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Πρόλογος 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου, ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την 
υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών» εκπονήθηκε από την Ειδική Οµάδα Έργου 2 της 
Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «∆ιαχείριση έργων». 

Το παρόν, την 30η Ιουλίου, εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «∆ιαχείριση έργων» ως 
σχέδιο ελληνικού προτύπου για ∆ηµόσια κρίση. 

Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και 
προδιαγραφών. 

Το παρόν πρότυπο εντάσσεται στην κατηγορία των προτύπων συστηµάτων διαχείρισης και αφορά 
ειδικότερα τη διασφάλιση της ικανότητας των οργανισµών στην υλοποίηση έργων και τη βελτίωση της 
διαχειριστικής τους επάρκειας. 
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Εισαγωγή 

Το παρόν πρότυπο εντάσσεται στη σειρά προτύπων για τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισµών που 
υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα και αναπτύχθηκε προκειµένου να παράσχει κατάλληλη καθοδήγηση 
για την επεξήγηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 µε σκοπό να βοηθήσει τους οργανισµούς 
υλοποίησης έργων δηµόσιου χαρακτήρα να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν ένα σύστηµα διαχειριστικής 
επάρκειας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429. 

∆εδοµένου ότι οι ειδικές συνθήκες των διαφόρων οργανισµών που υλοποιούν έργα δηµόσιου χαρακτήρα 
διαφέρουν, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει ένας και µοναδικός προδιαγεγραµµένος τρόπος 
για την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας σύµφωνου µε το ΕΛΟΤ 1429. Εξαρτάται από 
τον κάθε οργανισµό υλοποίησης έργων δηµόσιου χαρακτήρα να προσαρµόσει τα παραδείγµατα που 
παρέχονται στον παρόντα οδηγό στη δική του κατάσταση και συνθήκες. 

Η παρεχόµενη καθοδήγηση δεν προσθέτει, αλλάζει ή διαφοροποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1429.  

ΕΠΙΠΕ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Το παρόν πρότυπο προβλέπει την κατάταξη των οργανισµών σε επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας, βάσει 
του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ 1429 και των παρεχόµενων αποδεικτικών στοιχείων 
ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών. 

Επίπεδο 1: Αφορά οργανισµούς που διασφαλίζουν ότι κάθε έργο υλοποιείται µε τις δικές του διαδικασίες και 
διεργασίες, βάσει καθορισµένων ελάχιστων απαιτήσεων. 

Στο επίπεδο αυτό, εξετάζεται εάν ο οργανισµός  

α) είναι σε θέση να αναγνωρίσει έργα (projects) και να τα υλοποιήσει ανεξάρτητα από τις 
επαναλαµβανόµενες λειτουργίες του  

β) έχει αντιληφθεί ότι τα έργα πρέπει να υλοποιούνται µε ξεχωριστό τρόπο από τις υπόλοιπες 
δραστηριότητές του, και 

γ) είναι σε θέση να τεκµηριώσει ότι κάθε έργο υλοποιείται µε τις δικές του διαδικασίες και διεργασίες, βάσει 
καθορισµένων ελάχιστων απαιτήσεων.  

Επίπεδο 2: Αφορά οργανισµούς που διασφαλίζουν κεντρική διαχείριση όλων των έργων που υλοποιούν 
µέσω µιας µεθοδολογίας διαχείρισης έργων που περιλαµβάνει τυποποιηµένες διαδικασίες, διεργασίες και 
τυποποιηµένα "υποδείγµατα" σχετικά µε τον σχεδιασµό, εκτέλεση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση 
(«κλείσιµο») των έργων.  

Στο επίπεδο αυτό, εξετάζεται εάν ο οργανισµός: (i) διαθέτει µια κεντρικά ελεγχόµενη µεθοδολογία διαχείρισης 
έργων, (ii) εάν κάθε έργο προγραµµατίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στην µεθοδολογία αυτή και (iii) εάν 
κάθε νέο έργο προγραµµατίζεται  µε βάση την εµπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την 
υλοποίηση προηγούµενου/ων έργου/ων. 

Οι οργανισµοί του Επιπέδου 2 έχουν «µνήµη». ∆ουλεύουν µε τυποποιηµένα "υποδείγµατα" διαχείρισης 
έργων, έτσι ώστε κάθε έργο να µην προγραµµατίζεται από την αρχή, κάνουν διαχείριση αλλαγών, και 
αρχειοθετούν «διδάγµατα» από την υλοποίηση κάθε έργου,  συγκροτώντας και συστηµατοποιώντας έτσι τη 
διαχρονικά συσσωρευόµενη τεχνογνωσία του οργανισµού στην διαχείριση έργων. 

Επίπεδο 3: Αφορά οργανισµούς οι οποίοι αφού έχουν τυποποιήσει τον τρόπο διαχείρισης των έργων 
παρακολουθούν συστηµατικά, µέσω δεικτών, την επίδοσή τους και αξιοποιούν τα δεδοµένα αυτά για τη 
συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και  του οργανισµού στο σύνολό του. 
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Στο επίπεδο αυτό, εξετάζεται εάν ο οργανισµός καταγράφει και αξιοποιεί ειδικές µετρήσεις απόδοσης των 
έργων του και λειτουργεί ένα τµήµα του για την διαχείριση της ποιότητας. Ως «ποιότητα» στην διαχείριση των 
έργων νοείται η διασφάλιση της επίτευξης των στόχων, τόσο ενός έργου, όσο και του συνόλου των έργων τα 
οποία προγραµµατίζει ή/και εκτελεί ο οργανισµός.  

Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3 , είναι ουσιαστικά η ανάλυση διεργασιών 
και η συστηµατική παρακολούθηση της βελτίωσης του οργανισµού. Ο απώτερος στόχος είναι ο οργανισµός 
να θέτει σε λειτουργία συνεχείς διεργασίες βελτίωσης, µε πρόβλεψη διαχείρισης των προβληµάτων µέσω 
κεκτηµένης και καταγεγραµµένης τεχνογνωσίας και ειδικής τεχνολογίας. 

 

∆ΟΜΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η δοµή των παρόντος προτύπου ταυτίζεται µε αυτή του ΕΛΟΤ 1429. 

Σε κάθε κεφάλαιο και όπου υπάρχουν οδηγίες για την εφαρµογή, έχει αναπαραχθεί το πρωτότυπο κείµενο 
του ΕΛΟΤ 1429 σε γκρι πλαίσιο. Το πρωτότυπο αυτό κείµενο, για κάθε Επίπεδο Επάρκειας, ακολουθείται 
από τις "Οδηγίες για την εφαρµογή" και την αντίστοιχη "Ενδεικτική Τεκµηρίωση" σύµφωνα µε το 
παρακάτω σχήµα 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο Χ 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

 

 

Στην "Ενδεικτική Τεκµηρίωση" αναφέρονται ως παραδείγµατα τρόποι (εναλλακτικοί ή και συµπληρωµατικοί) 
µε τους οποίους ο οργανισµός θα µπορούσε να τεκµηριώσει τη συµµόρφωσή του µε την αντίστοιχη 
απαίτηση του ΕΛΟΤ 1429 και των όσων αναφέρονται στις "Οδηγίες για την εφαρµογή". Ο οργανισµός 
µπορεί να επιλέξει άλλο/ους συναφή/είς και ισοδύναµο/ους τρόπο/ους για να τεκµηριώσει τη συµµόρφωση 
αυτή. 

Για τα Επίπεδα 2 και 3, στην "Ενδεικτική Τεκµηρίωση" αναφέρονται µόνο τα πρόσθετα, σε σχέση µε το 
προηγούµενο επίπεδο, στοιχεία και θεωρείται ότι για το επίπεδο αυτό ισχύουν και αυτά του προηγούµενου 
επιπέδου. 

Τα Παραρτήµατα Α και Β είναι πληροφοριακά. 
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∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων 
δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για 
οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών 
και υπηρεσιών 

1 Αντικείµενο 

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισµοί ώστε να 
αποδεικνύουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα και να βελτιώνουν συνεχώς τις 
επιδόσεις τους στη λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών τους. 

Το πρότυπο θεσπίζεται για την καθιέρωση ενός συστήµατος αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των 
οργανισµών που υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα (εφεξής «έργα») και δεν αποτελεί πρότυπο 
διαχείρισης έργων ή πρότυπο επαγγελµατικής επάρκειας. 

Οι απαιτήσεις του παρόντος προτύπου είναι γενικές, ισχύουν για οργανισµούς ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, 
µεγέθους ή κατηγορίας υλοποιούµενων έργων, και είναι επαληθεύσιµες ώστε να επιτρέπουν  την 
αντικειµενική αξιολόγηση για την επιβεβαίωση και την ενδεχόµενη διαβάθµιση  της διαχειριστικής επάρκειας 
των οργανισµών. Η διαβάθµιση της διαχειριστικής ωριµότητας των οργανισµών γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στους οδηγούς ΕΛΟΤ 1431, βάσει της αξιολόγησης των παρεχόµενων αποδεικτικών 
στοιχείων ικανοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος προτύπου. Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης και για τους αξιολογητές καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1432 που αφορά την επιβεβαίωση 
της διαχειριστικής επάρκειας. 

 

Το παρόν πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιείται από τους οργανισµούς για: 

α) την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας π.χ. ως δικαιούχων σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, 

β) την αυτοαξιολόγησή τους και  

γ) την αναβάθµιση της ικανότητάς τους στην υλοποίηση έργων. 

Το αντικείµενο του παρόντος προτύπου είναι η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρµογή του 
προτύπου ΕΛΟΤ 1429 στους οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 
που δεν αφορούν τεχνικά έργα. 

Το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ∆ΕΠ) θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλό, ώστε να 
λειτουργεί  αποτελεσµατικά και να εξασφαλίζει την αποδοτική και σύµφωνα µε το σχεδιασµό παραγωγή 
έργων. Το σύστηµα πρέπει επίσης να είναι επαρκώς κατανοητό , ώστε να ικανοποιεί τις πολιτικές και τους 
στόχους των οργανισµών υλοποίησης έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Για την κατάκτηση ενός επιπέδου επάρκειας είναι υποχρεωτική η ικανοποίηση από µέρους του οργανισµού 
των προβλεποµένων στο συγκεκριµένο επιπέδου επάρκειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα 
Οδηγό Εφαρµογής για κάθε απαίτηση του προτύπου, καθώς επίσης και του συνόλου των προβλεποµένων 
όλων των χαµηλότερων από αυτό επιπέδων. 
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2 Τυποποιητικές παραποµπές 

ΕΛΟΤ 1432 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα - 
Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές» 

 

3 Όροι και ορισµοί εννοιών 

Στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου ισχύουν οι όροι και οι ορισµοί του ΕΛΟΤ 1429.  

Για τον όρο 3.8 του ΕΛΟΤ 1429 δίνονται οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες. 

3.8 διαδικασία  

καθορισµένος τρόπος για την εκτέλεση µιας διεργασίας ή δραστηριότητας  

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Για το Επίπεδο 1 η διαδικασία µπορεί να περιγράφεται στο κύριο σώµα του εγχειριδίου του Συστήµατος 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ∆ΕΠ), χωρίς απαραίτητα να αποτελεί ξεχωριστό έντυπο. Στην περιγραφή της 
διαδικασίας θα πρέπει να καταγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία που απαιτούνται στις αντίστοιχες οδηγίες 
εφαρµογής και οι παραποµπές στη σχετική νοµοθεσία, όπου αυτό απαιτείται, και αυτά να συνοδεύονται από 
τα βασικότερα και πλέον συνήθη έντυπα, πλέον αυτών που ορίζονται από τον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. 

Για το Επίπεδο 2 και 3, κάθε διαδικασία θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένη, να τηρείται σε ξεχωριστή ενιαία 
µορφή, έντυπη ή/και ηλεκτρονική, να καταγράφεται στο Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ και να επισυνάπτεται σε αυτό µε: 

- ξεχωριστή καταγεγραµµένη αλληλουχία ενεργειών και προσδιορισµό του/των αρµοδίου/ων για τις 
βασικότερες εξ αυτών,  

- συνοπτική καταγραφή/επισήµανση της νοµοθεσίας ή άλλων όρων, που προδιαγράφουν ή επιβάλουν 
κάθε ενέργεια, 

- ανάλυση όλων των βηµάτων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή τυχόν ειδικούς όρους ή τον 
παρόντα Οδηγό Εφαρµογής για την υλοποίηση κάθε ενέργειας, 

- Πρόβλεψη των πλέον πιθανών και εφικτών εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης των προβλεποµένων 
ενεργειών και των βηµάτων αυτών,  

- παραποµπές σε άλλες σχετικές διαδικασίες και αντίστοιχα συνοδευτικά έντυπα, 

- επαρκώς τυποποιηµένα συνοδευτικά έντυπα για τις περισσότερες των προβλεπόµενων και 
καταγεγραµµένων ενεργειών,  

- Πρόβλεψη του τρόπου αναθεώρησής κάθε διαδικασίας. 
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4 Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας  

4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Ο οργανισµός πρέπει να εγκαταστήσει, να εφαρµόζει, να τεκµηριώνει και να διατηρεί ενεργό ένα Σύστηµα 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας, εφεξής «Σ∆ΕΠ» ή «σύστηµα», για να διασφαλίζει την ικανότητά του να υλοποιεί  
έργα, σύµφωνα µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του.  

Το σύστηµα περιλαµβάνει τις διεργασίες υλοποίησης των έργων, τις διοικητικές και υποστηρικτικές 
διεργασίες καθώς και τις διεργασίες µέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης που χρειάζονται ώστε να 
υλοποιούνται τα έργα µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Για τις διεργασίες που εντάσσονται στο 
σύστηµα, ο οργανισµός, πρέπει να προσδιορίζει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους και να εξασφαλίζει την 
διαθεσιµότητα των πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθησή τους. 

 

Ο οργανισµός πρέπει να διαχειρίζεται τις  ως άνω διεργασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος 
προτύπου όπως εξειδικεύονται στους οδηγούς εφαρµογής της σειράς  ΕΛΟΤ 1431. 

 

4.2 Απαιτήσεις τεκµηρίωσης  

Η τεκµηρίωση του συστήµατος πρέπει να περιλαµβάνει:  

α) το εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε περιγραφή του συστήµατος και τη δέσµευση του οργανισµού για την ανάπτυξη 
και εφαρµογή του συστήµατος και το οργανόγραµµα του οργανισµού, 

β) την περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και τον καθορισµό αρµοδιοτήτων π.χ. 
εγχειρίδιο διαδικασιών,  

γ) τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρµογή και έλεγχο των διεργασιών όπως νοµοθεσία, 
κανονιστικές απαιτήσεις, πρότυπα και προδιαγραφές, οδηγίες εργασίας και τυποποιηµένα έγγραφα και 

δ) τα αρχεία που δηµιουργούνται και αποδεικνύουν την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των διεργασιών, 
δραστηριοτήτων και ενεργειών. 

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο (γ) πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η 
αναγνώριση, η ενηµέρωση µε τις τρέχουσες αναθεωρήσεις και η κοινοποίηση και διαθεσιµότητά τους για 
χρήση στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. 

Τα αρχεία παρέχουν απόδειξη της εφαρµογής των δραστηριοτήτων, της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και 
της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Σ∆ΕΠ. Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται όσο απαιτείται και να είναι 
εύκολα ανακτήσιµα και αναγνώσιµα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση, η ακεραιότητα, η µη αλλοίωση 
αποτελεσµάτων και η προστασία των αρχείων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ ένα Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ∆ΕΠ) µε στόχο τη 
διασφάλιση της ικανότητάς του να υλοποιεί έργα, σύµφωνα µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

Το Σ∆ΕΠ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και διεργασίες που µπορούν να επηρεάσουν την 
ικανότητα του οργανισµού να υλοποιεί έργα όπως αυτές αναλύονται στα Κεφ. 5 έως 8 του παρόντος 
προτύπου. Επισηµαίνεται ότι ο οργανισµός θα πρέπει να διατηρεί την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης στις 
περιπτώσεις που ανατίθεται σε εξωτερικό οργανισµό η υλοποίηση κάποιων διεργασιών. 

 



ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2:2008 © ΕΛΟΤ

 

10 

Σε ορισµένους οργανισµούς θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η δυνατότητα παραγωγής έργων µε συνέπεια και 
σύµφωνα µε τα προσχεδιασµένα/προγραµµατισµένα εξαρτάται από την παροχή πόρων, που είναι εκτός του 
άµεσου ελέγχου του οργανισµού. Σε αυτούς τους οργανισµούς στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη 
µέγιστης χρήσης αυτών των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων.  

Για τα έργα δηµόσιου χαρακτήρα, οι άδειες ή άλλα έγγραφα που αφορούν την προετοιµασία του έργου, τα 
έντυπα και οι οδηγίες για τη συµπλήρωση των εντύπων, οι διαδικασίες ελέγχου των έργων, οι πληρωµές, οι 
αναφορές του έργου κλπ, θα πρέπει να τηρούνται ώστε η απαραίτητη τεκµηρίωση να είναι διαθέσιµη ως ένα 
σύνολο που είναι ολοκληρωµένο και το οποίο επικαιροποιείται διαρκώς. 

Τα έγγραφα που πρόκειται να  αναπτύξει ο οργανισµός στο πλαίσιο του Σ∆ΕΠ, όπως διαδικασίες και 
έντυπα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του οργανισµού και να προσαρµόζονται διαρκώς 
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους. 

Στο εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ περιγράφεται το σύστηµα που έχει αναπτύξει ο οργανισµός για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του ΕΛΟΤ 1429 και καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Σ∆ΕΠ καθώς και απόφαση της 
διοίκησης του οργανισµού (πιθανά του νοµίµου εκπροσώπου) για ανάπτυξη, έγκριση και έναρξη εφαρµογής 
του Σ∆ΕΠ. Αν απαιτείται, επισυνάπτεται και η κανονιστική πράξη (π.χ. ΦΕΚ) που ορίζει την αρµοδιότητα του 
υπογράφοντος την απόφαση, ώστε να εξασφαλισθεί η δέσµευση του οργανισµού.  

Συνιστάται το εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ να υιοθετεί τη δοµή (αρίθµηση παραγράφων στα περιεχόµενα) που έχει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, η οποία έχει ακολουθηθεί και στον παρόντα Οδηγό, κυρίως όσον αφορά τα κεφάλαια 
5 έως 8 του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.  

Για το συγκεκριµένο επίπεδο και ανάλογα µε το µέγεθος και τις ανάγκες του, ο οργανισµός θα µπορούσε να 
περιγράψει το σύνολο του Σ∆ΕΠ συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτούµενων διαδικασιών στο εγχειρίδιο. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται για κάθε παράγραφο, το εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ να βασίζεται κατ’ ελάχιστον 
στις οδηγίες της αντίστοιχης παραγράφου του παρόντος οδηγού, κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να 
προσαρµόζονται στις ανάγκες του οργανισµού. Οι οδηγίες αυτές θα µπορούσαν να συνοδεύονται και να 
συµπληρώνονται από όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των 
απαιτήσεων της συγκεκριµένης παραγράφου. Τα έγγραφα αυτά µπορεί να έχουν τη µορφή εντύπων προς 
συµπλήρωση ή/και τη µορφή υποδειγµάτων από προηγούµενα έργα ή συγκεκριµένες διεργασίες του 
οργανισµού. Οι οδηγίες που παρέχονται µε τη µορφή αυτή στο εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ θα µπορούσαν να επέχουν 
θέση ∆ιαδικασιών και θα καλύπτουν όλες τις σχετικές µε τα κεφάλαια 5 έως 8 απαιτήσεις διαδικασιών. Το 
οργανόγραµµα του οργανισµού, η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των ορίων 
ευθύνης µπορεί να περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ. Ο τρόπος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων µπορεί 
να αποτυπώνεται και µέσω διαγραµµάτων ροής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο οργανισµός εφαρµόζει άλλο σύστηµα διαχείρισης, µπορεί η τεκµηρίωση να 
περιλαµβάνει το αντίστοιχο εγχειρίδιο (π.χ. Εγχειρίδιο Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας). Στο εν λόγω εγχειρίδιο όµως 
θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση, µε σαφή αναφορά, µιας προς µια των  παραγράφων του και του 
περιεχοµένου τους µε κάθε παράγραφο του παρόντος οδηγού.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει για τις διεργασίες που έχει εντάξει στο Σ∆ΕΠ:  

• να προσδιορίζει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των διεργασιών  

• να εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα των απαιτούµενων πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη, 
τη λειτουργία και την παρακολούθησή των διεργασιών (βλ. και απαίτηση 5.1 του προτύπου ΕΛΟΤ 
1429) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται παραπάνω 

2. Έγγραφα.  Αναφορά από τον οργανισµό των εγγράφων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
ανάπτυξη, εφαρµογή και έλεγχο των προβλεπόµενων από το Σ∆ΕΠ διεργασιών, όπως κανονιστικές 
απαιτήσεις, πρότυπα και προδιαγραφές, τυποποιηµένα έντυπα και οδηγίες εργασίας. Π.χ. λίστα µε τα 
τυποποιηµένα έντυπα που τηρεί ο οργανισµός. 
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3. Αρχεία. Κατάλογος µε τα αρχεία που παράγονται από την εφαρµογή του Σ∆ΕΠ και αφορούν το 
σύστηµα, π.χ. αρχείο ανασκόπησης συστήµατος σύµφωνα µε την απαίτηση 5.4.1 του προτύπου ΕΛΟΤ 
1429. Αρχείο που παράγεται κατά την υλοποίηση των έργων του οργανισµού (φάκελος έργου), 
σύµφωνα µε την απαίτηση 7.1 του προτύπου ΕΛΟΤ 1429. 

4. Μεθοδολογία. Παρουσίαση της µεθοδολογίας µε την οποία διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα του Σ∆ΕΠ που 
παρέχουν πληροφόρηση για τις απαιτήσεις είναι επαρκώς ελεγχόµενα και ότι διασφαλίζεται η επάρκεια, 
η αναγνώριση, η ενηµέρωση µε τις τρέχουσες αναθεωρήσεις και η κοινοποίηση και διαθεσιµότητά τους 
για χρήση στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Παρουσίαση της µεθοδολογίας  µε την οποία διασφαλίζεται 
ότι τα αρχεία διατηρούνται όσο απαιτείται, είναι εύκολα ανακτήσιµα και αναγνώσιµα, διασφαλίζεται η 
ταυτοποίηση, η ακεραιότητα, η µη αλλοίωση αποτελεσµάτων και η προστασία τους. Η απαίτηση αφορά 
αρχεία από: α) το Σ∆ΕΠ β) ολοκληρωµένα έργα και γ) τρέχοντα έργα. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ ένα Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ∆ΕΠ) µε στόχο τη 
διασφάλιση της ικανότητάς του για Κεντρική ∆ιαχείριση όλων των έργων που υλοποιεί. 

Προκειµένου ο οργανισµός να αποκτήσει Κεντρική ∆ιαχείριση Έργων και έτσι να καταστεί δυνατή η επίτευξη 
του Επιπέδου 2 διαχειριστικής επάρκειας, θα πρέπει: 

1. Να διαθέτει εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανό του µια µεθοδολογία διαχείρισης έργων, όπου να 
περιλαµβάνονται διαδικασίες, διεργασίες και τυποποιηµένα "υποδείγµατα" (templates) σχετικά µε τον 
σχεδιασµό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιµο των έργων 

2. Να προγραµµατίζεται κάθε έργο µε βάση τα προβλεπόµενα στην µεθοδολογία αυτή 

3. Να προγραµµατίζεται κάθε νέο έργο µε βάση την εµπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την 
υλοποίηση προηγούµενου/ων έργου/ων τροποποιώντας κατάλληλα τα τυποποιηµένα "υποδείγµατα" 
(templates) 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να ορίσει, µε βάση τα παραπάνω, τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιεί την Κεντρική 
∆ιαχείριση Έργων.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο του Σ∆ΕΠ του οργανισµού όπου περιγράφεται ο τρόπος που ο οργανισµός διασφαλίζει 
κεντρική και µε τυποποιηµένο τρόπο διαχείριση όλων των έργων που υλοποιεί. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Επιπρόσθετα, κύριο βάρος δίνεται ώστε ο οργανισµός να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών 
και διεργασιών του για την ∆ιαχείριση Έργων. 

Η διαρκής βελτίωση επιδιώκεται:  

• Με την λήψη αποφάσεων κατά την ανασκόπηση του Σ∆ΕΠ από την ∆ιοίκηση (βλ. παρ. 5.4.1), είτε από 
τυχόν  ενδιάµεσες συναντήσεις και την δέσµευση για επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. 

• Με εσωτερικές επιθεωρήσεις (βλ. παρ. 8.2). 
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• Με αξιολόγηση των αποτελεσµάτων επεξεργασίας των συλλεγόµενων δεδοµένων από τις διάφορες 
λειτουργίες του Οργανισµού (βλ. παρ. 8.1). 

• Με διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες που αποφασίζονται για συγκεκριµένους σκοπούς. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο του Σ∆ΕΠ του οργανισµού όπου περιλαµβάνεται πέραν του στόχου της διασφάλισης της 
ικανότητάς του να υλοποιεί έργα και ο στόχος της διαρκούς βελτίωσής του καθώς και περιγραφή του 
τρόπου που ο οργανισµός έχει επιλέξει για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους. 

 

5 ∆ιοίκηση και οργάνωση 

5.1 ∆έσµευση της διοίκησης 

Η διοίκηση του οργανισµού πρέπει να αποδεικνύει τη δέσµευσή της για τη διασφάλιση της διαχειριστικής 
επάρκειας στην υλοποίηση έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του οργανισµού για την υλοποίηση 
έργων µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Η δέσµευση της διοίκησης του οργανισµού µπορεί να 
αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα: 

α) δηµιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίµατος µέσω και παροχής κινήτρων για την επίτευξη στόχων και 
αποτελεσµάτων 

β) εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

γ) ανάθεση δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση αποτελεσµατικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας  

δ) παρακολούθηση ετήσιου προγραµµατισµού έργων  

ε) διεξαγωγή των ανασκοπήσεων του συστήµατος και τη λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων 
για ενέργειες βελτίωσης. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ως ∆ιοίκηση νοείται το ανώτατο όργανο που κατά τις καταστατικές διατάξεις κάθε οργανισµού είναι αρµόδιο 
να λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Για οργανισµούς που έχουν τη νοµική µορφή αυτοδιοικούµενου 
οργανισµού (ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆) ως διοίκηση νοείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το πρόσωπο δια του οποίου 
αυτό εκφράζεται ή εκπροσωπείται.  

Η δέσµευση της διοίκησης, αρχικά για την κατάκτηση και εν συνεχεία για την βελτίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας, αποτελεί την κινητήρια δύναµη, που ενεργοποιεί τα στελέχη του οργανισµού.  

Ο καθορισµός στόχων από τον οργανισµό και η ενηµέρωση του προσωπικού αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την δηµιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίµατος καθώς και κίνητρο  για την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συστήµατος. Εφόσον προβλέπονται θεσµικά οι σχετικές δυνατότητες, ο 
Οργανισµός µπορεί να εφαρµόζει κατάλληλο σύστηµα υλικών αµοιβών όσων εµπλέκονται στην υλοποίηση 
των έργων, σε συνάρτηση µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Παράλληλα, ο οργανισµός µπορεί να 
προωθεί και να εφαρµόζει σύστηµα ηθικής ανταµοιβής, ανάλογα και πάλι µε την επίτευξη των στόχων. Οι 
διοικήσεις των  Οργανισµών που υπάγονται στο στενό δηµόσιο τοµέα µπορούν να αξιοποιήσουν τις 
ρυθµίσεις της νοµοθεσίας, για διοίκηση µε στόχους. Ως κίνητρα προς τα στελέχη µπορεί να είναι η σαφής 
οδηγία ότι κατά την αξιολόγηση του προσωπικού θα εκτιµηθεί µε ιδιαίτερο βάρος η επίτευξη των στόχων και 
η διασφάλιση του Σ∆ΕΠ του Οργανισµού. Στους λοιπούς οργανισµούς, το κατάλληλο εργασιακό κλίµα και η 
στοχοθεσία διασφαλίζονται µε αποφάσεις της ∆ιοίκησης (βλ. ΕΛΟΤ 1429 Ορισµό 3.34 «Πόροι»). 
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Η διοίκηση του οργανισµού θα πρέπει να υποστηρίζει συστηµατικά και έµπρακτα την υλοποίηση των 
ενεργειών βελτίωσης που αποφασίζονται  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ήλωση δέσµευσης και παρουσίαση του επιλεχθέντος τρόπου δέσµευσης της διοίκησης του 
οργανισµού µε τον οποίο διασφαλίζεται η διαχειριστική επάρκεια στην υλοποίηση έργων και η συνεχής 
βελτίωση της ικανότητας του οργανισµού για την υλοποίηση έργων µε αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δέσµευση της ∆ιοίκησης, από τη φύσης της έχει έναν χαρακτήρα έκφρασης µιας «πολιτικής» εντός 
του Οργανισµού και για το λόγο αυτό έχει ποικίλους τρόπους απόδειξης. Το Πρότυπο, αφήνει στον ίδιο τον 
Οργανισµό σχετική ελευθερία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδειχθεί η δέσµευση, επιλέγοντας έναν ή 
περισσότερους από τους τρόπους που υποδεικνύει, ή συνδυασµό αυτών. Κύριο µέσο πάντως δια του οποίου 
εκφράζεται η δέσµευση της ∆ιοίκησης είναι η σχετική αναφορά στο Εγχειρίδιο του Συστήµατος. Βλέπε και παρ. 4.2 
του Προτύπου, κατά την οποία η τεκµηρίωση του συστήµατος πρέπει να περιλαµβάνει το εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε τη 
δέσµευση του οργανισµού. 

2. Παρουσίαση κατάλληλων εγγράφων, όπως πχ έγγραφο στοχοθεσίας, οδηγίες κλπ, ως αποδεικτικά 
στοιχεία απόδειξης της δηλωθείσας δέσµευσης 

 

5.2 Οργάνωση 

5.2.1 Οργανωτική δοµή – λειτουργίες 

Η διοίκηση του οργανισµού πρέπει να διασφαλίζει τις οργανωτικές προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων 
µέσω του καθορισµού και γνωστοποίησης των ρόλων στην υλοποίηση και υποστήριξη των έργων και της  
αποτελεσµατικής εσωτερικής επικοινωνίας, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει τις µονάδες ή τα όργανα ή τα στελέχη που είναι αρµόδια για τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 

α) προγραµµατισµό έργων και ενεργειών 

β) σχεδιασµό και ωρίµανση έργων 

γ) διενέργεια διαγωνισµού και ανάθεση σύµβασης ή εκτέλεση των έργων µε ίδια µέσα 

δ) παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, έλεγχοι και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου 

ε) οικονοµική διαχείριση των έργων και 

στ) εσωτερικό έλεγχο, όπου απαιτείται.  

Ειδικότερα, οι οργανισµοί που υλοποιούν δηµόσια τεχνικά έργα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
στελεχωµένη τεχνική υπηρεσία. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να διασφαλίσει την απαιτούµενη διάκριση των ρόλων (καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων), όπως επιβάλλεται από το εθνικό και κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση 
κάθε κατηγορίας πράξης.  

Η απαίτηση του ΕΛΟΤ 1429 για την ύπαρξη µονάδων ή οργάνων ή στελεχών αρµόδιων για τις έξι 
λειτουργίες που αναφέρονται δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και τυπική προσαρµογή των ισχυόντων 
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Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας ή άλλων καταστατικών διατάξεων του οργανισµού. Ο οργανισµός, 
ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του, θα µπορούσε να αποτυπώσει τις λειτουργίες αυτές σε ειδικές 
πράξεις της ∆ιοίκησης, ή στο Εγχειρίδιο του Σ∆ΕΠ («λειτουργικό» οργανόγραµµα), προκειµένου και το 
προσωπικό να γνωρίζει τις υποχρεώσεις αλλά και να καλύπτονται επαρκώς όλες οι φάσεις παραγωγής ενός 
έργου, από την αρχική ιδέα και τον προγραµµατισµό, µέχρι την τελική παραγωγή και τον έλεγχο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στο παρακάτω κείµενο µε τη λέξη «µονάδα» νοείται «η µονάδα ή τα όργανα ή τα στελέχη»  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όπου αναφέρεται η επισήµανση για «κατάλληλη στελέχωση» µιας οργανωτικής µονάδας, νοείται  η 
στελέχωση που προκύπτει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά από την ικανοποίηση της απαίτησης της παραγράφου 6.1 – 
Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας του προτύπου ΕΛΟΤ 1429. 

Ειδικότερα:  

Η µονάδα ή τα όργανα ή τα στελέχη που είναι αρµόδια για τον προγραµµατισµό έργων και ενεργειών θα 
πρέπει να µετέχουν ή να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που υπάρχουν σε άλλες µονάδες του Οργανισµού 
(π.χ. Οικονοµικές υπηρεσίες, οµάδες για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κλπ.)  

Ανάλογα µε το µέγεθος του Οργανισµού και τη φύση των απαιτούµενων πράξεων, η µονάδα που θα οριστεί 
υπεύθυνη για το σχεδιασµό και την ωρίµανση θα πρέπει να συνεργάζεται και µε άλλες µονάδες (βλέπε και 
παρ. 7.1 Απαίτηση για διαδικασίες έναρξης του έργου, 7.1.2 Απαίτηση για προετοιµασία και ωρίµανση του έργου).  ∆εν 
αποκλείεται, στις εργασίες σχεδιασµού και ωρίµανσης να είναι αρµόδιες πάνω από µία µονάδες, αρκεί οι 
ρόλοι να είναι σαφείς. Π.χ. η εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών να γίνεται από µία µονάδα, ενώ οι 
διαδικασίες απαλλοτριώσεων από διαφορετική.  

Η µονάδα διενέργειας διαγωνισµού και ανάθεσης σύµβασης είναι αρµόδια για την εφαρµογή των 
διαδικασιών δηµοπράτησης µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης. Στο αντικείµενό της υπάγεται η επιλογή 
του τρόπου υλοποίησης, η σύνταξη των προκηρύξεων, η δηµοσιοποίησή τους, ο έλεγχος των προσφορών, 
ο χειρισµός ενστάσεων, οι αναγκαίοι έλεγχοι πριν την υπογραφή της σύµβασης και η φροντίδα για την ίδια 
την υπογραφή της σύµβασης (βλέπε και παρ. 7.3.3.2 Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµού, 7.3.3.5 Υπογραφή 
σύµβασης – Ολοκλήρωση διαγωνισµού, 7.3.3.4 Χειρισµός ενστάσεων, 7.3.3.3 Έλεγχος  προσφορών). Σε περίπτωση 
που ο οργανισµός αποφασίζει την εκτέλεση έργου (µέρους ή συνόλου) µε ίδια µέσα θα πρέπει να ορίζονται 
οι αρµόδιες υπηρεσίες και στελέχη σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3.2 του παρόντος προτύπου.  

Αντικείµενο της µονάδας διαχείρισης έργου και πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου (ή του αρµοδίου) είναι η 
παρακολούθηση των έργων, ώστε να προβαίνει στις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες εφόσον 
απαιτούνται αλλά και να πιστοποιεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου (βλέπε και παρ. 7.4 
Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου). Θα πρέπει να υπογραµµισθεί η ανάγκη ύπαρξης διακριτών 
ρόλων όσων προσώπων διαχειρίζονται θέµατα αρµοδιοτήτων µεταξύ της ∆/νουσας Υπηρεσίας, ή  των 
επιτροπών, και της Προϊσταµένης Αρχής, έτσι ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση, ή ασυµβίβαστο 
αρµοδιοτήτων µεταξύ τους. 

Η  ύπαρξη µονάδας οικονοµικής διαχείρισης είναι απαραίτητη για να θεωρείται ο οργανισµός διαχειριστικά 
επαρκής. Το αντικείµενο της µονάδας είναι ο έλεγχος των παραστατικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας των 
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν οι πληρωµές, οι εισπράξεις και η ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος. 
Η µονάδα οικονοµικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωµένη. Τα στελέχη της µονάδας 
οικονοµικής διαχείρισης θα πρέπει, κατά προτίµηση, να έχουν γνώσεις  οικονοµικών. Η µονάδα αυτή, (ή  οι 
υπεύθυνοι) θα πρέπει να διαφοροποιείται  οργανωτικά από τις αντίστοιχες της διαχείρισης του  έργου και 
πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου.  

Ο οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει µονάδα αρµόδια για τον εσωτερικό έλεγχο όπου αυτό απαιτείται από τη 
νοµοθεσία 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ΦΕΚ ίδρυσης/σύστασης ή καταστατικό µε επισήµανση των σχετικών παραγράφων, από όπου 
προκύπτει η αρµοδιότητα υλοποίησης έργων 

2. Σχετική  αναφορά στο Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ 
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3. Εγκεκριµένο Τυπικό Οργανόγραµµα  

4. Παρουσίαση της προσέγγισης του οργανισµού για στελέχωση των αρµοδίων υπηρεσιών τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά από την ικανοποίηση της απαίτησης της παραγράφου 6.1 – Ανθρώπινο δυναµικό και 
περιβάλλον εργασίας του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 

5. Εγκεκριµένο Λειτουργικό Οργανόγραµµα, αν απαιτείται λόγω της µορφής του οργανισµού 

6. Κατάσταση εµπλεκόµενου προσωπικού και περιγραφή καθηκόντων  

7. Τεκµηρίωση της συµβατότητας του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισµού µε το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο (π.χ. σε ότι αφορά στη διαδικασία ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών, στη 
δηµοσιοποίηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διαχείριση συµβάσεων όπως σε 
περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης των όρων της αρχικής δηµόσιας σύµβασης, στην υλοποίηση 
έργων µε ίδια µέσα κλπ)  

 

5.2.2 Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας 

Ο οργανισµός πρέπει να παρακολουθεί τη νοµοθεσία και ειδικότερα το εφαρµοστέο εθνικό και κοινοτικό 
δίκαιο για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις, τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών και τη δηµοσιονοµική διαχείριση, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία, την ισότητα των φύλων, τη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης, να εντοπίζει τις αλλαγές 
που τον αφορούν και να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων για να 
συµµορφώνεται µε τα παραπάνω. 

Ο οργανισµός, όταν απαιτείται, πρέπει να υποστηρίζεται νοµικά (αυτοδύναµα ή µέσω τρίτων) ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός, ανεξάρτητα εάν διαθέτει ή όχι νοµική υπηρεσία, θα πρέπει να παρακολουθεί τις µεταβολές 
της νοµοθεσίας και να ενηµερώνει σχετικά όλες τις µονάδες και τους εµπλεκόµενους µε την παραγωγή των 
έργων. Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας και της ερµηνείας αυτής (εγκύκλιοι, γνωµοδοτήσεις, νοµολογία) 
θα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση από νοµικό ή από άτοµα κατάλληλων προσόντων που ορίζονται από 
τη ∆ιοίκηση. Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας περιλαµβάνει τη δηµιουργία αρχείου νοµικών διατάξεων ανά 
θεµατικό πεδίο, την καταγραφή των αλλαγών από κάθε δυνατή πηγή και τη συνεχή ενηµέρωση του αρχείου. 

Η νοµική υποστήριξη µπορεί να καλύπτεται είτε από νοµικούς που υπηρετούν στον Οργανισµό είτε µε 
ανάθεση συγκεκριµένων υποθέσεων σε νοµικούς. Εφόσον το θεσµικό πλαίσιο το επιτρέπει, η νοµική 
υποστήριξη µπορεί να παρέχεται από τις νοµικές υπηρεσίες άλλων φορέων. Η έκφραση «όταν απαιτείται 
πρέπει να υποστηρίζεται νοµικά», σηµαίνει ότι για απλές συµβάσεις για τις οποίες δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
εµπλοκή κατά τη διαδικασία σύναψης, δεν είναι απαραίτητη η µέσω τρίτων νοµική υποστήριξη, αν ο 
Οργανισµός δεν διαθέτει δική του νοµική υπηρεσία. Αν όµως πρόκειται για σύνθετες συµβάσεις ή συµβάσεις 
µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου ή αν κατά τη διαδικασία σύναψης υποβλήθηκαν ενστάσεις, προσφυγές 
κλπ., η νοµική υποστήριξη είναι απαραίτητη και ο Οργανισµός οφείλει να την έχει διασφαλίσει. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας  

2. ∆ιαδικασία παροχής νοµικής κάλυψης  

3. Αρχείο σχετικής νοµοθεσίας 
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4. Πρόσβαση σε βάσεις νοµικών πληροφοριών και σχετικές ιστοσελίδες (π.χ Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Έργων, ΜΟΠΑ∆ΙΣ, Εθνικό Τυπογραφείο, www.europa.eu, www.isotita.gr) ( 

5. Βιβλιοθήκη µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης έργων, τυχόν πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί 
κλπ. Η βιβλιοθήκη µπορεί να είναι ηλεκτρονική. Θα πρέπει να έχει ορισθεί ο µηχανισµός και ο 
υπεύθυνος για να διατηρείται ενηµερωµένη η βιβλιοθήκη. Η ενηµέρωση της βιβλιοθήκης µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο µπορεί να διευκολύνεται µέσω συνδροµής µε κατάλληλο υποστηρικτικό µηχανισµό.  

6. Επίδειξη τουλάχιστον µιας σύνδεσης διαδικτύου γρήγορης προσπέλασης µε ιστοτόπους κατάλληλων 
εθνικών ή/και ευρωπαϊκών οργανισµών και φορέων 

 

5.2.3 Εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης 

Η διοίκηση πρέπει να ορίζει ένα στέλεχος του οργανισµού, το οποίο, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, πρέπει να 
έχει την ευθύνη και την αρµοδιότητα για: 

α) την επικοινωνία µε εξωτερικά µέρη για θέµατα που αφορούν το σύστηµα (π.χ. πιστοποίηση), 

β) την παρακολούθηση  των διεργασιών του συστήµατος ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των 
κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του παρόντος προτύπου, 

γ) την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των 
απαιτήσεων του παρόντος προτύπου και 

δ) την ενηµέρωση της διοίκησης σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος για την υλοποίηση έργων και τις 
ανάγκες βελτίωσης.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Στην απόφαση ορισµού του εκπροσώπου της διοίκησης θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι ευθύνες και οι 
αρµοδιότητες της συγκεκριµένης απαίτησης, δηλαδή επικοινωνία µε εξωτερικά µέρη, παρακολούθηση 
διεργασιών του συστήµατος, ευαισθητοποίηση του προσωπικού και ενηµέρωση της ∆ιοίκησης.  

Η σηµαντικότερη από τις εξωτερικές επικοινωνίες είναι αυτή µε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές (Βλ. Κεφ. 5.3 β 
Απαίτηση για ενηµέρωση της διαχειριστικής Αρχής και των κύριων ενδιαφεροµένων για το έργο) και τον 
φορέα που θα επιβεβαιώσει την επάρκεια του δικαιούχου. Για το λόγο αυτό, κατά τον ορισµό του υπευθύνου 
εφαρµογής του Σ∆ΕΠ πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα η ευθύνη του αυτή.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχετικό Κεφάλαιο Σ∆ΕΠ µε καθορισµό των καθηκόντων του Εκπροσώπου ∆ιοίκησης 

2. Έγγραφο ορισµού υπευθύνου Σ∆ΕΠ  

 

5.2.4 Υπεύθυνος έργου και οµάδα έργου  

Σε κάθε έργο η διοίκηση του οργανισµού πρέπει να ορίζει υπεύθυνο έργου και οµάδα έργου µε σαφώς 
καθορισµένους ρόλους. Η οµάδα έργου επιλέγεται µε βάση την κατηγορία του έργου, τις απαιτούµενες 
γνώσεις και ικανότητες, τη διαθεσιµότητα των στελεχών και την εµπειρία τους.  
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ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο υπεύθυνος έργου και τα µέλη της οµάδας έργου επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα 
του συστήµατος γι΄ αυτό πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Κατά κανόνα ο υπεύθυνος του έργου 
θα πρέπει να προέρχεται από τις λειτουργικές θέσεις του Οργανισµού. Εφόσον το θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας του το επιτρέπει, µπορεί να συναφθούν συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς, οι 
οποίοι θα συγκροτήσουν την οµάδα έργου.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έγγραφα ή άλλα τεκµήρια ορισµού υπευθύνων έργων και οµάδας έργου και καθορισµός ρόλων. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός ανάλογα µε τον τύπο, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων τα οποία εκτελεί θα 
µπορούσε στα πλαίσια της οργανωτικής του δοµής να ορίσει Μονάδα Υποστήριξης Έργων ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται Κεντρική ∆ιαχείριση έργων .  

Η Μονάδα Υποστήριξης των Έργων (Project Office) είναι αρµόδια για την επιστηµονική, τεχνική και 
τεχνολογική υποστήριξη των έργων και διασφαλίζει ότι οι πλέον επαρκείς µέθοδοι και τεχνικές είναι 
διαθέσιµες στον οργανισµό και χρησιµοποιούνται ορθά. Υποστηρίζει ακόµη την ανάπτυξη κοινών 
κωδικοποιήσεων, λύσεων λογισµικού και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέµατα διοίκησης έργων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Τεκµηρίωση εφαρµογής της Κεντρικής ∆ιαχείρισης Έργων, σε περίπτωση µη σύστασης Μονάδας 
Υποστήριξης Έργων 

2. Έγγραφα ορισµού Μονάδας Υποστήριξης Έργων και καθορισµός αρµοδιοτήτων (όπου εφαρµόζεται) 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός ανάλογα µε τον τύπο, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων τα οποία εκτελεί θα 
πρέπει στα πλαίσια της οργανωτικής του δοµής να ορίσει Μονάδα Υποστήριξης Έργων.  

Η Μονάδα Υποστήριξης των Έργων (Project Office) είναι αρµόδια για την επιστηµονική, τεχνική και 
τεχνολογική υποστήριξη των έργων και διασφαλίζει ότι οι πλέον επαρκείς µέθοδοι και τεχνικές είναι 
διαθέσιµες στον οργανισµό και χρησιµοποιούνται ορθά. Υποστηρίζει ακόµη την ανάπτυξη κοινών 
κωδικοποιήσεων, λύσεων λογισµικού και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέµατα διοίκησης έργων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έγγραφα ορισµού Οργανωτικής Μονάδας Υποστήριξης Έργων και καθορισµός αρµοδιοτήτων. 

 

5.3 Επικοινωνία 

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία ώστε να επιτυγχάνεται: 
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α) η επίγνωση στον οργανισµό της σηµασίας της αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης έργων και 
της ικανοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων,  

β) η ενηµέρωση των κύριων ενδιαφεροµένων για το έργο (π.χ. διαχειριστικής Αρχής) και 

γ) η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των συντελεστών ανά έργο (δηλαδή της οµάδας έργου, των 
οργανωτικών µονάδων ή των στελεχών και της διοίκησης του οργανισµού). 

Για την έγγραφη επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη εκτός οργανισµού όπως Αρχές και Υπηρεσίες, ο 
οργανισµός πρέπει να τηρεί πρωτόκολλο και να διατηρεί σχετικά αρχεία. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσµατική εσωτερική (σηµεία α και γ) και εξωτερική 
επικοινωνία (σηµείο β). 

Η εσωτερική επικοινωνία για την εµπέδωση των αρχών της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, 
επιτυγχάνεται µέσα από την ευρεία διάδοση του Σ∆ΕΠ, οδηγίες, εγκυκλίους, τα πρακτικά των συναντήσεων 
και των εντύπων που συµπληρώνονται στις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται µε το Σ∆ΕΠ. Η 
∆ιοίκηση του Οργανισµού θα πρέπει να µεριµνά ώστε τα µεν ανώτερα στελέχη να εξειδικεύουν την πολιτική 
του οργανισµού στις εργασίες - διαδικασίες του τµήµατός τους, οι δε  εργαζόµενοι να παραλαµβάνουν, εάν 
απαιτείται, οδηγία εργασίας µε τα καθήκοντά τους. Σηµαντικό στοιχείο είναι η σαφήνεια µε την οποία η 
∆ιοίκηση του Οργανισµού διασφαλίζει την αποτελεσµατική εσωτερική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, στο 
εγχειρίδιο του συστήµατος πρέπει να απεικονίζεται η σχετική µεθοδολογία και οι ενέργειες µε τις οποίες αυτή 
εξασφαλίζεται. 

Η ενηµέρωση των «κύριων ενδιαφερόµενων» αφορά κάθε φορέα ή οµάδα προσώπων που σχετίζονται µε το 
έργο άµεσα ή έµµεσα. Έτσι π.χ. ο Κύριος του έργου εάν αυτός είναι διαφορετικός από τον ίδιο τον 
οργανισµό, οι δηµότες ή εν γένει οι πολίτες της περιοχής τους οποίους επηρεάζει το έργο, κλπ ανήκουν στην 
κατηγορία των κύριων ενδιαφεροµένων, µε την οποία πρέπει να διασφαλίζεται η επικοινωνία 

Η ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής όσον αφορά τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έργα, αποτελεί ειδική υποχρέωση την οποία οι Οργανισµοί πρέπει να καλύπτουν. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εγχειρίδιου Σ∆ΕΠ του τρόπου µε τον οποίο διασφαλίζει ο 
οργανισµός την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. 

2. Τεκµήρια επικοινωνίας στο φάκελο έργου που αφορούν τόσο την εσωτερική επικοινωνία (π.χ πρακτικά 
συναντήσεων, εκθέσεις, αναφορές κλπ) όσο και την εξωτερική επικοινωνία (π.χ έγγραφη επικοινωνία µε 
τη διαχειριστική Αρχή)  

3. Πρωτόκολλο εγγράφων, όπου πρωτοκολλείται κατ΄ελάχιστον η έγγραφη επικοινωνία µε Αρχές και 
Υπηρεσίες). 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να διασφαλίζει κεντρική επικοινωνία για όλα τα έργα που υλοποιεί. Ως κεντρική 
επικοινωνία νοείται η επικοινωνία, τόσο µεταξύ των µελών οµάδας έργου όσο και µε τα υπόλοιπα στελέχη 
του οργανισµού που ενδιαφέρονται για τα υλοποιούµενα έργα (εσωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη (internal 
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stakeholders), όπως λειτουργικοί διευθυντές, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή Γενικός ∆ιευθυντής, µέλη άλλων 
οµάδων έργου, µεσαία διευθυντικά στελέχη κλπ), µέσω συστηµατικού και αποτελεσµατικού τρόπου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κεντρική επικοινωνία θα µπορούσε να υποστηρίζεται από τη χρήση λογισµικού για την κοινοποίηση 
εγγράφων, την πρόσβαση σε έγγραφα µε παροχή δικαιωµάτων ανάλογα µε το ιεραρχικό επίπεδο, την επικοινωνία (ηλ. 
ταχυδροµείο),  τη κεντρική δέσµευση πόρων (πχ αιθουσών, αυτοκινήτων κλπ), το κλείσιµο συσκέψεων,  κλπ.   

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχετική αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εγχειριδίου Σ∆ΕΠ όπου περιγράφεται ο τρόπος που ο 
οργανισµός διασφαλίζει κεντρική επικοινωνία για όλα τα έργα που υλοποιεί. 

2. Τυποποίηση των εγγράφων επικοινωνίας (π.χ. επιστολές, φαξ, εσωτερικά σηµειώµατα, email) 

 

5.4 Ανασκόπηση του συστήµατος και προγραµµατισµός  

5.4.1 Ανασκόπηση συστήµατος 

Η διοίκηση του οργανισµού πρέπει να ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µια φορά 
κάθε έτος το σύστηµα. Ο σκοπός της ανασκόπησης του συστήµατος είναι:  

α) η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς του,   

β) ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειών που έχουν αναληφθεί  

γ) η επανεξέταση των στόχων  

δ) η λήψη αποφάσεων για βελτίωσή του και την αναβάθµιση της διαχειριστικής ωριµότητας του 
οργανισµού στην υλοποίηση έργων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Το εφαρµοζόµενο Σ∆ΕΠ θα πρέπει να ανασκοπείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο µε πρωτοβουλία του 
ορισθέντα ως υπεύθυνου του συστήµατος.  

Βασικός σκοπός της ανασκόπησης είναι τόσο η αποτελεσµατικότητα του ίδιου του συστήµατος (παρ. 5.4.1α) 
όσο και η αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των έργων (παρ. 5.4.1β) . Για το σκοπό αυτό 
αξιοποιείται η ανάλυση των δεδοµένων του κεφ. 8. Με βάση τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης, 
επανεξετάζονται οι στόχοι (παρ. 5.4.1γ) και λαµβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις (παρ. 5.4.1δ) 

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Σ∆ΕΠ και ανάλογα µε το επίπεδο επάρκειας, η διοίκηση του οργανισµού 
θα πρέπει να ανασκοπεί/επανεξετάζει: 

α) την πολιτική και τους στόχους για τη διαχείριση των έργων και το σύστηµα αλλά και να προχωρά σε 
εκτίµηση των ευκαιριών βελτίωσης του Σ∆ΕΠ. 

β) τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων / ελέγχων 

γ) τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των µετρήσεων της παρ. 8.1 (µετρήσεις επίδοσης διεργασιών, µετρήσεις 
ικανοποίησης χρηστών και ενδιαφεροµένων µερών κλπ) 

δ) το σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης µε χρήση των 
αποτελεσµάτων των δεικτών παρακολούθησης (παρ. 7.2.4) για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και των 
αρχείων του απολογισµού ανά έργο (παρ. 8.5) για έργα που έχουν υλοποιηθεί τη συγκεκριµένη περίοδο που 
ανασκοπείται  

ε) κάθε οργανωτικό σχήµα που επιλέχθηκε για την υλοποίηση έργου, να το αξιολογεί ως προς την 
καταλληλότητά του και να λαµβάνει αποφάσεις για να βελτιώνεται ως προς την αποτελεσµατικότητά του. 
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στ) τα αποτελέσµατα των εξωτερικών ελέγχων των αρµόδιων φορέων 

ζ) τις καταγγελίες και τα παράπονα (παρ. 8.4) µε τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτήθηκαν 

Η ανασκόπηση του συστήµατος θα µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο της διοίκησης του οργανισµού για την 
επανεξέταση του επιπέδου διαχειριστικής επάρκειας το οποίο έχει κατακτήσει ο οργανισµός.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχετική αναφορά στο Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ 

2. Πρακτικά ανασκόπησης 

 

5.4.2 Ετήσιος προγραµµατισµός έργων 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού του, ο οργανισµός πρέπει να καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα 
έργων για τα οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης. 

Ο οργανισµός πρέπει να παρακολουθεί την τήρηση του ετήσιου προγράµµατος, να το επικαιροποιεί και να 
αναλαµβάνει ενέργειες για την έγκαιρη αντιµετώπιση των αποκλίσεων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η απαίτηση προγραµµατισµού είναι, στους περισσότερους οργανισµούς, εκ του νόµου υποχρεωτική για τα 
τεχνικά έργα και τις προµήθειες.  (Τεχνικά προγράµµατα και Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών).  

Ο οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει  συγκεκριµένη διαδικασία κατάρτισης ετησίου προγράµµατος έργων 
και προµηθειών και διαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης ετησίου προγράµµατος έργων. Οι λοιπές 
δράσεις,  προγραµµατίζονται µέσω του Προϋπολογισµού ή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή άλλων 
αντίστοιχων κειµένων των οργανισµών.  

Η διεργασία του Προγραµµατισµού, µέσω του Προτύπου γίνεται ενιαία. Αυτό σηµαίνει ότι η µονάδα ή ο 
υπεύθυνος Προγραµµατισµού θα συντονίσει τις λειτουργίες ή θα αναλάβει ο ίδιος την κατάρτιση του ετήσιου 
προγραµµατισµού και την έγκρισή του στη συνέχεια από τα αρµόδια όργανα. Αν, οι πράξεις που πρόκειται 
να διαχειριστεί ο οργανισµός ποικίλλουν, τα  στελέχη της µονάδας πρέπει να έχουν επίσης ποικίλο γνωστικό 
αντικείµενο. Επίσης, είναι επιθυµητό, τα στελέχη αυτά να έχουν εµπειρία στον προγραµµατισµό έργων και να 
διαθέτουν ικανότητες στο χειρισµό συστηµάτων και εργαλείων που αφορούν τον εν λόγω προγραµµατισµό 
και την παρακολούθηση των πράξεων (π.χ. λογισµικά γραφείου, προγραµµατισµού, Βάσεις ∆εδοµένων, 
MIS, κ.λπ.). Ο Προγραµµατισµός αυτός δεν συνίσταται στην απλή παράθεση των έργων που ο Οργανισµός 
επιθυµεί να υλοποιήσει, αλλά είναι η  ουσιαστική αξιολόγηση και κατάταξη αυτών που µπορούν να 
υλοποιηθούν µε βάση τους υπάρχοντες πόρους.  Με άλλα λόγια, ο προγραµµατισµός είναι άρρηκτα δεµένος 
µε τους διαθέσιµους πόρους και τις προτεραιότητες τις οποίες έχει εκ των προτέρων ορίσει ο οργανισµός στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού του. 

Τα στελέχη της µονάδας προγραµµατισµού θα πρέπει να είναι εξοικειωµένα µε συστήµατα πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνων, µε σκοπό την πρόληψη και την άµεση αντιµετώπιση προβληµάτων που µπορούν να 
ανακύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων που έχει αναλάβει ο οργανισµός (αποκλίσεις, 
αστοχίες και αλλαγές) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση  

Επίπεδο 1 

1. Επιχειρησιακός σχεδιασµός οργανισµού, όπου ή όπως απαιτείται 

2. ∆ιαδικασία κατάρτισης ετησίου προγράµµατος έργων και προµηθειών 
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3. ∆ιαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης ετησίου προγράµµατος έργων 

4. Ετήσιο πρόγραµµα έργων 

 

Επίπεδο 2 

1. ∆ιαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αντιµετώπισης αποκλίσεων Ετησίου προγράµµατος έργων 
στα πλαίσια του συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του οργανισµού 

2. Ετήσια προγράµµατα έργων (ήδη εκτελεσθέντα, υλοποιούµενα, µελλοντικά).  

3. Απολογισµός των ολοκληρωµένων ετήσιων προγραµµάτων έργων προηγουµένων ετών, βαθµός 
επίτευξης τους 

4. Καταγραφή αποκλίσεων στον συνολικό Επιχειρησιακό Σχεδιασµό. 

 

Επίπεδο 3 

1. Τυποποιηµένος τρόπος καταγραφής αποκλίσεων Ετησίου προγράµµατος έργων και υποστήριξη 
ενεργειών αντιµετώπισής τους στα πλαίσια του συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του οργανισµού. 

 

6 Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή  

6.1 Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας 

Το προσωπικό του οργανισµού που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διεργασιών 
του συστήµατος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα µόρφωσης, εµπειρίας, κατάρτισης και 
δεξιοτήτων.  

Ο οργανισµός, όπου απαιτείται,  πρέπει να: 

α) εντοπίζει τις ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναµικό για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος  
 
β) καταγράφει την υπάρχουσα τεχνογνωσία, προσόντα και δεξιότητες του προσωπικού στη διαχείριση 

έργων 
 
γ) προσδιορίζει τις ελλείψεις σε τεχνογνωσία και δεξιότητες 

δ)  επιλέγει το προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή/και, όταν 
επιβάλλεται,  να προσφεύγει σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των, ως άνω, αναγκών 
και ελλείψεων  

ε)   µεριµνά για την αριθµητική επάρκεια του προσωπικού και την κατάλληλη κατανοµή του χρόνου 
απασχόλησης 

στ) διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών ανάπτυξης του προσωπικού για την αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος. 

O οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά 
µε το περιβάλλον εργασίας και ειδικότερα των απαιτήσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 
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Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η διαχείριση των πόρων (όπου σύµφωνα µε τον ορισµό 3.34 του ΕΛΟΤ 1429 περιλαµβάνονται το 
ανθρώπινο δυναµικό, η υλικοτεχνική υποδοµή, ο εξοπλισµός και τα υλικά) αντιµετωπίζεται στο ΕΛΟΤ 1429 
τόσο στις υποστηρικτικές διεργασίες του συστήµατος (Κεφ. 5 και 6), όσο και κατά τις διεργασίες υλοποίησης 
των έργων (Κεφ. 7). Συγκεκριµένα για τους ανθρώπινους πόρους: α) στην παράγραφο 5.1 καθορίζεται ότι η 
δέσµευση της διοίκησης του οργανισµού µπορεί να αποδεικνύεται µεταξύ άλλων και µε την εξασφάλιση των 
απαιτούµενων πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος,  β) στην παράγραφο 5.2.4 η 
διοίκηση ορίζει υπεύθυνο και οµάδα έργου µε συγκεκριµένα κριτήρια και µε καθορισµένους ρόλους,  γ) στην 
παρούσα παράγραφο 6.1 εξειδικεύονται οι απαιτήσεις για το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται στην 
υλοποίηση των έργων του,  δ) στην παράγραφο 7.2.1 τίθενται οι απαιτήσεις για την οργάνωση κάθε έργου 
σε προσωπικό και ε) ειδική αναφορά για το προσωπικό γίνεται στην παράγραφο 7.3.2 που αφορά την 
εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα. 

Σύµφωνα µε την παρούσα απαίτηση, ο Οργανισµός θα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο 
δυναµικό που απαιτούνται για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος έργων του  και να καταγράφει 
επακριβώς το διαθέσιµο για τα έργα του προσωπικό αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την τεχνογνωσία, τα 
προσόντα και τις δεξιότητες που αυτό διαθέτει. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς 
τις ελλείψεις του είτε ως προς τον αριθµό είτε ως προς την τεχνογνωσία, τα προσόντα και τις δεξιότητες και 
να προχωρήσει στις απαιτούµενες για την ορθή εκτέλεση των έργων του ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές 
µπορεί να περιλαµβάνουν: 

α) κατάλληλη στελέχωση του οργανισµού µέσω προσλήψεων, συµβάσεων εργασίας, κλπ 

β) εκπαίδευση \κατάρτιση \επιµόρφωση του προσωπικού µε στόχο την βελτίωση της τεχνογνωσίας και των 
δεξιοτήτων του προσωπικού του στη διαχείριση έργων, 

γ) προσφυγή σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και των 
ελλείψεων σε τεχνογνωσία και δεξιότητες.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να ορίζει Τεχνικό Ασφαλείας και γιατρό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας απαιτούµενου προσωπικού για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος έργων. 

2. Πίνακας προσωπικού το οποίο εµπλέκεται στην υλοποίηση έργων µε τα εξής στοιχεία: όνοµα, γνώσεις, 
προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες, τεχνογνωσία, εµπειρία 

3. Καταγραφή των ελλείψεων σε προσωπικό ή/και τεχνογνωσία, προσόντα και δεξιότητες όπως 
προκύπτουν από το συνδυασµό των ανωτέρω 1 και 2.  

4. Βεβαιώσεις συµµετοχής του προσωπικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης / κατάρτισης.  

5. Όπου εφαρµόζεται, περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την προσφυγή σε εξωτερικά 
µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων σε προσωπικό 

6. Έγγραφο ορισµού Τεχνικού Ασφαλείας και γιατρού όπου απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να µπορεί να τεκµηριώσει ότι το εµπλεκόµενο στην υλοποίηση έργων προσωπικό 
του επαρκεί για την αποτελεσµατική και αποδοτική  υλοποίηση των διεργασιών του συστήµατος, τόσο 
αριθµητικά όσο και ως προς την απαιτούµενη  µόρφωση, εµπειρία, κατάρτιση και δεξιότητες. Πέρα από την 
συνολική απασχόληση προσωπικού ο οργανισµός πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί και την κατάλληλη 
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κατανοµή του χρόνου απασχόλησής του τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά ώστε να αποφεύγονται περίοδοι µε 
υπερβολικό φόρτο εργασίας οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη των έργων. 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά για την παρακολούθηση από το προσωπικό προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική λειτουργία του Σ∆ΕΠ  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διατηρεί και να εφαρµόζει µια διαδικασία µε βάση την οποία να προσφεύγει 
σύµφωνα µε τον κανονισµό του και την αντίστοιχη πρόβλεψη της νοµοθεσίας, σε εξωτερικά µέρη, όταν δεν 
διατίθενται από το προσωπικό του τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται από την 
φύση των προς ανάθεση εργασιών. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακες προσωπικού, όπως αναφέρονται στο Επίπεδο 1, µε κατάλληλη όµως κατανοµή του χρόνου 
απασχόλησης ανά έργο αλλά και συνολικά σε σχέση µε το πρόγραµµα υλοποίησης έργων του 
οργανισµού. Η κατανοµή του χρόνου µπορεί να υποστηρίζεται από ιστογράµµατα χρόνου 
απασχόλησης προσωπικού, ατοµικά και συνολικά (ανά τµήµα, κατηγορία προσωπικού, κλπ). 

2. Προσδιορισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών σε ότι 
αφορά την αριθµητική επάρκεια του προσωπικού (π.χ. αποφάσεις για νέες προσλήψεις ή συµβάσεις και 
τεκµήρια υλοποίησης αυτών, ή/και όταν επιβάλλεται προσφυγή σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες µε 
αντίστοιχες συµβάσεις και νοµικές δεσµεύσεις). 

3. Προσδιορισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών σε 
τεχνογνωσία και δεξιότητες µέσω εκπαίδευσης \κατάρτισης \επιµόρφωσης µε ιδιαίτερη µέριµνα για την 
ικανοποίηση των αναγκών σε γνώσεις σχετικές µε τη διαχείριση έργων (π.χ. Πιστοποιητικά συµµετοχής 
του προσωπικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης / κατάρτισης που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 
λειτουργία του Σ∆ΕΠ). 

4. ∆ιαδικασία για την προσφυγή σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών και 
ελλείψεων σε προσωπικό. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διατηρεί µια διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης, µέσω της εφαρµογής της 
οποίας, να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε τις διεργασίες, διαδικασίες και εργαλεία για το 
εµπλεκόµενο στην υλοποίηση έργων προσωπικό του, µε στόχο την βελτίωση της τεχνογνωσίας και των 
δεξιοτήτων του προσωπικού αυτού.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τεκµηριώνει την επάρκεια και καταλληλότητα του προσωπικού µέσω 
κατάλληλων δεικτών. Αξιοποιώντας τους δείκτες αυτούς ο Οργανισµός, θα πρέπει να βελτιώνει διαρκώς 
τόσο το ανθρώπινο δυναµικό του όσο και την διαχείρισή του.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία εκπαίδευσης η οποία διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών ανάπτυξης του 
προσωπικού για την αποτελεσµατική λειτουργία του Σ∆ΕΠ. 

2. Τεκµηρίωση µέσω δεικτών της επάρκειας, ορθής κατανοµής και καταλληλότητας του προσωπικού, που 
µπορεί να υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισµικό. 

. 
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6.2 Υποδοµές, εξοπλισµός και µέσα 

6.2.1 Γενικά  

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή για την υποστήριξη των έργων, 
η οποία είναι επαρκής και διατηρείται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για την αποτελεσµατική 
εκτέλεση των διεργασιών του συστήµατος. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η διαχείριση των πόρων (όπου σύµφωνα µε τον ορισµό 3.34 του ΕΛΟΤ 1429 περιλαµβάνονται το 
ανθρώπινο δυναµικό, η υλικοτεχνική υποδοµή, ο εξοπλισµός και τα υλικά) αντιµετωπίζεται στο ΕΛΟΤ 1429 
τόσο στις υποστηρικτικές διεργασίες του συστήµατος (Κεφ. 5 και 6), όσο και κατά τις διεργασίες υλοποίησης 
των έργων (Κεφ. 7). Συγκεκριµένα για τις υποδοµές, τον εξοπλισµό και τα µέσα: α) στην παράγραφο 5.1 
καθορίζεται ότι η δέσµευση της διοίκησης του οργανισµού µπορεί να αποδεικνύεται µεταξύ άλλων και µε την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος,  β) στην 
παράγραφο 5.3 υπάρχει η απαίτηση ο οργανισµός να διασφαλίζει την επικοινωνία (προφανώς µέσω της 
κατάλληλης υποδοµής) και ορίζει σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να τηρεί πρωτόκολλο για την έγγραφη 
επικοινωνία,  γ) στην παρούσα παράγραφο 6.2 εξειδικεύονται οι απαιτήσεις για τις υποδοµές, τον εξοπλισµό 
και τα µέσα που υποστηρίζουν την υλοποίηση των έργων του,  δ) στην παράγραφο 7.2.1 τίθενται οι 
απαιτήσεις για την οργάνωση κάθε έργου σε εξοπλισµό και ε) ειδική αναφορά για τους πόρους γίνεται στην 
παράγραφο 7.3.2 που αφορά την εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα,  στ) στην παράγραφο 7.4.4 υπάρχει η 
απαίτηση ο οργανισµός να διασφαλίζει την επικοινωνία και κατά την παρακολούθηση των έργων.    

Ο Οργανισµός θα πρέπει να µπορεί να τεκµηριώσει  ότι ανάλογα µε το επίπεδο διαχειριστικής επάρκειάς του 
η χρησιµοποιούµενη στην διαχείριση έργων υλικοτεχνική υποδοµή επαρκεί και διατηρείται κατάλληλα ώστε 
να καλύπτει τις ανάγκες για την αποτελεσµατική εκτέλεση των διεργασιών του συστήµατος. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας υλικοτεχνικής υποδοµής µε τα εξής στοιχεία: είδος, αριθµός, τρόπος διατήρησης (π.χ. 
προληπτική συντήρηση κάθε έξη µήνες), υπεύθυνος διατήρησης (π.χ. µέσω του προσωπικού ή 
ξεχωριστής οργανωτικής δοµής). 

2. Τεκµηρίωση επάρκειας υλικοτεχνικής υποδοµής σε σχέση µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα έργων. 

3. Τεκµηρίωση καταλληλότητας των επιλεγµένων τρόπων διατήρησης /συντήρησης. 

4. Προσδιορισµός και υλοποίηση ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών σε ότι αφορά την 
αριθµητική επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής, εξοπλισµού και µέσων (π.χ. αποφάσεις για 
προµήθεια νέου εξοπλισµού ή ενοικίαση και τεκµήρια υλοποίησης αυτών κλπ). 

5. Προσδιορισµός και υλοποίηση ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών σε ότι αφορά την 
κατάλληλη διατήρηση της υλικοτεχνικής υποδοµής, εξοπλισµού και µέσων (π.χ. συχνότερη προληπτική 
συντήρηση, ορισµός γραφείου µηχανογράφησης κλπ). 

 

6.2.2 Υποδοµή Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)   

Ο οργανισµός πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη υποδοµής ΤΠΕ στη διαχείριση έργων. Η υποδοµή ΤΠΕ 
στη διαχείριση έργων µπορεί να υποστηρίζει: 

α) τη δοµή ανάλυσης των εργασιών, 

β) τον χρονοπρογραµµατισµό των έργων, 
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γ) τη διαχείριση πόρων, 

δ) την οικονοµική διαχείριση και την παρακολούθηση του προϋπολογισµού των έργων και 

ε) την παραγωγή αναφορών. 

Ειδικότερα για την οικονοµική διαχείριση, η υποδοµή ΤΠΕ µπορεί να υποστηρίζει: 

α) την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, 

β) τη δυνατότητα ελέγχου των λογιστικών εγγραφών, 

γ) την τήρηση του λογιστικού σχεδίου, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία και 

δ) την παρακολούθηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των έργων. 

Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει υποστηρικτικό λογισµικό, αν απαιτείται, για τα ακόλουθα:  

α) δηµιουργία και επικαιροποίηση ιστοσελίδας µε τα στοιχεία του έργου για την πληροφόρηση των 
ενδιαφεροµένων µερών, 

β)    παρακολούθηση της ροής των εργασιών και 

γ) ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διαχείριση εγγράφων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει υποδοµή ΤΠΕ. Μέσω χρησιµοποίησης κατάλληλου λογισµικού θα 
πρέπει να καταγράφει και να παρακολουθεί τις κύριες ηµεροµηνίες και τα στάδια – φάσεις του κάθε έργου 
(π.χ. ηµεροµηνίες προκήρυξης, δηµοπράτησης, υπογραφής σύµβασης, επιµέρους ηµεροµηνίες 
ολοκλήρωσης εργασιών) ώστε να µπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε έργου και να υποβάλει 
αναφορές παρακολούθησης έργων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις επικοινωνίας της εκάστοτε εποπτεύουσας 
Αρχής. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τα βασικά οικονοµικά και χρονικά στοιχεία ως 
προς το σύνολο των έργων του.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να χρησιµοποιεί το προβλεπόµενο για αυτόν από την νοµοθεσία λογιστικό 
σύστηµα, όπως πχ διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα και µηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση, ώστε να 
διασφαλίζονται: η καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, η δυνατότητα ελέγχου των λογιστικών εγγραφών, η 
παρακολούθηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των έργων και η τήρηση του λογιστικού σχεδίου, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία . 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση του χρησιµοποιούµενου λογισµικού που υποστηρίζει τη δοµή ανάλυσης των εργασιών , το 
χρονοπρογραµµατισµό των έργων και την παρακολούθηση έργων) και της συµβατότητας των 
παρακολουθούµενων στοιχείων του κάθε έργου µε τις απαιτήσεις της εποπτεύουσας Αρχής (µηνιαίες, 
τριµηνιαίες αναφορές κλπ), 

2. Παρουσίαση του µηχανογραφηµένου συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης έργων και του λογιστικού 
συστήµατος καθώς και των δυνατοτήτων αυτών. 

3. Πρωτόκολλο εγγράφων 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 
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Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει υποδοµή ΤΠΕ για τη διαχείριση έργων που να υποστηρίζει όλα τα 
αναφερόµενα στα σηµεία α) έως και ε) του προτύπου. Η ανωτέρω υποδοµή ΤΠΕ θα πρέπει να υποστηρίζει 
την παρακολούθηση για κάθε µεµονωµένο έργο όσο και για το σύνολο αυτών σε οποιαδήποτε φάση και αν 
βρίσκονται (µελλοντικά, σε εξέλιξη, ολοκληρωµένα). Με την υποδοµή αυτή υποστηρίζεται επίσης τόσο ο 
επιχειρησιακός σχεδιασµός του οργανισµού όσο και ο ετήσιος προγραµµατισµός των έργων του.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιηµένη ιστοσελίδα για την επικοινωνία του µε τον εξωτερικό 
κόσµο µε τα στοιχεία των εκτελούµενων έργων για τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (ηλεκτρονική απόδοση αριθµών 
πρωτοκόλλου) και σύστηµα διαχείρισης των εγγράφων σε χαρτί µε κωδικοποιηµένο τρόπο σε φακέλους. Το 
σύστηµα διαχείρισης των εγγράφων του οργανισµού θα µπορούσε να υποστηρίζεται και από κατάλληλο 
λογισµικό, θα ήταν δε ιδανικό να υφίσταται ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης εγγράφων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση των χρησιµοποιούµενων εφαρµογών για την διαχείριση των έργων., που µπορεί να 
υποστηρίζουν τη διαχείριση πόρων και την παραγωγή αναφορών.  

2. Επίδειξη δικτυακού τόπου οργανισµού, όπου µπορεί να παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του, 
οι προκηρύξεις έργων του, πληροφορίες κλπ 

3. Επίδειξη του λογισµικού πρωτοκόλλου και του συστήµατος (µεθοδολογίας) διαχείρισης εγγράφων, 
όπως: σηµείο εισόδου εγγράφων στον οργανισµό, χαρακτηρισµός εγγράφων και χρέωση ενεργειών, 
διακίνηση εγγράφων στους ενδιαφερόµενους και αρχειοθέτησή τους 

4. Επίδειξη του πιθανού λογισµικού διαχείρισης εγγράφων. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει υποδοµή ΤΠΕ που να υποστηρίζει εν γένει όσα επιβάλλονται από το 
αντίστοιχο επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας αλλά και ειδικότερα την δηµιουργία και παρακολούθηση 
δεικτών τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο έργων. Με την χρήση δε αυτών των δεικτών 
να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων βελτίωσης του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών αλλά και του τρόπου 
επιλογής, χρηµατοδότησης και προτεραιοποίησης των έργων τα οποία θα συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 
έργων προς εκτέλεση του οργανισµού.   

Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει γραµµατεία ψηφιοποίησης των εισερχοµένων και εξερχοµένων 
εγγράφων, διαχείριση των εγγράφων µε κωδικοποιηµένο ανά έργο και κατηγορία εγγράφου τρόπο σε 
ηλεκτρονικούς φακέλους έργων και κοινοποίηση στους αρµόδιους προς ενέργεια των εγγράφων µέσω 
κατάλληλου λογισµικού (πλήρως ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης εγγράφων). 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση των σχετικών εφαρµογών και των παραγόµενων εκθέσεων. 

2. Επιθυµητή η χρήση ηλεκτρονικών ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης επικοινωνιών 
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7 Υλοποίηση έργου  

7.1 ∆ιεργασίες έναρξης του έργου 

Οι διεργασίες έναρξης του έργου περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση της 
ωρίµανσης και της χρηµατοδότησής του. Στη φάση έναρξης του έργου, δηµιουργείται ο φάκελος του έργου 
στον οποίο ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται  οι πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
έργου. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός δηµιουργεί τον φάκελο του έργου και πρέπει να µεριµνά ώστε σε αυτόν να περιέχονται όλα τα 
στοιχεία και οι πληροφορίες για το έργο. Ο φάκελος του έργου θα πρέπει να συµπληρώνεται και να 
επικαιροποιείται σε όλες τις διεργασίες υλοποίησής του (έναρξης,  σχεδιασµού, ανάθεσης/εκτέλεσης, 
παρακολούθησης εργασιών και διαχειριστικού κλεισίµατος του έργου) και κατά την λειτουργία του. 

Για να διασφαλισθεί ο οµοιογενής τρόπος προετοιµασίας και παρακολούθησης των έργων θα πρέπει να 
δηµιουργείται από τον οργανισµό ένα Σχέδιο Φακέλου Έργου (ΣΦΕ). Το ΣΦΕ, µε τη µορφή που 
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α, αποτελεί το µέρος του εγχειριδίου Σ∆ΕΠ αναφορικά µε την παράγραφο 7 
και για το συγκεκριµένο επίπεδο θα µπορούσε να επέχει θέση διαδικασίας η οποία καλύπτει όλες τις 
σχετικές, µε την παράγραφο αυτή, απαιτήσεις διαδικασιών. 

Η κατάρτιση του φακέλου του έργου βασίζεται, όσον αφορά τα παραγόµενα από τον οργανισµό στοιχεία, σε 
µία σειρά προτύπων Εντύπων που περιέχονται στο ΣΦΕ. 

Τα ελάχιστα στοιχεία µε τα οποία υποχρεούται ο οργανισµός να συµπληρώνει τον φάκελο του έργου αρχικά 
σαν πρόβλεψη και κατά την εκτέλεση του έργου σαν πραγµατοποιηθέντα, συµπεριλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Α. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στον φάκελο του έργου σε έντυπη µορφή και, όσα παράγονται 
από τον οργανισµό, και σε ηλεκτρονική µορφή, για όλα τα έργα του οργανισµού.  

Ο οργανισµός, στο πλαίσιο των διεργασιών έναρξης του έργου, συµπληρώνει τον φάκελο του έργου, µε όλα 
τα στοιχεία (τεχνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικούς κλπ περιορισµούς και όρους,  κλπ) που εξασφαλίζουν τη 
σκοπιµότητά του, την ωρίµανσή του, και την προετοιµασία για τον σχεδιασµό και την υλοποίησή του. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχέδιο Φακέλου Έργου  

2. Φάκελοι των έργων  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί διαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου, σύµφωνα µε τα 
κατ΄ ελάχιστον απαιτούµενα στοιχεία του ΣΦΕ του παραρτήµατος Α, καθώς και τυποποιηµένο τρόπο 
τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου έργου. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω διαδικασία θα προσδιορίζει και τον τρόπο σύνταξης των ως άνω προαναφερόµενων 
απαιτούµενων στοιχείων του φακέλου του έργου, για κάθε είδος έργου. 
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2. Ηλεκτρονικός φάκελος έργου που κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνει τα παραγόµενα από τον Οργανισµό 
έγγραφα καθώς και τις συντασσόµενες µελέτες για τα έργα του που έχουν υποβληθεί σε αυτόν. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί διαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου, σύµφωνα µε τα 
κατ΄ ελάχιστον απαιτούµενα στοιχεία του ΣΦΕ του παραρτήµατος Α, καθώς και τυποποιηµένο τρόπο 
τήρησης πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου του έργου. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος µε τυποποιηµένο τρόπο τήρησής του (εισερχοµένων, εξερχόµενων και 
παραγόµενων από τον οργανισµό εγγράφων). 

 

7.1.1 Καταγραφή αναγκών  

Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας και των επιχειρησιακών του στόχων,  ο οργανισµός πρέπει να εντοπίζει 
τις ανάγκες για έργα που δηµιουργούν αξία, καλύπτουν ανάγκες και παρέχουν οφέλη σε πιθανούς χρήστες 
και αποδέκτες των αποτελεσµάτων του έργου. 

Ο οργανισµός, όταν απαιτείται, πρέπει να εκτιµά τη σκοπιµότητα του έργου δηλαδή το κόστος και τα 
αναµενόµενα οφέλη, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην απασχόληση, στην ισότητα 
ευκαιριών, στην προσβασιµότητα και τη συνέργεια µε άλλα έργα. Ο οργανισµός, όταν απαιτείται, πρέπει να 
αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης  και τη βιωσιµότητα του έργου λαµβανοµένων υπόψη του κόστους 
ωρίµανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας και των αντιλήψεων των ωφελουµένων και λοιπών 
ενδιαφεροµένων µερών για το έργο.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του νοµοθετικού του πλαισίου, θα πρέπει να καθορίζει ή να 
εφαρµόζει στρατηγικούς στόχους και να ερευνά, να εντοπίζει, να καταγράφει και να εξετάζει, µέσα στα 
πλαίσια της αρµοδιότητάς του, τις ανάγκες, τις προτάσεις και όσα σχετικά αιτήµατα τίθενται, για έργα κάθε 
µορφής. Τα έργα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογεί και να τα ιεραρχεί σε πρώτη φάση, µε βάση την πολιτική 
που εφαρµόζει, το µέγεθος της ανάγκης, τη δική του τεχνογνωσία και τις δυνατότητες υλοποίησής τους. Με 
αυτό τον τρόπο, ο οργανισµός θα πρέπει να εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του σε επιµέρους έργα.  

Ο οργανισµός για τον οποίο δεν απαιτείται κάτι τέτοιο  (π.χ. υπηρεσίες ενός Υπουργείου) θα πρέπει να 
εντοπίζει, µε βάση το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του (π.χ. οργανόγραµµα και αρµοδιότητές 
του) τις ανάγκες για έργα, να τις ιεραρχεί και να εισηγείται την υλοποίησή τους, η οποία αποφασίζεται σε 
κεντρικό επίπεδο (π.χ. Γενική Γραµµατείας Υπουργείου) στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής/πολιτικής του. 

Ανάλογα µε τη µορφή του οργανισµού και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του, η τεκµηρίωση της 
εξυπηρέτησης των στόχων του οργανισµού, µπορεί να γίνεται µε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 1 έως 
3, της ενδεικτικής τεκµηρίωσης που ακολουθεί. 

Προκειµένου να εξεταστεί και να τεκµηριωθεί ανάγκη και η σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου, ανάλογα µε 
το είδος αυτού, µπορεί ο οργανισµός να προβαίνει σε διαδικασία εξέτασης αυτών ή και να εκπονεί ειδικές 
µελέτες. Η τεκµηρίωση της ανάγκης και η σκοπιµότητας υλοποίησης του έργου, µπορεί να γίνεται µε ένα ή 
περισσότερα από τα στοιχεία 2 έως 6, της ενδεικτικής τεκµηρίωσης που ακολουθεί. 

 



© ΕΛΟΤ ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2:2008

 

29 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έγγραφο που καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του οργανισµού. 

2. Ενιαίο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού του φορέα στον οποίο υπάγεται ο οργανισµός (π.χ. στρατηγική 
µελέτη, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, κλπ) 

3. Έγγραφο ή πίνακα ή µελέτη, κλπ, διαµέσου του οποίου συνάγεται η εξειδίκευση των στόχων του 
οργανισµού (πχ εγκεκριµένη ΣΑΕ, πρόγραµµα έργων κλπ). 

4. Έγγραφα ή µελέτες µε τα οποία διαπιστώνεται η ανάγκη και η σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου. 

5. Σχέδιο φακέλου του έργου. 

6. Φάκελος του έργου. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η τεκµηρίωση της εξυπηρέτησης των στόχων του οργανισµού και της ανάγκης και της σκοπιµότητας 
υλοποίησης του έργου, γίνεται µε τα κριτήρια του επιπέδου 1. 

Οι οργανισµοί, ανάλογα µε τις θεσµικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να καταρτίσουν αναλυτικό 
επιχειρησιακό πρόγραµµα έργων η διαχείριση του οποίου θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο 
λογισµικό. Για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω θα πρέπει να τηρείται διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης 
και ιεράρχησης έργων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Χρήση κατάλληλου λογισµικού διαχείρισης επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

 

Επιπλέον και εφόσον οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας που διέπει τον οργανισµό το επιβάλλουν: 

2. ∆ιαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ιεράρχησης έργων. 

3. Αρχείο αιτιολόγησης της επιλογής και της ιεράρχησης έργων (π.χ τεχνικό πρόγραµµα ∆ήµου ή 
επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆ήµου, όπου εφαρµόζεται). 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η τεκµηρίωση της εξυπηρέτησης των στόχων του οργανισµού και της ανάγκης και της σκοπιµότητας 
υλοποίησης του έργου, γίνεται µε τα κριτήρια του επιπέδου 2. 

Οι οργανισµοί, είτε καθορίζουν οι ίδιοι τους στρατηγικούς τους στόχους είτε οι στόχοι τους καθορίζονται σε 
κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει να παρακολουθούν, να µετρούν και να αναλύουν τις διεργασίες αξιολόγησης 
και ιεράρχησης των έργων µέσω δεικτών παρακολούθησης 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆είκτες παρακολούθησης και αποτελέσµατα από την χρήση τους. 
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7.1.2 Προετοιµασία και ωρίµανση  

Ο οργανισµός πρέπει να εξετάζει τις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης και να αποφασίζει για την 
προετοιµασία των έργων προς εκτέλεση. Ο οργανισµός πρέπει να µεριµνά για την απαιτούµενη 
προετοιµασία και ωρίµανση ώστε να προλαµβάνεται  η εµφάνιση προβληµάτων, που µπορεί να επηρεάσουν 
δυσµενώς την εκτέλεση του έργου.   

Ο οργανισµός, όταν απαιτείται, πρέπει να: 

α) καταρτίζει πρόγραµµα µελετών, µεριµνά για την εκτέλεσή του και αναλαµβάνει έγκαιρα τις απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες προετοιµασίας π.χ. αδειοδοτήσεις  και απαλλοτριώσεις ή λήψη κανονιστικών 
αποφάσεων, 

β) εκτιµά το κόστος του έργου και συντάσσει σχέδιο προϋπολογισµού  

γ) προετοιµάζει τις δηµοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων και τευχών δηµοπράτησης ή/και 

δ) σχεδιάζει τις διαδικασίες επιλογής ωφελουµένων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξετάζει µε βάση την αρχική εκτίµηση του κόστους του έργου, τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησής του ή την ένταξή του σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ή και δυνατότητες 
αυτοχρηµατοδότησης-συγχρηµατοδότησής του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει καταγεγραµµένους 
όλους τους δυνητικούς τρόπους χρηµατοδότησης των έργων του και να χρησιµοποιεί τα απαραίτητα 
εργαλεία (πχ Internet) για να ενηµερώνεται σχετικά. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτιµά και να θέτει σε διαθεσιµότητα τους πόρους που απαιτούνται 
(προσωπικό, υποδοµές, χρηµατοδότηση, κλπ) προκειµένου να προβεί σε δικές του ενέργειες προετοιµασίας 
ή υποβοήθησης σχετικών διαδικασιών. Ο οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά και για την καταγραφή, τον 
προγραµµατισµό και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών ωρίµανσης (Παράρτηµα Α) προς 
αποφυγή µελλοντικών προβληµάτων καθυστερήσεων. 

Η τεκµηρίωση των σχετικών απαιτήσεων µπορεί να γίνεται διαµέσου του ΣΦΕ, στο οποίο εµπεριέχονται τα 
στοιχεία 1 έως 7. 

Σε περιπτώσεις διαχείρισης έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), ο 
οργανισµός θα πρέπει να σχεδιάζει τις διαδικασίες επιλογής ωφελούµενων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχέδιο του Φακέλου του Έργου (Παράρτηµα Α) 

2. Φάκελοι έργων. 

3. ∆ιαδικασία επιλογής ωφελουµένων (έργα ΕΚΤ) 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει, µε βάση την εµπειρία του από προηγούµενα έργα, να καταρτίζει για κάθε είδος 
έργο που υλοποιεί, σχέδια ή να τηρεί διαδικασίες για: 

• Την κατάρτιση του προγράµµατος µελετών-ενεργειών, του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος και τον 
προϋπολογισµό (δαπάνη) αυτών  
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• Την εκτίµηση του κόστους του έργου. 

Ο οργανισµός χρησιµοποιεί τα ανωτέρω αναφερόµενα σχέδια ή διαδικασίες κατάλληλα προσαρµοσµένες για 
τις ανάγκες του έργου 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχέδια ή διαδικασίες για  

• α) την κατάρτιση του προγράµµατος µελετών-ενεργειών  

• β) του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος και τον προϋπολογισµό (δαπάνη) αυτών  

• γ) την εκτίµηση του κόστους του έργου. 

 
2. Φάκελοι Έργων που περιλαµβάνουν α) πρόγραµµα µελετών-ενεργειών, αναλυτικό χρονοδιάγραµµα 

και προϋπολογισµό αυτών, β) εκτίµηση του κόστους του έργου. 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης (χρόνου, κόστους, πόρων, 
ποσοτήτων, κλπ)  που αφορούν την προετοιµασία και εκτέλεση των έργων του. 

Ο Οργανισµός παρακολουθεί συστηµατικά µέσω των δεικτών αυτών την επίδοσή του κατά την προετοιµασία 
και ωρίµανση και αξιοποιεί τα δεδοµένα αυτά για βελτιστοποίηση των σχεδίων (βλ. Επίπεδο 2) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Καθορισµός δεικτών παρακολούθησης που αφορούν την προετοιµασία και εκτέλεση των έργων του 
οργανισµού. 

2. Παρακολούθηση δεικτών. 

3. Ενέργειες βελτιστοποίησης των σχεδίων ή διαδικασιών (βλ. Επίπεδο 2) 

 

7.2 ∆ιεργασίες σχεδιασµού  

Ο οργανισµός πρέπει να εκπονεί σχέδιο διαχείρισης του έργου (βάσει του τεχνικού δελτίου και των σχετικών 
υποχρεώσεων, στην περίπτωση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων) για να καθοδηγήσει την εκτέλεση και 
τον έλεγχό του.   

Το σχέδιο διαχείρισης έργου µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) αντικείµενο του έργου που περιλαµβάνει τις φάσεις του έργου, τη δοµή ανάλυσης των εργασιών του και 
τον ορισµό των παραδοτέων, 

β) οργάνωση έργου, 

γ) πρόγραµµα ελέγχων, 

δ) χρονοδιάγραµµα έργου, 

ε) δείκτες παρακολούθησης του έργου, 
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στ) διαχείριση κινδύνων, 

ζ) οικονοµική διαχείριση, 

η) σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας και 

θ) διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

H αποτελεσµατική διαχείριση έργου περιλαµβάνει όλες τις συντονισµένες δραστηριότητες για τη διεύθυνση 
και τον έλεγχό του και θα πρέπει να υλοποιείται µέσα από ένα σχέδιο διαχείρισης έργου (Σ∆Ε), τµήµα του 
Φακέλου Έργου, το οποίο εφαρµόζεται από τον οργανισµό µετά από την εκπόνηση των µελετών που 
απαιτούνται.  

Το εφαρµοζόµενο Σ∆Ε αξιοποιεί το περιεχόµενο  του φακέλου του έργου και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία του 
οργανισµού για το έργο. 

Για τη περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτείται και από άλλο φορέα, το Σ∆Ε πρέπει να λαµβάνει ακριβώς 
και λεπτοµερειακώς υπόψη του και τους όρους τους οποίους θέτει ο φορέας  ο οποίος χρηµατοδοτεί εξ 
ολοκλήρου ή συγχρηµατοδοτεί το έργο. 

Το Σ∆Ε αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση των όρων των συµβατικών τευχών και περιλαµβάνει το σύνολο 
των προβλεπόµενων ενεργειών στις παραγράφους (α) έως και (θ) του Οργανισµού, οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητο να είναι καταγεγραµµένες σε ένα ενιαίο έντυπο /κείµενο. 

Το Σ∆Ε προσδιορίζει: 

(α) Το αντικείµενο του έργου (Παράρτηµα Α), 

(β) Την οργάνωση του έργου (παρ. 7.2.1) 

(γ) Το πρόγραµµα ελέγχων (παρ. 7.2.2) 

(δ) Το χρονοδιάγραµµα του έργου (παρ. 7.2.3) 

(ε) Τους δείκτες παρακολούθησης του έργου (παρ. 7.2.4).  

(στ) Τη διαχείριση κινδύνων (παρ. 7.2.5) 

(ζ) Την οικονοµική διαχείριση. - (παρ. 7.4.6) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχέδιο Φακέλου Έργου όπου προβλέπεται το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Έργου το οποίο περιλαµβάνει τα 
σηµεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) 

2. Φάκελοι Έργων 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τυποποιεί το περιεχόµενο των Σ∆Ε, αναπτύσσοντας σχετικό σχέδιο για κάθε 
είδος έργου που υλοποιεί 
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Το Σ∆Ε θα πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµατικά τα παρακάτω στοιχεία: 

(η) Σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας. - (βλέπε και παρ. 7.4.4) 

 (θ) ∆ιαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. - (βλέπε και παρ. 7.4.5) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Υποδείγµατα Σ∆Ε 

2. Σχέδιο Φακέλου Έργου όπου προβλέπεται το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Έργου το οποίο συµπληρωµατικά 
περιλαµβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στα σηµεία (η) και (θ)  

3. Φάκελοι Έργων. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Το Σ∆Ε θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

Τον συσχετισµό των δεικτών παρακολούθησης του συγκεκριµένου έργου (βλέπε παρ. 7.2.4) µε τους δείκτες 
παρακολούθησης των έργων του οργανισµού.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Υποδείγµατα Σ∆Ε 

2. Φάκελοι Έργων µε παρουσίαση του ανωτέρω συσχετισµού δεικτών. 

 

7.2.1 Οργάνωση έργου και ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισµό 

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει, όταν απαιτείται: 

α) την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό µε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση, έλεγχο, 
υποστήριξη και διαχείριση του έργου συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής διαχείρισης, 

β) την ανάθεση εργασιών και τον προσδιορισµό των ρόλων των µελών της οµάδας έργου, 

γ) την καταγραφή των ενδεχόµενων αναγκών κατάρτισης / επιµόρφωσης για τους εργαζόµενους της 
οµάδας έργου και την υλοποίηση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράµµατος και 

δ) την καταγραφή των αναγκών σε πόρους για την εκτέλεση του έργου καθώς και την εξασφάλιση ή/και 
προµήθεια αυτών. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να οργανώνει την διαχείριση, τον, έλεγχο και την διοίκηση του έργου λαµβάνοντας 
υπόψη το είδος, την (τεχνική) πολυπλοκότητα και το οικονοµικό µέγεθός του.  

Ο οργανισµός συγκροτεί την οµάδα έργου και κατανέµει τις αρµοδιότητες στα µέλη της λαµβάνοντας υπόψη  
τις ιδιαίτερες επιστηµονικές απαιτήσεις του έργου, την τεχνογνωσία και την αντίστοιχη επιστηµονική 
επάρκεια των υπευθύνων και την ισχύουσα νοµοθεσία . 
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Ο Οργανισµός θα πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες εξασφάλισης της 
εκπαίδευσης/επιµόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού κλπ, προκειµένου αυτό να καταστεί ικανό να 
ανταποκριθεί στις επιστηµονικές απαιτήσεις της εργασίας του. 

Ο Οργανισµός, επιπλέον, θα πρέπει να προχωρήσει στην διάθεση ή στις κατάλληλες ενέργειες για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης για την προµήθεια τυχόν αναγκαίου εξοπλισµού και µέσων 
προκειµένου η οµάδα έργου να επιτελέσει απρόσκοπτα τα καθήκοντά της. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Απόφαση ορισµού οµάδας έργου, µε Πίνακα αντιστοίχισης των απαραίτητων δραστηριοτήτων του έργου 
µε το αντίστοιχο κατάλληλο προσωπικό. 

2. Έντυπο καταγραφής και διάθεσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισµού και µέσων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της οµάδας έργου. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να διαχειρίζεται το προσωπικό και τα µέσα που διαθέτει µε βάση καταγεγραµµένη 
µεθοδολογία και χρησιµοποιώντας αναλυτική κατανοµή στις δραστηριότητες του κάθε έργου, λαµβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των έργων που υλοποιεί. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί την καταγεγραµµένη εµπειρία του 
σε αντίστοιχα έργα τα οποία έχει ήδη ολοκληρώσει.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Καταγεγραµµένη µεθοδολογία ορισµού οµάδας έργου. 

2. Αναλυτική κατανοµή προσωπικού στις δραστηριότητες κάθε έργου καθώς και στο σύνολο των έργων 
που αυτός υλοποιεί, η οποία υποστηρίζεται από πίνακες ή/και ιστογράµµατα.  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να καταγράφει µέσω κατάλληλου λογισµικού τις ανάγκες κατάρτισης/επιµόρφωσης 
των εργαζοµένων της οµάδας έργου και την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης/επιµόρφωσης τόσο 
για το εν λόγω έργο, όσο και για το σύνολο των έργων του οργανισµού. Μέσω αυτής της καταγραφής 
υποστηρίζεται η βελτίωση της αξιοποίησης του προσωπικού. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πλήρης ηλεκτρονική οργάνωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης, του ελέγχου και της διοίκησης του 
έργου, (σε προσωπικό, εξοπλισµό και µέσα), σε συνδυασµό µε όλα τα άλλα έργα του οργανισµού. 
Αυτοµατοποιηµένη καταγραφή αποκλίσεων και δυνατότητα άµεσης ανακατανοµής τους όταν αυτό 
απαιτείται.  

 

7.2.2 Πρόγραµµα ελέγχων  

Το πρόγραµµα ελέγχων, όταν απαιτείται, πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) τον προσδιορισµό των µεθόδων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση και τον έλεγχο 
ποιότητας του έργου,  
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β) τις µεθόδους ελέγχου και αποδοχής παραδοτέων σε συνδυασµό µε τα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής 
αξιολόγησης των παραδοτέων του έργου και  

γ) τους υπευθύνους ελέγχου. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός µεριµνά, για την κατάρτιση προγράµµατος ποιοτικών ελέγχων των έργων ανά κατηγορία, 
τύπο, τεχνική πολυπλοκότητα και οικονοµικό µέγεθος, τον τρόπο και έκταση διενέργειάς τους και την 
αντιµετώπιση ενδεχόµενων αποκλίσεων. 

Στο πρόγραµµα ελέγχων ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των τµηµάτων του έργου, οι 
οποίες δεν θα πρέπει να υπολείπονται από αυτές που ορίζονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις 
προδιαγραφές, καθώς και οι υπεύθυνοι ελέγχου οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και επιστηµονική κατάρτιση. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πρόγραµµα ελέγχων. 

2. ∆ιαδικασία διαχείρισης ποιότητας έργων (κατάρτιση όρων ποιοτικού ελέγχου, περιεχόµενο και έκταση 
αυτού, ορισµός υπευθύνων ελέγχου, αντιµετώπιση αποκλίσεων). 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, θα πρέπει να µεριµνά για την 
κατάρτιση προγράµµατος ελέγχων των έργων και ορισµό υπευθύνων, ανά κατηγορία, τύπο, τεχνική 
πολυπλοκότητα και οικονοµικό µέγεθος λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των έργων που υλοποιεί. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Συγκεντρωτική καταγραφή των προγραµµάτων ελέγχων του συνόλου των έργων που υλοποιεί ο 
οργανισµός. 

 

7.2.3 Χρονοδιάγραµµα έργου  

Ο οργανισµός πρέπει να: 

α) διαµορφώνει χρονοδιάγραµµα, 

β) προσδιορίζει τους απαιτούµενους πόρους για κάθε δραστηριότητα, όπου απαιτείται και 

γ) σχεδιάζει την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να προβαίνει σε χρονικό προγραµµατισµό, στο πλαίσιο του οποίου: 
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• Κατατέµνει και αναλύει ιεραρχικά το συνολικό έργο σε επί µέρους φάσεις και για µεγάλα ή πολύπλοκα 
έργα σε υποέργα, φάσεις, πακέτα εργασιών ή/και δραστηριότητες (work breakdown structure). 

• Καθορίζει αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µεταξύ αυτών και της απαιτούµενης οργανωτικής δοµής 
διαχείρισης και ελέγχου (project organization). Καθορίζει επίσης αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µε άλλα 
έργα τα οποία εκτελεί ο οργανισµός ή άλλοι φορείς. 

• Καθορίζει µηχανισµούς παρακολούθησης της τήρησης εφαρµογής και ενηµέρωσης των 
χρονοδιαγραµµάτων αυτών. 

• Καθορίζει τον τρόπο χειρισµού των αποκλίσεων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος του έργου στο οποίο αποτυπώνονται όσα προβλέπονται ανωτέρω και 
πρόβλεψη για µηνιαία παρακολούθηση. 

2. Σχετικού όροι των συµβατικών τευχών, µε επισήµανση του σηµείου στο οποίο προσδιορίζεται το σχετικό 
χρονοδιάγραµµα, οι υποχρεωτικές προθεσµίες παράδοσης τµηµάτων του έργου καθώς και η συνολική, 
οι τµηµατικές (αποκλειστικές ή µη) προθεσµίες και οι ποινικές ρήτρες στην περίπτωση αθέτησής τους. 

3. Μηνιαίες παρακολουθήσεις έργων. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να διαµορφώνει συνολικό πλάνο διαχείρισης των έργων του (masterplan) στο 
οποίο θα περιλαµβάνονται τα χρονοδιαγράµµατα όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίησή τους 
καθώς και αναλυτικές εκτιµήσεις των απαιτούµενων πόρων για κάθε δραστηριότητα.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Συνολικό πλάνο διαχείρισης των έργων του (masterplan) µε αναλυτικές εκτιµήσεις των απαιτούµενων 
πόρων για κάθε δραστηριότητα και συνολικά. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί και να βελτιώνει τα χρονοδιαγράµµατα έργων, µέσω της 
συνεχούς βελτίωσης των τυποποιηµένων «πακέτων» εργασιών του οργανισµού. Επίσης θα πρέπει να 
αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες έτσι ώστε π.χ. να εξασφαλίζει απευθείας διασύνδεση (on-line) του 
συστήµατος του µε την έδρα του Αναδόχου ή τον τόπο του έργου για άµεση παρακολούθηση της εξέλιξής 
του και την έγκαιρη καταγραφή των πιθανών αποκλίσεων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Τεκµήρια συνεχούς βελτίωσης των τυποποιηµένων «πακέτων εργασιών» του οργανισµού. 

2. Χρήση δεικτών σε επίπεδο «πακέτων» εργασιών ή/και εργασιών και πρόβλεψη αξιοποίησής τους για 
τον εντοπισµό αποκλίσεων. 

3. Απευθείας διασύνδεση (on-line) του συστήµατος του οργανισµού µε την έδρα του Αναδόχου ή τον τόπο 
του έργου για άµεση παρακολούθηση της εξέλιξής του έργου και καταγραφή των πιθανών αποκλίσεων. 
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7.2.4 ∆είκτες παρακολούθησης του έργου 

Ο οργανισµός πρέπει να τεκµηριώνει την πορεία εκτέλεσης των έργων µε δείκτες που µπορούν να 
περιλαµβάνουν δείκτες χρονικής, οικονοµικής προόδου και εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου. Οι δείκτες 
αυτοί πρέπει να συµβάλλουν στον εντοπισµό των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 
εκτέλεση του έργου. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να θέτει δείκτες παρακολούθησης του έργου οι οποίοι θα συνδέουν τις σχέσεις 
µεταξύ του προς υλοποίηση φυσικού αντικειµένου και του χρονοδιαγράµµατος. 

∆είκτες παρακολούθησης µπορεί να τίθενται και από τη Αρχή χρηµατοδότησης του έργου. 

Οι δείκτες παρακολούθησης του έργου µπορεί να είναι οικονοµικοί (αξία παραδοτέων/συνολική αξία έργου), 
χρονικοί (χρόνος απόδοσης παραδοτέων/αρχικός εκτιµώµενος χρόνο απόδοσής τους) κλπ. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆είκτες παρακολούθησης του έργου. 

2. Προβλεπόµενοι τρόποι παρακολούθησης των δεικτών. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά την πορεία των δεικτών µε σχετικές περιοδικές 
αναφορές, οι οποίες θα προβλέπονται π.χ. στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Η ενέργεια αυτή θα µπορούσε να 
υποστηρίζεται και µε την χρήση κατάλληλου λογισµικού. 

Ο υπεύθυνος/οι έργου θα εξάγουν συµπεράσµατα µε βάση τις σχετικές περιοδικές αναφορές, µε σκοπό την 
έκδοση εντολών για προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σύνταξη περιοδικών αναφορών για την επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων από τους δείκτες 
παρακολούθησης του έργου. 

2.  Χρήση κατάλληλου λογισµικού. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί άµεσα την πορεία των δεικτών οι οποίοι θα προβλέπονται π.χ. 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Η ενέργεια αυτή µπορεί να υποστηρίζεται µε την χρήση κατάλληλου λογισµικού 
απευθείας συνδεδεµένου (on-line) µε τα αντίστοιχα συστήµατα του αναδόχου. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Συνεχής παρακολούθηση των δεικτών του έργου. 
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2. Απευθείας συνδέσεις (on-line) µε αντίστοιχα συστήµατα αναδόχου και παρακολούθηση σχετικών 
δεικτών. 

 

7.2.5 ∆ιαχείριση κινδύνων   

Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο οργανισµός, όταν απαιτείται, πρέπει να: 

α) εντοπίζει και να καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους του έργου, 

β) εκτιµά τη διακινδύνευση του έργου µέσω ποιοτικής ή/και ποσοτικής ανάλυσης των κινδύνων,  

γ) σχεδιάζει την απόκριση στους κινδύνους και 

δ) σχεδιάζει την παρακολούθηση των κινδύνων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εντοπίζει, αξιολογεί και ιεραρχεί τους κινδύνους απόκλισης από τους 
συµβατικούς όρους (ποιοτικούς, χρονικούς, οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας κλπ) καθώς και τους 
ενδεχόµενους κινδύνους του έργου και του προσωπικού από φυσικά και λοιπά αίτια, λαµβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές διατάξεις.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας/έντυπο καταγραφής, αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων. 

2. Συµβατικά τεύχη, στα οποία θα περιλαµβάνεται σχετικό κεφάλαιο µε τους όρους παρακολούθησης και 
αντιµετώπισης των κινδύνων. 

3. «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» (ΣΑΥ) και «Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας» (ΦΑΥ), όπου προβλέπεται 
στην σχετική νοµοθεσία 

4. Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, όπου προβλέπεται στην σχετική νοµοθεσία 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει, επιπλέον, να εντοπίζει, αξιολογεί και ιεραρχεί: 

- Τους κινδύνους πιθανών δικαστικών ή άλλων διενέξεων µε τον ανάδοχο. 

- Τους κινδύνους πιθανών δικαστικών ή άλλων διενέξεων µε τρίτους ενδιαφερόµενους για το έργο. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας/έντυπο καταγραφής, αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων το οποίο επιπλέον καταγράφει και 
αντιµετωπίζει τους ανωτέρω κινδύνους. 

2. Συµβατικά τεύχη, στα οποία θα περιλαµβάνεται σχετικό κεφάλαιο µε τους όρους παρακολούθησης και 
αντιµετώπισης των υπόψη κινδύνων. 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εκτιµά τη διακινδύνευση του έργου µέσω ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των 
κινδύνων και να εκπονεί σχέδια απόκρισης.  Η ενέργεια αυτή θα µπορούσε να υποστηρίζεται και µε την 
χρήση κατάλληλου λογισµικού. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Καταγραφή µεθοδολογίας για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κινδύνων. 

2. Σχέδια απόκρισης στους κινδύνους. 

3. Χρήση κατάλληλου λογισµικού. 

 

7.3 Εκτέλεση µε ίδια µέσα - ανάθεση συµβάσεων µε δηµόσιο διαγωνισµό 

7.3.1 Γενικά  

Ο οργανισµός πρέπει να αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού και τον τρόπο 
ανάθεσης ανάλογα µε το είδος του έργου, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του και σύµφωνα µε τις 
εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εγκριτικές πράξεις. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξετάζει το νοµικό πλαίσιο του έργου, το οποίο καθορίζεται από το είδος και το 
µέγεθος αυτού, σε σχέση µε το εγκεκριµένο οργανόγραµµά του, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί και να 
υποστηρίζει πλήρως το σύνολο των απαραίτητων λειτουργιών και διαδικασιών υλοποίησης των 
(συγχρηµατοδοτούµενων ή µη) πράξεων. 

Θα πρέπει να αποδεικνύεται από το νοµικό καθεστώς του οργανισµού η αρµοδιότητα συγκρότησης των κατά 
περίπτωση συλλογικών οργάνων, στις περιπτώσεις ανάθεσης υπηρεσιών ή προµηθειών. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Απόφαση του οργανισµού για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού 

2. Απόφαση του οργανισµού για τον τρόπο ανάθεσης ανάλογα µε το είδος του έργου 

3. Π∆ ή Νόµος ή άλλο κείµενο που συστήνει τον οργανισµό και καθορίζει την οργάνωση και τις 
αρµοδιότητες των διαφόρων οργανικών µονάδων και τη σύνθεση του προσωπικού. 

 
7.3.2 Εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα 

Σε περίπτωση που ο οργανισµός  αποφασίζει την εκτέλεση έργου (µέρους ή του συνόλου) µε ίδια µέσα 
πρέπει να πραγµατοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε: 

α) να προσδιορίζονται οι εργασίες και τα παραδοτέα, οι πόροι και οι ποσότητες που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν µε το αντίστοιχο κόστος τους και το ακριβές χρονοδιάγραµµα των επί µέρους 
στοιχείων του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και 
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β) να ορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες και στελέχη που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση του έργου, και να 
προσδιορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των 
παραδοτέων.  

Όταν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, ο οργανισµός πρέπει να µεριµνά σχετικά π.χ. για πρόσληψη 
προσωπικού ή προσφυγή σε τεχνογνωσία τρίτων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίζει το νοµικό πλαίσιο υλοποίησης (µέρους ή του συνόλου) του έργου 
και να αποφασίζει την υλοποίηση της πράξης µε ίδια µέσα µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του, στην 
οποία θα τεκµηριώνεται ότι αυτή είναι νόµιµη και η πλέον συµφέρουσα λύση. 

Στη περίπτωση που ο οργανισµός αποφασίσει την υλοποίηση της πράξης µε ίδια µέσα, θα πρέπει να 
προσδιορίζει τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία (πχ µελέτη, χρονοδιάγραµµα, ποσότητες κλπ) του προς 
υλοποίηση έργου.  

Ο οργανισµός θα πρέπει να προβαίνει στην συγκρότηση της οµάδας έργου και στην επικαιροποίηση Σχεδίου 
∆ιαχείρισης του Έργου (Σ∆Ε), µε προσαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεων του σχεδίου στις δικές του 
δυνατότητες, ενέργειες και ευθύνες. 

Από το επικαιροποιηµένο Σ∆Ε θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαιτερότητες του έργου που δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν από το προσωπικό, τα υλικοτεχνικά µέσα και τη τεχνογνωσία του οργανισµού. Ο 
οργανισµός, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του ή η  υλικοτεχνική υποδοµή του ή η 
τεχνογνωσία του για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να αποφασίζει, βασιζόµενος σε νόµιµες 
διαδικασίες, την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ή την απασχόληση µέσων τρίτων  ή την αγορά µέσων 
και υλικών ή την παροχή τεχνογνωσίας τρίτων. 

Η επιλογή και απασχόληση του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται µε βάση την ειδικότητα αυτού και την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Απόφαση του οργανισµού για εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα. 

2. Απόφαση έγκρισης των όρων (αντικειµένου, προδιαγραφών, τεχνικών κλπ στοιχείων, οµάδας έργου, 
µέσων και υλικών, κλπ) υλοποίησης του έργου. 

3. Π∆ ή Νόµος ή άλλο κείµενο που συστήνει τον οργανισµό και καθορίζει οργάνωση και αρµοδιότητες 
οργανικών µονάδων και προσωπικού. 

4. Απόφαση του οργανισµού για τυχόν πρόσληψη (ή ενίσχυση από άλλο οργανισµό του ίδιου φορέα) 
πρόσθετου προσωπικού ή απασχόληση µέσων τρίτων ή αγορά µέσων και υλικών ή την παροχή 
τεχνογνωσίας τρίτων. 

5. Επικαιροποιηµένα Σ∆Ε τα οποία να περιλαµβάνουν τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία (πχ µελέτη, 
χρονοδιάγραµµα, ποσότητες κλπ) του προς υλοποίηση έργου  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί ∆ιαδικασία εκτέλεσης µε ίδια µέσα έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
τυποποιηµένη και κεντρική προσέγγιση για κάθε έργο αλλά και για το σύνολο των έργων του οργανισµού 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 
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1. ∆ιαδικασία εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα. 

 

7.3.3 Εκτέλεση έργου µε ανάδοχο 

7.3.3.1 Γενικά 

Ο οργανισµός πρέπει να συνάπτει συµβάσεις ανάθεσης έργων µε εξωτερικούς αναδόχους κατόπιν 
εφαρµογής διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση του εφαρµοστέου θεσµικού και κανονιστικού 
πλαισίου σε όλα τα στάδια από την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης έως και την υπογραφή σύµβασης. 

Η εφαρµογή των διαδικασιών αποσκοπεί στην τεκµηριωµένη, κατά νόµο, ανάθεση των έργων και στην 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεσή τους. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει για τη συµπλήρωση του φακέλου του έργου προκειµένου να µπορεί να 
προβεί στην κατάρτιση των συµβατικών όρων, στη σύνταξη των συµβατικών τευχών και την έγκρισή τους. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι µε τα συµβατικά τεύχη διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή του 
διαγωνισµού, η νοµιµότητα και η οµαλή, αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση του έργου. Τα συµβατικά 
τεύχη συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν και περιέχουν όλους τους όρους που πηγάζουν 
από  τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του έργου και ιδιαίτερα στο Σ.∆.Ε. 

Στο ΣΦΕ (Παράρτηµα Α) καταγράφονται οι βασικοί περιοριστικοί κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει 
να συντάσσονται. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σ.Φ.Ε. 

2. Φάκελος έργου µε Συµβατικά τεύχη σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

3. Απόφαση έγκρισης διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί ∆ιαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου ανάλογα µε το 
είδος το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του καθώς και ∆ιαδικασία έγκρισης διακήρυξης και λοιπών 
συµβατικών τευχών έτσι ώστε να διασφαλίζεται τυποποιηµένη και κεντρική προσέγγιση για κάθε έργο αλλά 
και για το σύνολο των έργων του οργανισµού 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία σύνταξης και έγκρισης διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών 

 

7.3.3.2 Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµού 

Ο οργανισµός πρέπει να τηρεί διαδικασίες για τη διασφάλιση και τεκµηρίωση της τήρησης του εθνικού και 
κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιµασία του διαγωνισµού και ειδικότερα για τη λήψη 
απόφασης του τρόπου εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού καθώς και για τη διενέργεια των 
απαιτούµενων διοικητικών πράξεων του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου.  
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Οι διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισµού πρέπει να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο 
διενέργειας του διαγωνισµού και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός δηµοσιοποιεί τον διαγωνισµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τηρεί τους  κανόνες 
δηµοσιότητας που είναι υποχρεωτικοί, ανάλογα µε το είδος του διαγωνισµού και τον προϋπολογισµό του 
έργου. Οι απαιτήσεις δηµοσιότητας που επιβάλλονται από τις σχετικές διατάξεις, καταγράφονται µε 
τυποποιηµένο τρόπο και εφαρµόζονται κατά τη δηµοσιοποίηση της διακήρυξης του έργου. 

Ο οργανισµός µε απόφασή του, συγκροτεί την επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγωνισµό. 

Η σύσταση αυτής (υπηρεσιακά ή µη µέλη, ο αριθµός τους, κλπ µέλη) καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις, 
ανάλογα µε το είδος του διαγωνισµού και το σύστηµα δηµοπράτησης. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξετάζει αν το έργο της επιτροπής διαγωνισµού επιτελείται µε νόµιµο τρόπο και 
εάν τηρούνται όσα προβλέπονται στην προκήρυξη και στους όρους του διαγωνισµού. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α). 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία προετοιµασίας και διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

7.3.3.3 Έλεγχος  προσφορών 

Ο οργανισµός πρέπει να τηρεί διαδικασίες για τον έλεγχο των στοιχείων συµµετοχής και των προσφορών 
των υποψήφιων αναδόχων µε βάση το εφαρµοστέο θεσµικό πλαίσιο και τους όρους της προκήρυξης.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να ελέγχει τις προσφορές των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
θεσµικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης. Στα πλαίσια αυτά τηρεί διαδικασίες οι οποίες βασίζονται και 
παραπέµπουν στις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία ελέγχου προσφορών. 

 

7.3.3.4 Χειρισµός ενστάσεων 

Ο οργανισµός πρέπει να τηρεί διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων ή άλλης µορφής διαφωνιών 
διαγωνιζοµένων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν στα διάφορα στάδια και είδη διαγωνισµών.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 
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Ο οργανισµός θα πρέπει να τηρεί διαδικασίες εξέτασης διαφωνιών όπως ενστάσεις ή προσφυγές ή αιτήσεις 
ασφαλιστικών µέτρων και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στις διαδικασίες αυτές προβλέπεται  η εξέταση των 
διαφωνιών ως προς τη νοµιµότητά τους και ως προς την κανονικότητά τους. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασίες χειρισµού αντιρρήσεων/ενστάσεων/προσφυγών. 

 

7.3.3.5 Υπογραφή σύµβασης – Ολοκλήρωση διαγωνισµού 

Ο οργανισµός πρέπει να τηρεί διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων, σε ενδιάµεσο ή τελικό στάδιο του 
διαγωνισµού, την ανασκόπηση και την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης. Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των εφαρµοστέων απαιτήσεων για 
κοινοποίηση και δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισµού, ο οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει, πριν από την 
υπογραφή Απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας: 
-Να προβεί σε όσες ενέργειες επιβάλλονται για τον έλεγχο νοµιµότητας του διαγωνισµού. 
-Να αποστέλλεται  στη ∆Α το σχέδιο συµφωνητικού, το σχέδιο απόφασης αποτελέσµατος της δηµοπρασίας  
Μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, ο οργανισµός εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας και ανάθεσης του έργου, καλεί τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύµβασης και 
υπογράφει αυτή. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασίες έγκρισης αποτελέσµατος δηµοπρασίας και υπογραφής συµφωνητικού (σύµβασης). 

 

7.4 Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου  

7.4.1 Γενικά 

Ο οργανισµός πρέπει να διατηρεί αρχεία, π.χ. στο φάκελο έργου,  που τεκµηριώνουν την εκτέλεση του έργου 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ή/και τον κατάλληλο χειρισµό των µη συµµορφώσεων, αποκλίσεων ή 
ζητηµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση.  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει τη φυσική και οικονοµική εξέλιξη του έργου, µε 
εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους όρους των συµβατικών 
τευχών και το σχέδιο διαχείρισης του έργου. 

Τα στοιχεία ελέγχων και διοικητικών πράξεων χειρισµού των αποκλίσεων τηρούνται στον φάκελο του 
έργου. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 
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1. Φάκελοι έργων µε τεκµήρια παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας, των όρων των συµβατικών 
τευχών και του σχεδίου διαχείρισης του έργου (π.χ. Εκθέσεις προόδου και αναφορές του έργου, 
παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος, ποιοτικούς ελέγχους κλπ). 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός, επιπλέον, θα πρέπει να τηρεί διαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου 
καθώς και τυποποιηµένο τρόπο τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου έργου.  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος έργου, κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παραγόµενα από τον 
Οργανισµό έγγραφα καθώς και τις µελέτες. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Καταγεγραµµένη µεθοδολογία παρακολούθησης του της ισχύουσας νοµοθεσίας, των όρων των 
συµβατικών τευχών και του σχεδίου διαχείρισης του έργου, µε τη χρήση λογισµικού που υποστηρίζει 
την κεντρική διαχείριση των έργων π.χ. παρακολούθηση συνολικά των χρονοδιαγραµµάτων όλων των 
έργων του οργανισµού. 

2. ∆ιαδικασία σύνταξης και τήρησης του φακέλου του έργου.  

3. Ηλεκτρονικός φάκελος έργου. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός χρησιµοποιεί εξειδικευµένο λογισµικό διαχείρισης έργων. 

Για τα σύνθετα έργα, ο οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει για την εκπόνηση µελέτης χρονικού 
προγραµµατισµού του συνολικού έργου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις δράσεις και για τα απλούστερα έργα 
απλούστερων χρονοδιαγραµµάτων. ∆ιαµέσου αυτών διαπιστώνει και αντιµετωπίζει ιδιαίτερα τα κρίσιµα 
σηµεία και διαδροµές ενεργειών και µπορεί να εκτιµά ορθότερα τον υπολειπόµενο χρόνο και τα στοιχεία 
οικονοµικού προγραµµατισµού. 

Ο Οργανισµός, επιπλέον, θα πρέπει να τηρεί διαδικασία σύνταξης και παρακολούθησης της τήρησης του 
φακέλου του έργου (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο) µε στόχο τη συνεχή βελτίωσή της. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εισερχόµενα, εξερχόµενα και παραγόµενα από 
τον οργανισµό έγγραφα, τις µελέτες κλπ). 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού διαχείρισης έργων. 

2. ∆ιαδικασία, παρακολούθησης µέσω δεικτών, ανάλυσης και βελτίωσης της διαδικασίας  χρονικού 
προγραµµατισµού και ελέγχου προόδου του έργου. 

3. Παρακολούθηση του συνολικού έργου µε τη χρήση εργαλείων προγραµµατισµού. 

4. Πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος µε τυποποιηµένο τρόπο τήρησής του. 

 

7.4.2 Έλεγχοι ποιότητας εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου 

Με τον έλεγχο της ποιότητας των διεργασιών εκτέλεσης του έργου ελέγχονται τα εισερχόµενα, η επεξεργασία 
τους και τα τελικά αποτελέσµατά τους. Τα ενδιάµεσα παραδοτέα και το τελικό προϊόν του έργου πρέπει να 
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ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες του κυρίου του έργου και των ενδιαφερόµενων µερών τόσο για τη 
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές όσο για την προβλεπόµενη χρήση. 

Ο οργανισµός πρέπει να παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε το σχέδιο διαχείρισης έργου και  
να ελέγχει την πρόοδο του έργου ως προς τα προβλεπόµενα παραδοτέα και τις µεταβολές τους.  

Πρέπει να επαληθεύεται η τήρηση των προδιαγραφών του φυσικού αντικειµένου όπως αναφέρονται στα 
σχετικά έγγραφα ανάθεσης. 

Ο οργανισµός πρέπει να πιστοποιεί ότι τα παραδοτέα είναι συµβατά µε: 

α)  το τεχνικό δελτίο, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και 

β) τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου γίνεται µε έλεγχο τεκµηρίωσης (εγγράφων και αρχείων) και 
επιτόπιο έλεγχο. Όταν προβλέπεται και ανάλογα µε τη φύση του έργου, µπορεί να γίνει  µε έλεγχο των 
αποδεικτικών στοιχείων εκτέλεσης και των σχετικών βεβαιωτικών εγγράφων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τον έλεγχο των ποσοτήτων 
και τον έλεγχο των παραδοτέων. Στα πλαίσια αυτά αναθέτει τις σχετικές υποχρεώσεις στην οµάδα έργου και 
στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής  

Η ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων που έχουν τεθεί στα συµβατικά τεύχη και η εφαρµογή του 
Προγράµµατος Ποιοτικού Ελέγχου ή του προγράµµατος ελέγχων (παρ. 7.2.2)  είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τις  παραλαβές των παραδοτέων και την πιστοποίησή τους. 

Ανάλογα µε το είδος των παραδοτέων, ο οργανισµός προβαίνει στις ενέργειες ορισµού των αρµοδίων για τη 
διενέργεια των ελέγχων, σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να πιστοποιεί την αξία των συµβατικά προβλεπόµενων παραδοτέων που έχουν 
επιµετρηθεί και ελεγχθεί ποιοτικά, µε βάση τους όρους των συµβατικών τευχών. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α) 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Φάκελος Έργου µε τα στοιχεία ελέγχων και παρακολούθησης του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου 
/προγράµµατος ελέγχων  

2. Πρόβλεψη στο Φάκελο Έργου του τρόπου διαχείρισης εγγράφων διοικητικής ή δικαστικής επίλυσης 
διαφωνιών. 

3. Φάκελος του έργου µε ταξινοµηµένα έγγραφα σε θεµατικές ενότητες. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός, επιπλέον, θα πρέπει να τηρεί διαδικασία διαχείρισης ποιότητας έργου.  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος έργου, κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παραγόµενα από τον 
Οργανισµό έγγραφα καθώς και τις µελέτες. 
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Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία διαχείρισης εγγράφων έργου και διαφωνιών. 

2. ∆ιαδικασία διαχείρισης ποιότητας έργου. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί µέσω δεικτών, να αναλύει και να βελτιώνει τις σχετικές 
διαδικασίες της διαχείρισης ποιότητας έργου. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Καταγεγραµµένη µεθοδολογία παρακολούθησης των διαδικασιών της διαχείρισης ποιότητας έργου, 
µέσω δεικτών, ανάλυσης και βελτίωσή τους . 

 

7.4.3 Παραλαβή έργου  

Ο οργανισµός πρέπει να εφαρµόζει τις διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων του 
έργου για την τµηµατική, προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες 
µεταβολές σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις. Ανάλογα µε το είδος του έργου και των υλικών µπορεί να 
προβλέπεται έλεγχος της ποιότητας υλικών ή διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των παραδοτέων. 
Για το σκοπό αυτό, ο οργανισµός πρέπει να: 

α) συγκροτεί τα κατάλληλα όργανα για την καταγραφή και παραλαβή των παραδοτέων, από προσωπικό 
µε κατάλληλα προσόντα και τεχνογνωσία, 

β) ελέγχει τα παραδοτέα ως προς την ποσότητα και την ποιότητά τους και να τηρεί τα σχετικά αρχεία, 
όπου απαιτείται και 

γ) πιστοποιεί την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία πιστοποίησης (καταµέτρησης, ελέγχων κλπ) των παραδοτέων. 

2. ∆ιαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου που ορίζουν τα συµβατικά τεύχη. 

3. Φάκελος έργου µε τα παραπάνω στοιχεία. 
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7.4.4 Επικοινωνία και αναφορές 

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία σχετικά µε την πρόοδο του 
έργου στην οµάδα έργου, στο αρµόδιο προσωπικό και τη διοίκηση του οργανισµού π.χ. µέσω των εκθέσεων 
προόδου έργου. 

 

Σε εξωτερικό επίπεδο, ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία µε τη διαχειριστική Αρχή µέσω 
αναφορών έργου και µε τους ωφελούµενους του έργου και το ευρύ κοινό µέσω δραστηριοτήτων 
δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου. 

Όταν απαιτείται, οι αναφορές έργου πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά µε:  

α) την εκτέλεση των εργασιών και τα παραδοτέα σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα, 

β) τα οικονοµικά στοιχεία του έργου (π.χ. δαπάνη υλοποίησης εργασιών), 

γ) τους δείκτες παρακολούθησης έργου και 

δ) τις αποκλίσεις και αλλαγές. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει το σχέδιο διαχείρισης έργου σχετικά µε την Επικοινωνία έτσι ώστε: 

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο οργανισµός θα πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία µέσω εντύπων και 
αναφορών για την πρόοδο του έργου µεταξύ της οµάδας έργου και του αρµόδιου προσωπικού και της 
διοίκησης του οργανισµού. 

Σε εξωτερικό επίπεδο, ο οργανισµός, αν απαιτείται, θα πρέπει να φροντίζει για τη συστηµατική επικοινωνία 
µε τη αρµόδια Αρχή χρηµατοδότησης. 

Η επικοινωνία και ενηµέρωση αυτή µπορεί να λαµβάνει τη µορφή συγκεκριµένου τύπου, έντυπου και 
ηλεκτρονικού. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Φάκελος του  Έργου µε Εκθέσεις και αναφορές σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

2. Τεκµήρια επικοινωνίας ενηµέρωσης της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

3. Αποδεικτικά στοιχεία δραστηριοτήτων δηµοσιότητας. 

 

7.4.5 Έλεγχος αλλαγών 

Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει, να αξιολογεί και να εγκρίνει πριν από την εκτέλεση τις αλλαγές στο 
αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους του έργου. Ο έλεγχος αλλαγών πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η οιαδήποτε αλλαγή ενσωµατώνεται κατάλληλα και η πληρότητα και η ποιότητα του τελικού 
προϊόντος του έργου δεν επηρεάζεται δυσµενώς. 

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει: 

α) τον προσδιορισµό και τη συστηµατική καταγραφή των αλλαγών σε σχέση µε το σχέδιο διαχείρισης του 
έργου, 
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β) την ανάθεση της αξιολόγησης των αιτήσεων αλλαγών σε άτοµα της οµάδας έργου, 

γ) την αξιολόγηση και έγκριση των αλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις,  

δ) την παρακολούθηση και έλεγχο των απαιτούµενων ενεργειών και 

ε) την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων για ενδεχόµενες τροποποιήσεις της σύµβασης. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει το σχέδιο διαχείρισης του έργου σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης και τις ισχύουσες διατάξεις, προκειµένου να διαχειριστεί ενδεχόµενες αλλαγές του έργου. 
Στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη οποιασδήποτε αλλαγής στο αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο 
χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους του έργου θα πρέπει ο Οργανισµός να προσδιορίζει, να αξιολογεί και να 
εγκρίνει τις αλλαγές αυτές πριν από την εκτέλεσή τους.  
Η διαπίστωση, η εξέταση και η λήψη αποφάσεων για ενδεχόµενες αλλαγές θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, έτσι 
ώστε η ενδεχόµενη έγκρισή τους ή µη, να έχει τις µικρότερες κατά το δυνατόν επιπτώσεις στον χρονικό 
προγραµµατισµό του έργου. 
Μετά την αποδοχή της αλλαγής ο Οργανισµός θα πρέπει να επικαιροποιεί το Σ.∆.Ε, σε όσα κεφάλαιά του 
επηρεάζονται από την εγκεκριµένη αλλαγή. 
Αφού εγκριθούν και οριστικοποιηθούν οι αλλαγές θα πρέπει να επιβάλλεται στον ανάδοχο η υλοποίησή τους  
µε βάση τα τροποποιηµένων στοιχεία του σχεδίου διαχείρισης του έργου. 
Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α). 
 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασίες για τη διαχείριση αλλαγών στο αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο χρονοδιάγραµµα ή στους 
πόρους του έργου. 

2. Φάκελος έργου µε τα παραπάνω στοιχεία. 

 

7.4.6 Οικονοµική διαχείριση 

7.4.6.1 Γενικά  

Η οικονοµική διαχείριση πρέπει να περιλαµβάνει: 

α)  την παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού του έργου,  

β) την εκτίµηση του τελικού κόστους του έργου και 

γ)  τον έλεγχο των απαιτήσεων πληρωµών.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Οι ενέργειες του οργανισµού όσον αφορά το σχεδιασµό της οικονοµικής διαχείρισης αναφέρονται στη παρ. 
7.2.ζ). 

Ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οργανισµού, µπορεί από τις ισχύουσες διατάξεις να επιβάλλεται η τήρηση 
ιδιαίτερου λογιστικού συστήµατος/σχεδίου. 

Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στον φάκελο του έργου (Παράρτηµα Α) 
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Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία τήρησης υποχρεώσεων χρηµατοδότησης έργου. 

2. ∆ιαδικασία διεκπεραίωσης πληρωµών. 

3. Φάκελος έργου µε τα παραπάνω στοιχεία. 

4. ∆ιαδικασία τήρησης λογιστικού συστήµατος/σχεδίου.(όπου απαιτείται). 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Κατά την οικονοµική διαχείριση του έργου συνδυάζεται η πρόοδος του οικονοµικού αντικειµένου µε την 
πρόοδο του φυσικού αντικειµένου. 

Ο οργανισµός παρακολουθεί την οικονοµική διαχείριση του έργου και όπου απαιτείται λαµβάνει υπόψη µε 
την οικονοµική διαχείριση των υπολοίπων έργων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Τεκµήρια οικονοµικής παρακολούθησης των έργων κεντρικά. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Η παρακολούθηση του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει ταυτόχρονη παρακολούθηση φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου και µπορεί να υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισµικό. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση του τρόπου παρακολούθησης των έργων να περιλαµβάνει ταυτόχρονη παρακολούθηση 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µπορεί να υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισµικό. 

 

7.4.6.2 Παρακολούθηση προϋπολογισµού έργου 

Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει διαδικασίες που να διασφαλίζουν: 

α)  την ενηµέρωση/επικαιροποίηση του προϋπολογισµού του έργου ως αποτέλεσµα των αλλαγών που 
υφίστανται σε αυτό και 

β)  τη συστηµατική και έγκαιρη παρακολούθηση των δαπανών του έργου σε σχέση µε τις προβλεπόµενες 
στον προϋπολογισµό, µε τη χρήση συστηµάτων ΤΠΕ. 

Το σύνολο του κεφαλαίου 7.4.6.2 αντιµετωπίζεται σε προηγούµενα κεφάλαια, όπως καταγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω: 

 

Ο προσδιορισµός του προϋπολογισµού του έργου αναλύεται στη παρ. 7.1.2 

Οι πιθανές αλλαγές του έργου αναλύονται στις παρ. 7.2.θ) και  ο έλεγχός τους στη παρ. 7.4.5. 

Οι ενέργειες του οργανισµού στα πλαίσια της οικονοµικής διαχείρισης αναφέρονται στις παρ. 7.2.ζ) και  7.4.6 

Η επικοινωνία και οι αναφορές αναλύονται στη παρ. 7.4.4. 
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Εποµένως, οι σχετικές οδηγίες εφαρµογής και οι ενδεικτικές τεκµηριώσεις θα υιοθετηθούν για κάθε επίπεδο 
από τα αντίστοιχα κεφάλαια 

 

7.4.6.3 Έλεγχος των απαιτήσεων πληρωµών  

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα των απαιτήσεων πληρωµών του έργου 
µε τη θέσπιση διαδικασιών για: 

α) τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας του οικονοµικού αντικειµένου,  

β)  τη διασταύρωση των στοιχείων των πληρωµών µε στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου του 
έργου και 

γ) την τεκµηρίωση του οικονοµικού αντικειµένου. 

 

Το σύνολο του κεφαλαίου 7.4.6.3 αντιµετωπίζεται σε προηγούµενα κεφάλαια, όπως καταγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω: 

 

Βλέπε παρ. 7.2.ζ) και 7.4.6. 

Εποµένως, οι σχετικές οδηγίες εφαρµογής και οι ενδεικτικές τεκµηριώσεις θα υιοθετηθούν για κάθε επίπεδο 
από τα αντίστοιχα κεφάλαια 

 

7.5 ∆ιεργασίες διαχειριστικού κλεισίµατος του έργου 

Ο οργανισµός κατά την ολοκλήρωση του έργου και πριν το διαχειριστικό κλείσιµο του έργου, πρέπει να 
τεκµηριώνει ότι: 

α) έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του έργου  

β)  έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί τα παραδοτέα του έργου 

γ) έχει  βεβαιωθεί η περαίωση των εργασιών σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις και έχει βεβαιωθεί η 
ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου έως και την αποπληρωµή 

δ) έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα σχέδια συντήρησης ή/και λειτουργίας του τελικού προϊόντος του 
έργου, όταν απαιτείται, και 

ε) έχει συµπληρωθεί ο φάκελος του έργου και διατηρείται κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί για τη 
λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς και για ενδεχόµενους µελλοντικούς ελέγχους. 

Τυχόν εκκρεµή ζητήµατα που αφορούν σε επεκτάσεις του έργου ή νέα έργα, παραδοχές λειτουργίας καθώς 
και οι περιορισµοί και οι απαιτήσεις λειτουργίας του προϊόντος του έργου, πρέπει να καταγράφονται µε 
αναλυτικό τρόπο. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. 
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Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

2. Μητρώο έργου  

 

8 Απολογισµός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

8.1 Γενικά  

Ο οργανισµός πρέπει να εφαρµόζει µεθόδους ανάλυσης των µετρήσεων και των δεδοµένων από τη 
λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών του συστήµατος συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων από εκθέσεις 
ελέγχου τρίτων ή παραπόνων (βλ. 8.3 και 8.4) ώστε να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα 
τους και να εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση και αναβάθµιση της διαχειριστικής του ικανότητας. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Tα στοιχεία που συλλέγονται από τις µετρήσεις καθώς και τα δεδοµένα των έργων είναι σηµαντικά για τη 
λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα. Ο οργανισµός θα πρέπει να επιζητά την αποτελεσµατική και 
αποδοτική µέτρηση, τη συλλογή, ανάλυση και επικύρωση των δεδοµένων, ώστε να παρακολουθεί την 
επίδοσή του και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των χρηστών των έργων και των ενδιαφεροµένων µερών 
(βλ. Όροι και ορισµοί της παρ. 3 του προτύπου). 

Στο επίπεδο αυτό ο οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά για την καταγραφή µετρήσεων και δεδοµένων που 
αφορούν κάθε ένα συγκεκριµένο έργο που υλοποιεί. Για παράδειγµα µπορεί να µετράται η απορρόφηση του 
προϋπολογισµού του έργου και οι αποκλίσεις από αυτόν, ο υπολειπόµενος χρόνος για την εκτέλεση της 
σύµβασης του έργου και οι τυχόν καθυστερήσεις κλπ. Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα δείκτες 
παρακολούθησης µπορεί να καθορίζονται και από τη αρµόδια αρχή χρηµατοδότησης. 

Τα αποτελέσµατα των δεδοµένων των µετρήσεων και των δραστηριοτήτων βελτίωσης, θα πρέπει να είναι 
ένα από τα εισερχόµενα στον απολογισµό (παρ. 8.5 ΕΛΟΤ 1429) και κατ΄ επέκταση στην ανασκόπηση του 
συστήµατος (παρ. 5.4.1 ΕΛΟΤ 1429). 

Ανάλογα µε το επίπεδο διαχειριστικής ωριµότητας που θα επιτύχει ο οργανισµός στην παρούσα παράγραφο 
8.1 του προτύπου, δηµιουργούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για την υποδοµή ΤΠΕ (παρ. 6.2 ΕΛΟΤ 
1429). 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση µετρήσεων που αφορούν κάθε ένα συγκεκριµένο έργο που υλοποιεί ο οργανισµός. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά για την ανάλυση µετρήσεων και δεδοµένων που υποστηρίζουν την 
κεντρική διαχείριση όλων των έργων που υλοποιεί ο οργανισµός. Για παράδειγµα µπορεί να µετράται η 
απορρόφηση του προϋπολογισµού ή ο χρόνος εκτέλεσης του κάθε τµήµατος ενός έργου αλλά και συνολικά 
όλων των έργων. Κατόπιν µέσω σύγκρισης να προσδιορίζεται ο βαθµός επίτευξης των προδιαγεγραµµένων 
στόχων - απαιτήσεων και κατά την κρίση του ο οργανισµός να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. 
Εσωτερικά στον οργανισµό, σε ότι αφορά το προσωπικό, ο ίδιος µπορεί να διεξάγει έρευνα σχετικά µε τη 
γνώµη του προσωπικού κατά πόσον ο οργανισµός ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες του και να 
αξιολογεί την ατοµική και συλλογική επίδοση και τη συµβολή του στα αποτελέσµατα του οργανισµού. 
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Η µέτρηση, η ανάλυση περιλαµβάνουν τις παρακάτω θεωρήσεις: 

α) τα δεδοµένα των µετρήσεων θα πρέπει να µετατρέπονται σε πληροφορίες και γνώσεις, ώστε να είναι 
ωφέλιµα για την κεντρική διαχείριση όλων των έργων του οργανισµού, 

β) οι µέθοδοι µέτρησης που χρησιµοποιούνται από τον οργανισµό θα πρέπει να ανασκοπούνται περιοδικά 
και τα δεδοµένα θα πρέπει να επαληθεύονται, ως προς την ακρίβεια και πληρότητα, 

γ) θα πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή κατάλληλα εργαλεία για την γνωστοποίηση των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την ανάλυση των µετρήσεων (βλέπε παρ. 7.7.3 που αναφέρεται στην επικοινωνία και τις 
αναφορές προόδου των έργων) 

Στις περιπτώσεις διαχείρισης έργων  που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ 
ο οργανισµός πρέπει να χρησιµοποιεί τη µέτρηση ικανοποίησης των χρηστών των έργων ως ένα ζωτικό 
εργαλείο. Θα πρέπει να καθιερώσει και να χρησιµοποιεί πηγές πληροφοριών σχετικές µε την ικανοποίηση 
των χρηστών και θα πρέπει να σχεδιάσει και να καθιερώσει διεργασίες για την αποτελεσµατική και 
αποδοτική ακρόαση της «φωνής των χρηστών». Η σχεδίαση των διεργασιών αυτών πρέπει να προσδιορίζει 
και να θέτει σε εφαρµογή µεθόδους συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων πηγών πληροφοριών, της 
συχνότητας συλλογής και της ανασκόπησης και ανάλυσης δεδοµένων. Στα παραδείγµατα πηγών 
πληροφοριών σχετικών µε την ικανοποίηση των χρηστών περιλαµβάνονται: 

- τα παράπονα των χρηστών ή οργανωµένων συλλογικών οργάνων τους, 

- η άµεση επικοινωνία µε τους χρήστες ή συλλογικών οργάνων τους, 

- τα ερωτηµατολόγια και οι έρευνες, 

- οι εκθέσεις από οργανισµούς χρηστών 

- οι εκθέσεις στα διάφορα µέσα επικοινωνίας, και  

- οι µελέτες τοµέων και βιοµηχανίας 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση µετρήσεων που απορρέουν από την κεντρική διαχείριση όλων των έργων που υλοποιεί ο 
οργανισµός π.χ. συγκρίσεις στοιχείων εκτέλεσης οµοειδών εργασιών ή οµάδων εργασιών ως προς τον 
χρόνο, το κόστος, τους απαιτούµενους πόρους ή την επιτευχθείσα ποιότητα τόσο στο ίδιο έργο όσο και 
µεταξύ του συνόλου των έργων του οργανισµού. 

2. Στις περιπτώσεις διαχείρισης έργων ΕΚΤ, µετρήσεις ικανοποίησης των χρηστών των έργων. 

3. Αρχείο µε τα αποτελέσµατα όλων των µετρήσεων και εξαχθέντα συµπεράσµατα. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να θέτει στόχους για τις διεργασίες και να εφαρµόζει µεθόδους ανάλυσης 
µετρήσεων και δεδοµένων ώστε να προσδιορίζεται ο βαθµός επίτευξης των στόχων (αποτελεσµατικότητα 
βλέπε ορισµό 3.12 ΕΛΟΤ 1429) και η σχέση αποτελεσµάτων και χρησιµοποιούµενων πόρων 
(αποδοτικότητα βλέπε ορισµό 3.13 ΕΛΟΤ 1429). Ο οργανισµός παρακολουθεί συστηµατικά τους δείκτες 
επίδοσης µε στόχο τη συνεχή βελτίωση. Ο οργανισµός θα πρέπει να αξιολογεί την ικανότητά του να 
επιτυγχάνει τους καθορισµένους αντικειµενικούς σκοπούς, να αξιολογεί την οικονοµική του επίδοση και να 
προσδιορίζει την προσδοθείσα αξία από τις ενέργειες που αναλαµβάνονται και υλοποιούνται. 

Η µέτρηση, η ανάλυση και η βελτίωση περιλαµβάνουν τις παρακάτω θεωρήσεις: 
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α) τα δεδοµένα των µετρήσεων θα πρέπει να µετατρέπονται σε πληροφορίες και γνώσεις, ώστε να είναι 
ωφέλιµα για τον εντοπισµό ευκαιριών για βελτίωση και αναβάθµιση της διαχειριστικής επάρκειας του 
οργανισµού, 

β) η συγκριτική αξιολόγηση µεµονωµένων διεργασιών θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως εργαλείο για τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των διεργασιών, 

γ) η χρήση κατάλληλων στατιστικών ή άλλων τεχνικών µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της 
διακύµανσης τόσο των διεργασιών όσο και των µετρήσεων και ως εκ τούτου, µέσω του ελέγχου της 
διακύµανσης, να βελτιώσει την επίδοση των διεργασιών και των υλοποιούµενων έργων. 

Σε περιπτώσεις διαχείρισης έργων ΕΚΤ ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίζει και να παρακολουθεί 
κατάλληλα δεδοµένα σχετικά µε τους αντικειµενικούς σκοπούς, προκειµένου να επιτυγχάνει ικανοποιητική 
αλληλεπίδραση µε την κοινωνία και να αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα 
των ενεργειών του, καθώς και την αποδοχή της επίδοσής του από τα σχετικά µέρη της κοινωνίας.  

 

Στις µετρήσεις επίδοσης των διεργασιών µπορεί να περιλαµβάνονται : 
- η ικανότητα των διεργασιών 
- ο χρόνος αντίδρασης σε περιπτώσεις απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών  
- ο χρόνος του κύκλου ή της συνολικής διάρκειας (της διεργασίας), 
- το παραγόµενο προϊόν  
- η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του προσωπικού του οργανισµού, 
- η χρήση τεχνολογιών, 
- ο εντοπισµός και η µείωση του κόστους. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Παρουσίαση µετρήσεων που υποστηρίζουν τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης του οργανισµού π.χ. 
δείκτες απόκλισης των στοιχείων εκτέλεσης προτύπων οµοειδών εργασιών ή οµάδων εργασιών ως 
προς τον χρόνο, το κόστος, τους απαιτούµενους πόρους ή την επιτευχθείσα ποιότητα τόσο στο ίδιο 
έργο όσο και µεταξύ του συνόλου των έργων του οργανισµού. 

 
8.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Ο οργανισµός, όπου απαιτείται, πρέπει να προγραµµατίζει και να διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις ώστε 
να αναγνωρίζονται οι µη συµµορφώσεις του συστήµατος και να αξιολογείται η λήψη σχετικών διορθωτικών 
ή/και προληπτικών ενεργειών. Με τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχεται η συµµόρφωση των 
προβλεπόµενων ενεργειών µε το πρότυπο, η εφαρµογή, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους. 
Όταν απαιτείται, ο οργανισµός πρέπει να: 

α) καταρτίζει περιοδικό πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων, το οποίο να περιλαµβάνει την 
επιθεώρηση των διεργασιών του συστήµατος, 

β) υλοποιεί το πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων και να καθορίζει διορθωτικές ενέργειες, 

γ) καταγράφει τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και διασφαλίζει την ενηµέρωση της διοίκησης και 

δ) παρακολουθεί την εφαρµογή και την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών µέσα σε 
προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

∆εν είναι υποχρεωτική απαίτηση η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε αυτό το επίπεδο. Η εφαρµογή 
των διαδικασιών αποτελεί ευθύνη της διοίκησης του οργανισµού και  πιστοποιείται µε τα προβλεπόµενα στα 
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προηγούµενα κεφάλαια τεκµήρια. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίνεται στη δηµιουργία και την 
αποτελεσµατική τήρηση του φακέλου του έργου. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Προαιρετικά, αρχείο από τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί διαδικασία προγραµµατισµού και διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων, 
προκειµένου να  αξιολογεί εάν κατά τη διαχείριση των έργων και την εφαρµογή του Σ∆ΕΠ εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα για το επίπεδο επάρκειας. 

Η εσωτερική επιθεώρηση / έλεγχος δρα ως ένα εργαλείο της ∆ιοίκησης του Οργανισµού για την ανεξάρτητη 
αξιολόγηση οποιασδήποτε ορισθείσας διεργασίας ή δραστηριότητας και κατά την κρίση του οργανισµού 
δύναται να περιλαµβάνει σε µία διεργασία την εσωτερική επιθεώρηση µε τον εσωτερικό έλεγχο. Ο σκοπός 
της επιθεώρησης / ελέγχου είναι η διασφάλιση ότι οι γενικοί στόχοι του οργανισµού υλοποιούνται µε 
επιτυχία, εντός του πλαισίου λειτουργίας του οργανισµού. Κατά τη διενέργεια της εσωτερικής επιθεώρησης / 
ελέγχου, θα πρέπει άτοµα ορισµένα για τον σκοπό αυτό, (αν είναι δυνατό, ανεξάρτητα από τις λειτουργίες 
παραγωγής έργων) να ελέγχουν δειγµατοληπτικά τον τρόπο συνολικής διαχείρισής τους, κάνοντας ένα 
πλήρη και ολοκληρωµένο έλεγχο της τήρησης των προβλεπόµενων διεργασιών του Σ∆ΕΠ (πχ ορθή τήρηση 
των διαδικασιών, εντύπων κλπ) και, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας του οργανισµού, και της τήρησης των λοιπών ουσιωδών απαιτήσεων (π.χ. συνάφεια έργου και 
σχετικών λειτουργιών µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του φορέα, τήρηση νοµοθετικών απαιτήσεων σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου – σχεδιασµός, ανάθεση, υλοποίηση- τήρηση εξουσιοδοτήσεων 
υπογραφών και εγκρίσεων, τήρηση όρων διάκρισης αρµοδιοτήτων, ορθή λογιστική απεικόνιση έργου, ορθή 
συσχέτιση πληρωµών και συµβάσεων, ορθή λογιστική απεικόνιση έργου, ορθή συσχέτιση πληρωµών και 
συµβάσεων, ορθή τήρηση δηµοσιότητας, ορθή τήρηση αντιµετώπισης τυχόν ενστάσεων, ορθή αντιµετώπιση 
θεµάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου κ.λπ.). Η εσωτερική επιθεώρηση θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα κυρίως την αποφυγή απόκλισης από τις προβλέψεις του Σ∆ΕΠ και 
επιπρόσθετα, τον έγκαιρο εντοπισµό προβληµάτων και την αντιµετώπισή τους, έτσι ώστε να µην 
δηµιουργούνται προβλήµατα νοµιµότητας και κανονικότητας στην εκτέλεση των έργων. Τα άτοµα αυτά θα 
πρέπει να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση αυτών των ελέγχων και καθηκόντων. 

Η σχεδίαση των εσωτερικών επιθεωρήσεων / ελέγχων θα πρέπει να είναι ευέλικτη, προκειµένου να επιτρέπει 
αλλαγές, µε έµφαση που βασίζεται στις διαπιστώσεις και στις αντικειµενικές αποδείξεις, που λαµβάνονται 
κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων της εσωτερικής επιθεώρησης /ελέγχου, 
θα πρέπει να εξετάζονται σχετικά εισερχόµενα από περιοχές που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς επίσης 
και από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης της περιοχής που επιθεωρείται, πρέπει να εξασφαλίζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, ότι αναλαµβάνονται ενέργειες για την εξάλειψη των µη συµµορφώσεων οι οποίες εντοπίζονται, 
καθώς και των αιτίων που τις προκαλούν.  

Οι εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης / ελέγχου θα πρέπει να είναι αναλυτικές, περιγράφοντας τα στοιχεία 
που επιθεωρήθηκαν, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριµένα πρόσωπα, έγγραφα και αρχεία. 

Στα παραδείγµατα θεµάτων εξέτασης από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις / ελέγχους και ανάλογα µε το 
επίπεδο επάρκειας του οργανισµού, περιλαµβάνονται : 

− η αποτελεσµατική και η αποδοτική θέση σε εφαρµογή των διεργασιών, 
− οι ευκαιρίες για διαρκή βελτίωση, 
− η ικανότητα των διεργασιών,  
− η αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση τεχνικών στατιστικής, 
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− η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών,  
− η ανάλυση των δεδοµένων του κόστους της ποιότητας, 
− η αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των πόρων,  
− τα αποτελέσµατα επίδοσης των διεργασιών και των προϊόντων και οι προσδοκίες, 
− η επάρκεια και η ακρίβεια της µέτρησης της επίδοσης,  
− οι δραστηριότητες βελτίωσης, και  
− οι σχέσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. ∆ιαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων / ελέγχων  

2. Πρόγραµµα επιθεωρήσεων / ελέγχων  

3. Αρχείο Αναφορών εσωτερικών επιθεωρήσεων / ελέγχων και τεκµηρίωση της επαλήθευσης των 
διορθωτικών ενεργειών που καθορίσθηκαν 

 

8.3 Εξωτερικοί έλεγχοι 

Κατά τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ο οργανισµός πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα 
στοιχεία. Ο οργανισµός πρέπει να: 

α) παρέχει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή 
αντικειµενικών συµπερασµάτων για την κάλυψη ή µη κάθε σηµείου που περιλαµβάνεται στον έλεγχο και 
να υποστηρίζει τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από το κλιµάκιο ελέγχου, παρέχοντας 
συνεντεύξεις και διευκολύνοντας τις επιτόπιες παρατηρήσεις, 

β) υποβάλλει αντιρρήσεις ή να αποδέχεται το πόρισµα στις περιπτώσεις που η έκθεση περιλαµβάνει 
συστάσεις ή επιβολή καταλογισµών-δηµοσιονοµικών διορθώσεων και 

γ) υλοποιεί όσα προβλέπονται στην έκθεση ελέγχου και να ενηµερώνει, όταν απαιτείται, τον ανάδοχο για 
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αποδοχή των ελέγχων. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1,2,3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο εξωτερικός έλεγχος προσπαθεί να τεκµηριώσει τη διαδροµή του ελέγχου µέσω ιχνηλάτησης των αρχείων 
των εγγράφων που εµπλέκονται σε κάθε έργο. Ανεξάρτητα µε το επίπεδο και το αντικείµενο (τοµέα) του 
ελέγχου που διεξάγεται, ο οργανισµός θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 
και αρχεία των έργων που εκτέλεσε στο παρελθόν για το προβλεπόµενο από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία χρονικό διάστηµα ή εκτελεί τη δεδοµένη στιγµή του εξωτερικού ελέγχου. 

Ο οργανισµός, θα πρέπει να καταγράφει όλους τους προβλεπόµενους, από την ισχύουσα νοµοθεσία και τον 
κανονισµό λειτουργίας του, εξωτερικούς ελέγχους, τον τοµέα αυτών των ελέγχων και το ειδικότερο 
αντικείµενό τους. Για όσους εξ αυτών προβλέπεται η επίδειξη ή παροχή συγκεκριµένων στοιχείων, θα τα 
καταγράφει συνοπτικά και θα φροντίζει για την έγκαιρη παροχή τους. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει (ή να υποδείξει τον αρµόδιο εκ του νόµου οργανισµό 
για) οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ζητηθεί από το κλιµάκιο ελέγχου . 

Ο οργανισµός θα πρέπει να τηρεί το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και τις προθεσµίες που προβλέπονται από 
αυτό ή από το φορέα ελέγχου (για θέµατα αρµοδιότητας του) όσον αφορά την αποδοχή ή τη διατύπωση 
αντιρρήσεων στην έκθεση του ελέγχου. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει ενιαίο τρόπο διαχείρισης των εξωτερικών ελέγχων προσδιορίζοντας 
τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που πρέπει να παρίστανται στον έλεγχο καθώς και τα 
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απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται σε σχετικό αρχείο κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου.   

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξετάζει µε προσοχή το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου και να υλοποιεί τις 
σχετικές διορθωτικές ενέργειες τόσο ο ίδιος ή ενηµερώνοντας σχετικά πιθανά ενδιαφερόµενα µέρη. Όσον 
αφορά πιθανά ευρήµατα του ελέγχου που σχετίζονται µε τη συστηµική αντιµετώπιση των έργων θα πρέπει 
να προβαίνει σε άµεσες διορθωτικές ενέργειες. Οι διορθωτικές ενέργειες µπορεί να αφορούν τη 
τροποποίηση- βελτίωση και επικαιροποίηση (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) των διαδικασιών του 
ίδιου του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας ή την εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή εφαρµογή 
τους. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έντυπο καταγραφής εξωτερικών ελέγχων (προγραµµατισµένων ή/και προβλεπόµενων), αντικείµενο, 
τοµέας ελέγχου τυχόν απαιτούµενα. 

2. Συλλογή στοιχείων από εξωτερικούς ελέγχους που δέχθηκε ο οργανισµός (ονοµ/µο ελεγκτών, 
δραστηριότητες – έργα - φάκελοι που ελέγχθηκαν, ονοµ/µο ελεγχοµένων, έγγραφα που παραδόθηκαν 
κλπ) 

3. Αρχείο επικοινωνίας των αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου (πρωτόκολλο, σχετικά έγγραφα, 
έκθεση ελέγχου κλπ). 

 

8.4 ∆ιαχείριση παραπόνων  

Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες που επιτρέπουν την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων 
που άπτονται θεµάτων των υλοποιούµενων έργων λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες κανονιστικές 
διατάξεις. 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός µπορεί, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, να λαµβάνει καταγγελίες από τρίτους ή 
παράπονα που σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης των έργων από χρήστες των έργων ή ενδιαφερόµενα 
µέρη. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να εξετάζει το βάσιµο ή µη των καταγγελιών και παραπόνων και όπου απαιτείται θα 
πρέπει να προβαίνει στις σχετικές ενέργειες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ενηµερώνοντας σχετικά τον 
ενδιαφερόµενο. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει για την ενηµέρωση του προσωπικού του στις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις προθεσµίες, παροχή στοιχείων, κλπ, καθώς και τις 
επιπτώσεις από τη µη τήρησή της. Επιπρόσθετα, θα τηρεί ιδιαίτερο αρχείο καταγραφής τέτοιων αναφορών, 
καταγγελιών, παραπόνων, παροχής στοιχείων κλπ. προκειµένου να διασφαλίζει τα παραπάνω και να ελέγχει 
τις σχετικές προθεσµίες. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αρχείο παραπόνων και αλληλογραφία /επικοινωνία µε τρίτους. 

2. Τήρηση αρχείου ισχύουσας νοµοθεσίας για ενηµέρωση και ερωτήµατα πολιτών κλπ. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2,3 
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Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός πρέπει να εφαρµόζει ενιαίο τρόπο µε τον οποίο θα προσδιορίζει τους αρµόδιους και τον 
τρόπο διαχείρισης των παραπόνων και των καταγγελιών σε συµµόρφωση πάντοτε µε τις ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις.  

Ο οργανισµός θα πρέπει να πραγµατοποιεί ανάλυση των καταγγελιών και παραπόνων και να τεκµηριώνει τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης. Η ανάλυση περιλαµβάνει την αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν το 
πρόβληµα και τον καθορισµό και εφαρµογή συγκεκριµένων διορθωτικών ενεργειών µε σκοπό την εξάλειψή 
των αιτιών ώστε να αποφευχθεί η επανεµφάνισή τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον προσδιορισµό των 
αιτίων των προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης από ένα άτοµο ή της ανάθεσης σε οµάδα 
του έργου των διορθωτικών ενεργειών. Ο οργανισµός θα πρέπει να ισορροπεί την επένδυση για διορθωτικές 
ενέργειες, µε τις επιπτώσεις από το πρόβληµα που εξετάζεται. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Τεκµήρια ανάλυσης των καταγγελιών και παραπόνων και διορθωτικών ενεργειών που υλοποιήθηκαν 

2. ∆ιαδικασία διαχείρισης καταγγελιών και παραπόνων 

 

8.5 Απολογισµός και συµπεράσµατα για βελτίωση και µελλοντική αξιοποίηση 

Ο απολογισµός πρέπει να παρέχει τα αντικειµενικά δεδοµένα που τεκµηριώνουν τη λήψη αποφάσεων από 
τη διοίκηση για παροχή πόρων, λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και βελτίωση π.χ.  κατά την 
ανασκόπηση και τον ετήσιο προγραµµατισµό.  

Για το σκοπό αυτό, ο οργανισµός µπορεί να αξιολογεί, ανά έργο: 

α) το βαθµό ικανοποίησης των στόχων του έργου, 

β) το βαθµό ικανοποίησης των αναγκών των ωφελουµένων του έργου από το τελικό προϊόν, 

γ) τις αποκλίσεις τήρησης του σχεδίου διαχείρισης του έργου και 

δ) την αποδοτικότητα του έργου.  

Ο απολογισµός µπορεί να περιλαµβάνει την ως άνω αξιολόγηση ανά έργο και την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της λειτουργίας και ελέγχου των διεργασιών του συστήµατος, των εσωτερικών 
επιθεωρήσεων, των εξωτερικών ελέγχων και των παραπόνων των ενδιαφεροµένων.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Τα εισερχόµενα για την ανασκόπηση του συστήµατος (παρ. 5.4.1 ΕΛΟΤ 1429) και τον ετήσιο 
προγραµµατισµό έργων (παρ. 5.4.2 ΕΛΟΤ 1429) θα πρέπει να είναι αντικειµενικά δεδοµένα. Αντικειµενικά 
δεδοµένα παράγονται από την αξιολόγηση του κάθε έργου που υλοποιεί ο οργανισµός (ως προς την 
επίτευξη των στόχων, τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν από το σχέδιο διαχείρισης και τη σχέση των 
αποτελεσµάτων µε τους πόρους που χρησιµοποιήθηκαν). Με βάση τα δεδοµένα αυτά ο Οργανισµός θα 
πρέπει να φροντίζει που εκτελεί για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης/απολογισµού των έργων που 
υλοποιεί. 

Επιπλέον, στην περίπτωση έργων ΕΚΤ, δεδοµένα παρέχονται από τη µέτρηση της ικανοποίησης των 
αναγκών των ωφελούµενων του έργου από το τελικό προϊόν του έργου. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 
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1. Αποτελέσµατα αξιολόγησης ανά έργο, π.χ. Έκθεση αξιολόγησης/απολογισµού του έργου  

2. Αρχείο πρακτικών ανασκόπησης του Σ∆ΕΠ µε επισυναπτόµενα όλα τα σχετικά στοιχεία 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο απολογισµός περιλαµβάνει τον συνολικό απολογισµό των έργων που εκτελέστηκαν στη συγκεκριµένη 
περίοδο που ανασκοπείται σύµφωνα µε τη διαδικασία ανασκόπησης του Σ∆ΕΠ αλλά και τον απολογισµό σε 
επίπεδο µεµονωµένων έργων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Ο συνολικός 
απολογισµός θα πρέπει να έχει στόχο να εξαχθούν διδάγµατα από κάθε έργο αλλά και από οριζόντια θέµατα 
που αφορούν όλα τα έργα, που συνιστά την τεχνογνωσία του οργανισµού στη διαχείριση έργων ώστε το 
επόµενο έργο να µην προγραµµατίζεται από την αρχή.   

Ο οργανισµός αξιολογεί ανά έργο µετά την ολοκλήρωσή του, το βαθµό ικανοποίησης των στόχων που είχαν 
τεθεί αρχικά  στο αρχικό τεχνικό δελτίο και στην µελέτη σκοπιµότητας (αναµενόµενα οφέλη, θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην απασχόληση στην ισότητα ευκαιριών, στην προσβασιµότητα, 
κλπ). Ο Οργανισµός αξιολογεί τις αποκλίσεις τήρησης του σχεδίου διαχείρισης έργων του δηλαδή τις 
αποκλίσεις από το αρχικό αντικείµενο (φυσικό και οικονοµικό) το χρονοδιάγραµµα, την οργάνωση και τη 
συνολικότερη διαχείρισή .  

Σε περιπτώσεις έργων ΕΚΤ, ο οργανισµός θα πρέπει να θεσπίζει ή να υιοθετεί (από το σχετικό πρόγραµµα) 
συγκεκριµένους δείκτες ικανοποίησης των αναγκών των ωφελούµενων για το εκάστοτε έργο. Οι δείκτες 
πρέπει όπου είναι δυνατόν να είναι µετρήσιµοι. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται µε αντικειµενικό 
τρόπο, να επαληθεύονται και να αναλύονται από κατάλληλο προσωπικό. Οι σχετικές πηγές πληροφόρησης 
µπορεί να είναι οι αναφερόµενες στην παρ. 8.1. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να καταγράφονται και να τεκµηριώνονται σε σχετικά αρχεία µε τη 
χρήση συγκεκριµένων µετρήσιµων δεικτών όπου είναι δυνατόν. 

 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αποτελέσµατα συνολικού απολογισµού όλων των έργων που υλοποιεί ο οργανισµός.  

2. Εξαχθέντα συµπεράσµατα ή/και αλλαγές που δροµολογήθηκαν 

3. Σε περιπτώσεις έργων ΕΚΤ, δείκτες ικανοποίησης των αναγκών των ωφελούµενων  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει κατά την αξιολόγηση και τον απολογισµό να περιλαµβάνονται και τα 
πιθανά διδάγµατα και οι βέλτιστες πρακτικές που προέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου 

Ο διαρκής έλεγχος και απολογισµός τόσο για ένα όσο και για το σύνολο των έργων που υλοποιεί ο 
οργανισµός θα πρέπει να έχει στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του οργανισµού και τη συνεχή 
βελτίωση του Σ∆ΕΠ. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αποτελέσµατα συνολικού απολογισµού όλων των έργων που υλοποιεί ο οργανισµός. 
2. Ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση. 
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Παράρτηµα Α 
(πληροφοριακό) 

Σχέδιο Φακέλου Έργου 

Α.7. Υλοποίηση έργου  

Το παρόν Σχέδιο Φακέλου Έργου  (ΣΦΕ) βασίζεται σαν δοµή (περιεχόµενα) στη παράγραφο 7 του ΕΛΟΤ 
1431 και περιλαµβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συµπλήρωση του φακέλου του έργου κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου µε τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 7 του ΕΛΟΤ 1429.  

Ο Οργανισµός θα πρέπει να προσαρµόσει κατάλληλα το παρόν Σχέδιο ή / και να ετοιµάσει περισσότερα του 
ενός ΣΦΕ για διαφορετικούς τύπους έργων, ανάλογα µε τις ανάγκες του και σύµφωνα τις ισχύουσες νοµικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Η δοµή του ΣΦΕ βασίζεται, όσο αφορά τα παραγόµενα από τον οργανισµό στοιχεία, κυρίως σε 
τυποποιηµένα έγγραφα τα οποία έχουν την µορφή των προτύπων προς συµπλήρωση εγγράφων ή/και την 
µορφή επικαιροποιηµένων σχεδίων εγγράφων από αντίστοιχα έργα τα οποία έχουν ήδη εκτελεσθεί. Η 
διαδοχική σειρά συµπλήρωσης των στοιχείων αυτών προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες διοικητικές 
ενέργειες. 

Στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου αποφασιστεί αυτό να υλοποιηθεί µέσω διακριτών 
ξεχωριστών συµβάσεων (υποέργων) δηµιουργούνται αντίστοιχοι υποφάκελοι του συνολικού φακέλου του 
έργου. 

Στο περιεχόµενο του φακέλου του έργου πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και κάθε πρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλεται, για το εκάστοτε είδος έργου, από την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί το 
ελάχιστο υποχρεωτικό και κρίσιµο αποδεικτικό κριτήριο για τη διενέργεια συγκεκριµένων διοικητικών 
πράξεων ή ενεργειών, όπως η αίτηση ένταξης του έργου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, η χρηµατοδότηση 
του έργου, η διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού, η σύναψη σύµβασης, κλπ. 

Στη περίπτωση υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου του έργου (µέρους των στοιχείων του για το 
επίπεδο 2 και πλήρους για το επίπεδο 3), θα πρέπει παράλληλα να τηρείται και πλήρης έντυπη µορφή 
αυτού.  

 

Α.7.1. ∆ιεργασίες έναρξης του έργου 

Α.7.1.1. Καταγραφή αναγκών  

Αν πρόκειται για προµήθεια, στο φάκελο του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνονται:  

α) οι στόχοι και η σκοπιµότητα του έργου µέσα από την καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών του 
οργανισµού,  

β) έγγραφο µε το οποίο εξασφαλίζεται η αρµοδιότητα του οργανισµού για τη διενέργεια της προµήθειας   

γ) γενική/προσεγγιστική καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας  

δ) ενδεικτικός προσδιορισµός της ποσότητας, του χρόνου και της δαπάνης που απαιτείται. 
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Αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών που δεν αφορά σε τεχνικά έργα ή µελέτες αυτών, που δεν υπάγεται στα 
προηγούµενα, στον φάκελο του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

α) οι στόχοι και η σκοπιµότητα της παροχής υπηρεσίας,  

β) γενική/προσεγγιστική καταγραφή των  προδιαγραφών των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν,  

γ) ενδεικτικός προσδιορισµός της ποσότητας, του χρόνου και της δαπάνης που απαιτείται. 

 

Σχετικά Έντυπα/Έγγραφα 

1. Έντυπο καταγραφής στοιχείων προσδιορισµού της στρατηγικής µελέτης ή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, κλπ στο οποίο ενδεχόµενα είναι ενταγµένο το έργο. 

2. Εγκεκριµένη ΣΑΕ ή πρόγραµµα έργων στο οποίο είναι ενταγµένο το έργο. 

3. Έγγραφα ή µελέτες µε τα οποία διαπιστώνεται η ανάγκη και η σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου. 

4. Μελέτη σκοπιµότητας ή οικονοµοτεχνική µελέτη, εφόσον έχει εκπονηθεί. 

Τα στοιχεία 1 και 2 µπορεί να συµπληρώνονται µόνο στο Έντυπο Παρακολούθησης του έργου (Παράρτηµα 
Β) 

 

Α.7.1.2. Προετοιµασία και ωρίµανση. 

Ο οργανισµός, συµπληρώνει το Φάκελο του Έργου µε όσα στοιχεία προκύπτουν από τις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνει προκειµένου: 

α) Να καθοριστούν οι απαιτήσεις ωρίµανσης του έργου. (πχ εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών,  
ορισµός/συνδροµή συµβούλων, αδειοδοτήσεις, σύνταξη συµβατικών τευχών, τυχόν προδηµοσιεύσεις 
διακηρύξεων, κλπ).  

β) Να καταρτιστεί συνοπτικό χρονοδιάγραµµα των µελετών ή απαιτούµενης παροχής υπηρεσιών µε 
πρόβλεψη του κόστους αυτών καθώς και του απαιτούµενου χρόνου που θα απαιτηθεί για την εκπόνησή 
τους. 

γ) Να καταγραφούν αναλυτικά οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, ο τρόπος διασφάλισης της 
κυριότητας ακινήτων, χώρου κλπ (εφόσον απαιτείται), καθώς και ο απαιτούµενος χρόνος για την χορήγησή 
τους ή εξασφάλισή τους. 

δ) Να εκτιµηθεί ο συνολικός προϋπολογισµός (δαπάνη) του έργου µε καταγραφή των πιθανών πηγών 
χρηµατοδότησής του, καθώς και ο απαιτούµενος χρόνος υλοποίησής του. 

Στην εκτίµηση του συνολικού προϋπολογισµού του έργου θα πρέπει να εκτιµάται κάθε επιµέρους 
προϋπολογισµός και κάθε ειδικότερη δαπάνη, όπως ΦΠΑ,  ενδεχόµενη αναθεώρηση τιµών, πριµ, δαπάνες 
για αµοιβές µελετών ενδιαµέσων σταδίων διαγωνισµών, αποζηµίωσης τρίτων, και να αντιµετωπίζεται 
διακριτά, κάθε επιµέρους προϋπολογισµός ξεχωριστής σύµβασης. 

ε) Να εξασφαλιστούν οι πόροι αυτοί. 

στ) Να καταρτιστεί πρόγραµµα/χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών. 

Προκειµένου να καταγραφούν πληρέστερα οι παραπάνω απαιτήσεις και ενέργειες και να συντελεστούν οι 
απαραίτητες ενέργειες  είναι προτιµότερο να τηρείται σχετική διαδικασία ή τουλάχιστον Έντυπο καταγραφής 
των απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος του έργου. 

 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
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1. Καταγραφής απαιτήσεων ωρίµανσης του έργου.  

2. Καταγραφής τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων µελετών ή απαιτούµενων συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών και του χρόνου  υλοποίησής τους.  

3. Καταγραφής των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων, του τρόπου διασφάλισης της κυριότητας 
ακινήτων, χώρου έργου κλπ, καθώς και ο απαιτούµενος χρόνος για την χορήγησή τους ή εξασφάλισή 
τους. 

4. Κατάρτισης αναλυτικού (ανά απαιτούµενη δράση ή σύµβαση) προϋπολογισµού (δαπάνη) του έργου, µε 
τον απαιτούµενο χρόνο υλοποίησης της καθεµιάς. 

5. Πρόγραµµα/χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών. 

 

Α.7.2. ∆ιεργασίες σχεδιασµού  

Ο Οργανισµός συµπληρώνει το Φάκελο του Έργου µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Έργου (Σ∆Ε) το οποίο 
µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(α) Το αντικείµενο του έργου.  

Το αντικείµενο του έργου προσδιορίζεται από τα στοιχεία των συµβατικών τευχών (τεχνικές εκθέσεις κλπ), τα 
στοιχεία του φακέλου του έργου (µελέτες κλπ) και στη περίπτωση χρηµατοδοτούµενων έργων από τις 
απαιτήσεις του φορέα χρηµατοδότησης (Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου (Τ∆Ε), απόφαση ένταξης κλπ). Με το 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης του έργου, προσδιορίζονται οι διαδοχικές φάσεις αυτού, η δοµή ανάλυσης των εργασιών 
του (WBS -  Work Breakdown Structure) στον απαιτούµενο βαθµό και όλες οι αντίστοιχες ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν για την υλοποίησή του. 

(β) Την οργάνωση του έργου (βλέπε παρ. 1.2.1 και 7.2.1 Οδηγού) 

(γ) Το πρόγραµµα ελέγχων (βλέπε παρ. 1.2.2 και 7.2.2 Οδηγού) 

(δ) Το χρονοδιάγραµµα του έργου (βλέπε παρ.1.2.3 και 7.2.3 Οδηγού) 

(ε) Τους δείκτες παρακολούθησης του έργου (βλέπε παρ.1.2.4. και 7.2.4 Οδηγού) 

(στ) Τη διαχείριση κινδύνων (βλέπε παρ.1.2.5. και 7.2.5 Οδηγού) 

(ζ) Την οικονοµική διαχείριση, (βλέπε και παρ. 7.4.5 Οδηγού),  

Η οποία συµπεριλαµβάνει: 

• Τον οικονοµικό προγραµµατισµό για το έργο µε πρόβλεψη χρηµατορροών, λαµβάνοντας υπόψη το 
πιθανό ύψος της χρηµατοδότησης, τους όρους χρηµατοδότησης και το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

• Τον καθορισµό των ενεργειών για τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και τεκµηρίωσης των 
πληρωµών του αναδόχου. Οι πληρωµές αυτές µπορεί να λαµβάνουν τη µορφή προκαταβολών, 
ενδιάµεσων λογαριασµών ή αποπληρωµών, ανάλογα µε το είδος του έργου και το ιδιαίτερο νοµικό 
καθεστώς του. 

• Τον καθορισµό των ενεργειών για την τήρηση των απαιτούµενων διαδικασιών από τους υπευθύνους, 
έτσι ώστε να  διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σταδίων ελέγχου και τεκµηρίωσης των λογαριασµών, 
δηλαδή: 

- ο έλεγχος της νοµιµότητάς του, 

- η διαπίστωση της αντιστοιχίας του µε τα απαιτητά από τη σύµβαση παραδοτέα, 
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- ο έλεγχος επάρκειας των στοιχείων τεκµηρίωσής του, 

- η υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στην Αρχή χρηµατοδότησης, 

- η διαπίστωση των στοιχείων κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού, 

- ο έλεγχος των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών, εισφορές σε ταµεία, φορολογική 
ενηµερότητα κλπ, 

- η έκδοση των παραστατικών πληρωµής (επιταγής και συνοδευτικών εγγράφων) και ο 
έλεγχος συµφωνίας παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και ταµειακών ροών, 

- η καταχώρηση των στοιχείων στο σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης σε ιδιαίτερο λογιστικό 
φύλλο, 

- η ενηµέρωση των αρχείων του φακέλου του έργου. 

- η κατάρτιση αναφορών (τεχνικών δελτίων κλπ) προς την Αρχή χρηµατοδότησης. 

• Την σύνταξη των απαραίτητων αιτηµάτων προς τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση 
της ύπαρξης των απαραίτητων χρηµατορροών. 

• Τους όρους διασφάλισης της τήρησης των κανόνων και των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο 
νοµιµότητας, κανονικότητας και τεκµηρίωσης της διαχείρισης των πληρωµών µέσω σχετικών 
υποχρεωτικών όρων των συµβατικών τευχών και µέσω αναλυτικών εντολών ή παγίων οδηγιών προς 
τους υπευθύνους.  

(η) Το Σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας. - (βλέπε και παρ. 7.4.3 Οδηγού) 

Ο οργανισµός ορίζει, όταν απαιτείται, τρόπους Επικοινωνίας σε εσωτερικό επίπεδο, και επιβάλλει τρόπους 
επικοινωνίας σε εξωτερικό επίπεδο (εκθέσεις προόδου έργου, αναφορές έργου, δραστηριότητες 
δηµοσιότητας, ενηµερώσεις φορέων), οι οποίες πρέπει να καταγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη. 

Επίσης πρέπει να αναθέτει σε υπευθύνους τις σχετικές αρµοδιότητες και ευθύνες επικοινωνίας, ιδιαίτερα 
προς την Αρχή χρηµατοδότησης 

(θ) Τις ∆ιαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. - (βλέπε και παρ. 7.4.4 Οδηγού) 

Ο Οργανισµός εξασφαλίζει διαδικασίες, µέσω των οποίων προσδιορίζονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται 
πριν από την εκτέλεση, µε τυποποιηµένο τρόπο, αλλαγές στο αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο 
χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους του έργου. Ο έλεγχος αλλαγών πρέπει να διασφαλίζει ότι η κάθε αλλαγή 
είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ενσωµατώνεται κατάλληλα στα παραδοτέα του έργου 
διατηρώντας τη συνοχή του τελικού προϊόντος. 

Οι αλλαγές αντικειµένου συγχρηµατοδοτούµενων έργων,  υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Ο οργανισµός πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε να καθίστανται υποχρεωτικές οι διαδικασίες τήρησης της 
νοµιµότητας για ενδεχόµενες αλλαγές στο αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο χρονοδιάγραµµα ή στους 
πόρους του έργου, µε: 

- Μνεία όλων των πιθανών αλλαγών και πλήρη αντιστοιχία των σχετικών διαδικασιών εξέτασής τους και 
αποδοχής τους στις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους χρηµατοδότησης. 

- Την πρόβλεψη των όρων και διαδικασιών για εξέταση και έγκριση ενδεχόµενης αλλαγής όρων κατά την 
υλοποίηση της σύµβασης. 

Για τη περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτείται και από άλλο φορέα, το Σ∆Ε πρέπει να λαµβάνει ακριβώς 
και λεπτοµερειακώς υπόψη του και τους όρους τους οποίους θέτει ο φορέας  ο οποίος χρηµατοδοτεί εξ 
ολοκλήρου ή συγχρηµατοδοτεί το έργο. 
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Το Σ.∆.Ε. αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση των όρων των συµβατικών τευχών και περιλαµβάνει το 
σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών στις παραγράφους (α) έως και (θ) του Οργανισµού, οι οποίες δεν 
είναι απαραίτητο να είναι καταγεγραµµένες σε ένα ενιαίο έντυπο /κείµενο. 

 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 

1. Σχέδιο προσδιορισµού και ανάλυσης του αντικειµένου του έργου µε µνεία όλων των στοιχείων 
προσδιορισµού του (µελέτες, συµβατικά τεύχη, τεχνικό δελτίο, κλπ). 

2. Προσδιορισµός του αντικειµένου του έργου στα συµβατικά τεύχη σύµφωνα µε τις µελέτες. 

3. Ορισµός υπευθύνου πληρωµών (υπολόγου), ορισµός επιβλεπόντων, ορισµός υπευθύνου επικοινωνίας 
για την ενηµέρωση των χρηµατορροών, των αποκλίσεων αυτών κλπ µε την Αρχή χρηµατοδότησης, κλπ 

4. Σχέδιο ή διαδικασία ελέγχου πληρωµών. 

5. Σχέδιο οικονοµικού προγραµµατισµού του έργου. 

6. Προσδιορισµός των όρων διασφάλισης της νοµιµότητας και της κανονικότητας των πληρωµών στα 
συµβατικά τεύχη. 

7. Σχέδιο ή διαδικασία εξωτερικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης προόδου του έργου. 

8. Προσδιορισµός των όρων διασφάλισης της εσωτερικής Επικοινωνίας (εκθέσεις προόδου έργου, 
αναφορές έργου, δραστηριότητες δηµοσιότητας, ενηµερώσεις φορέων) στα Συµβατικά Τεύχη. 

 

Α.7.2.1. Οργάνωση έργου και ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισµό 

Ο οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά για την οργάνωση των έργων ανά κατηγορία, τύπο, τεχνική 
πολυπλοκότητα και οικονοµικό µέγεθος.  

Ο οργανισµός θα πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες σε προσωπικό λαµβάνοντας υπόψη του τις ειδικές 
απαιτήσεις για τον σχεδιασµό, ωρίµανση και υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι σε ορισµένες ενέργειες (διαγωνισµοί, παραλαβές προεπιλογή κλπ), 
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις ιδιαίτερος κατ΄ ελάχιστον αριθµός προσωπικού και ειδικότητας. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να τεκµηριώνει την δυνατότητα νόµιµης διάθεσης από άλλον φορέα, όσου τυχόν πρόσθετου 
προσωπικού απαιτείται. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες εξασφάλισης της αναγκαίας 
χρηµατοδότησης,  για  την τυχόν πρόσληψη πρόσθετου ή και την  εκπαίδευση του υπάρχοντος 
προσωπικού. Θα πρέπει να περιλάβει στο οργανόγραµµα του έργου, εκτός των άλλων, πίνακα µε την 
ιεραρχική δοµή της οµάδας έργου, σε σχέση µε το οργανόγραµµα του οργανισµού, καθώς και περιγραφή 
των ρόλων του προσωπικού στο έργο και σε κάθε στάδιο και δράση αυτού ώστε να  αντιµετωπίζει τις 
απαιτήσεις του συνόλου του αντικειµένου του έργου. Θα πρέπει επίσης να περιλάβει στα συµβατικά τεύχη 
τους όρους διάθεσης του κατάλληλου προσωπικού από τον ανάδοχο. 

Ο οργανισµός µε απόφασή του, συγκροτεί την οµάδα έργου η οποία: 

διαχειρίζεται, υποστηρίζει και υλοποιεί το έργο,  (πχ σύνταξη συµβατικών τευχών, προδιαγραφών, επίβλεψη, 
έλεγχο ποιότητας υλικών και εργασιών,, παραλαβή έργου, µελετών ή υλικών, πιστοποιήσεις, διοικητικές 
ενέργειες, κλπ),  

διαχειρίζεται, υποστηρίζει και υλοποιεί τις υπόλοιπες παράλληλες δράσεις που απαιτούνται για την 
υλοποίησή του, ανεξάρτητα αν οι δαπάνες αυτών είναι επιλέξιµες ή µη (πχ πρόσθετες µελέτες, έρευνες, 
απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διαδικασίες ΟΚΩ, κλπ).  
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φροντίζει για την εµπρόθεσµη παροχή στοιχείων στον οργανισµό, (και διαµέσου αυτού) σε τρίτους, όπως την 
∆Α, ενδιαφερόµενους, άλλες αρχές κλπ. 

φροντίζει για την τήρηση της νοµοθεσίας, των εκάστοτε συµβατικών όρων και των όρων χρηµατοδότησης. 

φροντίζει για την τήρηση του φακέλου του έργου και του σχετικού αρχείου,  

- εντοπίζει διαρκώς τις τυχόν πρόσθετες ανάγκες που µπορεί να γεννώνται, ενηµερώνει τον οργανισµό 
σχετικά, καταγράφει, εξετάζει και εισηγείται για ενδεχόµενες αλλαγές, συντάσσει τις εκθέσεις και αναφορές 
που απαιτούνται και εισηγείται στον οργανισµό για κάθε σχετικό µε το έργο θέµα. 

Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στα µέλη της οµάδας έργου, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες 
επιστηµονικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του έργου τα οποία πρέπει να καλύπτονται από την 
τεχνογνωσία των αντίστοιχων υπευθύνων. Οι προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις επιτροπές, οι  
ειδικά προβλεπόµενοι υπεύθυνοι, οι επιτροπές παραλαβής,  ο υπόλογος του έργου, κλπ ορίζονται πάντοτε 
νόµιµα, µε ιδιαίτερες αποφάσεις και εντάσσονται στην ως άνω οµάδα έργου, διατηρώντας αυτοτελώς τα 
συγκεκριµένα καθήκοντα, υποχρεώσεις, αρµοδιότητες και ευθύνες που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 
Γνωστοποιούν διαρκώς στην ευρύτερη οµάδα έργου τις δραστηριότητές τους. Σε µέλη της οµάδας έργου, 
µπορεί να ανατεθούν συγκεκριµένα καθήκοντα, όπως της αξιολόγησης των αλλαγών και ιδίως της εξέτασης 
των επιπτώσεών τους στο σχέδιο διαχείρισης του έργου. Με την απόφαση ορίζονται ο υπεύθυνος της 
οµάδας έργου, ο υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τρίτους (πχ ∆ιαχειριστική Αρχή), οι υπεύθυνοι ελέγχου 
και ο υπόλογος του έργου. 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες εξασφάλισης της αναγκαίας 
χρηµατοδότησης,  για την  εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού κλπ., προκειµένου αυτό να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες επιστηµονικές απαιτήσεις για τη διοίκηση των έργων. Ο Οργανισµός θα 
πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης,  για 
την προµήθεια τυχόν αναγκαίου εξοπλισµού και µέσων προκειµένου η οµάδα έργου να επιτελεί απρόσκοπτα 
τα καθήκοντά της. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Ορισµός υπευθύνων (µελών της οµάδας έργου) µε κατανοµή αρµοδιοτήτων. 

2. Απόφαση ορισµού οµάδας υπευθύνων έργου, µε Πίνακα αντιστοίχισης των απαραίτητων 
δραστηριοτήτων του έργου (πχ ελέγχων, κάθε µορφής καταµετρήσεων, οικονοµικής διαχείρισης, 
ενηµερώσεων και επικοινωνίας κλπ,) µε το αντίστοιχο κατάλληλο προσωπικό. 

3. Προσδιορισµός των όρων, στα συµβατικά τεύχη, για την διάθεση από τον ανάδοχο κατάλληλου 
προσωπικού και µέσων για την υλοποίηση του έργου. 

4. Καταγραφή και διάθεση του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισµού και µέσων για την άσκηση των καθηκόντων 
της οµάδας έργου.  

 

Α.7.2.2. Πρόγραµµα ελέγχων  

Ο οργανισµός καταρτίζει πρόγραµµα ελέγχων του έργου σύµφωνα µε την κατηγορία, τον τύπο, την τεχνική 
του πολυπλοκότητα, το οικονοµικό µέγεθος του, και τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. Στο 
πρόγραµµα ελέγχων ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. Στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, καθορίζονται:  

- Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε την πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, 
ποιοτικούς, κ.λπ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται στην Σύµβαση, 

- Οι µέθοδοι ελέγχου και αποδοχής παραδοτέων. 
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- Οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες συµµόρφωσης όσον αφορά την καταλληλότητα, την τεκµηρίωση 
και την εφαρµογή των όρων των συµβατικών τευχών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και εγκρίσεις της 
Υπηρεσίας. 

- Οι υπεύθυνοι ελέγχου (Βλέπε παρ.: 7.2.1). 
 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Προσδιορισµός των όρων στα συµβατικά τεύχη, στους οποίους περιλαµβάνεται το πρόγραµµα ελέγχων 
ποιότητας και οι διορθωτικές ενέργειες συµµόρφωσης 

 

Α.7.2.3. Χρονοδιάγραµµα έργου  

Ο οργανισµός θα πρέπει να προβαίνει στον χρονικό προγραµµατισµό του έργου, µε τον οποίο: 
- Κατατέµνει και αναλύει ιεραρχικά το συνολικό έργο σε επί µέρους φάσεις και για µεγάλα ή πολύπλοκα 

έργα σε υποέργα, φάσεις, πακέτα εργασιών ή/και δραστηριότητες (work breakdown structure). 
- Καθορίζει αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µεταξύ αυτών και της απαιτούµενης οργανωτικής δοµής 

διαχείρισης και ελέγχου (project organization). Καθορίζει επίσης αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µε άλλα 
έργα τα οποία εκτελεί ο οργανισµός ή άλλοι φορείς. 

- Καθορίζει αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µεταξύ αυτών και της απαιτούµενης οργανωτικής δοµής 
διαχείρισης και ελέγχου (project organization). Καθορίζει επίσης αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις µε άλλα 
έργα τα οποία εκτελεί ο οργανισµός ή άλλοι φορείς. 

- Εκτιµά τη διάρκεια των επί µέρους φάσεων και καταρτίζει αντίστοιχο χρονικό πρόγραµµα. Για µεγάλα ή 
πολύπλοκα έργα προχωρά σε εκτίµηση της διάρκειας υποέργων, φάσεων, πακέτων εργασιών ή/και 
δραστηριοτήτων και καταρτίζει αντίστοιχα χρονικά προγράµµατα. 

- Εκτιµά τους απαιτούµενους πόρους, τη διαχρονική κατανοµή τους και τη δαπάνη τους. 
- Μεριµνά για την εκπόνηση (πχ από τους αναδόχους έργων) χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των 

έργων µε βάση τα οποία θέτει στα συµβατικά τεύχη τις υποχρεωτικές προθεσµίες παράδοσης τµηµάτων 
του έργου καθώς και τη συνολική. Για την διασφάλιση των υπόψη όρων, στα συµβατικά τεύχη 
προβλέπονται και τµηµατικές (αποκλειστικές ή µη) προθεσµίες, καθώς και ποινικές ρήτρες στην 
περίπτωση αθέτησής τους. 

- Επισηµαίνει τις καταληκτικές προθεσµίες ολοκλήρωσης άλλων ενεργειών τρίτων (αποφάσεις άλλων 
φορέων, εγκρίσεις, ελέγχους κλπ), οι οποίες επηρεάζουν την πρόοδο του έργου. 

- Ελέγχει την τήρηση των λοιπών όρων που έχουν τεθεί (πχ Τ∆Ε αν υπάρχει). 
- Καθορίζει µηχανισµούς παρακολούθησης της τήρησης εφαρµογής και ενηµέρωσης των 

χρονοδιαγραµµάτων αυτών. 
- Καθορίζει τον τρόπο χειρισµού των αποκλίσεων. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Χρονοδιάγραµµα έργου και απόφαση έγκρισής του. 

2. Προσδιορισµός των όρων, στα συµβατικά τεύχη, µε επισήµανση της απαίτησης εκπόνησης και τήρησης 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου , οι υποχρεωτικές προθεσµίες παράδοσης τµηµάτων του και οι 
ποινικές ρήτρες στην περίπτωση αθέτησής τους. 

3. Μηνιαίες παρακολουθήσεις/αναφορές προόδου έργου και τήρησης χρονοδιαγράµµατος. 

4. Συνολικό πλάνο διαχείρισης των έργων του (masterplan) µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 

5. Τυποποιηµένα πακέτα εργασιών. 

6. Παραµετροποιήσιµα στοιχεία (πχ. πακέτα εργασιών) από αντίστοιχα έργα. 
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7. ∆είκτες σε επίπεδο πακέτων εργασιών ή/και εργασιών και πρόβλεψη αξιοποίησής τους για τον 
εντοπισµό αποκλίσεων. 

 

Α.7.2.4. ∆είκτες παρακολούθησης του έργου 

Ο οργανισµός θέτει δείκτες παρακολούθησης του έργου οι οποίοι συνδέουν τις σχέσεις µεταξύ του προς 
υλοποίηση φυσικού αντικειµένου και του χρονοδιαγράµµατος. 

∆είκτες παρακολούθησης µπορεί να τίθενται και από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

Οι δείκτες παρακολούθησης του έργου είναι οικονοµικοί (αξία παραδοτέων/συνολική αξία έργου), χρονικοί 
(χρόνος απόδοσης παραδοτέων/αρχικός εκτιµώµενος χρόνο απόδοσής τους), κλπ. 

Ο Οργανισµός παρακολουθεί συστηµατικά την πορεία των δεικτών µε περιοδικές αναφορές, οι οποίες 
προβλέπονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Η ενέργεια αυτή υποστηρίζεται και µε την χρήση κατάλληλου 
λογισµικού. 

Ο υπεύθυνος/οι έργου εξάγουν συµπεράσµατα µε βάση τις σχετικές περιοδικές αναφορές, µε σκοπό την 
έκδοση εντολών για προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Κεφάλαιο συµβατικών τευχών, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στους δείκτες παρακολούθησης του 
έργου. 

2. Περιοδικές αναφορές σχετικές µε την επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων από τους δείκτες 
παρακολούθησης του έργου. 

3. Εκτυπώσεις κατάλληλου λογισµικού.. 

 

Α.7.2.5. ∆ιαχείριση κινδύνων   

Ο οργανισµός εντοπίζει, αξιολογεί και ιεραρχεί: 

- Τους κινδύνους απόκλισης από τους συµβατικούς όρους (ποιοτικούς, χρονικούς, οικονοµικής και 
τεχνικής επάρκειας κλπ). 

- Τους ενδεχόµενους κινδύνους του έργου και του προσωπικού από φυσικά και λοιπά αίτια. 
 

Ο οργανισµός φροντίζει: 

- Να συµπεριληφθούν ειδικοί όροι στα συµβατικά τεύχη, για την παρακολούθηση και αντιµετώπιση των 
παραπάνω κινδύνων  

- να καταρτιστούν κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου  το "Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας" (ΦΑΥ) και  
ο «Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας» (ΣΑΥ), καθώς και να καθορίζεται ο τρόπος ορισµού τεχνικού 
ασφαλείας, όταν απαιτείται. 

-  

Σχετικά Έγγραφα 

1. Πίνακας/έντυπο καταγραφής, αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων. 

2. Συµβατικά τεύχη, στα οποία περιλαµβάνεται σχετικό κεφάλαιο µε τους όρους παρακολούθησης και 
αντιµετώπισης των κινδύνων. 

3. Καταγραφή µεθοδολογίας για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κινδύνων. 

4. Εκτυπώσεις κατάλληλου λογισµικού. 

 



© ΕΛΟΤ ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2:2008

 

67 

 

Α.7.3. Εκτέλεση µε ίδια µέσα - ανάθεση συµβάσεων µε δηµόσιο διαγωνισµό 

Α.7.3.1. Γενικά 

Α.7.3.2. Εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα 

Ο οργανισµός προσδιορίζει τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία (πχ µελέτη, χρονοδιάγραµµα, ποσότητες κλπ) 
του προς υλοποίηση έργου.  

Ο οργανισµός προβαίνει στην συγκρότηση της οµάδας έργου και στην επικαιροποίηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
του Έργου, µε προσαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεων του σχεδίου στις δικές του δυνατότητες, 
ενέργειες και ευθύνες. 

Από το επικαιροποιηµένο Σ∆Ε θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαιτερότητες του έργου που δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν από το προσωπικό, τα υλικοτεχνικά µέσα και τη τεχνογνωσία του οργανισµού. Ο 
οργανισµός, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του ή η  υλικοτεχνική υποδοµή του ή η 
τεχνογνωσία του για την υλοποίηση του έργου, αποφασίζει, βασιζόµενος σε νόµιµες διαδικασίες, την 
πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ή την απασχόληση µέσων τρίτων  ή την αγορά µέσων και υλικών ή την 
παροχή τεχνογνωσίας τρίτων. 

Η επιλογή και απασχόληση του προσωπικού γίνεται µε βάση την ειδικότητα αυτού και την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Απόφαση αρµοδίου οργάνου του οργανισµού για υλοποίηση της πράξης µε ίδια µέσα. 

2. Απόφαση έγκρισης της οµάδας έργου. 

3. Απόφαση αρµοδίου οργάνου του οργανισµού για τυχόν πρόσληψη (ή ενίσχυση από άλλο οργανισµό 
του ίδιου φορέα) πρόσθετου προσωπικού ή απασχόληση µέσων τρίτων ή αγορά µέσων και υλικών ή 
την παροχή τεχνογνωσίας τρίτων. 

4. Σ.∆.Ε. 

 

Α.7.3.3. Εκτέλεση έργου µε ανάδοχο 

Α.7.3.3.1. Γενικά 

Ο οργανισµός θα πρέπει να φροντίζει για τη συµπλήρωση του φακέλου του έργου µε τα συµβατικά τεύχη 
(προκήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ, κατά περίπτωση) µε τα οποία θα διασφαλίζεται η νοµιµότητα και 
η οµαλή, αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση του έργου και ως εκ τούτου αυτά:  

- συντάσσονται µε βάση το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους 
εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας, 

- τηρούν τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, κατά τη διαδικασία δηµοπράτησης, 
- εξασφαλίζουν τη τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, της τη τήρηση των 

κανόνων δηµοσιότητας, διαφάνειας και του ανταγωνισµού καθ΄ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού και 
της υλοποίησης του έργου, 

- εµπεριέχουν όλα τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες όρους και προδιαγραφές, πλέον της 
διακήρυξης, συµβατικά τεύχη, 

- συντάσσονται µε βάση τα υποχρεωτικά πρότυπα. 
- λαµβάνουν  υπόψη τυχόν επιβεβληµένους περιβαλλοντικούς όρους, τους όρους που επιβάλλονται 

από τις άδειες / γνωµοδοτήσεις τρίτων, τους όρους που συνοδεύουν την Απόφαση Ένταξης (όπως 
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το χρονοδιάγραµµα, το φυσικό αντικείµενο, ενδεχόµενο πρόσθετο φυσικό µη επιλέξιµο διακριτό 
αντικείµενο, προδιαγραφές συστήµατος ποιότητας, κλπ),  τους όρους που επιβάλλει κατά τους  
εκάστοτε ελέγχους  η ∆Α, 

- τεκµηριώνουν  τη διαδικασία που επιλέγεται και την αιτιολογούν νόµιµα, 
- διασφαλίζουν τυχόν ειδικούς όρους που έχουν τεθεί από την Αρχή χρηµατοδότησης, 
- διασφαλίζουν ότι το αντικείµενο της σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της και 

να ρυθµίζεται η  πιθανότητα αλλαγής όσο και ο τρόπος µε τον οποίο θα επέλθουν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις,  οι µεταβολές, µε µνεία των σχετικών συγκεκριµένων διατάξεων που τις διέπουν, 

- προσδιορίζουν τα απαιτητά παραδοτέα σε συνάρτηση µε τον χρόνο, θέτουν τις σχετικές 
υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα οικονοµικά δικαιώµατα του αναδόχου και περιγράφουν τα στοιχεία 
και τις διαδικασίες τεκµηρίωσης της νοµιµότητας και της κανονικότητας των πληρωµών, 

- εξειδικεύουν όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το σχέδιο διαχείρισης του έργου. 
 
Ο οργανισµός θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει όλα τα στοιχεία για την οµαλή, αποτελεσµατική και αποδοτική 
εκτέλεση του έργου. Επίσης, θα πρέπει να έχει προβεί σε όσες ενέργειες επιβάλουν οι ισχύουσες διατάξεις, 
οδηγίες και όροι που µπορεί να έχουν τεθεί από την Αρχή χρηµατοδότησης του έργου, προκειµένου να 
εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη και τη δηµοπράτηση του έργου. Τα ειδικά αυτά στοιχεία θα περιέχονται στον 
φάκελο του έργου. 
 
Σχετικά Έγγραφα 
 

1. Συµβατικά τεύχη σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

2. Απόφαση έγκρισης συµβατικών τευχών. 

 

Α.7.3.3.2. Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµού 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις που τηρεί 
προκειµένου να διασφαλίσει τους όρους που επιβάλλουν οι ισχύουσες διατάξεις για την επιλογή του 
συστήµατος δηµοπράτησης, τη δηµοσιοποίηση του έργου, τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού και τη 
διενέργειά του. 
 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 

1. Αποστολής / δηµοσιοποίησης διακηρύξεων. 

2. Αποδεικτικά στοιχεία της δηµοσιοποίησης. 

3. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού. 

 

Α.7.3.3.3. Έλεγχος  προσφορών 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι: 
- το έργο της επιτροπής διαγωνισµού επιτελείται µε νόµιµο τρόπο και τηρείται η διαδικασία που 

επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
- Η καταγραφή των στοιχείων συµµετοχής και προσφορών διαγωνιζοµένων, οι υπογραφές των πρακτικών 

κλπ γίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι ισχύουσες σχετικά διατάξεις. 
 
Κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού διασφαλίζεται: 
- η ανάδειξη/επιλογή αναδόχου αποκλειστικά µε βάση τους όρους της προκήρυξης.  
- η καταγραφή, η εξέταση ή η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής ή των προσφορών στον 

διαγωνισµό βάσει του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισµό και τα κριτήρια 
επιλογής που έχουν προσδιορισθεί στη διακήρυξη. 

- η τήρηση πρακτικού/ών από την αρµόδια ορισµένη επιτροπή.  
- η πλήρης αιτιολόγηση κάθε κρίσης της επιτροπής 
- η τήρηση της νοµιµότητας και των αρχών της διαφάνειας, 
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- η ισότιµη εξέταση όλων των συµµετοχών. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Πρακτικά επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

2. Προσκλήσεις µελών επιτροπής και διαγωνιζοµένων. 

3. ∆ιαδικασία ή Έντυπο ελέγχου των παραπάνω. 

 

Α.7.3.3.4. Χειρισµός ενστάσεων 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
εξέτασης διαφωνιών όπως:  
- Ένστασης (αντιρρήσεων) από διαγωνιζόµενο κατά πρακτικού διαγωνισµού. 
- Προσφυγής ή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων  ενδιαφερόµενου, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του 

ανατεθεί συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση, κατά   πράξης της αναθέτουσας αρχής. 
Επίσης, συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι κατά την εξέταση 
της διαφωνίας έχουν  εξεταστεί: 
- Η εµπρόθεσµη υποβολή τους. 
- Η τυπική σύνταξή τους (πχ αν οι ενστάσεις απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή, αν ο υπογράφων έχει 

εξουσιοδοτηθεί νόµιµα, κλπ). 
- Αν τα ουσιαστικά στοιχεία που εµπεριέχουν εκτίθενται για πρώτη φορά και είναι εµπρόθεσµα. 
- Τα στοιχεία που αφορούν στην νοµιµότητα του διαγωνισµού και στρέφονται κατ΄ αυτής. 
- Αν η έκθεση περιστατικών/διαδικασίας,  που αφορούν τον διαγωνισµό είναι αληθή. (πχ µη νόµιµη 

πρόσκληση διαγωνιζόµενων για την αποσφράγιση προσφορών ). 
- Τα στοιχεία που αφορούν στην (µη) εγκυρότητα συµµετοχής διαγωνιζόµενων. 
- Τα στοιχεία που αφορούν στην εγκυρότητα του ιδίου του ενιστάµενου. 
- Τα στοιχεία που αφορούν σε ενδεχόµενη αξιολόγηση στοιχείων συµµετοχής ή προσφοράς του ιδίου ή 

άλλων διαγωνιζόµενων. 
- Τα στοιχεία που αφορούν στην εγκυρότητα οικονοµικής προσφοράς. 
- Οι κατά περίπτωση απαιτούµενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες της αρµόδιας  επιτροπής. 
 
Σχετικά Έγγραφα 

1. Πρακτικό διαγωνισµού µε αιτιολόγηση της κρίσης. 

2. Γνώµη της επιτροπής διαγωνισµού, αν απαιτείται. 

3. Απόφαση εξέτασης ένστασης µε αιτιολόγηση της κρίσης. 

4. ∆ιαδικασία ή Έντυπο ελέγχου των παραπάνω. 

 

Α.7.3.3.5. Υπογραφή σύµβασης – Ολοκλήρωση διαγωνισµού 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
ελέγχου νοµιµότητας του διαγωνισµού, έγκρισης αποτελέσµατος και υπογραφής συµφωνητικού. Έλεγχοι 
νοµιµότητας µπορεί να επιβάλλονται από αρµόδια ελεγκτικά όργανα του δηµοσίου (Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ΕΣΡ, Αρχή χρηµατοδότησης κλπ).  
Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο 
νοµιµότητας που διενεργεί ο ίδιος, καθώς επίσης και µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες  
Έγκρισης αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάθεσης του έργου, και υπογραφής της σύµβασης. 
 
Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
 
- Απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος διαγωνισµού 
- Σύµβαση έργου 
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- Έντυπο αποστολής στοιχείων προσυµβατικού ελέγχου εφόσον απαιτείται (Ελεγκτικό Συνέδριο ή 
∆ιαχειριστική Αρχή) 

- Έντυπο πρόσκλησης αναδόχου για την υπογραφή σύµβασης 

 

Α.7.4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου  

Α.7.4.1. Γενικά 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και ελέγχων της εκτέλεσης του έργου, δηλαδή µε τα στοιχεία παρακολούθησης της 
χρονικής, φυσικής και οικονοµικής εξέλιξης του έργου, της τήρησης των συµβατικών όρων και του σχεδίου 
διαχείρισης του έργου, όπως: 
- Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ποιότητας των παραδοτέων. 
- Τα αποτελέσµατα πιστοποίησης των παραδοτέων. 
- Των παραλαβών των παραδοτέων 
- Των τεκµηρίων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. 
- Των διοικητικών ενεργειών και πράξεων, όπως αλλαγών. 
- Της οικονοµικής διαχείρισης του έργου, κλπ, τα οποία εκτίθενται στις επόµενες παραγράφους.. 

 

Σχετικά Έγγραφα 

1. Μελέτη χρονικού προγραµµατισµού για τα σύνθετα έργα. 

 

Α.7.4.2. Έλεγχοι ποιότητας εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
ελέγχου της ποιότητας των παραδοτέων και της πιστοποίησής τους, µε βάση τους συµβατικούς όρους 
(γενικά το πρόγραµµα ελέγχων) και το σχέδιο διαχείρισης του έργου.  

Ο οργανισµός συµπληρώνει, επίσης, τον φάκελο του έργου µε τα παρακάτω στοιχεία: 
- Τα αποτελέσµατα των ελέγχων µε επαλήθευση εφαρµογής του προγράµµατος ελέγχων (παρ. 7.2.2). 
- Τις ενδεχόµενες ενέργειες για τη συµµόρφωση τυχόν αποκλίσεων. 
- Τα αποτελέσµατα ποσοτικών µετρήσεων (επιµετρήσεων). 
- Τα αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης των παραδοτέων. Η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Όταν προβλέπεται από αυτές και ανάλογα µε τη φύση του έργου, µπορεί να γίνει  µε 
έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων εκτέλεσης και των σχετικών βεβαιωτικών εγγράφων. 

- Τις ενέργειες για την αντιµετώπιση διαφωνιών µε τον ανάδοχο (πχ ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, 
δικαστικές προσφυγές κλπ). 

 
Ο οργανισµός τηρεί διαδικασία ελέγχων ποιότητας του έργου, την οποία µπορεί να παρακολουθεί µέσω 
δεικτών, αναλύει και βελτιώνει τις σχετικές διαδικασίες της διαχείρισης ποιότητας έργου. 
 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
 

1. Αποδεικτικά στοιχεία ποιοτικής συµµόρφωσης του έργου µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

2. .Πίνακας αντιστοίχισης προβλεπόµενων (απαιτούµενων) ελέγχων συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές 
και πραγµατοποιηµένων, µε τα αποτελέσµατά τους. 

3. Πίνακας αντιστοίχισης προβλεπόµενων (απαιτούµενων) ποσοτήτων των τµηµάτων των παραδοτέων και 
πραγµατοποιηµένων. 

4. Πρωτόκολλα/έγγραφα παραλαβής εργασιών. (σχετική παρ. 1.4.3.) 

5. ∆ιοικητικές ενέργειες άρσης αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα. 
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Α.7.4.3. Παραλαβή έργου  

Τα στοιχεία του φακέλου του έργου που αναφέρονται στη παραλαβή τµηµάτων του έργου αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο.  

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
παραλαβής του συνολικού έργου. Η διαδικασία παραλαβής, τα όργανα που τη διενεργούν, και οι 
υποχρεώσεις τους και ο τρόπος διενέργειάς της εξαρτώνται από το είδος του έργου. 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
 

1. Τελική Επιµέτρηση έργου. 

2. Απόφαση Έγκρισής της. 

3. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής (προσωρινής ή οριστικής). 

4. Πρωτόκολλα (προσωρινής ή οριστικής) παραλαβής. 

5. Αποφάσεις έγκρισής τους. 

6. Απόφαση Έγκρισης τελικού σταδίου µελέτης. 

 

Α.7.4.4. Επικοινωνία και αναφορές 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
σχεδίου διαχείρισης του έργου σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, όπως: 
• Τα στοιχεία επικοινωνίας µέσω εντύπων και αναφορών για την πρόοδο του έργου µεταξύ της οµάδας 

έργου και του αρµόδιου προσωπικού και της διοίκησης του οργανισµού. 
• Τα στοιχεία συστηµατικής επικοινωνίας µε άλλη Αρχή , όπως την αρµόδια για τη χρηµατοδότηση του 

έργου, σύµφωνα µε όσες απαιτήσεις έχει θέσει αυτή, σχετικά µε: 
- την τήρηση των όρων της χρηµατοδότησης, 
- την πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, τους αντίστοιχους δείκτες 

παρακολούθησης του έργου, 
- τυχόν µεταβολές (αποκλίσεις – αλλαγές) στο αντικείµενο, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του,  
- τις ενέργειες του δικαιούχου για την υλοποίησή του έργου,  
- τυχόν προβλήµατα που εντοπίζει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
- κρίσιµα σηµεία της εξέλιξης του έργου, όπως εκκρεµότητες εγκρίσεων τρίτων, δικαστικές 

παρεµβάσεις τρίτων (διαγωνιζόµενων, αναδόχου, τρίτων ενδιαφερόµενων κλπ). 

 

Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
 

1. Αναφορές/έντυπα ενηµέρωσης της διοίκησης του οργανισµού. 

2. Αναφορές/έντυπα ενηµέρωσης άλλης Αρχής. 
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Α.7.4.5. Έλεγχος αλλαγών 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
διαχείρισης αλλαγών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν µετά από διοικητικές ενέργειες που έχουν λάβει υπόψη 
τους το σχέδιο διαχείρισης του έργου, τους όρους της σύµβασης και τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Οι αλλαγές αυτές µπορεί: 

- να αφορούν στο αντικείµενο,  στο χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους. 
- να επιβάλλονται από «εξωγενείς» παράγοντες, όπως αλλαγή προδιαγραφών και κανονισµών, 

αποφάσεις άλλων φορέων, έκτακτα περιστατικά, όπως θεοµηνίες κλπ  
- να επιβάλλονται από την Αρχή χρηµατοδότησης. 

 
Όταν πρόκειται για απόφαση έγκρισης αλλαγής, θα πρέπει να τεκµηριώνεται: 
 

- η νοµιµότητα της αλλαγής και η ρητή πρόβλεψή της από τις ισχύουσες διατάξεις. 
- η νοµιµότητα των διαδικασιών έγκρισής τους (πχ απαίτηση Γνώµης Συµβουλίου, προγενέστερης 

προέγκρισης από την Αρχή χρηµατοδότησης, κλπ). 
- η µη υπαιτιότητα τρίτων (πχ αναδόχου, προµηθευτή, παρόχου υπηρεσιών κλπ). 
- προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους. 

Μετά την αποδοχή της αλλαγής  ο Οργανισµός θα πρέπει να επικαιροποιεί το Σ.∆.Ε, σε όσα κεφάλαιά του 
επηρεάζονται από την εγκεκριµένη αλλαγή και οι επικαιροποιήσεις αυτές θα συµπληρώνουν τον φάκελο του 
έργου. 
 
Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 

 

1. Αποφάσεις έγκρισης αλλαγών αντικείµενο,  στο χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους. 

2. Εισηγήσεις σε Συµβούλια και Γνωµοδοτήσεις αυτών. 

3. Εισηγήσεις σε Αρχή χρηµατοδότησης. 

4. Οι διοικητικές ενέργειες επικαιροποίησης του Σ∆Ε (πχ αναπροσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα, 
πρόσθετες εγγυήσεις, πρόσθετο πρόγραµµα ελέγχων κλπ). 

 

Α.7.4.6. Οικονοµική διαχείριση 

Α.7.4.6.1. Γενικά  

Στοιχεία της οικονοµικής διαχείρισης του έργου αναφέρονται στη παρ. A.7.2.ζ) του παρόντος Παραρτήµατος 
και στη παρ. 7.2.ζ του Οδηγού Εφαρµογής. 

 

Α.7.4.6.2. Παρακολούθηση προϋπολογισµού έργου 

Ο οργανισµός συµπληρώνει τον φάκελο του έργου µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ενέργειες 
επικαιροποίησης του προϋπολογισµού του έργου, ιδιαίτερα στη περίπτωση µεταβολών στο χρονοδιάγραµµα 
ή στους πόρους. 

 

Α.7.4.6.3. Έλεγχος των απαιτήσεων πληρωµών  

Σχετικοί παράγραφοι: 7.4.6.3,. 7.2.ζ) και 7.4.6. 

Ο οργανισµός τηρεί ιδιαίτερο υπο(φάκελο) του έργου, στον οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία 
νοµιµοποίησης κάθε πιστοποίησης, µε τη τήρηση των παραστατικών στοιχείων νοµιµοποίησης του 
αναδόχου (πχ φορολογική ενηµερότητα, καταβολές εισφορών, φορολογικές καταβολές κλπ). 
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Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 
  

1. Πίνακας παραστατικών νοµιµοποίησης της πιστοποίησης για κάθε είδους έργου (τεχνικό έργο, µελέτη, 
παροχή υπηρεσιών, προµήθεια), µε πλήρη αναγραφή των υποχρεώσεων/δικαιολογητικών του 
αναδόχου. 

 

Α.7.5. ∆ιεργασίες διαχειριστικού κλεισίµατος του έργου 

Ο οργανισµός θα πρέπει να συµπληρώσει τον φάκελο του έργου: 
- Με τις αποφάσεις τελικής παραλαβής του έργου από τον ανάδοχο.  
- Με καταγραφή τυχόν άλλων εκκρεµών διοικητικών ενεργειών που δεν µπορεί να διεκπεραιωθούν 

στο στάδιο αυτό (πχ εγγυήσεις, ασφαλίσεις, υποχρεώσεις συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο, 
τυχόν εγγυήσεις ειδικών µελετών κλπ). 

- Τα αποδεικτικά των διοικητικών ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου. 
 
Σχετικά Έγγραφα/Έντυπα 

  

1. Πίνακας διοικητικών εκκρεµοτήτων, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

2. Το µητρώο του έργου. 

3. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. 

4. διοικητικές ενέργειες για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου. 

-  
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Παράρτηµα B 
(πληροφοριακό) 

Στοιχεία Παρακολούθησης Έργου  

Τα αναγραφόµενα ποσά περιλαµβάνουν και το Φ.Π.Α. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  

Αναγράφεται ο τίτλος µε τον οποίο είναι  εγγεγραµµένο η προµήθεια στη σχετική ΣΑΕ / ΣΑΝΑ  ή στον 
αντίστοιχο προϋπολογισµό οργανισµού, ∆ΕΚΟ κλπ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΕ / ΣΑΝΑ : 

Αναγράφεται ο κωδικός της ΣΑΕ / ΣΑΝΑ όπου έχει εγγραφεί  η προµήθεια ( π.χ. 092/2 , 075/1 κ.λ.π. )  ή 
στον αντίστοιχο προϋπολογισµό οργανισµού , ∆ΕΚΟ κλπ. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΑΕ /ΣΑΝΑ : 

Αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του έργου όπως αυτό έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ /ΣΑΝΑ  ή στον αντίστοιχο 
προϋπολογισµό οργανισµού , ∆ΕΚΟ κλπ. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  : 

Για τις προµήθειας που είναι σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ,αναγράφεται ο κωδικός αριθµός της 
προµήθειας, όπως ισχύει στο ΟΠΣ  

ΚΥΡΙΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου κατά την παρούσα 
περίοδο καταρτίζεται .  
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ : 
Αναγράφονται (αθροιστικά) οι πληρωµές από την έναρξη της προµήθειας µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους . 
 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ : 
Αναγράφεται το αντίστοιχο ποσό της ΣΑΕ τρέχοντος έτους, ή αν δεν έχει  εκδοθεί ακόµα η ΣΑΕ , το ποσό της 
σχετικής πρότασης που έχει υποβληθεί στο ΥΠΟΙΟ – Π∆Ε. Για τις προµήθειες της ΣΑΝΑ αναγράφονται τα 
ποσά των προτάσεων, όπως υποβάλλονται από την περιφέρεια στο ΥΠΟΙΟ. Αντίστοιχα αναγράφονται τα 
ποσά για τις περιπτώσεις όπως παραπάνω ( οργανισµοί , ∆ΕΚΟ κλπ.)  
 
ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται το πλήθος των εκτιµώµενων φάσεων για την ολοκλήρωση της προµήθειας . 
 
    

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται ο αριθµός της φάσης της προµήθειας  σε σχέση µε τις υπόλοιπες φάσεις µε τις οποίες 
πρόκειται να ολοκληρωθεί η προµήθεια . 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

Αναγράφεται ο Π/Υ της Υπηρεσίας όπως έχει στα τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται ο τίτλος της φάσης  της προµήθειας όπως αυτός έχει ή πρόκειται να συµπεριληφθεί στα τεύχη 
∆ηµοπράτησης . 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 
Αναγράφεται ο τίτλος του φορέα που εκτελεί την προµήθεια . 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 
Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που ελέγχει την εξέλιξη της προµήθειας . 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
ΜΦ : Μελλοντική Φάση Προµήθειας 
ΣΕ  : Σε εξέλιξη 
ΠΠ : Προσωρινή Παραλαβή 
ΟΠ : Οριστική Παραλαβή 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης της συγκεκριµένης φάσης ή αν η φάση δεν έχει ξεκινήσει η εκτιµώµενη 
ηµεροµηνία έναρξης . 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται η αναφερόµενη στην αρχική σύµβαση ηµεροµηνία περαίωσης της φάσης . 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται το ποσό του αρχικού συµβατικού τιµήµατος . 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΣΠ) ή ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ   ΠΙΝΑΚΑ : 
Ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την προµήθεια αναγράφεται το ποσό του τελευταίου ΣΠ ή ΑΠΕ . 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Αναγράφεται η ηµεροµηνία που δόθηκε η τελευταία παράταση . 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
Αναγράφεται η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της φάσης της προµήθειας η οποία δεν συµπίπτει 
απαραίτητα µε την ηµεροµηνία εγκεκριµένης παράτασης . 
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ : 
Αναγράφεται το σύνολο των πληρωµών της φάσης της προµήθειας έως το τρίµηνο αναφοράς . 
 
  

 

 

 


