουν ότι 

κάποιο άλλοι λόγοι υπάρχουν για την επιλογή της µη πιστοποίησης του φορέα αλλά 

δεν τους αναφέρουν. 
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Σε µικρότερο ποσοστό από αυτό των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης, οι υπάλληλοι 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 30,00% (33 άτοµα) πιστεύουν ότι η πιστο-

ποίηση δεν απαιτείται για άλλες δραστηριότητες του φορέα στα πλαίσια των αρµο-

διοτήτων εκτός από την εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Οι οικονοµικοί 

λόγοι φαίνεται να πιστεύει το 13,64% (15 άτοµα) των υπαλλήλων είναι η αιτία, ενώ σε 

ίδιο ποσοστό περίπου, 27,27% και 21,82%, πιστεύουν ότι η µη πιστοποίηση οφείλεται 

στην αντίδραση των υπαλλήλων και στη µη δέσµευση της διοίκησης αντίστοιχα. Το 

7,27% (8 άτοµα) δηλώνει, χωρίς να προσδιορίζει, ότι άλλοι λόγοι είναι αυτοί που επι-

βάλλουν τη µη πιστοποίηση του φορέα. 

Σηµαντικά διαφοροποιηµένη είναι η άποψη των στελεχών των ΕΥ∆ τα οποία πιστεύουν 

σε ποσοστό 43,46% (103 άτοµα) ότι η αντίδραση των υπαλλήλων είναι αυτή που δεν 

επιτρέπει στους φορείς των δυνητικών ∆ικαιούχων να προβούν σε διαδικασίες πιστο-

ποίησης κατά ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429. Οικονοµικοί λόγοι και δέσµευση της διοίκησης 

υπολείπονται σε σχέση µε την άποψη ότι η πιστοποίηση των φορέων δεν χρησιµοποιεί-

ται σε άλλες δραστηριότητές τους. Οι απόψεις των στελεχών των ΕΥ∆ προέρχονται 

κυρίως από τις συζητήσεις που αναπτύσσουν µε τους δυνητικούς ∆ικαιούχους κατά τη 

συνεργασία τους για τα θέµατα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας / ικα-

νότητας. 

Γράφηµα 12. Απόψεις υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης για την ανάγκη πιστοποίησης 

του φορέα τους 

Στα Γραφήµατα 12 και 13 παρουσιάζονται οι απόψεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Κα-

τερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά µε το εάν θα πρέπει ο φορέας τους να 

προβεί σε διαδικασίες πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή 

ΕΛΟΤ 1429) προκειµένου να µην απαιτείται η τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανό-
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τητας σε κάθε πρόταση που υποβάλλεται για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. 

Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι ο 

φορέας δεν απαιτείται να προβεί σε διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή 

ΕΛΟΤ 1429. Περίπου το 19,51% (8 άτοµα) αυτών διατυπώνουν µια ουδέτερη άποψη, 

ενώ µόλις το 17,07% (7 άτοµα) αυτών πιστεύουν ότι ο φορέας πρέπει να προβεί σε 

διαδικασίες πιστοποίησης. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 2,28, ενώ η τυπική α-

πόκλιση αυτών είναι 1,13. 

Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας θε-

ωρεί ότι ο φορέας τους πρέπει να προβεί σε διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 

9001 ή ΕΛΟΤ 1429. Το 12,73% (14 άτοµα) αυτών εκφράζουν ουδέτερη στάση. Η µέ-

ση τιµή των απαντήσεων είναι 3,95 και η τυπική απόκλιση είναι 0,94. 

Γράφηµα 13. Απόψεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάγκη πιστο-

ποίησης του φορέα τους 

Οι απαντήσεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων για τη µη πιστοποίηση των 

φορέων τους µε βάση κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) θεω-

ρούνται αναµενόµενες αν λάβει κανείς υπόψη τις διαδικασίες ανάπτυξης και πιστοποί-

ησης ενός συστήµατος ποιότητας, οι οποίες κατά τον Τσιότρα (2016) είναι οι: (1) Από-

φαση και δέσµευση της ∆ιοίκησης - ∆ιατύπωση πολιτικής ποιότητας, (2) Επιλογή εκ-

προσώπου διοίκησης, (3) Σύσταση της συντονιστικής οµάδας, (4) Πραγµατοποίηση εσω-

τερικών ανασκοπήσεων (επιθεωρήσεων), (5) Προσπάθειες τεκµηρίωσης, (6) Εκπαίδευση 

του προσωπικού, (7) ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας, (8) Επιλογή φο-

ρέα πιστοποίησης και αίτηση για πιστοποίηση, (9) Προκαταρκτικές συναντήσεις και επι-
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θεωρήσεις, (10) Τελική αξιολόγηση, (11) Πιστοποίηση και (12) Επιθεωρήσεις επιτήρη-

σης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή οποιασδήποτε οργανωτικής αλλα-

γής, αναδιάρθρωσης και σχεδιασµού σε ένα φορέα είναι η δέσµευση της ανώτατης 

διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι και στην περίπτωση της ανάπτυξης ενός 

συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας απαιτούνται η απόφαση και η δέσµευση της διοί-

κησης των φορέων των δυνητικών ∆ικαιούχων. Η δέσµευση αυτή θα πρέπει να είναι 

ολοκληρωτική, µακροχρόνια, να µην περιορίζεται στην επίτευξη βραχυχρόνιων ωφε-

λειών και να µην είναι αποτέλεσµα βιαστικής και επιφανειακής απόφασης. Η ανώτατη 

διοίκηση πρέπει να ευθυγραµµίσει τις προσπάθειες ολόκληρου του φορέα/οργανισµού. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαραίτητη είναι η εκπαίδευση της διοίκησης σε 

θέµατα ποιότητας, στις απαιτήσεις και τη σηµασία των προτύπων ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 

1429 (Τσιότρας 2016). 

Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε την ποιότητα γενικά, αλ-

λά και ειδικότερα µε τις απαιτήσεις των προτύπων και τις διαδικασίες εφαρµογής τους. 

Απαραίτητος κρίνεται ο καθορισµός διαδικασιών για τον εντοπισµό των αναγκών εκ-

παίδευσης του προσωπικού που απασχολείται µε δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν 

την ποιότητα (όπως π.χ. η διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων). 

Μέσω της εκπαίδευσης στα θέµατα διασφάλισης ποιότητας, αυξάνεται η δέσµευση του 

προσωπικού στο φορέα, επιτυγχάνεται η συνεργασία και η οµαδική προσπάθεια και αυ-

ξάνονται οι πιθανότητες για επιτυχηµένη εφαρµογή και ανάπτυξη. 

Η εφαρµογή όµως ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που θα παρέχει στους δυ-

νητικούς ∆ικαιούχους την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια ή διοικητική ικανότητα 

υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κατά 

την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο δηµιουργεί και κάποια προβλήµατα στους δυ-

νητικούς ∆ικαιούχους όπως: α) επανάπαυση στην πιστοποίηση (η συµµόρφωση µε τις 

ελάχιστες απαιτήσει που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση δεν αφήνει περιθώρια για συ-

νεχή βελτίωση), β) πιστοποίηση δεν σηµαίνει πάντα βελτίωση της ποιότητας (η ε-

φαρµογή ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και η πιστοποίηση δεν εγγυάται τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που στην περίπτωση των δυνη-

τικών ∆ικαιούχων είναι τα έργα υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος), γ) αύξηση 

γραφειοκρατίας (λόγω της δηµιουργίας πολλών εγγράφων, εντύπων και οδηγιών που 

απαιτούνται για την τεκµηρίωση των διαδικασιών), δ) αλλαγή κουλτούρας (η αλλαγή 

αυτή µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τους εργαζοµένους καθώς θα πρέπει να 
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πειστούν για τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα των προτεινόµενων αλλαγών), ε) 

κόστος και χρόνος πιστοποίησης (η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότη-

τας έχει κάποιο κόστος και απαιτεί εύλογο χρονικό διάστηµα --- παρόλο που το αρχικό 

κόστος για την ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας γρήγορα αντισταθµίζεται µε τα 

µελλοντικά και µακροπρόθεσµα οφέλη, πολλοί φορείς και κυρίως µικροί (π.χ. µικροί 

νησιωτικοί ή ορεινοί δήµοι) αποφεύγουν την πιστοποίηση γι’ αυτόν κυρίως το λόγο), 

στ) ύπαρξη πολλών φορέων πιστοποίησης (η επιλογή του πλέον κατάλληλου φορέα 

είναι δυσχερής και πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες του δυνητικού ∆ικαιούχου, την 

αξιοπιστία και τη φήµη σε διεθνές επίπεδο και την εµπειρία του φορέα πιστοποίησης). 

Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρµογής ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας / δια-

χειριστικής επάρκειας αποτελούν: α) η δέσµευση και συνεχής υποστήριξη της διοίκησης, 

β) ο σωστός σχεδιασµός της ποιότητας (πιστοποίηση για τους σωστούς λόγους), γ) σω-

στή επιλογή ανθρώπων για το έργο της ποιότητας, δ) εκπαίδευση του προσωπικού, ε) 

ολοκλήρωση των ενεργειών και συνέργεια των διαδικασιών µέσα στο φορέα (η εφαρµογή 

ενός συστήµατος ποιότητας είναι επιτυχηµένη όταν είναι προϊόν συλλογικής προσπά-

θειας µέσα στο φορέα), στ) προσεκτική εφαρµογή των βηµάτων ανάπτυξης του συστή-

µατος, ζ) διαρκής επαγρύπνηση και συνεχής προσπάθεια. 

Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 σε περίπτωση που αυτοί δεν διαθέ-

τουν σε ισχύ πιστοποίηση µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο είναι η εφαρµογή διαδικα-

σιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. Ο δυνητικός ∆ικαιούχος κατά τη φάση υπο-

βολής της πρότασης οφείλει να υποβάλλει την αποτύπωση των διαδικασιών που έχει 

θεσπίσει και εφαρµόζει για τη διοίκηση και τη διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου της πράξης. Η τεκµηρίωση µπορεί να γίνει είτε µε την υποβολή εγχειρι-

δίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων) είτε µε συνοπτική 

περιγραφή τους µε κατάλληλες παραποµπές στη νοµοθεσία. Η απάντηση στην ερώτη-

ση 26 του ερωτηµατολογίου που απευθύνονταν στους δυνητικούς ∆ικαιούχους ήταν 

αρνητική τόσο από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης, όσο και από τους υπαλ-

λήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 100,00%. Κανένας από τους δύο (2) 

φορείς δεν διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηµατο-

δοτούµενων πράξεων. 

Το 67,50% (27 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης πιστεύει ότι ο φορέας 

τους ως δυνητικός ∆ικαιούχος πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 δεν θα πρέπει να προ-

βεί στη διαµόρφωση ενός εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση των συγχρη-
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µατοδοτούµενων πράξεων έτσι ώστε να µην απαιτείται σε κάθε υποβαλλόµενη για αξι-

ολόγηση πρόταση να συµπεριλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών. Το 

20,00% (8 άτοµα) των υπαλλήλων διατυπώνει ουδέτερη άποψη, ενώ το 12,50% (5 

άτοµα) πιστεύει ότι ο φορέας πρέπει να προβεί στη διαµόρφωση ενός εγχειριδίου δια-

δικασιών. Στο Γράφηµα 14 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου 

Κατερίνης στην ερώτηση 27 του ερωτηµατολογίου. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 

2,08 και η τυπική απόκλιση είναι 1,19. 

Γράφηµα 14. Απόψεις υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης για τη διαµόρφωση εγχειριδί-

ου διαδικασιών 

Το 58,18% (64 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατύπωσαν την 

άποψη ότι ο φορέας τους ως δυνητικός ∆ικαιούχος πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 θα 

πρέπει να προβεί στη διαµόρφωση ενός εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση 

των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων έτσι ώστε να µην απαιτείται σε κάθε υποβαλλό-

µενη για αξιολόγηση πρόταση να συµπεριλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των διαδικα-

σιών. Το 16,36% (18 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνει 

ουδέτερη άποψη, ενώ το 25,45% (28 άτοµα) αυτών πιστεύει ότι ο φορέας δεν πρέπει 

να προβεί στη διαµόρφωση ενός εγχειριδίου διαδικασιών. Στο Γράφηµα 15 παρουσιά-

ζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ερώτηση 27 του 

ερωτηµατολογίου. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 3,36 και η τυπική απόκλιση 

είναι 1,24. 
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Γράφηµα 15. Απόψεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διαµόρφωση εγ-

χειριδίου διαδικασιών 

Η αρνητική άποψη των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης ως προς τη διαµόρφωση εγ-

χειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων είναι αναµενόµενη λαµβάνο-

ντας υπόψη την επίσης αρνητική τους άποψη για ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συ-

στήµατος ποιότητας κατά ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429. ∆εν είναι όµως αναµενόµενη λαµ-

βάνοντας υπόψη την ανάγκη για επαναλαµβανόµενη υποβολή συνοπτικής περιγραφής 

διαδικασιών µε κάθε υποβαλλόµενη για αξιολόγηση πράξη/πρόταση. 

Η µη ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηµατοδοτού-

µενων πράξεων τόσο στο ∆ήµο Κατερίνης όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκα-

λεί αρχικά εντύπωση διότι και οι δύο (2) φορείς ως ∆ικαιούχοι συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 είχαν ήδη ετοιµάσει σχετικά 

εγχειρίδια για την απόδειξη της διαχειριστικής τους επάρκειας, οπότε κατά την τρέχου-

σα Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 θα µπορούσαν να επικαιροποιήσουν τα εγχει-

ρίδια αυτά µε βάση τις αλλαγές της νοµοθεσίας (π.χ. εφαρµογή Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων, νέος νόµος ανάθεσης συµβάσεων) και να λά-

βουν αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Περιφερειακό 

Συµβούλιο) για την εφαρµογή τους από τις υπηρεσίες τους κατάλληλα δηµοσιευµένες. 

Για τη διαµόρφωση των εγχειριδίων, οι δύο (2) φορείς θα µπορούσαν να ζητήσουν υ-

ποστήριξη από τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

Α.Ε. (ΜΟ∆ Α.Ε.)69 σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης Αριθµ. 46274/ΕΥΘΥ 

482/27-04-2016 (ΦΕΚ 1349Β'/13-05-2016) του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισµού σχετικά µε την υποστήριξη των δυνητικών ∆ικαιούχων για την ενίσχυση 

                                                 
69 Βλ. Παράγραφος 3.2.1. 
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της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς τους στην υλο-

ποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να ακολουθήσουν τα παραδείγµατα άλλων δυνητικών ∆ι-

καιούχων όπως του ∆ήµου Κορινθίων, του ∆ήµου Αλµυρού, του ∆ήµου Καλλιθέας, του 

∆ήµου ∆ιονύσου, του ∆ήµου Βέροιας, του ∆ήµου Προσοτσάνης, του ∆ήµου Αγιάς, του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, κ.α. οι ο-

ποίοι βασίστηκαν στα υποδείγµατα εγχειριδίων διαδικασιών που διαµορφώθηκαν 

από τη ΜΟ∆ Α.Ε. για τους ∆ήµους (ΜΟ∆ Α.Ε. 2016) και τις Περιφέρειες (ΜΟ∆ Α.Ε. 

2017β), τα προσάρµοσαν ώστε το σύνολο των διαδικασιών να ικανοποιούν µε δηµιουρ-

γικό και επαρκή τρόπο τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους και 

έλαβαν αποφάσεις έγκρισής τους από τα αρµόδια όργανά τους70. 

Η ΜΟ∆ Α.Ε. σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης του Υ-

πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης διαµόρφωσε υποδείγµατα διαδικασιών διαχεί-

ρισης και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από ∆ήµους και Περιφέρει-

ες (ΜΟ∆ Α.Ε. 2016, ΜΟ∆ Α.Ε. 2017β). Τα υποδείγµατα διαµορφώθηκαν ώστε να απο-

τελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των εγχειριδίων διαδικασιών που απαιτούνται για 

την κάλυψη του κριτηρίου διοικητικής ικανότητας για τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. 

∆εδοµένου ότι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι καλούνται κάθε φορά που υποβάλλουν αίτηση 

χρηµατοδότησης να τεκµηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµι-

κή τους ικανότητα είναι σκόπιµο να έχουν προετοιµάσει την τεκµηρίωση της διοικητι-

κής τους ικανότητας σε προηγούµενο χρόνο, ώστε να συµπληρώνουν για κάθε αίτησή 

τους τα πρόσθετα στοιχεία επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας. Τα υ-

ποδείγµατα έχουν λάβει υπόψη τους και εποµένως καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έ-

χουν τεθεί στις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης βάσει του 

άρθρου 50 του Ν.4314/2014. Έχουν λάβει επίσης υπόψη τους το ελληνικό πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρµογής του ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 - 1,2,3 (βέβαια το πρό-

τυπο ΕΛΟΤ 1429 περιλαµβάνει και κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις διαδικασιών οι οποίες 

δεν κρίθηκε σκόπιµο να περιληφθούν). Ο κάθε ∆ήµος και η κάθε Περιφέρεια, εφόσον 

κάνουν χρήση των υποδειγµάτων, πρέπει να τα προσαρµόσουν µε εµπλοκή των αρµό-

                                                 
70 Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις κάποιων δυνητικών ∆ικαιούχων για έγκριση εγχειριδίων διαδι-
κασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων: Απόφαση αριθµ. 106/2016 ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος (Α∆Α: 7ΥΨΝΩΗΓ-Β∆4), Απόφαση αριθµ. 
088/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Προσοτσάνης (Α∆Α: 77ΒΟΩΞΖ-ΧΨ6), Απόφαση αριθµ. 
11/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κορινθίων, Απόφαση αριθµ. 96/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Αγιάς (Α∆Α: 6Β5ΠΩ6Ι-Ζ11), Απόφαση αριθµ. 21/2006 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλ-
µυρού (Α∆Α:7ΨΚΝΩΨ7-ΚΩΟ), Απόφαση αριθµ. 235/2017 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 69Γ77ΛΨ-42Π). 
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διων υπηρεσιακών τους µονάδων, µε τέτοιο τρόπο, ώστε το σύνολο των διαδικασιών να 

ικανοποιούν µε δηµιουργικό και επαρκή τρόπο τις ανάγκες τους και τον τρόπο λειτουρ-

γίας τους, αφού αυτοί καλούνται να τις εφαρµόσουν. Η προσαρµογή και οι επιλογές 

που θα απαιτηθούν αφορούν κατά κύριο λόγο τόσο την τρέχουσα οργάνωση και λει-

τουργίας των υπηρεσιακών µονάδων των ∆ήµων και των Περιφερειών που εµπλέκονται 

στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, όσο και στην έκταση εφαρµογής 

του εγχειριδίου. Επίσης, ο κάθε ∆ήµος και η κάθε Περιφέρεια δύναται να προσδιορί-

σουν και να συντάξουν τυποποιηµένα έντυπα, τα οποία θα υποστηρίζουν την υλοποίη-

ση συγκεκριµένων τµηµάτων των διαδικασιών του εγχειριδίου, µε τη συνεργασία των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιακών µονάδων τους. Η προσεκτική και µεθοδική διαµόρφωση 

των τυποποιηµένων εντύπων θα ωφελήσει σηµαντικά το έργο των στελεχών που θα τα 

χρησιµοποιούν και θα αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του όλου εγχειρήµατος 

και αποδοχής από τους χρήστες. Τόσο το περιεχόµενο των διαδικασιών όσο και των 

τυποποιηµένων εντύπων δύναται (και συχνά επιβάλλεται) να επικαιροποιούνται, κατά 

τη φάση της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες ώστε να προσαρµοστούν καλύτερα στις 

υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτό όµως θα πρέπει να γίνεται οργανωµένα και µε συστηµατικό 

τρόπο (µε τις προβλεπόµενες εγκρίσεις) ώστε να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις οι 

εγκεκριµένες ισχύουσες εκδόσεις τους. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο να προσδιο-

ριστούν στελέχη που θα έχουν τη συνολική ευθύνη τήρησης/επικαιροποίησης του εγ-

χειριδίου. 

Η πλειοψηφία του ∆ήµου Κατερίνης (72,50%, 29 άτοµα) δήλωσε ότι το Σύστηµα ∆ι-

αχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 ως προς την 

αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων είναι πιο απαιτη-

τικό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. Το 10,00% (4 ά-

τοµα) των υπαλλήλων διατύπωσε ουδέτερη άποψη, ενώ το 17,50% (7 άτοµα) αυτών 

διατύπωσε την άποψη ότι το σύστηµα της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου 

ήταν περισσότερο απαιτητικό. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 3,36 και η τυπική 

απόκλιση είναι 1,24. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 72,73% 

(80 άτοµα) δήλωσαν ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2014 - 2020 ως προς την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των 

δυνητικών ∆ικαιούχων είναι πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007 - 2013. Το 18,18% (20 άτοµα) των υπαλλήλων διατύπωσε ουδέτερη 

άποψη, ενώ το 9,10% (10 άτοµα) αυτών διατύπωσε την άποψη ότι το σύστηµα της 

προηγούµενης περιόδου ήταν περισσότερο απαιτητικό. Η µέση τιµή των απαντήσε-

ων είναι 4,00 και η τυπική απόκλιση είναι 0,78. Στο Γράφηµα 16 παρουσιάζονται οι 
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απόψεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά 

µε το επίπεδο απαιτήσεων του Σ∆Ε κατά τις Προγραµµατικές Περιόδους 2007 - 2013 

και 2014 - 2020. 

Γράφηµα 16. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων για τη δήλωση “το Σ∆Ε του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι πιο απαιτητικό από αυτό του ΕΣΠΑ 2007 - 2013” 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατικό από αυτό της Προγραµµατικής Περιό-

δου 2007 - 2013 ως προς την επιλογή των δυνητικών ∆ικαιούχων εξαιτίας της απαίτη-

σης για τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων σε κάθε 

υποβαλλόµενη πρόταση για αξιολόγηση σύµφωνα µε το 20,00% (8 άτοµα) των υπαλ-

λήλων του ∆ήµου Κατερίνης και το 24,54% (27 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας. Συνολικά 32 (80%) υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και 54 

(49,10%) υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας πιστεύουν ότι το Σ∆Ε της Προγραµ-

µατικής Περιόδου 2014 - 2020 είναι λιγότερο αποτελεσµατικό από το αντίστοιχο της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. Το 26,36% (29 άτοµα) της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας διατύπωσε µια ουδέτερη άποψη για την αποτελεσµατικότητα των Σ∆Ε 

στις δύο (2) Προγραµµατικές Περιόδους. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων 

του ∆ήµου Κατερίνης είναι 2,33 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,19, ενώ η µέση 

τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,67 και η τυ-

πική απόκλιση αυτών είναι 1,00. Στο Γράφηµα 17 παρουσιάζονται οι απόψεις των υ-

παλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά µε την απο-
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τελεσµατικότητα του Σ∆Ε κατά τις Προγραµµατικές Περιόδους 2007 - 2013 και 2014 - 

2020. 

Γράφηµα 17. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων για τη δήλωση “το Σ∆Ε του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι περισσότερο αποτελεσµατικό από αυτό του ΕΣΠΑ 2007 - 2013” 

Οι υπάλληλων των δυνητικών ∆ικαιούχων θεωρούν το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγ-

χου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 πιο απαιτητικό από αυτό της 

προηγούµενης περιόδου δεδοµένου ότι οι φορείς τους δεν διαθέτουν πιστοποίηση µε 

βάση κάποιο εγκεκριµένο πρότυπο και παράλληλα δεν έχουν διαµορφώσει κάποιο εγ-

χειρίδιο διαδικασιών προκειµένου να µην απαιτείται σε κάθε πρόταση/πράξη που υπο-

βάλλουν για αξιολόγηση να περιλαµβάνουν συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που 

εφαρµόζει ο φορέας τους για την υλοποίηση της πράξης. Επιπλέον, στην Προγραµµατι-

κή Περίοδο 2014 - 2020 η αξιολόγηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων περιλαµβάνει και την αξιολόγηση των µελών της οµάδας 

έργου (π.χ. ειδικότητες µελών οµάδας, θέση µελών οµάδας στο φορέα), ενώ στην προη-

γούµενη προγραµµατική περίοδο η αξιολόγηση βασιζόταν στην ελάχιστη απαιτούµενη 

στελέχωση των φορέων των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) στις ερωτήσεις 18, 19, 20 και 

21 του ερωτηµατολογίου κλήθηκαν να συγκρίνουν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ε-

λέγχου (Σ∆Ε) των Προγραµµατικών Περιόδων 2007 - 2013 και 2014 - 2020 ως προς τις 

εφαρµοζόµενες διαδικασίες αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών 

∆ικαιούχων. Το 26,16% (62 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆ δήλωσε ότι το Σ∆Ε της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 είναι πιο απλό από το αντίστοιχο της Προ-

γραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητι-

κής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, το 
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40,50% (96 άτοµα) αυτών δήλωσε ότι το Σ∆Ε της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιό-

δου δεν είναι πιο απλό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, 

ενώ το 33,33% (79 άτοµα) αυτών εξέφρασε ουδέτερη άποψη. Η µέση τιµή των απα-

ντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ στην ερώτηση 18 είναι 2,82 και η τυπική απόκλιση 

είναι 1,11. 

Η διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων ανά 

υποβαλλόµενη πράξη για αξιολόγηση και ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι περισσότερο χρονοβόρα από αυτή του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

εξαιτίας της επανάληψής της ανά πράξη σύµφωνα µε το 78,00% (185 άτοµα) των στε-

λεχών των ΕΥ∆. Το 8,02% (19 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆ πιστεύει ότι η διαδικα-

σία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων κατά την προ-

ηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 ήταν περισσότερο χρονοβόρα, ενώ 

το 13,92% (33 άτοµα) αυτών εξέφρασε ουδέτερη άποψη. Η µέση τιµή των απαντήσε-

ων των στελεχών των ΕΥ∆ στην ερώτηση 19 είναι 4,04 και η τυπική απόκλιση αυτών 

είναι 0,94. 

Η πλειοψηφία των στελεχών των ΕΥ∆ (53,16%, 126 άτοµα) δήλωσε ότι το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 ως προς τη 

διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων είναι 

πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. Το 

14,35% (4 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆ διατύπωσε ουδέτερη στάση, ενώ το 

32,49% (77 άτοµα) διατύπωσε την άποψη ότι το Σ∆Ε της Προγραµµατικής Περιόδου 

2014 - 2020 είναι λιγότερο απαιτητικό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής Περιό-

δου 2007 - 2013. Η µέση τιµή των απαντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ στην ερώτηση 

20 είναι 2,95 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,40. 

Σε ποσοστό 53,16% (126 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ θεωρούν ότι το Σ∆Ε της Προ-

γραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατικό ως προς 

την επιλογή των δυνητικών ∆ικαιούχων εξαιτίας της απαίτησης για τεκµηρίωση της 

διοικητικής επάρκειας των δυνητικών ∆ικαιούχων σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση 

για αξιολόγηση. Το 14,35% (4 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆ διατύπωσε ουδέτερη 

στάση, ενώ το 32,49% (77 άτοµα) διατύπωσε την άποψη ότι το Σ∆Ε της προηγούµε-

νης Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό. Η 

µέση τιµή των απαντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ στην ερώτηση 21 είναι 2,95 και η 

τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,40. 
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Γράφηµα 18. Απόψεις στελεχών ΕΥ∆ για τις δηλώσεις “το Σ∆Ε του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

είναι πιο απλό, πιο χρονοβόρο, πιο απαιτητικό και πιο αποτελεσµατικό από αυτό του 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013” 

Άποψη των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης σε ποσοστό 32,50% (13 άτοµα) είναι 

ότι η µεθοδολογία της έµµεσης αξιολόγησης πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη δια-

δικασία αξιολόγησης όλων των υποβαλλόµενων πράξεων για χρηµατοδότηση από τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σε ποσοστό 29,09% (32 άτοµα) 

οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν την ίδια άποψη. Αντίθετη άποψη 

έχει το 57,50% (23 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και το 52,73% (58 

άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ουδέτερη άποψη διατύπωσε το 

10,00% (4 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και το 18,18% (20 άτοµα) 

των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η µέση τιµή των απαντήσεων στην ερώ-

τηση 30 των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 

2,63 και 3,67 αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,44 κα 0,75 αντίστοιχα. 

Στο Γράφηµα 19 παρουσιάζονται οι απόψεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιού-

χων για χρήση της µεθοδολογίας της έµµεσης αξιολόγησης κατά τη διαδικασία αξιολό-

γησης όλων των υποβαλλόµενων πράξεων για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
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Γράφηµα 19. Απόψεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων για αποκλειστική 

χρήση της µεθοδολογίας της έµµεσης αξιολόγησης 

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων προτιµά τη µεθοδολογία της 

άµεσης αξιολόγησης δεδοµένου ότι επιθυµεί να αποφύγει τη σύγκριση µε άλλους δυνη-

τικούς ∆ικαιούχους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων 

στα πλαίσια προσκλήσεων που εκδίδονται για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. Οι απαιτήσεις όµως της 

µεθοδολογίας της άµεσης αξιολόγησης είναι εξίσου σηµαντικές µε αυτές της έµµεσης 

αξιολόγησης µιας και απαιτούν ετοιµότητα του δυνητικού ∆ικαιούχου στην υποβολή 

προτάσεων και ωριµότητα των φακέλων τους (π.χ. ύπαρξη µελετών, εγκρίσεις, αδειο-

δοτήσεις). 

Άποψη των στελεχών των ΕΥ∆ σε ποσοστό 59,49% (141 άτοµα)71 είναι ότι η µεθοδο-

λογία της άµεσης αξιολόγησης πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία αξιο-

λόγησης όλων των υποβαλλόµενων πράξεων για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σε ποσοστό 16,88% (40 άτοµα)72 τα στελέχη 

έχουν αντίθετη άποψη, ενώ ουδέτερη άποψη διατύπωσε το 23,63% (56 άτοµα) αυ-

τών. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 3,52 και η τυπική απόκλιση είναι 1,06. 

Η άποψη αυτή των στελεχών των ΕΥ∆ ταυτίζεται µε αυτή των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Προφανώς τα στελέχη των ΕΥ∆ βρίσκουν πιο απλή και εύκολη τη µεθοδολογία της ά-

                                                 
71 44,30% (105 άτοµα) δήλωσαν “Συµφωνώ” και 15,19% (36 άτοµα) δήλωσαν “Συµφωνώ απόλυτα” 
72 5,49% (13 άτοµα) δήλωσαν “∆ιαφωνώ απόλυτα” και 11,39% (27 άτοµα) δήλωσαν “∆ιαφωνώ” 
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µεσης αξιολόγησης από αυτή της έµµεσης. Η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων 

των δυνητικών ∆ικαιούχων, όπως προς την ενσωµάτωση πολιτικών και την τήρηση του 

θεσµικού πλαισίου, ως προς τη σκοπιµότητα της πράξης (αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης, αποτελεσµατικότητα της πράξης, αποδοτικότητα της πράξης, βιωσιµότητα της 

πράξης, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης, καινοτοµία της πράξης, συνέργεια 

και συµπληρωµατικότητα της πράξης) και ως προς την ωριµότητα της πράξης, συµπε-

ριλαµβάνοντας και τη συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών ∆ικαιούχων ως προς τη 

διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική τους ωριµότητα καθίσταται ευκολό-

τερη από την απλή αξιολόγηση των υποβαλλόµενων πράξεων µεµονωµένα. 

Γράφηµα 20. Απόψεις ερωτηθέντων για τον τρόπο βαθµολόγησης του κριτηρίου της 

διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων 

Το κριτήριο αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων είναι 

δυαδικό (ναι/όχι) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων για χρηµατοδότηση 

από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, ενώ 

θα έπρεπε να είναι βαθµολογούµενο. Με την άποψη αυτή που διατυπώθηκε στην ερώ-

τηση 31 του ερωτηµατολογίου των δυνητικών ∆ικαιούχων και στην ερώτηση 23 του 

ερωτηµατολογίου των στελεχών των ΕΥ∆ συµφώνησαν 34 (85%) υπάλληλοι του ∆ή-

µου Κατερίνης, 88 (80,00%) υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 141 

(59,50%) στελέχη των ΕΥ∆. Από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης 5 (12,50%) 

από αυτούς διαφώνησαν µε την άποψη αυτή. Από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 13 (11,82%) από αυτούς διαφώνησαν µε την άποψη αυτή και 56 (23,63%) 

στελέχη των ΕΥ∆ διατύπωσαν την ίδια αρνητική άποψη. Ουδέτερη άποψη διατύπω-

σε το 2,50% (1 άτοµο) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης, το 8,18% (9 άτοµα) 
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των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 23,63% (56 άτοµα) των στελεχών 

των ΕΥ∆. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 

4,03, των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 3,87 και των στελεχών των 

ΕΥ∆ είναι 3,49. Η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κα-

τερίνης είναι 1,14, των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 0,75 και των στε-

λεχών των ΕΥ∆ είναι 1,03. 

5.4.4 Περιγραφικά στοιχεία επιχειρησιακής ικανότητας δυνητικών ∆ικαιού-

χων 

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων της τέταρτης ενότητας των ερωτηµατολογίων 

που αφορά στην επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων για διαχείριση 

και υλοποίηση πράξεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 έδειξε ότι τόσο οι 

δυνητικοί ∆ικαιούχοι όσο και τα στελέχη των ΕΥ∆ εκφράζουν αρνητική άποψη για ο-

ρισµένες από τις απαιτήσεις των κριτηρίων τεκµηρίωσης της επιχειρησιακής ικανότη-

τας των ∆ικαιούχων. 

Συγκεκριµένα, τα στελέχη των ΕΥ∆ σε ποσοστό 62,45% (148 άτοµα)73 δήλωσαν ότι η 

επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων δεν αξιολογείται επαρκώς µε τα 

κριτήρια της επάρκειας της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη και την ε-

µπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση συναφών πράξεων. Σε ποσοστό 

26,58% (63 άτοµα)74 τα στελέχη των ΕΥ∆ διατύπωσαν ουδέτερη άποψη, ενώ σε πο-

σοστό 10,97% (26 άτοµα) δήλωσαν ότι η επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ι-

καιούχων αξιολογείται επαρκώς µε τα κριτήρια της επάρκειας της οµάδας έργου που 

θα υλοποιήσει την πράξη και την εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση 

συναφών πράξεων. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 2,35 και η τυπική απόκλιση αυ-

τών είναι 0,93. 

Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων κρίνε-

ται απαραίτητος ο ορισµός του υπεύθυνου πράξης µε ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα 

κατά την υποβολή της πρότασης για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020. Με την απαίτηση αυτή του Σ∆Ε συµφωνεί το 25,00% (10 άτοµα) των υπαλλή-

λων του ∆ήµου Κατερίνης, το 25,45% (28 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και το 16,88% (40 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆. Το 26,58% (63 άτοµα) 

                                                 
73 16,46% (39 άτοµα) δήλωσαν “∆ιαφωνώ απόλυτα” και 45,99% (109 άτοµα) δήλωσαν “∆ιαφωνώ” 
74 8,86% (21 άτοµα) δήλωσαν “Συµφωνώ” και 2,11% (5 άτοµα) δήλωσαν “Συµφωνώ απόλυτα” 
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των στελεχών των ΕΥ∆ διατύπωσαν ουδέτερη άποψη, το 14,55% (16 άτοµα) των υ-

παλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατύπωσαν ουδέτερη άποψη, όπως και το 

10,00% (4 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης. ∆ιαφωνούν µε την απαίτη-

ση αυτή 26 (65,00%) υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης, 66 (60,00%) υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και 84 (56,54%) στελέχη των ΕΥ∆. Στο Γράφηµα 21 παρου-

σιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για την απαίτηση του ορισµού του υπεύθυνου 

πράξης κατά την υποβολή της πρότασης για χρηµατοδότηση. 

Γράφηµα 21. Απόψεις ερωτηθέντων περί ορισµού υπεύθυνου πράξης 

Προφανώς οι υπάλληλοι των δυνητικών ∆ικαιούχων θεωρούν ότι ο ορισµός του υπεύ-

θυνου της οµάδας έργου κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση δεσµεύει 

τους φορείς πρόωρα σε σχέση µε την έναρξη υλοποίησης της πράξης, δεδοµένου ότι 

κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης η στελέχωση των φορέων δύναται να έχει µε-

ταβληθεί (π.χ. µετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες οργανικές µονάδες, συνταξιοδοτήσεις 

υπαλλήλων, εκπαιδευτικές/αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων, µετατάξεις/αποσπάσεις υ-

παλλήλων). 

Ταύτιση απόψεων µεταξύ των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων και των στελε-

χών των ΕΥ∆ παρατηρείται ως προς την άποψη που διατυπώθηκε στα δύο (2) ερωτη-

µατολόγια σχετικά µε τη συσχέτιση µεταξύ της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικο-

νοµικού αντικειµένου µιας συγχρηµατοδοτούµενης πράξης και της αποδοτικότητας 

ή/και αποτελεσµατικότητας του υπεύθυνου πράξης. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης (30 άτοµα, 75%) πιστεύουν ότι η ολοκλήρωση του 
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φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µιας συγχρηµατοδοτούµενης πράξης σύµφωνα 

µε τους όρους της απόφασης ένταξής της οφείλεται στην αποδοτικότητα ή/και απο-

τελεσµατικότητα του υπεύθυνου πράξης και όχι στο σύνολο του φορέα που υλοποιεί 

την πράξη. Την ίδια άποψη διατύπωσε και η συντριπτική πλειοψηφία (88 άτοµα, 

80%) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όπως και αυτή (158 άτοµα, 

66,67%) των στελεχών των ΕΥ∆. Σε ποσοστό 12,50% (5 άτοµα), 8,18% (9 άτοµα) και 

16,46% (39 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσα-

λίας και τα στελέχη των ΕΥ∆ αντίστοιχα διατύπωσαν ουδέτερη άποψη. Σε ποσοστά 

12,50% (5 άτοµα), 11,82% (13 άτοµα) και 16,88% (40 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ή-

µου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα στελέχη των ΕΥ∆ αντίστοιχα 

διατύπωσαν αρνητική άποψη. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ή-

µου Κατερίνης, της Περιφέρεια Θεσσαλίας και των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,93, 3,93 

και 3,63 αντίστοιχα. Η τυπική απόκλιση των απαντήσεων είναι 1,19, 0,83 και 1,08 α-

ντίστοιχα. Στο Γράφηµα 22 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για την απο-

δοτικότητα ή/και αποτελεσµατικότητα του υπεύθυνου έργου ως κριτήριο αξιολόγησης 

της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Γράφηµα 22. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε τη θεώρηση της αποδοτικότη-

τας/αποτελεσµατικότητας του υπεύθυνου πράξης ως κριτηρίου αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων κρίνε-

ται απαραίτητη και η συγκρότηση της οµάδας έργου κατά την υποβολή της πρότασης 

εκτός από τον ορισµό του υπεύθυνου έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµα-

τος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020. Με 
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την απαίτηση αυτή συµφωνεί το 25,00% (10 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κα-

τερίνης, το 20,00% (22 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 

16,88% (40 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆. Το 2,50% (1 άτοµο) των υπαλλήλων του 

∆ήµου Κατερίνης διατύπωσε ουδέτερη άποψη, το 18,18% (20 άτοµα) των υπαλλή-

λων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 26,58% (63 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης (72,50%, 29 άτοµα) 

και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (61,82%, 68 άτοµα), καθώς επίσης και των στελεχών 

των ΕΥ∆ (56,54%, 84 άτοµα) δήλωσαν την αντίθεσή τους στην απαίτηση αυτή του 

Σ∆Ε. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης, της Περι-

φέρειας Θεσσαλίας και των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 2,40, 2,45 και 2,52 αντίστοιχα. Η 

τυπική απόκλιση των απαντήσεων είναι 1,39, 0,75 και 1,11 αντίστοιχα. Στο Γράφηµα 

23 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για τη συγκρότηση της οµάδας έργου 

κατά την υποβολή της πρότασης. 

Γράφηµα 23. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε τη συγκρότηση της οµάδας έργου 

κατά την υποβολή της πρότασης 

Στο Γράφηµα 24 παρουσιάζονται οι απόψεις των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιού-

χων και των στελεχών των ΕΥ∆ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 αναφορικά µε την απαίτηση για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής αφανών 

εργασιών κατά την υποβολή της πρότασης προκειµένου να αξιολογηθεί θετικά η επι-

χειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων. 
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Γράφηµα 24. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων και των στελεχών ΕΥ∆ α-

ναφορικά µε τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 

Γράφηµα 25. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων και στελεχών ΕΥ∆ αναφο-

ρικά µε την απασχόληση των µελών της οµάδας έργου 

Η επιχειρησιακή επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας έργου για κάθε πράξη που υπο-

βάλλεται για αξιολόγηση από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους οφείλει να λαµβάνει υπόψη 
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την προβλεπόµενη απασχόληση σε ανθρωποµήνες για τη συνολική διάρκεια της 

πράξης όλων των µελών της οµάδας έργου. Ο αριθµός των προβλεπόµενων ανθρω-

ποµηνών απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί δείκτης αποτελεσµατικότητας του φορέα. 

Οι απόψεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κα-

θώς επίσης και των στελεχών των ΕΥ∆ παρουσιάζονται στο Γράφηµα 25. Η µέση τιµή 

των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλί-

ας και των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 2,30, 2,72 και 4,04 αντίστοιχα. Η τυπική απόκλιση 

αυτών είναι 1,34, 0,92 και 0,94 αντίστοιχα. 

Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της επάρ-

κειας της προτεινόµενης οµάδας έργου θεωρείται η µη ταυτόχρονη συµµετοχή του 

κύριου επιβλέποντα σε περισσότερα από δύο (2) έργα προϋπολογισµού άνω των 

ορίων των κοινοτικών οδηγιών ή περισσότερα από τρία (3) έργα συνολικά περι-

λαµβανοµένου πιθανά και ενός (1) άνω των ορίων. Σε ποσοστό 12,50% (5 άτοµα) οι 

υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης συµφωνούν µε τον περιορισµό αυτόν που τίθεται 

από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε). Το 20,00% (8 άτοµα) αυτών διατυ-

πώνει ουδέτερη άποψη, ενώ το 67,50% (27 άτοµα) αυτών διαφωνεί µε την επιβολή 

του περιορισµού αυτού. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας συµφωνούν µε τον 

περιορισµό σε ποσοστό 58,18% (64 άτοµα), διαφωνούν σε ποσοστό 25,45% (28 άτο-

µα) και διατυπώνουν ουδέτερη άποψη σε ποσοστό 16,36% (18 άτοµα).  

Γράφηµα 26. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε το ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι 

συµµετοχής του κύριου επιβλέποντα σε έργα 
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Σε αντίστοιχη ερώτηση τα στελέχη των ΕΥ∆ διαφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 16,46% 

(39 άτοµα), διαφωνών σε ποσοστό 34,18% (81 άτοµα), δηλώνουν ουδέτερη άποψη σε 

ποσοστό 23,63% (56 άτοµα), συµφωνούν σε ποσοστό 8,86% (21 άτοµα) και συµφω-

νούν απόλυτα σε ποσοστό 16,88% (40 άτοµα). Η µέση τιµή των απαντήσεων των υ-

παλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,08 και 3,36 

αντίστοιχα. Η τυπική απόκλιση είναι 1,19 και 1,24 αντίστοιχα. Η µέση τιµή των απα-

ντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 2,76 και η τυπική απόκλιση είναι 1,31. Στο Γρά-

φηµα 26 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά µε το ελάχιστο απο-

δεκτό κατώφλι συµµετοχής του κύριου επιβλέποντα σε έργα. 

Το κατώτατο κατώφλι προφανώς τέθηκε στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 

της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 προκειµένου να µην τοποθετούνται οι ίδιοι 

υπάλληλοι επιβλέποντες στα περισσότερα έργα των φορέων τους. Εάν και από µια ά-

ποψη αυτό θεωρείται ότι αποτελεί παρέµβαση στην εσωτερική λειτουργία των φορέων 

και τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων, εξασφαλίζει τη συµµετοχή περισσότερων 

και ενδεχοµένως (αν όχι βέβαια) αξιολογότερων υπαλλήλων στη διαχείριση συγχρηµα-

τοδοτούµενων πράξεων. Επιβάλλει ουσιαστικά στους φορείς να αξιοποιούν προς όφε-

λός τους όλους τους υπαλλήλους τους και κυρίως αυτούς µε αυξηµένα τυπικά και ουσι-

αστικά προσόντα. Προφανώς σε αρκετούς από του δυνητικούς ∆ικαιούχους το κατώφλι 

αυτό δεν θα επηρεάζει τις αποφάσεις τους ως προς τις επιλογές των υπαλλήλων στις 

θέσεις των κύριων επιβλεπόντων των έργων διότι τα κατώτερα όρια των κοινοτικών 

οδηγιών ανέρχονται σε άνω των € 5.000.000 για το 2018 και δεν θα έχουν τη δυνατότη-

τα να εκτελέσουν αρκετά έργα προϋπολογισµού άνω των ορίων αυτών. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης της οµάδας έργου προκειµένου να καλυφ-

θεί η απαίτηση της επιχειρησιακής ικανότητας του δυνητικού ∆ικαιούχου. Στην ερώτη-

ση εάν η δυνατότητα αυτή βοηθά το δυνητικό ∆ικαιούχο να διεκδικήσει τη χρηµατο-

δότηση µεγαλύτερου αριθµού πράξεων στη συνολική διάρκεια της Προγραµµατικής 

Περιόδου, οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης σε ποσοστό 72,50% (29 άτοµα) πιστεύ-

ουν ότι η δυνατότητα αυτή βοηθάει το δυνητικό ∆ικαιούχο. Το ίδιο πιστεύουν και οι 

υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 58,18% (64 άτοµα). Σε µικρότερο 

ποσοστό (31,65%, 75 άτοµα) διατυπώνουν την ίδια άποψη και τα στελέχη των ΕΥ∆. 

Από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης και τους υπαλλήλους της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας το 10,00% (4 άτοµα) και το 16,36% (18 άτοµα) διατύπωσαν ουδέτερη 

άποψη. Αρνητική άποψη διατύπωσε το 17,50% (7 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου 
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Κατερίνης, το 25,45% (28 άτοµα) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 31,65% (120 

άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆. Η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 

των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 3,80 και 1,09 αντίστοιχα. Η µέση τιµή και 

η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 

3,36 και 1,24 αντίστοιχα. Η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των 

στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,03 και 1,02 αντίστοιχα. Στο Γράφηµα 27 παρουσιάζονται οι 

απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά µε την ενίσχυση της οµάδας έργου. 

Γράφηµα 27. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε την ενίσχυση της οµάδας έργου 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι εκτιµούν ότι για την υλοποίη-

ση κάποιας προτεινόµενης πράξης απαιτείται η συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας (συ-

νεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη ή σύµβουλο) οφείλουν κατά την υποβολή της πρό-

τασης να διαγνώσουν την έλλειψη/αδυναµία για την οποία απαιτείται εξωτερική συν-

δροµή (π.χ. ενίσχυση της επίβλεψης µε κατάλληλη ειδικότητα ή νοµική υποστήριξη) 

και να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουν να καλύψουν τη συγκεκριµένη 

έλλειψη/αδυναµία (π.χ. απόφαση διάθεσης προσωπικού µε παράλληλα καθήκοντα, 

σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας, σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικό σύµ-

βουλο, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη ή σύµβουλο 

αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και ο φορέας καταφεύγει σε αυτή τη λύση αφού έχουν 

εξαντληθεί αποδεδειγµένα όλες οι άλλες δυνατότητες εύρεσης προσωπικού. 

Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ι-

καιούχων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 είναι η εµπειρία τους στην 

υλοποίηση συναφών πράξεων. Σε ποσοστό 80,00% (32 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ή-
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µου Κατερίνης διατυπώνουν την άποψη ότι εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην 

υλοποίηση συναφών, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεων δεν πρέπει να αποτελεί 

σηµαντικό κριτήριο τεκµηρίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ι-

καιούχων, ενώ σε ποσοστό 20,00% (8 άτοµα) έχουν αντίθετη άποψη. Σε ποσοστό 

49,10% (54 άτοµα) οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνουν την άπο-

ψη ότι η εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση συναφών, µε την προτει-

νόµενη πράξη, πράξεων δεν µπορεί να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο τεκµηρίωσης 

της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων, σε ποσοστό 26,36% (29 

άτοµα) διατυπώνουν ουδέτερη στάση και σε ποσοστό 24,54% (27 άτοµα) διατυπώ-

νουν άποψη υπέρ της σηµαντικότητας του κριτηρίου αυτού. Αντίθετα, τα στελέχη των 

ΕΥ∆ στη συντριπτική τους πλειοψηφία (66,67%, 158 άτοµα) διατυπώνουν την άποψη 

ότι η εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση συναφών, µε την προτεινό-

µενη πράξη, πράξεων πρέπει να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο τεκµηρίωσης της επι-

χειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. Σε ποσοστό 16,46% (39 άτοµα) 

τα στελέχη των ΕΥ∆ διατυπώνουν ουδέτερη άποψη, ενώ σε ποσοστό 16,88% (40 άτο-

µα) διατυπώνουν την άποψη ότι η εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση 

συναφών, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεων δεν πρέπει να αποτελεί σηµαντικό 

κριτήριο τεκµηρίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. Η 

µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερί-

νης είναι 2,33 και 1,19 αντίστοιχα. Η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των απαντήσε-

ων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,67 και 1,00 αντίστοιχα. Η µέση 

τιµή και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,36 και 

1,09 αντίστοιχα. Στο Γράφηµα 28 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων ανα-

φορικά µε την εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση συναφών, µε την 

προτεινόµενη πράξη, πράξεων. 

Η αρνητική άποψη των υπαλλήλων των δυνητικών ∆ικαιούχων στον ορισµό της εµπει-

ρίας τους στην υλοποίηση συναφών, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεων ως κριτηρί-

ου αξιολόγησης της επιχειρησιακή τους ικανότητας θα µπορούσε να δικαιολογηθεί λα-

µβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι της Προγραµµατικής Περιόδου 

2014 - 2020 δεν υλοποίησαν συγχρηµατοδοτούµενα έργα κατά τις προηγούµενες χρη-

µατοδοτικές περιόδους είτε γιατί δεν είχαν το απαιτούµενο στελεχιακό δυναµικό είτε 

γιατί υλοποίησαν συγχρηµατοδοτούµενα έργα µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε 

άλλους φορείς. Επίσης, οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προ-

γράµµατα διαφοροποιούνται σε κάθε προγραµµατική περίοδο µε αποτέλεσµα οι δυνη-

τικοί ∆ικαιούχοι να µην έχουν αποκτήσει εµπειρία σε συναφείς πράξεις εάν τέτοιες δεν 
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χρηµατοδοτήθηκαν σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Το κριτήριο αυτό της 

εµπειρίας των δυνητικών ∆ικαιούχων αφορά µόνο σε συναφείς συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις και όχι σε έργα που ενδεχοµένως υλοποίησαν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι στο πα-

ρελθόν µε ίδιος πόρους ή κρατικούς (εθνικούς) πόρους. 

Γράφηµα 28. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε την εµπειρία των δυνητικών ∆ικαι-

ούχων σε συναφείς πράξεις 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, εάν ο δυνητικός 

∆ικαιούχος δεν έχει προηγούµενη εµπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων πράξεων δύ-

ναται να τεκµηριώσει την εµπειρία αυτή µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της 

οµάδας έργου όπως προκύπτει από το βιογραφικό του. Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κα-

τερίνης διαφωνούν σε ποσοστό 57,50% (23 άτοµα) µε την τεκµηρίωση της εµπειρίας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της οµάδας έργου σε 

συναφείς, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεις. Σε ποσοστό 10,00% (4 άτοµα) διατυ-

πώνουν µια ουδέτερη άποψη, ενώ σε ποσοστό 32,50% (13 άτοµα) βλέπουν θετικά 

την τεκµηρίωση της εµπειρίας των δυνητικών ∆ικαιούχων µε βάση την εµπειρία του 

υπεύθυνου της οµάδας έργου. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

σε ποσοστό 52,73% (58 άτοµα), διαφωνούν µε την τεκµηρίωση της εµπειρίας των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της οµάδας έργου σε συνα-

φείς, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεις. Σε ποσοστό 18,18% (20 άτοµα) διατυπώ-

νουν µια ουδέτερη άποψη, ενώ σε ποσοστό 29,09% (32 άτοµα) βλέπουν θετικά την 
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τεκµηρίωση της εµπειρίας των δυνητικών ∆ικαιούχων µε βάση την εµπειρία του υπεύ-

θυνου της οµάδας έργου. Αντίθετη άποψη από αυτή των δυνητικών ∆ικαιούχων δια-

τυπώνουν τα στελέχη των ΕΥ∆. Σε ποσοστό 66,67% (158 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ 

συµφωνούν µε την πρόβλεψη του Σ∆Ε να λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία του υπεύθυνου 

της οµάδας έργου για την τεκµηρίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του δυνητικού 

∆ικαιούχου σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν διαθέτει αντίστοιχη. Σε ποσοστό 

16,46% (39 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ διατυπώνουν µια ουδέτερη άποψη και σε 

ποσοστό 16,88% (40 άτοµα) πιστεύουν ότι η τεκµηρίωση της εµπειρίας των δυνητικών 

∆ικαιούχων δεν πρέπει να βασίζεται στην εµπειρία των υπεύθυνων των οµάδων έρ-

γων. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 2,63 

και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,44. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,67 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,96. Η µέση 

τιµή των απαντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,63 και η τυπική απόκλιση αυτών 

είναι 1,08. Στο Γράφηµα 29 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για την ε-

µπειρία του υπεύθυνου της οµάδας έργου ως στοιχείου τεκµηρίωσης της επιχειρησια-

κής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

 Οι υπάλληλοι των δυνητικών ∆ικαιούχων διατυπώνουν αρνητική άποψη για την τεκ-

µηρίωση της εµπειρίας του φορέα τους µε βάση την εµπειρία των υπεύθυνων των πρά-

ξεων διότι προφανώς δεν επιθυµούν να αξιολογούνται τα βιογραφικά των υπαλλήλων 

από τις ΕΥ∆, καθώς επίσης και να χρησιµοποιείται η εµπειρία κάποιων υπαλλήλων που 

ενδεχοµένως αποκτήθηκε κατά την απασχόλησή τους σε άλλους φορείς προς όφελος 

των φορέων που απασχολούνται κατά την υποβολή των προτάσεων για αξιολόγηση. 

Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη των ΕΥ∆ έχουν ως αποστολή και στόχο να εντάξουν 

όσο το δυνατόν περισσότερες πράξεις στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απορρόφηση κον-

δυλίων. Αδύναµοι φορείς, προκειµένου να µην καταφύγουν στην περίπτωση της ενί-

σχυσής τους όπως αναφέρθηκε παραπάνω µπορούν να αξιοποιήσουν την προσωπική 

εµπειρία των υπαλλήλων τους (εφόσον βεβαίως οι ίδιοι το επιθυµούν) προκειµένου να 

διεκδικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από τα Επιχειρησιακά Προγράµ-

µατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
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Γράφηµα 29. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε την εµπειρία του υπεύθυνου πράξης 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, για την τεκµηρίω-

ση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων και ως προς το κριτήρια 

της εµπειρίας αυτών στην εκτέλεση συναφών πράξεων απαιτείται, για κάθε συναφή 

πράξη που υλοποίησαν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων των προηγούµενων Προγραµµατικών Περιόδων, υποβολή πίνακα µε τα ε-

ξής στοιχεία: 1) Τίτλος πράξης, 2) Κωδικός ΟΠΣ, 3) Προγραµµατική Περίοδος υλοποίη-

σης, 4) Εγκεκριµένος προϋπολογισµός πράξης, 5) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή άλλο 

χρηµατοδοτικό µέσο, 6) Κωδικός ενάριθµου ΣΑ στο Π∆Ε, 7) Υλοποίηση µε προγραµµα-

τική σύµβαση για λογαριασµό άλλου φορέα (ναι/όχι), 8) Κύριος πράξης (στην περίπτωση 

υλοποίησης για λογαριασµό άλλου φορέα), 9) ∆ιάρκεια (σε µήνες), 10) Υπεύθυνος πρά-

ξης, 9) Σύντοµη περιγραφή περιεχοµένου, 10) Ποσοστό δηµοσιονοµικών διορθώσεων 

σε σχέση µε τον τελικό προϋπολογισµό της πράξης και 11) Απένταξη της πράξης µε 

ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να µην ολοκληρωθεί 

έγκαιρα µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος (ναι/όχι)). 
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Γράφηµα 30. Απόψεις ερωτηθέντων αναφορικά µε τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις συ-

ναφών πράξεων 

Γράφηµα 31. Απόψεις ερωτηθέντων σχετικά µε τις απεντάξεις συναφών πράξεων 

Στα Γραφήµατα 30 και 31 παρουσιάζονται οι απόψεις των δυνητικών ∆ικαιούχων και 

των στελεχών των ΕΥ∆ αναφορικά µε τη θετική ή αρνητική βαρύτητα του ποσοστού 
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των δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε σχέση µε τον τελικό προϋπολογισµό των πρά-

ξεων και των απεντάξων των πράξεων που έχουν υλοποιηθεί από τους δυνητικούς ∆ι-

καιούχους και είναι συναφείς µε τις προτεινόµενες για αξιολόγηση πράξεις στα πλαίσια 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σε ποσοστό 85,00% (34 

άτοµα) και 80,00% (88 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα δήλωσαν ότι το ποσοστό των δηµοσιονοµικών διορθώ-

σεων πρέπει λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση µιας προτεινόµενης 

πράξης. Την ίδια άποψη σε ποσοστό 66,67% (158 άτοµα) διατύπωσαν και τα στελέχη 

των ΕΥ∆. Ουδέτερη άποψη διατύπωσε το 2,50% (1 άτοµο) των υπαλλήλων του ∆ή-

µου Κατερίνης, το 8,18% (9 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

το 16,46% (39 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υ-

παλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης στη σχετική ερώτηση είναι 4,03, των υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 3,87 και των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,63. Η τυπική α-

πόκλιση των απαντήσεων αυτών είναι 1,14 για το ∆ήµο Κατερίνης, 0,75 για την Περι-

φέρεια Θεσσαλίας και 1,08 για τις ΕΥ∆. Σε ποσοστό 65,00% (26 άτοµα) και 60,00% 

(66 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντί-

στοιχα δήλωσαν ότι η απένταξη συναφών, µε την προτεινόµενη για χρηµατοδότηση, 

πράξεων δεν πρέπει να λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προτει-

νόµενης πράξης. Την άποψη αυτή την διατύπωσαν σε ποσοστό 16,88% (40 άτοµα) και 

τα στελέχη των ΕΥ∆. Σε ποσοστό 66,67% (158 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ πιστεύουν 

ότι η απένταξη συναφών, µε την προτεινόµενη πράξη, πράξεων πρέπει να λαµβάνεται 

αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προτεινόµενης πράξης. Την άποψη αυτή 

διατυπώνει και το 25,00% (10 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και το 

25,45% (28 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η µέση τιµή των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις 41 και 42 του ερωτηµατολογίου του ∆ήµου Κατερίνης εί-

ναι 4,03 και 2,48 αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,14 και 1,40 αντί-

στοιχα. Η µέση τιµή των απαντήσεων στις ερωτήσεις 41 και 42 του ερωτηµατολογίου 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 3,87 και 2,55 αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση αυ-

τών είναι 0,76 και 0,84 αντίστοιχα. Η µέση τιµή των απαντήσεων στις ερωτήσεις 34 και 

35 του ερωτηµατολογίου των ΕΥ∆ είναι 3,63 και για τις δύο (2) ερωτήσεις, ενώ η τυπι-

κή απόκλιση είναι 1,08 και για τις δύο (2) ερωτήσεις. 
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5.4.5 Περιγραφικά στοιχεία αποτελεσµάτων εφαρµογής συστήµατος διαχει-

ριστικής επάρκειας κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων της πέµπτης ενότητας των ερωτηµατολογίων 

που αφορά στα αποτελέσµατα εφαρµογής του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας 

των ∆ικαιούχων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 έδειξε ότι η επιβεβαί-

ωση της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων από τις Ειδικές Υπηρεσίας ∆ιαχεί-

ρισης (ΕΥ∆) και η µη ορθή και µε συνέπεια εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης από 

τους δυνητικούς ∆ικαιούχος οδήγησε σε απεντάξεις πράξεων και στην επιβολή δηµοσι-

ονοµικών διορθώσεων. 
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Γράφηµα 32. Απόψεις υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης για συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις που ολοκληρώθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 (αριθµός 

πράξεων) 

Συγκεκριµένα, στο ∆ήµο Κατερίνης, σύµφωνα µε τις απαντήσεις στην ερώτηση 43 του 

ερωτηµατολογίου σχετικά µε τον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υ-

λοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (εκδόθηκαν από τις αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ια-

χείρισης αποφάσεις επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης των πράξεων) από το ∆ήµο Κατερίνης 

κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 προκύπτει ότι ολοκληρώθηκαν το πο-

λύ 17 πράξεις. Το 10,00% (4 άτοµα) των υπαλλήλων απάντησε ότι ολοκληρώθηκαν 

έως 5 πράξεις, το 82,50% (33 άτοµα) των υπαλλήλων απάντησε ότι ολοκληρώθηκαν 6 

έως 11 πράξεις, ενώ το 7,50% (3 άτοµα) απάντησε ότι ολοκληρώθηκαν από 12 έως 17 

πράξεις. Στην ίδια ερώτηση το 100,00% (110 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας απάντησε ότι υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 18 

πράξεις. Στο Γράφηµα 32 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου 
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Κατερίνης σχετικά µε τον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιή-

θηκαν και ολοκληρώθηκαν από το φορέα τους κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 

- 2013. 

Οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης ως προς τον 

αριθµό των πράξεων που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (εκδόθηκαν από τις αρµό-

διες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης αποφάσεις επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης των πράξε-

ων) κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 οφείλονται στο γεγονός ότι όλοι οι 

υπάλληλοι που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν είχαν κατά τη χρονική περίοδο 

2007 - 2013 άµεση εµπλοκή στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων είτε 

γιατί ήταν τοποθετηµένοι σε οργανικές µονάδες διαφορετικές από αυτές που είχαν ως 

αρµοδιότητα την υλοποίηση των πράξεων αυτών είτε διότι κάποιοι από τους ερωτηθέ-

ντες ήταν υπάλληλοι άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα έως 01/01/2011 οπότε εφαρ-

µόστηκε το Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν.3852/2010). Πάντως οι απαντήσεις των ερω-

τηθέντων και των δύο (2) δυνητικών ∆ικαιούχων συµπίπτουν µε τα στοιχεία που α-

ντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό που συλλέχθηκε και από προσωπική παρατήρηση. 

Το σύνολο (100,00%, 40 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης δήλωσε ότι ο 

αριθµός των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθηκαν 

κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι κινδύ-

νευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµ-

µάτων στα οποία είχαν ενταχθεί ανέρχεται σε µόνο µία (1) πράξη. Σε ποσοστό 91,82% 

(101 άτοµα) οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν ότι ο αριθµός των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθηκαν κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι κινδύνευαν να µην 

ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία 

είχαν ενταχθεί ανέρχεται σε τρεις (3). Σε ποσοστό 4,55% (5 άτοµα) οι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσαν ότι ο αριθµός των πράξεων αυτών ανέρχεται σε 

τέσσερις (4), ενώ σε ποσοστό 3,64% (4 άτοµα) δήλωσαν ότι ο αριθµός αυτός ανέρχε-

ται σε µόνο µία (1) πράξη. Στο Γράφηµα 33 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλ-

λήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά µε τον αριθµό των συγχρηµατοδοτούµε-

νων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 

2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι 

την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί. 
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Γράφηµα 33. Απόψεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συγχρηµατοδοτού-

µενες πράξεις που απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 διότι 

κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν (αριθµός πράξεων) 

Γράφηµα 34. Απόψεις στελεχών των ΕΥ∆ για συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις που α-

πεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 διότι κινδύνευαν να µην 

ολοκληρωθούν (αριθµός πράξεων) 

Σε αντίστοιχη ερώτηση το 37,55% (89 άτοµα) των στελεχών των ΕΥ∆ δήλωσε ότι απε-

ντάχθηκαν έως πέντε (5) πράξεις, το 40,08% (95 άτοµα) αυτών δήλωσε ότι απεντά-

χθηκαν από 6 έως 11 πράξεις και το 22,37% (53 άτοµα) αυτών δήλωσε ότι απεντά-

χθηκαν περισσότερες από δώδεκα (12) πράξεις. Στο Γράφηµα 34 παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των στελεχών των ΕΥ∆ αναφορικά µε τον αριθµό των συγχρηµατοδοτού-

µενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίο-
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δο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέ-

χρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί. 
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Γράφηµα 35. Απόψεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συγχρηµατοδοτού-

µενες πράξεις που απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 διότι 

δεν ολοκληρώθηκαν (αριθµός πράξεων) 

Το σύνολο (100,00%, 40 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης δήλωσε ότι 

καµία συγχρηµατοδοτούµενη πράξη δεν υλοποιήθηκε και απεντάχθηκε κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι δεν ολοκληρώθηκε 

µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο είχε ενταχθεί. 

Το 90,91% (100 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσε ότι δύο 

(2) συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις απεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίο-

δο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα τους διότι δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλή-

ρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί, το 4,55% (5 άτο-

µα) αυτών δήλωσε ότι µία (1) πράξη απεντάχθηκε και το υπόλοιπο 4,55% (5 άτοµα) 

αυτών δήλωσε ότι τρεις (3) πράξεις απεντάχθηκαν (Γράφηµα 35). Οι απαντήσεις των 

στελεχών των ΕΥ∆ στην αντίστοιχη ερώτηση παρουσιάζονται στο Γράφηµα 36. Όπως 

υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών των ΕΥ∆ οι συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις που 

απεντάχθηκαν διότι δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί δεν ξεπερνούν τις έντεκα (11). Πρέπει να ε-

πισηµανθεί ότι οι απαντήσεις των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 

(ΕΥ∆) αφορούν την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης στην οποία απασχολούνται και όχι 
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το σύνολο των ΕΥ∆ όλων των τοµεακών και περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
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Γράφηµα 36. Απόψεις στελεχών των ΕΥ∆ για συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις που α-

πεντάχθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 διότι δεν ολοκληρώθηκαν 

(αριθµός πράξεων) 

Σε ποσοστό 90,00% (36 άτοµα) οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κατερίνης δήλωσαν ότι οι 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις που υλοποιήθηκαν από το φορέα τους κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρ-

θωση ανέρχονται σε τέσσερις (4), ενώ σε ποσοστό 10,00% (4 άτοµα) δήλωσαν ότι οι 

πράξεις αυτές ανέρχονται σε τρεις (3). Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, σε ποσοστό 7,27% (8 άτοµα) δήλωσαν ότι σε δύο (2) συγχρηµατοδοτού-

µενες πράξεις που υλοποιήθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 από 

το φορέα τους επιβλήθηκαν δηµοσιονοµικές διορθώσεις, σε ποσοστό 1,82% (2 άτο-

µα) δήλωσαν ότι σε καµία πράξη δεν υποβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση, σε πο-

σοστό 85,45% (94 άτοµα) δήλωσαν ότι σε τρεις (3) πράξεις υποβλήθηκε δηµοσιονο-

µική διόρθωση και σε ποσοστό 5,45% (6 άτοµα) δήλωσαν ότι σε τέσσερις (4) πράξεις 

υποβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση (Γράφηµα 37). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

στελεχών των ΕΥ∆ στην ίδια ερώτηση, οι οποίες παρουσιάζονται στο Γράφηµα 38 οι 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις που υλοποιήθηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 

2007 - 2013 και στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση ξεπερνούν τις δεκα-

πέντε (15) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
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Γράφηµα 37. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων για συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2007 - 2013 (αριθµός πράξεων) 

Γράφηµα 38. Απόψεις στελεχών ΕΥ∆ για συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις στις οποίες 

επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

(αριθµός πράξεων) 
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Το 55,00% (22 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης συµφωνούν µε την ά-

ποψη ότι οι απεντάξεις ενός αριθµού συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από τα Επιχει-

ρησιακά Προγράµµατα στα οποία είχαν ενταχθεί κατά την Προγραµµατική Περίοδο 

2007 - 2013 επειδή δεν ολοκληρώθηκαν ή κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την 

ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί οφείλονται 

στη µη ορθή εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθετε ο φο-

ρέας τους. Το 12,50% (5 άτοµα) αυτών διατύπωσε µια ουδέτερη άποψη, ενώ το 

32,50% (13 άτοµα) αυτών είχε αντίθετη άποψη. Το 30,00% (33 άτοµα) των υπαλλή-

λων της Περιφέρειας Θεσσαλίας συµφωνούν µε την άποψη ότι οι απεντάξεις των 

πράξεων οφείλονται στη µη ορθή εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρ-

κειας που διαθέτει ο φορέας τους, ενώ το 50,91% (56 άτοµα) αυτών έχει αντίθετη ά-

ποψη. Ουδέτερη άποψη έχει το 19,09% (21 άτοµα) αυτών. Σε ποσοστό 65,82% (156 

άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ δήλωσαν ότι συµφωνούν µε την άποψη που προαναφέρ-

θηκε, σε ποσοστό 13,51% (32 άτοµα) δήλωσαν ότι διαφωνούν και σε ποσοστό 

20,68% δήλωσαν ουδέτεροι. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου 

Κατερίνης στην ερώτηση 47 είναι 3,30 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,34. Η µέ-

ση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ίδια ερώτη-

ση είναι 2,82 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,58. Η µέση τιµή των απαντήσεων 

των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,77 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 1,13. 

Γράφηµα 39. Απόψεις ερωτηθέντων για τη µη ορθή εφαρµογή του συστήµατος διαχει-

ριστικής επάρκειας που είχε ως αποτέλεσµα απεντάξεις έργων 
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Το 55,00% (22 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης συµφωνούν µε την ά-

ποψη ότι οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε έναν αριθµό συγχρηµα-

τοδοτούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 οφείλονται στη 

µη ορθή εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθετε ο φορέας 

τους. Το 12,50% (5 άτοµα) αυτών διατύπωσε µια ουδέτερη άποψη, ενώ το 32,50% 

(13 άτοµα) αυτών είχε αντίθετη άποψη. Το 30,00% (33 άτοµα) των υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας συµφωνούν µε την άποψη ότι οι δηµοσιονοµικές διορθώ-

σεις που επιβλήθηκαν σε κάποιες πράξεις οφείλονται στη µη ορθή εφαρµογή του συ-

στήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθετε ο φορέας τους, ενώ το 50,91% (56 

άτοµα) αυτών έχει αντίθετη άποψη. Ουδέτερη άποψη έχει το 19,09% (21 άτοµα) αυ-

τών. Σε ποσοστό 65,82% (156 άτοµα) τα στελέχη των ΕΥ∆ δήλωσαν ότι συµφωνούν 

µε την άποψη που προαναφέρθηκε, σε ποσοστό 13,51% (32 άτοµα) δήλωσαν ότι δια-

φωνούν και σε ποσοστό 20,68% δήλωσαν ουδέτεροι. Η µέση τιµή των απαντήσεων 

των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης στην ερώτηση 48 είναι 3,30 και η τυπική από-

κλιση αυτών είναι 1,34. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας στην ίδια ερώτηση είναι 2,82 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,58. Η 

µέση τιµή των απαντήσεων των στελεχών των ΕΥ∆ είναι 3,77 και η τυπική απόκλιση 

αυτών είναι 1,13. 

Γράφηµα 40. Απόψεις ερωτηθέντων για τη µη ορθή εφαρµογή του συστήµατος διαχει-

ριστικής επάρκειας που είχε ως αποτέλεσµα επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων 
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Ο µεγαλύτερος αριθµός (άνω του 80%) έργων υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλο-

ντος που κατασκευάστηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2013 από το ∆ήµο Κατερί-

νης συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαρ-

θρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ) σύµφωνα µε το 70,00% (28 άτοµα) των 

υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης και το 90,91% (100 άτοµα) της Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας. Αντίθετη άποψη είχε το 12,50% (5 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατε-

ρίνης και το 4,55% (5 άτοµα) των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η µέση 

τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 3,83 και η τυπική 

απόκλιση αυτών είναι 0,96. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας είναι 4,41 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,50. Στο Γράφηµα 41 

παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά µε την πηγή χρηµατοδότησης 

του µεγαλύτερου αριθµού έργων που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 

2013. 

Γράφηµα 41. Απόψεις ερωτηθέντων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από τα Ε∆ΕΤ του 

µεγαλύτερου αριθµού έργων υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος 

Οι ίδιες ακριβώς απαντήσεις δόθηκαν από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Κατερίνης 

και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά µε τον αριθµό των δράσεων που αφορούσαν 

στην προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων, ισότητας των φύλων, απασχόλησης κ.α. 

που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2013. Στο Γράφηµα 42 πα-

ρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά µε την πηγή χρηµατοδότησης 
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του µεγαλύτερου αριθµού δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 

2013. 
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Γράφηµα 42. Απόψεις ερωτηθέντων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από τα Ε∆ΕΤ του 

µεγαλύτερου αριθµού δράσεων 

5.4.6 Περιγραφικά στοιχεία δραστηριοτήτων κατά την Προγραµµατική Πε-

ρίοδο 2014 - 2020 

Ο ∆ήµος Κατερίνης κατά τη χρονική περίοδο 2014 - 2020 έχει τη δυνατότητα να δια-

θέσει µεγαλύτερο ποσό ιδίων πόρων για την κατασκευή έργων υποδοµών, µεταφορών 

και περιβάλλοντος από αυτό που διέθεσε κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2013 δηλώνει 

το 5,00% (2 άτοµα) των υπαλλήλων του. Το 87,50% (35 άτοµα) των υπαλλήλων του 

έχει αντίθετη άποψη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τη χρονική περίοδο 2014 - 2020 

έχει τη δυνατότητα να διαθέσει µεγαλύτερο ποσό ιδίων πόρων για την κατασκευή 

έργων υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος από αυτό που διέθεσε κατά τη χρονι-

κή περίοδο 2007 - 2013 δήλωσαν 24 (21,81%) υπάλληλοί της. Το 56,36% (62 άτοµα) 

των υπαλλήλων της έχει αντίθετη άποψη. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλή-

λων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 1,85 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,77. Η µέση 

τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,71 και η τυ-

πική απόκλιση αυτών είναι 0,82. Στο Γράφηµα 43 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερω-

τηθέντων στην ερώτηση 52. 
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Γράφηµα 43. Απόψεις δυνητικών ∆ικαιούχων ως προς τη δυνατότητα διάθεσης µεγα-

λύτερου ποσού ιδίων πόρων για έργα υποδοµής κατά την Προγραµµατική Περίοδο 

2014 - 2020 

Ο ∆ήµος Κατερίνης θα επιδιώξει να υλοποιήσει µικρότερο αριθµό συγχρηµατοδο-

τούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 σε σύγκριση µε την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 όπως δήλωσε το 5,00% (2 άτοµα) των υπαλλή-

λων του. Το 87,50% (35 άτοµα) των υπαλλήλων του διατύπωσε διαφορετική άποψη. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα επιδιώξει να υλοποιήσει µικρότερο αριθµό χρηµατοδο-

τούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020 σε σύγκριση µε την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 όπως δήλωσε το 21,81% (24 άτοµα) των υπαλ-

λήλων της. Το 48,18% (53 άτοµα) των υπαλλήλων της διατύπωσε διαφορετική άπο-

ψη. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης είναι 1,85 και 

η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,77. Η µέση τιµή των απαντήσεων των υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 2,70 και η τυπική απόκλιση αυτών είναι 0,82. Στο Γρά-

φηµα 44 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση 53. 
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Γράφηµα 44. Απόψεις υπαλλήλων δυνητικών ∆ικαιούχων ως προς την υλοποίηση µι-

κρότερου αριθµού συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 

2014 - 2020 

5.4.7 Βελτιώσεις/Αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προ-

γραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 

Στην έβδοµη ενότητα του ερωτηµατολογίου των δυνητικών ∆ικαιούχων και στην έκτη 

ενότητα του ερωτηµατολογίου των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) περιλαµβά-

νεται µία (1) και µόνο ερώτηση η οποία αφορά την ανάγκη ή µη βελτιώσεων/αλλαγών 

που πρέπει να γίνουν στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Πε-

ριόδου 2014 - 2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησια-

κής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων εντός της τρέχου-

σας Προγραµµατικής Περιόδου. 

Το 75,00% (30 άτοµα) των υπαλλήλων του ∆ήµου Κατερίνης απάντησε ότι πρέπει να 

γίνουν βελτιώσεις/αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου ως προς τη διαδικα-

σία αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων εντός της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου, ενώ το 

20,00% (8 άτοµα) αυτών απάντησε ότι δεν απαιτείται να γίνουν βελτιώσεις/αλλαγές 

εντός της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου. Το 80,00% (88 άτοµα) των υπαλλή-

λων της Περιφέρεια Θεσσαλίας απάντησε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις/αλλαγές 

και το 10,00% (10 άτοµα) αυτών απάντησε ότι δεν απαιτείται να γίνουν βελτιώ-
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σεις/αλλαγές εντός της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου. Τα στελέχη των ΕΥ∆ 

υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να γίνουν βελτιώσεις/αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων εντός της τρέχουσας Προ-

γραµµατικής Περιόδου σε ποσοστό 65,82% (156 άτοµα), ενώ σε ποσοστό 29,95% (71 

άτοµα) υποστήριξαν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και σε ποσοστό 4,23% (10 άτοµα) 

διατύπωσαν ουδέτερη άποψη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η διαδικασία διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Τα προβλήµατα εντοπίζονται κατά 

την εκτέλεση των επιµέρους διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(Σ∆Ε), αλλά ωστόσο απορρέουν από την ύπαρξη οριζόντιων διαρθρωτικών αδυναµιών 

της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Κάθε πρόβληµα επιφέρει επιπτώσεις τόσο στο εσω-

τερικό περιβάλλον του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

(εµπλεκόµενες υπηρεσίες διαχείρισης και ∆ικαιούχοι) όσο και στο εξωτερικό περιβάλ-

λον του (ωφελούµενοι πολίτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα).  

Οι βασικές κατηγορίες αιτιών εµφάνισης δυσλειτουργιών στη διαδικασία διαχείρισης 

και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι οι 

εξής: 

� ελλιπής συντονισµός και προγραµµατισµός της διαδικασίας σχεδιασµού και έ-

νταξης πράξεων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020  

� περιορισµένη διοικητική ικανότητα των Αρχών ∆ιαχείρισης και των ∆ικαιούχων 

κατά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

� αναποτελεσµατικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων 

� χαµηλός βαθµός διείσδυσης καινοτόµων εργαλείων αξιοποίησης κοινοτικών πό-

ρων. 

Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 αλλά και του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έως σή-

µερα κατέδειξαν ότι βασικά προβλήµατα της διαδικασίας σχεδιασµού, ένταξης και 

υλοποίησης των έργων που εντάσσονται είναι: 
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� η απουσία στρατηγικού σχεδιασµού και η εκτέλεση µεµονωµένων έργων που δεν 

αποτελούν µέρος συνολικού προϋπολογισµού 

� η αποσπασµατική προκήρυξη και υλοποίηση δράσεων και έργων, σε ότι αφορά 

το χρονισµό, τη διαδικασία και το περιεχόµενό τους 

� η αδυναµία σύνταξης προκαταρκτικών τεχνικών προδιαγραφών καθώς και σω-

στού και ακριβούς προσδιορισµού των οικονοµικών και τεχνικών στοιχείων µιας 

προτεινόµενης πράξης 

� η έλλειψη συντονισµού, καθώς και η έλλειψη συγκέντρωσης της σχετικής πλη-

ροφόρησης ανά τοµεακή πολιτική, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης στην 

αγορά και µείωσης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων 

� η έλλειψη κεντρικού συντονισµού και παροχής κατευθύνσεων ως προς το περιε-

χόµενο και τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 σύµφωνα µε τις εκάστοτε εθνικές τοµεακές και διατοµεακές πολιτικές 

και τη θέσπιση χρονοδιαγράµµατος σχεδιασµού και ενεργοποίησης αυτών, ειδικά 

όσον αφορά σε έργα που συνδέονται µε µνηµονιακές και λοιπές εθνικές ανελαστι-

κές υποχρεώσεις, λόγω του ότι δεν επιδέχονται χρονικής µετάθεσης ή/και καθυστέ-

ρησης κατά την υλοποίηση, αφού συνδέονται µε δεσµεύσεις της χώρας και θα πρέ-

πει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (π.χ. αιρεσιµότητες) 

� η ύπαρξη πολλών επικαλύψεων ως προς το αντικείµενο των πράξεων που εντάσ-

σονται, µε αποτέλεσµα να χρηµατοδοτείται η υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων που εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό και έχουν παρόµοιο (αν όχι ακρι-

βώς το ίδιο) φυσικό αντικείµενο 

� η έλλειψη ενός σαφώς οριοθετηµένου πλαισίου διαχωρισµού πολιτικών και δι-

οικητικών αρµοδιοτήτων 

� η έλλειψη ενός εγκεκριµένου συνολικού µακροπρόθεσµου στρατηγικού και ε-

πιχειρησιακού σχεδίου του τοµέα πολιτικής ευθύνης του εκάστοτε Υπουργείου 

της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης βάσει του οποίου θα σχεδιάζονται και θα χρηµα-

τοδοτούνται τα έργα ανά τοµέα πολιτικής  

� η έλλειψη δοµηµένης και συνεκτικής µεθοδολογίας για την ένταξη ή/και απέ-

νταξη πράξεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα 

να περιλαµβάνονται σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πράξεις οι οποίες αφενός 

είναι ανώριµες και αφετέρου εµφανίζουν πολύ µεγάλη καθυστέρηση (sleeping pro-

jects και sleeping contracts). Ωστόσο, για τις πράξεις αυτές δεν υπάρχει καµία επί-
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πτωση, ενώ αντιθέτως επιβαρύνουν τις υπερδεσµεύσεις (overbooking) των Επιχει-

ρησιακών Προγραµµάτων. 

Κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχή εφαρµογή στην πράξη της αναπτυξιακής στρατηγι-

κής για την περίοδο 2014 - 2020 αποτελούν, εκτός από την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020, η διοικητική ικανότητα των Αρχών ∆ιαχείρισης και των ∆ικαιούχων 

να υλοποιήσουν τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις. Η µέχρι σήµερα εµπειρία αποδει-

κνύει ότι η διαχείριση των προγραµµάτων λειτουργεί σε γενικές γραµµές ικανοποιητι-

κά, παρότι ορισµένες βελτιώσεις είναι αναγκαίες. Τα κυριότερα προβλήµατα που πα-

ρουσιάστηκαν κατά τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 

2007 - 2013, επικεντρώνονται στο επίπεδο της υλοποίησης έργων, εξαιτίας οργανωτι-

κών αδυναµιών και της περιορισµένης επιχειρησιακής επάρκειας και διοικητικής 

ικανότητας των φορέων υλοποίησης, καθώς και του νοµοθετικού πλαισίου που διέ-

πει την υλοποίηση των έργων. Ειδικότερα, οι αιτίες για το µεγαλύτερο ποσοστό αδυνα-

µιών κατά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων εντοπίζονται: 

� στις πολύπλοκες διαδικασίες και στα χρονοβόρα βήµατα στο Σύστηµα ∆ιαχείρι-

σης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 

� στο µεγάλο αριθµό εκχωρήσεων ανάθεσης διαχείρισης µέρους των Επιχειρησια-

κών Προγραµµάτων σε Ενδιάµεσους Φορείς (ΕΦ) διαχείρισης 

� στο µεγάλο αριθµό ∆ικαιούχων για µεγάλο ποσοστό των οποίων τίθεται υπό αµ-

φισβήτηση η διαχειριστική τους ικανότητα να εκτελούν συγχρηµατοδοτούµενα έρ-

γα  

� στην περιορισµένη διοικητική ικανότητα των ∆ικαιούχων  

� στην ανάγκη προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί στις υπηρε-

σίες του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στις νέες απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου 

� στην έλλειψη εξειδικευµένου και έµπειρου ανθρώπινου δυναµικού πληροφορια-

κών συστηµάτων και οργανωτικής επάρκειας µεγάλου πλήθους ∆ικαιούχων 

� στο χαµηλό βαθµό την επιχειρησιακής ικανότητας των Αρχών ∆ιαχείρισης και 

των ∆ικαιούχων των έργων ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ως προς τη στελέχωσή τους, την 

τεχνογνωσία των στελεχών τους, αλλά και την ευελιξία προσαρµογής στο κανονι-

στικό περιβάλλον του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρµογή 

σύγχρονων και καινοτόµων πρακτικών και αρχών διοίκησης (Project Management) 

� στην αδυναµία εκ µέρους των Αρχών ∆ιαχείρισης και των ∆ικαιούχων παρακο-

λούθησης των χρονοδιαγραµµάτων µε δεσµευτικές προθεσµίες για κάθε στάδιο 
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υλοποίησης των έργων και συστηµατικής επικαιροποίησής τους µέσω σύγχρονων 

εργαλείων και Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΟΠΣ) 

� στην έλλειψη τεχνογνωσίας και κινήτρων των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνι-

στικών διαδικασιών ως προς την έγκαιρη επιτέλεση του έργου τους75 

�  στην αδυναµία µεγάλου πλήθους ∆ικαιούχων να λειτουργήσουν και να συντηρή-

σουν τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα τους. 

Σηµαντικές αδυναµίες εντοπίστηκαν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

και σηµαντικές αδυναµίες συνεχίζουν να υφίστανται και την 5η Προγραµµατική Περίο-

δο (2014 - 2020) οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα δεδοµένου ότι το αν-

θρώπινο δυναµικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και οι οργανω-

τικές δοµές που το συγκροτούν είναι η “ραχοκοκαλιά” για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

κοινοτικών πόρων και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν 

τεθεί για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Οι εν γένει αδυναµίες του συστήµατος ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων που εφαρµό-

ζονται στην Ελλάδα αποτελούν την αιτία αρκετών δυσλειτουργιών και προβληµάτων 

που σχετίζονται µε τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Ο χώρος των δηµο-

σίων συµβάσεων στην Ελλάδα είναι διαχρονικά βεβαρηµένος εξαιτίας της µη αποτελε-

σµατικής διαχείρισης των διατιθέµενων, προς το σκοπό αυτό, πόρων του κρατικού προ-

ϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των κοινοτικών πόρων, µε συνέπεια αφενός την επιβάρυνση των δηµοσιονοµικών ελ-

λειµµάτων και εν τέλει του δηµόσιου χρέους και αφετέρου την καθυστέρηση ή και µα-

ταίωση της υλοποίησης δηµόσιων επενδύσεων που θα υπηρετούσαν την ανάπτυξη, την 

ενίσχυση της απασχόλησης και τη µεταστροφή του οικονοµικού κλίµατος. Τα προβλή-

µατα και οι ελλείψεις που εµφανίζει ο τοµέας των δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα 

αφορούν τόσο στο θεσµικό πλαίσιο όσο και στην οργανωτική δοµή, στη διοίκηση, στην 

εποπτεία και στον έλεγχο αυτού. Ειδικότερα, τα ουσιώδη προβλήµατα και οι ελλείψεις 

που εντοπίζονται στο σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων περιλαµβάνουν: 

� έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασµού για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

                                                 
75 Σηµειώνεται ότι οι επιτροπές που συστήνονται είτε για τη διενέργεια διαγωνισµών είτε για την παρα-
κολούθηση και παραλαβή των έργων είναι µη αµειβόµενες (ασκούν τα χρέη τους παράλληλα µε τις λοι-
πές αρµοδιότητές τους που σε συνδυασµό µε το φόρτο εργασίας, λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών 
που διαχειρίζονται συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα στελέχη δεν είναι αφοσιωµένα στο έργο τους) µε α-
ποτέλεσµα οι παραπάνω διαδικασίες να παρουσιάζουν σηµαντικές καθυστερήσεις, που σε αρκετές περι-
πτώσεις ξεπερνούν τον ένα (1) χρόνο (Ν.4412/2016, Αναγνωστόπουλος 2017, Γιάτσος 2006, ∆αλαγιώρ-
γος 2017, ∆ιαµαντίδου 2016, Λεµπέση 2017). 
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� διαφθορά στις δηµόσιες συµβάσεις (ευρέως διαδοµένες πρακτικές: προσαρµογή της 

συγγραφής υποχρεώσεων προς όφελος συγκεκριµένων εταιρειών, συγκρούσεις συµ-

φερόντων κατά την αξιολόγηση των προσφορών, συµµετοχή των προσφερόντων κατά 

το σχεδιασµό συγγραφής υποχρεώσεων, κατάχρηση των διαδικασιών µε διαπραγµά-

τευση, αθέµιτες προσφορές, ασαφή κριτήρια επιλογής ή αξιολόγησης, κατάχρηση των 

λόγων έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών και τροπο-

ποιήσεις των συµβατικών όρων µετά τη σύναψη της σύµβασης) 

� δυσχέρειες στην καταγραφή και στη συλλογή στοιχείων σχετικά µε δηµόσιες 

συµβάσεις όπως και στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

� πολυπλοκότητα θεσµικού πλαισίου: το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο χαρακτηρί-

ζεται γενικά από πολυπλοκότητα, επάλληλους κανόνες και αποσπασµατική προ-

σέγγιση, µε συνέπεια την αναποτελεσµατική εφαρµογή του. Η πολυνοµία και η δι-

αφορετική νοµική ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων από τη διοίκηση, κατά 

περίπτωση, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου, αυξάνει τον αριθµό των υποβαλλό-

µενων διοικητικών και δικαστικών προσφυγών και δυσχεραίνει τη διενέργεια τα-

χέων, αποτελεσµατικών και διαφανών διαδικασιών.  

� έλλειψη προτυποποίησης διαδικασιών και εγγράφων 

� έλλειψη προτυποποίησης τεχνικών προδιαγραφών 

� ενίσχυση του συστήµατος έννοµης προστασίας 

� δυσλειτουργίες στην οργανωτική επάρκεια των φορέων: έλλειψη προγραµµατι-

σµού και οργανωτικής επάρκειας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η κατά-

σταση αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το συντονισµό, την παρακολούθηση και 

την αξιοποίηση του συστήµατος των δηµοσίων συµβάσεων και υπονοµεύει κάθε 

προσπάθεια για την εφαρµογή µιας ενιαίας στρατηγικής µε συγκεκριµένους στό-

χους, δράσεις και επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

� αυξηµένες ανάγκες σε εξειδικευµένο προσωπικό: ελλιπής και αποσπασµατική 

κατάρτιση των στελεχών που έχουν την ευθύνη εφαρµογής των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, ιδίως όσον αφορά στα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρι-

σης που είναι επιφορτισµένα µε τις διαδικασίες προέγκρισης διακήρυξης και προέ-

γκρισης ανάληψης νοµικής δέσµευσης. Οι αδυναµίες αυτές αυξάνουν σηµαντικά το 

κόστος διοίκησης του συστήµατος για το δηµόσιο καθώς και το κόστος συµµόρ-

φωσης των οικονοµικών φορέων για τη συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς. Πα-

ράλληλα, καθιστούν δυσχερή κάθε προσπάθεια επαρκούς προγραµµατισµού των 

αναγκών και δυσκολεύουν σηµαντικά τη χρήση σύγχρονων και αποτελεσµατικών 
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εργαλείων σχεδιασµού, προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµ-

βάσεων. 

� Ελλιπής εποπτεία, αξιολόγηση και έλεγχος του συστήµατος των δηµοσίων συµ-

βάσεων. 

Βασική διαφοροποίηση της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου έναντι της 4ης Προγραµµα-

τικής Περιόδου αποτελεί η υιοθέτηση ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου σε επίπεδο 

ένωσης που στοχεύει στον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των Ταµείων, µέσω της επικέ-

ντρωσης στους έντεκα (11) Θεµατικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πά-

νω στους οποίους βασίστηκαν οι Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή τα ΕΣΠΑ των 

κρατών µελών) και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Ειδικότερα ισχυρή έµφαση σε ό-

λους τους Κανονισµούς δίνεται στην ολοκληρωµένη εδαφική προσέγγιση µε την εν-

σωµάτωση της τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, µε την ολο-

κληρωµένη εδαφική επένδυση, µε την πλατφόρµα αστικής ανάπτυξης, µε τη γιγάντωση 

των χρηµατοδοτικών εργαλείων, µε το νέο εργαλείο των κοινών σχεδίων δράσης, µε 

την ενσωµάτωση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (διαΝΕΟσις Οργανισµός Έ-

ρευνας και Ανάπτυξης 2016).  

Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι οι Αρχές ∆ιαχείρισης και οι ∆ικαιούχοι έχουν πλέ-

ον στη διάθεσή τους, σε σχέση µε την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 

2013, τα παραπάνω εργαλεία, είναι σηµαντικό αυτά να αξιοποιηθούν και να εφαρµο-

στούν στο έπακρο, καθώς δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ιδίως στην 

κατεύθυνση αναδιάρθρωσης και µετεξέλιξης της ελληνικής οικονοµίας σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαί-

σιο της «Ευρώπη 2020». 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και στελεχών που εµπλέκο-

νται στη διαχείριση πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

� Επαναπροσδιορισµός της διαδικασίας αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότη-

τας/επάρκειας των ∆ικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ έδειξε ότι οι 

τελικοί ∆ικαιούχοι τους δεν διέθεταν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό και την 

τεχνογνωσία που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων, αφού εµφάνισαν πληθώρα αδυναµιών και προβληµάτων κατά την υλοποίηση 

των ενταγµένων πράξεών τους, οι οποίες µε τη σειρά τους επιβάρυναν και δυσχέραι-

ναν το έργο της εκάστοτε Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης. 
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Με στόχο την αντιµετώπιση του εν λόγω φαινοµένου, στην 4η Προγραµµατική Περί-

οδο θεσπίστηκε µε το Ν.3641/2007 το πλαίσιο των απαιτούµενων κανόνων και προϋ-

ποθέσεων πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων στην υλοποίη-

ση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκαν αυστηρότερες 

απαιτήσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων, όπως αυτές προβλέπονται 

στον ίδιο Νόµο. Ουσιαστικά, βασική επιδίωξη αποτέλεσε η ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων µε θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους πριν 

από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης πράξεων, που θα συνέβαλαν στην εξασφά-

λιση των ακόλουθων παραµέτρων για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη: της ορθής 

παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της, της επιτάχυνσης 

των διαδικασιών υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, της βελτι-

στοποίησης της διασύνδεσης των φορέων υλοποίησης µε την αρµόδια ΕΥ∆ και της 

απαιτούµενης διαφάνειας και αξιοπιστίας κατά την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. 

Στο πλαίσιο αυτό και µέχρι την έγκριση και έναρξη εφαρµογής του σχετικού προτύπου 

από τον ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 1429) (µεταβατική περίοδος), η διαχειριστική επάρκεια των 

∆ικαιούχων επιβεβαιωνόταν από τις αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, εφό-

σον οι φορείς αποδείκνυαν ότι εφαρµόζουν σύστηµα διαχείρισης µε τεκµηριωµένες 

(γραπτές) διαδικασίες, τουλάχιστον για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού και ω-

ρίµανσης έργων ή/και ενεργειών, διενέργειας διαγωνισµού και ανάθεσης συµβάσεων, 

παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχεί-

ρισης ενός έργου. 

Κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και µε στόχο την απλοποίηση των διαδι-

κασιών του, η υποχρεωτική εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 εγκαταλείφθηκε 

(ουσιαστικά η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων κατά το πρό-

τυπο ΕΛΟΤ 1429 εξακολουθούσε να ισχύει διαζευκτικά και όχι υποχρεωτικά σύµ-

φωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του Ν.3840/2010) και τη συνολική ευθύνη 

και κατ’ επέκταση αρµοδιότητα πιστοποίησης της επάρκειας των ∆ικαιούχων επωµί-

στηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆), πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων 

τους. Αυτό είχε ως συνέπεια να δαπανηθεί σηµαντικό µέρος των ανθρώπινων και υ-

λικών πόρων εκ µέρους της εκάστοτε Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την πιστο-

ποίηση των εν δυνάµει ∆ικαιούχων ανά την επικράτεια, δηλαδή προστέθηκε ένα σηµα-

ντικό διαχειριστικό “κόστος”  στην υφιστάµενη, ήδη βεβαρυµµένη, λειτουργία των 

ΕΥ∆ και ειδικά των αρµόδιων µονάδων επιτόπιων επαληθεύσεων. Στην κατάσταση αυ-
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τή πρέπει να τονιστεί ότι η εν λόγω διαδικασία επιβαρύνθηκε ακόµη περισσότερο λόγω 

της έλλειψης εξειδίκευσης και ελλιπούς κατάρτισης και εκπαίδευσης των στελεχών 

που επιφορτίστηκαν µε την εν λόγω αρµοδιότητα, που είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνι-

ση αδυναµιών και προβληµάτων στην εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής ε-

πάρκειας στην πράξη. Εξάλλου εξ αρχής σχεδιάστηκε ως µια “προσωρινή λύση” (µετα-

βατικό στάδιο), έχοντας αναγνωρίσει τις απαιτήσεις και τις εξειδικευµένες γνώσεις 

που προϋποθέτει η ορθή πιστοποίηση ενός προτύπου ποιότητας όπως το σύστηµα Ε-

ΛΟΤ 1429. 

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 υπήρχαν 

πιστοποιηµένοι ∆ικαιούχοι οι οποίοι αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώ-

σεις τους και η υστέρηση στην υλοποίηση των έργων τους είχε σοβαρό αντίκτυπο 

στην πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων γενικότερα. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, η πορεία υλοποίησης έδειξε ότι πλήθος ∆ικαιούχων δεν θα έπρεπε να έχει 

πιστοποιηθεί για τη διαχειριστική του επάρκεια και ως εκ τούτου διαπιστώνεται η γε-

νικότερη ανεπάρκεια του συστήµατος κατά την εφαρµογή του. 

Παράλληλα, στην 5η Προγραµµατική Περίοδο (2014 - 2020), η ανωτέρω διαδικασία 

διαφοροποιείται και πλέον η διαχειριστική επάρκεια των ∆ικαιούχων εξετάζεται σε 

επίπεδο κάθε υποβαλλόµενης προς ένταξη πράξης και όχι άπαξ όπως ίσχυε κατά την 

προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο. Ειδικότερα, κάθε φορά που ένας ∆ικαιούχος 

υποβάλλει µια πρόταση προς χρηµατοδότηση αξιολογείται µεταξύ άλλων η διοικητική, 

επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική του ικανότητα. ∆ηλαδή και µε τη νέα αυτή δια-

δικασία του Συστήµατος Ελέγχου και ∆ιαχείρισης (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, την 

ευθύνη αξιολόγησης της επάρκειας των ∆ικαιούχων την επωµίζονται οι ΕΥ∆, ανε-

ξάρτητα από το εάν διαθέτουν οι ίδιες την ικανότητα (capacity) να εκτελέσουν ορθά 

την εν λόγω διαδικασία. 

∆εδοµένης της επικρατούσας κατάστασης και ιδίως της αδυναµίας ορθής εφαρµογής 

του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας εκ µέρους των ίδιων των ∆ικαιούχων και των 

επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό στις επιδόσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

� Η απεµπλοκή των Αρχών ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από την αρµοδιότητα αξιολόγησης των ∆ικαιούχων ως προς 

τη διαχειριστική τους επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξε-

ων. 
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� Η υποχρεωτική εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429, και ότι αυτό συνεπάγεται, 

όπως για παράδειγµα ετήσιος έλεγχος / ανασκόπηση, προκειµένου να καταστεί ένας 

φορέας υλοποίησης ∆ικαιούχος των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

� Η µείωση του αριθµού των δυνητικών ∆ικαιούχων που υλοποιούν συγχρηµατο-

δοτούµενα έργα και ενδεχοµένως η διάκρισή τους σε στρατηγικού ∆ικαιούχους 

και λοιπούς, ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου και τη σηµαντικότητα των πρά-

ξεων που θα εκτελούν. 

� Η διερεύνηση ανάπτυξης και εφαρµογής πρόσθετων ή/και εναλλακτικών προ-

τύπων, πέραν του ΕΛΟΤ 1429 (όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη προτύπου µε εν-

σωµάτωση και των απαιτήσεων του ISO 21500:2012). 

� Η επανεξέταση και η βελτίωση του σχετικού θεσµικού και κανονιστικού πλαισί-

ου αξιολόγησης και απονοµής της διαχειριστικής επάρκειας στους δυνητικούς ∆ι-

καιούχους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

� Η εξέταση δηµιουργίας συστήµατος αξιολόγησης της επίδοσης των ∆ικαιούχων 

µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες επίδοσης και η υιοθέτηση πρα-

κτικών απονοµής αριστείας (βραβείων), ενδεχοµένως µέσω διαγωνιστικών διαδι-

κασιών, στις οποίες θα µετέχουν όλοι οι ∆ικαιούχοι συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων, µε απώτερο στόχο την απόδοση κινήτρων, προκειµένου οι ∆ικαιούχοι να 

συµβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και παράλληλα να ε-

νισχυθεί η διοικητική τους αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα.  

� Ανάθεση συγκεκριµένων διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 σε τρίτους (outsourcing) 

Κατά την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο, αλλά και κατά την τρέχουσα, διαπι-

στώθηκε και διαπιστώνεται ότι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως για παράδειγµα η διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων 

επαληθεύσεων, η αξιολόγηση των προτάσεων πριν την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα, κ.α. εµφάνισαν και εµφανίζουν πολλές καθυστερήσεις και σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτήθηκαν και απαιτούνται πολλοί µήνες για την ολοκλήρωσή τους, ενώ 

το τελικό αποτέλεσµα δεν ήταν, σε αρκετές των περιπτώσεων το αναµενόµενο, λόγω 

ελλιπούς εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας µέρους των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών 

∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) που τις εκτελούν στα επιµέρους θέµατα διαχείρισης συγχρηµατοδο-

τούµενων πράξεων. 
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Η διαχείριση και υλοποίηση βασικών λειτουργιών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

απαιτεί εξειδικευµένη γνώση και τεχνογνωσία σε πολλαπλά θεµατικά αντικείµενα, για 

τα οποία τα στελέχη που απασχολούνται στις ΕΥ∆ δεν διαθέτουν πάντοτε. Κατά συνέ-

πεια, προτείνεται η τεχνική υποστήριξη των ΕΥ∆ και των µεγάλων στρατηγικών ∆ι-

καιούχων και ταυτόχρονα η µεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης πάνω στο αντι-

κείµενο (on the job training) των στελεχών τους, µέσω της ανάθεσης τµήµατος των βα-

σικών διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως για παράδειγµα ο 

σχεδιασµός και η ωρίµανση προτάσεων, η αξιολόγηση των προτάσεων πριν την ένταξή 

τους, η διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων, κ.α. σε εξειδικευµένους 

οικονοµικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους επιµέρους τοµείς ευθύνης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 µε στόχο τη διασφάλιση της 

απαιτούµενης ευελιξίας λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά σχεδιασµού και υλοποίησης των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των και την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων και του αποτελέσµατος σε όλο το 

φάσµα των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου, από την αξιολόγηση και επιλογή των 

πράξεων, την παρακολούθηση της υλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχοι της ανάθεσης µέρους των εργασιών του κύκλου ζωής µιας 

συγχρηµατοδοτούµενης πράξης σε εξωτερικές συνεργασίες εκτός δοµών ΕΣΠΑ 2014 

- 2020, αποτελούν: 

� Η ενίσχυση και εξασφάλιση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των 

∆ικαιούχων και των ΕΥ∆ στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων. 

� Η κάλυψη αναγνωρισµένων αναγκών και αδυναµιών στη διαχείριση και υλοποί-

ηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, όπως αυτές έχουν αναγνωριστεί από τη µέ-

χρι σήµερα εµπειρία υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων.  

� Η µέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων µε την έγκαιρη και επιτυχηµένη, 

σε όρους παραγόµενων αποτελεσµάτων, υλοποίηση των πράξεων. 

� Η βελτίωση του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις συγχρηµατο-

δοτούµενες πράξεις στην Ελλάδα µέσω της ενσωµάτωσης βέλτιστων πρακτικών 

από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, όπως συµβαίνει και σε κάθε έρευνα, έτσι και η συγκεκριµένη, έχει κάποιους 

περιορισµούς οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερµηνεία των αποτελε-

σµάτων. Αρχικά, η επιλογή ενός (1) φορέα (∆ήµος Κατερίνης) από το σύνολο των φο-

ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού και ενός (1) µόνο φορέα (Περιφέρεια 
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Θεσσαλίας) από το σύνολο των δεκατριών (13) φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Β’ 

Βαθµού, ίσως θέτει περιορισµούς στη γενίκευση των αποτελεσµάτων, εφόσον ιδανικά 

θα ήταν προτιµότερο να έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες και από εργαζόµενους σε 

άλλους φορείς. Επιπρόσθετα, θα ήταν επιθυµητό να εξασφαλιστεί µια µεγαλύτερη συµ-

µετοχή στην έρευνα στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης των Επιχειρησια-

κών Προγραµµάτων έτσι ώστε σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή στην έρευνα περισσότε-

ρων φορέων να γίνει ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά επιµέρους γεωγραφικές ή/και 

διοικητικές περιοχές. Στην παρούσα έρευνα ήταν δυνατή η παρουσίαση/ανάλυση των 

αποτελεσµάτων ανά Τοµεακό και ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ουσι-

αστικά ανά τοµέα ευθύνης της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης) αλλά δεν ήταν 

δυνατή η σύγκριση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων δυνητικών ∆ι-

καιούχων µιας και αυτοί, ιδιαίτερα για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, 

“αντιπροσώπευαν” µόνο δύο (2) διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, και δε-

δοµένου ότι οι υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις εισαγγελικές αρχές και γενικότερα 

το χώρο της δικαιοσύνης (διοικητικά και ποινικά δικαστήρια) και αφορούν τη διαχείρι-

ση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων των προηγούµενων Προγραµµατικών Περιό-

δων είναι πολλές και η οριστική τους έκβαση δεν είναι ακόµη γνωστή (µεγάλος αριθµός 

υποθέσεων δεν έχουν τελεσιδικήσει) λήφθηκαν σε περιορισµένο βαθµό υπόψη τα στοι-

χεία των υποθέσεων µέσω κάποιων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Μεγαλύτερος αριθ-

µός αποφάσεων θα βοηθούσε σηµαντικά την έρευνα τόσο ως προς την ερµηνεία των 

νοµοθετικών διατάξεων όσο και προς την αξιολόγηση των ουσιαστικών ενεργειών 

ή/και αποφάσεων των δυνητικών ∆ικαιούχων και των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 

στα πλαίσια των Ερευνητικών Προγραµµάτων. 

Μιας και η δηµιουργία ενός νέου ερωτηµατολογίου, διαφορετικού από τα υπάρχοντα, 

είναι εξαιρετικά επίπονη, χρονοβόρα και ριψοκίνδυνη διαδικασία µε αµφίβολα αποτε-

λέσµατα, σε ερευνητικό επίπεδο θα µπορούσε να προταθεί η δηµιουργία νέων ερωτη-

µατολογίων, περισσότερο εξειδικευµένων που θα περιλαµβάνουν ερωτήσεις για βαθύ-

τερη διερεύνηση διαφόρων πτυχών των συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων. Βασική προϋπόθεση όµως µιας νέας έρευνας σχετικά µε τη δια-

χειριστική επάρκεια των ∆ικαιούχων είναι να ληφθεί υπόψη και η σκοπιά ανάλυσης της 

αιρετής διοίκησης των δυνητικών ∆ικαιούχων. Στην παρούσα εργασία διαµορφώθηκαν 

δύο (2) ερωτηµατολόγια, ένα (1) για τους δυνητικούς ∆ικαιούχους και ένα (1) για τις 

Αρχές ∆ιαχείρισης. Η άποψη των Αρχών ∆ιαχείρισης δεν είχε έως σήµερα ληφθεί υπό-

ψη και αναλυθεί. Όµως για την επιτυχία ενός συστήµατος ποιότητας, και το σύστηµα 

διαχειριστικής επάρκειας είναι ένα σύστηµα ποιότητας, καθοριστικό ρόλο παίζει η στά-
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ση και συµµετοχή της διοίκησης των φορέων και συγκεκριµένα των δυνητικών ∆ικαι-

ούχων (∆ήµαρχοι, ∆ηµοτικά Συµβούλια, Περιφερειάρχες, Περιφερειακά Συµβούλια). 

Σε καµία όµως περίπτωση η έρευνα µέσω ερωτηµατολογίων δεν µπορεί να οδηγήσει σε 

αξιόπιστα αποτελέσµατα εάν δεν καθοριστούν συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης και 

οι αντίστοιχοι δείκτες επίδοσης των συστηµάτων των φορέων των δυνητικών ∆ικαιού-

χων και δεν αναλυθούν σύµφωνα µε τη συστηµική µεθοδολογία, λαµβάνοντας υπόψη 

τα παράλληλα συστήµατα, τα υποσυστήµατα και τα υπερσυστήµατα και τις αλληλεπι-

δράσεις µεταξύ τους. Για τη διαµόρφωση δεικτών επίδοσης και τον υπολογισµό της τι-

µής τους διαχρονικά θα πρέπει να συλλέγονται λεπτοµερή και αξιόπιστα αποτελέσµατα 

κατά την εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της εκάστοτε Προγραµ-

µατικής Περιόδου. 
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και χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα» του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-

σµού. 

Απόφαση Αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521Β'/01-11-2016) «Τρο-

ποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 

1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προ-

γράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγ-
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χρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµε-

σους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» 

του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Απόφαση Αριθ. 23451/ΕΥΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β'/03-03-2017) «∆ιαδικα-

σίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικα-

σίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλο-

ποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης. 

Απόφαση Αριθµ. 99400/ΕΥΘΥ 727/18-09-2017 (ΦΕΚ 3354Β'/22-09-2017) «Καθορι-

σµός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταµένων οργανι-

κών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισµού του σχε-

διασµού και της εφαρµογής των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, του ΕΟΧ και 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης των Αναπτυξια-

κών Προγραµµάτων (ΜΟ∆) Α.Ε.» του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-

κονοµίας και Ανάπτυξης. 

Απόφαση Αριθµ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26-09-2017 (ΦΕΚ 3652Β'/17-10-2017) «∆ιαδι-

κασία εφαρµογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προ-

σωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίας του ν.4314/2014 (Α' 265) και στην Κεντρική Υπηρε-

σία της ΜΟ∆ Α.Ε.» του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης. 

Απόφαση Αριθµ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03-11-2017 (ΦΕΚ 3943Β'/09-11-2017) 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης 

που αφορά στις «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τε-

χνικής βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για 

την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β' 677)» του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Απόφαση Αριθµ. 122853/ΕΥΘΥ 874/09-11-2017 (ΦΕΚ 3975Β'/14-11-2017) «Σύ-

στηµα και διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του 

ν.4314/2014 (Α' 265) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μ.Ο.∆. Α.Ε.» των Υπουργών 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Απόφαση Αριθµ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24-11-2017 (ΦΕΚ 4190Β'/30-11-2017) «∆ιαδι-

κασία απόσπασης ή µετακίνησης προσωπικού σε Ειδικές Υπηρεσίες του ν.4314/2014 
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κατ’ εφαρµογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.3414/2014 (Α' 265)» του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Απόφαση Αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/ΕΚ∆∆Α/Φ.4/12/3607/04-01-2018 (ΦΕΚ 65Β'/19-01-

2018) «Καθορισµός των ειδικότερων προϋποθέσεων συµµετοχής, των κριτηρίων, του 

οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράµµατα του Ινστιτού-

του Επιµόρφωσης» του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Απόφαση (Αρ. Πρωτ. οικ. 145734/27-01-2015) «Έγκριση Στρατηγικής Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 - 

2020» των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτε-

ρικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ (2014) «Σύµφωνο Εταιρικής 

Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014 -

2020)», Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αθήνα, Ελλάδα. 

Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014 of 28 July 2014 laying 

down rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Par-

liament and of the Council as regards detailed arrangements for the transfer and man-

agement of programme contributions, the reporting on financial instruments, technical 

characteristics of information and communication measures for operations and the sys-

tem to record and store data, Official Journal of the European Union L 223, 29/07/2014, 

p. 7-18.  

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551/01-02-2008) «Οδηγίες προς τις ΕΥ∆ για την 

Επιβεβαίωση της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων Περιόδου 2007 - 2013 για το 

∆ιάστηµα µέχρι την Έναρξη της Εφαρµογής του Ελληνικού Προτύπου ∆ιοίκησης & 

∆ιαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)» της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων & 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Εγκύκλιος 26 (Αρ. Πρωτ. 12281/14-03-2011) «Θέµατα δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

µελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2015 νεοσύστατων ∆ήµων και Περιφερειών του 

Ν.382/2010» του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

Εγκύκλιος (2012) «1η Εγκύκλιος Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προ-

γραµµατισµού 2014 - 2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξι-

ολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της Εθνικής Αρχής Συντονι-
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σµού ΕΣΠΑ της Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας. 

Εγκύκλιος (2013) «2η Εγκύκλιος Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προ-

γραµµατισµού 2014 - 2020» της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύ-

ων. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014) «3η Εγκύκλιος για την κα-

τάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου» της Ειδι-

κής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµ-

µάτων της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Ε-

πενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014) «Οδηγίες για την έναρξη υ-

λοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020» της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επεν-

δύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 51760/20-10-2014) «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ 

του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 

2007 - 2013 και κατά την µεταβατική περίοδο» της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015) «Εξειδίκευση των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020», της Εθνι-

κής Αρχής Συντονισµού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Ε-

ΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09-12-2015) «Ολοκλήρωση πράξεων που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του ΈΣΠΑ 2007 - 

2013» της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οι-

κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 22501/29-02-2016) «Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και 

χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2016 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019» 

της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσε-

ων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικο-

νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 49493/02-05-2017) «Ενεργοποίηση άρθρου 7Α του 

Ν.2882/2001 για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα» 
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της Εθνικής Αρχής Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 63657/ΕΥΘΥ 441/06-06-2017) «Παρακολούθηση ηµιτελών 

πράξεων του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 µετά την 31/3/2017» της Εθνικής Αρχής Συ-

ντονισµού και της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρη-

µατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης (2017), «Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε 

2014 - 2020», Έκδοση ∆εκεµβρίου 2017, Αθήνα, Ελλάδα.  

Εκτελεστική Απόφαση αριθ. C(2014) 3542 final της Επιτροπής της 23.05.2014 για 

την έγκριση ορισµένων στοιχείων του συµφώνου εταιρικής σχέσης µε την Ελλάδα, CCI 

2014GR16M8PA001, Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

Εκτελεστική Απόφαση αριθ. C(2014) 10128 final της Επιτροπής της 17.12.2014 για 

την έγκριση ορισµένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Αν-

θρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»» για στήριξη από το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχό-

ληση των νέων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχό-

ληση» για τις περιφέρειες Αττική, Νότιο Αιγαίο, ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, 

Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα στην Ελλάδα, CCI 

2014GR05M9OR001, Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

Εκτελεστική Απόφαση αριθ. C(2014) 10138 final της Επιτροπής της 17.12.2014 για 

την έγκριση ορισµένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράµµατος “Μεταρρύθµιση 

∆ηµόσιου Τοµέα” για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση» στην Ελλάδα, CCI 2014GR05M2OP001, Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

Εκτελεστική Απόφαση αριθ. C(2014) 10162 final της Επιτροπής της 18.12.2014 για 

την έγκριση ορισµένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικό-

τητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, CCI 

2014GR16M2OR001, Βρυξέλλες, Βέλγιο. 
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Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 

2014 περί καθορισµού κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις λεπτοµέρειες για τη 

µεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραµµάτων, την υποβολή εκθέ-

σεων σχετικά µε τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστηµα καταγρα-

φής και αποθήκευσης των δεδοµένων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

223 της 29ης/07/2014. 

Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεµ-

βρίου 2014 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα υπο-

δείγµατα που πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την υποβολή ορισµένων πληροφοριών 

στην Επιτροπή και λεπτοµερών κανόνων που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών µε-

ταξύ των δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου 

και ενδιάµεσων φορέων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286 της 

30ης/09/2014, σελ. 1-74. 

Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεµβρίου 

2014 σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασ-

σας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη 

µέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδοµένα και τις συνέργειες µεταξύ των δυνητικών πη-

γών δεδοµένων, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334 της 21ης/11/2014, 

σελ. 39-51. 

Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/207 της Επιτροπής της 20ης Ιανουαρίου 

2015 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής  του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα υπο-

δείγµατα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα µεγάλα έργα, το 

κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυ-

ξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, 

τη γνώµη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη µεθοδολο-

γία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους - ωφέλειας, και σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 

αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το 

υπόδειγµα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38 της 13ης/02/2015, σελ. 1-122. 
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Ελληνική ∆ηµοκρατία (2014α), «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 

του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα», Κεί-
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σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-

στάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κα-

ταγραφή των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 

29ης Ιουνίου 2013) και τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροπο-

ποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµι-

κών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επι-

χειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Α-

νάπτυξης και Τουρισµού». 

Νόµος 4405/2016 (ΦΕΚ 129Α'/13-07-2016) «Κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου 

2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ, για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Νόµος 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α'/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη ∆η-

µόσια ∆ιοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διο-

ρίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη 

των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και λοιπές διατάξεις». 

Νόµος 4443/2016 (ΦΕΚ 232Α''/09-12-2016) «Ι) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυ-

λετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 200/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενι-

κού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδη-

γίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των ερ-

γαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη ανα-

γκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανο-

νισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 

2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής 

Οδηγίας 2015/2392, ΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία 

του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποι-

νικού δικαίου και για την αποκατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού ∆ιερεύνησης Περιστατικών Αυ-

θαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης 

και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α'/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυ-

ξη και άλλες διατάξεις». 
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Νόµος 4456/2017 (ΦΕΚ 24Α'/01-03-2017) «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του 

Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και 

ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Ε-

σωτερικών και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4465/2017 (ΦΕΚ 47Α'/04-04-2017) «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της 

Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιου-

λίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµού πληρω-

µών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρω-

µών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4469/2017 (ΦΕΚ 62Α'/03-05-2017) «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης ο-

φειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α'/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στό-

χων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις. Μεσο-

πρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις». 

Νόµος 4481/2017 (ΦΕΚ 100Α'/20-04-2017) «Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών α-

δειών για επιγραµµατικές χρήσης µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υ-

πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 

Νόµος 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α'/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4492/2017 (ΦΕΚ 156Α'/18-11-2017) «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλ-

λοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α'/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστη-

ριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

Νόµος 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22-12-2017) «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσ-

σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις». 

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 

the 17 December 2013 laying down common provisions of the European Regional De-

velopment Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricul-

tural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and 

laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the 
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European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries 

Fund and repealing Council Regulation (EE) No 1038/2006, Official Journal of the 

European Union L 347, 20/12/2013, P. 320-469.  

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 94 της 28ης/03/2014, 

σελ. 65-242. 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (2015), «Περιγραφή του Συστή-

µατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & 

ΤΣ ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στόχος «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»», 

Αθήνα, Ελλάδα. 

Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (2015), «Επικοινωνι-

ακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014 - 2020», Αθήνα, Ελλάδα. 

∆ιαδικτυακές ∆ιευθύνσεις  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης: http://www.eydamth.gr/index.php  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής:  

http://www.pepattikis.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου: http://www.pepba.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας: http://dytikiellada.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας: http://www.pepdym.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Θεσσαλίας:  

http://www.thessalia-espa.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου:  

http://peproe.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νή-

σων: http://www.pepionia.gr  
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Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας: http://www.pepkm.gr 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κρήτης:  

http://www.pepkritis.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αι-

γαίου: http://www.pepna.gr  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου: http://www.eydpelop.gr/2014-2020  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας: http://www.stereaellada.gr  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία και Θάλασσα»: http://www.alieia.gr 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση»: Τοµέας Εκπαίδευσης: http://www.epanad.gov.gr, Τοµέας Εργασίας: 

http://www.edulll.gr/ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµί-

α»: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα»:  

http://www.epdm.gr/index.php?obj=e04ff7431bae7f10 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια»: http://www.tebo.gr 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-

πτυξη»: http://www.ymeperaa.gr  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/commission/index_el  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Νοµοθεσία και Καθοδήγηση:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/legislation/regulations/  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ): http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el  

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ):  

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_el  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/erdf/  

Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆ Α.Ε.):  

http://www.mou.gr  

Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη»: http://www.agrotikianaptixi.gr 

Ταµείο Συνοχής (ΤΣ):  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/cohesion-fund/  

Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014 - 2020: https://www.espa.gr  

International Project Management Association (IPMA): http://www.ipma.world/  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ Σ∆Ε 2014 - 2020 

 

Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων 

∆Ι_1 Ε.Ι.1_1 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης 

 Ε.Ι.1_2 Αίτηση χρηµατοδότησης 

 

Έκδοση πρόσκλησης για 

υποβολή αιτήσεων χρηµατο-

δότησης (πράξεις πλην ΚΕ) 
Ε.Ι.1_3 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

  Ο_Ε.Ι.1_3 Οδηγίες συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης 

  Ε.Ι.1_4 
Υπολογισµός των καθαρών εσόδων για πράξεις των 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

  Ο_Ε.Ι.1_4 

Οδηγίες για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων 

για πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 (άρθρα 61 και 65(8) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013] 

  Ε.Ι.1_5 Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου µε ίδια µέσα 

  Ο.Ι.1_1 Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης 

∆Ι_1_ΚΕ 

Έκδοση πρόκλησης (προκή-

ρυξης) για υποβολή αιτήσε-

ων χρηµατοδότησης 

Ε.Ι.1_ΚΕ_1 
Έντυπο ενηµέρωσης στοιχείων πρόσκλησης κρατι-

κών ενισχύσεων 

  Ο.Ι.1_ΚΕ_1 Οδηγίες για την σύνταξη πρόσκλησης / προκήρυξης 

∆Ι_2 
Επιλογή και έγκριση πράξης 

(πράξεις πλην ΚΕ) 
Ε.Ι.2_1 

Επιστολή για υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων 

για την εξέταση της αίτησης χρηµατοδότησης 

  Ε.Ι.2_2 Απόφαση απόρριψης πρότασης 

  Ε.Ι.2_3 
Πίνακας κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων 

(Προσωρινός / Οριστικός) 

  Ε.Ι.2_4 Εισήγηση ένταξης / απόρριψη πράξης 

  Ε.Ι.2_5 Απόφαση ένταξης 

∆Ι_2_ΚΕ Επιλογή και έγκριση πράξης Ε.Ι.2_ΚΕ_1 Απόφαση Ένταξης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

   

Επίσης χρησιµοποιούνται τα τυποποιηµένα έντυ-

πα/οδηγίες: Ε.Ι.1_3 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και 

Ο_Ε.Ι.1_3 Οδηγίες συµπλήρωσης 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆ΙΙ_1 

Παρακολούθηση προόδου 

υλοποίησης πράξεων 

(πράξεις πλην ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.1_1 
∆ελτίο προόδου ενεργειών ωρίµανσης και υποχρεώσε-

ων πράξης  

  Ε.ΙΙ.1_2 
∆ελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου 

πράξης 

  Ε.ΙΙ.1_3 Απόφαση επιτήρησης πράξης 

∆ΙΙ_1_ΚΕ 
Παρακολούθηση προόδου 

υλοποίησης πράξεων 
 

Χρησιµοποιούνται τα τυποποιηµένα έντυπα: Ε.ΙΙ.1_2: 

∆ελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου 

πράξης και Ε.ΙΙ.5_1: ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απάνης (∆∆∆) 

∆ΙΙ_2 Έγκριση διακήρυξης Ε.ΙΙ.2_1 Έγκριση διακήρυξης 

  Λ.ΙΙ.2_1 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & Π∆ 

60/2007 - Αναθέτουσες Αρχές) 

  Ο_Λ.ΙΙ.2_1 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_1 

  Λ.ΙΙ.2_2 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προµηθειών & υπηρεσιών 

(που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της 

ΕΕ) 

  Ο_Λ.ΙΙ.2_2 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_2 

  Λ.ΙΙ.2_3 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & Π∆ 

59/2007 - Αναθέτοντες Φορείς) 

  O_L.II.2_3 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_3 

  Λ.ΙΙ.2_4 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προµηθειών, υπηρεσιών 

που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 

της ΕΕ 

  Ο_Λ.ΙΙ.2_4 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_4 

  Λ.ΙΙ.2_5 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (κάτω των ορίων, 

που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής Ν.4412/2016 - Ανα-

θέτουσες Αρχές) 

  Λ.ΙΙ.2_6 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και 

Ν.4412/2016 - Αναθέτουσες Αρχές) 

  Λ.ΙΙ.2_7 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προµηθειών και γενικών 

υπηρεσιών (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

οδηγιών της ΕΕ) 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆ΙΙ_2 Έγκριση διακήρυξης Ο_Λ.ΙΙ.2_7 

Οδηγίες Συµπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης 

προµηθειών και γενικών υπηρεσιών (που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της ΕΕ) 

  Λ.ΙΙ.2_8 

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προµηθειών και γενικών 

υπηρεσιών (που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

των οδηγιών της ΕΕ) 

  Ο_Λ.ΙΙ.2_8 

Οδηγίες συµπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης 

προµηθειών και γενικών υπηρεσιών που δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της ΕΕ 

∆ΙΙ_3 

Έγκριση ανάληψης νοµικής 

δέσµευσης (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.3_1 Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης 

  Ε.ΙΙ.3_2 Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) 

  Ο_Ε.ΙΙ.3_2 
Οδηγός συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου 

(ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) 

  Λ.ΙΙ.3_1 

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης έργων 

κατασκευών (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτουσες Αρχές) 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_1 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_1 

  Λ.ΙΙ.3_2 

Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύµβασης προµηθειών και 

υπηρεσιών (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

οδηγιών της ΕΕ) 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_2 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_2 

  Λ.ΙΙ.3_3 

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης έργων 

κατασκευής (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτοντες Φορείς) 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_3 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_2 

  Λ.ΙΙ.3_4 

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης έργων, 

προµηθειών, υπηρεσιών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των οδηγιών ΕΕ 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_4 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_4 

  Λ.ΙΙ.3_5 

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης έργων 

κατασκευών (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016 - Αναθέ-

τουσες Αρχές) 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆ΙΙ_3 

Έγκριση ανάληψης νοµικής 

δέσµευσης (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

Λ.ΙΙ.3_6 

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης έργων 

(που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 

της ΕΕ, Ν.4412/2016) 

  Λ.ΙΙ.3_7 

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης προµη-

θειών και γενικών υπηρεσιών (που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των οδηγιών της ΕΕ, Ν.4412/2016) 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_7 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_7 

  Λ.ΙΙ.3_8 

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης προµη-

θειών και γενικών υπηρεσιών (που δεν εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της ΕΕ) 

  Ο_Λ.ΙΙ.3_8 Οδηγίες Συµπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_8 

∆ΙΙ_4 
Προέγκριση τροποποίησης 

νοµικής δέσµευσης 
Ε.ΙΙ.4_1 Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης 

  Λ.ΙΙ.4_1 
Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύµβασης έργου κατα-

σκευών  

  Λ.ΙΙ.4_2 
Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύµβασης προµηθειών 

και υπηρεσιών  

∆ΙΙ_5 ∆ιοικητική Επαλήθευση Ε.ΙΙ.5_1 ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απάνης Υποέργου (∆∆∆) 

  Ε.ΙΙ.5_2 
∆ελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών 

δικαούχου 

  Ε.ΙΙ.5_3 Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης 

  Ε.ΙΙ.5_4 ∆ελτίο ∆ήλωσης Επίτευξης ∆εικτών Πράξης 

  Ε.ΙΙ.5_5 ∆ελτίο ∆ιοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης ∆εικτών 

  Ο.ΙΙ.5_1 Οδηγός ∆ιαχειριστικών Επαληθεύσεων 

  Ο_Ε.ΙΙ.5_4 
Οδηγίες Συµπλήρωσης ∆ελτίου Επίτευξης ∆εικτών 

Πράξης 

  Ο_Ε.ΙΙ.5_5 
Οδηγός Συµπλήρωσης ∆ελτίου ∆ιοικητικής Επαλήθευ-

σης Επίτευξης ∆εικτών Πράξης 

   
Επίσης, δύναται να χρησιµοποιείται το έντυπο Ε.ΙΙ.7_4 

της ∆ιαδικασίας ∆ΙΙ_7 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

Ε.ΙΙ.6_1 
Πρόγραµµα επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις 

πλην ΚΕ) 
∆ΙΙ_6 

Προγραµµατισµός Επιτό-

πιων Επαληθεύσεων 
Ε.ΙΙ.6_2 

Έγκριση εξαµηνιαίου Προγράµµατος Επιτόπιων 

Επαληθεύσεων 

Ε.ΙΙ.7_1 
Απόφαση συγκρότησης Οργάνου Επαλήθευσης 

(πράξεις πλην ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.7_2 
Επιστολή ενηµέρωσης ∆ικαιούχου (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.7_3 
Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.7_4 
Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / Ανάκτη-

σης  

Ε.ΙΙ.7_5 ∆ελτίο Καταχώρισης ∆ιορθώσεων (∆Κ∆) 

Λ.ΙΙ.7_0 Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) 

Λ.ΙΙ.7_1 
Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης τεχνικών έργων 

(πράξεις πλην ΚΕ) 

Λ.ΙΙ.7_2 
Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης προµηθειών - υπη-

ρεσιών (πλην ΚΕ) 

Λ.ΙΙ.7_3α 
Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης αναδόχου (προ-

γράµµατος κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_7 Επιτόπια Επαλήθευση 

Λ.ΙΙ.7_3β 
Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης δικαιούχου (πρά-

ξεων κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) 

ΛΙ-

Ι_7_ΚΕ 

∆ιοικητική & επιτόπια 

επαλήθευση - πιστοποίη-

ση δαπάνης πράξης - κα-

ταβολή ενίσχυσης 

 

Χρησιµοποιούνται τα τυποποιηµένα έντυπα: 

Ε.ΙΙ.1_2: ∆ελτίο παρακολούθησης και αξιολόγη-

σης προόδου πράξης 

Ε.ΙΙ.5_1: ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απάνης (∆∆∆) (πρά-

ξεις πλην ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / 

Ανάκτησης 

Ε.ΙΙ.7_5: ∆ελτίο Καταχώρισης ∆ιορθώσεων 

(∆Κ∆) 

Ε.ΙΙ.2_1: Σηµείωµα κατάθεσης 

Ε.ΙΙ.2_2: Χρηµατικός κατάλογος 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆ΙΙ_8 

Παρακολούθηση συµ-

µόρφωσης ∆ικαιούχων σε 

συστάσεις 

Ε.ΙΙ.8_1 
Πίνακας παρακολούθησης συστάσεων (πράξεις 

πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_9 

Τροποποίηση Απόφασης 

Ένταξης (πράξεις πλην 

ΚΕ) 

Ε.ΙΙ.9_1 
Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης 

Πράξης 

∆Ι-

Ι_9_ΚΕ 

Τροποποίηση Απόφασης 

Ένταξης 
 

Χρησιµοποιούνται τα τυποποιηµένα έντυπα: 

Ε.Ι.1_3: Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και  

Ε.ΙΙ.1_2 ∆ελτίο παρακολούθησης και αξιολόγη-

σης προόδου πράξης 

Ε.ΙΙ.10_1 Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 

Ε.ΙΙ.10_2 Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης 

Λ.ΙΙ.10_1 Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης Πράξης 

Λ.ΙΙ.10_1

α 

Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δηµο-

σίων έργων κατασκευών 

∆ΙΙ_10 
Ολοκλήρωση Πράξης 

(πράξεις πλην ΚΕ) 

Λ.ΙΙ.10_1

β 

Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δηµο-

σίων συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών 

Ε.ΙΙ.10_Κ

Ε_1 
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων 

∆Ι-

Ι_10_ΚΕ 
Ολοκλήρωση Πράξης 

 

Χρησιµοποιούνται και τα τυποποιηµένα έντυπα: 

Ε.Ι.1_3: Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

Ε.ΙΙ.1_2: ∆ελτίο παρακολούθησης και αξιολόγη-

σης προόδου πράξης 

Ε.ΙΙ.5_1: ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απάνης (∆∆∆) 

Ε.ΙΙ.11_1 
Έκθεση επαλήθευσης µακροχρόνιων υποχρεώσε-

ων (πράξεις πλην ΚΕ) 

∆ΙΙ_11 

Επαλήθευση µακροχρό-

νιων υποχρεώσεων (πρά-

ξει πλην ΚΕ) 
 

∆ύναται να χρησιµοποιούνται τα εξής έντυπα της 

∆ιαδικασίας ∆ΙΙ_7: 

Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / 

Ανάκτησης και 

Ε.ΙΙ.7_5: ∆ελτίο Καταχώρησης ∆ιορθώσεων  
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

∆Ι-

Ι_11_ΚΕ 

Επαλήθευση µακροχρό-

νιων υποχρεώσεων 
 

∆ύναται να χρησιµοποιούνται τα εξής έντυπα: 

Ε.ΙΙ.1_2: ∆ελτίο Παρακολούθησης & Αξιολόγη-

σης Προόδου Πράξης 

Ε.ΙΙ.7_4: ∆ελτίο Καταχώρησης ∆ιορθώσεων  

Ε.ΙΙ.7_5: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / 

Ανάκτησης 

Ε.ΙΙ.2_1: Σηµείωµα κατάθεσης 

Ε.ΙΙ.2_2: Χρηµατικός κατάλογος 

Ε.ΙΙ.12_1 Εισήγηση για την ανάκληση πράξης 
∆ΙΙ_12 

Ανάκληση Απόφασης 

Ένταξης (πράξει πλην 

ΚΕ) Ε.ΙΙ.12_2 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης 

∆Ι-

Ι_12_ΚΕ 

Ανάκληση απόφασης 

χρηµατοδότησης - πράξης 

/ λύση σύµβασης 

 

∆ύναται να χρησιµοποιούνται τα εξής έντυπα: 

Ε.ΙΙ.1_2: ∆ελτίο Παρακολούθησης & Αξιολόγη-

σης Προόδου Πράξης και κατά περίπτωση 

Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / 

Ανάκτησης 

Ε.ΙΙ.7_5: ∆ελτίο Καταχώρησης ∆ιορθώσεων 

Ε.ΙΙ.2_1: Σηµείωµα κατάθεσης 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ: Έλεγχοι, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις Ελεγκτικών Οργάνων, Ανακτήσεις 

∆ΙΙΙ_1 
∆ηµοσιονοµικές διορθώ-

σεις ελεγκτικών οργάνων 
 

∆ύναται να χρησιµοποιούνται τα εξής έντυπα: 

Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης / 

Ανάκτησης 

Ε.ΙΙ.7_5: ∆ελτίο Καταχώρησης ∆ιορθώσεων 

Ε.ΙΙΙ.2_1 Σηµείωµα κατάθεσης 

Ε.ΙΙΙ.2_2 Χρηµατικός κατάλογος 

∆ΙΙ_2 

Ανάκτηση αχρεωστήτως 

ή παρανόµως καταβληθέ-

ντων ποσών 
 

Επίσης χρησιµοποιείται το έντυπο της ∆ιαδικασί-

ας ∆ΙΙ_7: Ε.ΙΙ.7_4: Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής 

∆ιόρθωσης / Ανάκτησης 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ: Έλεγχοι, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις Ελεγκτικών Οργάνων, Ανακτήσεις 

∆ΙΙΙ_3 
Αναφορά παρατυπιών 

στην ΕΕ 
  

Ε.ΙΙΙ.4_1 Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης 

∆ΙΙΙ_4 
Επιθεώρηση από Αρχή 

Πιστοποίησης 
 

Επίσης δύναται να χρησιµοποιούνται ή/και να 

προσαρµόζονται από την ΑΠ τυποποιηµένα έντυ-

πα άλλων ∆ιαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται 

στη ∆ιαδικασία ∆ΙΙΙ_4. 

Λειτουργική Περιοχή ΙV: Ροή Χρηµατοδότησης 

∆ΙV_1 
Χρηµατοδότηση πράξεων 

και πληρωµές 
  

∆ΙV_2 
Απόδοση κοινοτικής συν-

δροµής 
  

Λειτουργική Περιοχή V: Ορισµός και Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων 

E.V.1_1α Υπόδειγµα απόφασης ορισµού / ανάθεσης ΕΦ (για 

Πράξεις πλην ΚΕ) 

E.V.1_ΚΕ

_1α 

Υπόδειγµα απόφασης ορισµού / ανάθεσης ΕΦ (για 

Πράξεις ΚΕ) 

E.V.1_1β Πίνακας κατανοµής προϋπολογισµού εκχώρησης 

(κοινό) 

Λ.V.1_1 Κατάλογος Σηµείων Αξιολόγησης Υποψήφιου 

Ενδιάµεσου Φορέα 

∆V_1 
Ορισµός Ενδιάµεσου Φο-

ρέα 

O.V.1_1 Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρµογή των 

Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυ-

ξης 

E.V.2_1 ∆ελτίο Παρακολούθησης - Αξιολόγησης Ενδιά-

µεσου Φορέα 

Λ.V.2_1 Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Ενδιάµεσου Φο-

ρέα 

∆V_2 
Παρακολούθηση Ενδιά-

µεσου Φορέα 

 Χρησιµοποιείται και το έντυπο E.II.6_1 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή VI: Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

∆VI_1 

Υποστήριξη έργου Επι-

τροπής Παρακολούθη-

σης 

  

∆VI_2 

Κατάρτιση και υποβολή 

ετήσιων και τελικών 

εκθέσεων 

  

Λειτουργική Περιοχή VI Ι: Αιτήσεις Πληρωµής, Ετήσιοι Λογαριασµοί και ∆ήλωση ∆ιαχείρισης 

∆VII_1 

Κατάρτιση, πιστοποίη-

ση και υποβολή αίτη-

σης πληρωµής 

Ε.VII.1_1 Πρωτόκολλο Περιοδικής ∆ήλωσης (ΠΠ∆) 

∆VII_2 

Κατάρτιση, πιστοποίη-

ση και υποβολή ετήσι-

ων λογαριασµών 

Ε.VII.2_1 Επιβεβαίωση στοιχείων Ετήσιου Λογαριασµού 

Ε.VII.2_1 Υπόδειγµα Ετήσιας Σύνοψης 

∆VII_3 

Κατάρτιση και υποβολή 

δήλωσης διαχείρισης 

και ετήσιας σύνοψης 
Ο_Ε.VII.2_

1 

Οδηγίες για τη συµπλήρωση της Ετήσιας Σύνοψης 

λογιστικών και άλλων ελέγχων (Εντύπου 

Ε.VII.3_1_ 

∆VII_4 
∆ιαβίβαση δηµοσιονο-

µικών στοιχείων 
  

Λειτουργική Περιοχή VI ΙΙ: ∆ιαχείριση Κινδύνων 

E.V.III.1_1 Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων απάτης 

O_E.VIII.1_

1 

Οδηγίες χρήσης εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων 

απάτης 

E.V.III.1_2 

Απόφαση Συγκρότησης Οµάδας Αξιολόγησης 

Κινδύνων Απάτης και Ορισµού Υπεύθυνου για 

θέµατα απάτης της ∆Α 

∆VII Ι_1 
Αξιολόγηση κινδύνων 

απάτης 

E.V.III.1_3α 

Απόφαση Συγκρότησης Οµάδας Αξιολόγησης 

Κινδύνων Απάτης και Ορισµού Υπεύθυνου για 

θέµατα απάτης του ΕΦ 
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Κωδικός ∆ιαδικασία Κωδικός Τυποποιηµένα έντυπα/Λίστες/Οδηγοί/Οδηγίες 

Λειτουργική Περιοχή VI ΙΙ: ∆ιαχείριση Κινδύνων 

∆VII Ι_1 
Αξιολόγηση κινδύνων 

απάτης 
E.V.III.1_3β 

Απόφαση Ορισµού Υπεύθυνου για θέµατα απάτης 

του ΕΦ για ΒΑΑ_ συνάφεια µόνο 

O.V.III.2_1 Ορισµοί για παρατυπίες και θέµατα απάτης 
∆VII Ι_2 

Εξέταση ενδείξεων 

απάτης και αναφορά 

υπονοιών απάτης 
Ε.V.III.2_1 Αρχείο Ενδείξεων & Υπονοιών Απάτης 

∆VII Ι_3 
Υποδοχή και εξέταση 

καταγγελιών 
  

∆VII Ι_4 ∆ιαχείριση κινδύνων E.VIII.4_1 Εργαλείο ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Λειτουργική Περιοχή ΙΧ: Παρακολούθηση εφαρµογής του Σ∆Ε 

Ο.ΙΧ.1_1 Έλεγχος Εγγράφων Εγχειριδίου Σ∆Ε 
∆ΙΧ_1 

Παρακολούθηση της 

εφαρµογής του Σ∆Ε Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου Σ∆Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

για το προσωπικό του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

σχετικά µε τη  

∆ιερεύνηση της Αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής  

Επάρκειας των ∆ικαιούχων στον Ελληνικό ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

στα πλαίσια της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

της Κωνσταντινιάς Τσιλέµου 

 

Επιβλέπουσα: Αικατερίνη Γκοτζαµάνη, Καθηγήτρια Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοί-

κησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

 

Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2017 
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Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι/ισσες, 

Με το παρόν ερωτηµατολόγιο επιχειρείται η συλλογή δεδοµένων για τη διερεύνηση 

των απόψεών σας για την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διαχειριστικής επάρ-

κειας των δυνητικών ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2014 - 2020. 

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

υποβάλλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020, οφείλουν να τεκµηριώσουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοι-

κονοµική τους ικανότητα για την υλοποίηση συγκεκριµένων πράξεων για τις οποίες 

υποβάλλουν αιτήσεις. Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστικές Αρχές) των 

Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οφείλουν να συµπερι-

λάβουν στις προσκλήσεις για ένταξη πράξεων τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγη-

σης των κριτηρίων για την εκτίµηση της ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων να υ-

λοποιήσουν τις προτεινόµενες πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 και να εφαρµόσουν τη διαδικασία εκτίµησης/αξιολόγησης της ικανότητας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Παρακαλούµε να απαντήσετε µε ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, λαµβάνοντας υπό-

ψη ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. 

Οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά εµπιστευτικές και τα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της ακαδηµαϊκής έρευνας η οποία θα αποτελέσει µέρος 

της ∆ιπλωµατικής Εργασίας στα πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και δεν µπορούν να συνδεθούν οι απαντήσεις µε 

συγκεκριµένα πρόσωπα. 

Τέλος, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό και κατανοητό και να απευθύνεται σε όλους 

τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κατερίνης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εµπλέ-

κονται στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι περίπου 10 λεπτά. 

Σας ευχαριστούµε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας!!! 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

Κωνσταντινιά Τσιλέµου 
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1η Ενότητα:  

∆ηµογραφικά δεδοµένα, επίπεδο εκπαίδευσης και εµπειρίας 

Μία απάντηση είναι αποδεκτή σε κάθε ερώτηση. Παρακαλούµε να απαντήσετε σε όλες 

τις ερωτήσεις επιλέγοντας µόνο µία απάντηση. 

Εξαιρούνται η πρώτη ερώτηση που είναι προαιρετική και η ερώτηση για τη γνώση ξέ-

νων γλωσσών, όπου µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις ή να µην 

την απαντήσετε καθόλου, εφόσον η απάντησή σας είναι αρνητική. 

1. α) ∆ιεύθυνση στην οποία εργάζεστε (συµπληρώνεται µόνο από τους υπαλλήλους 

του ∆ήµου Κατερίνης) 

� ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Υπο-

στήριξης Αιρετών Οργάνων 

� ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

� ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

� ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 

β) Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζεστε (συµπληρώνεται µόνο από τους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας)  

� Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

� Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

� Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 

� Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 

2. Θέση στο φορέα* 

� Υπάλληλος 

� Προϊστάµενος Τµήµατος/Μονάδας 

� Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης/ΕΥ∆ 

3. Ηλικία* 

� 18 - 30 

� 31 - 40 

� 41 - 50 
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� 51 - 60 

� 60+ 

4. Φύλο* 

� Άνδρας 

� Γυναίκα 

5. Συνολικός αριθµός ετών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα γενικά (όχι απαραί-

τητα µόνο στο συγκεκριµένο φορέα που απασχολείστε σήµερα)* 

� 0 - 6 

� 7 - 13 

� 14 - 20 

� 21 - 27 

� 28+ 

6. Συνολικός αριθµός ετών επαγγελµατικής εµπειρίας (σε ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα)* 

� 0 - 6 

� 7 - 13 

� 14 - 20 

� 21 - 27 

� 28+ 

7. Επίπεδο εκπαίδευσης (επιλέγεται το ανώτερο επίπεδο)* 

� Απόφοιτος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

� Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

� Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

� Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

� Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

8. Εκπαίδευση/Κατάρτιση άλλου είδους (συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

σεµινάρια, συνέδρια, κ.α.)* 

� ΝΑΙ 
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� ΟΧΙ 

9. Γνώση ξένων γλωσσών (είδος και επίπεδο) 

∆εν απαντάται η ερώτηση εφόσον δεν υφίσταται γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. 

Εάν υπάρχει γνώση περισσότερων της µιας ξένης γλώσσας είναι δυνατή η επιλογή 

(µε √) περισσοτέρων πεδίων. 

 
Μέτρια 

(Επίπεδο Β1) 
Καλά  

(Επίπεδο Β2) 
Πολύ καλά  

(Επίπεδο Γ1) 
Άριστα  

(Επίπεδο Γ2) 

Αγγλικά     

Γερµανικά     

Γαλλικά     

Άλλη     

10. Επίπεδο δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (επιλέ-

γεται το ανώτατο επίπεδο)* 

� ∆εν έχω καθόλου γνώσεις Η/Υ 

� Κατέχω τις βασικές δεξιότητες Η/Υ (word, excel, internet, κ.α.) 

� Κατέχω εξειδικευµένες δεξιότητες Η/Υ 

2η Ενότητα:  

Επίπεδο επιµόρφωσης και εµπειρίας σε  

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις  

11. Αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων / σεµιναρίων στο γνωστικό αντικείµε-

νο των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που παρακολουθήσατε από το 2007 

έως σήµερα* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9+ 

12. Αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων / σεµιναρίων στο γνωστικό αντικείµε-

νο  των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που παρακολουθήσατε από το 2007 

έως σήµερα και στα οποία συµµετείχαν και στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών ∆ια-
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χείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Προγραµµατικών Περιό-

δων 2007 - 2013 και 2014 - 2020* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9+ 

13. Αριθµός ηµερίδων / επιµορφωτικών προγραµµάτων / σεµιναρίων στο γνωστι-

κό αντικείµενο των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που παρακολουθήσατε 

από το 2007 έως σήµερα και υλοποιήθηκαν από Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Προγραµµατικών Περιόδων 2007 - 

2013 και 2014 - 2020* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9 - 11 

� 12+ 

14. ∆ιαθέτετε προσωπική πιστοποίηση IPMA ∆ιοικητών - ∆ιαχειριστών Έργων 

(Project Managers);* 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης επιλέξτε το επίπεδο πιστοποίησης που δια-

θέτετε. 

� Πιστοποιηµένος ∆ιευθυντής Έργων (IPMA Επίπεδο Α) 

� Πιστοποιηµένος Ανώτερος ∆ιαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο Β) 

� Πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο Γ) 

� Πιστοποιηµένο Στέλεχος ∆ιαχείρισης Έργων (IPMA Επίπεδο ∆) 

15. Συνολικός αριθµός ετών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα σε θέσεις µε αρµο-

διότητες σχετικές µε υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (όχι απαραί-

τητα µόνο στο συγκεκριµένο φορέα που απασχολείστε σήµερα)* 
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� 0 (καµία απασχόληση) 

� 1 - 5 

� 6 - 10 

� 11 – 15 

� 16+ 

16. Συνολικός αριθµός ετών επαγγελµατικής εµπειρίας στη διαχείριση και υλο-

ποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα)* 

� 0 (καµία απασχόληση) 

� 1 - 5 

� 6 - 10 

� 11 - 15 

� 16+ 

17. Συνολικός προϋπολογισµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες συµ-

µετείχατε κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 (στο φορέα που απα-

σχολείστε σήµερα)* 

� ≤ € 500.000 

� > € 500.000 και ≤ € 1.000.000 

� > € 1.000.000 και ≤ € 5.000.000 

� > € 5.000.000 και ≤ € 10.000.000 

� > € 10.000.000 και ≤ € 15.000.000 

� > € 15.000.000 

18. Συνολικός αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες έχετε συµµε-

τάσχει (ή συµµετέχετε) από την έναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 έως σήµερα (στο φορέα που απασχολείστε σήµερα)* 

� 0  

� 1 - 5 

� 6 - 10 

� 11 - 15 



- 224 - 

� 16+ 

19. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες συµµετείχατε κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονο-

µική διόρθωση* 

� 0  

� 1  

� 2 

� 3 

� 4 

� 5+ 

20. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες συµµετείχατε κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και οι οποίες απεντάχθηκαν µε ευθύνη 

του φορέα στον οποίο απασχολείστε (∆ικαιούχου) επειδή δεν ολοκληρώθηκαν 

µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο είχαν ε-

νταχθεί* 

� 0  

� 1  

� 2 

� 3 

� 4+ 

21. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στις οποίες συµµετείχατε κατά την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 και οι οποίες απεντάχθηκαν  µε ευθύνη 

του φορέα στον οποίο απασχολείστε (∆ικαιούχου) επειδή κινδύνευαν να µην 

ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο 

οποίο είχαν ενταχθεί* 

� 0  

� 1  

� 2 

� 3 

� 4+ 
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3η Ενότητα:  

∆ιοικητική ικανότητα δυνητικών ∆ικαιούχων 

Στις διατάξιµες απαντήσεις µε τη µορφή στοιχείου Likert οι πιθανές απαντήσεις είναι: 

“∆ιαφωνώ απόλυτα”, “∆ιαφωνώ”, “Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ”, “Συµφωνώ”, 

“Συµφωνώ απόλυτα”. 

22. Ο φορέας στην οποίο απασχολείστε διέθετε πιστοποίηση µε βάση εγκεκριµένο 

πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 

2013;* 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

23. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση µε βάση ε-

γκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) κατά την τρέχουσα Προγραµ-

µατική Περίοδο;*  

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

24. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο φορέας στον οποίο απασχολείστε δεν έχει προβεί 

έως σήµερα σε διαδικασίες πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 

9001 ή ΕΛΟΤ 1429);* (η ερώτηση απαντάται σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει 

πιστοποίηση --- σηµειώστε το βασικότερο λόγο κατά τη γνώµη σας) 

� Οικονοµικοί λόγοι 

� Αντίδραση υπαλλήλων 

� ∆εν υπάρχει απόφαση και δέσµευση της διοίκησης 

� ∆εν απαιτείται για άλλες δραστηριότητες του φορέα εκτός από την υλοποίηση 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

� Άλλοι λόγοι (προσδιορίστε ………………………………………) 

25. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε θα πρέπει να προβεί σε διαδικασίες πιστο-

ποίησης µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429) προκειµένου 

να µην απαιτείται η τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε κάθε πρό-

ταση που υποβάλλεται για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράµµα-

τα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020.* 
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∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

26. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών για την 

υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και το συµπεριλαµβάνει σε κάθε 

πρόταση που υποβάλλει για χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράµ-

µατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 για την τεκµηρίωση της δι-

οικητικής του επάρκειας.* 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

27. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε θα πρέπει να προβεί στη διαµόρφωση εγ-

χειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προκειµένου να το συµπεριλαµβάνει σε κάθε πρόταση που υποβάλλει για χρη-

µατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Πε-

ριόδου 2014 - 2020 για την τεκµηρίωση της διοικητικής του επάρκειας.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

28. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 είναι πιο απαιτητικό ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής 

ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων από το αντίστοιχο της Προγραµµατι-

κής Περιόδου 2007 - 2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

29. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατικό ως προς την επιλογή των δυνη-

τικών ∆ικαιούχων εξαιτίας της απαίτησης για τεκµηρίωση της διοικητικής 

ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση για 

αξιολόγηση.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

30. Η µεθοδολογία της έµµεσης αξιολόγησης πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων/προτάσεων χρηµατοδότησης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

31. Το κριτήριο αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων είναι δυαδικό (ναι/όχι) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων για 

χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020, ενώ θα έπρεπε να είναι βαθµολογούµενο.* 
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∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

4η Ενότητα:  

Επιχειρησιακή ικανότητα δυνητικών ∆ικαιούχων 

32. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός του υπεύθυνου έργου µε ονοµατεπώνυµο 

και ειδικότητα κατά την υποβολή της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

33. Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µιας συγχρηµατο-

δοτούµενης πράξης σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξής της οφείλε-

ται στην αποδοτικότητα / αποτελεσµατικότητα του υπεύθυνου της πράξης και 

όχι στο σύνολο του φορέα που υλοποιεί την πράξη.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

34. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση της οµάδας έργου κατά την υποβολή 

της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

35. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων 

κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής αφανών εργα-

σιών κατά την υποβολή της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

36. Κατά την υποβολή της πρότασης ο δυνητικός ∆ικαιούχος οφείλει να δηλώσει 

την προβλεπόµενη απασχόληση σε ανθρωποµήνες για τη συνολική διάρκεια 

της πράξης όλων των µελών της οµάδας έργου. Ο αριθµός των προβλεπόµενων 

ανθρωποµηνών απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί δείκτης αποτελεσµατικότη-

τας του φορέα.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

37. Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση ως προς το κριτήριο 

της επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας έργου θεωρείται η µη ταυτόχρονη 

συµµετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπολογισµού άνω 
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των ορίων των κοινοτικών οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά περιλαµβα-

νοµένου πιθανά και ενός άνω των ορίων.*  

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

38. Η δυνατότητα ενίσχυσης της οµάδας έργου προκειµένου να καλυφθεί η απαί-

τηση της επιχειρησιακής ικανότητας του δυνητικού ∆ικαιούχου βοηθά το δυ-

νητικό ∆ικαιούχο να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση µεγαλύτερου αριθµού 

πράξεων στη συνολική διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

39. Η εµπειρία του δυνητικού ∆ικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων απο-

τελεί σηµαντικό κριτήριο στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής του ικανότη-

τας.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

40. Όταν ο δυνητικός ∆ικαιούχος δεν έχει προηγούµενη εµπειρία σε συναφείς, µε 

την προτεινόµενη πράξη, πράξεις δύναται να τεκµηριώσει την εµπειρία αυτή 

µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της οµάδας έργου, όπως προκύπτει από 

το βιογραφικό του.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

41. Το ποσοστό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε σχέση µε τον τελικό προϋπο-

λογισµό της πράξης που θεωρείται συναφής µε την προτεινόµενη για χρηµατο-

δότηση πράξη πρέπει να λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση 

της πράξης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

42. Η απένταξη µιας συναφούς, µε την προτεινόµενη για χρηµατοδότηση, πράξης 

πρέπει να λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της πράξης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

5η Ενότητα:  

Αποτελέσµατα εφαρµογής συστήµατος διαχειριστικής επάρ-

κειας κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

43. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώ-

θηκαν (εκδόθηκαν από τις αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης αποφάσεις 
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επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης των πράξεων) από το φορέα στον οποίο απασχο-

λείστε κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013* 

� 0 - 5 

� 6 - 11 

� 12 - 17  

� 18+ 

44. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθη-

καν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα στον 

οποίο απασχολείστε διότι κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλή-

ρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί* 

� 0 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4+ 

45. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθη-

καν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη του φορέα στον 

οποίο απασχολείστε διότι δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των Ε-

πιχειρησιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί* 

� 0 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4+ 

46. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 από το φορέα στον οποίο απασχολείστε και 

στις οποίες επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση* 

� 0 

� 1 
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� 2 

� 3 

� 4 

� 5+ 

47. Οι απεντάξεις συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από τα Επιχειρησιακά Προ-

γράµµατα στα οποία είχαν ενταχθεί κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 

2013 επειδή δεν ολοκληρώθηκαν ή κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την 

ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οφείλεται στη µη ορθή ε-

φαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθετε ο φορέας στον 

οποίο απασχολείστε.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

48. Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 οφείλονται στη µη ορ-

θή εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθετε ο φορέας 

στον οποίο απασχολείστε.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

49. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε εφάρµοζε πιστά το σύστηµα διαχειριστικής 

επάρκειας που διέθετε (ή ISO ή ΕΛΟΤ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης συγχρη-

µατοδοτούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

50. Ο µεγαλύτερος αριθµός (άνω του 80%) έργων υποδοµών, µεταφορών και περι-

βάλλοντος που κατασκευάστηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2013 από το 

φορέα στην οποίο απασχολείστε συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε-

∆ΕΤ).* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

51. Ο µεγαλύτερος αριθµός δράσεων (άνω του 80%) δράσεων που αφορούσαν 

στην προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων, ισότητας των φύλων, απασχό-

λησης, κ.α. που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2013 από 

το φορέα στον οποίο απασχολείστε συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέσω των Επενδυτικών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε-

∆ΕΤ).* 
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∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

6η Ενότητα:  

∆ραστηριότητες δυνητικών ∆ικαιούχων κατά την  

Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 202 

52. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε έχει τη δυνατότητα να  διαθέσει κατά τη 

χρονική περίοδο 2014 - 2020 µεγαλύτερο ποσό ιδίων πόρων για κατασκευή έρ-

γων υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος από αυτό που διέθεσε κατά τη 

χρονική περίοδο 2007 - 2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

53. Ο φορέας στον οποίο απασχολείστε πρόκειται να επιδιώξει να υλοποιήσει µι-

κρότερο αριθµό συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2014 - 2020 σε σύγκριση µε την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 

2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

7η Ενότητα:  

Βελτιώσεις/αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 

54. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων απαιτεί βελτιώ-

σεις/αλλαγές οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν εντός της τρέχουσας Προ-

γραµµατικής Περιόδου.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

8η Ενότητα:  

Σχόλια και προτάσεις για το ερωτηµατολόγιο 

55. Ποια είναι τα σχόλια και οι προτάσεις σας σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο που 

µόλις συµπληρώσατε; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΙ 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

για το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης  

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

 

σχετικά µε τη  

∆ιερεύνηση της Αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής  

Επάρκειας των ∆ικαιούχων στον Ελληνικό ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

στα πλαίσια της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

της Κωνσταντινιάς Τσιλέµου 

 

Επιβλέπουσα: Αικατερίνη Γκοτζαµάνη, Καθηγήτρια Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοί-

κησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

 

Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2017 
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Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι/ισσες, 

Με το παρόν ερωτηµατολόγιο επιχειρείται η συλλογή δεδοµένων για τη διερεύνηση 

των απόψεών σας για την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διαχειριστικής επάρ-

κειας των δυνητικών ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2014 - 2020. 

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

υποβάλλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020, οφείλουν να τεκµηριώσουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοι-

κονοµική τους ικανότητα για την υλοποίηση συγκεκριµένων πράξεων για τις οποίες 

υποβάλλουν αιτήσεις. Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστικές Αρχές) των 

Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οφείλουν να συµπερι-

λάβουν στις προσκλήσεις για ένταξη πράξεων τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγη-

σης των κριτηρίων για την εκτίµηση της ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων να υ-

λοποιήσουν τις προτεινόµενες πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 και να εφαρµόσουν τη διαδικασία εκτίµησης/αξιολόγησης της ικανότητας 

των δυνητικών ∆ικαιούχων. 

Παρακαλούµε να απαντήσετε µε ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, λαµβάνοντας υπό-

ψη ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. 

Οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά εµπιστευτικές και τα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της ακαδηµαϊκής έρευνας η οποία θα αποτελέσει µέρος 

της ∆ιπλωµατικής Εργασίας στα πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και δεν µπορούν να συνδεθούν οι απαντήσεις µε 

συγκεκριµένα πρόσωπα. 

Τέλος, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό και κατανοητό και να απευθύνεται σε όλα τα 

στελέχη των Εδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε-

ΣΠΑ 2014 - 2020. 

Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι περίπου 10 λεπτά. 

Σας ευχαριστούµε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας!!! 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

Κωνσταντινιά Τσιλέµου 
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1η Ενότητα:  

∆ηµογραφικά δεδοµένα, επίπεδο εκπαίδευσης και εµπειρίας 

Μία απάντηση είναι αποδεκτή σε κάθε ερώτηση. Παρακαλούµε να απαντήσετε σε όλες 

τις ερωτήσεις επιλέγοντας µόνο µία απάντηση. 

Εξαιρούνται η πρώτη ερώτηση που είναι προαιρετική και η ερώτηση για τη γνώση ξέ-

νων γλωσσών, όπου µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις ή να µην 

την απαντήσετε καθόλου, εφόσον η απάντησή σας είναι αρνητική. 

1. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης στην οποία εργάζεστε  

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

� ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας 

� ΕΥ∆ ΕΠ Υποδοµών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

� ΕΥ∆ Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2. Θέση στο φορέα* 

� Υπάλληλος 

� Προϊστάµενος Μονάδας 

� Προϊστάµενος ΕΥ∆ 
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3. Ηλικία* 

� 18 - 30 

� 31 - 40 

� 41 - 50 

� 51 - 60 

� 60+ 

4. Φύλο* 

� Άνδρας 

� Γυναίκα 

5. Συνολικός αριθµός ετών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα γενικά (όχι απαραί-

τητα µόνο στο συγκεκριµένο φορέα που απασχολείστε σήµερα)* 

� 0 - 6 

� 7 - 13 

� 14 - 20 

� 21 - 27 

� 28+ 

6. Συνολικός αριθµός ετών επαγγελµατικής εµπειρίας (σε ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα)* 

� 0 - 6 

� 7 - 13 

� 14 - 20 

� 21 - 27 

� 28+ 

7. Επίπεδο εκπαίδευσης (επιλέγεται το ανώτερο επίπεδο)* 

� Απόφοιτος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

� Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

� Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

� Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
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� Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

8. Εκπαίδευση/Κατάρτιση άλλου είδους (συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

σεµινάρια, συνέδρια, κ.α.)* 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

9. Γνώση ξένων γλωσσών (είδος και επίπεδο) 

∆εν απαντάται η ερώτηση εφόσον δεν υφίσταται γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. 

Εάν υπάρχει γνώση περισσότερων της µιας ξένης γλώσσας είναι δυνατή η επιλογή 

(µε √) περισσοτέρων πεδίων. 

 
Μέτρια 

(Επίπεδο Β1) 
Καλά  

(Επίπεδο Β2) 
Πολύ καλά  

(Επίπεδο Γ1) 
Άριστα  

(Επίπεδο Γ2) 

Αγγλικά     

Γερµανικά     

Γαλλικά     

Άλλη     

10. Επίπεδο δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (επιλέ-

γεται το ανώτατο επίπεδο)* 

� ∆εν έχω καθόλου γνώσεις Η/Υ 

� Κατέχω τις βασικές δεξιότητες Η/Υ (word, excel, internet, κ.α.) 

� Κατέχω εξειδικευµένες δεξιότητες Η/Υ 

2η Ενότητα:  

Επίπεδο επιµόρφωσης και εµπειρίας σε  

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις  

11. Αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων ή/και σεµιναρίων στο γνωστικό αντι-

κείµενο των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που παρακολουθήσατε από το 

2007 έως σήµερα και στα οποία συµµετείχαν και υπάλληλοι/στελέχη δυνητι-

κών ∆ικαιούχων.* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 
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� 9+ 

12. Αριθµός ηµερίδων, επιµορφωτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων που έχει υλο-

ποιήσει η υπηρεσία σας για ενηµέρωση/επιµόρφωση των υπαλλήλων/στελεχών 

των δυνητικών ∆ικαιούχων από την έναρξη της τρέχουσας Προγραµµατικής 

Περιόδου ως σήµερα.* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9 - 11 

� 12+ 

13. Συνολικός αριθµός ετών απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα σε θέσεις µε αρµο-

διότητες σχετικές µε υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (όχι απαραί-

τητα µόνο στο συγκεκριµένο φορέα που απασχολείστε σήµερα)* 

� 1 - 5 

� 6 - 10 

� 11 - 15 

� 16+ 

14. Συνολικός αριθµός ετών επαγγελµατικής εµπειρίας στη διαχείριση και υλο-

ποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων (σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα)* 

� 1 - 5 

� 6 - 10 

� 11 - 15 

� 16+ 

15. ∆ιαθέτετε προσωπική πιστοποίηση IPMA ∆ιοικητών - ∆ιαχειριστών Έργων 

(Project Managers)* 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης επιλέξτε το επίπεδο πιστοποίησης που δια-

θέτετε. 
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� Πιστοποιηµένος ∆ιευθυντής Έργων (IPMA Επίπεδο Α) 

� Πιστοποιηµένο Ανώτερος ∆ιαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο Β) 

� Πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο Γ) 

� Πιστοποιηµένο Στέλεχος ∆ιαχείρισης Έργων (IPMA Επίπεδο ∆) 

3η Ενότητα:  

∆ιοικητική ικανότητα δυνητικών ∆ικαιούχων 

Στις διατάξιµες απαντήσεις µε τη µορφή στοιχείου Likert οι πιθανές απαντήσεις είναι: 

“∆ιαφωνώ απόλυτα”, “∆ιαφωνώ”, “Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ”, “Συµφωνώ”, 

“Συµφωνώ απόλυτα”. 

16. Αριθµός πράξεων που έχουν υποβληθεί από την έναρξη της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020 έως σήµερα και στις οποίες οι ∆ικαιούχοι τεκµηριώνουν 

τη διοικητική ικανότητα µε ύπαρξη πιστοποίησης σε ισχύ µε βάση εγκεκριµέ-

να πρότυπα (ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429).* 

� 0 - 50 

� 51 - 100 

� 101 - 150 

� 151 - 200 

� 201+ 

17. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δεν προβαίνουν έως σήµε-

ρα σε διαδικασίες πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένο πρότυπο (ISO 9001 ή 

ΕΛΟΤ 1429);* (σηµειώστε το βασικότερο λόγο κατά τη γνώµη σας) 

� Οικονοµικοί λόγοι 

� Αντιδρούν οι υπάλληλοι  

� ∆εν υπάρχει απόφαση και δέσµευση της διοίκησης 

� ∆εν απαιτείται για άλλες δραστηριότητες του φορέα εκτός από την υλοποίηση 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

� Άλλοι λόγοι (προσδιορίστε ………………………………………) 

18. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυ-



- 239 - 

νητικών ∆ικαιούχων είναι πιο απλό από το αντίστοιχο της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007 - 2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

19. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων εξαιτίας της επαναλαµβανόµενης ανά υποβαλλόµενη πρά-

ξη διαδικασίας είναι χρονοβόρο.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

20. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυ-

νητικών ∆ικαιούχων είναι πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο της Προγραµµα-

τικής Περιόδου 2007 - 2013.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

21. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατικό ως προς την επιλογή των δυνη-

τικών ∆ικαιούχων εξαιτίας της απαίτησης για τεκµηρίωση της διοικητικής 

επάρκειας των δυνητικών ∆ικαιούχων σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση για α-

ξιολόγηση.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

22. Η µεθοδολογία της άµεσης αξιολόγησης πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων/προτάσεων χρηµατοδότησης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

23. Το κριτήριο αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων είναι δυαδικό (ναι/όχι) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων για 

χρηµατοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020, ενώ θα έπρεπε να είναι βαθµολογούµενο.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

4η Ενότητα:  

Επιχειρησιακή ικανότητα δυνητικών ∆ικαιούχων 
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24. Η επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών ∆ικαιούχων αξιολογείται επαρκώς 

µε τα κριτήρια της επάρκειας της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη 

και την εµπειρία των δυνητικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση συναφών πράξε-

ων.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

25. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός του υπεύθυνου έργου µε ονοµατεπώνυµο 

και ειδικότητα κατά την υποβολή της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

26. Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µιας συγχρηµατο-

δοτούµενης πράξης σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξής της οφείλε-

ται στην αποδοτικότητα / αποτελεσµατικότητα του υπεύθυνου της πράξης και 

όχι στο σύνολο του φορέα που υλοποιεί την πράξη.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

27. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση της οµάδας έργου κατά την υποβολή 

της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

28. Για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιού-

χων κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής αφανών ερ-

γασιών κατά την υποβολή της πρότασης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

29. Κατά την υποβολή της πρότασης ο δυνητικός ∆ικαιούχος οφείλει να δηλώσει 

την προβλεπόµενη απασχόληση σε ανθρωποµήνες για τη συνολική διάρκεια 

της πράξης όλων των µελών της οµάδας έργου. Ο αριθµός των προβλεπόµενων 

ανθρωποµηνών απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί δείκτης αποτελεσµατικότη-

τας του φορέα.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

30. Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση ως προς το κριτήριο 

της επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας έργου θεωρείται η µη ταυτόχρονη 

συµµετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπολογισµού άνω 
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των ορίων των κοινοτικών οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά περιλαµβα-

νοµένου πιθανά και ενός άνω των ορίων.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

31. Η δυνατότητα ενίσχυσης της οµάδας έργου προκειµένου να καλυφθεί η απαί-

τηση της επιχειρησιακής ικανότητας του δυνητικού ∆ικαιούχου βοηθά το δυ-

νητικό ∆ικαιούχο να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση µεγαλύτερου αριθµού 

πράξεων στη συνολική διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

32. Η εµπειρία του δυνητικού ∆ικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων απο-

τελεί σηµαντικό κριτήριο στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής του ικανότη-

τας.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

33. Όταν ο δυνητικός ∆ικαιούχος δεν έχει προηγούµενη εµπειρία σε συναφείς, µε 

την προτεινόµενη πράξη, πράξεις δύναται να τεκµηριώσει την εµπειρία αυτή 

µε βάση την εµπειρία του υπεύθυνου της οµάδας έργου, όπως προκύπτει από 

το βιογραφικό του.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

34. Το ποσοστό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε σχέση µε τον τελικό προϋπο-

λογισµό της πράξης που θεωρείται συναφής µε την προτεινόµενη για χρηµατο-

δότηση πράξη πρέπει να λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση 

της πράξης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

35. Η απένταξη µιας συναφούς, µε την προτεινόµενη για χρηµατοδότηση, πράξης 

πρέπει να λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της πράξης.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

5η Ενότητα:  

Αποτελέσµατα εφαρµογής συστήµατος διαχειριστικής επάρ-

κειας κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 

36. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθη-

καν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη των ∆ικαιούχων 
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διότι κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί.* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9 - 11 

� 12 - 14 

� 15+ 

37. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν και απεντάχθη-

καν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 µε ευθύνη των ∆ικαιούχων 

διότι δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί.* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9 - 11 

� 12 - 14 

� 15+ 

38. Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την Προ-

γραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 από τους ∆ικαιούχους και στις οποίες επι-

βλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση.* 

� 0 - 2 

� 3 - 5 

� 6 - 8 

� 9 - 11 

� 12 - 14 

� 15+ 

39. Οι απεντάξεις συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από τα Επιχειρησιακά Προ-

γράµµατα στα οποία είχαν ενταχθεί κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 
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2013 επειδή δεν ολοκληρώθηκαν ή κινδύνευαν να µην ολοκληρωθούν µέχρι την 

ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οφείλεται στη µη ορθή ε-

φαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθεταν οι ∆ικαιού-

χοι.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

40. Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε συγχρηµατοδοτούµενες 

πράξεις κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 οφείλονται στη µη ορ-

θή εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που διέθεταν οι ∆ικαι-

ούχοι.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

41. Οι ∆ικαιούχοι των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2007 - 2013 εφάρµοζαν πιστά το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας 

(ISO ή ΕΛΟΤ) που διέθεταν κατά την υλοποίηση των πράξεων.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

6η Ενότητα:  

Βελτιώσεις/αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020  

42. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 

2020 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δυνητικών ∆ικαιούχων απαιτεί βελτιώ-

σεις/αλλαγές οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν εντός της τρέχουσας Προ-

γραµµατικής Περιόδου.* 

∆ιαφωνώ απόλυτα  �      �      �      �      �  Συµφωνώ απόλυτα 

7η Ενότητα:  

Σχόλια και προτάσεις για το ερωτηµατολόγιο 

43. Ποια είναι τα σχόλια και οι προτάσεις σας σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο που 

µόλις συµπληρώσατε; 

 

 


