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JCME focus 4/2017 

Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ:  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.  

Μία μελέτη της ΔιαΝέοσις, Αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2014-2020. Προτάσεις βέλτιστης 

στόχευσης και διαχείρισης, επιμέλεια Διαδικασία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2016 

πρόσβαση εδώ 

Το ζήτημα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης 

επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση με έμφαση στη διαφάνεια και την 

αποτελεσματικότητα. Η δημοσιοποίηση «χαμένων ευκαιριών» ή περιπτώσεων 

διαφθοράς δίνουν συχνά τον τόνο της συζήτησης. Βεβαίως, η ανάδειξη 

ολοκληρωμένων μεγάλων έργων υποδομής σε πλήρη λειτουργική χρήση (π.χ. 

αυτοκινητόδρομοι, μετρό) αποτελεί την άλλη όψη της πραγματικότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, η πολύπλευρη διερεύνηση του ζητήματος αυτού 

χρειάζεται κάτι παραπάνω από την αναφορά σε επιμέρους περιπτώσεις, 

γενικούς δείκτες απορροφητικότητας και τα ευρωπαϊκά σήματα που 

εμφανίζονται στα μεγάλα έργα. Χρειάζεται επισταμένη εξέταση των θεσμικών 

διαδικασιών και των διοικητικών πρακτικών οι οποίες προσδιορίζουν το 

πλαίσιο διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Στην κατεύθυνση αυτή είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη η μελέτη 

υπό την αιγίδα του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις» η οποία 

εκπονήθηκε από την συμβουλευτική εταιρεία «Διαδικασία Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων». Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα, στόχος της 

μελέτης είναι «η ανάδειξη των κυρίων προβλημάτων σε όλο τον κύκλο 
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διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 

– καθώς και των αιτιών τους - και η διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων 

πολιτικής που θα αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί». 

Είναι χαρακτηριστική η παρουσίαση των μεταβολών, με γνώρισμα την 

αυστηροποίηση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και ελέγχου σε διαφορετικές προγραμματικές περιόδους. 

  

 
 Η μελέτη επισημαίνει τρεις άξονες εντοπισμού προβλημάτων κατά τη 

διαχείριση και υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ:  

- την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από τις Διαχειριστικές Αρχές, 

- την συνεργασία Διαχειριστικών Αρχών με τους Δικαιούχους,  

- τα εργαλεία υποστήριξης του ΕΣΠΑ. 

 

Στις βασικότερες αιτίες για τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες στη 

διαχείριση έργων ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνει τις εξής: 

- το αναποτελεσματικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. 

δυσχέρειες στην καταγραφή και στη συλλογή στοιχείων σχετικά με 

δημόσιες συμβάσεις όπως και στη χρήση των ΤΠΕ), 

- την περιορισμένη διαχειριστική ικανότητα των αρχών διαχείρισης και 

των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων (π.χ. αδυναμία εκ μέρους των Αρχών Διαχείρισης και των 

Δικαιούχων παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων με δεσμευτικές 

προθεσμίες για κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων και συστηματικής 

επικαιροποίησής τους μέσω σύγχρονων εργαλείων και 

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων),  
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- το χαμηλό βαθμό διείσδυσης καινοτόμων εργαλείων αξιοποίησης 

κοινοτικών πόρων (π.χ. μη-επαρκής αξιοποίηση εργαλείων και στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 

μεταξύ περιφερειών),  

- τον ελλιπή συντονισμό και προγραμματισμό της διαδικασίας 

σχεδιασμού και ένταξης έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ (π.χ. 

αποσπασματική προκήρυξη και υλοποίηση δράσεων και έργων).  

 

Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών 

σε τέσσερις βασικούς άξονες:   

Α. Εγκαθίδρυση δομών και διαδικασιών Κεντρικού και Τομεακού 

Στρατηγικού Προγραμματισμού για την εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ. 

1. Πλήρης επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων 

επιλογής/ένταξης και απένταξης έργων. 

2. Επανακαθορισμός της Διαδικασίας Εξειδίκευσης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Καθορισμός 

Αρμοδιοτήτων Επιτελικών Δομών. 

3. Δημιουργία Κεντρικής Οργανωτικής Δομής που θα συντονίζει τις 

τομεακές πολιτικές ως προς την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

Β. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών και Στελεχών που 

εμπλέκονται στη διαχείριση έργων ΕΣΠΑ. 

4. Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αξιολόγησης της 

Διαχειριστικής Ικανότητας – επάρκειας των δικαιούχων του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

5. Ανάθεση συγκεκριμένων διαδικασιών του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ σε Τρίτους 

(outsourcing). 

6. Επαναπροσδιορισμός των προθεσμιών ανταπόκρισης εκ μέρους 

των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ για συγκεκριμένες  διαδικασίες 

του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ. 

7. Προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών των Αρχών Διαχείρισης 

και λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ σε θέματα σύγχρονων 

μεθόδων διοίκησης και Project Management. 

Γ. Απλούστευση Διαδικασιών Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων ΕΣΠΑ. 

8. Δημιουργία αποθετηρίου κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

9. Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών – συστήματος κοστολόγησης 

έργων παροχής υπηρεσιών. 

10. Δημιουργία πρότυπων τευχών διαγωνισμού για τα έργα του ΕΣΠΑ. 



 

4 
 

JMCE GOV / JCME focus 4 2017 

11. Απόσπαση οριζόντιων λειτουργιών, όπως ο προσυμβατικός 

έλεγχος, εκτός Διαχειριστικής Αρχής και ανάθεσή τους σε οριζόντιες 

δομές. 

Δ. Βέλτιστη αξιοποίηση και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και πολιτικών 

της 5ης Προγραμματικής Περιόδου. 

12. Αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στο ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

13. Ουσιαστική εφαρμογή και αξιοποίηση των Περιφερειακών

 Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

14. Άμεση εφαρμογή και αξιοποίηση των εργαλείων της

 ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης. 

 

 

 

 


