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Ενέργειες προετοιμασίας δικαιούχων 

για τη χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ



� Τι είναι η «Διαχειριστική Ικανότητα» των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ;
‐ Είναι η προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιβεβαιώνει

τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων και
αποτελεί μέρος του φακέλου κάθε αίτησης χρηματοδότησης

� Ποιους αφορά ;
‐ Όλα τα νομικά πρόσωπα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ.) που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν πράξεις

δημόσιου χαρακτήρα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχέςαντίστοιχων προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές

� Από πού προβλέπεται ;
‐ Προβλέπεται ως υποχρέωση από:

‐ Το Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (άρθρο 50 )

‐ Το Νέο Οδηγό για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ
2014-2020 (εκδ. 30.7.2015)

‐ Τον Κανονισμό 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 125, παρ. 3δ )



� Ισχύει η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας που είχε λάβει ένας
δικαιούχος για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 ;
‐ Δεν έχουν ισχύ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας που

χορηγούσαν οι Διαχειριστικές Αρχές της περιόδου 2017-2013

� Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας� Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας
πριν από την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, όπως ίσχυε στο
προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013;

‐ Η «Διαχειριστική Ικανότητα» κάθε δικαιούχου συνδέεται με την ικανότητά του να
υλοποιήσει τη συγκεκριμένη δράση που υποβάλλει κάθε φορά προς αξιολόγηση (μαζί με το
Τεχνικό Δελτίο) και εξετάζεται μόνο σε σχέση με αυτήν.

‐ Όμως, οι δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των απαιτήσεων
«Διοικητικής Ικανότητας», οι οποίες ισχύουν οριζόντια για όλες τις πράξεις που σχεδιάζει να
υλοποιήσει ένας φορέας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020



� Ποια είναι τα κριτήρια ;



� Ανάπτυξη Eγχειριδίου Διαδικασιών με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων έργων (εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, νέος νόμος ανάθεσης συμβάσεων,
ΚΥΑ πληρωμών ΠΔΕ, Ν. 4314/2014 κλπ) και τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008

� Ανάπτυξη κανονισμού ανάθεσης και παρακολούθησης συμβάσεων (για φορείς που δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων)

Υπηρεσίες υποστήριξης από την Μentoring AE 
για κάλυψη των απαιτήσεων Διαχειριστικής Ικανότητας

� Έλεγχος και τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίων διοικητικής & επιχειρησιακής ικανότητας δικαιούχου
προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Έργων & Μελετών,
Προμηθειών & Υπηρεσιών, Αυτεπιστασίας (υλοποίησης με ίδια μέσα)

� Εκπαίδευση στελεχών δικαιούχων στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων

� Ανάπτυξη και παραμετροποίηση στις ανάγκες κάθε δικαιούχου:

� Ψηφιακής βιβλιοθήκης με το Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

� Ηλεκτρονικής εφαρμογής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων





Ψηφιακή βιβλιοθήκη Θεσμικού 
και Κανονιστικού πλαισίου ΕΣΠΑ



Ηλεκτρονική εφαρμογή Διαχείρισης  
και Παρακολούθησης Έργων 



� Η MENTORING ΑΕ είναι μια εξειδικευμένη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία παρέχει

ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός Προγράμματος ή Έργου (σχεδιασμός,

μελέτη, ωρίμανση, χρηματοδότηση, υλοποίηση και διαχείριση).

� Από την ίδρυσή της το 2003, έχει παράσχει υπηρεσίες Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης σε δεκάδες φορείς

του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση έργων που

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007‐2013 και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχετικά με την 
Mentoring A.E. 

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007‐2013 και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

� Είναι μέλος σε αναγνωρισμένους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (ΣΕΣΜΑ, EU‐Consult, EΒΑΝ κλπ).

� Μεταξύ των πελατών της εταιρείας, συγκαταλέγονται: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας‐

Θράκης, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο

Κρήτης, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Εθνική Πινακοθήκη, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή,

Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων

Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Δήμος Βόλου, Δήμος Άργους,

Δήμος Χαλκίδας, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Καισαριανής, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας κ.α
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