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Πρόλογος 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου, ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την 
υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης 
συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα» 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. 

Ο Οδηγός Εφαρµογής ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3 αφορά οργανισµούς οι οποίοι κατά δήλωση τους, ενδιαφέρονται 
για την επιβεβαίωση της επάρκειας µόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευµένες δράσεις ΕΚΤ (π.χ. 
δράσεις εκπαίδευσης κ.α.), καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται µε ίδια µέσα (δράσεις 
επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.α.) Ως πράξεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα νοούνται οι περιπτώσεις 
εκτέλεσης µέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο. Η επιβεβαίωση αυτή δεν µπορεί 
να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται µε ίδια µέσα αλλά περιλαµβάνουν αναθέσεις προς τρίτους 
συµβάσεων ποσού για το οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισµού 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισµός οφείλει να συµβουλευτεί τους Οδηγούς 
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1/2, προκειµένου να εφαρµόσει το Πρότυπο 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 επιλογή της υλοποίησης Πράξεων µε ίδια µέσα δεν απαλλάσσει τον Οργανισµό από τις δεσµεύσεις του ως 
∆ικαιούχου, αλλά αντίθετα τις αυξάνει προσθέτοντας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεσή 
τους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη  διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα 

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

Λόγω της φύσεως των έργων που αφορά ο παρών Οδηγός (υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ ή ειδικών δράσεων µε 
ίδια µέσα), δεν προβλέπει την κατάταξη των οργανισµών σε επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας, όπως 
προβλέπεται για τους Οργανισµούς που υλοποιούν τεχνικά έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες συνάπτοντας 
δηµόσιες συµβάσεις µε τρίτους (αναδόχους).  

∆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 ακολουθείται από τις "Οδηγίες για την 
εφαρµογή" και την αντίστοιχη "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. 
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∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων 
δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για 
οργανισµούς υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια 
µέσα 

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 δράσεων µε ίδια µέσα (αυτεπιστασία).  

Η έννοια των δράσεων µε ίδια µέσα περιλαµβάνει εξειδικευµένες δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), οι οποίες υλοποιούνται µε ίδια µέσα π.χ. δράσεις επιχειρήσεων 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.α. Ο παρών οδηγός δεν ισχύει για 
όσα έργα υλοποιούνται µε ίδια µέσα και περιλαµβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συµβάσεων ποσού για το 
οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισµού ανάθεσης δηµόσιας 
σύµβασης, όπου κατά περίπτωση ισχύουν οι οδηγοί ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 
1429 για οργανισµούς υλοποίησης έργων δηµοσίων τεχνικών έργων» και ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός 
εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και 
υπηρεσιών».  

Το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλό ώστε να λειτουργεί 
κατάλληλα και να υλοποιούνται οι δράσεις  αποδοτικά και σύµφωνα µε το σχεδιασµό. Το σύστηµα χρειάζεται 
να είναι κατανοητό επαρκώς ώστε να ικανοποιεί τις πολιτικές και τους στόχους των οργανισµών. 
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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 

Η διαδικασία µπορεί να περιγράφεται στο κύριο σώµα του εγχειριδίου Σ∆ΕΠ χωρίς απαραίτητα να αποτελεί 
ξεχωριστό έντυπο. Στο περιεχόµενό της διαδικασίας θα πρέπει να εµπεριέχονται συνοπτικά τα απαιτούµενα 
στοιχεία των αντίστοιχων οδηγιών εφαρµογής και οι παραποµπές στη νοµοθεσία, όπου απαιτείται και θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα βασικότερα και πλέον συνήθη έντυπα. . 
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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. 

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 (δράσεις), 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. 

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.  
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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.  

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 αντιστοίχιση, µε τις παραγράφους του παρόντος οδηγού.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

2. Λίστα µε τα τυποποιηµένα έντυπα που τηρεί ο οργανισµός. 

3. 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. 

4. Αρχεία που παράγονται από την εφαρµογή του Σ∆ΕΠ και αφορούν το σύστηµα 

5. Αρχείο που παράγεται κατά την υλοποίηση των έργων (δράσεων) του οργανισµού (φάκελος έργου), 
σύµφωνα µε την απαίτηση 7.1 του προτύπου ΕΛΟΤ 1429. 

6. Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο 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. 

 

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. 

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.  

 



ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3:2008 © ΕΛΟΤ

 

10 

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.  

Η διοίκηση του οργανισµού θα πρέπει να υποστηρίζει συστηµατικά και έµπρακτα την υλοποίηση των 
ενεργειών βελτίωσης που αποφασίζονται  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στο σηµείο που περιγράφει τη δέσµευση της διοίκησης. 

 

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. 

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.  

Για τα έργα που αφορά ο παρών Οδηγός, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων των λειτουργιών που 
προβλέπει η απαίτηση. Θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να υπάρχει µονάδα ή στέλεχος ή στελέχη που είναι 
αρµόδια για την εκτέλεση, την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου καθώς και για την 
οικονοµική διαχείριση. 

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

Αντικείµενο της µονάδας διαχείρισης έργου και πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου  είναι η παρακολούθηση 
των έργων, ώστε να προβαίνει στις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται και να 
πιστοποιεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου.  

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, ο έλεγχος των κανόνων επιλεξιµότητας των δαπανών, οι πληρωµές, οι 
εισπράξεις και η ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος. Η µονάδα αυτή, (ή  οι υπεύθυνοι) θα πρέπει να 
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διαφοροποιείται  οργανωτικά από τις αντίστοιχες της διαχείρισης του  έργου και πιστοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχετική  αναφορά στο Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ 

2. Εγκεκριµένο Τυπικό Οργανόγραµµα και παρουσίαση των λειτουργικών του διαφοροποιήσεων 

3. Κατάσταση εµπλεκόµενου προσωπικού και περιγραφή καθηκόντων 

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

5. Τεκµηρίωση της συµβατότητας του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισµού µε το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά στην υλοποίηση έργων µε ίδια µέσα . 

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί τις µεταβολές του θεσµικού πλαισίου που αφορά τα έργα που 
υλοποιεί.  

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. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αναφορά στον τρόπο διασφάλισης της νοµικής κάλυψης 

2. Πρόσβαση σε βάσεις νοµικών πληροφοριών και σχετικές ιστοσελίδες 

3. Βιβλιοθήκη µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης έργων, τυχόν πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί 
κλπ. Η βιβλιοθήκη µπορεί να είναι ηλεκτρονική. 

 

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), 
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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.  

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. Έγγραφο ορισµού υπευθύνου Σ∆ΕΠ και καθορισµός των καθηκόντων του. 

 

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.  

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 ορισµού υπευθύνων έργων και οµάδας έργου και καθορισµός ρόλων. 

 

5.3 Επικοινωνία 

Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία ώστε να επιτυγχάνεται: 

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). 
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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. 

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 επιτυγχάνεται µέσα από την διάδοση του Σ∆ΕΠ, οδηγίες, εγκυκλίους, κλπ. 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.  

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. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζει ο οργανισµός την εσωτερική και 
εξωτερική επικοινωνία. 

2. Πρωτόκολλο εγγράφων (πρωτοκολλείται κατ΄ ελάχιστον η έγγραφη επικοινωνία µε Αρχές και 
Υπηρεσίες).  

 

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. 

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) . Με βάση τα αποτελέσµατα 
της ανασκόπησης, λαµβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις (παρ. 5.4.1δ) 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση  

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στην ανασκόπηση του συστήµατος  
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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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Για την κάλυψη της απαίτησης, οι Οργανισµοί πρέπει να εφαρµόζουν συγκεκριµένη διαδικασία κατάρτισης 
ετησίου προγράµµατος δράσεων και διαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης ετησίου προγράµµατος 
έργων. Ο ετήσιος προγραµµατισµός µπορεί να γίνεται  µέσω του Προϋπολογισµού ή των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων ή άλλων αντίστοιχων κειµένων των οργανισµών. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στη διαδικασία κατάρτισης  και αναθεώρησης ετησίου προγράµµατος 
δράσεων 

2. Ετήσιο πρόγραµµα δράσεων 

 

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. 
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Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό που απαιτείται  για την 
υλοποίηση των δράσεών του. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να προσδιορίσει 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 αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεών  του ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές 
µπορεί να περιλαµβάνουν: 

α) κατάλληλη στελέχωση του οργανισµού µέσω συµβάσεων εργασίας, 

β) υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε στόχο την βελτίωση της  τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων 
του προσωπικού του, 

γ) προσφυγή σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των ως άνω αναγκών και ελλείψεων 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας προσωπικού του οργανισµού το οποίο εµπλέκεται στην υλοποίηση των δράσεων, µε τα 
ονόµατα, τα προσόντα και τις δεξιότητες του.  

2. Σ∆ΕΠ, µε αναφορά στη διαδικασία  που ακολουθείται για την προσφυγή σε εξωτερικά µέρη ή 
συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων σε προσωπικό 

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να µπορεί να τεκµηριώσει  ότι η χρησιµοποιούµενη στην διαχείριση έργων 
υλικοτεχνική υποδοµή επαρκεί και διατηρείται κατάλληλα για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας του συστήµατος υλοποίησης των δράσεων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Πίνακας υλικοτεχνικής υποδοµής µε αναφορά και στον τρόπο υποστήριξης και συντήρησης.  

 

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, 

γ) τη διαχείριση πόρων, 

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

ε) την παραγωγή αναφορών. 
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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. 

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  
ώστε να µπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και να υποβάλει αναφορές, 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 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 παρακολούθησης του έργου 

2. Παρουσίαση του λογιστικού συστήµατος και του µηχανογραφηµένου συστήµατος οικονοµικής 
διαχείρισης έργων όπου απαιτείται  

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Στο πλαίσιο των διεργασιών έναρξης του έργου, δηµιουργείται ο φάκελος του έργου, ο οποίος περιέχει όλα 
τα στοιχεία των δεδοµένων του έργου. Τα δεδοµένα του έργου είναι τουλάχιστον αυτά που προβλέπονται 
στο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης. 
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Ενδεικτικά, ενέργειες που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ωρίµανσης και της χρηµατοδότησης για έργα που 
υλοποιούνται µε ίδια µέσα, µπορεί να είναι  

• Απόφαση για την ενσωµάτωση του έργου στον ετήσιο Προγραµµατισµό του Οργανισµού  
• Απόφαση µε την οποία προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο, ο προϋπολογισµός, το χρονοδιάγραµµα  

και ο τρόπος υλοποίησης.  
• Αποφάσεις ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε υπηρεσίες ή/και στελέχη του Οργανισµού για τη σύνταξη και 

έγκαιρη υποβολή της πρότασης, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
της δράσης.   

• Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου Έργου  
• Απόφαση υλοποίησης της Πράξης  µε ίδια µέσα,   
• Λοιπές Αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που απαιτούνται, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει 

τον Οργανισµό και το συγκεκριµένο έργο. 

Ο φάκελος του έργου θα πρέπει να συµπληρώνεται και να επικαιροποιείται σε όλα τα µετέπειτα στάδια και 
να ακολουθεί το έργο ως την οριστική υλοποίησή του. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έντυπο µε τα περιεχόµενα του φακέλου του έργου (δράσης)  

2. Φάκελοι των έργων που έχουν υλοποιηθεί  

 

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.  

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του νοµοθετικού του πλαισίου, θα πρέπει να καθορίζει 
στρατηγικούς στόχους και να εξετάζει τις ανάγκες για έργα. Τα έργα αυτά θα πρέπει να τα ιεραρχεί µε βάση 
τις δυνατότητες υλοποίησής τους.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έγγραφο που καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του οργανισµού (όπου απαιτείται από το 
νοµοθετικό πλαίσιο) 

 
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: 
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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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός εξετάζει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των έργων και παρακολουθεί τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό διαθέτει καταγεγραµµένους όλους τους δυνητικούς τρόπους 
χρηµατοδότησης των έργων του, χρησιµοποιεί δε τα απαραίτητα εργαλεία (πχ Internet) για να ενηµερώνεται 
σχετικά. 

Η συστηµατική παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συνιστά βασικό σηµείο της 
απαίτησης για εξέταση των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Για το λόγο ο Οργανισµός πρέπει διαθέτει 
καταγεγραµµένη σχετική διαδικασία και να έχει ορίσει στέλεχος ή στελέχη του που θα την εφαρµόζουν. 

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των πόρων που απαιτούνται (προσωπικό, υποδοµές, 
χρηµατοδότηση, κλπ) προκειµένου να προβεί σε δικές του ενέργειες προετοιµασίας. Ο οργανισµός µεριµνά 
επίσης για την καταγραφή, προγραµµατισµό και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών προετοιµασίας 
π.χ. αδειοδοτήσεις εφόσον απαιτούνται. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο παρακολούθησης των προσκλήσεων που εκδίδονται από τις 
διαχειριστικές αρχές 

2. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο επιλογής ωφελούµενων όπου απαιτείται από τη φύση του 
έργου 
 

 
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, 

στ) διαχείριση κινδύνων, 

ζ) οικονοµική διαχείριση, 

η) σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας και 
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θ) διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. 

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. Ως σχέδιο διαχείρισης έργου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το περιεχόµενο του Τεχνικού 
δελτίου προτεινόµενης πράξης. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης έργου ή στον τρόπο 
συµπλήρωσης του Τεχνικού δελτίου.  

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός µεριµνά για την οργάνωση των έργων που εκτελεί µε ίδια µέσα. Στα πλαίσια αυτά ο 
Οργανισµός :  

α) Θα πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες σε προσωπικό. Εφόσον το προσωπικό δεν επαρκεί, µεριµνά 
έγκαιρα για τις διαδικασίες πρόσληψης στα πλαίσια του συστήµατος προσλήψεων στο οποίο υπάγεται.  

β) Ο οργανισµός ορίζει τον υπεύθυνο του έργου.  

γ) Ο Οργανισµός θα πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την  εκπαίδευση του υπάρχοντος 
προσωπικού. 

δ) Ο Οργανισµός θα πρέπει να εξασφαλίσει την προµήθεια τυχόν αναγκαίου εξοπλισµού και µέσων 
προκειµένου ο υπεύθυνος του έργου να επιτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά του. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Έντυπο απόφασης ορισµού υπευθύνου έργου και καθορισµού των καθηκόντων 

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Για τα έργα για οποία εφαρµόζεται ο παρών Οδηγός, δεν απαιτείται η κατάρτιση προγράµµατος ελέγχων. Η 
ουσία της απαίτησης καλύπτεται από τους προβλεπόµενους ελέγχους κατά την εκτέλεση του έργου και 
πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (παρ. 7.4.2). 

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός προβαίνει στον χρονικό προγραµµατισµό όλων των τµηµάτων του έργου και µεριµνά για την 
παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος. Για το σκοπό αυτό κατατέµνει το συνολικό έργο σε επί µέρους 
φάσεις και καθορίζει τον τρόπο χειρισµού των αποκλίσεων. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Σχέδιο γραµµικού χρονοδιαγράµµατος του συνολικού έργου και πρόβλεψη για τακτική (π.χ. µηνιαία) 
παρακολούθηση. 

 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θέτει δείκτες παρακολούθησης του έργου που θα δείχνουν τις σχέσεις µεταξύ του προς 
υλοποίηση φυσικού αντικειµένου και του χρονοδιαγράµµατος. 

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. Λίστα µε καταγεγραµµένους δείκτες παρακολούθησης του έργου 

 

7.2.5 ∆ιαχείριση κινδύνων   

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

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Για τα έργα για οποία εφαρµόζεται ο παρών Οδηγός, δεν απαιτείται µέθοδος διαχείρισης κινδύνων 
 

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. 

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. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Απόφαση για  υλοποίηση έργου µε ίδια µέσα. 

 

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 

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. 

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. 

Ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίζει τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία (πχ µελέτη, χρονοδιάγραµµα, 
ποσότητες κλπ) του προς υλοποίηση έργου.  
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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 εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα θα πρέπει να γίνεται µε βάση το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου ιδίως ως προς τους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των 
κανόνων δηµοσιότητας. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Απόφαση για  υλοποίηση 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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο παρών Οδηγός δεν εφαρµόζεται αν το έργο ή τµήµα του υλοποιείται µέσω συµβάσεων µε ανάδοχο ή 
αναδόχους, αλλά µόνο αν αυτό υλοποιείται µε ίδια µέσα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κατά την υλοποίηση έργου µε 
ίδια µέσα δεν είναι δυνατό να χρειαστεί η προµήθεια υλικών, εξοπλισµού, η διαµόρφωση χώρων κλπ., για τα 
οποία ο Οργανισµός πρέπει να καταφύγει σε αναδόχους, αρκεί τα τµήµατα αυτά του έργου να είναι τέτοιου 
οικονοµικού µεγέθους, για το οποίο δεν απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία η διενέργεια διαγωνισµού. Αν 
απαιτείται διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών, τότε ο Οργανισµός  θα συµβουλευτεί τους αντίστοιχους Οδηγούς 
(1431-1/2). 

 

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.  

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

∆εν εφαρµόζεται 
 

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.  

Οδηγίες για την εφαρµογή 
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∆εν εφαρµόζεται 
 
 

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..  

Οδηγίες για την εφαρµογή 

∆εν εφαρµόζεται 
 
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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

∆εν εφαρµόζεται 
 

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.  

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, και το σχέδιο διαχείρισης του 
έργου ή το τεχνικό δελτίο. 

 

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 
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 
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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. 

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 και πιστοποίησης του αντικειµένου 
 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου  
 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Κατά την πιστοποίηση και παραλαβή τµηµάτων και του συνόλου του έργου θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η 
συµµόρφωση µε το Τεχνικό δελτίο (για συγχρηµατοδοτούµενα έργα). 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στη διαδικασία παραλαβής. 
 
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), 
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γ) τους δείκτες παρακολούθησης έργου και 

δ) τις αποκλίσεις και αλλαγές. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

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

Σε εξωτερικό επίπεδο, ο οργανισµός, αν απαιτείται, θα πρέπει να φροντίζει για τη συστηµατική επικοινωνία 
µε τη αρµόδια ∆Α , σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει µε το σύµφωνο αποδοχής των όρων 
ένταξης της πράξης.  

Η επικοινωνία και ενηµέρωση αυτή µπορεί να λαµβάνει τη µορφή συγκεκριµένου τύπου (τον οποίο 
προσδιορίζει η ∆Α), όπως αναφορές, πίνακες, ∆ελτία Παρακολούθησης, τα οποία όταν απαιτείται, 
συντάσσονται από τον δικαιούχο και υποβάλλονται ή αποστέλλονται, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή 
στη ∆.Α., σε περιοδική βάση (µηνιαία, τριµηνιαία ή εξαµηνιαία) ανάλογα µε το είδος και τη διάρκεια της 
πράξης. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων και αναφορών και  στον 
τρόπο επικοινωνίας ενηµέρωσης της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
 

2. 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, 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

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 
διασφαλίζει την έγκριση των αλλαγών 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. 
 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 
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1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στον τρόπο διαχείρισης προβληµάτων και αλλαγών  

 

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.  

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη και τήρηση του προϋπολογισµού του έργου και να 
ελέγχει τις απαιτήσεις πληρωµών.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια της οικονοµικής διαχείρισης ο οργανισµός: 

Προβαίνει σε  οικονοµικό προγραµµατισµό για το έργο. 

Φροντίζει για τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και τεκµηρίωσης των πληρωµών του έργου.  

Καθορίζει τις ενέργειες για την τήρηση των απαιτούµενων διαδικασιών από τους υπευθύνους, έτσι ώστε να  
διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σταδίων ελέγχου και τεκµηρίωσης των λογαριασµών 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στη διαδικασία παρακολούθησης του προϋπολογισµού, διεκπεραίωσης 
πληρωµών και τήρησης λογιστικού συστήµατος/σχεδίου. 

 
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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Κάθε αλλαγή στο φυσικό αντικείµενο του έργου που επηρεάζει τον προϋπολογισµό, πρέπει να καταγράφεται 
ώστε ο προϋπολογισµός να είναι πάντοτε επίκαιρος. Για να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται υπερβάσεις του 
προϋπολογισµού, οι εισροές και οι  δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται µε χρήση συστηµάτων ΤΠΕ. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στη διαδικασία παρακολούθησης του προϋπολογισµού 
 
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: 
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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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Νόµιµες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται από σχετικές διατάξεις ή εξυπηρετούν τους 
καταστατικούς σκοπούς του Οργανισµού ή τις λειτουργικές του ανάγκες. Κανονικές θεωρούνται οι δαπάνες 
για τις οποίες εφαρµόστηκε η νόµιµη διαδικασία διενέργειας τους. Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, οι 
δαπάνες πρέπει ακόµη να πληρούν τους κανόνες επιλεξιµότητας. Η συσχέτιση των πληρωµών µε τα 
στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου πρέπει να γίνεται µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, όπως 
πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις, καταστάσεις παρουσίας εκπαιδευοµένων κλπ. 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Εγχειρίδιο Σ∆ΕΠ µε αναφορά στη διαδικασία για έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας του 
οικονοµικού αντικειµένου και διασταύρωσης πληρωµών µε τα στοιχεία του φυσικού αντικειµένου  

 
 

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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

Ο οργανισµός θα πρέπει µετά την ολοκλήρωση του έργου και µετά την µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο 
βεβαίωση της περάτωσής  του να συµπληρώσει τον φάκελο του έργου ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία 
που αφορούν την υλοποίηση.   

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ολοκλήρωση του έργου. 
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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. 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

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 χρησιµοποιεί πηγές πληροφοριών σχετικές µε την ικανοποίηση των χρηστών και θα 
πρέπει να σχεδιάσει διεργασίες για την ακρόαση της «φωνής των χρηστών». 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 

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Μετρήσεις ικανοποίησης των χρηστών των έργων, εκθέσεις, ερωτηµατολόγια κλπ. 

 
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. 

 

Οδηγίες για την εφαρµογή 

∆εν απαιτείται, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων 

 

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 
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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. 

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 παρέχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και αρχεία των 
έργων που εκτέλεσε στο παρελθόν ή εκτελεί τη δεδοµένη στιγµή του εξωτερικού ελέγχου. 

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. 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. 

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.  

Ενδεικτική Τεκµηρίωση 

1. Αρχείο παραπόνων και αλληλογραφία επικοινωνίας µε τρίτους. 
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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.  

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 για κάθε έργο που εκτελεί για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης/απολογισµού του έργου  

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 

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

 

 


