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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΕΛΟΤ 1429 & ΕΛΟΤ 1431-1/2/3 

 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η ανάπτυξη της σειράς Προτύπων (ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 
1431-2, ΕΛΟΤ 1431-3 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1432) που αφορούν στη διαχειριστική 
επάρκεια προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Με την εφαρµογή και διατήρηση ενός 
συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας σύµφωνα µε τη σειρά αυτή των 
Προτύπων, επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων µε την 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων. 
Στο Ν.3614/2007, άρθρο 22, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης µέσω της οποίας  οι οργανισµοί που λαµβάνουν δηµόσια 
χρηµατοδότηση για να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, θα 
υποχρεώνονται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ανωτέρω 
Προτύπων. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΛΟΤ «∆ιαχειριστική επάρκεια 
οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα» έχει 
σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόµενους τη γνώση και 
την τεχνική, για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429, όπως αυτές εξειδικεύονται στους 
Οδηγούς Εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431-1/2/3. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στηρίζεται στη συµµετοχική διδασκαλία, όπου 
ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο 
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διάλογος, µικρές πρακτικές ασκήσεις, οµαδικές ασκήσεις, ασκήσεις 
προσοµοίωσης, µελέτες περίπτωσης. 
 
Β.  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
• Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών των συστηµάτων 

διαχείρισης & των συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας 
• Κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης έργων 
• Ενηµέρωση για το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα 
• Κατανόηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429, όπως αυτές 

εξειδικεύονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1/2/3 
• Κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης και των τεχνικών επιθεώρησης συστηµάτων 
διαχείρισης – Πρότυπα ΙSO 19011, ISO 17021 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1432. 

 
 
Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
• Εγχειρίδιο εκπαιδευοµένου 
• Η σειρά των Προτύπων διαχειριστικής επάρκειας - ΕΛΟΤ 1429, 

ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2, ΕΛΟΤ 1431-3 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1432 
 
∆. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 

 
• Υπεύθυνους συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας 
• Συµβούλους ανάπτυξης συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας 
• Επιθεωρητές συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας 
• Άλλα στελέχη οργανισµών που εµπλέκονται σε διάφορες φάσεις 

εφαρµογής ενός Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
  
Ε. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
3 ήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 24 ωρών 
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ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
Για την αποδοτικότερη συµµετοχή, συνιστάται οι συµµετέχοντες να είναι 
απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης(ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή να διαθέτουν 5ετή 
εµπειρία σε Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  
 
 
Ζ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
Κατά την 3η  ηµέρα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις διάρκειας 2 ωρών. 
Λεπτοµερείς οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου των εξετάσεων 
παρέχονται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης χορηγούνται στους 
εκπαιδευόµενους που θα συγκεντρώσουν βαθµό επιτυχίας το τουλάχιστον 
70% στις γραπτές εξετάσεις. Στους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους 
παρέχονται απλά πιστοποιητικά παρακολούθησης. Όλα τα πιστοποιητικά 
χορηγούνται εντός 4 εβδοµάδων από τη λήξη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 
Επιτρέπεται η απουσία των εκπαιδευοµένων σε ποσοστό 10% της συνολικής 
διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Μέγιστη Αναλογία Εκπαιδευόµενων - Εκπαιδευτή : 10:1 
Ελάχιστος και µέγιστος αριθµός Εκπαιδευοµένων : 6 και 20 
 
Η. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
600 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ  
 
(Στην τιµή περιλαµβάνεται καφές και γεύµα) 


