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ΡΕΙΛΗΨΗ  

Τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα υλοποιοφνται με ςτόχο τθν ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. Για τθν Ελλάδα θ πλειοψθφία των ζργων αυτϊν 

υλοποιικθκε με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςα από τα πολυετι αναπτυξιακά 

προγράμματα, τα γνωςτά Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ, ενϊ ςιμερα ςε εξζλιξθ είναι το Εκνικό 

Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ που αφορά ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, για τθν 

υλοποίθςθ του οποίου θ Ελλάδα κα λάβει κοινοτικι χρθματοδότθςθ που ανζρχεται ςε 24,3 δισ 

ευρϊ.  

Ενϊ θ Ελλάδα υπιρξε από τισ πλζον ευνοθμζνεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ςε ότι αφορά το φψοσ των 

χρθματοδοτιςεων, ο απολογιςμόσ αναφορικά με τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι αξιοποίθςθ 

των πόρων αυτϊν και τθν παραγωγι ποιοτικϊν ζργων δεν ιταν ο επικυμθτόσ. Ρροβλιματα του 

Συςτιματοσ Ραραγωγισ Δθμοςίων Ζργων, των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχων των 

Συγχρθματοδοτοφμενων Ζργων και των Δικαιοφχων των ζργων οδιγθςαν τόςο ςε δυςκολίεσ 

απορρόφθςθσ των διατικζμενων πόρων όςο και ςε μθ ορκολογικι αξιοποίθςι τουσ.  

Θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων των Δικαιοφχων τζκθκε ςτο επίκεντρο τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου, όπου θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ζργων ςυνδζκθκε με τθν υποχρεωτικι 

πιςτοποίθςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ. Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκε θ ανάπτυξθ του 

ελλθνικοφ προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 που κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τθν κατάκτθςθ τθσ 

διαχειριςτικισ ικανότθτασ των οργανιςμϊν που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα.  

Το εν λόγω ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ αποτελείται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 που είναι 

το βαςικό πρότυπο και κζτει τισ γενικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ εξειδικεφονται, ανάλογα με το είδοσ 

του ζργου, ςε τρία επιμζρουσ πρότυπα τα: ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3. Θ μελζτθ 

των προτφπων αυτϊν, παρά τθν περιοριςμζνθ εμπειρία από τθν εφαρμογι και τθν απουςία 

ςτοιχείων αξιολόγθςθσ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ εφαρμογι τουσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων 

δθμοςίου χαρακτιρα γενικότερα, και όχι μόνο αυτϊν που κα υλοποιθκοφν μζςα από το ΕΣΡΑ 

2007-2013, κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ απόδοςθσ των 

οργανιςμϊν και των παραγόμενων ζργων.  

Θ ςθμαντικότθτα του προτφπου ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι δεν αποτελεί μόνο ζνα Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ αλλά και ζνα Μοντζλο Επιπζδου Ωριμότθτασ που παρζχει μζςω των τριϊν διαδοχικϊν 

επιπζδων επάρκειασ τθ δυνατότθτα αυτοαξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του οργανιςμοφ. 

Επιπρόςκετα, θ ενςωμάτωςθ ςτο πρότυπο εργαλείων και μεκόδων Διαχείριςθσ Ζργων μπορεί να 

ςυμβάλει, ςτθν ανάπτυξθ μιασ ουςιαςτικισ κουλτοφρασ διαχείριςθσ ζργων ςτο δθμόςιο τομζα. 

Δεδομζνου ότι θ εφαρμογι του προτφπου απαιτεί τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διοίκθςθσ με 

ςτόχουσ, αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και χριςθ τθσ 

Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ κα ςυμβάλει παράλλθλα και ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ 

ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Τζλοσ, εκτιμάται ότι το εν λόγω ςφςτθμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
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και ωσ εργαλείο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τον εντοπιςμό και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν 

ςτθ διαχείριςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα.  

Ωςτόςο το γεγονόσ ότι θ πιςτοποίθςθ με βάςθ τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ 

1429:2008 αρχικά προβλζπονταν ωσ υποχρεωτικι για όλουσ τουσ Δικαιοφχουσ του ΕΣΡΑ 2007-2013 

και ςτθν πορεία ορίςτθκε ωσ εναλλακτικόσ τρόποσ πιςτοποίθςθσ, και μάλιςτα πολφ πιο απαιτθτικόσ 

από το εναλλακτικό ςφςτθμα που αναπτφχκθκε από το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ 

και Ναυτιλίασ, εκτιμάται ωσ λανκαςμζνθ επιλογι και εξζλιξθ που κα ζχει για άλλθ μια φορά 

αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα των παραγόμενων ζργων. Για το λόγο αυτό διατυπϊνονται 

ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ με ςτόχο τθν παροχι κινιτρων για τθν αξιοποίθςθ του προτφπου ΕΛΟΤ 

1429:2008, που ζχει ςχεδιαςτεί και αναπτυχκεί ειδικά για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου 

χαρακτιρα και αποτελεί μια ςθμαντικι ευκαιρία αξιοποίθςθσ των δθμόςιων πόρων, ιδιαίτερα ςτθ 

δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία που διανφει θ χϊρα μασ.  

 

 

ABSTRACT  

The implementation of public interest projects tend to the growth, social cohesion and the 

improvement of citizens’ quality life. In Greece, the majority of these projects were made by the co-

financing of the European Union through the multiannual development programs, known as 

Community Support Frameworks. Today the National Strategic Reference Framework (ESPA) 2007-

2013 is in progress and for its implementation Greece will receive Community financing that 

amounts approximately 24 billion Euros. 

Although Greece has been one the most EU’s beneficiary member state, the assessment of 

the effective and efficient exploitation of these resources for the production of qualitative project 

was not the desirable one. Problems of public works production system, in the Management and 

Control Systems of co-financed projects, and problems of the Beneficiaries, led to absorption 

difficulties of allocated resources and to non rational exploitation.  

The Beneficiaries problems confrontation was set in the centre of running programmatic 

period, where the possibility of implementation of public interest project was connected with the 

obligatory certification of their administrative sufficiency. Greek standard ELOT 1429:2008 was 

selected in order to determine the requirements receiving the administrative ability to implement 

these kind of project.  

The certification system is consisted of the standard ELOT 1429:2008 which is the basic 

standard that sets general specialized requirements, depending on the project type, in three 

individual standards the: ELOT 1431-1, ELOT 1431-2 και ELOT 1431-3. The study of the standards, 

despite of the limited experience application and the absence of evaluation, comes to the 

conclusion that, the application of the standards in the implementation of public interest projects 
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generally, and not only in the implementation of ESPA 2007-2013 projects, contributes considerably 

in the improvement of effectiveness and the performance of organisms and projects.   

The importance of model lies in the fact that it is not only constitute a Management System, 

but also a Capability Maturity Model that provides through the three successive levels of sufficiency, 

the possibility of self-assessment and continuous improvement of organism. Additionally, the 

incorporation of tools and methods of Project Management contributes in the development of 

essential Project Management mentality in the public sector. Not only the development of 

management by objectives systems, evaluation and exploitation of human resources, but also the 

Information Technology and Communication use contributes simultaneously in the modernisation of 

Greek public administration. Finally, it is appreciated that this system can be also used as a 

benchmarking tool for the localisation and the exchange of good practices in Project Management 

of public interest projects. 

Moreover, the certification with the requirements of standard ELOT 1429:2008 while it was 

initially forecasted to be obligatory for all the Beneficiaries of ESPA 2007-2013, then was determined 

as an alternative way of certification that is much more demanding than the alternative system 

which was developed by the Ministry of Economic, Competitiveness and Shipping, is appreciated as 

a false choice and process that will give for one more time negative result in the quality of produced 

projects. For this reason there are assessed specific proposals in order to motivate the exploitation 

of standard ELOT 1429:2008 that has been designed and developed specifically for the 

implementation of public interest projects and is a great opportunity of exploitation of public 

resources, specifically in the difficult economic situation that our country is facing. 
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ΡΟΛΟΓΟΣ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςτα πλαίςια του Διατμθματικοφ 

Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Δθμόςια Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ Δθμόςιων 

Υπθρεςιϊν και Δθμόςιων Επιχειριςεων» των Τμθμάτων Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν & 

Ρολιτιςτικϊν Σπουδϊν και Οργάνωςθσ & Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. 

Αντικείμενο μελζτθσ τθσ ανά χείρασ εργαςίασ αποτελεί το εκνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

«Διαχειριςτικι επάρκεια οργανιςμϊν για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα - Απαιτιςεισ» 

που αναπτφχκθκε για τθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ ζργων, των 

φορζων που υλοποιοφν (Δικαιοφχοι) ζργα δθμοςίου χαρακτιρα.  

 Το πρότυπο 1429:2008 εντάςςεται ςτθν κατθγορία των προτφπων Συςτθμάτων 

Διαχείριςθσ και ορίηει τισ απαιτιςεισ για τθν ανάπτυξθσ ενόσ ςυςτιματοσ, κατάλλθλου να 

εξαςφαλίςει ςτουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα, τισ προχποκζςεισ για 

τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των ζργων τουσ. Ταυτόχρονα αποτελεί Μοντζλο Επιπζδου 

Ωριμότθτασ, που αξιολογεί το υφιςτάμενο επίπεδο τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ του οργανιςμοφ 

και τον υποςτθρίηει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ των ζργων του. 

Επιπλζον, κακϊσ επιχειρεί να κακορίςει και να περιγράψει τισ διεργαςίεσ που πρζπει να αναπτφξει 

ο οργανιςμόσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ζργων του, ενςωματϊνει απαιτιςεισ από τισ πζντε 

Ομάδεσ Διεργαςιϊν τθσ Διοίκθςθσ Ζργων.    

Στόχοσ του προτφπου που εξειδικεφεται, ανάλογα με το είδοσ του προσ εκτζλεςθ ζργου 

(τεχνικά ζργα, προμικειεσ-υπθρεςίεσ, ζργα με ίδια μζςα), ςε τρεισ επιμζρουσ οδθγοφσ-πρότυπα 

είναι θ εκ των προτζρων εξαςφάλιςθ ότι οι φορείσ που κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ ζργων 

δθμοςίου χαρακτιρα, διακζτουν τθ διαχειριςτικι επάρκεια να τα υλοποιιςουν ζγκαιρα: εντόσ των 

ςυμφωνθκζντων προκεςμιϊν, οικονομικά: εντόσ των ςυμφωνθκζντων προχπολογιςμϊν, ποιοτικά: 

ςε εναρμόνιςθ προσ τισ ςυμφωνθμζνεσ προδιαγραφζσ και νομότυπα: ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ. 

Το ςυγκεκριμζνο πρότυπο ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα που 

υλοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, ανεξάρτθτα από τθν πθγι χρθματοδότθςισ τουσ (εκνικι, κοινοτικι) και 

αναπτφχκθκε ωσ απαίτθςθ του εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ 1828/2006 που κεςπίηει τουσ κανόνεσ 

εφαρμογισ των διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε) για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007-2013.  

Στο πλαίςιο τθσ νζασ περιόδου υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτουμζνων αναπτυξιακϊν ζργων, 

που για τθν Ελλάδα κα γίνει μζςα από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ), θ 

επιτυχθμζνθ διαχείριςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (Ε.Ρ.) ςυνδζκθκε με τθν φπαρξθ και 
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τθν πιςτοποίθςθ ςειράσ παραγόντων που κα εξαςφαλίςουν τθν ουςιαςτικι ανταπόκριςθ των 

Δικαιοφχων ςτισ υποχρεϊςεισ που ςυνεπάγεται θ χρθματοδότθςθ των ζργων τουσ. 

Για τουσ Δικαιοφχουσ του ΕΣΡΑ 2007-2013, θ πιςτοποίθςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ 

υλοποίθςθσ ζργων είναι υποχρεωτικι και αποτελεί προχπόκεςθ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ 

υλοποίθςισ τουσ. Θ αναγκαιότθτα ειςαγωγισ ενόσ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των Δικαιοφχων ςτθν 

Ελλάδα, δεν προκφπτει μόνο από τισ νζεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ που εςτιάηουν ςτο μεγαλφτερο 

βακμό υπευκυνότθτασ των κρατϊν – μελϊν για το ςχεδιαςμό, τθ διοίκθςθ, τθν εκτζλεςθ, τθ 

διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των υλοποιοφμενων ζργων, αλλά και από τθν 

εμπειρία των τριϊν Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ (ΚΡΣ) που χαρακτθρίηονταν από εξαιρετικά 

μεγάλο αρικμό Δικαιοφχων με ελλείψεισ ωσ προσ τθν τεχνικι τουσ επάρκειασ και δυςκολίεσ άμεςθσ 

ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ και ελζγχου των ζργων.  

Θ κακιζρωςθ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-2013, 

αποτελεί ςτοιχείο καινοτομίασ ςτθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα και αποςκοπεί να 

καλφψει ζνα ακόμα κενό τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, αυτό τθσ ςυςτθματικισ και 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.  

Τζλοσ, κα ικελα να εκφράςω κερμζσ ευχαριςτίεσ προσ τον Κακθγθτι μου και επιβλζποντα 

τθσ διπλωματικισ κ. Δθμιτρθ Σκιαδά, Επίκουρο Κακθγθτι του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 

Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, για τθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ κατά τθ ςυγγραφι 

τθσ παροφςασ εργαςίασ και τθν πολφτιμθ ςυμβολι του ϊςτε να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι 

προςζγγιςθ του κζματοσ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ οφείλεται ςτουσ πόρουσ που 

ειςρζουν ςτθ χϊρα μζςω των διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ Ε.Ε, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ τθσ (Λιαργκόβασ Ρ., Ανδρζου Γ., 2007, 19). Από τθν ζνταξι τθσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, θ Ελλάδα ζχει λάβει για είκοςι ςυνεχόμενα ζτθ (1986-2006), από τα 

Μεςογειακά Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα (ΜΟΡ) και τα τρία Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ (ΚΡΣ), 

χρθματοδοτικι ενίςχυςθ φψουσ 46,44 δισ ευρϊ.  

Το τελευταίο δε αναπτυξιακό εκνικό πρόγραμμα που τζκθκε ςε εφαρμογι ιταν το 

πενταετζσ πρόγραμμα οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ 1983-1987 και ζκτοτε, τα μόνα 

εκνικά αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόηονται ςτθ χϊρα μασ είναι τα ΚΡΣ και καμία άλλθ 

αναπτυξιακι πολιτικι δεν αςκείται ανεξάρτθτα από αυτά (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., 

Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 165). 

Τα ζργα που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων τθσ 

Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ τθσ Ε.Ε. αφοροφν όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ, 

περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, και ωσ εκ τοφτου θ ςυμβολι και θ 

ςθμαντικότθτά τουσ ςτθ γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

Ελλινων είναι τεράςτια.  

Τεράςτια είναι όμωσ και τα προβλιματα τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ που 

αναδείχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ των ΚΡΣ που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οδιγθςαν ςτθν αδυναμία 

ολοκλιρωςθσ των ζργων, ςτθν απϊλεια των πολφτιμων κοινοτικϊν πόρων και ςτθν επακόλουκθ 

επιβάρυνςθ του εκνικοφ προχπολογιςμοφ.  

Διαδικαςτικζσ δυςχζρειεσ και αδυναμίεσ ωρίμανςθσ, ςχεδιαςμοφ και ζγκριςθσ των ζργων 

κακϊσ και ποικίλεσ ελλείψεισ των Δικαιοφχων οδιγθςαν ςε αδυναμία τιρθςθσ του κανονιςτικοφ 

πλαιςίου υλοποίθςθσ, των χρονοδιαγραμμάτων, των προχπολογιςμϊν και των προδιαγραφϊν 

ποιότθτασ των ζργων. Τα ζργα ολοκλθρϊνονταν με ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ, με κόςτοσ 

υψθλότερο από το αρχικά προγραμματιςμζνο και χωρίσ να πλθροφν το ςφνολο των τεχνικϊν και 

ποιοτικϊν προδιαγραφϊν.  

Σιμερα με το ΕΣΡΑ 2007–2013, διανφουμε τθν τζταρτθ κατά ςειρά προγραμματικι περίοδο 

υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων για τθν οποία θ Ελλάδα προβλζπεται να λάβει 

χρθματοδότθςθ φψουσ 24,3 δισ ευρϊ, που οφείλει να αξιοποιιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, 

εν όψει και των προςπακειϊν εξόδου από τθν ιδιαίτερθ δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ που 

διανφει. Ηθτοφμενο, όςο ποτζ άλλοτε, είναι να εξαςφαλιςκοφν οι προχποκζςεισ ϊςτε θ 

ςυγκεκριμζνθ χρθματοδότθςθ, να λειτουργιςει ωσ εφαλτιριο για τθν οικονομικι πρόοδο και 

ανάπτυξθ, τθν εξαςφάλιςθ υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ, τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, επιτυγχάνοντασ ζτςι τθ βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των 

κατοίκων τθσ χϊρασ αλλά και τθσ κζςθσ τθσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ.  
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Το πλαίςιο εφαρμογισ των παρεμβάςεων των διαρκρωτικϊν ταμείων ρυκμίηεται από το 

γενικό κανονιςμό1 λειτουργία τουσ και τον εφαρμοςτικό κανονιςμό2 τουσ που κακορίηουν τισ 

αρμοδιότθτεσ των οργάνων που ευκφνονται για τισ πλθρωμζσ, τθ διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ, 

τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ. Θ κφρια ευκφνθ, όμωσ, για τθν εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ, τον 

κακοριςμό των επιμζρουσ αρμόδιων φορζων και γενικά για τθν αποτελεςματικότθτα των 

διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων ανικει ςτα κράτθ μζλθ.  

Για τθν ορκι υλοποίθςθ των ζργων, κάκε κράτοσ μζλοσ οφείλει να αναπτφξει ζνα Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ), που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτθτικζσ και πολυςφνκετεσ διαδικαςίεσ 

υλοποίθςθσ και εξαςφαλίηει τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ετιςιων ποςοτικϊν ςτόχων που 

ςυνδζονται με τθ μεταφορά των αντίςτοιχων χρθματοροϊν (απορρόφθςθ) από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ.  

Με βάςθ τθν αποκτθκείςα εμπειρία και τα ςτοιχεία απολογιςμοφ τθσ προθγοφμενθσ 

περιόδου ςε κάκε νζα προγραμματικι περίοδο επιδιϊκεται, μζςω των ανακεωριςεων των 

κανονιςμϊν λειτουργίασ των διαρκρωτικϊν ταμείων, θ αντιμετϊπιςθ διαχειριςτικϊν προβλθμάτων 

και θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και ελζγχου. Διαδικαςία που επιβάλλει ςτα κράτθ 

μζλθ αλλαγζσ τόςο ςε ςτρατθγικό όςο και επιχειρθςιακό επίπεδο υλοποίθςθσ των ζργων. 

Δεν είναι όμωσ, μόνο, ζνασ κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ αρμόδιων διοικθτικϊν οργάνων και ζνα 

αποτελεςματικό ΣΔΕ, ικανά από μόνα τουσ να εξαςφαλίςουν τθν ορκι υλοποίθςθ των ζργων. Ζνα 

μεγάλο τμιμα τθσ ευκφνθσ αλλά και παράγοντασ επιτυχίασ τθσ όλθσ προςπάκειασ αποτελοφν οι 

Δικαιοφχοι των ζργων, δθλαδι οι φορείσ υλοποίθςθσ αυτϊν, που είναι υπεφκυνοι για το 

ςχεδιαςμό ι/και τθν υλοποίθςθ των ζργων.   

Ανατρζχοντασ κανείσ ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των ΚΡΣ και ςε μελζτεσ για τθν  

αποτελεςματικότθτα των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, διαπιςτϊνει ότι μεταξφ των βαςικϊν 

παραγόντων υπεφκυνοι για τθν μειωμζνθ απορρόφθςθ των κοινοτικϊν πόρων και τθν παραγωγι 

μθ ποιοτικϊν ζργων ςυγκαταλζγονται οι Δικαιοφχοι των ζργων.  

Θ ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ των Δικαιοφχων βρζκθκε ςτο επίκεντρο 

τθσ ανακεϊρθςθσ του γενικοφ κανονιςμοφ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου (2007-2013), όπου τζκθκε ωσ υποχρεωτικι θ επιβεβαίωςθ/πιςτοποίθςθ 

τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ. Στο πλαίςιο αυτό κάκε κράτοσ μζλοσ οφείλει να εξαςφαλίςει ότι 

ο υποψιφιοσ Δικαιοφχοσ, διακζτει τισ προχποκζςεισ που τον κακιςτοφν ικανό να ςχεδιάςει, να 

προγραμματίςει, να υλοποιιςει, να διαχειριςτεί, να ελζγχει αποτελεςματικά ζνα ζργο. 

Βζβαια, θ επάρκεια των Δικαιοφχων δεν αποτελεί νζο ςτοιχείο και απαίτθςθ που ειςιχκθτε 

ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο αλλά απαίτθςθ που αξιολογοφνταν και ςτισ προθγοφμενεσ 

                                                 
1
 Κανονιςμόσ (EK) αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Ιουλίου 2006 περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ. 
2
 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν 

εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου.  
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περιόδουσ. Συγκεκριμζνα, θ αρμόδια αρχι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του προτεινόμενου 

ζργου για τθν ζγκριςθ και ζνταξι του ςε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, μζςα από τα ςτοιχεία του 

«Απογραφικοφ Δελτίου Φορζα Υλοποίθςθσ», που αποτελοφςε τμιμα του Τεχνικοφ Δελτίου Ζργου,3 

εξζταηε και αξιολογοφςε τθν επάρκεια των Δικαιοφχων, βάςει ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν που 

αφοροφςαν ςτθν εμπειρία και καταλλθλότθτα του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και των βαςικϊν 

υποδομϊν λειτουργίασ του. 4 

Στο πλαίςιο όμωσ του ΕΣΡΑ 2007-2013, θ επάρκεια των Δικαιοφχων αντιμετωπίηεται ςτθ 

βάςθ του και επιχειρείται ο οριςμόσ ενιαίων κριτθρίων πιςτοποίθςθσ για το ςφνολο των 

Δικαιοφχων. Ζτςι, ο νόμοσ 3614/2007 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 – 2013, προζβλεπε από 

1.01.2009 τθν εφαρμογι ελλθνικό πρότυπο ι τεχνικι προδιαγραφι ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και 

διαχείριςθσ ζργων του ΕΣΡΑ.  

Ζωσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ του προτφπου (μεταβατικι περίοδοσ), θ διαχειριςτικι επάρκεια 

των Δικαιοφχων κα επιβεβαιϊνονταν από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των Ε.Ρ., με βαςικι 

απαίτθςθ οι Δικαιοφχοι να εφαρμόηουν ςφςτθμα τεκμθρίωςθσ διαδικαςιϊν για τισ λειτουργίεσ του 

προγραμματιςμοφ, τθσ διαχείριςθσ ςυμβάςεων, τθσ παρακολοφκθςθσ και πιςτοποίθςθσ του 

φυςικοφ αντικειμζνου και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ.  

Θ ανάπτυξθ του ελλθνικοφ πρότυπου ανατζκθκε το 2007 ςτον Ελλθνικό Οργανιςμό 

Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ), ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του 2008 με τθν εκπόνθςθ του προτφπου ΕΛΟΤ 

1429:2008, των τριϊν οδθγϊν εφαρμογισ και τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ 1432:2008 και θ 

πιςτοποίθςθ των Δικαιοφχων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου προτφπου 

κεςμοκετικθκε ωσ υποχρεωτικι τον Σεπτζμβριο του 2009. 

Πμωσ, με τθν τροποποίθςθ του νόμου 3614/2007, με τον νόμο 3840/2010 με τίτλο 

«Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007−2013», καταργείται θ υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ 

κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 και ορίηεται ότι θ πιςτοποίθςθ τθσ επάρκειασ των Δικαιοφχων μπορεί να 

γίνει είτε με το πρότυπο του ΕΛΟΤ είτε με τθ διαδικαςία και το ςφςτθμα επιβεβαίωςθσ από τισ 

ειδικζσ υπθρεςίεσ  διαχείριςθσ, δθλαδι όπωσ γίνονταν κατά τθ μεταβατικι περίοδο.  

Ανεξάρτθτα από τον υποχρεωτικό ι όχι χαρακτιρα τθσ πιςτοποίθςθσ των Δικαιοφχων κατά 

το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, θ ανάπτυξι του κρίνεται απολφτωσ κετικι, ενδεδειγμζνθ και προ 

                                                 
3
 Στο Τεχνικό Δελτίο του Ζργου αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Διαρκρϊνεται ςε οκτϊ επιμζρουσ τμιματα που αφοροφν 1. ςτθν ταυτότθτα του ζργου, 2. ςτο φυςικό αντικείμενο, 3. ςτθν 
ςκοπιμότθτα του ζργου, 4. ςτουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ 5. ςτθν ωρίμανςθ του ζργου 6. ςτο χρονικό και οικονομικό 
προγραμματιςμό 7. ςτο χρθματοδοτικό ςχζδιο και 8. ςτισ ειδικζσ πλθροφορίεσ.  
4
 Στο «Απογραφικό Δελτίο Φορζα Υλοποίθςθ» ο υποψιφιοσ Δικαιοφχοσ όφειλε να δθλϊςει α) το πλικοσ των ζργων 

(μελζτεσ, ζργα προμικειεσ) για τα οποία είχε οριςτεί Δικαιοφχοσ κατά τθν τελευταία πενταετία αλλά και κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ, β) τον υφιςτάμενο αλλά και προβλεπόμενο αρικμό μόνιμου προςωπικοφ ανά 
ειδικότθτα, αλλά και γ) να βακμολογιςει με πενταβάκμια κλίμακα από ανεπαρκισ ζωσ άριςτοσ τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
για ποςοτικι και ποςοτικι επάρκεια μόνιμων ςτελεχϊν και ςυνεργατϊν, τθν επάρκεια χϊρων και βαςικισ τεχνολογικισ 
υποδομισ.  
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πολλοφ αναγκαία. Σε αντιδιαςτολι με τθν πιςτοποίθςθ βάςει άλλων προτφπων όπωσ αυτϊν τθσ 

ςειράσ του ISO, θ ςυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ, ζχει αναπτυχκεί και προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ 

υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα, αποτελϊντασ ςτοιχείο καινοτομίασ και πρόκλθςθσ για τθν 

ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ.  

Τζλοσ, το ενδιαφζρον για τθ μελζτθ των προτφπων τθσ οικογζνειασ του ΕΛΟΤ 1429:2008 

δεν πρζπει να ςυνδζεται αποκλειςτικά και μόνο με τθν υλοποίθςθ ζργων του ΕΣΡΑ 2007-2013 

κακϊσ θ ανάγκθ για αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ παραγωγι ζργων δθμοςίου 

χαρακτιρα υφίςταται και εκτόσ ΕΣΡΑ, το οποίο πικανότατα να είναι και το τελευταίο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα αυτό του μεγζκουσ για τθν Ελλάδα.  

 

ΣΚΟΡΟΣ  

Στο πλαίςιο του παραπάνω προβλθματιςμοφ, θ παροφςα εργαςία αποςκοπεί ςτθν 

παρουςίαςθ, ςτθν περιγραφι και ςτθ αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ τθσ διαχειριςτικισ 

επάρκειασ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-2013, με βάςει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και των 

τριϊν οδθγϊν εξειδίκευςθσ.  

Κατά τθν παρουςίαςθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 ενϊ 

για τουσ επιμζρουσ οδθγοφσ, που ακολουκοφν τθ γενικι δομι του ΕΛΟΤ 1429:2008, γίνεται θ 

παρουςίαςθ των ςτοιχείων εκείνων που τα διαφοροποιοφν τόςο από το ΕΛΟΤ 1429:2008 όςο και 

μεταξφ τουσ. Θ προςζγγιςθ αυτι επιλζχκθκε γιατί το ΕΛΟΤ 1429:2008 αποτελεί το γενικό πρότυπο 

και τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ζχουν δομθκεί οι επιμζρουσ οδθγοί, θ δε αναφορά και ςυνοπτικι 

περιγραφι των οδθγϊν κρίκθκε απαραίτθτθ κακϊσ τα τζςςερα κείμενα ςυνκζτουν το ςφνολο του 

ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα και επιτρζπουν ςτον αναγνϊςτθ τθν 

αποκόμιςθ μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο μελζτθσ.  

Θ περιγραφι του προτφπου χωρίσ να γίνει θ αναγκαία παρουςίαςθ των ιδιαιτεροτιτων και 

των προβλθμάτων του Συςτιματοσ Ραραγωγισ Δθμοςίων Ζργων (ΣΡΔΕ), των Συςτθμάτων 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και των Δικαιοφχων, δεν κα 

οδθγοφςε εφκολα ςτθν αξιολόγθςι του και ςτθ εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων και για το λόγο 

αυτό ζχουν ςυμπεριλθφκεί αντίςτοιχα κεφάλαια ϊςτε να αποδοκοφν τα χαρακτθριςτικά (δομικά, 

οργανωτικά, διοικθτικά) του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο κα εφαρμοςτεί το εν λόγω πρότυπο.  

Απϊτερθ επιδίωξθ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ των απαιτιςεων που κζτει 

το πρότυπο για τουσ Δικαιοφχουσ και ςυνδζονται με το κφκλο ηωισ των υλοποιοφμενων ζργων, από 

τον εκκίνθςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ. Θα επιχειρθκεί θ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ του 

προτφπου, ςε ςχζςθ με τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ προτφπου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αλλά 

και των βαςικϊν διεργαςιϊν οργάνωςθσ, διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, ελζγχου, μζτρθςθσ 
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και αξιολόγθςθσ, που ορίηονται από το ίδιο ωσ παράγοντεσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ 

υλοποίθςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.  

Θα γίνει προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ ςυμβολισ του προτφπου ςτθν απλοφςτευςθ, ςτθν 

αποςαφινιςθ και ςτθ ςυςτθματοποίθςθ του ςυνόλου των λειτουργιϊν υλοποίθςθσ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων όπωσ, επίςθσ, και θ ςυμβολι του ςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθν 

εξυγίανςθ του ςυςτιματοσ παραγωγισ δθμοςίων ζργων ςτθ χϊρα μασ.  

Κρίςιμο κρίνεται και ο εντοπιςμόσ των διαφορϊν, των ωφελειϊν και των χαρακτθριςτικϊν 

εκείνων που κακιςτοφν το ςυγκεκριμζνο πρότυπο καλφτερο και προτιμότερο από το εναλλακτικό 

ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ, ϊςτε οι οργανιςμοί που κα αποφαςίςουν τθν υλοποίθςθ ζργων του ΕΣΡΑ 

2007-2013, να βοθκθκοφν κατά τθν επιλογι του τρόπου πιςτοποίθςθσ τθσ επάρκειάσ τουσ, αλλά 

και οι οργανιςμοί που ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί με τθ διαδικαςία του μεταβατικοφ ςταδίου να 

προβλθματιςτοφν και να εξετάςουν τθν πικανότθτα πιςτοποίθςθσ και με τισ απαιτιςεισ του 

προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008.  

 

ΔΙΑΘΩΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Για τθν ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008, αλλά και του 

διοικθτικοφ και διαχειριςτικοφ ςυςτιματοσ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων δθμοςίου 

χαρακτιρα, θ παροφςα εργαςία διαρκρϊκθκε ςε ζξι επιμζρουσ κεφάλαια.  

Στο πρϊτο κεφάλαιο δίνονται τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, οι 

απαραίτθτοι οριςμοί εννοιϊν και όρων που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ 

όπωσ θ τυποποίθςθ, θ πιςτοποίθςθ, θ διαπίςτευςθ και γίνεται θ αναφορά ςτουσ εκνικοφσ 

οργανιςμοφσ που ςυνκζτουν το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ των ελλθνικϊν 

οργανιςμϊν. Ρεραιτζρω, γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ Μοντζλου 

Επιπζδου Ωριμότθτασ και των πζντε Ομάδων Διεργαςιϊν τθσ Διοίκθςθσ Ζργων που ζχουν 

εφαρμοςτεί ςτο εξεταηόμενο πρότυπο.  

Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν 

των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα, του ΣΡΔΕ ςτθν Ελλάδα και ο απολογιςμόσ από τθ μζχρι ςιμερα 

υλοποίθςθ τουσ, ςτο πλαίςιο των ΜΟΡ και των τριϊν ΚΡΣ. Ακολουκεί θ περιγραφι των 

ςθμαντικότερων προβλθμάτων του ΣΡΔΕ και των ΣΔΕ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και των 

Δικαιοφχων, που οδιγθςαν ςε μειωμζνθ αξιοποίθςθ και απϊλεια των πολφτιμων κοινοτικϊν 

πόρων. Σε ότι αφορά τα προβλιματα των Δικαιοφχων ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε εκείνα που 

κακιςτοφν αναγκαία τθν πιςτοποίθςι τουσ με βάςει τισ απαιτιςεισ ενόσ προτφπου διαχείριςθσ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται θ ςφντομθ παρουςίαςθ του ΕΣΡΑ 2007-2013 και του ΣΔΕ που 

αναπτφχκθκε από τθν Ελλάδα, για τθν ορκολογικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των 

διατικζμενων κοινοτικϊν πόρων και περιγράφονται οι κυρίεσ φάςεισ από τισ οποίεσ διζρχεται θ 
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υλοποίθςθ ενόσ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου. Σκοπόσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι να δοκεί το 

πολυεπίπεδο και ςφνκετο ςφςτθμα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των ζργων αυτϊν και οι 

ιδιαίτερεσ διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ υλοποίθςι τουσ για τουσ Δικαιοφχουσ.  

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται θ καταγραφι του ιςτορικοφ ανάπτυξθσ, και θ περιγραφι του 

προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008, κακϊσ και θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των τριϊν επιμζρουσ οδθγϊν, 

ΕΛΟΤ 1431-1:2008 (τεχνικά ζργα υποδομισ), ΕΛΟΤ 1431-2:2008 (προμικειεσ, υπθρεςίεσ), 1431-

3:2008 (υλοποίθςθ ζργων με ίδια μζςα) και τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 1432:2008, που ςυνκζτουν 

το πλαίςιο πιςτοποίθςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

ςτθ χϊρα μασ.   

Στο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται θ παρουςίαςθ του εναλλακτικοφ τρόπου επιβεβαίωςθσ τθσ 

διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων ΕΣΡΑ 2007-2013, που διενεργείται από τισ ειδικζσ 

υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των Ε.Ρ., ϊςτε δια τθσ ςυγκριτικι αξιολόγθςισ του με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 

να εξαχκοφν επιπλζον ςτοιχεία τόςο για τθν αποτελεςματικότθτα του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 

όςο και για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ επάρκειασ των Δικαιοφχων γενικότερα.  

Στο ζκτο κεφάλαιο επιχειρείται θ αξιολόγθςθ του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 με βάςθ τισ 

απαιτιςεισ που κζτει για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτθ διαχείριςθ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. Σε ςυνάρτθςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ αλλά και με τισ βαςικζσ αρχζσ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και τθσ κεωρίασ 

τθσ Διαχείριςθσ Ζργων διατυπϊνονται κενά και παραλείψεισ του προτφπου. Στοιχείο αξιολόγθςθσ 

του ΕΛΟΤ 1429:2008 αποτελεί και θ ςφγκριςι του με τον εναλλακτικό τρόπο πιςτοποίθςθσ των 

Δικαιοφχων, που επιχειρείται ςτο τζλοσ του ςυγκεκριμζνου κεφαλαίου, όπου επιπρόςκετα 

διατυπϊνονται και προβλθματιςμοί ςχετικά με τθ δυνατότθτα εφαρμογισ του. 

Στο ζβδομο κεφάλαιο καταγράφονται τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθ μελζτθ 

του ΕΛΟΤ 1429:2008, ωσ παράγοντασ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ υλοποίθςθσ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και γίνεται θ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων για τθν 

αξιοποίθςθ του ςτον τομζα τθσ υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα ςτθν Ελλάδα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ –ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΩΙΜΟΤΗΤΑΣ – 
ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΓΩΝ  

1.1. Συςτιματα Διαχείριςθσ  

Σφμφωνα με τθ γενικι κεωρία των ςυςτθμάτων, θ μελζτθ και θ ζρευνα όλων των 

φαινομζνων είναι εφικτι μζςα από ζνα γενικό πλαίςιο αρχϊν που αποςκοπεί ςτθν ςυνολικι 

κεϊρθςθ αυτϊν ωσ ςυςτιματα. Ωσ Σφςτθμα ορίηεται ζνα ςφνολο ςτοιχείων ι μερϊν τα οποία, 

ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ μζςω ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ, αποτελοφν μια ολότθτα. Μζςω τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ των μερϊν του, το ςφςτθμα αναπτφςςει λειτουργίεσ – διεργαςίεσ που 

επεξεργάηονται ι μετατρζπουν ι μεταςχθματίηουν τισ ειςροζσ του λαμβάνει από το περιβάλλον 

του. 

Στθ κεωρία τθσ διοίκθςθσ των οργανϊςεων, θ παραπάνω ςυςτθμικι προςζγγιςθ, 

αναγνωρίηει, μια οργάνωςθ/επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα το οποίο αποτελείται από μζρθ που 

περιλαμβάνουν τισ διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ όπωσ θ παραγωγι, θ διάκεςθ κλ.π. Τα μζρθ αυτά 

αποτελοφν τα ςυςτατικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ, που μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

υποςυςτιματα, με τθν λογικι ότι και αυτά αποτελοφνται από μικρότερα μζρθ ςυνδεόμενα μεταξφ 

τουσ με ςυγκριμζνεσ ςχζςεισ (Μπουραντάσ Δ., 2002, 31-38).  

Θ προςζγγιςθ αυτι παρουςιάηει τθν αλλθλεξάρτθςθ και ςυνεπϊσ τθ ςυνεργαςία που 

απαιτείται μεταξφ των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ οργάνωςθσ ϊςτε να επιτευχκεί θ 

αποτελεςματικότθτά τθσ  και υπό τθν ζννοια αυτι θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι ενόσ ορκολογικοφ 

Συςτιματοσ Διοίκθςθσ – Διαχείριςθσ, που κα διαχειρίηεται αποτελεςματικά τισ αλλθλοεξαρτϊμενεσ 

επιχειρθςιακζσ διεργαςίεσ, προςδιορίηει κακοριςτικά τθν ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων ι 

υπθρεςιϊν (Τςιότρασ Γ, 2002, 93).  

Θ διαχείριςθ του οργανιςμοφ ωσ ςφςτθμα οδθγεί ςε (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 109):  

 Δόμθςθ ενόσ ςυςτιματοσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ με τον 

αποτελεςματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο 

 Κατανόθςθ των αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ 

 Δομθμζνεσ προςεγγίςεισ που εναρμονίηουν και ενςωματϊνουν τισ διεργαςίεσ 

 Καλφτερθ κατανόθςθ των απαραίτθτων ρόλων και ευκυνϊν για τθν επίτευξθ των 

κοινϊν ςτόχων και με αυτό τον τρόπο τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εμποδίων 

 Κατανόθςθ των οργανωτικϊν ικανοτιτων του οργανιςμοφ και κακιζρωςθ περιοριςμϊν 

των πόρων πριν από διάφορεσ δράςεισ 

 Ρροςδιοριςμό του πωσ πρζπει να λειτουργοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ μζςα ςε 

ζνα ςφςτθμα 

 Συνεχισ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ μζςω τθσ μζτρθςθσ και τθσ αξιολόγθςθ 

Για τθν εξ ολοκλιρου διαχείριςθ των οργανιςμϊν ζχουν αναπτυχκεί και αναπτφςςονται 

Συςτιματα Διαχείριςθσ που αφοροφν τθ διοίκθςθ, τθν παραγωγι, τθ διαχείριςθ τθσ αποκικθσ, το 
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μάρκετινγκ, τισ πωλιςεισ, τισ πελατειακζσ ςχζςεισ και γενικότερα τθ διαχείριςθ όλων των 

επιμζρουσ τμθμάτων ενόσ οργανιςμοφ. Τα ςυςτιματα αυτά ζχουν εφαρμογι ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ των οργανιςμϊν, ανεξάρτθτα από το είδοσ, το μζγεκοσ και το παρεχόμενο προϊόν ι 

υπθρεςία, και αποτελοφν ζνα «ςφνολο αλλθλοςχετιηόμενων ι αλλθλοεπιδρώντων ςτοιχείων για 

τθν κακιζρωςθ πολιτικισ και αντικειμενικών ςκοπών, κακώσ και για τθν επίτευξθ των ςκοπών 

αυτών».5  

Τα Συςτιματα Διαχείριςθσ χαρακτθρίηονται από ομοιότθτεσ και κοινά χαρακτθριςτικά 

όπωσ : α) θ δζςμευςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, β) θ πολιτικι, γ) οι αντικειμενικοί ςτόχοι και 

ςκοποί, δ) θ εκπαίδευςθ εργαηομζνων, ε) θ επικοινωνία, ςτ) οι ζλεγχοι, η) τα ζγγραφα και αρχεία, 

θ) οι προλθπτικζσ και διορκωτικζσ ενζργειεσ και κ) θ αναςκόπθςθ τθσ διοίκθςθσ. Σφμφωνα με τον 

Karapetrovic, ςτον οδθγό ISO 72 (ISO, 2001), ςτα ςυςτιματα διαχείριςθσ, ωσ κεντρικά ςτοιχεία, 

περιλαμβάνονται θ πολιτικι, ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ, θ βελτίωςθ, ο ζλεγχοσ και θ επικεϊρθςθ 

(Karapetrovic S., 2002, 61-67). 

Λειτουργοφν με βάςθ τθν αρχι Plan – Do – Check - Act (PDCA) /(Σχεδίαςε - Κάνε- Ζλεγξε – 

Δράςε) που αποκαλείται ςυχνά και ωσ ο «Κφκλοσ του Deming» και αποτελείται από τζςςερα 

διακριτά τμιματα, όπου το αποτζλεςμα ενόσ ζκαςτου αποτελεί τθν είςοδο για το άλλο 

(Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 8), (Σχιμα 1). Στο τμιμα «Plan – Σχεδίαςε» γίνεται ο κακοριςμόσ των 

αντικειμενικϊν ςτόχων και διεργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και τισ πολιτικζσ του οργανιςμοφ. Στθ ςυνζχεια ςτο τμιμα 

«Do – Κάνε» γίνονται όλεσ οι απαιτοφμενουσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των διεργαςιϊν και τθν 

παραγωγι του προϊόντοσ, τα οποία ςτο τμιμα «Check – Ζλεγξε» επιτθροφνται και μετροφνται ωσ 

προσ τισ πολιτικζσ, τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και τισ απαιτιςεισ του προϊόντοσ. Τα 

αποτελζςματα του τμιματοσ αυτοφ αποτελοφν τθ βάςθ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των 

διεργαςιϊν που γίνεται ςτο τμιμα «Act – Δράςε» του κφκλου.  

Στο πλαίςιο ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, ο κφκλοσ PDCA αποτελεί ζναν δυναμικό κφκλο, 

που δφναται να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνάρτθςθ με οποιαδιποτε διεργαςία του οργανιςμοφ, κακϊσ 

και ςτο ςφνολο των διεργαςιϊν του, ωσ ενιαίου ςυςτιματοσ. Θ ςυντιρθςθ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των διεργαςιϊν δφναται να επιτευχκεί με τθν εφαρμογι του κφκλου ςε 

όλα τα τμιματα του οργανιςμοφ αλλά και ςτισ υψθλοφ επιπζδου διεργαςίεσ όπωσ ο ςχεδιαςμόσ 

του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και θ Αναςκόπθςθ τθσ Διοίκθςθσ αλλά και ςε απλζσ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ που εκτελοφνται ωσ μζροσ των διεργαςιϊν υλοποίθςθσ προϊόντων.  

 

 

                                                 
5
 Οριςμόσ των ςυςτθμάτων ςφμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2000 «Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ – Θεμελιϊδεισ 

Αρχζσ και Λεξιλόγιο». 
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Σχιμα 1: Κφκλοσ Plan Do Check Act (PDCA) του Deming 

 

Σιμερα τα γνωςτότερα Συςτιματα Διαχείριςθσ αφοροφν τθ διαχείριςθ α) τθσ ποιότθτασ, β) 

τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν, γ) τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ ςτο χϊρο εργαςίασ και δ) τθσ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να περιλαμβάνει ζνα ι και περιςςότερα 

διαφορετικά ςυςτιματα διαχείριςθσ, ενϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί θ τάςθ για ενοποίθςθ των 

διαφόρων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, ςε ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ που ενοποιοφν τα 

παραπάνω διακριτά ςυςτιματα.  

 

1.2. Διαδικαςία – Διεργαςία  

Θ αποτελεςματικι οργάνωςθ, ο ςυνδυαςμόσ και θ διαχείριςθ των ειςροϊν του 

περιβάλλοντοσ (π.χ κεφάλαια, υλικά, πλθροφορίεσ) και όλων των διακζςιμων πόρων (π.χ. 

ανκρϊπινο δυναμικό, μθχανιματα, πρϊτθ φλθ, εξοπλιςμό) προχποκζτει τον εντοπιςμό, τθ μελζτθ 

και τθν καταγραφι των διαδικαςιϊν και των διεργαςιϊν από τισ οποίεσ διζρχεται θ υλοποίθςθ 

ενόσ ζργου ςε κάκε φάςθ του κφκλου ηωισ του.  

Μια διαδικαςία υποδθλϊνει τον τρόπο, με τον οποίο εργάηεται κανείσ για να φζρει ςε 

πζρασ το εκάςτοτε ανατικζμενο ζργο. Αποτελείται από τθν αλλθλουχία διακριτϊν ςταδίων που 

περιλαμβάνουν τθν προετοιμαςία, τθ διενζργεια και τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, κάκε ζνα από τα 

οποία αποτελείται από αλλθλουχία δραςτθριοτιτων και κάκε δραςτθριότθτα από αλλθλουχία 

ενεργειϊν. Θ κακιζρωςθ διαδικαςιϊν εντόσ ενόσ οργανιςμοφ αποςκοπεί ςτθν εκτζλεςθ του ζργου 

με ςυγκεκριμζνο και αποτελεςματικό τρόπο, και θ φπαρξθ τουσ είναι αναγκαία όταν το υπό 

εκτζλεςθ ζργο είναι περίπλοκο ι όταν εκτελείται αρκετά ςυχνά και επιβάλλεται θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνεποφσ εκτζλεςισ τουσ (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 16-21).  

Θ διεργαςία είναι ζνα ςφνολο αλλθλοςχετιηόμενων ι αλλθλοεπιδρωςϊν δραςτθριοτιτων 

το οποίο μεταςχθματίηει ειςερχόμενα ςε εξερχόμενα. Μια διεργαςία μπορεί να απαρτίηεται από 

μια μόνο δραςτθριότθτα ι από μια ομάδα δραςτθριοτιτων. Θ διεργαςίεσ προςκζτουν αξία ςτα 

ειςερχόμενα μετατρζποντασ τα ςε εξερχόμενα. Θ μετατροπι αυτι πραγματοποιείται μζςω μιασ 

Plan -

Σχεδιάζω  

 

Do - 

Εκτελώ  

 

Check -

Ελέγχω  

 

Act -

Ενεργώ  
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ςειράσ αλλθλοεξαρτϊμενων ζργων, ςυμπεριφορϊν και πόρων που επιδροφν ςτα ειςερχόμενα 

παράγοντασ κάποιο αποτζλεςμα (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 16-21).  

Συνικωσ οι οργανιςμοί διακζτουν τρία επίπεδα διεργαςιϊν. Στο ανϊτερο επίπεδο 

βρίςκονται οι «Διεργαςίεσ Διαχείριςθσ» ι «Κφριεσ Διεργαςίεσ», δθλαδι εκείνεσ που απαιτοφνται 

άμεςα για τθν παραγωγι του προϊόντοσ και εκείνεσ που χρθςιμοποιοφνται από τα ανϊτερα 

ςτελζχθ κατά τθν επίβλεψθ ολόκλθρου του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ.6 Στο δεφτερο επίπεδο 

βρίςκονται οι «Διεργαςίεσ Υλοποίθςθσ» που περιλαμβάνουν τισ δραςτθριότθτεσ που επιτελεί ο 

οργανιςμόσ, ϊςτε να παράγει υλικά αγακά ι/και να παρζχει υπθρεςίεσ.7 Το τρίτο επίπεδο 

διεργαςιϊν που ενδζχεται να υπάρχει, ανάλογα με τον εκάςτοτε οργανιςμό είναι οι 

«Υποδιεργαςίεσ Υλοποίθςθσ» που αφοροφν ςε μικρότερεσ διεργαςίεσ που περιλαμβάνει μια 

διεργαςία υλοποίθςθσ (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 33-38). 

Για παράδειγμα, οι διεργαςίεσ υλοποίθςθσ που εφαρμόηει ζνασ δθμόςιοσ οργανιςμόσ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ διαδικαςία «Επιλογι εξωτερικοφ αναδόχου με διενζργεια διαγωνιςμοφ», που 

αποτελεί όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια και τθν ςυνθκζςτερθ διαδικαςία υλοποίθςθσ ζργων 

δθμοςίου χαρακτιρα, κα μποροφςαν να αποτυπωκοφν με τθν ακόλουκθ αλλθλουχία (Σχιμα 2): 

Σχιμα 2:  Διαδικαςία επιλογισ εξωτερικοφ αναδόχου με διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

Σε ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ ο εντοπιςμό, θ κατανόθςθ και θ διαχείριςθ όλων 

αλλθλοεξαρτϊμενων διεργαςιϊν γίνεται υπό το πρίςμα ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ το οποίο 

περιλαμβάνει όχι μόνο τισ διεργαςίεσ υλοποίθςθ αλλά και εκείνεσ που ςχετίηονται με τθ 

διαχείριςθ, τθν επιτιρθςθ, και τθ μζτρθςθ.  

Τα οφζλθ από τθν προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ των διεργαςιϊν ωσ ενιαίου ςυςτιματοσ 

είναι α) θ ολοκλιρωςθ και ευκυγράμμιςθ των διεργαςιϊν ϊςτε να επιτυγχάνονται καλφτερα τα 

επικυμθτά αποτελζςματα, β) θ δυνατότθτα να εςτιαςκεί θ προςπάκεια ςτισ βαςικζσ διεργαςίεσ και 

                                                 
6
 Οι «Διεργαςίεσ Διαχείριςθσ» ι «Κφριεσ Διεργαςίεσ», ιςχφουν για όλα τα τμιματα του οργανιςμοφ και επθρεάηουν κάκε 

άλλθ διεργαςία και λειτουργία του. Κατ’ ελάχιςτον περιλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ και ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ, τθν αναςκόπθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν επικοινωνία, τθν εςωτερικι επικεϊρθςθ και τισ διορκωτικζσ και 
προλθπτικζσ ενζργειεσ. (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 33-38). 
7
 Οι «Διεργαςίεσ Υλοποίθςθσ» ςυνικωσ επθρεάηουν μεμονωμζνα τμιματα, λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ του 

οργανιςμοφ και παράλλθλα αποτελοφν δευτερεφουςεσ διεργαςίεσ ωσ προσ αυτζσ τθσ διαχείριςθσ, κακϊσ τισ 
τροφοδοτοφν με δεδομζνα, αλλά δεν τισ επθρεάηουν. Ραραδείγματα των ςυγκεκριμζνων διεργαςιϊν είναι ο κακοριςμόσ 
και ανακεϊρθςθ απαιτιςεων, θ προμικεια, ο ςχεδιαςμόσ & ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ. 
(Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, β, 33-38). 
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γ) θ παροχι εμπιςτοςφνθσ ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ ωσ προσ τθ ςυνζπεια, τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα του οργανιςμοφ (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 10). 

 

1.3. Ρρότυπα  

Θ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ και θ ελλιπι ςυνοχι μεταξφ των διαδικαςιϊν και 

διεργαςιϊν του, μπορεί να οδθγιςει ςε μθ επικυμθτά αποτελζςματα και ςε αποτελζςματα που 

δεν είναι ςε ςυνάρτθςθ με το αντικειμενικό τουσ ςτόχο, με ςυνζπεια να εμφανίηονται εξερχόμενα 

όπωσ θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, μθ ςυμμορφοφμενα προϊόντα, κακυςτεριςεισ, λάκθ και 

δυςαρζςκεια του πελάτθ. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων/υπθρεςιϊν 

αναπτφχκθκαν ςτο χϊρο των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ διάφορα πρότυπα και προδιαγραφζσ που 

επιδιϊκουν τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων ι υπθρεςιϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

χαρακτθριςτικά.   

Ωσ Ρρότυπο ορίηεται ζνα ζγγραφο που ζχει εγκρικεί από ζναν αναγνωριςμζνο φορζα, και 

παρζχει, για κοινι και επαναλαμβανόμενθ χριςθ, κανόνεσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ ι 

χαρακτθριςτικά, για δραςτθριότθτεσ ι για αποτελζςματά τουσ και αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ του 

βζλτιςτου βακμοφ τάξθσ ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο εφαρμογισ (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 37).  

Είναι κείμενα, προαιρετικισ εφαρμογισ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από κάποιο 

νομιμοποιθτικό ι κανονιςτικό ζγγραφο, απολφτωσ ςυγκεκριμζνα και τεκμθριωμζνα, προϊόντα 

δθμόςιασ διαβοφλευςθσ εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων ομάδων και εξαςφαλίηουν τθν 

κοινι αντίλθψθ, τθν εμπορευςιμότθτα και τθν ελάχιςτθ αποδεκτι ποιότθτα ςτα πλαίςια τθσ 

διαςφάλιςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου (ΤΕΕ, 2008,28).  

Οι φορείσ ζκδοςισ τουσ είναι διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και εκνικοί οργανιςμοί τυποποίθςθσ, 

φορείσ υψθλοφ κφρουσ, αναγνωριςμζνοι για τθ διεργαςία αυτι, οι οποίοι ςχεδιάηουν, εκπονοφν, 

εγκρίνουν τα πρότυπα και τα ανακεωροφν ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ 

εξελίξεισ ςτουσ διάφορουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ και τισ νζεσ απαιτιςεισ των αγορϊν. Ανάλογα 

με τον φορζα ζκδοςισ τουσ τα πρότυπα διακρίνονται ςε διεκνι, ευρωπαϊκά και εκνικά.8  

Ραράλλθλα με τα πρότυπα υφίςτανται και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, που οριοκετοφν το 

εφροσ των αποδεκτϊν τιμϊν, των τεχνικϊν ιδιοτιτων ι επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν, των υλικϊν και 

των εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ αναφζρονται. Οι ςυνθκζςτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν υλικά 

και εργαςίεσ που εκδίδονται ωσ όρια που κζτει ο «πελάτθσ» προσ τον «προμθκευτι» είτε ωσ 

                                                 
8
 Διεκνι είναι τα πρότυπα που εκδίδονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ όπωσ είναι ο International 

Organization for Standardization (ISO), θ International Electrotechnical Commission (IEC). Ευρωπαϊκά είναι τα πρότυπα 
που εκδίδονται από ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ όπωσ θ European Committee for Standardization (CEN) και 
θ European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Τζλοσ, τα εκνικά πρότυπα εκδίδονται από 
εκνικοφσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ (ΤΕΕ, 2008, 35).  
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περιγραφζσ τρόπου λειτουργίασ.9 Οι φορείσ ζκδοςθσ τουσ μπορεί να είναι κρατικζσ αρχζσ, 

κοινωφελείσ οργανιςμοί, ενϊςεισ καταναλωτϊν και εταιρίεσ (ΤΕΕ, 2008,27).  

Ραραδείγματα των γνωςτότερων προτφπων είναι το ISO 9001 για τθ διαχείριςθ τθσ 

ποιότθτασ, το ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, το ISO 27001 για τθ διαχείριςθ τθσ 

αςφάλειασ πλθροφοριϊν, το ISO 26000 για τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, το ISO 22000 για τθν 

αςφάλειασ των τροφίμων. Ενϊ ςτθν κατθγορία των προδιαγραφϊν θ γνωςτότερθ είναι θ OHSAS 

18001 για τθν αςφάλεια και τθ διαχείριςθ τθσ υγείασ ςτο χϊρο εργαςίασ και θ RAS 99 που ορίηει τισ 

απαιτιςεισ ενοποιθμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ.  

Δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ ςτον τομζα τθσ καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, κα 

πρζπει να γίνει αναφορά και ςτουσ Ευρωκϊδικεσ. Ρρόκειται για ενιαίεσ προδιαγραφζσ για το 

ςχεδιαςμό, τθ διαςταςιολόγθςθ και τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν και αφοροφν όλο το φάςμα τθσ 

καταςκευισ ενόσ τεχνικοφ ζργου, από τθ μελζτθ μζχρι τθν εφαρμογι. Συντάςςονται, με εντολι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από ειδικζσ επιτροπζσ και εκδίδονται ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ενιαίου 

τρόπου αντιμετϊπιςθσ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν κεμάτων με απϊτερο ςκοπό τθν ομογενοποίθςθ 

τθσ τεχνικισ αντίλθψθσ και πρακτικισ ςτο χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Οι ευρωκϊδικεσ ζχουν δθμοςιευκεί υπό τθ μορφι Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων και αφοροφν ςε 

ςειρά δζκα προτφπων για το ςχεδιαςμό καταςκευϊν όλων των τρόπων δόμθςθσ10. Θ εφαρμογι 

τουσ κα είναι υποχρεωτικι ςτα ζργα ϊςτε αυτά να είναι ςυμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο και 

ειδικά με τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ όπου κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ςτθν ανάκεςθ ςυμβάςεων δθμόςιων υπθρεςιϊν και δθμόςιων ζργων κακϊσ και ςτθ 

διαδικαςία βεβαίωςθσ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτικϊν προϊόντων. 11  

 

1.4. Τυποποίθςθ – Ριςτοποίθςθ –Διαπίςτευςθ  

Ζννοιεσ εγγενείσ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι προτφπων και Συςτθμάτων Διαχείριςθσ 

αποτελοφν θ τυποποίθςθ, θ πιςτοποίθςθ και θ διαπίςτευςθ.  

1.4.1. Τυποποίθςθ  

Τυποποίθςθ είναι «θ διαδικαςία με τθν οποία κακιερώνονται προδιαγραφζσ, δθλαδι 

κανονιςμοί, οι οποίοι κζτουν τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ για τθν παραγωγι, τθ ςφνκεςθ και τισ 

ιδιότθτεσ που πρζπει να ζχει ζνα προϊόν» (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 37).  

                                                 
9
 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ζχουν ζντονο «υποκειμενικό» χαρακτιρα και για το λόγω αυτό τείνουν να αντικαταςτακοφν 

με πρότυπα ι κανονιςμοφσ / κϊδικεσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που θ χριςθ τουσ κακίςταται αναγκαία λόγω 
εξυπθρζτθςθσ πολφ εξειδικευμζνων αντικειμζνων. 
10 Αφοροφν ςτθ δόμθςθ με ςκυρόδεμα, χάλυβα, ξφλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά ζργα και αλουμίνιο και υποδιαιροφνται ςε 
58 μζρθ με ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των δομθμάτων (κτιρίων, γεφυρϊν, δεξαμενϊν, φραγμάτων, πφργων, αγωγϊν, 
καπνοδόχων) ςτο ςειςμό ι/και ςτθν πυρκαγιά, κάκε ζνα από τα οποία δθμοςιεφτθκε ωσ ξεχωριςτό Ευρωπαϊκό Ρρότυπο. 
Θ δθμοςίευςθ τουσ ολοκλθρϊκθκε τον Μάιο του 2007 και προβλζπεται, μετά τθν δθμοςίευςι τουσ ωσ εκνικά πρότυπα, 
να αντικαταςτιςουν, από το 2008 ζωσ το 2010, τα προχπάρχοντα εκνικά πρότυπα τα οποία κα αποςυρκοφν μετά από 
μια περίοδο παράλλθλθσ εφαρμογισ. Βλ. ςχετ.  http://www.elot.gr/854_ELL_HTML.aspx, ανακτικθκε ςτισ 20.10. 2010. 
11

 Βλ.ςχετ. http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=1 ανακτικθκε ςτισ 20.10.2010. 

http://el.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.elot.gr/854_ELL_HTML.aspx
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=1
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Αποτελείται από τισ διεργαςίεσ εκπόνθςθσ, ζκδοςθσ και κζςθσ ςε εφαρμογι προτφπων. 

Εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε κζματα οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και γενικά ςε 

επαναλαμβανόμενα προβλιματα που αφοροφν το κοινωνικό ςφνολο, και αποςκοπεί ςτθν ολικι 

οικονομία υλικϊν και εργαςίασ. Τα οφζλθ από τθν τυποποίθςθ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ των προϊόντων, των διεργαςιϊν και των υπθρεςιϊν για τουσ ςκοποφσ που αυτά 

προορίηονται, θ πρόλθψθ των εμποδίων ςτο εμπόριο και θ διευκόλυνςθ τθσ τεχνολογικισ 

ςυνεργαςίασ.  

Αρμόδιοσ Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ ςτθν Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ Α.Ε που τελεί υπό 

τθν εποπτεία του Κράτουσ και είναι φορζασ εποπτευόμενοσ από το πρϊθν Υπουργείο Ανάπτυξθσ.12 

Σκοπόσ του Οργανιςμοφ είναι θ προαγωγι και θ εφαρμογι τθσ τυποποίθςθσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 

και των ςυναφϊν με αυτι δραςτθριοτιτων με κάκε πρόςφορο τρόπο και μζκοδο. Στο πλαίςιο αυτό 

ο ΕΛΟΤ εκδίδει τα εκνικά πρότυπα, μεταφράηει και είναι υπεφκυνοσ για τθν ζνταξθ των διεκνι και 

ευρωπαϊκϊν προτφπων ςτθν Ελλάδα και είναι ο μόνοσ εκνικόσ φορζασ που ζχει το δικαίωμα να τα 

διακζτει. Τζλοσ, είναι ο εκνικόσ αντιπρόςωποσ ςτουσ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ 

Τυποποίθςθσ. 13 

 

1.4.2. Ριςτοποίθςθ  

Ριςτοποίθςθ είναι «θ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα τρίτο μζροσ παρζχει γραπτι 

διαβεβαίωςθ ότι ζνα προϊόν, ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ, μια διεργαςία ι μια υπθρεςία 

ςυμμορφώνεται ωσ  προσ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ» (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 35).  

Κατά τθν πιςτοποίθςθ ο διαπιςτευμζνοσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ, εκτελεί ανεξάρτθτα 

αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του φορζα (εταιρείασ, οργανιςμοφ, ςυλλόγου, κλπ) ι προϊόντοσ ι 

προςϊπου ςε ςχζςθ με προδιαγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ προτφπων και παρζχει ζγκριςθ με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ. (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 48).  

Μεταξφ των βαςικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ πιςτοποίθςθσ ενόσ οργανιςμοφ τόςο για το 

εςωτερικό όςο και για το εξωτερικό του περιβάλλον, είναι α) ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ εςωτερικισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του οργανιςμοφ, β) θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ ςτα διάφορα επίπεδα 

του οργανιςμοφ, γ) αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εργαηομζνων, δ) θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

του προϊόντοσ και τθσ εικόνασ του οργανιςμοφ, ε) θ ικανοποίθςθ των πελατϊν και εργαηομζνων, 

ςτ) θ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ φιμθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτα προϊόντα του οργανιςμοφ και 

η) θ εξαςφάλιςθ ιςχυροφ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςε ςχζςθ με τισ επιχειριςεισ που δεν 

ζχουν πιςτοποιθκεί (Τςιότρασ Γ, 2002, 107-109).  

                                                 
12

 Σιμερα Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ.  
13

 Βλ. ςχετ. www.elot.gr.  

http://www.elot.gr/
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1.4.3. Διαπίςτευςθ  

Ωσ διαπίςτευςθ ορίηεται «θ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςώμα δίδει 

επίςθμθ αναγνώριςθ ότι ζνασ φορζασ ι ζνα πρόςωπο είναι ικανόσ – ικανό να εκτελζςει 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ» (Αναςταςόπουλοσ Γ, 2005, α, 34-35).  

Θ διαπίςτευςθ παρζχεται από οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ που επιβλζπουν τθ λειτουργία 

των οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ και μζςω τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ και επιτιρθςθσ αυτϊν 

εξαςφαλίηεται θ ανεξαρτθςία τουσ και θ τεχνικι ικανότθτα τουσ να επιτελοφν το ζργο τθσ 

πιςτοποίθςθσ ωσ προσ ςυγκεκριμζνα πρότυπα και ςυγκεκριμζνουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ. 

Στθν Ελλάδα θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ διαπίςτευςθσ ανικει ςτο Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ (E.ΣY.Δ.), που αποτελεί τον εκνικό φορζασ διαπίςτευςθσ υπαγόμενο ςτο πρϊθν 

Υπουργείο Ανάπτυξθσ και λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Στα όργανα του Ε.ΣΥ.Δ. 

(Διοικθτικό Συμβοφλιο και Εκνικό Συμβοφλιο Διαπίςτευςθσ) υπάρχει ιςόρροπθ εκπροςϊπθςθ 

υπουργείων, επιςτθμονικϊν εταιρειϊν και επαγγελματικϊν και κοινωνικϊν ενϊςεων, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ανεξαρτθςία και αμερολθψία ςτθ λειτουργία τουσ. 

 

1.5. Μοντζλα Επιπζδου Ωριμότθτασ   

Εντόσ του οργανιςμοφ θ ωριμότθτα αναφζρεται ςυνικωσ ςε μια κατάςταςθ όπου ο 

οργανιςμόσ είναι ςε απόλυτθ κζςθ να πετυχαίνει τουσ ςτόχουσ του. Υπό αυτιν τθν προςζγγιςθ θ 

ωριμότθτα ενόσ οργανιςμοφ ςτθν υλοποίθςθ ζργων, κα μποροφςε να οριςτεί θ κατάςταςθ όπου ο 

οργανιςμόσ είναι πλιρωσ αναπτυγμζνοσ και διακζτει όλεσ τισ προχποκζςεισ για να χειρίηεται τα 

ζργα του (Andersen ES., Jenssen S, 2003, 457).14 

Για τθ μζτρθςθ τθσ ωριμότθτασ των οργανιςμϊν ζχουν αναπτυχκεί διάφορα μοντζλα που 

κακορίηουν ςυγκεκριμζνα διακριτά επίπεδα ωριμότθτασ. Το χαμθλότερο επίπεδο ανταποκρίνεται ςε 

μια κατάςταςθ όπου ο οργανιςμόσ διεκπεραιϊνει τισ διαδικαςίεσ χωρίσ κάποια τυποποιθμζνθ 

/δομθμζνθ αλλθλουχία, ενϊ το υψθλότερο ςε μια κατάςταςθ όπου όλεσ οι διαδικαςίεσ είναι 

τυποποιθμζνεσ, παρακολουκοφνται ςυςτθματικά, μετροφνται και βελτιϊνονται. Ανάλογα με το 

μοντζλο, μεταξφ των δφο αυτϊν επιπζδων, υφίςτανται επιμζρουσ επίπεδα τα οποία υποδθλϊνουν 

αντίςτοιχα ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο ωριμότθτασ.  

Τα περιςςότερα μοντζλα κακορίηουν πζντε επίπεδα ωριμότθτασ για τον οργανιςμό που 

αναφζρονται ωσ (Brookes N., Clark R., 2009, 2):  

1. Εκτελοφμενο (Performed): Απρόβλεπτεσ διαδικαςίεσ που ελζγχονται ελάχιςτα.  

2. Διοικοφμενο (Managed): Κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ που δεν τθροφνται πιςτά. 

3. Κακοριςμζνο (Defined): Κακοριςμζνεσ και ςτακερζσ διαδικαςίεσ. 

                                                 
14

 Κατά τθν άποψθ των Anderden και Jensen θ ωριμότθτα εντόσ των επιχειριςεων είναι ςυνάρτθςθ των παραγόντων 
δράςθ (ικανότθτα να δρα και να αποφαςίηει), ςτάςθ (επικυμία για εξζλιξθ) και γνϊςθ (θ κατανόθςθ των επιπτϊςεων τθσ 
επικυμίασ και τθσ δράςθσ) (Andersen ES., Jenssen S, 2003, 458).  
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4. Ροςοτικά Διοικοφμενο (Quantitatively): Μζτρθςθ και ζλεγχοσ διαδικαςιϊν.  

5. Βελτιςτοποίθςθσ (Optimising): Ρροςανατολιςμόσ ςτθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν   

Ραραδείγματα Μοντζλων Επιπζδου Ωριμότθτασ είναι τα: Capability Maturity Model (CMM), 

Capability Maturity Model Integration (CMMI), Project Management Maturity Model (ProMMM), 

και το Organisational Project Management Maturity Model (OPM3),  

Το μοντζλο Capability Maturity Model (CMM), που κεωρείται από τα ποιο επιτυχθμζνα, 

αναπτφχκθκε με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και τθ ςυνεπζςτερθ 

εφαρμογι τθσ ςτα πλαίςια μιασ επιχείρθςθσ. Είναι ζνα μοντζλο που παρζχει ςυςτθματικι δόμθςθ ενόσ 

ςυνόλου εργαλείων (ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ τθσ ωριμότθτασ μιασ 

επιχείρθςθσ), µε αντικειμενικό ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ λογιςμικοφ. Θ αξιολόγθςθ 

µε βάςει το CMM βοθκά τον οργανιςμό να «ξζρει ποφ βρίςκεται», ζτςι ϊςτε να κζτει ρεαλιςτικοφσ 

ςτόχουσ για τθ βελτίωςι του. Τα πζντε επίπεδα ωριμότθτασ του CMM είναι : 1. αρχικό (initial), 2. 

επαναλαμβανόμενο (repeatable), 3. κακοριςμζνο (defined), 4. ελεγχόμενο (managed) και 5. επίπεδο 

βελτιςτοποίθςθ (optimising) (Ξζνοσ Μ., 2003, 157-160).  

Tο Capability Maturity Model Integration (CMMI), αποτελεί μετεξζλιξθ του CMM και 

ενοποιεί τρία διαφορετικά μοντζλα ωριμότθτασ ςτοχεφοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςε 

κζματα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, ςυςτθμάτων, ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθ προϊόντων και διαδικαςιϊν 

και ςτθν εφρεςθ προμθκευτϊν. Τα προςδιοριςμζνα επίπεδα ωριμότθτασ είναι : 1. αρχικό (initial), 2. 

ελεγχόμενο (managed) 3. κακοριςμζνο (defined), 4. ποςοτικά ελεγχόμενο (qualitatively managed) 

και 5. επίπεδο βελτιςτοποίθςθ (Optimising).15   

Το Project Management Maturity Model (ProMMM) αναπτφχκθκε για να καλφψει τισ 

ανάγκεσ ενόσ οργανιςμοφ για ζνα ςφνολο αρχϊν μοντζλου ωριμότθτασ ικανό να λειτουργιςει ωσ 

μζτρο ςφγκριςθσ τθσ ικανότθτασ διοίκθςθσ ζργων. Θ δομι του βαςίηεται ςτα μοντζλα CMM και 

Excellence Model του European Foundation for Quality Management (EFQM).16  Ρεριλαμβάνει ωσ 

επίπεδα τα εξισ τζςςερα: 1. naϊve, 2. novice, 3. normalised και 4. natural, κάκε ζνα από τα οποία 

εξειδικεφεται περαιτζρω με βάςει τα: 1. κουλτοφρα (culture) 2. διαδικαςία (process) 3. εμπειρία 

(experience) 4. εφαρμογι (application), (Hillson D., 2003, 300-303).  

Το  Organisational Project Management Maturity Model (OPM3) αφορά ζνα μοντζλο 

οργανωςιακισ ικανότθτασ διαχείριςθσ ζργων και προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ ςτθ διαχείριςθ 

ζργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων. Κακορίηει πζντε επίπεδα ωριμότθτασ όμοια με αυτά 

του μοντζλου CMM  (Richarson G.L, 2010, 435-442). 

                                                 
15

 Το Capability Maturity Model Integration (CMMI) ενοποιεί το μοντζλο ωριμότθτασ για λογιςμικό (Capability Maturity 
Model for Software, SW-CMM), το μοντζλο για τθν ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων (System Engineering Capability Model, 
SECM), το μοντζλο επιπζδων ωριμότθτασ για τθν ενοποίθςθ και ανάπτυξθ προϊόντων (Integrated Product Development 
Capability Maturity Model, IPD - CMM). Βλ. ςχετ. http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ ανακτικθκε ςτισ 23.09.2010.  
16

 Το Excellence Model του οργανιςμοφ EFQM, αφορά ςτθν ανάπτυξθ εντόσ του οργανιςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ 
Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ). Οι κακοριςτικοί παράγοντεσ ανάπτυξθσ ενόσ ςυςτιματοσ ΔΟΡ είναι θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν 
ςτουσ τομείσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ πολιτικισ και ςτρατθγικισ, των πόρων του οργανιςμοφ, κάτω από 
τθν κακοδιγθςθ τθσ θγεςίασ του (Τςιότρασ Γ, 2003, 141).  

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
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Σε αντίκεςθ με πρότυπα όπωσ το ISO 9001 που κακορίηουν τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ µε τθ 

μορφι μιασ ςειράσ απαιτιςεων, τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ είτε ικανοποιεί, είτε όχι, τα μοντζλα επιπζδου 

ωριμότθτασ ςυμβάλουν ςτθ κλιμακωτι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ενόσ οργανιςμοφ (Ξζνοσ Μ., 2003, 160).  

 

1.6. Ομάδεσ Διεργαςιϊν Διαχείριςθσ Ζργων   

Τα ζργα και θ διοίκθςθ τουσ λειτουργοφν ςε ζνα περιβάλλον ευρφτερο από αυτό του ίδιου 

του ζργου. Το ευρφτερο αυτό περιβάλλον πρζπει να γίνει αντιλθπτό ϊςτε να επιλεχκοφν οι φάςεισ, 

οι διεργαςίεσ, τα εργαλεία και οι τεχνικζσ που ταιριάηουν περιςςότερο για τθν επιτυχι υλοποίθςθ 

του ζργου. Για τον καλφτερο διοικθτικό ζλεγχο τα ζργα, μζςω των κατάλλθλων ςυνδζςμων με τισ 

τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ, διαιροφνται ςε φάςεισ που είναι γνωςτζσ ωσ κφκλοσ 

ηωισ του ζργου (Εμίρθσ Δ., 2006, 27).  

Ο κφκλοσ ηωισ του ζργου κακορίηει τισ φάςεισ που ςυνδζουν τθν ζναρξθ ενόσ ζργου με τθ 

λιξθ του, ξεκινάει με το επιχειρθςιακό ςχζδιο, περνάει από τθν ιδζα, ςτο προϊόν, ςτισ τρζχουςεσ 

λειτουργίεσ και καταλιγει ςτθ διάκεςθ του προϊόντοσ. Επιπρόςκετα, κακορίηει α) ποια τεχνικι 

εργαςία πρζπει να γίνει ςε κάκε φάςθ, β) πότε πρζπει να δθμιουργθκοφν τα παραδοτζα ςε κάκε 

φάςθ και πωσ κάκε παραδοτζο κα ελζγχεται, επαλθκεφεται και επικυρϊνεται, γ) ποιοσ εμπλζκεται 

ςε κάκε φάςθ και δ) πωσ ελζγχεται και εγκρίνεται κάκε φάςθ. (Εμίρθσ, Δ., 2006, 28-29) 

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι απαιτιςεισ του ζργου θ Διαχείριςθ Ζργων αφορά τθν 

εφαρμογι γνϊςεων, ικανοτιτων, εργαλείων και τεχνικϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ ενόσ ζργου και 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ χριςθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ των διεργαςιϊν διοίκθςθσ ζργου ςε κάκε 

φάςθ του κφκλου ηωισ των ζργων.  

Οι διεργαςίεσ διαχείριςθσ ζργων παρουςιάηονται ωσ διακριτά ςτοιχεία με ςαφϊσ 

προςδιοριςμζνεσ διεπαφζσ, ςτθν πράξθ ωςτόςο, επικαλφπτονται και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. 

Θ εφαρμογι των διεργαςιϊν ςε ζνα ζργο είναι επαναλθπτικι και πολλζσ διεργαςίεσ 

επαναλαμβάνονται και ανακεωροφνται κατά τθ διάρκεια του ζργου. Για τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου 

κα πρζπει να προςδιοριςτοφν οι διεργαςίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τισ Ομάδεσ Διεργαςιϊν, 

από ποιόν, κακϊσ και το βακμό ζμφαςθσ που κα εφαρμοςτεί ςτθν εκτζλεςθ των διεργαςιϊν αυτϊν 

προκειμζνου να επιτευχκεί ο επικυμθτικόσ ςτόχοσ του ζργου. (Εμίρθσ Δ., 2004, 52) 

Οι Ομάδεσ Διεργαςιϊν, απαιτοφνται ςε οποιονδιποτε ζργο, εκτελοφνται με τθν ίδια ςειρά 

ςε κάκε ζργο και είναι οι εξισ πζντε (Εμίρθσ, 2007, 57):  

1. Ομάδα Διεργαςιϊν Εκκίνθςθσ. Κακορίηει και εγκρίνει το ζργο ι μια φάςθ αυτοφ. 

2. Ομάδα Διεργαςιϊν Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ. Κακορίηει και αποςαφθνίηει 

τουσ ςτόχουσ και ςχεδιάηει τθν απαιτοφμενθ πορεία δράςθσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι 

ςτόχοι και το φυςικό αντικείμενο που το ζργο ανζλαβε να ικανοποιιςει.  

3. Ομάδα Εκτζλεςθσ. Ενςωματϊνει το ανκρϊπινο δυναμικό και τουσ άλλουσ ςυντελεςτζσ 

παραγωγισ ϊςτε να εκπονθκεί το Σχζδιο Διοίκθςθσ Ζργου. 
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4. Ομάδα Διεργαςιϊν Ραρακολοφκθςθσ. Μετράει τακτικά και παρακολουκεί τθν πρόοδο 

προκειμζνου να προςδιοριςτοφν αποκλίςεισ από το Σχζδιο Διοίκθςθσ Ζργου ζτςι ϊςτε να 

λθφκοφν διορκωτικζσ ενζργειεσ όταν κρικεί αναγκαίο για τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

ζργου  

5. Ομάδα Διεργαςιϊν Κλειςίματοσ. Τυποποιεί τθν αποδοχι του προϊόντοσ, τθσ υπθρεςίασ 

ι του αποτελζςματοσ και οδθγεί το ζργο ι τθ φάςθ του ζργου ςε ζνα φυςιολογικό 

τερματιςμό.  

Ομοίωσ με τα Συςτιματα Διαχείριςθσ και ςτθ Διαχείριςθ Ζργων ζχει εφαρμογι ο κφκλοσ 

Plan – Do- Check- Act του Deming, που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτισ ςχζςεισ μεταξφ και ανάμεςα 

ςτισ Ομάδεσ Διεργαςιϊν (Εμίρθσ Δ., 2007, 53).17 

                                                 
17

 Συγκεκριμζνα θ Ομάδα Διεργαςιϊν Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ αντιςτοιχεί ςτθ ςυνιςτϊςα «Σχεδιαςμοφ» του 
κφκλου PDCA, θ Ομάδα Διεργαςιϊν Εκτζλεςθσ ςτθ ςυνιςτϊςα «Εκτζλεςθσ», και θ Ομάδα Διεργαςιϊν Ραρακολοφκθςθσ 
και Ελζγχου ςτισ ςυνιςτϊςεσ «Ελζγχου» και Δράςθσ». Επιπροςκζτωσ, εφόςον θ διοίκθςθ ενόσ ζργου είναι μια 
πεπεραςμζνθ προςπάκεια, θ Ομάδα Διεργαςιϊν Εκκίνθςθσ ξεκινάει τουσ κφκλουσ αυτοφσ και θ Ομάδα Διεργαςιϊν 
Κλειςίματοσ τουσ τελειϊνει. Θ ολοκλθρωτικι φφςθ τθσ διοίκθςθσ ζργων απαιτεί τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ Ομάδασ 
Διεργαςιϊν Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου με κάκε άποψθ των άλλων Ομάδων Διεργαςιϊν (Εμίρθσ Δ., 2007, 53).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΕΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

2.1. Ζργα Δθμοςίου Χαρακτιρα  

Οι αρμοδιότθτεσ που θ ζννομθ τάξθ κακορίηει ςτα διοικθτικά όργανα τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, επιβάλλει ι παρζχει τθ δυνατότθτα αυτά με τισ πράξεισ τουσ, όχι μόνο να κεςπίηουν 

κανόνεσ δικαίου για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των διοικοφμενων (ρυκμιςτικι αρμοδιότθτα) 

και να προβαίνουν ςτθν εκπλιρωςθ οριςμζνων αποςτολϊν όπωσ π.χ. εκνικι άμυνα, δθμόςια τάξθ 

κλπ., αλλά και να ενεργοφν για τθν εκτζλεςθ οριςμζνου ζργου ι τθν παραγωγι και διάκεςθ 

αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου χαρακτιρα (Σπθλιωτόπουλοσ Ε. Ρ., 1999, 21). 

Τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, καλφπτουν τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και γενικϊσ αποςκοποφν ςτθν 

ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. Είναι ζργα που 

χρθματοδοτοφνται από δθμόςιουσ πόρουσ (εκνικοφσ ι/και κοινοτικοφσ) και ανάλογα με το 

αντικείμενό τουσ διακρίνονται ςε ζργα α) τεχνικϊν καταςκευϊν που εξαςφαλίηουν υποδομζσ 

όπωσ αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, ςχολεία, νοςοκομεία, β) προμικειασ υλικϊν τόςο για τισ ανάγκεσ 

των ίδιων των υπθρεςιϊν (π.χ. προμικεια εξοπλιςμοφ) όςο και για τθν παροχι αυτϊν ςτουσ 

πολίτεσ (π.χ. προμικειεσ νοςοκομείων) και γ) παροχισ υπθρεςιϊν με τελικό αποδζκτθ και 

επωφελοφμενο τον πολίτθ (π.χ. ζργα ςυςτθμάτων Τεχνολογίασ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ για 

τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν). 18 

Τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα διαφζρουν από τα ιδιωτικοφ χαρακτιρα λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ, με βαςικι και κφρια διαφορά το κίνθτρο υλοποίθςισ τουσ που 

είναι πάντοτε θ άμεςθ ι ζμμεςθ ικανοποίθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςε αντίκεςθ με το 

κίνθτρο εκτζλεςθσ ζργων ιδιωτικοφ χαρακτιρα που είναι θ επίτευξθ κζρδουσ (Σπθλιωτόπουλοσ Ε. 

Ρ., 1999, 91-95).19  

Επιπρόςκετα, ςε αντίκεςθ με τα ιδιωτικοφ χαρακτιρα, τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα 

(Ρολφηοσ Σ., 2004, 339):  

 είναι ςυνικωσ μεγαλφτερθσ οικονομικισ κλίμακασ και χρόνου ηωισ 20  

                                                 
18

 Επιςθμαίνεται ότι ζνα ζργο μπορεί να ζχει ωσ αντικείμενο ταυτοχρόνωσ προϊόντα και υπθρεςίεσ. Θεωρείται ωσ ζργο 
παροχισ υπθρεςιϊν εφόςον θ αξία των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υπερβαίνει τθν αξία των προϊόντων. Άρκρο 2, 
Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 60/2007 (ΦΕΚ/Α/64) περί Ρροςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν.  
19

 Το δθμόςιο ςυμφζρον ι κοινό καλό ςυμπίπτει καταρχιν με το ςυμφζρον όλων των μελϊν τθσ κοινωνίασ (γενικό 
δθμόςιο ςυμφζρον), και αφορά τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν που μποροφν να ζχουν όλα τα μζλθ αυτά (π.χ. εκνικι 
άμυνα, δθμόςια τάξθ, αςφάλεια, υγιεινι και υγεία, διατροφι, παιδεία, ςυγκοινωνία, επικοινωνία, οικονομικι ανάπτυξθ 
κλπ.). Κατά περίπτωςθ το δθμόςιο ςυμφζρον μπορεί να αφορά οριςμζνα τμιματά τθσ κοινωνίασ (ειδικό δθμόςιο 
ςυμφζρον), τα οποία κακορίηονται βάςει γενικϊν κριτθρίων (π.χ. τουσ κατοίκουσ μια περιοχισ ι εκείνουσ που αςκοφν 
ζνα ςυγκεκριμζνο επάγγελμα) (Σπθλιωτόπουλοσ Ε. Ρ., 1999, 21).  
20

 Τα δθμόςια τεχνικά ζργα από τθ άποψθ του χρόνου ηωισ τουσ διακρίνονται ςε ζργα μικρισ διάρκειασ (περίπου 10-15 
ζτθ), τα οποία περιλαμβάνουν κυρίωσ μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςε ζργα μζςθσ διάρκειασ (περίπου 30 ζτθ), τα οποία 
περιλαμβάνουν για παράδειγμα ζργα μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, βιολογικοφσ κακαριςμοφσ, και ςε ζργα μακράσ 
διάρκειασ (περίπου 50 ζτθ) τα οποία περιλαμβάνουν κυρίωσ λιμάνια, φράγματα, οικοδομικά ζργα κλ.π. (Ρολφηοσ, Σ., 
2004, 344).   
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 χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ δυςκολία ςτον κακοριςμό των ωφελειϊν τουσ, ενϊ 

πολλζσ ωφζλειεσ δεν είναι εφκολο να αποτιμθκοφν ποςοτικά  

 ζχουν ωφζλειεσ όχι μόνο άμεςεσ, αλλά πολλζσ εμφανίηονται ςτο απϊτερο μζλλον, με 

αποτζλεςμα να υπάρχει αβεβαιότθτα ςτθν εκτίμθςι τουσ 

 διακρίνονται από διάςταςθ μεταξφ τθσ κοινωνικισ ομάδασ που ωφελείται από τθ χριςθ 

ενόσ δθμόςιου ζργου και αυτισ που πλθρϊνει για τθν καταςκευι του ι τθν ςυντιρθςι 

του  

Θ ςυμβολι των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα ςτθν γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ 

προκφπτει όχι μόνο από το ςκοπό εκτζλεςισ τουσ αλλά και από τισ εξωτερικζσ κετικζσ επιδράςεισ 

τουσ όπωσ (Ρολφηοσ Σ., 2004, 347):  

1. θ μείωςθ τθσ ανεργίασ, με τθ δθμιουργία άμεςων και ζμμεςων ευκαιριϊν 

απαςχόλθςθσ  

2. θ αφξθςθ τθ κλίμακασ παραγωγισ και θ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ εξαιτίασ τθσ 

πρόςκετθσ παραγωγισ ι τθσ βελτίωςθσ των εξυπθρετοφμενων από το ζργο (scale 

effect) 

3. θ ςυμβολι ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των άλλων εξαρτθμζνων κλάδων 

παραγωγισ, εξαιτίασ τθσ προςφοράσ διευκολφνςεων ι εξυπθρετιςεων 

4. θ βελτίωςθ τθσ ποιοτικισ ςτάκμθσ των παραγόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν 

5. θ ςυμβολι ςτθ διανομι του ειςοδιματοσ και του πλοφτου, αφοφ αναδιανζμουν το 

ειςόδθμα προσ τισ φτωχότερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ 

περιφζρειεσ τθσ χϊρασ  

6. θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ με τθν εξοικονόμθςθ πόρων και χρόνου, και θ 

προςφορά ευκαιριϊν αναψυχισ 

7. θ βελτίωςθ του φυςικοφ και οικολογικοφ περιβάλλοντοσ  

8. θ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ τεχνογνωςίασ  

 

2.2. Τρόποσ Υλοποίθςθσ Ζργων Δθμοςίου Χαρακτιρα  

Θ πρωτοβουλία υλοποίθςθσ ενόσ ζργου δθμοςίου χαρακτιρα προζρχεται αποκλειςτικά 

από τισ υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν 

εκχωρθκεί ςε αυτζσ. Θ υλοποίθςθ των ζργων μπορεί να γίνει είτε αποκλειςτικά από δθμόςιο 

φορζα, είτε αποκλειςτικά από ιδιωτικό φορζα είτε με ςυμμετοχι και των δφο.  
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Σφμφωνα με τθ νομοκεςία και ορολογία υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων21 οι 

βαςικοί φορείσ που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου δθμοςίου χαρακτιρα, είναι θ 

Ανακζτουςα Αρχι, ο Δικαιοφχοσ και ο Ανάδοχοσ του ζργου.  

Ανακζτουςα Αρχι είναι το κράτοσ, οι αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι οργανιςμοί 

δθμοςίου δικαίου και οι ενϊςεισ μίασ ι περιςςότερων από αυτζσ τισ αρχζσ ι ενόσ ι περιςςότερων 

από αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου που αποφαςίηει για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργο και 

ανακζτει τθν υλοποίθςθ του.  

Δικαιοφχοσ είναι δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, φορζασ ι επιχείρθςθ, αρμόδιοσ για τθν 

ζναρξθ ι τθν ζναρξθ και υλοποίθςθ των ζργων, δθλαδι ο φορζασ υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό 

ι/και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου.  

Ανάδοχοσ είναι ο εργολιπτθσ ι ο προμθκευτισ ι και ο πάροχοσ υπθρεςιϊν, φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο ι φορζασ του δθμοςίου, ι κοινοπραξία αυτϊν των προςϊπων ι/και οργανιςμϊν, 

που προςφζρει αντιςτοίχωσ τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ι/και ζργων, τθν προμικεια προϊόντων ι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ προχποκζςεισ που ζχει ορίςει θ 

Ανακζτουςα Αρχι.   

Με βάςθ τισ προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, οι φορείσ του 

δθμοςίου μποροφν για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου να επιλζξουν μεταξφ των παρακάτω τριϊν 

διαδικαςιϊν:  

1. Εκτζλεςθ από δθμόςια υπθρεςία με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία).  

2. Εκτζλεςθ με προςφυγι ςε εξωτερικό φορζα. 

3. Εκτζλεςθ με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ.  

Στθν εκτζλεςθ από δθμόςια υπθρεςία με ίδια μζςα, θ υλοποίθςθ του ζργου ι τμιματόσ του 

(υποζργο), γίνεται από τθν ίδια τθ δθμόςια υπθρεςία που κρίνει τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του 

ζργου. Θ μζκοδοσ αυτι ςυνίςταται ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων που 

διακζτει θ ίδια θ ανακζτουςα αρχι και κατανζμονται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ που ςυγκροτοφν τθ 

διοικθτικι τθσ διάρκρωςθ και οι οποίεσ δεν διακζτουν αυτοτελι νομικι οντότθτα. Θ αυτεπιςταςία 

προχποκζτει μονομερι ενζργεια τθσ διοίκθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, βάςει αποφάςεων που 

άπτονται τθσ εςωτερικισ τθσ οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και λειτουργίασ. Θ ςυνδρομι των παραπάνω 

περιςτάςεων ςυνιςτά τθ «γνιςια αυτεπιςταςία» (ΟΣΔΕ, 2010, 46).  

Ιδιαίτερθ παραλλαγι τθσ αυτεπιςταςίασ, αποτελεί θ αποκαλοφμενθ «οιονεί αυτεπιςταςία» 

(επικρατοφςα θ αγγλικι διατφπωςθ in-house). Στθν περίπτωςθ αυτι μία ςφμβαςθ ανατίκεται 

απευκείασ από μία ανακζτουςα αρχι ςε ζναν άλλο φορζα με αυτοτελι νομικι οντότθτα, ο οποίοσ 

λόγω τθσ ειδικισ ςχζςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι ςυνεργάηεται με αυτι υπό κακεςτϊσ ιδιόμορφθσ 

                                                 
21 Βλ. ςχετ. οπ. π. υπ. 18 και Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 –2013».  
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αυτεπιςταςίασ.22 Για τθ διάγνωςθ μιασ ςχζςθσ οιονεί αυτεπιςταςίασ και τθν απευκείασ ανάκεςθ 

ςυμβάςεων βάςει αυτισ, κατ’ εξαίρεςθ τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ των κοινοτικϊν κανόνων 

περί δθμοςίων ςυμβάςεων, το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζκρινε ότι πρζπει να 

ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ (ΟΣΔΕ, 2010, 46): 

Α)  θ ανακζτουςα αρχι πρζπει να αςκεί επί του αναδόχου ζλεγχο ανάλογο προσ εκείνο που 

αςκεί επί των δικϊν τθσ υπθρεςιϊν και 

Β)  επιπλζον ο ανάδοχοσ πρζπει να πραγματοποιεί το ουςιϊδεσ τμιμα τθσ επιχειρθματικισ 

του δραςτθριότθτασ με τον ι τουσ οργανιςμοφσ που αςκοφν επ’ αυτοφ τον 

προαναφερκζντα ζλεγχο. 

Θ αυτεπιςταςία αφορά κυρίωσ τα τεχνικά δθμόςια ζργα23 και θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαδικαςίασ, που παρουςιάηει τθν ιδιαιτερότθτα ότι ο Ανάδοχοσ και Ανακζτουςα Αρχι ςυμπίπτουν 

ςτον Δικαιοφχο, κα πρζπει να οδθγεί ςτθν εκτζλεςθ του ζργου με ςαφϊσ χαμθλότερο κόςτοσ, 

ζναντι τθσ διαδικαςίασ με προςφυγι ςε εξωτερικό φορζα.  

Στθ περίπτωςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου με προςφυγι ςε εξωτερικό φορζα, ο δθμόςιοσ 

φορζασ επιλζγει να ανακζςει τθν υλοποίθςθ του ζργου ςε εξωτερικοφ φορζα που μπορεί να είναι 

ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι νομικά πρόςωπα (θμεδαπά ι αλλοδαπά). Αποτελεί το ςυνθκζςτερο 

τρόπο υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα κακϊσ εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ 

εξειδίκευςθσ και τεχνογνωςίασ που διακζτουν οι υποψιφιοι φορείσ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, τθσ εκτζλεςθσ του ζργου προθγείται θ ςφναψθ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ24 μεταξφ των δφο ςυμβαλλόμενων, διαδικαςία που εξαςφαλίηει το διάλογο, τισ 

αμοιβαίεσ επιδράςεισ και επιρροζσ, τθν ζγκαιρθ ςυμφωνία, μειϊνει το διοικθτικό κόςτοσ, 

κατευκφνει το ςκοπό, αποφεφγει τισ διενζξεισ και διευκολφνει τον ζλεγχο (Γζροντασ Α., 2005, 219). 

Το κείμενο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προςδιορίηει με λεπτομζρεια το αντικείμενο, το χρόνο, το 

κόςτοσ, τισ υποχρεϊςεισ των δφο ςυμβαλλόμενων και κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν επιτυχι 

υλοποίθςθ του ζργου.  

Σφμφωνα με τθν κοινοτικι νομοκεςία, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι ςυμβάςεισ εξ 

επαχκοφσ αιτίασ ςυνάπτονται γραπτϊσ μεταξφ ενόσ ι περιςςοτζρων οικονομικϊν φορζων και 

                                                 
22

 Στθν περίπτωςθ τθσ «γνιςιασ αυτεπιςταςίασ» δεν υφίςταται ςφμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο «ςφμβαςθ» δεδομζνου 
ότι ελλείπει θ προχπόκεςθ του αντιςυμβαλλόμενου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςυνεπϊσ δεν υπάρχει υποχρζωςθ 
εφαρμογισ των κοινοτικϊν κανόνων περί ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων. Ομοίωσ θ ανάκεςθ ςυμβάςεων με «οιονεί 
αυτεπιςταςία» αποτελοφν εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ υπό προχποκζςεισ εκφεφγουν του πεδίου εφαρμογισ των 
κοινοτικϊν οδθγιϊν για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. Βλ. ςχετ. Οδθγό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΟΣΔΕ) 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων, τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ, εκδ. 2

θ
, 19.07.2010, 46 -48.  

23 Για τα υπόλοιπα ζργα, δεν υπάρχει νομικό πλαίςιο που καλφπτει τθν αυτεπιςταςία και για το λόγω αυτό εφαρμόηεται 
αναλογικά θ ανωτζρω νομοκεςία των δθμοςίων ζργων και οι κοινοτικοί κανονιςμοί που ορίηουν τουσ κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ των ζργων από τα διαρκρωτικά ταμεία».  
24

 Οι Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν ιδιαίτερθ κατθγορία των διοικθτικϊν ςυμβάςεων ςτισ οποίεσ το ςυμβαλλόμενο 
κράτοσ ι το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου λειτουργεί ωσ φορζασ δθμόςιασ εξουςίασ, διακζτει αυξθμζνθ 
δικαιοπρακτικι εξουςία ζναντι του ςυμβαλλόμενου και οι εν λόγω ςυμβάςεισ καταρτίηονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
του δθμοςίου δικαίου ενϊ οι διαφορζσ που προκφπτουν από αυτζσ υπάγονται ςτθ δικαιοδοςία των τακτικϊν διοικθτικϊν 
δικαςτθρίων. (Γζροντασ Α., 2005, 220).  
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αναλόγωσ του αντικειμζνου του ζργου διακρίνονται ςε ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν.  

Αντικείμενο των δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων είναι είτε θ εκτζλεςθ, είτε ςυγχρόνωσ θ 

μελζτθ και θ εκτζλεςθ, εργαςιϊν ενόσ ζργου, είτε ακόμθ θ πραγματοποίθςθ, με οποιαδιποτε 

μζςα, ενόσ ζργου το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ επακριβϊσ οριηόμενεσ από τθν ανακζτουςα αρχι 

ανάγκεσ. Ωσ ζργο, νοείται το αποτζλεςμα ενόσ ςυνόλου οικοδομικϊν εργαςιϊν ι εργαςιϊν 

πολιτικοφ μθχανικοφ που προορίηεται να πλθροί αυτό κακαυτό μια οικονομικι ι τεχνικι 

λειτουργία.  

Αντίςτοιχα δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν είναι ςυμβάςεισ, πλθν των δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ, τθ μίςκωςθ ι 

τθ μίςκωςθ−πϊλθςθ, με ι χωρίσ δικαίωμα αγοράσ προϊόντων.  

Τζλοσ, δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν είναι ςυμβάςεισ, πλθν των δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζργων ι προμθκειϊν, οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 25 

Το κόςτοσ του προσ ανάκεςθ ζργου προςδιορίηει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου που 

μπορεί να είναι με απευκείασ ανάκεςθ (μζχρι 20.000€), με πρόχειρο διαγωνιςμό (μζχρι 60.000€) ι 

με τακτικό (ανοικτό ι κλειςτό) διαγωνιςμό (πάνω από 60.000€).26 Για δε τθν ανάκεςθ προμθκειϊν 

και υπθρεςιϊν τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ (Υπουργεία) με κόςτοσ πάνω 125.000€27 και ζργων άνω 

των 4.845.000€ ζχει εφαρμογι θ ςχετικι κοινοτικι νομοκεςία, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν 

ανάκεςθ τθσ πλειοψθφία των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα με τισ προχποκζςεισ και τισ απαιτιςεισ 

των κοινοτικϊν οδθγιϊν όπωσ αυτζσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο και ειδικότερα με τθ 

διαδικαςία τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ.28  

Μζςω τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ επιδιϊκεται αφενόσ θ επιλογι ικανϊν και κατάλλθλων 

αναδόχων (αξιολόγθςθ υποψθφίων βάςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων) και αφετζρου θ προάςπιςθ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Για τθν επίτευξθ των καλφτερων δυνατϊν όρων για το δθμόςιο, θ 

διαδικαςία επιλογισ αρχίηει με τθ δθμοςιότθτα τθσ επικυμίασ υλοποίθςθσ του ζργου, δθλαδι με 

τθ διακιρυξθ του ζργου, δθμιουργϊντασ ζτςι τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ 

μεταξφ των ενδιαφερόμενων. (Γζροντασ Α., 2005, 227) 

                                                 
25

 Βλ. ςχετ. άρκρο 2 του Ρ.Δ. 60/2007 και παράρτθμά του ςτο οποίο απαρικμοφνται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ ςτισ 
οποίεσ αναφζρεται κάκε μια από τισ τρεισ κατθγορίεσ ςυμβάςεων.  
26

 Τα ςυγκεκριμζνα χρθματικά όρια είναι χωρίσ ΦΡΑ ιςχφουν από 11.08.2010 και κακορίηονται από το άρκρο 83 του 
2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» και 
αναπροςαρμόςτθκαν με τθν υπ. αρ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ/Β/1291) υπουργικι απόφαςθ.  
27

 Το αντίςτοιχο όριο για φορείσ εκτόσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ όπωσ ορίηονται ςτο παράςτθμα του Ρ.Δ. 60/2007 είναι 
193.000€. Τα αναφερόμενα όρια ιςχφουν από 01.01.2010 ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ/1177/2009 τθσ Επιτροπισ τθσ 
31.09.2009 και αναπροςαρμόηονται ανά διετία.  
28

 Ζνασ βαςικό λόγοσ που οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν αντικείμενο των κοινοτικϊν ρυκμίςεων είναι θ διαςφάλιςθ 
των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ εςωτερικοφσ αγοράσ προσ όφελοσ τόςο των επιχειρθματιϊν όςο και των 
καταναλωτϊν. Οι βαςικζσ αρχζσ του κοινοτικοφ δικαίου που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι αυτζσ τθσ: ίςθσ 
μεταχείριςθσ, διαφάνειασ, αναλογικότθτασ, αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, αιτιολόγθςθσ των βλαπτικϊν πράξεων και τθσ 
χρθςτισ διοίκθςθσ.  
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 Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ ζργου με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ το κράτοσ ι 

ζνα νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ανακζτει ςε ιδιϊτθ (νομικό ι φυςικό πρόςωπο) τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία δθμόςιασ υπθρεςίασ, με τθ λειτουργικι ζννοια, για οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα και ζναντι ανταλλάγματοσ που κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.29 Ο ιδιϊτθσ αναλαμβάνει όλα 

τα ζξοδα και τουσ κινδφνουσ και ταυτόχρονα ο δθμόςιοσ φορζασ του αναγνωρίηει το δικαίωμα να 

ειςπράττει τθν αμοιβι του από τουσ χριςτεσ- διοικοφμενουσ των υπθρεςιϊν που αυτόσ παρζχει 

(Γζροντασ Α., 2000, 93 και 105).  

 Δθλαδι ςε αντίκεςθ με τθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ ζργων ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται άμεςα 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι που προκιρυξε το διαγωνιςμό, αλλά αμείβεται μζςω των τελϊν τα 

οποία ειςπράττει από τουσ χριςτεσ του ζργου, μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου. Το 

κακαρά καταςκευαςτικό μζροσ και των δφο τφπων ςυμβάςεων είναι κατά βάςθ όμοιο και 

παραμζνει το κυρίαρχο ςυμβατικό ςτοιχείο, γεγονόσ που εντάςςει και τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 

ςτθν ευρφτερθ κατθγορία των ςυμβάςεων ζργου (Βερβενιϊτθσ Γ., 1993, 15).  

 Θ ςυνεργαςία δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν είναι γνωςτι και με τον όρο Συμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) που 

κεςμοκετικθκε ςτθν Ελλάδα με το Νόμο 3389/2005.30 Σε αντιδιαςτολι με τισ ςυμβάςεισ 

παραχϊρθςθσ, ςτισ ΣΔΙΤ δεν είναι δεδομζνο ότι ο ιδιϊτθσ κα αναλάβει όλουσ ι το μεγαλφτερο 

μζροσ των κινδφνων που ςυνδζονται με το ζργο. Θ ακριβισ κατανομι των κινδφνων γίνεται κατά 

περίπτωςθ, ανάλογα με τθν ικανότθτα κάκε πλευράσ να τουσ αξιολογεί, να του ελζγχει και τουσ 

διαχειρίηεται. Και ςτθν περίπτωςθ των ςυμπράξεων κατά κανόνα θ ευκφνθ τθσ χρθματοδότθςθσ 

μεταφζρεται εξ ολοκλιρου ςτον Ιδιωτικό Φορζα, αν και είναι κατ’ εξαίρεςθ δυνατι και θ 

ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτθ χρθματοδότθςθ. Θ χρθματοδότθςθ προσ του ιδιωτικοφσ φορείσ 

καταβάλλεται από τουσ δθμόςιουσ φορείσ εφάπαξ ι τμθματικά ι από τουσ τελικοφσ χριςτεσ των 

ζργων.31 

 Στισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και ςτισ ΣΔΙΤ τα παραγόμενα ζργα επιςτρζφονται ςτο 

Δθμόςιο μετά από ςυγκεκριμζνθ περίοδο λειτουργίασ, οπότε και ζχει αποδοκεί ςτον Ανάδοχο του 

ζργου το επενδυμζνο κεφάλαιο. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ υλοποίθςθσ ζργων αποτελεί ζνα καλό 

χρθματοδοτικό εργαλείο που κακιςτά δυνατι τθν υλοποίθςθ περιςςοτζρων ζργων ςε μικρότερο 

χρονικό διάςτθμα, ενϊ προςφζρει ςτο δθμόςιο τομζα τθ δυνατότθτα να επωφελθκεί από τθ 

τεχνογνωςία και τισ μεκόδουσ λειτουργίασ του ιδιωτικοφ τομζα. 

   

                                                 
29

 Στο χϊρο των ςυμπράξεων παραχϊρθςθσ ζχουν αναπτυχκεί ποικίλεσ μορφζσ εφαρμογισ όπωσ είναι θ BOT(Built, 
Operate, Transfer), BOOT (Built, Own, Operate, Transfer), DBFO (Design, Built, Finance, Operate), BBO (Buy, Built, 
Operate), BOO (Built, Own, Operate), BOLT (Built, Own, Lease, Transfer). Βλ. ςχετ. 
http://www.sdit.mnec.gr/el/infopoint/glossary/  ανακτικθκε ςτισ 15.01.2011.  
30

 Νόμοσ 3389/2005 (ΦΕΚ/Α/232) «Συμπράξεισ Δθμοςίου Ιδιωτικοφ Τομζα».  
31

 Βλ. ςχετ. και Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ), Συνοπτικόσ Οδθγόσ, Ακινα 2006 και Εγχειρίδιο για τθν 
υλοποίθςθ ζργων και υπθρεςιϊν μζςω ΣΔΙΤ, Ακινα 2006.  
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2.3. Χρθματοδότθςθ Ζργων Δθμοςίου Χαρακτιρα  

Τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα χρθματοδοτοφνται είτε από αμιγϊσ εκνικοφσ πόρουσ είτε 

ςυγχρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ και πόρουσ τθσ Ε.Ε. Θ διαχείριςθ των πόρων γίνεται μζςα από 

τισ διαδικαςίεσ του Ρρογράμματοσ (Ρροχπολογιςμό) Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) που αποτελεί το 

κεςμικό, οργανωτικό και διαχειριςτικό πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ του 

Κράτουσ. Είναι ετιςιασ διάρκειασ, αποτελεί ςκζλοσ του Γενικοφ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ και 

ειςάγεται για ζγκριςθ ςτθ Βουλι μαηί με τα υπόλοιπα μζρθ του. 32  

Με τθ διαχειριςτικι του λειτουργία του, το ΡΔΕ αποτελεί μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ 

ζργων, ενϊ παράλλθλα, κακϊσ εκφράηει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του 

επενδυτικοφ προγράμματοσ, λειτουργεί και ωσ μθχανιςμόσ προγραμματιςμοφ τθσ επενδυτικισ 

δράςθσ του Κράτουσ (Κουςουλάκοσ Ι., ςτο Τάτςοσ Ν., 1991, 104).  

Το ΡΔΕ χωρίηεται ςε δφο τμιματα (υποπρογράμματα):  

 το εκνικό πρόγραμμα ςτο οποίο εντάςςονται ζργα που χρθματοδοτοφνται από 

αμιγϊσ εκνικοφσ πόρουσ.  

 το ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα ςτο οποίο εντάςςονται όλα τα ζργα των Ε.Ρ.  

και θ χρθματοδότθςι τουσ γίνεται από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ.  

Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ του ΡΔΕ είναι α) ζςοδα δθμοςίων επενδφςεων που 

περιλαμβάνουν τα ίδια ζςοδα και τισ επιχορθγιςεισ από τθν Ε.Ε μζςω των διαρκρωτικϊν ταμείων33 

και β) πιςτωτικά ζςοδα του ΡΔΕ και αφξθςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Δθμοςίου.
34

  

Θ διαχρονικι εξζλιξθ του ΡΔΕ από το 2001 ζωσ ςιμερα (Ρίνακασ 1, Διάγραμμα 1) 

αποκαλφπτει ότι θ πλειοψθφία των πόρων εντάςςεται ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο υποπρόγραμμα, 

το οποίο για τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, κατά μζςο όρο ςυγκεντρϊνει το 65,70% των πόρων, 

ζναντι ποςοςτοφ 34,30% του εκνικοφ υποπρογράμματοσ.  

Για το ζτοσ 2011 το ςυνολικό ποςό που κα διατεκεί μζςω του ΡΔΕ για τθν υλοποίθςθ 

ζργων κακορίςκθκε ςτο φψοσ των 8.500 εκατ. € που κατανζμεται ςε 6.200 εκατ. ευρϊ (72,94%) για 

ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα και ςε 2.300 εκατ. € (27,06%) για ζργα που χρθματοδοτοφνται αμιγϊσ 

από εκνικοφσ πόρουσ. 
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 Θ οικονομικι δραςτθριότθτα του Δθμοςίου αποτελείται από το Τακτικό Ρροχπολογιςμό και από το Ρρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων. Ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ περιλαμβάνει τισ τρζχουςεσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ, όπωσ μιςκοί 
δθμοςίων υπαλλιλων, πλθρωμζσ ενοικίων ςτζγαςθσ δθμοςίων υπθρεςιϊν κλ.π. Το ΡΔΕ περιλαμβάνει δαπάνεσ 
επζνδυςθσ, όπωσ δαπάνεσ καταςκευισ ςχολείων, νοςοκομείων, οδικϊν ζργων κλ.π.  
33

 Θ χρθματοδότθςθ των διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων του ΕΣΡΑ 2007-2013 γίνεται μζςω τριϊν διαρκρωτικϊν ταμείων : 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχισ 
(Τ.Σ.).  
34

 Ενδεικτικά για το ζτοσ 2011 το πόςο των 8.500 εκατ.€ που προβλζπεται να διατεκεί για τθν υλοποίθςθ ζργων 
δθμοςίου χαρακτιρα προζρχεται από ζςοδα τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ ςε ποςοςτό 46,14% (3.922 εκατ. €) και ςε ποςοςτό 
53,86% (4.578 εκατ. €) από ζςοδα τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ. Βλ. ςχετ. Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 
2011, 103. 
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Ρίνακασ 1. Διαχρονικι Εξζλιξθ ΡΔΕ (2001 -2011) ςε εκατ. ευρϊ.  
 

 

Ρθγι : ΡΔΕ, ΓΔΟΡ35 και ίδια επεξεργαςία  

 

Διάγραμμα 1. Διαχρονικι Εξζλιξθ ΡΔΕ (2001 -2011) ςε εκατ. ευρϊ 
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Ρθγι : ΡΔΕ, ΓΔΟΡ και ίδια επεξεργαςία 

Σε ότι αφορά τισ επιχορθγιςεισ από τθν Ε.Ε. το διαρκρωτικό ταμείο που ςυνειςφζρει 

περιςςότερο ςτο ΡΔΕ, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με 2.079 εκατ. 

€, δθλαδι  55,85 % ςτο ςφνολο τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ (3.722 εκατ. €), ακολουκεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμειο (ΕΚΤ) με 666 εκατ. € (17,89%) και τζλοσ το Ταμείο Συνοχισ με 640 

εκατ. € (17,19%).  

Για τα ζτθ 2011 ζωσ 2013 οι ετιςιεσ πιςτϊςεισ του ςυγχρθματοδοτοφμενου 

υποπρογράμματοσ κακορίηονται από τισ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει θ Ελλάδα με τθν είςοδό τθσ 

ςτο μθχανιςμό ςτιριξθσ του Διεκνζσ Νομιςματικοφ Ταμείου. Συγκεκριμζνα, με τθ δζςμευςθ τθσ 

αφξθςθσ τθσ απορρόφθςθσ των πόρων των Διαρκρωτικϊν Ταμείων και του Ταμείου Συνοχισ ζχουν 
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 Βλ. ςχετ. οπ. π. υπ. 34, ςελ. 98. 
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τεκεί ετιςιοι ςτόχοι απορρόφθςθσ των κοινοτικϊν πόρων φψουσ 3,35 δισ € για το ζτοσ 2011, 3,73 

δισ € για το 2012 και 3,89 δισ € για το 2013.36 (Ρίνακασ 2) 

 

Ρίνακασ 2.  Ετιςιοι ςτόχοι απορρόφθςθ κοινοτικϊν πόρων για τα ζτθ 2010 -2013 (ςε εκατ.δισ) 

Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013 

Αιτιςεισ πλθρωμϊν που κα υποβλθκοφν  
μεταξφ 2010 – 2013 (ςε εκατ.δισ) 

2010 2011 2012 2013 

Ευρωπαϊκό Ρεριφερειακό Ταμείο και Ταμείο Συνοχισ  2330 2600 2850 3000 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  420 750 880 890 

τόχοσ πρώτου εξαμήνου του ζτουσ    1105 1231 1284 

τόχοσ δεφτερου εξαμήνου του ζτουσ    2245 2499 2606 

Συνολικόσ ετιςιο ςτόχοσ 2750 3350 3730 3890 

Ρθγι: Ν. 3845/2010  

Θ κατάρτιςθ του ΡΔΕ γίνεται από το Υπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ (ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν) το οποίο διαμορφϊνει τα ςυνολικά μεγζκθ του, μετά τθν επεξεργαςία και 

αξιολόγθςθ των προτάςεων-εκτιμιςεων που υποβάλλουν οι φορείσ διαχείριςθσ του ΡΔΕ. Οι 

προτάςεισ υποβάλλονται ςυνικωσ κάκε Ιοφνιο και αφοροφν τισ ετιςιεσ δαπάνεσ του επόμενου 

ζτουσ, που εκτιμάται ότι κα προκφψουν από τθν υλοποίθςθ ζργων που είναι ςε εξζλιξθ ι υπό 

προγραμματιςμό. Ζωσ και τθν κατάρτιςθ του ΡΔΕ για το ζτοσ 2011 φορείσ διαχείριςθσ του ΡΔΕ 

ιταν θ Βουλι των Ελλινων, τα Υπουργεία, οι Γενικζσ Γραμματείεσ Ρεριφερειϊν και οι Νομαρχιακζσ 

Αυτοδιοικιςεισ.37 

Θ χρθματοδότθςθ των ζργων του ΡΔΕ γίνεται με τθν ζκδοςθ ειδικϊν αποφάςεων, των 

Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων, οι οποίεσ κατθγοριοποιοφνταν ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων 

(ζργο ι μελζτθ), με το πεδίο εφαρμογισ τουσ (κεντρικά, περιφερειακά, νομαρχιακά ζργα) και τθν 

πθγι χρθματοδότθςθσ τουσ (κοινοτικοί, εκνικοί πόροι). Οι Συλλογικζσ Αποφάςεισ ορίηουν το ετιςιο 

όριο πλθρωμϊν και τισ επιμζρουσ πιςτϊςεισ για κάκε ζνα ζργο οι οποίεσ δεςμεφονται και 

                                                 
36

 Οι δεςμεφςεισ αυτζσ κακορίςτθκαν με τον νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ/65Α) «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ 
ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τα κράτθ−μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο». 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ όπωσ αναρτικθκε ςτισ 
3.01.2011 ςτθν ιςτοςελίδα του www.espa.gr επιτεφχκθκε θ ικανοποίθςθ του ςτόχου για το 2010.  
37

 Θ Βουλι των Ελλινων και τα Υπουργεία υποβάλλουν τισ εκτιμιςεισ για τθ χρθματοδότθςθ ζργων εκνικοφ επιπζδου 
που εκτελοφν οι Υπθρεςίεσ τουσ, κακϊσ και οι Δθμόςιοι φορείσ τουσ οποίουσ εποπτεφουν (Οργανιςμοί, ΝΡΔΔ, Δθμόςιεσ 
Επιχειριςεισ κλπ.). Οι Γενικζσ Γραμματείεσ Ρεριφερειϊν, υπζβαλλαν τισ εκτιμιςεισ για τθ χρθματοδότθςθ ζργων 
Ρεριφερειακοφ επιπζδου και οι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ τισ εκτιμιςεισ για τθ χρθματοδότθςθ ζργων Νομαρχιακοφ 
επιπζδου. Με τθν εφαρμογι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87) που αφορά ςτθν αναςυγκρότθςθ του κεςμοφ τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ ςτθ Ελλάδα μζςω του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ», από 01.01.2011 ζχουν καταργθκεί οι Γενικζσ 
Γραμματείεσ Ρεριφερειϊν και οι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ. Κατά ςυνζπεια οι φορείσ εκτζλεςθσ των ΡΔΕ για τα ζτθ 
από το 2012 και ζπειτα κα είναι θ Βουλι, τα Υπουργεία και οι νζεσ αιρετζσ Ρεριφζρειεσ. Βλ. ςχετ. υπ. αρικμ. 8694/ ΔΕ-
797/26.02.2010, εγκφκλιο του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν με κζμα «Οδθγίεσ για τθν υποβολι προτάςεων κατάρτιςθσ και χρθματοδότθςθσ 
του ΡΔΕ 2010».  

http://www.espa.gr/
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διατίκενται προσ χρθματοδότθςθ δαπανϊν μετά από ςχετικι πρόταςθ κατανομισ χρθματοδότθςθσ 

ανά ζργο που καταρτίηονται από τουσ φορείσ διαχείριςθσ τθσ κάκε ςυλλογικισ απόφαςθσ.38 

Οι προτάςεισ κατανομισ χρθματοδότθςθσ διαβιβάηονται ςτο ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν, το οποίο μετά τθν 

ζγκριςι τουσ προχωρά ςτθ μεταφορά των πόρων ςε ειδικοφσ λογαριαςμοφσ που τθροφνται ςτθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για κάκε ςυλλογικι απόφαςθ (δευτεροβάκμιοι λογαριαςμοφ). Στθ ςυνζχεια 

με απόφαςθ χρθματοδότθςθσ των φορζων διαχείριςθσ του ΡΔΕ, οι πόροι μεταβιβάηονται ςτουσ 

λογαριαςμοφσ των ζργων (τριτοβάκμιοι λογαριαςμοφ) από όπου γίνεται, μζςω των υπολόγων 

διαχειριςτϊν των ζργων, θ πλθρωμι των δαπανϊν με τθν ζκδοςθ επιταγϊν. Θα πρζπει να 

επιςθμανκεί ότι με τθν ζκδοςθ επιταγϊν για τθν πλθρωμι των δαπανϊν επιτυγχάνεται ςθμαντικά 

θ επιτάχυνςθ και απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ, αφοφ δεν μεςολαβοφν θ ζκδοςθ χρθματικοφ 

εντάλματοσ πλθρωμισ, με το γνωςτό κφκλωμα του προελζγχου, ελζγχου, μθνιαίων ορίων 

πλθρωμϊν (Κουςουλάκοσ Ι., ςτο Τάτςοσ Ν, 1991, 104-108). 

Για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα του ΕΣΡΑ 2007-2013, θ ανωτζρω διαδικαςία εκτζλεςθσ 

τθσ πλθρωμισ των δαπανϊν αλλάηει, αρχισ γινομζνθσ, με τθν εκτζλεςθ του ΡΔΕ του ζτουσ 2011 

κακϊσ κακιερϊνεται θ κεντρικι διαχείριςθ των πόρων με τθ ςφςταςθ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

ειδικοφ λογαριαςμόσ με τίτλο «Κεντρικόσ Λογαριαςμόσ ΕΣΡΑ». Με τον ειδικό αυτό λογαριαςμό, θ 

χρθματοδότθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (μεταβίβαςθ πόρων ςτουσ λογαριαςμοφσ) κα 

γίνεται από το ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν, το οποίο είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του 

ειδικοφ λογαριαςμοφ και το οποίο εγκρίνει και διακζτει τουσ πόρουσ, ςφμφωνα με τθν πρόοδο 

υλοποίθςισ τουσ. 39  

Οι Δικαιοφχοι προκειμζνου να εξαςφαλίςουν πόρουσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν των 

ζργων που εκτελοφν, οφείλουν να υποβάλλουν ςτισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Ε.Ρ. τισ 

προτεινόμενεσ πιςτϊςεισ για το ζτοσ κακϊσ και τισ εκτιμϊμενεσ δαπάνεσ για κάκε μινα του ζτουσ, 

οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια προωκοφνται ςτο ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν.  

Στο τζλοσ κάκε τριμινου κα γίνεται απολογιςμόσ τθσ κίνθςθσ των λογαριαςμϊν των ζργων 

με δυνατότθτα ανάκλθςθσ χρθμάτων ςε ζργα για τα οποία οι απορροφιςεισ απζχουν 

αδικαιολόγθτα από τισ προβλζψεισ των Δικαιοφχων. Τα ποςά των ανακλιςεων είναι δυνατόν να 

διατεκοφν ςε άλλα ζργα ςφμφωνα με τθν πρόοδο υλοποίθςισ τουσ. 

Στόχοσ τθσ νζασ διαδικαςίασ είναι θ αποφυγι τθσ πρόωρθσ χρθματοδότθςθσ των ζργων ςε 

ςχζςθ με τον πραγματικό χρόνο διενζργειασ των πλθρωμϊν ϊςτε να αποφεφγονται θ 

αδικαιολόγθτθ δζςμευςθ πόρων και θ επιβάρυνςθ του δθμοςίου με τόκουσ. Ραράλλθλα, 

                                                 
38

 Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι είναι ςε εξζλιξθ θ αναμόρφωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του ΡΔΕ και θ προςαρμογι 
του ςτθν λογικι του Ρροχπολογιςμοφ Ρρογραμμάτων ςφμφωνα με τθν οποία θ κατθγοριοποίθςθ των δθμοςίων 
δαπανϊν γίνεται με κριτιριο τισ πολιτικζσ και τα προγράμματα που χρθματοδοτοφνται και τισ επιμζρουσ δράςεισ που 
υπθρετοφν τουσ ςτόχουσ των πολιτικϊν αυτϊν. Βλ. ςχετ. οπ. π. υπ. 34.  
39

 Βλ. ςχετ. ςτον Οδθγό λειτουργίασ του κεντρικοφ λογαριαςμοφ ΕΣΡΑ, ανακτικθκε ςτισ 24.01.2011 από το  
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&DID=10 . 

http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&DID=10
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επιτυγχάνεται θ απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ χρθματοδότθςθ των ζργων με βάςθ τθν 

πρόοδο υλοποίθςισ τουσ και θ ταχεία είςπραξθ τθσ αντίςτοιχθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ.40  

Θ διαδικαςία ζνταξθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο ΡΔΕ, θ διαδρομι των 

χρθματορροϊν από το ςτάδιο εγγραφισ τθσ πράξθσ ςε ςυλλογικι απόφαςθ και τθν 

χρθματοδότθςθ του ζργου ζωσ τθν υποβολι του αιτιματοσ πλθρωμισ ςτθν Επιτροπι, αλλά και θ 

διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ τθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ που αναφζρκθκαν περιγράφονται 

ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ-Ι.  

 

2.4. Υλοποίθςθ Ζργων Δθμοςίου Χαρακτιρα ςτο πλαίςιο των ΚΡΣ 

Θ υλοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. ζργων δθμοςίου χαρακτιρα γίνεται 

ςτα πλαίςια τθσ περιφερειακισ πολιτικισ που κακϊσ αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ 

και κοινωνικισ ςυνοχισ εντόσ τθσ Κοινότθτασ καλείται και πολιτικι ςυνοχισ. Ειδικό πεδίο 

πολιτικισ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ που ςυνιςτά μια κοινι πολιτικι των κρατϊν - μελϊν, 

βαςιηόμενθ ςτθ χρθματοοικονομικι αλλθλεγγφθ, είναι θ μείωςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. 

(Ανδρικοποφλου Ε. 1995, 16).  

Στο πλαίςιο αυτό ζνα ςθμαντικό μζροσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ζνωςθσ (πάνω από 35%) 

μεταφζρεται, από τα πλουςιότερα κράτθ – μζλθ ςτα φτωχότερα και ιδιαίτερα προσ όφελοσ των 

οικονομικά αςκενζςτερων περιφερειϊν αυτϊν. Θ χρθματοδότθςθ ζχει τθ μορφι τθσ μθ 

επιςτρεφόμενθσ επιδότθςθσ και θ ςυμμετοχι τθσ Ε.Ε ςτθ χρθματοδότθςθ των ζργων ανζρχεται και 

ωσ ςτο 100% του κόςτουσ των ζργων (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 71).  

Θ διάκεςθ των πόρων γίνεται ςχεδόν αποκλειςτικά μζςω των Διαρκρωτικϊν Ταμείων οι 

παρεμβάςεισ των οποίων ςτθρίηονται ςε τζςςερισ βαςικζσ αρχζσ: τθν αρχι τθσ ςυγκζντρωςθσ (των 

πόρων κατά προτεραιότθτα ςτισ περιφζρειεσ με τθν ουςιαςτικότερθ ανάγκθ), του 

προγραμματιςμοφ (πολυετϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ), τθσ εταιρικισ ςχζςθσ (ςυνεργαςίασ 

μεταξφ τθσ Ε.Ε. και κράτουσ μζλουσ) και τθσ προςκετικότθτασ (των πόρων τθσ Ε.Ε. και των 

αντίςτοιχων πόρων των κρατϊν μελϊν) (Λφκοσ Μ., ςτο Μαραβζγιασ Ν., Σακελλαρόπουλοσ Θ., 2006, 

163).  

Κακζνα από τα Διαρκρωτικά Ταμεία διατθρεί ειδικό πεδίο παρεμβάςεων ενϊ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ αποτελεςματικότθτασ αυτϊν, θ πλειοψθφία των χρθματικϊν 

ενιςχφςεων κατευκφνεται ςε ςτόχουσ με χωρικι και μθ διάςταςθ, που κακορίηονται ωσ ςτόχοι 

προτεραιότθτασ, οι οποίοι ςε κάκε προγραμματικι περίοδο κινικθκαν ςτισ ίδιεσ βαςικζσ 

κατευκφνςεισ με τισ αναγκαίεσ ωςτόςο προςαρμογζσ ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και ανάγκεσ τθσ 

Κοινοτικισ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ. (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 78) 
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 Βλ. ςχετ. οπ. π. υπ. 39.  
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Τα Διαρκρωτικά Ταμεία δεν χρθματοδοτοφν μεμονωμζνα ζργα αλλά πολυετι προγράμματα 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ, τα γνωςτά Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ (ΚΡΣ). Τα ΚΡΣ αποτελοφςαν ζνα 

«ςφνολο παρεμβάςεων» που εξυπθρετοφςαν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, είχαν προβλζψιμεσ 

επιπτϊςεισ, με προςδιοριςμζνο κόςτοσ και πθγζσ κάλυψισ του, κακϊσ και χρονικά όρια 

εφαρμογισ. Είχαν τθ μορφι δεςμευτικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ και κακορίηονταν από 

κοινοφ μεταξφ των περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν του κράτουσ μζλουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (Κόνςολασ, 1997, 295).  

Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό των ΚΡΣ ιταν ότι βαςίηονταν ςτον προγραμματιςμό δράςεων 

πολυταμειακοφ (με τθν παρζμβαςθ όλων των Διαρκρωτικϊν Ταμείων), πολυτομεακοφ 

(αφοροφςαν όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ) και πολυπεριφερειακοφ (περιλαμβάνονταν όλεσ 

οι περιφζρειεσ τθσ χϊρασ) χαρακτιρα (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 

165). 

Για τθν κατανομι των πόρων ςτα ΚΡΣ, οι ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ κατθγοριοποιοφνταν με 

βάςθ τα διαρκρωτικά προβλιματά και το φψοσ τθσ ανάγκθσ χρθματοδότθςθσ. Οι περιφζρειεσ με τθ 

μεγαλφτερθ υςτζρθςθ, δθλαδι επίπεδο ανάπτυξθσ (Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊον- ΑΕΡ) χαμθλότερο 

του 75% του μζςου ευρωπαϊκοφ επίπεδου, είχαν το δικαίωμα ςε μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ. Σε 

ότι αφορά τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ και οι 13 περιφζρειεσ κατατάςςονταν, για τρεισ 

ςυνεχόμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ (ΑϋΚΡΣ, ΒϋΚΡΣ και ΓϋΚΡΣ), ςτισ περιφζρειεσ «χαμθλισ 

ανάπτυξθσ (κάτω του 75%)», χαρακτθριηόμενεσ ωσ Στόχου 1.41  

Σε ότι αφορά τθ δομι τουσ, τα ΚΡΣ, διαρκρϊνονταν ςε Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και 

εφαρμόηονταν μζςω ενόσ ι περιςςότερων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων το κακ’ ζνα από τα 

οποία διαιροφνταν με τθ ςειρά του ςε επιμζρουσ Μζτρα, μζςω των οποίων υλοποιοφνταν τελικά 

τα ζργα.  

Τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα είναι ολοκλθρωμζνα προγράμματα με ςυγκεκριμζνουσ 

ςτόχουσ και δείκτεσ που διακρίνονται ςε τομεακά και περιφερειακά. Τα τομεακά αφοροφν ςτο 

ςφνολο τθσ χϊρασ ςτα οποία περιλαμβάνονται ζργα δράςθσ εκνικισ εμβζλειασ (π.χ. Ρεριβάλλον). 

Τα περιφερειακά λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τα τομεακά, αφοροφν ςε κάκε μια περιφζρεια 

ξεχωριςτά και περιλαμβάνουν ζργα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ αντίςτοιχεσ 

ανάγκεσ των 13 περιφερειϊν τθσ χϊρασ (Λφκοσ Μ., ςτο Μαραβζγιασ Ν., Σακελλαρόπουλοσ Θ., 

2006, 163-164).  

Εκτόσ από τα ΚΡΣ, τα Διαρκρωτικά Ταμεία ςυγχρθματοδοτοφςαν και τισ Κοινοτικζσ 

Ρρωτοβουλίεσ που είναι διεκνικά προγράμματα (κυρίωσ τομεακά), τα οποία πρότεινε θ Επιτροπι 

ςτα κράτθ-μζλθ, για να υποςτθρίξει ενζργειεσ που ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων με 
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 Ο Στόχοσ 1 αφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ των αναπτυξιακά 
κακυςτερθμζνων περιφερειϊν. Σθμειϊνεται ότι κατά τθν περίοδο του Γϋ ΚΡΣ κάποιεσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, οριακά 
δεν ξεπερνοφςαν το όριο του 75%, ωσ αποτελζςματα τθσ ςταδιακισ ςφγκλιςθσ του επιπζδου ανάπτυξθσ κατά τα 
προθγοφμενα χρόνια. (Λφκοσ Μ., ςτο Μαραβζγιασ Ν., Σακελλαρόπουλοσ Θ., 2006, 163-165). 
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ιδιαίτερεσ επιπτϊςεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 

2002, 94).42 

 

2.5.  Απολογιςμόσ για τθν Ελλάδα από τα τρία ΚΡΣ (1989 – 2006)  

Θ Ελλάδα διανφει ςιμερα τθν πζμπτθ κατά ςειρά προγραμματικι περίοδο υλοποίθςθσ 

αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Θ περίοδοσ 1986-1989 με τθν υλοποίθςθ των Μεςογειακϊν 

Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων (ΜΟΡ) ιταν θ πρϊτθ, ακολοφκθςε θ περίοδοσ 1989 – 1993 με το 

Αϋ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ, θ περίοδοσ 1994 – 1999 με το Βϋ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ, θ 

περίοδοσ 2000 – 2006 με το Γ’ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ, ενϊ ςιμερα ςε εξζλιξθ είναι το Εκνικό 

Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ που αφορά τα ζτθ 2007 – 2013.  

Ππωσ προκφπτει και από τα ςτοιχεία του Ρίνακα 3, θ Ελλάδα εντάςςεται ςτισ ποιο 

ευνοθμζνεσ χϊρεσ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ Ε.Ε.  

Ρίνακασ 3: Κατανομι διαρκρωτικϊν πόρων και πόρων ςυνοχισ για τα ζτθ 1989 -2006 

Ομάδεσ Κρατϊν  
Συνολικοί Ρόροι  (μζςοσ ετιςιο όροσ) 

(εκατ. ECU)
43

 

Ρόροι 
 ωσ ποςοςτό  

του ΑΕΡ 

Χώρεσ υνοχήσ    

Ιςπανία 111,564.0          (6,198,5) 1.1 

Ρορτογαλία 46,283.40          (2,571.3) 2.5 

Ιρλανδία 16,000.8            (  895.1) 1.6 

Ελλάδα  50,922.0           (2,829,3) 3.1 

   

Τπόλοιπεσ Χώρεσ ΕΕ   

Αυςτρία  3,096.0              ( 258.1) 0.11 

Βζλγιο 4,753.8              (264.1) 0.10 

Δανία 1,818.0              (101.0) .0.6 

Φιλανδία  3,459.6              (288.3) 0.26 

Γαλλία 36,275,0           (2,015.3) 0.13 

Γερμανία 58,181.0           (3,232.3) 0.14 

Ιταλία 61,905.6           (3,431.2) 0.30 

Λουβεμβοφργο 255.0                 (14.2) 0.08 

Ολλανδία 6,035.4              (335.3) 0.09 

Σουδία 3,153.6              (262.8) 0.12 

Ενωμζνο Βαςίλειο  33,827.4           (1,879.3) 0.16 

Ρθγι: Institute for International Economics44 
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 Θ λογικι των προγραμμάτων αυτϊν ιταν προςαρμοςμζνθ ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ προβλθμάτων ι ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν Ε.Ε ωσ ςφνολο και τα οποία αντιμετωπίηονται καλφτερα μζςω τθσ ςυντονιςμζνθσ δράςθσ των κρατϊν – 
μελϊν (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 94). 
43

 To ECU (European Currency Unit) ιταν ζνα καλάκι νομιςμάτων που αποτελείτο από ςτακερά ποςοςτά 10 ευρωπαϊκϊν 
νομιςμάτων, με το ποςοςτό κάκε νομίςματοσ να αντανακλά τθν ςχετικι οικονομικι βαρφτθτα κάκε χϊρασ, και 
χρθςιμοποιικθκε ωσ νομιςματικι μονάδα πριν αντικαταςτακεί από το ευρϊ τθν 1/1/1999, 1 ECU = 1 Eυρϊ (ιςοτιμία τθσ 
1/1/1999), Ρθγι: http://www.euretirio.com/2010/06/european-currency-unit-ecu.html#ixzz1EPGCFoiq 
44

 Institute for International Economics, The European Union and its “Cohesion” Policies: An Evaluation, 47, 
http://www.piie.com/publications/chapters_preview/331/3iie3284.pdf ανακτικθκε ςτισ 8.12.2010.  

http://www.euretirio.com/2010/06/european-currency-unit-ecu.html#ixzz1EPGCFoiq
http://www.piie.com/publications/chapters_preview/331/3iie3284.pdf
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Οι πόροι που διατζκθκαν για τθν υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων 

παρουςιάηουν, διαχρονικά, ςθμαντικι αφξθςθ με τθν πρϊτθ περίοδο (ΜΟΡ) να απορροφά 3.47 δισ 

ECU και τθν πρόςφατθ (Γϋ ΚΡΣ) να απορροφά 44.36 δισ ευρϊ. Σθμαντικι αφξθςθ παρουςιάηει και θ 

ιδιωτικι ςυμμετοχι ςτθ χρθματοδότθςθ των διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων που από τθν περίοδο 

του Βϋ ΚΡΣ ςχεδόν ταυτίηεται ι και υπερβαίνει τθν εκνικι ςυμμετοχι (Ρίνακασ 4).  

 

Ρίνακασ 4. Συγχρθματοδότθςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ςτθν Ελλάδα (1986 – 2006)   
                    (ςφμφωνα με τισ αρχικζσ εγκριτικζσ αποφάςεισ) 

 

Ρθγζσ 

Χρθματοδότθςθσ 

ΜΟΡ 

(1986-1989) 

ςε δισ ECU 

Αϋ ΚΡΣ 

(1989-1993) 

ςε δισ ECU 

ΒϋΚΡΣ 

(1994-1999) 

ςε δισ ECU 

ΓϋΚΡΣ 

(2000-2006) 

ςε δισ Ευρϊ  

Σφνολο 

Κοινοτικι 
Συμμετοχι 

2.57 7.19 13.98 22.70 46.44 

Εκνικι Δθμόςια 
Συμμετοχι 

0.69 5.80 7.06 11.12 24.67 

Ιδιωτικι 
Συμμετοχι 

0.21 1.34 8.67 10.73 20.97 

Σφνολο 3.47 14.33 29.72 44.36 112.83 

   Ρθγι: www.hellaskps.gr45 

Θ ςυμβολι τθσ πολιτικισ ςυνοχισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ είναι αναμφιςβιτθτθ και 

προκφπτει από τθ μελζτθ των βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν ανάπτυξθσ. Για τθν περίοδο από το 

1986 ζωσ 1999 (ΜΟΡ ζωσ Βϋ ΚΡΣ) το κατ’ κεφαλι Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν (ΑΕΡ) αυξικθκε κατά 

δζκα ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από 59.2 ςε 69.3.46  

Ειδικότερα, το Αϋ ΚΡΣ ςυνζβαλε ςτθν κατά 4% αφξθςθ του κατ’ κεφαλι Ακακάριςτου 

Εκνικοφ Ρροϊόντοσ (ΑΕΡ) τθσ Ελλάδασ, ςτθν αφξθςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ κατά 0,8% και ςτο 

διπλαςιαςμό των δθμοςίων επενδφςεων. Το Βϋ ΚΡΣ ςυνζβαλε ςτθν περαιτζρω αφξθςθ του ΑΕΡ 

κατά 6%47, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ κατά 0,9% και των επενδφςεων παγίου 

κεφαλαίου κατά 6,6%, ομοίωσ αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 6,2% παρατθρείται και ςτο Γϋ ΚΡΣ 

(Χυτοποφλου – Ραππά Ε., 2007, 46-48).  

Επιπρόςκετα, θ διαχρονικι μείωςθ του επιλζξιμου πλθκυςμοφ ανά προγραμματικι 

περίοδο επιβεβαιϊνει τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ ςφγκλιςθσ τθσ χϊρασ με τισ περιφζρειεσ τθσ Ε.Ε. 

Ζτςι, ενϊ κατά το Β και Γϋ ΚΡΣ (1989-2006) επιλζξιμο ιταν το 100% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, 
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 http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm,  ανακτικθκε ςτισ 13.01.2011.  
46

 Τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ του κατ’ κεφαλι ΑΕΡ παρουςίαςε θ Ιρλανδία με τθν μεταβολι του από 60.8 ςε 105.1. οπ. παρ. 
υποςθμ. 45, ςελ. 53.  
47 Κατά τθ διάρκεια του Αϋ και Βϋ ΚΡΣ, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςτισ 4 χϊρεσ τθσ Συνοχισ, Ελλάδα, Ιςπανία, Ιρλανδία και 
Ρορτογαλία αυξικθκε από το 68% του κοινοτικοφ μζςου όρου το 1988, ςτο 80% το 2000. (Λιαργκόβασ Ρ., Ανδρζου Γ., 
2007, 19).  

http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm,%20%20ανακτήθηκε%20στις%2013.01.2011
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παρατθροφμε, ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ, τθ δραματικι μείωςι του ςε 63%. Ενϊ, μετά το 2013 

εκτιμάται ότι ο επιλζξιμοσ πλθκυςμόσ κα μειωκεί ςτο 7,8% δθλαδι το 92,2% του ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ κα χάςει τθν επιλεξιμότθτά του για το ςτόχο ςφγκλιςθ (Χυτοποφλου – Ραππά Ε., 2007, 

64).48  

Δεδομζνου ότι θ κοινοτικι χρθματοδότθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό τμιμα του ΑΕΡ και 

ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, ο ςτόχοσ τθσ απορρόφθςθσ των 

διατικζμενων πόρων ιταν πρϊτθσ προτεραιότθτα ςε κάκε προγραμματικι περίοδο. Ραράλλθλα, ο 

ρυκμόσ απορρόφθςθσ των πόρων λειτουργοφςε και ωσ κριτιριο αξιολόγθςθσ του ςωςτοφ και 

αποτελεςματικοφ προγραμματιςμοφ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (Χυτοποφλου – Ραππά Ε., 

2007, 69).  

Ωςτόςο, παρά τουσ ςθμαντικοφσ πόρουσ που διατίκεντο μζςω τθσ πολιτικισ ςυνοχισ, οι 

δείκτεσ τθσ προόδου υλοποίθςθ των ΚΡΣ και απορρόφθςθσ τθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ για τθν 

Ελλάδα δεν ιταν οι επικυμθτοί και κυμαίνονταν κατά κανόνα ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα τα 

πρϊτα χρόνια υλοποίθςθσ του εκάςτοτε ΚΡΣ.49 Ενϊ ςτθ ςυνζχεια, με κίνδυνο τθν απϊλεια των 

πολφτιμων κοινοτικϊν πόρων, δόκθκε εςφαλμζνα ζμφαςθ ςτθν απορρόφθςθ αντί ςτθν 

παραγωγικι αξιοποίθςθ των πόρων, με αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ υψθλϊν ποςοςτϊν 

απορρόφθςθσ με χαμθλοφσ, ωςτόςο, δείκτεσ αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα 

αποτελζςματα και τισ επιπτϊςεισ τουσ (Λαλιϊτθ Β., 2002, 62) 50 

Θ αδυναμία απορρόφθςθσ των διατικζμενων πόρων μζςα ςτο αρχικό χρονοδιάγραμμα 

επιβεβαιϊνεται και από τθν παράταςθ ολοκλιρωςθσ που δόκθκε και ςτα τρία ΚΡΣ,51 που αποτελεί 

ζνα επιπλζον ςτοιχείο αρνθτικισ αξιολόγθςθσ των ελλθνικϊν ΚΡΣ (Οικονόμου Δ., 1994, 57-91). Οι 

παρατάςεισ των ΚΡΣ από τθν άλλθ λειτοφργθςαν ςε βάροσ των επόμενων προγραμματικϊν 

περιόδων, με το μθχανιςμό διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ, που ζπρεπε να καλφψει τισ κακυςτεριςεισ 

των προθγοφμενων Ε.Ρ., να αδυνατεί να οργανωκεί και να προετοιμαςτεί ζγκαιρα ϊςτε να 

ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των νζων Ε.Ρ.52  

                                                 
48

 Εξζλιξθ που δείχνει, από τθ μια πλευρά, ότι τα Διαρκρωτικά Ταμεία ςυνζβαλαν ςτο να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ 
ςφγκλιςθσ ςτθν Ελλάδα, και από τθν άλλθ ότι θ μεγάλθ Διεφρυνςθ του 2004 μετατόπιςε το κζντρο βάρουσ για τθν 
περιφερειακι πολιτικι τθσ Ε.Ε. (Χυτοποφλου – Ραππά Ε., 2007, 64). 
49

 Για παράδειγμα θ απορρόφθςθ του Γϋ ΚΡΣ, παρόλα τθν εμπειρία των δφο προθγοφμενων ΚΡΣ, το Μάρτιο του 2004, 
ιταν κάτω από 20%, και το υπόλοιπο 80% ζπρεπε να απορροφθκεί ςτα υπόλοιπα τζςςερα χρόνια (Μουςουροφλθσ, 2010, 
66).  
50

 Θ υψθλι απορρόφθςθ επιδιϊχκθκε με μετατοπίςεισ των προτεραιοτιτων ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ και τθν 
μεταφορά πόρων ςε ζργα με μεγαλφτερθ ωριμότθτα. Θ πρακτικι αυτι ςυνζβαλε ςτθν παραβίαςθ των αρχικϊν ςτόχων 
πολλϊν προγραμμάτων με αποτζλεςμα τθ μθ προςζγγιςι τουσ (Λαλιϊτθ Β., 2002, 62). Επίςθσ, οι Επιτροπζσ 
Ραρακολοφκθςθσ (αρμόδιεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΚΡΣ και υπεφκυνοι για τθν 
διαμόρφωςθ κεμάτων ςτρατθγικισ) επεκτάκθκαν και ςε ηθτιματα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ιδιαίτερα ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ απορρόφθςθσ των πόρων, παρά ςτθ ςτρατθγικι διαχείριςθ. Αυτι θ επικζντρωςθ επθρεάηει τθ λιψθ 
αποφάςεων, ςυμβάλλοντασ ςε μια τάςθ οι πόροι να κατευκφνονται εκεί που θ απορρόφθςι τουσ είχε δοκιμαςτεί και 
ελεγχκεί, και αντιςτρατεφεται τθν υιοκζτθςθ πιο καινοτομικϊν προςεγγίςεων και κατευκφνςεων. Βλ. ςχετ. Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, (2004), Τρίτθ Ζκκεςθ για τθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι, 166.  
51

 Για το Αϋ ΚΡΣ δόκθκε παράταςθ ενόσ ζτουσ, για το Β ΚΡΣ και για το Γ ΚΡΣ δφο ετϊν.  
52

 Ενδεικτικά ςτθν ex –post (εκ των υςτζρων) ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του ςτόχου 1 του Βϋ ΚΡΣ, επιςθμαίνεται ότι οι 
ελλθνικζσ αρχζσ ιταν απροετοίμαςτεσ ςε ότι αφορά το ανκρϊπινο δυναμικό, τα νομοκετικά εργαλεία και το 
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Θ αςυνζπεια επίτευξθσ των ετιςιων ςτόχων απορρόφθςθσ αποκάλυπτε αδυναμίεσ και 

ελλείψεισ τόςο ςε επίπεδο ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ αλλά και ςε επίπεδο 

επιτελικισ διοίκθςθσ των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων κάκε τομζα χάραξθσ και εφαρμογισ 

πολιτικισ που ςυμμετζχει ςε αυτι τθν πολυςφνκετθ διαδικαςία, με αποτζλεςμα να προκφπτουν 

ζργα με ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ, ζργα θμιτελι κακϊσ και ζργα χαμθλισ ποιότθτασ 

(Μουςουροφλθσ Κ., 2010, 65).  

Τα αίτια των κακυςτεριςεων εντοπίηονται ςτισ κεςμικζσ, οργανωτικζσ, λειτουργικζσ και 

τεχνικζσ δυςλειτουργίεσ και ανεπάρκειεσ του ΣΡΔΕ, των ΣΔΕ και των Δικαιοφχων με ςυνζπεια να 

μθν είναι εφκολθ θ ανταπόκριςθ τθσ χϊρασ ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ 

των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τα οποία αναπόφευκτα υλοποιοφνταν με ςθμαντικά 

προβλιματα και κακυςτεριςεισ.53  

Από τθν Ex Post (εκ των υςτζρων) αξιολόγθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςε δείγμα ζργων 

που ςυγχρθματοδοτοφνταν από το Ταμείο Συνοχισ, προζκυψε ότι για το 31,8% των ελλθνικϊν 

ζργων του δείγματοσ, ο χρόνοσ που απαιτοφνταν από τθν υποβολι ζωσ τθν ζνταξι τουσ ςε Ε.Ρ. 

ιταν μεγαλφτεροσ του ενόσ ζτουσ, κακυςτζρθςθ που ιταν ςε ςυνάρτθςθ και με τον αρικμό των 

τροποποιιςεων του ζργου (ςκοποφ, χρονοδιαγράμματοσ, κόςτουσ) που για το 31,8% των ζργων 

ανζρχονταν ςε τρεισ τροποποιιςεισ μζχρι τθν τελικι ζγκριςι του. Επιπλζον θ πλειοψθφία των 

ζργων (29,1%) ολοκλθρϊκθκε με κακυςτζρθςθ 2–5 ετϊν που κατά κφριο λόγω (46,0%) οφείλονταν 

ςε «Τεχνικοφσ Λόγουσ» και ςε «Εξωτερικοφσ Ραράγοντεσ» (28,5%). 54   

Αδυναμίεσ παρουςίαηαν οι Δικαιοφχοι των ζργων και ςε ςυγκεκριμζνεσ οριηόντιεσ 

διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, με ςυχνότερα αναφερόμενεσ: θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, θ ζνταξθ 

ζργων ςτο ενιαίο πρόγραμμα κρατικϊν προμθκειϊν, θ αξιολόγθςθ προςφορϊν και ανάδειξθ 

αναδόχων, θ απαλλοτρίωςθ ιδιωτικϊν εκτάςεων, θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ των δθμοςίων ζργων, θ 

εκτίμθςθ του κόςτουσ και χρόνου υλοποίθςθσ των ζργων, θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και ο ζλεγχοσ 

τιρθςθσ των ςυμβατικϊν προδιαγραφϊν (Λαλιϊτθ Β., 2002, 62).  

Οι κοινοτικοί ζλεγχοι διαπίςτωναν ότι τα προβλιματα αυτά επαναλαμβάνονταν με μεγάλθ 

ςυχνότθτα, με αποτζλεςμα να τα χαρακτθρίηουν όχι τυχαία λάκθ, αλλά ωσ «ςυςτθμικά» που 

                                                                                                                                                       
εξειδικευμζνο know-how, που είναι απαραίτθτα για τθ διαχείριςθ των διατικζμενων πόρων, γεγονόσ που είχε ςαν 
αποτζλεςμα τισ ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ τα πρϊτα χρόνια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, ενϊ οι ελλείψεισ αυτζσ 
παράλλθλα υποδείκνυαν το μζγεκοσ των αλλαγϊν που ζπρεπε να γίνουν ςτο μθχανιςμό διαχείριςθσ και κακοδιγθςθσ. Ex 
Post Evaluation of the Objective 1, 1994-1999, (2003) National Report GREECE, 298.  
53

 Ενδεικτικά, ςτθν ex –post (εκ των υςτζρων) ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του ςτόχου 1 του Βϋ ΚΡΣ, επιςθμαίνεται θ ανάγκθ 
εκςυγχρονιςμοφ του ΣΡΔΕ που παρουςιάηει προβλιματα ςτο ςχεδιαςμό και κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι των ζργων 
που οφείλονται ςτθν αναξιοπιςτία των εκτιμιςεων για τουσ παράγοντεσ (αναμενόμενουσ και μθ) που επθρεάηουν τθν 
υλοποίθςθ ενόσ ζργου, ςτθν απουςία απαραίτθτων μελετϊν αλλά και ςε ζνα κεςμικό πλαίςιο που ενκαρρφνει και 
αποδζχεται τισ υπερβάςεισ προχπολογιςμϊν, ενϊ παράλλθλα περιλαμβάνει όρουσ και απαιτιςεισ που δυςχεραίνουν τθν 
ανάκεςθ των ζργων ςε αναδόχουσ. 
54

 Στο δείγμα τθσ αξιολόγθςθσ επιλζχκθκαν ςυνολικά 42 ελλθνικά ζργα, ιτοι 24 ζργα Ρεριβάλλοντοσ και 18 ζργα Οδικϊν 
Δικτφων Μεταφοράσ. Αξίηει να ςθμειωκεί επιπλζον ότι ζνα ποςοςτό 16,6% των ζργων παρουςίαςε υπζρβαςθ του 
αρχικοφ προχπολογιςμοφ που οφείλεται ςε 45,8% ςτισ χρονικζσ κακυςτεριςεισ και ςε 37,5% ςτισ αναπροςαρμογζσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου των ζργων. ECORYS (NL) for the European Commission, (2005), Ex Post evaluation of a sample of 
projects co-financed by the Cohesion Fund (1993-2002), Synthesis Report, Final Report, p. 34, 58-60.   
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ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ, επιςφρουν δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ κατ’ αποκοπιν ι, ακόμα 

χειρότερα, κατά προβολι, δθλαδι ςε όλα τα αντίςτοιχα ζργα. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι το 

φψοσ των περικοπϊν, από ελζγχουσ που υποχρεϊκθκαν να διενεργιςουν οι εκνικζσ αρχζσ, ςε ζργα 

του Βϋ και Γϋ ΚΡΣ, ζφκαςε τα 956 εκ. ευρϊ, δθλαδι ςε δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν ςτον 

προχπολογιςμό ενόσ ολόκλθρου ΡΕΡ (Μουςουροφλθσ Κ., 2010, 37, 97-100).55 

 

2.5.1. Ρροβλιματα Συςτιματοσ Ραραγωγισ Δθμοςίων Ζργων 

Τα βαςικά προβλιματα του Συςτιματοσ Ραραγωγισ Δθμοςίων Ζργων τθσ Ελλάδασ 

μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςτα παρακάτω επτά (Μουςουροφλθσ Κ., 2008, 77-90) :  

1. Ρολφχρονθ κακυςτζρθςθ εναρμόνιςθσ του Εκνικοφ Δικαίου με το Κοινοτικό, που ςε  

κάποιεσ περιπτϊςεισ διιρκεςε και μζχρι επτά χρόνια, με αποτζλεςμα οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ να μθν γνωρίηουν κακόλου, ι να γνωρίηουν και να μθν τθροφν τισ Κοινοτικζσ 

Οδθγίεσ, γεγονόσ που οδιγθςε πολλζσ ςυμβάςεισ εκτόσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ. 56  

2. Εςφαλμζνθ ενςωμάτωςθ του Κοινοτικοφ Δικαίου, με αποτζλεςμα ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, το Κοινοτικό Δίκαιο να προβλζπει ρθτά ακριβϊσ το αντίκετο από αυτό που 

προζβλεπε το υποκετικά εναρμονιςμζνο Εκνικό Δίκαιο. Ρολλά είναι τα παραδείγματα 

προκθρφξεων για επιλογι αναδόχων που περιλάμβαναν όρουσ που παραβίαηαν τισ γενικζσ 

αρχζσ τθσ ςυνκικθσ περί ανταγωνιςμοφ και μθ διάκριςθσ.  

3. Ελλιπείσ μελζτεσ ι ακόμθ και ανεπίκαιρεσ ι και ανφπαρκτεσ μελζτεσ (π.χ. περιβαλλοντικζσ 

μελζτεσ), ςτισ οποίεσ βαςίηονταν θ παραγωγι των δθμοςίων τεχνικϊν ζργων, που 

αναπόφευκτα οδθγοφςε ςτθν αυκαίρετθ εκτίμθςθ του φυςικοφ και κατά ςυνζπεια και 

οικονομικοφ αντικειμζνου των ζργων. Θ πρόβλεψθ του ςυνόλου των απαραίτθτων 

ενεργειϊν ι φάςεων που ζπρεπε να είχαν προθγθκεί τθσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ απουςίαηε και 

ςτα υπόλοιπα ζργα (Λαλιϊτθ Β., 2002, 66).  

4. Υπερβάςεισ των προχπολογιςμϊν των ζργων μζςω των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων 

που προβλζπονταν από το ίδιο το κεςμικό πλαίςιο (Ν. 1418/94 για τα δθμόςια ζργα 

τεχνικισ φφςθσ), εφόςον ιταν αναγκαίεσ για τθν αρτιότθτα και τθ λειτουργικότθτα του 

                                                 
55

 Συγκεκριμζνα θ Ε.Ε αμφιςβιτθςε τθ νομιμότθτα των δαπανϊν που θ χϊρα υπζβαλλε προσ ςυγχρθματοδότθςθ για όλεσ 
ανεξαιρζτωσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που είχαν υπογραφεί από τθν περίοδο του Γ’ ΚΡΣ αλλά και ςε όλα τα ςυνεχιηόμενα 
από το Β’ ΚΡΣ. Θ Ελλάδα δεςμεφτθκε να προχωριςει ςε ελζγχουσ νομιμότθτασ όλων των δθμοπρατιςεων και των 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των μεταβολϊν του φυςικοφ αντικειμζνου των ζργων και ςε ελζγχουσ επικαλφψεων 
μεταξφ Β’ και Γ’ ΚΡΣ. Ράνω από το μιςό του ποςοφ που περικόπθκε αφοροφςε ςε υπερβάςεισ προχπολογιςμϊν ζργων και 
ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ ενϊ το υπόλοιπο περικόπθκε για λόγουσ μθ τιρθςθσ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ ςτισ 
ανακζςεισ, για επικαλφψεισ ζργων με το Βϋ ΚΡΣ, για προβλιματα ποιότθτασ των ζργων, κλπ. (Μουςουροφλθσ Κ., 2010).  
56

 Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι αυτά τθσ ενςωμάτωςθσ ςτο εκνικό δίκαιο τθσ οδθγίασ 93/37/ΕΟΚ «Ρερί 
ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων» που ενςωματϊκθκε με το Ρ.Δ.334/2000 
(ΦΕΚ/Α/279) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τα δθμόςια ζργα προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/37ΕΟΚ, 
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε», δθλαδι μετά από 7 χρόνια αλλά και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ οδθγίασ 92/50/ΕΟΚ 
«Για το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν» με το ΡΔ. 346/1998 «Ρροςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
τθσ 18θσ Ιουλίου 1992» με κακυςτζρθςθ 6 ετϊν.  
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ζργου. Διάταξθ που καταργικθκε και ωσ προχπόκεςθ τθσ νομιμότθτασ ςφναψθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ειςιχκθκε το απρόβλεπτο των περιςτάςεων που κατζςτθςαν 

τισ εργαςίεσ αναγκαίεσ. Ρρόβλεψθ που δεν επζφερε απαραίτθτα το επικυμθτό αποτζλεςμα 

αφοφ ο ανάδοχοσ κατοχφρωνε αμζςωσ μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 

ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ επικαλοφμενοσ απαραίτθτεσ αλλαγζσ, ακόμα και ςε ςωςτζσ 

μελζτεσ.  

5. Συχνι αλλαγι του ςχεδιαςμοφ των ζργων κατά τθ διάρκεια καταςκευισ τουσ. Ζτςι ο 

αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ενόσ ζργο άλλαηε μετά τθν ανάκεςι του, είτε λόγω κακισ μελζτθσ ι 

είτε λόγω των νζων ςτοιχείων που προζκυπταν από τισ περαιτζρω μελζτεσ που 

εκπονοφνταν, με αποτζλεςμα να υπάρχει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ από το αρχικό 

ςχεδιαςμό.  

6. Χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν, δθλαδι θ δυνατότθτα χριςθσ των δαπανϊν που 

περιςςεφουν από μια κατθγορία εργαςιϊν για μια άλλθ, χωρίσ να αυξάνεται το ςυνολικό 

ςυμβατικό τίμθμα.  Αν και εκ πρϊτθσ όψθσ απόλυτα λογικι ρφκμιςθ, θ κατάχρθςι αυτισ 

λειτοφργθςε εισ βάρουσ των ζργων και οδιγθςε ςε ουςιϊδθ τροποποίθςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου ι τα άφθνε θμιτελι, αφοφ κονδφλια για τισ τελευταίεσ χρονικά εργαςίεσ 

μεταφζρονταν για να καλυφκοφν υπερβάςεισ ςτισ αρχικζσ εργαςίεσ. Ζτςι, για τθν 

ολοκλιρωςθ των ζργων, ιταν αναγκαίο να ανατεκοφν νζεσ ςυμβάςεισ με πρόςκετο 

προχπολογιςμό. 57   

7. Απουςίασ εςωτερικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ του ζργου. Ραρά τθν 

υποχρζωςθ για διενζργεια ελζγχων τόςο από πλευράσ αναδόχων όςο και από πλευράσ 

αρμόδιων υπθρεςιϊν, ςπάνια πραγματοποιοφνται εςωτερικοί ζλεγχοι και κυρίωσ ςε ζργα 

μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ.58 

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι κατά τθν τελευταία δεκαετία επιχειρικθκε, μζςω 

αλλεπάλλθλων τροποποιιςεων του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, ο εκςυγχρονιςμόσ του ΣΡΔΕ 

που όμωσ αφοροφςε ςχεδόν αποκλειςτικά τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και απλοφςτευςθσ των 

                                                 
57

 Για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ κεςπίςτθκε με το άρκρο 4 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ/Α/116) 
«Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων ζργων» ότι οι επί ζλαςςον δαπάνθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ακροιςτικά το 10% τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  
58

 Σε ότι αφορά τθν ποιότθτα των ζργων, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των ζργων του Βϋ ΚΡΣ 
που είχαν ελεγχκεί το 1997 από Ειδικό Σφμβουλο Ροιοτικοφ Ελζγχου – ΕΣΡΕΛ (που κεςμοκετικθκε κατά το Β ΚΡΣ) το 43% 
κατατάςςονταν ςτθν κατθγορία των ζργων με κακόλου αςτοχίεσ ι με αςτοχίεσ επουςιϊδουσ χαρακτιρα που μποροφςαν 
να αποκαταςτακοφν εφκολα, το 53% ςτθν κατθγορία των ζργων με ουςιϊδεισ αςτοχίεσ που κα οδθγοφςαν νωρίτερα ςε 
ζναρξθ τθσ ςυντιρθςθσ των ζργων, αλλά χωρίσ να υπάρχουν επιπτϊςεισ ςτθν αντοχι και τθ ςτατικι επάρκεια αυτϊν και 
τζλοσ το 4% ςτθν κατθγορία που οι αςτοχίεσ ιταν ςοβαρζσ και όχι ανατάξιμεσ και άρα απαιτοφνταν κακαιρζςεισ – 
ανακαταςκευζσ. Θ εντατικοποίθςθ των ελζγχων επζφερε αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά ςε κζματα ποιότθτασ γεγονόσ που 
επιβεβαιϊνεται από τα ςαφϊσ βελτιωμζνα ςτοιχεία των ελζγχων του ΕΣΡΕΛ το 2003 (Μουςουροφλθσ Κ., 2008, 92).  
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ χωρίσ τθν ενςωμάτωςθ ςτοιχείων για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

παραγόμενου προϊόντοσ ι κρίςιμων μεταβλθτϊν όπωσ ο χρόνοσ και ο προχπολογιςμόσ. 59 

 

2.5.2. Ρροβλιματα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ζργων  

Θ οργανωτικι ανεπάρκεια του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλζγμα: διαχείριςθ – εκτζλεςθ – εποπτεία αναδείχκθκε πολφ 

νωρίσ, από τθν υλοποίθςθ κιόλασ των πρϊτων προγραμμάτων, μζςω των ΜΟΡ, όπου ωσ 

βαςικότερθ πθγι αρρυκμίασ του ςυςτιματοσ εφαρμογισ τουσ, κεωρικθκε θ κακαυτι οργανωτικι 

τουσ δομι.  

Τα ελλθνικά ΜΟΡ χαρακτθρίηονταν από ζναν πολφπλοκο καταμεριςμό αρμοδιοτιτων 

μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων με αποτζλεςμα τθν απουςία ουςιαςτικοφ και αποτελεςματικοφ 

οριηόντιου ςυντονιςμοφ και τθν ζλλειψθ ενιαίασ αντιμετϊπιςθ όμοιων προβλθμάτων που 

δθμιουργοφνταν ςτα επιμζρουσ υποπρογράμματα. Ρροβλιματα προζκυπταν και από τισ 

διαδικαςίεσ ςυλλογισ, αξιολόγθςθσ και διαβίβαςθσ πλθροφοριϊν (Ηαμπάρασ Α., 1991, 232).  

Θ κατάςταςθ δεν διαφοροποιικθκε ιδιαίτερα κατά τθν υλοποίθςθ του Αϋ ΚΡΣ όπου το 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων παραμζνει ανεπαρκζσ ενϊ προβλιματα 

προζκυπταν και από τον ελλιπι διαχωριςμό των αρμοδιοτιτων, των ευκυνϊν και λειτουργιϊν των 

εμπλεκόμενων ςτθν υλοποίθςθ των ζργων οργάνων (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ 

Μαν. Σ., 2002, 185).  

Για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων ειςιχκθ το Τεχνικό Δελτίο 

Ζργου, θ πλιρθσ και ακριβισ ςυμπλιρωςθ του οποίου αποτελεί τόςο προχπόκεςθ επιλογισ του 

ζργου για χρθματοδότθςθ όςο και καλισ εκτζλεςισ του. Ωςτόςο τα Τεχνικά Δελτία του Αϋ ΚΡΣ 

παρουςίαηαν μεγάλεσ ανεπάρκειεσ ςτθ ςυμπλιρωςι τουσ και ςε ςθμαντικό ποςοςτό των ζργων 

δεν υπιρχαν καν (Οικονόμου Δ., 1994, 83).   

Κρίςιμο πρόβλθμα ιταν και θ απουςία ενόσ κοινοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων ςε όλα τα επίπεδα διαχείριςθσ. Ζνα πρϊτο βιμα προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι ιταν θ παρακολοφκθςθ των ΡΕΡ και των ΜΟΡ, από κάκε αρμόδια Ρεριφζρεια, 

ωςτόςο και αυτό το ςφςτθμα παρουςίαηε ςθμαντικά προβλιματα (Οικονόμου Δ., 1994, 84).  

Το Βϋ ΚΡΣ αποτζλεςε πραγματικό «εργοτάξιο» οργανωτικϊν αλλαγϊν και ςφςταςθσ νζων 

μονάδων και οργάνων αλλά και ποικίλων υποςτθρικτικϊν δομϊν60 που προορίηονταν από κοινοφ 

                                                 
59

 Στο ςυμπζραςμα αυτό καταλιγει κανείσ αν μελετιςει το περιεχόμενο των τροποποιιςεων και ςυμπλθρϊςεων του 
Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Αϋ1984) «Δθμόςια Ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων».  
60

 Τζτοιεσ δομζσ ιταν ενδεικτικά: οι Σφμβουλοι Διαχείριςθσ, οι Σφμβουλοι Αξιολόγθςθσ, ο Εξειδικευμζνοσ Σφμβουλοσ 
Ροιοτικοφ Ελζγχου (ΕΣΡΕΛ), διάφορα γνωμοδοτικά όργανα και επιτροπζσ, θ Μικτι Επιτροπι Κακοδιγθςθσ (ΜΕΚ), θ 
Μονάδα Ραρακολοφκθςθσ Διαγωνιςμϊν και Συμβάςεων, το Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Συνεχιηόμενθσ 
Κατάρτιςθσ (ΕΚΕΡΙΣ), Ειδικό Συντονιςτικό Πργανο Ελζγχου προγραμμάτων χρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. (Λαλιϊτθ Β., 
2002, 68).  
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να ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ των Ε.Ρ. Για τον εξορκολογιςμό τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ 

ζργων ςτα Ε.Ρ. ορίςτθκαν αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ςκοπιμότθτασ και ετοιμότθτάσ 

τουσ ενϊ για τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των μεγάλων τεχνικϊν ζργων ςυςτικθκαν 

εξειδικευμζνοι φορείσ διοίκθςθσ όπωσ το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και θ ΕΓΟΣΕ Α.Ε. 

(Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 180).  

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ ίςωσ νζεσ δομζσ τθσ εν λόγω προγραμματικισ περιόδου ιταν θ 

Μονάδα Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ (ΜΟΔ),61 θ ςφςταςθ τθσ οποίασ τζκθκε ωσ όροσ για τθν 

ζγκριςθ του Βϋ ΚΡΣ και αποςκοποφςε ςτθν αντιμετϊπιςθ των διαχειριςτικϊν προβλθμάτων τθσ 

ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Χυτοποφλου – Ραππά Ε., 2007, 48). Στο τζλοσ του Βϋ ΚΡΣ, ξεκίνθςε 

από τθν ΜΟΔ θ ζκδοςθ ςειρά Οδθγϊν και Εγχειριδίων, τα οποία μεταξφ άλλων ςτόχευαν ςτθν 

απλοφςτευςθ και αποςαφινιςθ των διαδικαςιϊν, ςτθ ςυςτθματοποίθςθ του ςυνόλου των 

λειτουργιϊν διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των ενεργειϊν των Ε.Ρ. Ενϊ ςτον τομζα υλοποίθςθσ των 

τεχνικϊν ζργων και ςυγκεκριμζνα ςτο ςτάδιο τθσ ζγκαιρισ και ςωςτισ προπαραςκευισ αυτϊν κα 

πρζπει να αναφερκεί θ ςειρά Οδθγϊν Ωρίμανςθσ Τεχνικϊν Ζργων (Λαλιϊτθ Β., 2002, 101).  

Επιπρόςκετα, το ςθμαντικό κενό τθσ λεπτομεροφσ καταγραφισ των ςτοιχείων προόδου τθσ 

χρθματοδότθςθσ των εν εξελίξει ζργων επιχειρικθκε να καλυφκεί με τθ λειτουργία του 

Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ).62  

Τθν εκ βάκρων αλλαγι τθσ διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του ςυςτιματοσ 

εφαρμογισ προζβλεπε ο νόμοσ 2860/2000 που ρφκμιηε τθν υλοποίθςθ του Γϋ ΚΡΣ. Θ ανακεϊρθςθ 

του Κανονιςμοφ για τθ λειτουργία των διαρκρωτικϊν ταμείων του Γϋ ΚΡΣ, επζβαλλε τθ κζςπιςθ 

ενόσ πολυεπίπεδου ςυςτιματοσ ελζγχου ςτο εςωτερικό τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ προσ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ και αποτελεςματικισ χριςθσ των πόρων και ειςιχκθ ο πλιρθσ 

οργανωτικόσ και μερικόσ διοικθτικόσ διαχωριςμόσ τθσ αρμοδιότθτασ διαχείριςθσ των Ε.Ρ. από τισ 

αρμοδιότθτεσ προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ πράξεων (Λαλιϊτθ Β., 2002, 106). 

Στο πλαίςιο αυτό ζγινε θ αναδιάρκρωςθ των οργάνων διοίκθςθσ, διαχείριςθσ, 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων και θ ολοκλιρωςθ του νομοκετικοφ ζργου τθσ 

αναμόρφωςθσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, ϊςτε αυτό να εναρμονίηεται με το ςφςτθμα 

ελζγχου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Ενιςχφκθκε ουςιαςτικά θ αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ με τθ ςφςταςθ, ςτισ ζδρεσ των δεκατριϊν Ρεριφερειϊν, των Ειδικϊν Υπθρεςιϊν 

                                                 
61

 Θ ΜΟΔ ιδρφκθκε το 1996, εποπτεφετε από το πρϊθν Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ, ανικει ςτον ευρφτερο δθμόςιο 
τομζα και λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και διζπεται 
από τισ διατάξεισ του νόμουσ περί Ανϊνυμων Εταιρειϊν. Αποςτολι τθσ ΜΟΔ ιταν θ ενίςχυςθ των διοικθτικϊν 
μθχανιςμϊν και δομϊν τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, προωκϊντασ τθν αναβάκμιςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ 
των εμπλεκόμενων ςτισ διαδικαςίεσ των κοινοτικϊν προγραμμάτων και Βλ. ςχετ. (Λαλιϊτθ Β., 2002, 78-80). Θ ΜΟΔ 
ςυςτικθκε με το νόμο 2372/1996, αλλά ενεργοποιικθκε ουςιαςτικά τζςςερα χρόνια αργότερα με το νόμο 2860/2000 
62

 Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) είναι μια δικτυακι εφαρμογι του Υπουργείου Οικονομικϊν που 
ενςωματϊνει το ςυνολικό πλαίςιο διαχείριςθσ και αναφζρεται και όλα τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα τθσ κάκε 
προγραμματικισ περιόδου. Ειδικότερα, καλφπτει όλεσ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που αναφζρονται: ςτον προγραμματιςμό 
των ζργων, ςτθν ζνταξθ & τροποποίθςθ, τθν παρακολοφκθςθ, ςτισ χρθματοροζσ, ςτουσ ελζγχουσ και ςτισ Επιτροπζσ 
Ραρακολοφκθςθσ. Βλ. ςχετ. http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/informational/faq_list/faq6/  

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/informational/faq_list/faq6/
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Διαχείριςθσ των ΡΕΡ, αλλά και με επιμζρουσ ειδικζσ αρχζσ διαχείριςθσ ανά Ε.Ρ. ςε Υπουργεία, υπό 

τθν εποπτεία μιασ κεντρικισ διαχειριςτικισ αρχισ υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ και το 

ςυντονιςμό του Γϋ ΚΡΣ.63 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταλλαγισ και των ροϊν πλθροφοριϊν μεταξφ των υπθρεςιϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των εκνικϊν αρχϊν μζςω τυποποιθμζνων αρχείων, κακϊσ και μεταξφ 

των εμπλεκόμενων φορζων ςε εκνικό επίπεδο, τζκθκε ςε λειτουργία το νζο Ολοκλθρωμζνο 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που επζτρεπε τθ ςυνεχι θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των φορζων ελζγχου, 

διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ ζργων και τθ λεπτομερι παρακολοφκθςθ διοικθτικϊν, 

χρθματοοικονομικϊν και φυςικϊν δεικτϊν ςε επίπεδο προγράμματοσ και ζργων, κακϊσ επίςθσ και 

τθ ςφνδεςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων με τθν κατάρτιςθ και τθν απορρόφθςθ των 

πιςτϊςεων του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. (Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ 

Μαν. Σ., 2002, 181). 

Βάςει των παραπάνω δεν κα ιταν υπερβολι να ιςχυριςτεί κανείσ ότι θ υλοποίθςθ των 

ζργων τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ προγραμματικισ περιόδου ζγινε χωρίσ κάποιο διακριτό και 

ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ςυγκεντρϊνονταν ςε όργανα τθσ 

κεντρικισ διοίκθςθσ, ενϊ θ ουςιαςτικι προςπάκεια για τθν εγκακίδρυςθ ενόσ αποτελεςματικοφ 

ΣΔΕ φαίνεται να ξεκινάει τθν περίοδο του ΓϋΚΡΣ.  

 

2.5.3. Ρροβλιματα Δικαιοφχων  

Δικαιοφχοι ζργων δθμοςίου χαρακτιρα που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ε.Ε, μπορεί να 

είναι φορείσ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που ελζγχονται ι εποπτεφονται από 

τουσ ανωτζρω φορείσ, Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, μθ 

κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και οργανϊςεισ του τρίτου τομζα.64   

Σε ότι αφορά τισ ανεπάρκειεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι Δικαιοφχοι, 

αποκαλυπτικζσ είναι οι διαπιςτϊςεισ ζρευνασ που διεξιχκθ το 2005 από τθ ΜΟΔ. Αντικείμενο τθσ 

ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ και επάρκειασ των 

Δικαιοφχων του τότε εν εξελίξει Γϋ ΚΡΣ 2000-2006 και θ διατφπωςθ διαπιςτϊςεων, 

ςυμπεραςμάτων και προτάςεων με ςτόχο τθν υποβοικθςθ του πρϊθν Υπουργείου Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν65 ςτθν επεξεργαςία και εφαρμογι προτάςεων βελτίωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ των 

                                                 
63

 Βλ. ςχετ. Ν. 2860/200 (ΦΕΚ/Α/251) «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ και 
άλλεσ διατάξεισ».  
64

 Στθν κατθγορία των οργανϊςεων τρίτου τομζα περιλαμβάνονται μθ δθμόςιεσ δομζσ, που αςκοφν δραςτθριότθτεσ 
δθμοςίου ενδιαφζροντοσ οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από δθμόςιουσ πόρουσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ι παρζχουν 
υπθρεςίεσ τα χαρακτθριςτικά και θ ποιότθτα των οποίων εντάςςονται ςτθν ρυκμιςτικι αρμοδιότθτα του κράτουσ, ι 
αςκοφν δραςτθριότθτεσ που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ.  
65

 Σιμερα ζχει γίνει ο διαχωριςμόσ του εν λόγω Υπουργείου ςε Υπουργείο Οικονομικϊν και Υπουργείο Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ.  
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υφιςτάμενων Δικαιοφχων αλλά κυρίωσ των Δικαιοφχων τθσ επόμενθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 

(2007 -2013) (ΜΟΔ, 2005, 1).  

 Θ ζρευνα πεδίου διεξιχκθ ςε δείγμα 190 Δικαιοφχων επί ςυνόλου 2.748 Δικαιοφχων του Γϋ 

ΚΡΣ66 και κάλυπτε φορείσ του βαςικοφ κορμοφ τθσ προγραμματικισ περιόδου κακϊσ εκτελοφςαν 

το 70% περίπου του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων ζργων, ενϊ παράλλθλα 

παρουςιάηουν επαρκι αντιπροςωπευτικότθτα ωσ προσ τισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ, τα 

επιχειρθςιακά προγράμματα, τα διαρκρωτικά ταμεία, τισ κατθγορίεσ φορζων και τισ κατθγορίεσ 

ενζργειασ (ΜΟΔ, 2005, 9). 

Τα γενικά ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ καταλιγουν ςε ςοβαρζσ αμφιβολίεσ όςον αφορά 

ςτθν αποτελεςματικότθτα ενόσ μικροφ, αλλά, ςθμαντικοφ αρικμοφ φορζων οι οποίοι δεν τθροφν 

βαςικοφσ κανόνεσ του ΚΡΣ, ενϊ πολλοί Δικαιοφχοι δεν εφαρμόηουν ςφγχρονουσ κανόνεσ Διοίκθςθσ 

(γενικοφ management), οφτε ςφγχρονεσ διαδικαςίασ «Διαχείριςθσ Ζργου» (project management) 

και επιπλζον υφίςταται κακι επικοινωνίασ ι/και ανεπαρκισ ςυνεργαςία των Δικαιοφχων με 

εμπλεκόμενουσ φορείσ του Δθμόςιου Τομζα ι/και των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΜΟΔ, 

2005, 74).  

Σθμαντικό χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά το Γϋ ΚΡΣ ιταν το μεγάλο 

πλικοσ Δικαιοφχων και θ ιδιαίτερα ανιςοβαρισ κατανομι του προχπολογιςμοφ που αυτοί 

διαχειρίηονται. Ζτςι, ςε ςφνολο 2.748 Δικαιοφχων, οι 100 από αυτοφσ διαχειρίηονται το 77% του 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων ζργων και οι υπόλοιποι 2.648 μόνο το 23%. Με 

εξαίρεςθ τισ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ και τα Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου, οι 

φορείσ που διαχειρίηονται ζργα με μεγάλουσ προχπολογιςμοφσ δεν φαίνεται να επιτυγχάνουν 

αντίςτοιχα υψθλζσ απορροφιςεισ. (ΜΟΔ, 2005, 74) 

Για τθν προβολι των προβλθμάτων των Δικαιοφχων που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ αλλά και με τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων και 

τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ζργων, ζγινε θ επιλογι και παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια 

κάποια από τα βαςικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.  

Σε ότι αφορά τθν φπαρξθ τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 

υλοποίθςθ των ζργων, το 50% των Δικαιοφχων δεν εφαρμόηει κάποιο πάγιο οδθγό (ι οδθγό τφπου 

ΜΟΔ) ποςοςτό που κρίνεται εξαιρετικά υψθλό και ςίγουρα δθμιουργεί προβλιματα ςτθν 

υλοποίθςθ των ζργων δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ πολυνομίασ του υφιςτάμενου 

κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου (ΜΟΔ, 2005, 18-19).  

                                                 
66 Το ςφνολο των Δικαιοφχων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2000-2006 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ), τον Ιοφλιο του 2005, ανζρχονταν ςε 6.560, εκ των οποίων οι 3.812 ιταν Σχολικζσ 
Επιτροπζσ, οι οποίεσ δεδομζνου ότι αποτελοφν ουςιαςτικά επιτροπζσ παραλαβισ προμθκειϊν και όχι οργανωμζνουσ, με 
τθ μορφι Υπθρεςίασ, Δικαιοφχουσ, αφαιρζκθκαν από τον πλθκυςμό, ο οποίοσ περιλαμβάνει τελικά 2.748 Δικαιοφχουσ. 
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Σε ερϊτθςθ αναφορικά με τθν εφαρμογι κεςμοκετθμζνου ςυςτιματοσ εςωτερικϊν 

ελζγχων ι/και επικεωριςεων, προζκυψε ότι: θ εςωτερικι διαδικαςία πρόλθψθσ αςτοχιϊν ι 

παραλείψεων, φαίνεται να εφαρμόηεται ςυςτθματικά μόνο ςε ποςοςτό 35% περίπου των 

Δικαιοφχων και αυτό επειδι προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Στισ υπόλοιπεσ 

περιπτϊςεισ οι εςωτερικοί ζλεγχοι είτε αποτελοφν προϊόν βοφλθςθσ των Διοικιςεων ι των 

Ρροϊςταμζνων είτε δεν εφαρμόηονται και μάλιςτα ςε ποςοςτό αρκετά υψθλό ςε ςχζςθ με τθ 

ςθμαςία τουσ (ΜΟΔ, 2005, 19). 

Τα αποτελζςματα είναι εξίςου αποκαρρυντικά ςε ότι αφορά ςτθ χριςθ λογιςμικϊν 

πακζτων παρακολοφκθςθσ των ζργων (πλθν οικονομικϊν) όπου το 67% των Δικαιοφχων δεν 

χρθςιμοποιεί ζνα δόκιμο και επαρκζσ λογιςμικό παρακολοφκθςθσ ζργων, γεγονόσ που λόγω των 

υψθλϊν απαιτιςεων παρακολοφκθςθσ των ζργων αποτελεί ςθμαντικι ανεπάρκεια (ΜΟΔ, 2005, 

20). 

Στο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ οργάνωςισ ποςοςτό 16,58% των Δικαιοφχων, εφαρμόηει 

κάποιο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, χωρίσ όμωσ να προκφπτει ότι οι εν λόγω Δικαιοφχοι - με 

λίγεσ εξαιρζςεισ - ζχουν ςαφι γνϊςθ και αίςκθςθ τθσ πραγματικισ ζννοιασ ενόσ ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ΜΟΔ, 2005, 17-18). 

Σε ότι αφορά τθν αποτελεςματικι και αυτόνομθ διαχείριςθ των ζργων από τθν ωρίμανςθ 

ζωσ τθν υλοποίθςι τουσ μόνο το 43,66% των Δικαιοφχων δθλϊνει ότι, είναι ςε κζςθ να 

ανταπεξζλκει, αδυναμία που επιβεβαιϊνεται και από το γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των Δικαιοφχων 

(72%) υποςτθρίηεται ςχεδόν πάντα ι ςυχνά κατά τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των 

ςυμβάςεων από τρίτουσ - μελετθτι, Τεχνικό Σφμβουλο, ι άλλο φορζα (ΜΟΔ, 2005, 34 και 41). 

Τζλοσ, ςε ότι αφορά το ανκρϊπινο δυναμικό τα ποςοςτά των υπαλλιλων με εμπειρία ςτθ 

διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων κυμάνκθκαν μεταξφ 9% και 44%. Τα μεγαλφτερα 

ποςοςτά αφοροφςαν ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ (34%) και υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

(22%).67 Μθ ικανοποιθτικό είναι και το ποςοςτό των υπαλλιλων (50%) που ζχει παρακολουκιςει 

κάποιο επιμορφωτικό ςεμινάριο ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ των Τεχνικϊν Δελτίων Ζργων και των 

τυποποιθμζνων εντφπων παρακολοφκθςθσ τθσ φυςικισ και οικονομικισ προόδου των ζργων και 

των διαδικαςιϊν του ΚΡΣ γενικότερα (ΜΟΔ, 2005, 23, 26).68 Επιπλζον, ςε ότι αφορά τισ 

περιπτϊςεισ ζλλειψθσ προςωπικοφ δεν προκφπτει απαραίτθτα ότι ενδεχόμενθ αφξθςθ του 

προςωπικοφ κα βελτίωνε τθν αποτελεςματικότθτα του Δικαιοφχων και αυτό επειδι, ςτθν 

πλειονότθτα αυτϊν, θ αποτίμθςθ του αναγκαίου προςωπικοφ δεν βαςίηεται ςε ανάλυςθ ιςτορικϊν.  

Στισ ίδιεσ διαπιςτϊςεισ καταλιγει και παλιότερθ ζρευνα τθσ ΜΟΔ που διεξιχκθ το 2002 θ 

οποία είχε αναδείξει ςθμαντικζσ ελλείψεισ και ανεπάρκειεσ των Δικαιοφχων, ιδιαίτερα ςε ότι 

                                                 
67

 Σε επίπεδο ζργων υποδομισ φαίνεται ότι, οι Δικαιοφχοι διακζτουν ςτελζχθ με επαρκι εμπειρία ςε ςυγκοινωνιακά 
ζργα (30%), ςε υδραυλικά/περιβάλλοντοσ ζργα (32%), κυρίωσ όμωσ, ςε κτιριακά (44%) (ΜΟΔ, 2005, 23). 
68

 Μικρότερα ποςοςτά αφοροφν ςτθ ςφνταξθ και ςτον ζλεγχο μελετϊν (20%), ςτον ποιοτικό ζλεγχο (23%), ςτισ 
διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ (19%), ςτθ διαχείριςθ και επίβλεψθ τθσ καταςκευισ (18%) και ςτθ διαχείριςθ ζργου (14%). 
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αφορά ςε κζματα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των ζργων.69 Θ ζρευνα επιςιμανε τθν ανάγκθ α) 

κακιζρωςθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ ομάδων ζργου και υπευκφνων ζργων, β) καλφτερθσ 

επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ μεταξφ των διαφόρων εμπλεκομζνων φορζων, γ) τυποποίθςθσ 

διαδικαςιϊν και δ) τθν εφαρμογι ςφγχρονων ςυςτθμάτων και πρακτικϊν διαχείριςθσ ζργων.  

Ομαδοποιϊντασ τουσ παράγοντεσ που αποτελοφν τθν αιτία των προβλθμάτων των 

Δικαιοφχων και τθσ αδυναμίασ τουσ για αυτόνομθ διαχείριςθσ καταλιγει κανείσ ςτουσ εξισ 

γενικοφσ παράγοντεσ: «Εξωτερικοί Ραράγοντεσ»70, «Συντονιςμόσ»71, «Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ»72 

και «Τεχνικζσ Ικανότθτεσ».73  

Στισ ίδιεσ διαπιςτϊςεισ καταλιγει και ζρευνα που ζγινε ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα 

Δικαιοφχων, του ΡΕΡ Θεςςαλίασ 2000-2006, και αποςκοποφςε ςτον προςδιοριςμό των 

παραγόντων που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ των ζργων και ςτθν κατάταξθ αυτϊν, βάςει τθσ 

ςθμαντικότθτασ τουσ. Θ ζρευνα ανζδειξε τουσ εξισ ζξι παράγοντεσ: «Οργάνωςθ», «Τεχνικζσ 

Ικανότθτεσ», «Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ», «Συντονιςμόσ», «Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί» και 

«Εξωτερικοί Ραράγοντεσ». Ο παράγοντασ που ςφμφωνα με τουσ Δικαιοφχουσ και τα ςτελζχθ τθσ 

αρμόδιασ αρχισ διαχείριςθσ επθρεάηει περιςςότερο τθν υλοποίθςθ των ζργων είναι οι «Εξωτερικοί 

παράγοντασ» που αφοροφν ςε προβλιματα που ςχετίηονται με τθν κεντρικι διοίκθςθ όπωσ: 

αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο, κακυςτεριςεισ ςτθν ζγκριςθ των ζργων και διοικθτικζσ 

παρεμβάςεισ. Ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τουσ Δικαιοφχουσ ιταν οι 

«Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί», ενϊ για τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ οι «Τεχνικζσ Ικανότθτεσ». 

Ταφτιςθ μεταξφ των δφο κατθγοριϊν υπιρξε ςτον τρίτο, ςτον τζταρτο και ςτον ζκτο κατά ςειρά 

παράγοντα που αφοροφςε ςτο «Συντονιςμό», ςτισ «Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ» και ςτθν 

«Οργάνωςθ» αντίςτοιχα (P.Gravani, P. Ipsilantis, 2007, 94-97).  

 

                                                 
69

 Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα επικεντρϊνονταν περιςςότερο ςε οργανωτικά/λειτουργικά κζματα ενϊ δεν εςτίαηε ςε κζματα 
απορρόφθςθσ πόρων.  
70

 Ρολφπλοκο και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κεςμικό πλαίςιο, κακυςτεριςεισ και πολυπλοκότθτα διαδικαςιϊν 
αδειοδότθςθσ, απαλλοτριϊςεων, προςφυγϊν κλπ., ςτισ οποίεσ εμπλζκονται κατά περίπτωςθ οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ 
Αρχαιολογίασ, οι Υπθρεςίεσ Δαςϊν, το ΥΡΕΧΩΔΕ, το Συμβοφλιο Επικρατείασ, το Ελεγκτικό Συνζδριο κ.λπ  αλλά και 
πολφπλοκεσ και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ, ζνταξθσ και ελζγχου των ζργων (ΜΟΔ, 2005, 77-79).  
71

 Δυςλειτουργίεσ και ελλιπισ ςυντονιςμόσ και ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκόμενων Δθμόςιων Υπθρεςιϊν/ΟΤΑ (ΜΟΔ, 
2005, 77-79) 
72

 Μθ ςυχνι και ςυςτθματικι δθμιουργία Ομάδων Ζργου και οριςμοφ Υπεφκυνου Ζργου και μθ αποτελεςματικι 
λειτουργία τουσ, μθ ςυςτθματικι διεξαγωγι ςυςκζψεων εποικοδομθτικοφ ελζγχου των πολιτικϊν προϊςταμζνων με τουσ 
προϊςταμζνουσ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν που εκτελοφν ι παρακολουκοφν τα ζργα. (ΜΟΔ, 2005, 77-79) 
73

 Δυςκολία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ των ζργων, αδυναμία ταυτόχρονθσ επίβλεψθσ 
όλων των ζργων (ΜΟΔ, 2005, 77-79).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΑΣ (2007-2013)  

3.1. ΕΣΡΑ 2007-2013 

Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) περιλαμβάνει 8 Τομεακά Ε.Ρ., 5 ΡΕΡ74 και 

12 Ρρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ τα οποία αντικακιςτοφν τισ Κοινοτικζσ 

Ρρωτοβουλίεσ των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων.75 Στρατθγικοί ςτόχοι τθσ νζασ 

προγραμματικισ περιόδου είναι θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και θ διαςφνδεςι τουσ, θ επζνδυςθ ςε βιϊςιμεσ υποδομζσ, θ 

επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και θ αναβάκμιςθ του κεςμικοφ περιβάλλοντοσ. 

Σθμαντικι ποιοτικι αλλαγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προγραμματικισ περιόδου ςε ςχζςθ με τισ 

προθγοφμενεσ είναι θ κατάργθςθ του ΚΡΣ ωσ κεντρικοφ ςθμείου αναφοράσ του εκνικοφ 

προγραμματιςμοφ και θ εςτίαςθ τθσ προγραμματικισ προςπάκειασ ςε επιμζρουσ Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα (Λιαργκόβασ Ρ, Ανδρζου Γ., 2007, 216). Επιπρόςκετα, το ΕΣΡΑ 2007-2013 

χαρακτθρίηεται από μείωςθ του αρικμοφ των Ε.Ρ., μείωςθ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων ςε 3, ενϊ 

καταργείται και ο πολυταμειακϊσ χαρακτιρασ των Ε.Ρ. που διζκρινε τα προθγοφμενα ΚΡΣ. 76  

Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ τθσ Ελλάδασ, μζςω των διαρκρωτικϊν ταμείων, κα ανζλκει ςε 

16,7 δισ ευρϊ, ςτθν οποία αν προςτεκοφν και τα 3,7 δισ ευρϊ του Ταμείου Συνοχισ και τα 

μεταφερόμενα κονδφλια για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ (3,9 δισ ευρϊ) θ ςυνολικι διακζςιμθ κοινοτικι 

ςυνδρομι ανζρχεται ςε 24,3 δισ ευρϊ, ι διαφορετικά ςε 3,5 δισ ευρϊ ετθςίωσ, ςχεδόν 1,8% του 

ΑΕΡ ςε ετιςια βάςθ (Σχιμα 3).77 

Θ κατθγοριοποίθςθ των Ρεριφερειϊν με βάςει το ΑΕΡ κατζλθξε ςε τρεισ κατθγορίεσ: α) 

Ρεριφζρειεσ Στόχου 1, β) Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ και γ) Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ 

Ειςόδου.78 Σε αντίκεςθ με τθν προγραμματικι περίοδο 2000 – 2006, όπου το ςφνολο των 

ελλθνικϊν Ρεριφερειϊν ιταν επιλζξιμεσ ςτον αμιγι Στόχο 1, ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013 πζντε ελλθνικζσ 

Ρεριφζρειεσ, που ξεπζραςαν προκακοριςμζνα επίπεδα ανάπτυξθσ, ειςζρχονται ςε κακεςτϊσ 

μεταβατικισ ςτιριξθσ. 

                                                 
74

 Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ από αναπτυξιακισ ςκοπιάσ του ελλθνικοφ χϊρου, ςτο ΕΣΡΑ κακορίςτθκαν 5 ΡΕΡ με πεδίο 
εφαρμογισ πζντε υπερπεριφζρειεσ ςε αντιδιαςτολι με τα 13 ΡΕΡ του Βϋ και Γϋ ΚΡΣ, ζνα για κάκε μια από τισ 13 
διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.  
75

 Τα Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ 2007-2013 δίνονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ - ΙΙ. 
76

 Στο Γϋ ΚΡΣ τα διαρκρωτικά ταμεία μαηί με το Ταμείο Συνοχισ ιταν ζξι. Επίςθσ, θ εφαρμογι των πρϊτων τριϊν ΚΡΣ 
περιλάμβανε τθν παρζμβαςθ περιςςότερων του ενόσ ταμείου ςτα διάφορα Ε.Ρ (πολυταμειακά προγράμματα), ςε 
αντίκεςθ με το ΕΣΡΑ όπου θ χρθματοδότθςθ κάκε Ε.Ρ. γίνεται αποκλειςτικά από ζνα μόνο Ταμείο, με εξαίρεςθ τισ 
Κοινοτικζσ Ρρωτοβουλίεσ όπου μπορεί να υπάρχει θ ςφμπραξθ του ΕΤΡΑ και του Ταμείου Συνοχισ. Σε ότι αφορά δε τα 
ζργα που χρθματοδοτεί το Ταμείο Συνοχισ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ αυτά δεν αφοροφν πια μεμονωμζνα ζργα, όπωσ ςτα 
ΚΡΣ, αλλά ζργα που είναι ςυςτατικά είτε Τομεακϊν Ε.Ρ. είτε των ΡΕΡ. 
77

 Βλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, http://www.espa.gr/el/Pages/staticFinancialFrameworkEuropeanFundsForCohesionPolicy.aspx, 
ανακτικθκε 18.11.2010.  
78

 Ρεριφζρειεσ Στόχου 1 είναι οι Ρεριφζρειεσ : με ΑΕΡ περιφζρειασ < 75 % (ΑΕΡEΕ25 ), Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ 
Σφγκλιςθσ είναι οι Ρεριφζρειεσ με 75 % (ΑΕΡEΕ25 ) < ΑΕΡ περιφζρειασ < 75 % (ΑΕΡEΕ15) και τζλοσ Ρεριφζρειεσ 
Σταδιακισ Ειςόδου είναι οι Ρεριφζρειεσ που υπάγονταν ςτο Στόχο 1 τθν περίοδο 2000-2006 και για τισ οποίεσ ιςχφει: 
ΑΕΡπεριφζρειασ >  75 % (ΑΕΡEΕ15). Βλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, 3

θ
 εγκφκλιοσ για τθν κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, Ακινα 2006, ςελ. 17.  
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Το ςυνολικό φψοσ των πιςτϊςεων αλλά και θ ετιςια κατανομι τουσ ορίηονται με διακριτό 

τρόπο για κάκε τφπο Ρεριφερείασ. Ζτςι, ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ του αμιγοφσ Στόχου 1 κατανζμονται 

ςυνολικά 9,4 δις. ευρϊ. Στισ 3 Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ (Αττικι, Κεντρικι και Δυτικι 

Μακεδονία) κατανζμονται 6,5 δις. ευρϊ ενϊ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου (Στερεά 

Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιςτοιχοφν 0,63 δις. ευρϊ. Επίςθσ, για τα προγράμματα του Στόχου 379 

διατίκενται κοινοτικά κονδφλια φψουσ 0,21 δις. ευρϊ. (Εικόνα 1) 

Εικόνα 1. Κατθγοριοποίθςθ περιφερειϊν τθσ Ελλάδασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013 

 

Ρθγι: European Commission, Regional Policy- Inforegio80 

Θ φπαρξθ για πρϊτθ φορά περιφερειϊν μεταβατικισ ςτιριξθσ και ιδιαίτερα ςταδιακισ 

ειςόδου, δθμιουργεί διαφοροποιθμζνεσ απαιτιςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό των Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων. Οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου εςτιάηουν ςτα εξισ81: 

 Αυςτθρό κανονιςτικό πλαίςιο για τισ 5 περιφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ κακϊσ 

υπάρχουν αυςτθρότερα όρια χρθματοδότθςθσ, υποχρζωςθ διακριτισ κατανομισ πόρων 

ςτα Ε.Ρ. και αντίςτοιχθσ παρακολοφκθςθσ δαπανϊν για τισ περιφζρειεσ αυτζσ.  

 Μείωςθ ευελιξίασ επαναςχεδιαςμοφ των Ε.Ρ. κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ 

περιόδου που οφείλονται ςτο μονοταμειακό τουσ χαρακτιρα, ςτθν κατάργθςθ του 

Συμπλθρϊματοσ Ρρογραμματιςμοφ82 αλλά και επιπλζον ςτθν ενςωμάτωςθ των 

                                                 
79

 Οι προτεραιότθτεσ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 επικεντρϊνονται ςε τρεισ 
ςτόχουσ. Ο ςτόχοσ 1 αφορά τθν ςφγκλιςθ, ο ςτόχοσ 2 τθν περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα και απαςχόλθςθ και ο ςτόχοσ 
3 τθν εδαφικι ςυνεργαςία (Λιαργκόβασ Ρ, Ανδρζου Γ.,2007, 85).  
80

 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm ανακτικθκε ςτισ 27.11.2010.  
81

 Βλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν, 3
θ
 εγκφκλιοσ για τθν κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 

2007-2013, Ακινα 2006, 19.  
82

 Κατά τισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, που υλοποιοφνταν μζςω των ΚΡΣ, μετά τθν ζγκριςθ των 
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι γίνονταν ςε εκνικό επίπεδο και αυτόνομα θ εξειδίκευςθ 

              Ρεριφζρειεσ Στόχου 1 

                    Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ  

                     Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
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κοινοτικϊν πρωτοβουλιϊν ςτα Ε.Ρ. που αυξάνει τισ απαιτιςεισ ολοκλθρωμζνου 

ςχεδιαςμοφ των εν λόγω προγραμμάτων.  

 Απαίτθςθ για ποςοτικοποιθμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ χρθματοδοτικισ ςυμβολισ του 

ΕΣΡΑ και των Ε.Ρ. ςτουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ (earmarking). 83 

 Αφξθςθ αρμοδιοτιτων και ενίςχυςθ τθσ ευκφνθσ των διαχειριςτικϊν αρχϊν ωσ προσ τθν 

τιρθςθ τθσ κανονικότθτασ, νομιμότθτασ και χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ των 

πράξεων των Ε.Ρ. 

 Φπαρξθ πιςτοποιθμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ςε όλα τα επίπεδα 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Δικαιοφχων.  

Επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ εγείρει και θ διαδικαςία τθσ ετιςιασ παρακολοφκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν προγραμμάτων και θ ζκκεςθ των κρατϊν μελϊν ςτθ κρίςθ (και 

κριτικι) των κοινοτικϊν κεςμϊν. Οι εκνικζσ αρχζσ κα πρζπει να λογοδοτοφν ςχετικά με τθν πρόοδο 

των προγραμμάτων ςε ετιςια βάςθ, χωρίσ να δθμιουργοφνται ωςτόςο νομικζσ δεςμεφςεισ 

(Μαραβζγιασ Ν., Ανδρζου Γ., ςτο Μαραβζγιασ Ν., Τςινιςιηζλθσ Μ., 2007, 610).   

Οι ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί προςδιόριςαν το νζο ςχιμα αρχιτεκτονικισ των 

προγραμμάτων, που χαρακτθρίηεται από (Λιαργκόβασ Ρ., Ανδρζου Γ., 2007, 238):  

 Μικρό αρικμό Τομεακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων κάκε ζνα από τα οποία 

αντιςτοιχεί ςε ζνα βαςικό αναπτυξιακό τομζα, ζναντι 11 που λειτουργοφςαν ςτο Γϋ ΚΡΣ, 

με μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν υλοποίθςθ παρζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα 

ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου απϊλειασ πόρων από τθν εφαρμογι του Κανόνα ν+3 (ζωσ 

το 2010) και ν+2 (ζωσ το 2013).84 

 Μικρό αρικμό Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων, με ςτόχο τον ορκολογικότερο 

ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο του αναπτυξιακοφ 

προγραμματιςμοφ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ.  

 Μικρό αρικμό ικανϊν, ιςχυρϊν και πιςτοποιθμζνων Δικαιοφχων που παρζχουν 

εχζγγυα αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των ζργων που αναλαμβάνουν.  

 

 

 

                                                                                                                                                       
αυτϊν μζςω των Συμπλθρωμάτων Ρρογραμματιςμοφ τα οποία υποβάλλονταν ςτθν Επιτροπι μόνο για ενθμζρωςι τθσ 
(Ραπαδαςκαλόπουλοσ Ακ. Δ., Χριςτοφάκθσ Μαν. Σ., 2002, 92).  
83

 Το 60% των δαπανϊν του Στόχου «Σφγκλιςθ» και το 75% των δαπανϊν του Στόχου «Ρεριφερειακι Ανταγωνιςτικότθτα 
και Απαςχόλθςθ» πρζπει να διατεκοφν ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ για τθν προαγωγι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθ 
δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ και για τθν επίτευξθ των ςτόχων των Ολοκλθρωμζνων Κατευκυντιριων 
Γραμμϊν για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ (2005-2008). ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν, 3

θ
 εγκφκλιοσ για τθν κατάρτιςθ των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, Ακινα, 2006,8.  
84

 Ο κανόνασ ν+2 λειτουργεί ωσ εξισ: Οι υποχρεϊςεισ πιςτϊνονται για ζνα ζτοσ, ενϊ οι πλθρωμζσ τουσ είναι δυνατόν να 
επεκτακοφν ςε περιςςότερα οικονομικά ζτθ. Κατά τθν περίοδο 1989-1999, προβλζπονταν θ μεταφορά των μθ 
χρθςιμοποιθμζνων πιςτϊςεων ενόσ οικονομικοφ ζτουσ ςτα επόμενα ενϊ κατά τθν δθμοςιονομικι περίοδο 2000-2006, το 
χρονικό περικϊριο μειϊκθκε ςτα δφο ζτθ (ν+2). Πςεσ πιςτϊςεισ υποχρεϊςεων δεν πλθρϊνονται ζωσ το τζλοσ του 
δεφτερου ζτουσ από τθν κζςθ τουσ ςε ιςχφ ακυρϊνονται αυτόματα (Μουςουροφλθσ Κ., 2010, 67). 
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Σχιμα 3. Κατανομι κοινοτικϊν πόρων 2007-2013 για τθν Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: ΥΡ.ΟΙ.Ο. 

  

3.2. Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων Ζργων  

Για τθν ανταπόκριςθ ςτισ αυξθμζνεσ διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ 

υλοποίθςθ των Ε.Ρ., προβλζπεται από τον Γενικό Κανονιςμό ΕΚ 1083/2006, θ ανάπτυξθ και 

εφαρμογι από τα κράτθ μζλθ του κατάλλθλου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ), θ 

ζγκριςθ του οποίου ςυνδζεται και με τθν εκταμίευςθ των πόρων. 85 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ ευκφνθ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ του ΣΔΕ, ανικει ςτα κράτθ 

μζλθ που ζχουν τθν κφρια ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν εξακρίβωςθ τθσ πραγματικισ, 

ορκισ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αυτϊν, τθν παραγωγι 

πλικουσ ςτοιχείων που να τα αποδεικνφουν, τον ζλεγχο των δαπανϊν, τθ δίωξθ των παρατυπιϊν, 

τθ λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων και τθν πραγματοποίθςθ των αναγκαίων δθμοςιονομικϊν 

διορκϊςεων. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρεμβαίνει μόνο για να επαλθκεφςει τθν 

αποτελεςματικότθτα του ΣΔΕ και εφόςον κεωρεί ότι κράτοσ μζλοσ δεν ζχει ςυμμορφωκεί προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του μπορεί αναςτζλλει τισ ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ και να ηθτιςει από το κράτοσ μζλοσ 

να διατυπϊςεισ τισ παρατθριςεισ (Μουςουροφλθσ Κ., 2010, 58).  

                                                 
85

 Σφμφωνα με το άρκρο 71 του γενικοφ κανονιςμοφ ΕΚ 1083/2006, προκειμζνου να επιτευχκεί θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ 
ενδιάμεςθσ πλθρωμισ των Ταμείων τα κράτθ μζλθ πρζπει να υποβάλλουν ςτθν Ε.Ε. ζκκεςθ ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ 
ςυγκρότθςθ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου και θ ςυμμόρφωςι τουσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ. 
Θ περιγραφι των ςυςτθμάτων, καλφπτει ιδίωσ τθν οργάνωςθ και τισ διαδικαςίεσ: α) των διαχειριςτικϊν αρχϊν και των 
αρχϊν πιςτοποίθςθσ και των ενδιάμεςων φορζων και β) τθσ ελεγκτικισ αρχισ κακϊσ και οιωνδιποτε άλλων φορζων που 
πραγματοποιοφν ελζγχουσ υπό τθν ευκφνθ τθσ. Εφόςον θ ζκκεςθ γίνει αποδεκτι, πραγματοποιείται θ πρϊτθ ενδιάμεςθ 
πλθρωμι. Σε αντίκεςθ περίπτωςθ δθλαδι αν Επιτροπι ζχει επιφυλάξεισ, θ εκταμίευςθ γίνεται μόλισ επιβεβαιϊςει θ 
Επιτροπι ότι ζχουν εφαρμοςτεί διορκωτικά μζτρα ςχετικά με τα βαςικά ςτοιχεία των ςυςτθμάτων και αποςυρκοφν οι 
ςχετικζσ επιφυλάξεισ. (ΕΚ 1083/2006, 210) 
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Αν και οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των διαρκρωτικϊν ταμείων ζχουν περιγραφεί ωσ «ζνα 

μζγεκοσ ταιριάηει ςε όλουσ», τα ευριματα μελετϊν αποδεικνφουν τθν φπαρξθ μεγάλθσ 

ποικιλομορφίασ πρακτικϊν κακϊσ και τθν αυξανόμενθ ικανότθτα των κρατϊν να διαχειρίηονται τα 

ταμεία. Ωσ προσ τθ διαχείριςθ των ταμείων μποροφν να προςδιοριςτοφν τρεισ τφποι προςζγγιςθσ :  

1. θ εξαιρετικά ςυγκεντρωτικι προςζγγιςθ, που αφορά κυρίωσ τομεακά Ε.Ρ. 

2. ζνα μίγμα ςυγκεντρωτικισ και αποκεντρωμζνθσ προςζγγιςθσ 

3. θ αποκεντρωμζνθ προςζγγιςθ, που αφορά κυρίωσ τα ΡΕΡ 

Ενϊ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ Συνοχισ και ςτισ νότιεσ ιταλικζσ περιφζρειεσ λειτουργοφςαν 

ςυγκεντρωτικά ςυςτιματα κατά τθν πρϊτθ προγραμματικι περίοδο ςε μετζπειτα περιόδουσ είναι 

εμφανισ μια μεγαλφτερθ αποκζντρωςθ, με τθν Ιταλία, τθν Ιςπανία και τθν Ελλάδα να ξεκινοφν τθν 

αποκζντρωςθ κατά τθν περίοδο 1994-1999 και τθν Ιρλανδία τθν περίοδο 2000-2006.86  

Το ελλθνικό ΣΔΕ για το ΕΣΡΑ 2007-2013 που είναι κοινό για τα επί μζρουσ Ε.Ρ. των ςτόχων 

«Σφγκλιςθσ» και «Ρεριφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτα και Απαςχόλθςθ», δθλαδι δεν αφορά τα Ε.Ρ. 

του ςτόχου τθσ «Εδαφικισ Συνεργαςίασ», περιλαμβάνει τουσ παρακάτω φορείσ87: 

 Μια (1) Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ 

 Μια (1) Αρχι Ριςτοποίθςθσ 

 Μια (1) Αρχι Ελζγχου 

 Δεκατρείσ (13) Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων  

 Είκοςι τρεισ (23) Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαχείριςθσ 

 Τουσ Δικαιοφχουσ των ζργων που ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν 

ανζρχονταν ζωσ τθν 30.06.2010 ςε περίπου 330.  

Επιςθμαίνεται ότι για τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ των διαχειριςτικϊν αρχϊν και των 

ενδιάμεςων φορζων διαχείριςθσ των Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ 2007-2013, προβλζπεται, μζχρι τθν 31 

Δεκεμβρίου 2011, θ πιςτοποίθςι τουσ κατά ISO 9001:2008.88  

                                                 
86

 Αποτελζςματα αξιολογιςεων δείχνουν ότι πιο αποδοτικι είναι είτε θ ςυγκεντρωτικι είτε θ αποκεντρωτικι προςζγγιςθ, 
αν και θ τελευταία τείνει να είναι πιο αποτελεςματικι διότι κακιςτά ευκολότερθ τθν απόκριςθ ςε περιφερειακζσ 
ανάγκεσ. Θ ςυγκεντρωτικι προςζγγιςθ είναι αποδοτικι λόγω τθσ ταχφτερθσ λιψθσ αποφάςεων και μεγαλφτερθσ 
ευελιξίασ, αλλά, πζρα του ότι ανταποκρίνεται λιγότερο ςε περιφερειακζσ ανάγκεσ, τείνει επίςθσ να χρθςιμοποιεί 
παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ αντιςτρατεφονται τθν καινοτομία. Ε.Ε. Τρίτθ Ζκκεςθ για τθν 
οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι, 2004, 170. 
87

 Για το ΣΔΕ βλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, Ρεριγραφι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του 
ΕΣΡΑ. (Στόχων ςφγκλιςθσ και περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτα και απαςχόλθςθ) 
88

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ προκφπτει από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ του Ραραρτιματοσ IV, παρ. 7, ςθμ.ii του νόμου 
3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και για τθν υποβοικθςθ των υπθρεςιϊν ζχει αναπτυχκεί από τθν ΜΟΔ Α.Ε ςε ςυνεργαςία με το 
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ ςτο οποίο αποτυπϊνονται και περιγράφονται οι λειτουργικζσ διαδικαςίεσ 
μιασ τυπικισ Ειδικισ Υπθρεςίασ που αςκεί κακικοντα διαχείριςθσ. Βλ. ςχετ. Υπ’ αρ. 52121/ΕΥΘΥ 2326/27.11.2010 
εγκφκλιοσ του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν με κζμα «Υπόδειγμα Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ».  
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Θ οργανωτικι ςχζςθ των ανωτζρω φορζων αποτυπϊνεται ςτθ ςυνζχεια (Σχιμα 4), θ δε  

αρμοδιότθτζσ τουσ περιγράφονται ςυνοπτικά ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ.  

 

Σχιμα 4. Οργανωτικι ςχζςθ των φορζων διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ  2007-2013 

 

 

 

 

          Ρθγι: ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν  

Για τθν υποςτιριξθ των δομϊν αυτϊν ςτθν εκπλιρωςθ των αρμοδιοτιτων τουσ και ςτθν 

υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτο ΣΔΕ ζχει αναπτυχκεί με ευκφνθ τθσ Εκνικισ 

Αρχισ Συντονιςμοφ, το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ), που χρθςιμοποιείται από 

τουσ παραπάνω φορείσ για τθν καταχϊρθςθ των δεδομζνων προγραμματιςμοφ, διαχείριςθσ, 

ελζγχου και υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ, των επιχειρθςιακϊν του προγραμμάτων και των πράξεων που 

υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτϊν.  

Επιπρόςκετα, για τθν επιβεβαίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ 

υλοποίθςθσ των Ε.Ρ, ςυγκροτείται για κάκε ι και για περιςςότερα Ε.Ρ. μια Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ. Ενϊ με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ του αποτελεςματικότερου ςυντονιςμοφ και τθν 

επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ζχει ςυςτακεί 

πρόςφατα Ομάδα Εργαςίασ για τθν παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων89 κατ’ εφαρμογι των υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί 

ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από το Διεκνζσ Νομιςματικό 

                                                 
89

 Υπ’ αρικμ. 3723/ΓΓΕΑ/17364/27.01.2011 απόφαςθ του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν. με κζμα «Ομάδα Εργαςίασ για τθν παρακολοφκθςθσ 
τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων».  
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Επιθεώρηζη 

Εσρφπαχκή Επιηροπή 
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Ταμείο αλλά και θ Ειδικι Γραμματεία Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Ανάπτυξθσ (ΕΣΡΑ) ςτο 

ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ.90  

Σε ότι αφορά το ΣΔΕ του ΕΣΡΑ 2007-2013, παρατθροφμε ότι τα βαςικά όργανα που είναι 

αρμόδια για τθ διαχείριςθ των Ε.Ρ. παραμζνουν τα ίδια με εκείνα που είχαν κακοριςτεί και ςτο Γϋ 

ΚΡΣ ενϊ κυρίωσ κεντρικά όργανα διαχείριςθσ προςαρμόηονται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ νζασ 

προγραμματικισ περιόδου.91 Ζτςι διατθρικθκαν όργανα όπωσ Δικαιοφχοι, Διαχειριςτικζσ Αρχζσ 

(πρϊθν Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ), Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Εφαρμογισ, Ειδικζσ Υπθρεςίεσ 

Συντονιςμοφ, Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ. Για κάποια από τα όργανα αυτά ζγιναν οι 

απαραίτθτεσ ωςτόςο τροποποιιςεισ ςε ότι αφορά τισ αρμοδιότθτεσ ενιςχφοντασ το ρόλο τουσ ςτο 

ςχιμα του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ των Συγχρθματοδοτοφμενων Ζργων. Επίςθσ για τθν ςυνολικι 

και με ενιαίο τρόπο παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ζργων (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) 

διατθρικθκε το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ).  

 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ για τθν υποςτιριξθ φορζων υλοποίθςθσ τθσ κεντρικισ και τθσ 

περιφερειακισ διοίκθςθσ αλλά και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ προβλζπονταν ςτο νόμο 3614/2007 θ 

λειτουργία νζων οργάνων που ωςτόςο δεν ενεργοποιικθκαν αλλά ςτα πλαίςια τθσ τροποποίθςθσ 

του παραπάνω νόμου με το νόμο 3840/2010 για τθν επίςπευςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ και τθν 

επίτευξθ του ςτόχου τθσ απορρόφθςθσ των πόρων, καταργικθκαν.92  

 

3.3. Στάδια Υλοποίθςθσ Συγχρθματοδοτοφμενου Ζργου  

Εντόσ του ανωτζρω πολυεπίπεδου ΣΔΕ, θ ζγκριςθ και θ υλοποίθςθ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, διζρχεται μζςα από πζντε κφρια διαδοχικά ςτάδια.93 (Σχιμα 5)  

1.  Ζκδοςθ πρόςκλθςθσ για υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ. Για τθν όςο το δυνατό 

ευρφτερθ ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ ζργων 

ςτα πλαίςια των διαφόρων Ε.Ρ. οι αρμόδιεσ για τθ διαχείριςθ κάκε Ε.Ρ. ειδικζσ υπθρεςίεσ94, 

                                                 
90

 Υπ’ αρικμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/31.01.2011 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν ΥΡΕΣΑΘΔ και ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν «Σφςταςθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Ανάπτυξθσ (ΕΣΡΑ). 
91

 Ραραδείγματα οργάνων του Γϋ ΚΡΣ που προςαρμόςτθκαν ςτισ διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του ΕΣΡΑ 2007-2013 
αποτελοφν θ «Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ» που αντιςτοιχεί ςτθν κεντρικι «Αρχι Διαχείριςθσ» του Γϋ ΚΡΣ, θ «Αρχι 
Ρλθρωμισ» που μετεξελίςςεται ςε «Αρχι Ριςτοποίθςθσ» και θ «Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου» (Ε.Δ.ΕΛ.) που 
γίνεται «Αρχι Ελζγχου» με εν μζρει διαφοροποιθμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςε ςχζςθ με το Γϋ ΚΡΣ. 
92

 Για παράδειγμα καταργικθκε θ διάταξθ που προζβλεπε τθ ςφςταςθ ςε κάκε μία από τισ 13 Ρεριφζρειεσ, ανϊνυμθσ 
εταιρίασ «Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Ρεριφζρειασ» (Α.Ο.Ρ.), που κα είχε ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτον 
αναπτυξιακό τθσ ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων 
και κυριότερα τθν υποςτιριξθ των Τελικϊν Δικαιοφχων. Ομοίωσ, καταργικθκε θ διάταξθ που προζβλεπε τθ ςφςταςθ 
ανϊνυμων εταιριϊν «Νόμοσ Α.Ε» με κφριο αντικείμενο τθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ εκτζλεςθσ ζργων των ΟΤΑ Αϋ βακμοφ 
που δε κα κρικοφν διαχειριςτικά επαρκείσ και θ ςυγκρότθςθ ομάδων υποςτιριξθσ ςτισ νομαρχίεσ. Βλ. ςχετ. άρκρο 10 του 
Ν. 3840/2010.  
93

 Βλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ, Οδθγόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρράξεων, εκδ. 2

θ
, θμερ. εκδ. 19.07.2010.  

94
 Διαχειριςτικι αρχι/Ειδικι υπθρεςία του Ε.Ρ. ι ο οριςμζνοσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ.  
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προχωροφν ςτθν ζκδοςθ προςκλιςεων για υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ.
95

 Οι προςκλιςεισ 

απευκφνονται ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

ενθμζρωςθσ αυτϊν ςχετικά με τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ των ζργων96 και ςυνοδεφονται από τα 

απαραίτθτα υποδείγματα εντφπων που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.97  

2. Υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι ςε ςυνάρτθςθ με το 

γενικότερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του φορζα τουσ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ 

αςκοφμενεσ αρμοδιότθτεσ υποβάλλουν, προσ τθν αρμόδια αρχι, αίτθςθ χρθματοδότθςθσ για ζργα 

που υφίςταται θ ανάγκθ υλοποίθςθσ τουσ. Απαραίτθτο ςτοιχείο, το αποτελεί και ςθμείο 

αξιολόγθςθσ από τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ, είναι να ζχει προθγθκεί ο λεπτομερισ 

επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ του ζργου και των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν ωρίμανςθ 

του ζργου και να ζχει διαςφαλιςκεί θ εκτζλεςθ των προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν για τθν 

απρόςκοπτθ ζναρξθ του ζργου ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ. 98  

3. Ζγκριςθ και ζνταξθ πράξθσ. Θ αρμόδια αρχι διαχείριςθσ αρχικά ελζγχει τθν πλθρότθτα 

των ςτοιχείων τθσ πρόταςθσ και ςτθ ςυνζχεια διενεργεί τθν αξιολόγθςι τθσ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ 

ομάδεσ κριτθρίων. Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων γίνεται είτε με τθ μζκοδο τθσ άμεςθσ 

αξιολόγθςθσ κατά τθν οποία θ πρόταςθ αξιολογείται με τθν υποβολι τθσ ι με τθ μζκοδο τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που αφορά ςε περιοδικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων 

ομοειδϊν προτάςεων. Οι ομάδεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προτεινόμενων πράξεων αφοροφν α) 

ςτθν πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ (ωσ προσ τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 

χαρακτθριςτικά), β) ςτθν τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων99, γ) ςτθ ςκοπιμότθτα τθσ 

πράξθσ δθλαδι ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ100, τθσ αποδοτικότθτασ101, τθσ 

κριςιμότθτα του προβλιματοσ που αντιμετωπίηει θ υλοποίθςθ του ζργου, τθσ ςυνεργίασ και 

ςυμπλθρωματικότθτάσ του με άλλα ολοκλθρωμζνα ι εν εξελίξει ζργα και τζλοσ δ) ςτθν ωριμότθτα 

                                                 
95

 Στισ περιπτϊςεισ δικαιοφχων που ζχουν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα υλοποίθςθσ των προκθρυςςόμενων πράξεων θ 
ζκδοςθ πρόςκλθςθσ δφναται να αντικακίςταται από επιςτολι προσ τον δικαιοφχο.  
96

 Κατϋ ελάχιςτων οι προςκλιςεισ των ειδικϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ, 
τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ που πρζπει να τθροφν τα ζργα για να ενταχκοφν ςτο Ε.Ρ., οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των 
προβλεπόμενων εντφπων, τθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και τθσ ζνταξθσ των ζργων ςτο Ε.Ρ., τισ 
υποχρεϊςεισ των Δικαιοφχων.  
97

 Ρρόκειται για τα ζντυπα: Ε.Ι.1_2: Υπόδειγμα Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ, το Ε.Ι.1_3: Τεχνικό Δελτίο Ρροτεινόμενθσ 
Ρράξθσ (ΕΤΡΑ/ΤΣ) ι το Ε.Ι.1_4: Τεχνικό Δελτίο Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ (ΕΚΤ) ανάλογα με το Διαρκρωτικό Ταμείο που κα 
χρθματοδοτιςει το ζργο, το Ε.Ι.1_5: Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ για τθν περίπτωςθ των ζργων που παράγουν ζςοδα ι 
ςε αντίκετθ περίπτωςθ το Ε.Ι.1_6: Βεβαίωςθ μθ παραγωγισ εςόδων και το Ε.Ι.1_7: Βεβαίωςθ μθ διπλισ χρθματοδότθςθσ.  
98

 Ο επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τθν εκτίμθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικείμενου του ζργου, του τρόπου υλοποίθςισ του, των ιδιαιτεροτιτων του ζργου και του βακμοφ ςτον οποίο αυτζσ 
επθρεάηουν το ςχεδιαςμό ι/και τθν υλοποίθςι του (ςυςχζτιςθ με άλλα ζργα, απαιτιςεισ κεςμικοφ / διοικθτικοφ 
πλαιςίου κ.ά.). Αντίςτοιχα ςτισ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ περιλαμβάνονται π.χ. οι μελζτεσ και τα τεφχθ προκιρυξθσ 
του ζργου.  
99

 Σχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, μελετϊν, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, το 
περιβάλλον, τθν προαγωγι των ίςων ευκαιριϊν και μθ διάκριςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων 
με αναπθρία.  
100

 Θ αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ορίηεται ωσ θ ςυμβολι τθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων/δεικτϊν των 
αντίςτοιχων αξόνων προτεραιότθτασ του προγράμματοσ. Ο βακμόσ ςυμβολισ εκφράηεται ωσ το πθλίκο Ρν= δείκτθσ 
εκροϊν πράξθσ / (δείκτθσ εκροϊν κεματικισ προτεραιότθτασ ι κατθγορίασ πράξθσ ). 
101

 Θ αποδοτικότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ αφορά ςτθ ςχζςθ των αναμενόμενων εκροϊν τθσ με τον αντίςτοιχο 
προχπολογιςμό και υπολογίηεται το μοναδιαίο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο από τθν υλοποίθςθ τθσ και εκφράηεται ωσ το 
πθλίκο Ρ= (δείκτθσ εκροϊν πράξθσ / δείκτθσ εκροϊν κεματικισ προτεραιότθτασ ι κατθγορίασ πράξεων) προσ 
(προχπολογιςμό πράξθσ / προχπολογιςμό κεματικισ προτεραιότθτασ ι κατθγορίασ πράξεων).  
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τθσ πράξθσ από τθν άποψθ τθσ εξζλιξθσ των προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν. Εφόςον θ 

αξιολόγθςθ αποβεί κετικι, ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. που 

αποτελεί αυτοδίκαια πρόταςθ εγγραφισ τθσ πράξθσ ςε ςυλλογικι απόφαςθ του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ απόφαςθ ζνταξθσ κοινοποιείται ςτο Δικαιοφχο, ςτο Φορζα 

Χρθματοδότθςθσ του Ζργου και ςτθν αρμόδια για τθ διαχείριςθ του ΡΔΕ Διεφκυνςθ του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν., 

προκειμζνου για τθν εγγραφι τθσ πράξθσ ςε Συλλογικι Απόφαςθ.  

4. Υλοποίθςθ πράξθσ από Δικαιοφχο. Μετά τθν ζγκριςθ του προτεινόμενου ζργου και τθν 

ζνταξθ ςτο ΡΔΕ, ο Δικαιοφχοσ προχωράει ςτθν υλοποίθςθ του ζργου επιλζγοντασ ζναν από τουσ 

τρόπουσ που παρουςιαςτικαν ςτο κεφάλαιο 2. Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, οφείλει να 

παρακολουκεί τθν πρόοδό του (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο), να ενθμερϊνει ςυςτθματικά 

τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ και να ελζγχει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο Σφςτθμα Διαχείριςισ του. Τόςο θ διαδικαςία ανάκεςθσ όςο 

και θ πρόοδοσ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ παρακολουκείται και από τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ του 

Ε.Ρ. μζςω των προβλεπόμενων προεγκρίςεων των ςυμβατικϊν κειμζνων και των διοικθτικϊν102 και 

επιτόπιων ελζγχων ςτουσ Δικαιοφχουσ και ςτουσ Αναδόχουσ των ζργων, ενϊ ζλεγχοι μπορεί να 

διενεργοφνται και από τισ υπόλοιπεσ αρμόδιεσ εκνικζσ αλλά και Κοινοτικζσ Αρχζσ.103 

5. Ολοκλιρωςθ πράξθσ. Θ πράξθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί όταν ζχει γίνει θ παράδοςθ 

των παραδοτζων τθσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ απόφαςθ ζνταξθσ και τισ αντίςτοιχεσ νομικζσ 

δεςμεφςεισ κακϊσ και ζχει επιβεβαιωκεί θ ορκότθτα, κανονικότθτα και επιλεξιμότθτασ των 

δθλϊςεων των δαπανϊν. Για το ςκοπό αυτό ο Δικαιοφχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου υποβάλλει ςτθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Ζκκεςθ 

Ολοκλιρωςθσ Ρράξθσ» με τα ςτοιχεία που παρζχουν τθν αναγκαία τεκμθρίωςθ. Θ αρχι 

διαχείριςθσ προβαίνει ςτθν εξζταςθ των ςτοιχείων τθσ ζκκεςθσ και εφόςον δεν διαπιςτωκεί 

απόκλιςθ ι παρατυπία ςε ςχζςθ με το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του ζργου, εκδίδει τθν 

Απόφαςθ Ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ.  

Σχιμα 5. Υλοποίθςθ ενόσ ζργου ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2007-2013. 

 

             Ρθγι: ΟΣΔΕ και ίδια επεξεργαςία.  

                                                 
102

 Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ γίνεται κυρίωσ μζςω του τριμθνιαίου ι εξαμθνιαίου Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ Ρροόδου Ρράξθσ 
και του μθνιαίου Δελτίου Διλωςθσ Δαπανϊν που οφείλει να υποβάλλει ο Δικαιοφχοσ ςτθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ ςε 
τριμθνιαία και μθνιαία βάςθ αντίςτοιχα.  
103

 Για τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθσ αςτοχιϊν ωσ προσ τθν τιρθςθ των κοινοτικϊν και εκνικϊν κανόνων από πλευράσ 
Δικαιοφχου, ςφμφωνα με το άρκρο 5(1) του Νόμου 3840/2010, θ διαχειριςτικι αρχι/ειδικι υπθρεςία διαχείριςθσ 
προβαίνει ςε εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ διακιρυξθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Για όςεσ ςυμβάςεισ 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν περί δθμοςίων ςυμβάςεων προβαίνει επιπλζον ςε εξζταςθ τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρρόςκλθςθ για 
υποβολι 
αιτιςεων 

     χρθματοδότθςθσ 
ζργων 

     Υποβολι αίτθςθσ 
        χρθματοδότθςθσ  

      από δυνθτικό 
Δικαιοφχο 
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         ζργου ςε Ε.Ρ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - Το Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

4.1. Γενικά  

Σφμφωνα τον κανονιςμό 1828/2006 (παρ. 1 αρκρ. 3) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι 

αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διαχείριςθ των διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων τθσ προγραμματικισ περιόδου 

2007-2013, οφείλουν να βεβαιϊνονται ότι ο Δικαιοφχοσ είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςει τουσ όρουσ 

που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου πριν λθφκεί θ απόφαςθ ζγκριςθσ για τθν ζνταξθ του 

ζργου ςε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, ενϊ επιπλζον διατθροφν περαιτζρω τθ δυνατότθτα να 

προςδιορίηουν επί πλζον τρόπουσ διαςφάλιςθσ τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ τουσ.104 

 Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ κακορίςτθκε ςτο νόμο 3617/2006 (άρκρ. 

22), νόμο πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ του ΕΣΡΑ 2007-2013, θ ανάπτυξθ και υποχρεωτικι εφαρμογι 

εκνικοφ προτφπου πιςτοποίθςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων, δθλαδι τθσ 

ικανότθτάσ τουσ να υλοποιοφν ζργα με αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα.  

Στο πλαίςιο αυτό αναπτφχκθκε από τον ΕΛΟΤ το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριςτικι 

επάρκεια οργανιςμϊν για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμόςιου χαρακτιρα − απαιτιςεισ», το οποίο  δεν 

αποτελεί πρότυπο διαχείριςθσ ζργων ι πρότυπο επαγγελματικισ επάρκειασ αλλά πρότυπο για τθν 

κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των οργανιςμϊν που 

υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα.   

Θ ανάπτυξθ του προτφπου βαςίςτθκε (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. 

Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 3-4):  

 ςε Μοντζλα Κφκλου Ηωισ και Επιπζδου Ωριμότθτασ   

 ςε Bodies of Knowledge και/ι Competence Baselines 

 ςε διεκνι και εκνικά πρότυπα και κατευκυντιριεσ γραμμζσ  

 ςτθν ελλθνικι νομοκεςία ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων και υλοποίθςθ ζργων  

 ςτθ βαςικι εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία για το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθ 

διαχείριςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. ζργων 

 ςε εργαλεία, εγχειρίδια, οδθγοφσ και δθμοςιεφςεισ των αρμόδιων αρχϊν για τθ 

διαχείριςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων 

 ςτθν υπουργικι απόφαςθ 1258/ΕΥΣ281/11.01.2008105 που αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ 

τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων, κατά τθν μεταβατικι περίοδο ζωσ τθν 

εφαρμογι του προτφπου ΕΛΟΤ 1429. 

                                                 
104

 Ειδικότερα, δφναται να προςδιορίηουν ςτο πλαίςιο των προςκλιςεων για ζνταξθ πράξεων, πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε 
ςτελεχιακό δυναμικό για ειδικζσ κατθγορίεσ πράξεων κακϊσ και πρόςκετουσ τρόπουσ διαςφάλιςθσ τθσ καταλλθλότθτασ 
όταν οι Δικαιοφχοι είναι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ) ι λοιπά Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου. 
105

 Υπ’ αρικμ. 1258/ΕΥΣ 281/11.01.2008 (ΦΕΚ/Β/55) «υκμίςεισ για τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ 
επάρκειασ των δικαιοφχων τθσ περιόδου 2007 − 2013, μζχρι τθν ζκδοςθ του ελλθνικοφ προτφπου διοίκθςθσ και 
διαχείριςθσ ζργων (μεταβατικι περίοδοσ)». 
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Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 αποτελεί το βαςικό κείμενο και περιλαμβάνει γενικζσ 

απαιτιςεισ πιςτοποίθςθσ των Δικαιοφχων οι οποίεσ εξειδικεφονται, ανάλογα με το είδοσ των προσ 

υλοποίθςθ ζργων, ςε τρεισ οδθγοφσ-πρότυπα (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 

1431-3:2008) που παρζχουν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ ςτουσ οργανιςμοφσ να κατανοιςουν και να 

εφαρμόςουν ζνα ςφςτθμα διαχειριςτικισ επάρκειασ ςυμβατό με τισ απαιτιςεισ του βαςικοφ 

προτφπου.  

Στθν ίδια ςειρά προτφπων ανικει και θ τεχνικι προδιαγραφι ΕΛΟΤ 1432:2008 που 

κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, δθλαδι τουσ φορείσ που κα διενεργιςουν 

τθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων διαχειριςτικισ επάρκειασ. Συγκεκριμζνα, τα κείμενα που 

ςυνκζτουν το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ είναι τα (Σχιμα 6):  

 ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριςτικι επάρκεια οργανιςμϊν για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμόςιου 

χαρακτιρα − απαιτιςεισ», 

 ΕΛΟΤ 1431-1:2008 «Οδθγόσ εφαρμογισ του ΕΛΟΤ 1429:2008 για οργανιςμοφσ υλοποίθςθσ 

δθμοςίων τεχνικϊν ζργων υποδομισ», 

 ΕΛΟΤ 1431-2:2008 «Οδθγόσ εφαρμογισ του ΕΛΟΤ 1429:2008 για οργανιςμοφσ υλοποίθςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», 

 ΕΛΟΤ 1431-3:2008 «Οδθγόσ εφαρμογισ του ΕΛΟΤ 1429:2008 για οργανιςμοφσ υλοποίθςθσ 

ςυγκεκριμζνων δράςεων με ίδια μζςα» και θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι 

 ΕΛΟΤ 1432:2008 «Διαχειριςτικι επάρκεια οργανιςμϊν για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου 

χαρακτιρα – Απαιτιςεισ για διεργαςίεσ αξιολόγθςθσ και αξιολογθτζσ». 

Σχιμα 6. Οικογζνεια προτφπων ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

Ρθγι: ΕΛΟΤ 1429:2008 και ίδια επεξεργαςία  

Κατά τθν αξιολόγθςθ του ΣΔΕΡ οι οργανιςμοί, ανάλογα με τθν τεκμθρίωςθ του 

εφαρμοηόμενο ςυςτιματοσ, κατατάςςονται ςε τρία επίπεδα επάρκειασ (Σχιμα 7), ςε: α) 

ΕΛΟΤ 1429:2008  
Διασειπιζηική επάπκεια 
οπγανιζμών για ηην 
ςλοποίηζη έπγων 

δημοζίος σαπακηήπα - 
Απαιηήζειρ 

ΕΛΟΤ 1431-1  
«Οδηγόρ εθαπμογήρ ηος 

ΕΛΟΤ 1429 για 
οπγανιζμούρ ςλοποίηζηρ 

δημοζίων ηεσνικών 
έπγων ςποδομήρ» 

ΕΛΟΤ 1431-2  
«Οδηγόρ εθαπμογήρ ηος 

ΕΛΟΤ 1429 για 
οπγανιζμούρ ςλοποίηζηρ 

δημοζίων ζςμβάζεων 
ππομηθειών και 

ςπηπεζιών» 

ΕΛΟΤ 1431-3 
«Οδηγόρ εθαπμογήρ ηος 

ΕΛΟΤ 1429 για 
οπγανιζμούρ ςλοποίηζηρ 
ζςγκεκπιμένων δπάζεων 

με ίδια μέζα» 

ΕΛΟΤ 1432 
«Διασειπιζηική επάπκεια 

οπγανιζμών για ηην 
ςλοποίηζη έπγων 

δημοζίος σαπακηήπα – 
Απαιηήζειρ για 

διεπγαζίερ αξιολόγηζηρ 
και αξιολογηηέρ» 
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οργανιςμοφσ που υλοποιοφν κάκε ζργο με τισ δικζσ του διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ (Επίπεδο 1), β) 

οργανιςμοφσ που εφαρμόηουν κεντρικι διαχείριςθ ζργων (Επίπεδο 2) και γ) ςε οργανιςμοφσ με 

ςφςτθμα διαχείριςθσ που βελτιϊνεται ςυνεχϊσ με τθν αξιοποίθςθ δεικτϊν αξιολόγθςθσ των 

διεργαςιϊν (Επίπεδο 3).   

 

Σχιμα 7. Επίπεδα διαχειριςτικισ επάρκειασ του ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: ΕΛΟΤ 1431-1:2008 και ίδια επεξεργαςία  

 

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 τα ζργα διζρχονται τον κφκλο ηωισ τθσ διαχείριςθσ ζργων, 

ςφμφωνα με τον οποίο κάκε οργανιςμόσ που ςχεδιάηει να υλοποιιςει ζνα ζργο διζρχεται αρχικά 

από τθ φάςθ τθσ εκκίνθςθσ που αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ των χρθματικϊν πόρων, ςτθν εκπόνθςθ 

των απαραίτθτων μελετϊν κλπ. και ςτθ ςυνζχεια ειςζρχεται ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου 

που μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον οργανιςμό είτε από τον κατάλλθλο ανάδοχο. Θ 

διαδικαςία τθσ υλοποίθςθ κα πρζπει να παρακολουκείτε από διαφορετικζσ οπτικζσ όπωσ θ 

οικονομικι, θ ποιοτικι, οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ κλπ. Θ τελευταία φάςθ του κφκλου ηωισ ενόσ 

ζργου είναι το κλείςιμο του ζργου (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. 

Saridakis, 2008, 3-4)(Σχιμα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ροςοτικι διαχείριςθ 
αποτελεςμάτων για 

ςυνεχι βελτίωςθ 

 
 «Οργανιςμόσ μνιμθσ» 

Χριςθ αποκτθκείςασ εμπειρίασ 
και αρχϊν διαχείριςθσ ζργου  

 
Κάκε ζργο υλοποιείται 

με τισ δικζσ του διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ,  
βάςει κακοριςμζνων ελάχιςτων προχποκζςεων 

Επίπεδο 3 
Συνεχισ Βελτίωςθ 

 

Επίπεδο 2 
Κεντρικι διαχείριςθ 

Επίπεδο 1 
Κακοριςμζνθ 

διαχείριςθ 
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Σχιμα 8. Κφκλοσ ηωισ ζργου ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

 

Ρθγι: (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 5) 

 

Για να διαςφαλίηει ζνασ οργανιςμόσ τθν ικανότθτά του να υλοποιεί ζργα δθμοςίου 

χαρακτιρα κα πρζπει να εγκαταςτιςει, να εφαρμόηει, να τεκμθριϊνει και να διατθρεί ενεργό ζνα 

ΣΔΕΡ και να βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ επιδόςεισ του. Σφμφωνα με το πρότυπο ωσ ΣΔΕΡ ορίηεται «το 

ςφνολο των διεργαςιών για τη διαςφάλιςη και την αναβάθμιςη τησ ικανότητασ υλοποίηςησ 

ζργων» (ΕΛΟΤ, 1429:2008, 10). 

Το ΣΔΕΡ ορίηει τρεισ κατθγορίεσ διεργαςιϊν που απαιτοφνται ϊςτε να υλοποιοφνται τα 

ζργα αποτελεςματικά και αποδοτικά, τισ διεργαςίεσ 1) Υλοποίθςθσ ζργων, 2) Διοικθτικζσ και 

υποςτθρικτικζσ και 3) Μζτρθςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ, ενϊ το ςφςτθμα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από τουσ οργανιςμοφσ για : 

α) τθν επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα  

β) τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ και  

γ) τθν αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ τουσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα.   

Οι απαιτιςεισ του προτφπου ιςχφουν για οργανιςμοφσ ανεξαρτιτου νομικισ φφςθσ, 

μεγζκουσ, κατθγορίασ υλοποιοφμενων ζργων, πθγισ χρθματοδότθςθσ ζργων (εκνικι ι κοινοτικι), 

και είναι επαλθκεφςιμεσ ϊςτε να επιτρζπουν τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ για τθν επιβεβαίωςθ 

και τθν ενδεχόμενθ διαβάκμιςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των οργανιςμϊν (ΕΛΟΤ, 1429:2008, 

3-5). Ζνασ, ο οργανιςμόσ που εφαρμόηει κάποιο άλλο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και επικυμεί να 

πιςτοποιθκεί για τθ διαχειριςτικι του επάρκεια ςτθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα, 
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οφείλει να ενςωματϊςει ςτο υπάρχον ςφςτθμά του και τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ 

1429:2008.  

Στα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ περιλαμβάνονται 

(ΕΛΟΤ ΤΡ 1432:2008,3):  

 οι Αρχζσ π.χ. τισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ ι θ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ 

 οι οργανιςμοί υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα  

 οι χριςτεσ ι αποδζκτεσ των ζργων που υλοποιοφνται από τουσ οργανιςμοφσ 

 οι πελάτεσ, υπεργολάβοι και προμθκευτζσ των οργανιςμϊν και  

 οι τοπικζσ κοινωνίεσ, το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο και οι κοινωνικζσ και 

επαγγελματικζσ οργανϊςεισ  

Κατά τθν ανάπτυξθ των προτφπων τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικογζνειασ, λιφκθκε υπόψθ το 

γεγονόσ ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν των διαφόρων οργανιςμϊν που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου 

χαρακτιρα, δεν υπάρχει ζνασ και μοναδικόσ προδιαγεγραμμζνοσ τρόποσ για τθν εφαρμογι του 

προτεινόμενου ςυςτιματοσ αλλά εξαρτάται από τον κάκε οργανιςμό να προςαρμόςει τα 

παραδείγματα που παρζχονται ςτουσ επιμζρουσ οδθγοφσ ςτθν κατάςταςθ και ςτισ ςυνκικεσ του. 

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ςτα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνονται γενικζσ απαιτιςεισ ανάπτυξθσ 

ενόσ Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ (ΣΔΡΕ) (ΕΛΟΤ, 1431-1:2008, 3) 

Ραρόλο που υπιρχαν διακζςιμα τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε επίπεδο άλλων κρατϊν μελϊν 

τθσ Ε.Ε., πρότυπα διαχείριςθσ ζργων αλλά και Μοντζλα Επιπζδου Ωριμότθτασ, ο  ΕΛΟΤ αποφάςιςε 

να μθν υιοκετιςει κάποιο από αυτά αλλά να αναπτφξει ζνα νζο πρότυπο. Οι κφριο λόγοι για τθν 

απόφαςθ αυτι ιταν πρωτίςτωσ το γεγονόσ ότι ςτθν Ελλάδα δεν ζχει επικρατιςει κάποιο 

ςυγκεκριμζνο πρότυπο το οποίο κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ κοινά αποδεκτό. Ο διάλογοσ για το 

πιο πρότυπο κα ζπρεπε να επιλεγεί, πικανότατα κα διαρκοφςε αρκετά, και υπό τθν πίεςθ του 

χρόνου για τθν ανάπτυξι του αλλά και το ενδεχόμενο να μθν επιτευχκεί απόλυτθ ςυμφωνία 

μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν προκρίκθκε θ απόφαςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ νζου εκνικοφ 

προτφπου. (Fitsilis P, Kirytopoulos Κ., Leopoulos V., 2011) 

Εξάλλου, θ ελλθνικι νομοκεςία για τθν υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα (π.χ. 

Ν.1418/1984) περιγράφει κάποιεσ από τισ βαςικζσ διεργαςίεσ διαχείριςθσ με αποτζλεςμα να ζχει 

εγκακιδρυκεί μια ςχετικι ορολογία. Αυτό ςθμαίνει ότι κανζνα πρότυπο δεν κα μποροφςε να 

υιοκετθκεί αυτόματα αλλά κα πρζπει προθγουμζνωσ να προςαρμοςτεί ςτθν εκνικι νομοκεςία 

(Fitsilis P, Kirytopoulos Κ., Leopoulos V., 2011). 

 Τζλοσ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ ανάπτυξθ του προτφπου είναι ζργο που 

χρθματοδοτικθκε από τθν Ε.Ε. και ςυγκεκριμζνα κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ.  
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4.2. Ρροςδοκϊμενα Οφζλθ  

Θ εφαρμογι του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 βοθκά τουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα 

δθμοςίου χαρακτιρα να βελτιϊςουν τθ διοικθτικι τουσ ικανότθτα και παράλλθλα προςφζρει ζνα 

κεντρικό ςθμείο αναφοράσ εκτίμθςθσ τθσ ωριμότθτασ και τθσ απόδοςθ του οργανιςμοφ (P. Fitsilis, 

K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 2). 

Ειδικότερα, όμωσ για τα ζργα του ΕΣΡΑ 2007 – 2013, το πρότυπο προςδοκά ςτθν:  

1. αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ εκτζλεςθ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

2. κάλυψθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων των ζργων  

3. αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΡΑ 2007-2013 

4. βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμό τθσ εςωτερικισ διαδικαςίασ και λειτουργίασ των φορζων τθσ 

Κεντρικισ, Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ  

5. καλφτερθ απορροφθτικότθτα των διατικζμενων κοινοτικϊν πόρων και ςτθ 

6.  μείωςθ του αρικμοφ των Δικαιοφχων  

 

4.3. Χρονικό του Ρροτφπου  

Ραράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ προτφπου για τουσ Δικαιοφχουσ του ΕΣΡΑ 

2007-2013,106 ο νόμοσ 3614/2007 όριςε ωσ αρμόδια αρχι για το ςχεδιαςμό του, τθν Εκνικι Αρχι 

Συντονιςμοφ και τθν ςυνεργαςία αυτισ με τα Υπουργεία Εςωτερικϊν, Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ.107 Ωσ θμερομθνία 

ζναρξθσ του προτφπου ορίηονταν θ 1.1.2009, θ  εφαρμογι του οποίου κα ρυκμίηονταν με κοινι 

απόφαςθ των ανωτζρω υπουργείων, ενϊ μζχρι τθν ζναρξθ εφαρμογισ του (μεταβατικι περίοδοσ), 

θ διαχειριςτικι επάρκεια των Δικαιοφχων κα επιβεβαιϊνονταν από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ 

διαχείριςθσ του εκάςτοτε Ε.Ρ. Θ μεταβατικι επιβεβαίωςθ κα γίνονταν ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ και τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 Υπουργικισ Απόφαςθσ, θ 

οποία κα παρουςιαςτεί ςτθ ςυνζχεια.  

Θ ανάπτυξθ του προτφπου ανατζκθκε τον Αφγουςτο του 2007, δθλαδι 8 μινεσ μετά τθν 

ζναρξθ του ΕΣΡΑ, ςτον ΕΛΟΤ και βαςίςτθκε ςτισ κατευκφνςεισ του πρϊθν Υπουργείου Οικονομίασ 

και Οικονομικϊν που διαμόρφωςε το βαςικό πλαίςιο των απαιτιςεων και των κριτθρίων 

                                                 
106

 Εξαιρουμζνων των Δικαιοφχων που λαμβάνουν κρατικι ενίςχυςθ κατά τα άρκρα 87 και 88 τθσ Συνκικθσ και 
εξαιρουμζνων των Ταμείων του άρκρου 24. του Ν. 3614/2007. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςτισ οικείεσ προκθρφξεισ κα 
προςδιορίηονται εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ για τουσ δικαιοφχουσ - επιχειριςεισ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο κακεςτϊσ 
ενίςχυςθσ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από το, κατά περίπτωςθ, αρμόδιο όργανο ι αρχι αξιολόγθςθσ των επενδυτικϊν 
προτάςεων. 
107

 Το Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ ζχει μετονομαςτεί ςε Υπουργείο Εςωτερικϊν 
Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ ςε Υπουργείο Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ, το Υπουργείο Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων ςε Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, και το 
Υπουργείου Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Ρροςταςίασ ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 
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πιςτοποίθςθσ.108 Στθν επιτροπι επεξεργαςίασ που ςυγκρότθςε ο ΕΛΟΤ, και ενζκρινε ομόφωνα το 

ςχζδιο Ελλθνικοφ Ρροτφπου, ςυμμετείχαν εκπρόςωποι των πρϊθν Υπουργείων Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Ανάπτυξθσ, Εςωτερικϊν Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, του Υπουργείου Εκνικισ 

Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων, τθσ ΜΟΔ, τθσ Ζνωςθ Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδοσ, τθσ 

Κεντρικισ Ζνωςθ Διμων Κοινοτιτων Ελλάδοσ και του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. 

Τον Φεβρουάριο του 2008, δόκθκε το προςχζδιο του προτφπου ςτθν αρμόδια επιτροπι του 

ΕΛΟΤ, τθν Τεχνικι Επιτροπι ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «Διαχείριςθ ζργων», θ οποία αφοφ επεξεργάςτθκε και 

ενςωμάτωςε τισ παρατθριςεισ και τα ςχόλια που δόκθκαν από τα μζλθ τθσ, τουσ φορείσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν του ΕΣΡΑ, 

παρζδωςε το ςχζδιο του προτφπου ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, θ οποία διιρκθςε από τισ 15.04.2008 

ζωσ 21.05.2008. 109 

Θ ζγκριςθ του προτφπου από τθν αρμόδια επιτροπι ζγινε ςτισ 7 Ιουλίου του 2008 και ςτθ 

ςυνζχεια ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2008 εγκρίκθκαν και οι τρεισ οδθγοί εφαρμογισ και θ τεχνικι 

προδιαγραφι.  

Το Σεπτζμβριο 2009, δθλαδι 10 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ και των οδθγϊν εφαρμογισ του 

προτφπου, κακιερϊνεται με τθν υπ’ αρικμ. 43101/ΕΥΘΥ2038/8.09.2009 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, 

υποχρεωτικι θ επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκεια των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ, ςφμφωνα με 

το ελλθνικό πρότυπο, τουσ τρεισ οδθγοφσ και τθν τεχνικι προδιαγραφι. Θ υποχρζωςθ 

πιςτοποίθςθσ αφοροφςε το επίπεδο 1, το χαμθλότερο δθλαδι από τα τρία επίπεδα επάρκειασ 

όπωσ αυτά ορίηονταν ςτουσ οδθγοφσ εφαρμογισ ΕΛΟΤ 1431−1,2 και θ ζκδοςθ του εγγράφου 

επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ, κα πραγματοποιοφνταν από φορείσ 

επιβεβαίωςθσ/πιςτοποίθςθσ, οι οποίοι κάλυπταν τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ ΕΛΟΤ 

1432:2008 και είχαν λάβει ςχετικι διαπίςτευςθ από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ).110 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία μζχρι τθν οποία, τα ζγγραφα επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ 

επάρκειασ τθσ μεταβατικισ περιόδου, που είχαν εκδοκεί με βάςθ τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

1258/ΕΥΣ 281/11.1.08, ςυνζχιηαν να αποτελοφν αποδεικτικά τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των 

Δικαιοφχων, ορίηονταν θ 30θ Σεπτεμβρίου 2010.111  

                                                 
108

 Για τθ διαμόρφωςθ των απαιτιςεων και των κριτθρίων τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-
2013 το πρϊθν ΥΡΟΙΟ είχε ανακζςει ςτισ εταιρείεσ ICAP και KPMG τθν εκπόνθςθ ςχετικισ μελζτθσ. 
109

 Σε δθμόςια διαβοφλευςθ κατά το χρονικό διάςτθμα 01.08.2008 ζωσ 15.09.2008 τζκθκαν και τα ςχζδια των προτφπων 
1431, 1-3 που αφοροφν ςτουσ οδθγοφσ εφαρμογισ του ΕΛΟΤ 1429:2008.  
110 Ο φορζασ διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) προκειμζνου να είναι δυνθτικόσ δικαιοφχοσ πράξεων από τα επιχειρθςιακά 
προγράμματα του ΕΣΡΑ, υποχρεοφται επίςθσ ςτθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων, που προκφπτουν από το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429 και τουσ οδθγοφσ εφαρμογισ του, χωρίσ να απαιτείται θ ζκδοςθ εγγράφου επιβεβαίωςθσ από διαπιςτευμζνο 
φορζα επιβεβαίωςθσ ςφμφωνα με τθν τεχνικι προδιαγραφι ΕΛΟΤ 1432. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, τθν τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων του προτφπου, βεβαιϊνει θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» του πρϊθν Υπουργείου Ανάπτυξθσ, που εποπτεφει το ΕΣΥΔ. Βλ. ςχετ. άρκρο 
4 παρ. 3 τθσ υπ’ αρικμ. 43101/ΕΥΘΥ2038/8.09.2009 Υπουργικισ Απόφαςθσ.  
111

 Ωςτόςο οι Δικαιοφχοι για τουσ οποίουσ είχε εκδοκεί ζγγραφο επιβεβαίωςθσ με βάςθ τθν υπουργικι αυτι απόφαςθ 
πριν από τθν 1θ Απριλίου 2009, όφειλαν μετά τθν πάροδο 18 μθνϊν από τθν ζκδοςθ του εγγράφου, να υποβάλουν 
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Ωςτόςο, θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ υποχρεωτικισ πιςτοποίθςθσ με τισ απαιτιςεισ του 

ΕΛΟΤ 1429:2008 ανακόπτεται τον Μάρτιο 2010 με τον νόμο 3840/2010. Στο γενικότερο πνεφμα τθσ 

απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθσ του ΕΣΡΑ που παρουςίαηε χαμθλά ποςοςτά 

απορρόφθςθσ,112 θ υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ των δικαιοφχων κατά ΕΛΟΤ καταργείται και 

κακορίηεται θ επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικι επάρκειασ είτε με το ςφςτθμα που εφαρμόηονταν 

κατά τθ μεταβατικι περίοδο από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ είτε με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1429:2008.  

Για τθν κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ πιςτοποίθςθσ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 ςτθν αιτιολογικι 

ζκκεςθ του νόμου 3840 αναφζρεται ότι : «Ζτςι επιτυγχάνεται θ απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των δικαιοφχων και αποφεφγονται περαιτζρω 

κακυςτεριςεισ». 113  

 

4.4. Δομι και Απαιτιςεισ Ρρότυπου 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 διαρκρϊνεται ςτα παρακάτω 8 επιμζρουσ κεφάλαια, 

διάρκρωςθ τθν οποία ακολουκοφν και οι τρεισ οδθγοί εφαρμογισ:  

Κεφάλαιο 1. -  Αντικείμενο 

Κεφάλαιο 2. - Τυποποιθμζνεσ παραπομπζσ 

Κεφάλαιο 3. - Προι και οριςμοί εννοιϊν  

Κεφάλαιο 4. - Σφςτθμα διαχείριςθσ επάρκειασ  

Κεφάλαιο 5. - Διοίκθςθ και οργάνωςθ 

Κεφάλαιο 6. - Ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι υποδομι 

Κεφάλαιο 7. - Υλοποίθςθ ζργου  

Κεφάλαιο 8. - Απολογιςμόσ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων 

Τα κεφάλαια 1 ζωσ 4 περιλαμβάνουν βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και τα κεφάλαια 5 ζωσ 8 τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτισ απαιτιςεισ ανάπτυξθσ, 

τεκμθρίωςθσ, εφαρμογισ και διατιρθςθσ του ςυςτιματοσ, ενϊ ςτο τζλοσ του προτφπου υπάρχει 

Γλωςςάριο ιςοδφναμων όρων ςτθν ελλθνικι και αγγλικι. 

Θ πρϊτθ ομάδα απαιτιςεων αφορά ςτθ Διοίκθςθ και Οργάνωςθ του οργανιςμοφ και 

ξεκινάει με τθν απαίτθςθ για απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ τθσ Διοίκθςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

διαχειριςτικισ επάρκειασ ςτθν υλοποίθςθ ζργων και τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ του 

                                                                                                                                                       
αίτθςθ για επιβεβαίωςθ τθσ επάρκειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, προκειμζνου το ζγγραφο 
επιβεβαίωςθσ να βρίςκεται ςε ιςχφ μζχρι τθν 30

θ
 Σεπτεμβρίου 2010. Βλ. ςχετ. άρκρο 4 παρ. 1 τθσ υπ’ αρικμ. 

43101/ΕΥΘΥ2038/8.09.2009 Υπουργικισ Απόφαςθσ.  
112

 Σφμφωνα με τθν από 15.03.2010 αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου 3840/2010, θ απορρόφθςθ των κοινοτικϊν 
κυμαίνονταν ςτο 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ όλων των Ρρογραμμάτων του.  
113

 Βλ. ςχετ. ςτθν από 15.03.2010 αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου 3840/2010. 
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=4021a383-f207-4a37-9c00-
8f1421f6ea96 ανακτικθκε 3.03.2011 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=4021a383-f207-4a37-9c00-8f1421f6ea96
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=4021a383-f207-4a37-9c00-8f1421f6ea96
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οργανιςμοφ να υλοποιεί ζργα με αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα. Θ απαιτοφμενθ 

δζςμευςθ μπορεί να αποδεικνφεται με τα ακόλουκα (ΕΛΟΤ 1429:2008, 12):  

 Δθμιουργία κατάλλθλου εργαςιακοφ κλίματοσ μζςω τθσ παροχισ κινιτρων για τθν 

επίτευξθ ςτόχων και αποτελεςμάτων  

 Εξαςφάλιςθ απαιτοφμενων πόρων για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

 Ανάκεςθ δραςτθριοτιτων και διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ 

επικοινωνίασ  

 Ραρακολοφκθςθ ετιςιου προγραμματιςμοφ ζργου  

 Διεξαγωγι αναςκοπιςεων του ςυςτιματοσ και υλοποίθςθ μζτρων για βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ.  

Σε ότι αφορά τθ δθμιουργία κατάλλθλου εργαςιακοφ κλίματοσ, κακοριςτικόσ παράγοντασ 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αναφζρεται ότι είναι ο κακοριςμόσ των ςτόχων και θ ενθμζρωςθ του 

προςωπικοφ για αυτοφσ. Ρεραιτζρω το πρότυπο προτείνει τθ ςφνδεςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων με 

ςφςτθμα υλικϊν ι άλλων αμοιβϊν, εφόςον προβλζπεται κεςμικά ςτον οργανιςμό, αλλά και θκικϊν 

αμοιβϊν των υπαλλιλων, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ των ρυκμίςεων τθσ «Διοίκθςθσ με ςτόχουσ» 

για τουσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ζχει εφαρμογι ο ςχετικόσ νόμοσ (ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 11).114 

Στισ υποχρεϊςεισ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται επιπλζον (ΕΛΟΤ 1429:2008, 12-13) :  

1. Η κατάρτιςθ, τιρθςθ, επικαιροποίθςθ ετιςιου προγραμματιςμοφ ζργων και θ ανάλθψθ 

ενεργειϊν για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ αποκλίςεων.  

2. Η παρακολοφκθςθ και τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ειδικότερα το εφαρμοςτζο 

δίκαιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, υπθρεςιϊν, προμθκειϊν, τθ δθμοςιονομικι 

διαχείριςθ, το περιβάλλον, τθν υγεία και αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ, τθν ιςότθτα των 

φφλων, τθ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ διάκριςθσ και να εντοπίηει αλλαγζσ 

που τθν αφοροφν  και να κάνει τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ ςτισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ 

των ζργων. Επιπλζον, για τθν τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ και όταν απαιτείται ο οργανιςμόσ κα 

πρζπει να υποςτθρίηεται νομικά (αυτοδφναμα ι μζςων τρίτων). 

3. Ο οριςμόσ ενόσ ςτελζχουσ του οργανιςμοφ, ωσ εκπρόςωπο τθσ Διοίκθςθσ, το οποίο, 

ανεξάρτθτα άλλων ευκυνϊν, κα ζχει τθν ευκφνθ και τθν αρμοδιότθτα για τα κζματα που 

άπτονται του ςυςτιματοσ και αφοροφν ειδικότερα: ςτθν επικοινωνία με εξωτερικά μζρθ, 

ςτθν παρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν για τθν τιρθςθ των κανονιςτικϊν απαιτιςεων και 

των απαιτιςεων του προτφπου και ςτθν απαραίτθτθ ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και τζλοσ ςτθν ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τθν 

επίδοςθ του ςυςτιματοσ και τισ απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ του. 

                                                 
114

 Ρρόκειται για το Νόμο 3230/2004 (ΦΕΚ/Β/44) «Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», οι διατάξεισ του οποίου, εφαρμόηονται ςτισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ. Βλ. ςχετ. άρκρο 2 του Ν. 
3230/2004.  
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4. Ο οριςμόσ για κάκε ζργο Υπεφκυνου Ζργου και Ομάδασ Ζργου με βάςθ τθν κατθγορία του 

ζργου, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, τθν εμπειρία και τθ διακεςιμότθτα των 

ςτελεχϊν και με ςαφϊσ κακοριςμζνουσ ρόλουσ.  

5. Η επικοινωνία ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επίγνωςθ ςτον οργανιςμό τθσ ςθμαςίασ τθσ 

αποτελεςματικισ και αποδοτικισ υλοποίθςθσ ζργων και τθσ ικανοποίθςθσ των 

κανονιςτικϊν απαιτιςεων και θ αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ των ςυντελεςτϊν και των 

ενδιαφερόμενων μερϊν του ζργου 

6. Η αναςκόπθςθ του ςυςτιματοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και τουλάχιςτον μια φορά 

κάκε ζτοσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται και να ελζγχεται θ αποτελεςματικότθτά των ενεργειϊν 

που ζχουν αναλθφκεί, ενϊ επιπλζον κα πρζπει να γίνεται επανεξζταςθ των ςτόχων και θ 

λιψθ αποφάςεων βελτίωςθσ  

Ππωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα 9, το πρότυπο προτείνει τθν οργάνωςθ του οργανιςμοφ με 

δομι τφπου μιτρασ, που ςυνδυάηει τα χαρακτθριςτικά τθσ οργάνωςθσ κατά λειτουργίεσ115 και τθσ 

οργάνωςθσ κατά ζργα.116 Ειδικότερα, προτείνει τθν προςζγγιςθ τθσ ιςορροπθμζνθσ μιτρασ 

οργάνωςθσ ςφμφωνα με το Project Management Body of Knowledge (PMBOK), όπου ο ρόλοσ του 

Διαχειριςτι του ζργου είναι ςαφϊσ κακοριςμζνοσ με περιοριςμζνεσ ωςτόςο εξουςίεσ ςτο ζργο και 

ςτθ χρθματοδότθςι του.  (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 

2008, 6) 

Επιπρόςκετα, ςτισ απαιτιςεισ για τθν οργάνωςθ, το πρότυπο ορίηει ότι θ Διοίκθςθ κα 

πρζπει να διαςφαλίηει τισ οργανωτικζσ προχποκζςεισ, ϊςτε ο οργανιςμόσ να διακζτει μονάδεσ ι 

όργανα ι τα ςτελζχθ που είναι αρμόδια για τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ117 (ΕΛΟΤ 1429:2008, 12):  

 προγραμματιςμό ζργων  

 ςχεδιαςμό και ωρίμανςθ ζργων 

 διενζργεια διαγωνιςμοφ και ανάκεςθ ςφμβαςθσ ι εκτζλεςθ ζργων με ίδια μζςα  

 παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, ζλεγχοι και πιςτοποίθςθ φυςικοφ 

αντικειμζνου  

 οικονομικι διαχείριςθ των ζργων και  

 εςωτερικό ζλεγχο, όπου απαιτείται από τθ νομοκεςία.  

                                                 
115

 Θ λειτουργικι οργάνωςθ χαρακτθρίηεται από μια ιεραρχία όπου κάκε εργαηόμενοσ ζχει ζναν ςαφι προϊςτάμενο και 
το προςωπικό κατθγοριοποιείται κατά ειδικότθτεσ π.χ. παραγωγι, λογιςτιριο κ.α, που υποδιαιροφνται περαιτζρω ςε 
λειτουργικά τμιματα που υποςτθρίηουν τθ λειτουργία του ευρφτερου οργανιςμοφ. Στουσ λειτουργικοφσ οργανιςμοφσ το 
φυςικό αντικείμενο κάκε ζργου περιορίηεται από τα όρια τθσ λειτουργίασ, δθλαδι κάκε τμιμα εκτελεί τθν εργαςία 
ανεξάρτθτα από τα άλλα τμιματα (Εμίρθσ Δ., 2006, 39).  
116

 Σε ζνα εργοκεντρικό οργανιςμό το μεγαλφτερο μζροσ του παραγωγικοφ δυναμικοφ του ςυμμετζχει ςτθν εργαςία του 
ζργου και οι διευκυντζσ ζχουν μεγάλο βακμό ανεξαρτθςίασ και εξουςίασ (Εμίρθσ Δ., 2006, 41).  
117

 Στουσ οδθγοφσ 1431-1:2008 και 1431-2:2008 διευκρινίηεται ότι : θ απαίτθςθ για τθν φπαρξθ μονάδων ι οργάνων ι 
ςτελεχϊν αρμόδιων για τισ ζξι λειτουργίεσ του προτφπου δεν ςυνεπάγεται αναγκαςτικά και τυπικι αναπροςαρμογι των 
ιςχυόντων Οργανιςμϊν Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ι άλλων καταςτατικϊν διατάξεων του Οργανιςμοφ. Ο οργανιςμόσ 
ανάλογα με το μζγεκοσ και το είδοσ του, κα μποροφςε να αποτυπϊςει τισ λειτουργίεσ αυτζσ ςε ειδικζσ πράξεισ τθσ 
Διοίκθςθσ ι ςτο εγχειρίδιο του ΣΔΕΡ καταρτίηοντασ «λειτουργικό» οργανόγραμμα, προκειμζνου και το προςωπικό να 
γνωρίηει τισ υποχρεϊςεισ του, αλλά και να ικανοποιοφνται επαρκϊσ όλεσ οι φάςεισ υλοποίθςθσ ενόσ ζργου. (1431-
1:2008,12, 1431-2:2008, 12).  
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Θ παραπάνω απαίτθςθ είναι υποχρεωτικι για τισ περιπτϊςεισ των τεχνικϊν ζργων και των 

προμθκειϊν – υπθρεςιϊν δεν είναι όμωσ υποχρεωτικι για τθν περίπτωςθ των ειδικϊν δράςεων 

που υλοποιοφνται με ίδια μζςα, όπου απαιτείται θ φπαρξθ μονάδων ι οργάνων ι ςτελεχϊν 

τουλάχιςτον για τισ λειτουργίεσ εκτζλεςθ, παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου και για τθν οικονομικι διαχείριςθ (1431-3:2008, 9).  

Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ ζργων θ μονάδα (ι οι υπεφκυνοι) για τθν οικονομικι διαχείριςθ 

των ζργων κα πρζπει να διαφοροποιείται οργανωτικά από τθν αντίςτοιχθ τθσ παρακολοφκθςθσ 

του ζργου και τθσ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου. Επιπλζον, οι οργανιςμοί που υλοποιοφν 

δθμόςια τεχνικά ζργα κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλα ςτελεχωμζνθ τεχνικι υπθρεςία.  

 

Σχιμα 9. Υπόδειγμα ςυςτιματοσ διαχειριςτικισ επάρκειασ 

 

Ρθγι: ΕΛΟΤ 1429:2008,4 
 

Ραρακολουκϊντασ περαιτζρω το ανωτζρω (Σχιμα 9), διακρίνουμε ζξι βαςικζσ ομάδεσ 

διεργαςιϊν υλοποίθςθσ των ζργων που αφοροφν 1. τθν ζναρξθ του ζργου,  2. το ςχεδιαςμοφ του 

ζργου, 3. τθν εκτζλεςθ του ζργου, 4. τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, 5. το κλείςιμο του 

ζργου και 6. τον απολογιςμό, ανάλυςθ του ζργου και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Οι κφριεσ 

διεργαςίεσ του ΕΛΟΤ 1429:2008 με τισ επιμζρουσ διεργαςίεσ αποτυπϊνονται ςυγκεντρωτικά ςτον 

Ρίνακα 5 και περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια.  
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Ρίνακασ 5. Διεργαςίεσ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008  

Κφριεσ Διεργαςίεσ Διεργαςίεσ Υλοποίθςθσ       Υποδιεργαςίεσ  

Ζναρξθ Ζργου - Καταγραφι αναγκϊν 
- Ρροετοιμαςία και ωρίμανςθ 

--- 

Σχεδιαςμόσ Ζργου 

- Οργάνωςθ ζργου και ανάγκεσ ςε 
προςωπικό και εξοπλιςμό 
- Ρρόγραμμα ελζγχων 
- Χρονοδιάγραμμα ζργου 
- Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ ζργου 
- Διαχείριςθ κινδφνων 

--- 

Εκτζλεςθ Ζργου - Εκτζλεςθ ζργου με ίδια μζςα 
- Εκτζλεςθ ζργου με ανάδοχο 

- Ρροετοιμαςία και διενζργεια 
διαγωνιςμοφ 
- Ζλεγχοσ προςφορϊν 
- Χειριςμόσ ενςτάςεων 
- Υπογραφι ςφμβαςθσ – 
ολοκλιρωςθ διαγωνιςμοφ 

Ραρακολοφκθςθ τθσ 

Εκτζλεςθσ του Ζργου 

- Ζλεγχοι ποιότθτασ εκτζλεςθσ του 
ζργου και πιςτοποίθςθ φυςικοφ 
αντικειμζνου 
- Ραραλαβι ζργου 
- Επικοινωνία και αναφορζσ 
- Ζλεγχοσ αλλαγϊν 
- Οικονομικι διαχείριςθ 

- Ραρακολοφκθςθ 
προχπολογιςμοφ ζργου 
- Ζλεγχοσ των απαιτιςεων 
πλθρωμισ 

Κλείςιμο Ζργου --- --- 

Απολογιςμόσ, Ανάλυςθσ και 

Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων 

- Εςωτερικζσ επικεωριςεισ  
- Εξωτερικοί ζλεγχοι 
- Διαχείριςθ παραπόνων 
- Απολογιςμόσ και ςυμπεράςματα 
για βελτίωςθ και μελλοντικι 
αξιοποίθςθ 

--- 

Ρθγι: ΕΛΟΤ 1429:2008 και ίδια επεξεργαςία  

 

1. Διεργαςία Ζναρξθσ Ζργου. Αφορά τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ωρίμανςθσ και τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου και περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ «Καταγραφι 

αναγκϊν» και «Ρροετοιμαςία και ωρίμανςθ». Με βάςθ λοιπόν τουσ ςκοποφσ λειτουργίασ και 

τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, ο οργανιςμόσ πρζπει να εντοπίςει τισ ανάγκεσ για ζργα που 

δθμιουργοφν αξία, καλφπτουν ανάγκεσ και παρζχουν οφζλθ ςε πικανοφσ χριςτεσ και αποδζκτεσ 

των αποτελεςμάτων των ζργων. Θα πρζπει, όταν απαιτείται, να εκτιμά τθ ςκοπιμότθτα του ζργου 

δθλαδι το κόςτοσ και τα αναμενόμενα οφζλθ, τισ κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν, τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και τθ 

βιωςιμότθτα του ζργου λαμβανομζνων υπόψθ του κόςτουσ ωρίμανςθσ, εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ 

και λειτουργίασ και των αντιλιψεων των ωφελουμζνων και λοιπϊν ενδιαφερομζνων μερϊν του 

ζργου. Με βάςθ τθν παραπάνω αρχικι εκτίμθςθ του κόςτουσ, ο οργανιςμόσ κα πρζπει να 

εξετάςει τθ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ του ζργου αλλά και να γίνει θ καταγραφι, ο 

προγραμματιςμόσ και θ εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων ενεργειϊν ωρίμανςθσ του ζργου προσ 

αποφυγι δυςμενϊν αποτελεςμάτων υλοποίθςθσ. (ΕΛΟΤ 1429:2008, 15-17, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 

25-28, ΕΛΟΤ 1431-2:2008,25-29 και 1431-3:2008, 15-16) 



Πιςτοποίθςθ Δικαιοφχων ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

 73 

2. Διεργαςία Σχεδιαςμοφ Ζργου. Για τθν κακοδιγθςθ τθσ εκτζλεςθσ και τον ζλεγχο του ζργου, ο 

οργανιςμόσ πρζπει να εκπονιςει Σχζδιο Διαχείριςθσ Ζργου που πρζπει να περιλαμβάνει τα 

παρακάτω ςτοιχεία (ΕΛΟΤ 1429:2008, 15, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 29-37, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 30-37  

και 1431-3:2008, 16-19): 

 το αντικείμενο του ζργου ςε φάςεισ, με δομι ανάλυςθσ εργαςιϊν και με οριςμό των 

παραδοτζων,  

 τθν οργάνωςθ του ζργου ςε ανκρϊπινο δυναμικό, με τθν καταγραφι αναγκϊν ςε 

προςωπικό με κατάλλθλθ τεχνογνωςία ι των αναγκϊν εκπαίδευςθσ του υφιςτάμενου 

προςωπικοφ, με τον οριςμό των ρόλων τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 

 το πρόγραμμα ελζγχων προςδιοριςμζνο ωσ προσ τισ μεκόδουσ και τισ απαραίτθτεσ 

διαδικαςίεσ διενζργειασ αλλά και αποδοχισ των παραδοτζων (ποιοτικι και ποςοτικι 

αξιολόγθςθ) 

 το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου με τον προςδιοριςμό του κόςτοσ για κάκε 

δραςτθριότθτα αλλά και το ςχεδιαςμό του τρόπου παρακολοφκθςισ του  

 τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που τεκμθριϊνουν τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου και 

ςυμβάλλουν ςτον εντοπιςμό των παραγόντων που επθρεάηουν (κετικά ι αρνθτικά) τθν 

εκτζλεςθ του ζργου (δείκτεσ οικονομικισ, χρονικισ προόδου και εξζλιξθσ του φυςικοφ 

αντικειμζνου) 

 τθ διαχείριςθ κινδφνων θ οποία προχποκζτει τθν καταγραφι των πικανϊν κινδφνων αλλά 

και τθν ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ αυτϊν κακϊσ και τον ςχεδιαςμό παρακολοφκθςθσ 

και απόκριςθσ.  

3. Διεργαςία Εκτζλεςθσ Ζργου. Ο οργανιςμόσ κα πρζπει να αποφαςίςει ανάλογα με το είδοσ και 

τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμόσ του ζργου αν εκτελζςει ο ίδιοσ το ζργο ι αν προχωριςει ςτθν 

ανάκεςι του ςε εξωτερικό ανάδοχο και με ποιο τρόπο. Στθν περίπτωςθ που ο οργανιςμόσ 

επιλζξει τθν υλοποίθςθ του ζργου με ανάκεςθ ςε εξωτερικό ανάδοχο κα πρζπει να τθρεί 

διαδικαςίεσ (ΕΛΟΤ 1429:2008, 17-18, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 37-41, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 38-41 και 

1431-3:2008, 20-21):  

 για τθ διαςφάλιςθ και τεκμθρίωςθ τθσ τιρθςθσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

 για τον ζλεγχο των ςτοιχείων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν των υποψιφιων αναδόχων,  

 τθ διαχείριςθ των ενςτάςεων ι άλλθσ μορφισ διαφωνιϊν  

 για τθ λιψθ αποφάςεων, ςε ενδιάμεςο ι τελικό ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, τθν 

αναςκόπθςθ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο.  

4. Διεργαςία Ραρακολοφκθςθσ τθσ Εκτζλεςθσ του Ζργου. Γενικά, ο οργανιςμόσ κα πρζπει να τθρεί 

αρχεία που τεκμθριϊνουν τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ι/και τον 

κατάλλθλο χειριςμό των μθ ςυμμορφϊςεων, αποκλίςεων ι ηθτθμάτων που προκφπτουν κατά τθν 
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εκτζλεςθ.  Ειδικότερα, ο οργανιςμόσ κα πρζπει (ΕΛΟΤ 1429:2008, 18-20, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 41-

48, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 41-48 και 1431-3:2008, 21-25):  

 να διενεργεί ελζγχουσ ποιότθτασ εκτζλεςθσ του ζργου και πιςτοποίθςθσ φυςικοφ 

αντικειμζνου με τουσ οποίουσ ελζγχονται τα ειςερχόμενα, θ επεξεργαςία τουσ και τα 

τελικά τουσ αποτελζςματα. Να ελζγχει το ζργο ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ Ζργου 

και όλα τα παραδοτζα (ενδιάμεςα, τελικά) πρζπει να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ και 

προςδοκίεσ του κυρίου του ζργου και των ενδιαφερόμενων μερϊν και να πιςτοποιεί ότι τα 

παραδοτζα είναι ςυμβατά με τθ ςφμβαςθ και όλα τα ςυμβατικά ςτοιχεία.  

 για τθν παραλαβι του ζργου να ςυγκροτιςει τα κατάλλθλα όργανα και να ελζγχει τα 

παραδοτζα ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα και να πιςτοποιεί τθν αξία των 

εργαςιϊν που ζχουν γίνει και να τθρεί ςχετικά αρχεία  

 να εξαςφαλίςει τθν επικοινωνία και αναφορζσ που αφοροφν τόςο το εςωτερικό όςο και 

το εξωτερικό περιβάλλον του οργανιςμοφ. Μζςω των αναφορϊν προόδου κα πρζπει να 

ενθμερϊνεται τόςο θ Διοίκθςθ για τθν πρόοδο του ζργου (οικονομικι, φυςικοφ 

αντικειμζνου, δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, αποκλίςεων) όςο και οι αρμόδιοι εξωτερικοί 

φορείσ. 

 μζςω του ελζγχου αλλαγϊν να εξαςφαλίηει ότι οποιαδιποτε αλλαγι ςτο ζργο 

ενςωματϊνεται κατάλλθλα και δεν επθρεάηεται δυςμενϊσ τθν πλθρότθτα και τθν ποιότθτα 

του τελικοφ προϊόντοσ του ζργου. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα πρζπει να γίνεται ο 

προςδιοριςμόσ και θ ςυςτθματικι καταγραφι των αλλαγϊν, θ αξιολόγθςθ και ζγκριςι 

τουσ και θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν.  

  να εξαςφαλίςει τθν οικονομικι διαχείριςθ των ζργων που αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ 

τθσ τιρθςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ που επιτυγχάνεται με τθ ςυςτθματικι καταγραφι 

των τροποποιιςεϊν του ωσ ςυνζπεια των τυχϊν αλλαγϊν ςτο ζργο, αλλά και μζςω τθσ 

παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ, και τον ζλεγχο αυτϊν ςε 

ςχζςθ με τθ νομιμότθτα και τθν κανονικότθτα ςε ςυνάρτθςθ και με τισ πιςτοποιιςεισ του 

φυςικοφ αντικειμζνου.  

5. Διεργαςία Κλειςίματοσ Ζργου. Αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου που τεκμθριϊνει τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του, ςτον ζλεγχο και ςτθν παραλαβι των παραδοτζων του, ςτθν περαίωςθ 

των εργαςιϊν και ςτθν ολοκλιρωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, δθλαδι τθν πραγματοποίθςθ 

τθσ αποπλθρωμισ του ζργου, κακϊσ και ςτθν υποβολι των ςχεδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

του ζργου, όπου απαιτείται (ΕΛΟΤ 1429:2008, 20, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 48-54, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 

48-49 και 1431-3:2008, 25).  

6. Διεργαςία Απολογιςμοφ, Ανάλυςθσ του και Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων. Ο οργανιςμόσ κα 

πρζπει να εφαρμόηει μεκόδουσ ανάλυςθσ των μετριςεων και των δεδομζνων από τθ λειτουργία 

και τον ζλεγχο των διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων από 

ελζγχουσ τρίτων ι παραπόνων. Θα πρζπει να τεκμθριϊνει τθ εφαρμογι διαδικαςιϊν εςωτερικϊν 
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επικεωριςεων βάςει ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ περιοδικϊν ελζγχων και διορκωτικϊν 

ενεργειϊν, τθν διαςφάλιςθ παροχισ όλων των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν κατά τουσ ελζγχουσ 

που γίνονται ςτον οργανιςμοφ από εξωτερικοφσ φορείσ, αλλά και τθ διαχείριςθ παραπόνων που 

υποβάλλονται μζςα από τθ διαδικαςία υποβολισ καταγγελιϊν και παραπόνων, ςχετικά με τισ 

διεργαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ διεργαςία αφορά ουςιαςτικά ςτον ζλεγχο του 

βακμοφ ικανοποίθςθσ του ζργου και των αναγκϊν των ωφελοφμενων από το τελικό ζργο, αλλά 

και ςτισ αποκλίςεισ από το Σχζδιο Διαχείριςθσ Ζργου και τζλοσ ςτθν αποδοτικότθτα του ζργου. 

(ΕΛΟΤ 1429:2008, 20-21, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 54-55, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 55-57 και 1431-3:2008, 

26-28).  

Βαςικι απαίτθςθ του προτφπου είναι και θ φπαρξθ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ 

και υλικοτεχνικισ υποδομισ. Σε ότι αφορά το ανκρϊπινο δυναμικό αυτό κα πρζπει να διακζτει τα 

κατάλλθλα προςόντα μόρφωςθσ, εμπειρίασ, κατάρτιςθσ και δεξιοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό ο 

οργανιςμόσ κα πρζπει να (ΕΛΟΤ 1429:2008, 14):  

1. εντοπίηει τισ ανάγκεσ του ςε ανκρϊπινο δυναμικό  

2. καταγράφει τθν υπάρχουςα τεχνογνωςία, προςόντα, δεξιότθτεσ του προςωπικοφ ςτθ 

διαχείριςθ ζργων  

3. προςδιορίηει τισ ελλείψεισ ςε τεχνογνωςία και δεξιότθτεσ  

4. επιλζγει το προςωπικό που διακζτει τα κατάλλθλα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα118  

5. μεριμνά για τθν αρικμθτικι επάρκεια του προςωπικοφ και τθν κατάλλθλθ κατανομι του 

χρόνου απαςχόλθςθσ  

6. διαςφαλίηει τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν ανάπτυξθσ του προςωπικοφ  

Αντίςτοιχα, ο οργανιςμόσ κα πρζπει να διαςφαλίςει και τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι 

υποδομι για τθν υλοποίθςθ των ζργων. Το πρότυπο ορίηει τθν χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ 

και Επικοινωνίασ ςτθ διαχείριςθ ζργων που μπορεί να υποςτθρίηουν: τθ δομι ανάλυςθσ των 

εργαςιϊν, το χρονοπρογραμματιςμό των ζργων, τθ διαχείριςθ πόρων, τθν οικονομικι διαχείριςθ και 

παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ των ζργων, τθν παραγωγι αναφορϊν. Επιπλζον, κα πρζπει να 

διακζτει υποςτθρικτικό λογιςμικό για τθ δθμιουργία ιςτοςελίδασ για τθν ενθμζρωςθ των 

ενδιαφερόμενων μερϊν, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ροισ εργαςιϊν και θλεκτρονικό πρωτόκολλο και 

διαχείριςθ εγγράφων (ΕΛΟΤ 1429:2008, 14-15).  

 

4.5. Επίπεδα Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 

Για τα ζργα που εντάςςονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1:2008 (δθμόςια τεχνικά ζργα 

υποδομισ) και 1431-2:2008 (προμικειεσ, υπθρεςίεσ) προβλζπεται θ κατάταξθ των οργανιςμϊν ςε 

τρία επίπεδα διαχειριςτικισ επάρκειασ (Ρίνακασ 6), που γίνεται βάςει του τρόπου με τον οποίο οι 

                                                 
118

 και με προςφυγι ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ όταν επιβάλλεται. 
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οργανιςμοί καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 και των παρεχόμενων 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται πωσ για τουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα του οδθγοφ 1431-3:2008, 

δθλαδι ζργα εξειδικευμζνων δράςεων που υλοποιοφνται με ίδια μζςα119, δεν ορίηεται θ κατάταξθ 

ςε επίπεδα επάρκειασ. 

 

Ρίνακασ 6. Επίπεδο διαχειριςτικισ επάρκειασ ανά κατθγορία ζργου  

Είδοσ ζργου 
Επίπεδα διαχειριςτικισ 

επάρκειασ 

Τεχνικά Ζργα  

Επίπεδο 1 

Επίπεδο 2 

Επίπεδο 3 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

Επίπεδο 1 

Επίπεδο 2 

Επίπεδο 3 

Ζργα που υλοποιοφνται με 

ίδια μζςα 
--- 

                      Ρθγι: ΕΛΟΤ 1432:2008  

 Για τθν κατάκτθςθ ενόσ επίπεδου επάρκειασ είναι υποχρεωτικι θ ικανοποίθςθ των 

προβλεπόμενων για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο, όπωσ προςδιορίηονται ςτον εκάςτοτε οδθγό, κακϊσ 

επίςθσ και του ςυνόλου των προβλεπόμενων όλων των χαμθλότερων από αυτό επιπζδων (ΕΛΟΤ, 

1431-1:2008, 5). Ειδικότερα, προβλζπουν τα παρακάτω τρία επίπεδα διαχειριςτικισ επάρκειασ:  

Επίπεδο 1: Αφορά οργανιςμοφσ που διαςφαλίηουν ότι κάκε ζργο υλοποιείται με τισ δικζσ του 

διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ, βάςει κακοριςμζνων ελάχιςτων απαιτιςεων. Στο επίπεδο αυτό, 

εξετάηεται εάν ο οργανιςμόσ:  

α) είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει ζργα και να τα υλοποιιςει ανεξάρτθτα από τισ 

επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ του 

β)  ζχει αντιλθφκεί ότι τα ζργα πρζπει να υλοποιοφνται με ξεχωριςτό τρόπο από τισ 

υπόλοιπεσ δραςτθριότθτζσ του, και 

γ)   είναι ςε κζςθ να τεκμθριϊςει ότι κάκε ζργο υλοποιείται με τισ δικζσ του διαδικαςίεσ και 

διεργαςίεσ, βάςει κακοριςμζνων ελάχιςτων απαιτιςεων. 

Επίπεδο 2: Αφορά οργανιςμοφσ που διαςφαλίηουν κεντρικι διαχείριςθ όλων των ζργων που 

υλοποιοφν μζςω μιασ μεκοδολογίασ διαχείριςθσ ζργων που περιλαμβάνει τυποποιθμζνεσ 

διαδικαςίεσ, διεργαςίεσ και τυποποιθμζνα «υποδείγματα» ςχετικά με το ςχεδιαςμό, τθν εκτζλεςθ, 

τθν παρακολοφκθςθ και το κλείςιμο των ζργων. Στο επίπεδο αυτό, εξετάηεται εάν ο οργανιςμόσ: 

                                                 
119

 Στθν περίπτωςθ των ζργων με ίδια μζςα ο οδθγόσ αναφζρεται ςε ζργα του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (π.χ. 
Κατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ κ.α)  κακϊσ και ςε λοιπζσ δράςεισ που υλοποιοφν οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και οι 
Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ. (ΕΛΟΤ 1431-3:2008, 3) 
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α) διακζτει μια κεντρικά ελεγχόμενθ μεκοδολογία διαχείριςθσ ζργων,  

β) ςχεδιάηει κάκε ζργο με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθ μεκοδολογία αυτι και  

γ) ςχεδιάηει κάκε νζο ζργο παίρνοντασ ωσ υπόδειγμα ζνα παλαιότερο ζργο, επιφζροντασ  

ςε αυτό τισ απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ. 

Οι οργανιςμοί του Επιπζδου 2 ζχουν «μνιμθ». Δουλεφουν με τυποποιθμζνα υποδείγματα 

διαχείριςθσ ζργων ϊςτε κάκε ζργο να μθν ςχεδιάηεται από τθν αρχι, κάνουν διαχείριςθ αλλαγϊν, 

κακϊσ επίςθσ και αρχειοκετοφν τα «διδάγματα» του κάκε ζργου, ςυγκροτϊντασ και 

ςυςτθματοποιϊντασ ζτςι τθ διαχρονικά ςυςςωρευόμενθ τεχνογνωςία του οργανιςμοφ ςτθν 

διαχείριςθ ζργων. 

Επίπεδο 3: Αφορά οργανιςμοφσ οι οποίοι αφοφ ζχουν τυποποιιςει τον τρόπο διαχείριςθσ των 

ζργων παρακολουκοφν ςυςτθματικά, μζςω δεικτϊν, τθν επίδοςι τουσ και αξιοποιοφν τα δεδομζνα 

αυτά για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των διεργαςιϊν τουσ και του οργανιςμοφ ςτο ςφνολό του. Στο 

επίπεδο αυτό, εξετάηεται εάν ο οργανιςμόσ: 

α) καταγράφει και αξιοποιεί ειδικζσ μετριςεισ απόδοςθσ των ζργων του και  

β) λειτουργεί ζνα τμιμα με ςκοπό τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Θ ειδοποιόσ διαφορά του επιπζδου αυτοφ ωσ προσ το Επίπεδο 2, είναι ουςιαςτικά θ 

ανάλυςθ διεργαςιϊν και θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ του οργανιςμοφ. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι ο οργανιςμόσ να κζτει ςε λειτουργία ςυνεχείσ διεργαςίεσ βελτίωςθσ με εκ 

των προτζρων διαχείριςθ των προβλθμάτων, μζςω καταγεγραμμζνθσ τεχνογνωςίασ και ειδικισ 

τεχνολογίασ.  

Σε ότι αφορά τα ανωτζρω τρία επίπεδα διαχειριςτικισ επάρκειασ θ ςυγκριτικι μελζτθ 

αυτϊν ςτουσ δφο επιμζρουσ οδθγοφσ ΕΛΟΤ 1431-1:2008 και 1431:2:2008 εφαρμογισ, αναφορικά 

με τισ διεργαςίεσ του προτφπου κατζλθξαν ςτισ παρακάτω διαπιςτϊςεισ:  

 Για το επίπεδο 1 ςτθ διεργαςία «Ραρακολοφκθςθ τθσ Εκτζλεςθσ του Ζργου» θ 

τεκμθρίωςθ τθσ διεργαςία υλοποίθςθσ «Επικοινωνίεσ και αναφορζσ» δεν αποτελεί 

ςτοιχείου του ΣΔΕΡ και ςτουσ δφο επιμζρουσ οδθγοφσ, κακϊσ δεν απαιτεί θ ανάπτυξθ 

κάποιου ιδιαίτερου ςχεδίου τεκμθρίωςθσ αλλά αυτι μπορεί να γίνει με τα ςτοιχεία του 

φακζλου του ζργου (ειςερχόμενα ι παραγόμενα ζγγραφα) (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 44 και 

ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 45). Το ίδιο ακριβϊσ ιςχφει ςτουσ δφο οδθγοφσ για τθ διεργαςία 

υλοποίθςθσ «Ζλεγχοσ αλλαγϊν» (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 45 και ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 46).  

 Για το επίπεδο 1 ςτθ διεργαςία «Απολογιςμόσ, Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ 

Αποτελεςμάτων», θ διεργαςία υλοποίθςθσ «Εςωτερικζσ επικεωριςεισ» δεν είναι 

υποχρεωτικι, ςτουσ δφο οδθγοφσ, για το ςφνολο των διεργαςιϊν του οργανιςμοφ. Θ 

εφαρμογι τθσ εςωτερικισ επικεϊρθςθσ αποτελεί ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ και 

πιςτοποιείται με τα τεκμιρια των υπόλοιπων απαιτιςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ 
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καλφπτεται από τθ δθμιουργία και τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικισ τιρθςθσ του 

φακζλου του ζργου (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 51 και ΕΛΟΤ 1431-2:2008, 46). 

Αντίςτοιχα, ςε ότι αφορά τισ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ ςτον οδθγό 1431-3:2008, ςτον οποίο 

υπενκυμίηουμε ότι δεν ιςχφει θ κατθγοριοποίθςθ των Δικαιοφχων ςε επίπεδα επάρκειασ και 

αφορά ςτθν ιδιαίτερθ περίπτωςθ υλοποίθςθσ ειδικϊν δράςεων με ίδια μζςα, διαπιςτϊκθκαν τα 

εξισ:  

 Στθ διεργαςία «Σχεδιαςμόσ Ζργου» δεν υφίςταται θ διεργαςία υλοποίθςθσ «Ρρόγραμμα 

Ελζγχων», ςυγκεκριμζνα δεν απαιτείται θ κατάρτιςθ προγράμματοσ ελζγχου αλλά θ 

ουςία τθσ απαίτθςθσ καλφπτεται από τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ κατά τθν εκτζλεςθ 

του ζργου και τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου. Ομοίωσ, δεν απαιτείται θ 

εφαρμογι τθσ διεργαςίασ «Διαχείριςθ κινδφνων» (ΕΛΟΤ 1431-3:2008, 18). 

 Στθ διεργαςία «Εκτζλεςθ Ζργου», εφόςον θ εκτζλεςθ γίνεται από τον ίδιο τον οργανιςμό 

και περιλαμβάνει τθν προμικεια υλικϊν με κόςτοσ για το οποίο δεν απαιτείται θ 

διενζργεια διαγωνιςμοφ δεν εφαρμόηονται οι διεργαςίεσ υλοποίθςθσ του Ρίνακα 6 που 

αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου με εξωτερικό ανάδοχο (ΕΛΟΤ 1431-3:2008, 20).  

 Στθ διεργαςία «Ραρακολοφκθςθ τθσ Εκτζλεςθσ του Ζργου» αντίκετα με τα οριηόμενα 

ςτουσ υπόλοιπουσ δφο οδθγοφσ θ διεργαςίασ υλοποίθςθσ «Ζλεγχοσ αλλαγϊν» είναι 

τμιμα του ΣΔΡΕ και ο τρόποσ διαχείριςθσ προβλθμάτων και αλλαγϊν κα πρζπει να 

περιλαμβάνεται ςτο εγχειρίδιο (ΕΛΟΤ 1431-3:2008, 22-23). 

 Στθ διεργαςία «Απολογιςμόσ, Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων» δεν 

απαιτοφνται «Εςωτερικζσ επικεωριςεισ», ενϊ αξίηει να επιςθμανκεί ότι για τθν 

ςυγκεκριμζνθ διεργαςία ςτθν περίπτωςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ο οργανιςμόσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθ μζτρθςθ 

τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν του ζργου ωσ ηωτικό ςτοιχείο αξιολόγθςισ του. Θα 

πρζπει να ςχεδιάςει διεργαςίεσ για τθν ακρόαςθ τθσ «φωνισ των χρθςτϊν», όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςτον οδθγό (ΕΛΟΤ 1431-3:2008, 26). Θ ςυγκεκριμζνθ 

απαίτθςθ υπάρχει και ςτον οδθγό 1431-2:2008 (υπθρεςίεσ, προμικειεσ) όχι όμωσ ςτον 

οδθγό 1431-1:2008 (τεχνικά ζργα).  

4.6. Απαιτιςεισ Τεκμθρίωςθσ  

Σφμφωνα με τισ γενικζσ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ 1429:2008, θ τεκμθρίωςθ του ΣΔΕΡ πρζπει να 

περιλαμβάνει:  

 Εγχειρίδιο ΣΔΕΡ με περιγραφι του ςυςτιματοσ και τθ δζςμευςθ του οργανιςμοφ για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι του κακϊσ και το οργανόγραμμα του οργανιςμοφ 

 Ρεριγραφι του τρόπου εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων και τον κακοριςμό 

αρμοδιοτιτων π.χ. εγχειρίδιο διαδικαςιϊν  
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 Ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τον ζλεγχο των 

διεργαςιϊν όπωσ νομοκεςία, κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, πρότυπα και προδιαγραφζσ, 

οδθγίεσ εργαςίασ και τυποποιθμζνα ζγγραφα, τα οποία κα πρζπει να ελζγχονται ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ επάρκεια, θ αναγνϊριςθ, θ ενθμζρωςθ με τισ τρζχουςεσ ανακεωριςεισ 

και θ κοινοποίθςθ και διακεςιμότθτά τουσ για χριςθ ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ εργαςίασ 

και  

 Αρχεία που δθμιουργοφνται και αποδεικνφουν τθν εφαρμογι και τα αποτελζςματα των 

διεργαςιϊν, δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν.   

 Θ εξειδίκευςθ των ανωτζρω απαιτιςεων τεκμθρίωςθσ ανάλογα με τα τρία επίπεδα 

διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με τουσ οδθγοφσ 1431-1:2008 και 1431-2:2008 δίνονται ςτο 

ΡΑΑΤΗΜΑ- ΙV. Ενϊ επιςθμαίνεται ότι οι απαιτιςεισ τεκμθρίωςθσ του ΣΔΕΡ για ζργα που 

υλοποιοφνται με ίδια μζςα (οδθγόσ 1431-3:2008) δεν διαφοροποιοφνται από τισ γενικζσ 

απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ 1429:2008, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται παραπάνω.  

 

4.7. Οδθγοί Εφαρμογισ του Ρροτφπου 1429:2008 

Θ δομι των τριϊν οδθγϊν ταυτίηεται με αυτιν του ΕΛΟΤ 1429:2008. Στα κεφάλαια όπου 

παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των απαιτιςεων, ζχει αναπαραχκεί το πρωτότυπο κείμενο 

του ΕΛΟΤ 1429:2008, το οποίο ακολουκείται για κάκε ζνα από τα τρία επίπεδα επάρκειασ, από 

οδθγίεσ για τθν εφαρμογι και τθν αντίςτοιχθ ενδεικτικι τεκμθρίωςθ. 

Οι οδθγίεσ εφαρμογισ περιγράφουν το περιεχόμενο κάκε απαίτθςθσ και παρζχουν 

ςχετικζσ κατευκφνςεισ για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ που πρζπει να  προβεί ο οργανιςμόσ ϊςτε να 

αναπτφξει και να εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τθν κάλυψθ τθσ εκάςτοτε απαίτθςθσ. Θ 

παρεχόμενθ κακοδιγθςθ δεν προςκζτει, αλλάηει ι διαφοροποιεί τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ 

1429:2008, εξειδικεφει όμωσ τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου το ΕΛΟΤ 1429 αναφζρεται 

με τουσ όρουσ «όταν/εάν/ όπου απαιτείται/μπορεί να» (ΕΛΟΤ 1429:2008, 3).  

Στθν ενδεικτικι τεκμθρίωςθ αναφζρονται ωσ παραδείγματα τρόποι (εναλλακτικοί ι και 

ςυμπλθρωματικοί) με τουσ οποίουσ ο οργανιςμόσ κα μποροφςε να τεκμθριϊςει τθ ςυμμόρφωςι 

του με τθν αντίςτοιχθ απαίτθςθ του ΕΛΟΤ 1429.120 Θ τιρθςθ τθσ τεκμθρίωςθσ των οδθγϊν δεν είναι 

δεςμευτικι αλλά ο οργανιςμόσ μπορεί να επιλζξει άλλουσ ςυναφείσ και ιςοδφναμουσ τρόπουσ για να 

τεκμθριϊςει τθ ςυμμόρφωςθ (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 4). 

Οι οδθγοί 1431-1:2008 και 1431-2:2008 ςυνοδεφονται από δφο Ραραρτιματα που 

περιζχουν πλθροφοριακό υλικό για το Σχζδιο Φακζλου Ζργου (ΣΦΕ) και τα Στοιχεία 

Ραρακολοφκθςθσ Ζργου αντίςτοιχα. Το Σχζδιο Φακζλου Ζργου ακολουκεί τα περιεχόμενα του 

κεφαλαίου 7 «Υλοποίθςθ ζργου» του γενικοφ προτφπου (ΕΛΟΤ 1429:2008) και περιλαμβάνει 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 

                                                 
120

 Επιςθμαίνεται πωσ για τα επίπεδα 2 και 3 ςτθν ενδεικτικι τεκμθρίωςθ αναφζρονται μόνο τα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με 
το προθγοφμενο επίπεδο, ςτοιχεία.  
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ζργου. Θ δομι του ΣΦΕ βαςίηεται, όςο αναφορά ςτα παραγόμενα από τον οργανιςμό ςτοιχεία, 

κυρίωσ ςε τυποποιθμζνα ζγγραφα. Για τα ζργα που απαιτοφν τθ τιρθςθ του φακζλου με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο, το ΣΦΕ κα πρζπει να προςαρμόηεται κατάλλθλα ϊςτε να περιλαμβάνει και 

τον ωσ άνω αναφερόμενο κακοριςμζνο τρόπο τιρθςθσ. Ζτςι, οι φάκελοι των ζργων που 

υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013 κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τα ςτοιχεία 

τεκμθρίωςθσ που ορίηονται ςτο Ραράςτθμα ΙΙ και ΙΙΙ του Οδθγοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και 

Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων, όπωσ ζχουν οριςτεί από το πρϊθν ΥΡ.ΟΙ.Ο.  

Αντίςτοιχα, ςτο Ραράρτθμα Β του προτφπου παρατίκενται τα ελάχιςτα ςτοιχεία τα οποία 

μπορεί να καταχωρεί και να παρακολουκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι ο οργανιςμόσ για όλα τα 

ζργα. Ρθγι πλθροφοριϊν για τθ ςυμπλιρωςθ των ηθτοφμενων ςτοιχείων είναι οι φάκελοι 

παρακολοφκθςθσ των Ζργων.  

 

4.8. Τεχνικι Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ 1432:2008  

Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ 1432:2008 κακορίηει τισ απαιτιςεισ που πρζπει να 

ικανοποιοφν οι φορείσ που διενεργοφν τθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων διαχειριςτικισ επάρκειασ, 

ϊςτε να διαςφαλίηεται αντικειμενικι, αμερόλθπτθ επιβεβαίωςθ των οργανιςμϊν. Για τθν 

πιςτοποίθςθ των φορζων πιςτοποίθςθσ, από το Ε.ΣΥ.Δ., ςε ςυνδυαςμό με τθν ανωτζρω 

προδιαγραφι χρθςιμοποιείται το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2006 «Αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθ – Απαιτιςεισ για φορείσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ».  

Θ αναηιτθςθ ςτο ΕΣΥΔ προζβαλε 10 φορείσ που ζχουν λάβει τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ να 

διενεργοφν τθν πιςτοποίθςθ φορζων κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.121 Ενϊ από τθν επικοινωνία με τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, προζκυψε ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δυνθτικϊν 

Δικαιοφχων που ζχουν πιςτοποιθκεί μζχρι ςιμερα κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, δεν ξεπερνά τουσ 100 

οργανιςμοφσ.  

Από τισ υποχρεϊςεισ των φορζων πιςτοποίθςθσ αξίηει να αναφερκοφν θ: α) τιρθςθ 

μθτρϊου οργανιςμϊν ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγιςει επιβεβαίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ 

παρζχοντασ πλθροφορίεσ για τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ και διάκεςι του ςε δθμόςια 

πρόςβαςθ, 122 β) τιρθςθ μθτρϊου επικεωρθτϊν διαχειριςτικισ επάρκειασ με πλθροφορίεσ για τα 

                                                 
121 Συγκεκριμζνα τθν 6/3/2011, θ αναηιτθςθ ςτο Ε.ΣΥ.Δ. προζβαλε τουσ κάτωκι φορείσ πιςτοποίθςθσ: 1. BUREAU VERITAS 
QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ, 2. DQS HELLAS ΕΡΕ, 3. 
EUROCERT Α.Ε - Ευρωπαϊκι Εταιρεία Ελζγχων και Ριςτοποιιςεων, 4. HELLENIC LLOYD'S A.E., 5. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ 
Ε.Ρ.Ε., 6. TÜV RHEINLAND HELLAS Α.Ε. – Επικεωριςεισ Ριςτοποιιςεισ, 7. TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε., 8. ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘΣ Α.Ε., 9. ΕΤΑΙΕΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε., 
10. ΛΕΤΙΝΑ Α.Ε. Βλ. ςχετ. ςτο http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showResults.jsp, ανακτικθκε ςτισ 6.03.2011. 
122

 Κατ’ ελάχιςτο κα πρζπει να δθμοςιοποιοφνται : θ επωνυμία, οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ του οργανιςμοφ που εκτελοφν 
τισ βαςικζσ λειτουργίεσ υλοποίθςθσ του ζργου, τα ςχετικά κανονιςτικά ζγγραφα απαιτιςεων, το πεδίο εφαρμογισ τθσ 
επιβεβαίωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ του εγγράφου επιβεβαίωςθσ. 

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showResults.jsp,%20%20ανακτήθηκε%20στις%206.03.2011
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βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ 123 και γ) ενθμζρωςθ αρμόδιασ διαχειριςτικισ αρχισ ι/ και αρμόδιασ 

εκνικισ αρχισ και αποςτολι ςε μθνιαία βάςει των ςτοιχείων των αιτιςεων για πιςτοποίθςθ124 

κακϊσ και για τισ ενδεχόμενεσ αποφάςεισ μθ χοριγθςθσ επιβεβαίωςθσ, μεταβολζσ ςτισ 

χορθγθκείςεσ επιβεβαιϊςεισ125 και τα δεδομζνα που ειςάγονται ςτο μθτρϊο οργανιςμϊν και 

μθτρϊο επικεωρθτϊν (ΕΛΟΤ 1432:2008, 15-16). 

Τζλοσ, ςτο Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ δίνονται οδθγίεσ προσ τουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ διάρκειασ επικεϊρθςθσ του οργανιςμοφ που ζχει αιτθκεί 

τθν επιβεβαίωςθ τθσ επάρκειασ τουσ.   

 Θ πιςτοποίθςθ από τουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ των οργανιςμϊν που υλοποιοφν ζργα 

δθμοςίου χαρακτιρα ακολουκεί τθν παρακάτω διαδικαςία (Σχιμα 10).  

 

Σχιμα 10. Διαδικαςία επιβεβαίωςθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

 

Ρθγι: www.elot.gr  
 

                                                 
123

 Κατ’ ελάχιςτο κα πρζπει να περιλαμβάνονται : το ονοματεπϊνυμο, θ ειδικότθτα, θ εργαςιακι ςχζςθ του με το φορζα, 
θ εργαςιακι εμπειρία, θ κατάρτιςθ και θ εμπειρία επικεωριςεων.  
124

 Στοιχεία όπωσ θ επωνυμία του οργανιςμοφ, τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, τθν κατθγορία ζργων και επίπεδο 
διαχειριςτικισ επάρκειασ για το οποίο αιτείται επιβεβαίωςθ.  
125

 Μεταβολζσ όπωσ επανεπιβεβαίωςθ, αναςτολι ι/και απόςυρςθ επιβεβαίωςθσ, επζκταςθ ι/και περιοριςμόσ του 
πεδίου εφαρμογισ ι αναβάκμιςθ του επιπζδου διαχειριςτικισ επάρκειασ.   

Υποβολι αίτθςθσ και ςχετικισ τεκμθρίωςθσ 

Διενζργεια Ρροκαταρκτικισ Αξιολόγθςθσ  
(προαιρετικά) 

Διενζργεια Επικεϊρθςθσ Αρχικισ Αξιολόγθςθσ  
(Α και Β φάςθ) 

Λιψθ απόφαςθσ για πιςτοποίθςθ                                

            (ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ τριετοφσ διάρκειασ ) 

Διενζργεια Επικεωριςεων Επιτιρθςθσ  
(2 τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ) 

Διενζργεια Επικεϊρθςθσ Επαναξιολόγθςθσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΡΑ 
Θ ρφκμιςθ των βαςικϊν κατευκφνςεων για τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία με τθν 

οποία πραγματοποιείται θ εναλλακτικι επιβεβαίωςθ τθσ επάρκειασ των δικαιοφχων των πράξεων 

των Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2007 – 2013,126 ορίηεται ςτθν υπ’ αρικμ. 22867/ΕΥΘΥ 

984/28.05.2010 υπουργικι απόφαςθ127 του ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν. Σφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα θ 

διαχειριςτικι επάρκεια των Δικαιοφχων επιβεβαιϊνεται από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ που αςκοφν 

κακικοντα διαχείριςθσ των Ε.Ρ.,128με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ εγγράφου επιβεβαίωςθσ τθσ επάρκειασ 

του δικαιοφχου, που ιςχφει για όλα τα ςυγχρθματοδοτοφμενα Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ 2007-2013. 

Οι βαςικζσ απαιτιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ των Δικαιοφχων είναι : 

1. Θ ςυμβατότθτα του κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ του Δικαιοφχου με το κοινοτικό και 

εκνικό νομοκετικό και κανονιςτικό δίκαιο ςχετικά με τθν ανάκεςθ και υλοποίθςθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Ο οριςμόσ των υπθρεςιϊν ι και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεφκυνα για τισ 

διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ, ανάκεςθσ και διαχείριςθσ ςυμβάςεων, παρακολοφκθςθσ 

και πιςτοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου και οικονομικισ διαχείριςθσ ζργου.129 

3. Θ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν με τθ μορφι εγχειριδίου ι εγγράφων οδθγιϊν, 

που χρθςιμοποιεί για τθ λειτουργία του ο Δικαιοφχοσ 

4. Θ επάρκεια τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του Δικαιοφχου, θ οποία διαςφαλίηει επαρκι 

λειτουργικότθτα και αςφαλι αποκικευςθ – διαχείριςθ πλθροφοριϊν και αρχείων 

Στο παράρτθμα τθσ ανωτζρω υπουργικισ απόφαςθσ περιλαμβάνεται τυποποιθμζνο ζντυπο130  

με τισ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί, ανά τφπο επάρκειασ και να είναι ςε κζςθ να τεκμθριϊςει 

ο Δικαιοφχοσ. Σφμφωνα με το εν λόγω ζντυπο προκφπτουν οι διεργαςίεσ που πρζπει να 

εφαρμόηονται κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων και να περιγράφονται ςτο Εγχειρίδιο, οι οποίεσ 

αποτυπϊνονται ςτθ ςυνζχεια ςτον Ρίνακα 7.  

 

 

 

 

                                                 
126

 Κατ’ εξαίρεςθ, οι απαιτιςεισ για τουσ δικαιοφχουσ πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων του ςτόχου Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία προςδιορίηονται ςτισ οικείεσ προςκλιςεισ υποβολισ 
προτάςεων. Ενϊ δεν απαιτείται θ πιςτοποίθςθ των Δικαιοφχων τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ και ζργων που 
χρθματοδοτοφνται από ταμεία που ςυνιςτϊνται κατά το άρκρο 24 του Ν. 3614/2007 για τθν υλοποίθςθ ζργων Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ.  
127

 Υπ’ αρικμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 (ΦΕΚ/Β/792) «υκμίςεισ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ 
των δικαιοφχων τθσ περιόδου 2007 – 2013».  
128

 Ρ.χ. Διαχειριςτικζσ Αρχζσ/Ενδιάμεςεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ ι Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ.  
129

 Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ φπαρξθ ταμειακισ υπθρεςίασ ςτθ εςωτερικι δομι του οργανιςμοφ, εφ’ όςον 
προβλζπεται διαφορετικά από τθ νομοκεςία. Ραράδειγμα αποτελοφν οι Ρεριφζρειεσ όπου θ ταμειακι διαχείριςθ των 
ζργων που υλοποιοφν γίνεται από το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ που λειτουργεί ςε κάκε μια από τισ 13 
Ρεριφζρειεσ.  
130

 Ζντυπο εκπλιρωςθσ απαιτιςεων διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Α,Β,Γ.  
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Ρίνακασ 7. Διεργαςίεσ του Συςτιματοσ Επιβεβαίωςθσ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ των 

Δικαιοφχων από ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των Ε.Ρ.  

Κφριεσ Διεργαςίεσ Διεργαςίεσ Υλοποίθςθσ  Υποδιεργαςίεσ  

Ρρογραμματιςμόσ ζργων -

ενεργειϊν 

- Κατάρτιςθ ετιςιου προγράμματοσ, 
επανεξζταςθσ και πικανισ ανακεϊρθςισ 
του 

--- 

Σχεδιαςμόσ και ωρίμανςθ 

ζργων 

- Κακοριςμόσ απαιτιςεων ςχεδιαςμοφ και 
ωρίμανςθσ ζργων (μόνο για τφπου Α,Β)  
- Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων 
αδειοδοτιςεων – κυριότθτασ ακινιτων κ.α. 
(μόνο για τφπο Α)  

--- 

Διενζργεια διαγωνιςμοφ, 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ /επιλογι 

ωφελουμζνων 

- Ρροετοιμαςία και διενζργεια 
διαγωνιςμοφ  
- Αξιολόγθςθ προςφορϊν / ωφελουμζνων 
και χειριςμοφ ενςτάςεων 
- Υπογραφι ςφμβαςθσ – επιλογι 
ωφελουμζνων, ολοκλιρωςθ διαγωνιςμοφ 

 

Ραρακολοφκθςθ ζργου, 

πιςτοποίθςθ φυςικοφ 

αντικειμζνου 

Ραρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ ζργου 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ζλεγχοσ και παραλαβι φυςικοφ 
αντικειμζνου 
 
 
Εκτζλεςθ πράξθσ με ίδια μζςα (τφποσ Γ)  
 
 
 
 
Ενθμζρωςθ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
 

- Σχζδιο υλοποίθςθσ ζργου 
- Ζλεγχοσ προόδου του ζργου και 
παρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ 
- Διαχείριςθ προβλθμάτων και αλλαγϊν 
(τροποποιιςεισ ςυμβάςεων, τεχνικϊν 
δελτίων κ.α.) 
- Διαχείριςθ ποιότθτασ τεχνικϊν ζργων 
(μετριςεισ, ζλεγχοι υλικϊν κ.α.) (μόνο για 
τφπου Α) 
- Διαχείριςθ εγγράφων 
 
- Ριςτοποίθςθ φυςικοφ αντικειμζνου 
- Ζλεγχοσ τιρθςθσ λοιπϊν υποχρεϊςεων 
αναδόχου 
 
- Οριςμόσ και ςτελζχωςθ ομάδασ ζργου 
- Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβι φυςικοφ 
αντικειμζνου 

 
 
-Κατάρτιςθ και υποβολι εκκζςεων και 
αναφορϊν, επικοινωνία και ενθμζρωςθ 
διαχειριςτικισ αρχισ 
 

Οικονομικι Διαχείριςθ ζργου 

- Τιρθςθ υποχρεϊςεων 
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου  
- Διεκπεραίωςθσ πλθρωμϊν και τιρθςθσ 
λογιςτικοφ ςυςτιματοσ/ ςχεδίου 

--- 

Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 

και τιρθςθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ 

--- --- 

Ρθγι: Υπ’ αρικμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 απόφαςθ και ίδια Επεξεργαςία  

 

Επιπλζον, ο Δικαιοφχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί τυποποιθμζνα ζντυπα και να ικανοποιεί 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ςε ότι αφορά τθν οργανωτικι δομι και τθν υλικοτεχνικι του υποδομι, 

οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτο Σχιμα 11, το οποίο αναπαριςτά το ιςχφον εναλλακτικό ςφςτθμα 

πιςτοποίθςθ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-2013.  
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Σχιμα 11. Εναλλακτικό Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Δικαιοφχων ΕΣΡΑ 2007-2013 

 

Ρθγι: Advanced Quality Service.131  

Επιςθμαίνεται, ότι θ απαίτθςθ για τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των ζργων, τθν 

θλεκτρονικι διαςφνδεςθ με βάςεισ πλθροφοριϊν και θ φπαρξθ βιβλιοκικθσ με το ιςχφον κεςμικό 

πλαίςιο, πρότυπα τεφχθ και τουσ υπάρχοντεσ οδθγοφσ (θλεκτρονικι ι μθ) δεν υφίςταται για τθν 

επιβεβαίωςθ τφπου Γ, δθλαδι για ζργα χωρίσ τεχνικό αντικείμενο που υλοποιοφνται με ίδια.  

Με βάςθ το είδοσ των ζργων που προτίκεται να αναλάβει ο δυνθτικόσ Δικαιοφχοσ, θ 

επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ κατθγοριοποιείται ςτουσ παρακάτω τρεισ τφπουσ:  

1. Επιβεβαίωςθ τφπου Α, για ζργα με τεχνικό αντικείμενο και πιο ςυγκεκριμζνα δθμόςια 

ζργα υποδομισ και τεχνικζσ μελζτεσ. 

2. Επιβεβαίωςθ τφπου Β, για ζργα δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν. 

3. Επιβεβαίωςθ τφπου Γ, για ζργα χωρίσ τεχνικό αντικείμενο που υλοποιοφνται με ίδια μζςα, 

τα οποία δφναται να περιλαμβάνουν επί μζρουσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μζχρι ποςοςτοφ 30% 

του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. 

Ρζραν των ανωτζρω προβλζπεται και θ πιςτοποίθςθ Δικαιοφχων για τθν υλοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνου ζργου όταν αυτό είναι ζργο:  

 τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικι περίοδο για τα οποία ζχει ιδθ εκδοκεί απόφαςθ 

ζνταξθσ ςτο Γ’ ΚΡΣ και είτε αποςφρεται από το Γϋ ΚΡΣ για να ενταχκεί ςτο ΕΣΡΑ είτε 

τμιμα τθσ χρθματοδοτείται από το Γϋ ΚΡΣ και τμιμα τθσ από το ΕΣΡΑ (ζργα - γζφυρεσ).  

                                                 
131

 http://www.aqs.gr/?cat_id=500  

http://www.aqs.gr/?cat_id=500


Πιςτοποίθςθ Δικαιοφχων ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

 85 

 που υλοποιείται από Δικαιοφχο ςε μικρό νθςί με πλθκυςμό μικρότερο των 3.100 

κατοίκων κατά τθν τελευταία απογραφι ι απομακρυςμζνθ, ορεινι και μειονεκτικι 

περιοχι.132 

 για τθν υλοποίθςθ του οποίου απαιτοφνται ειδικζσ προδιαγραφζσ απαιτιςεων. 

Αλλά και για τουσ Δικαιοφχουσ για τουσ οποίουσ δεν επιβεβαιϊνεται θ διαχειριςτικι τουσ 

επάρκεια, προβλζπεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ για τθν μεταβίβαςθ τθσ 

αρμοδιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου. Θ μεταβίβαςθ γίνεται ςε υπθρεςία ςτθν οποία υπάγονται ι 

από τθν οποία εποπτεφονται ο οργανιςμόσ ι ςε ςυναφι δθμόςια υπθρεςία του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα ι αναπτυξιακι ανϊνυμθ εταιρεία των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλο 

φορζα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο οποίοσ ικανοποιεί τα κριτιρια διαχειριςτικισ 

επάρκειασ δικαιοφχων.133  

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ Δικαιοφχου με επιβεβαιωμζνθ διαχειριςτικι επάρκεια, που 

ςυνενϊνεται ι ςυγχωνεφεται με άλλον, αυτόσ οφείλει εντόσ εξαμινου να ενθμερϊςει το φάκελο 

τθσ διαχειριςτικισ του επάρκειασ υποβάλλοντασ ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ςτθν αρμόδια Ειδικι 

Υπθρεςία που το εξζδωςε, προκειμζνου να εκδοκεί νζο ζγγραφο επιβεβαίωςθσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ 

του νζου εγγράφου, τα ζγγραφα επιβεβαίωςθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ που ζχουν εκδοκεί 

μποροφν να χρθςιμοποιοφνται από το φορζα που προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ ι ςυνζνωςθ. 

φκμιςθ που αφορά ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ ζνα μεγάλο 

αρικμό Δικαιοφχων των πρϊθν Ρεριφερειϊν, Νομαρχιϊν και Διμων που ςυνενϊνονται.  

Οι Δικαιοφχοι προκειμζνου να λάβουν επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ υποβάλλουν 

αιτιςεισ – φακζλουσ μετά από πρόςκλθςθ που τουσ απευκφνεται από τθν αρμόδια ειδικι αρχι 

διαχείριςθσ. Οι προςκλιςεισ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτον προγραμματιςμό για τισ προςκλιςεισ 

υποβολισ προτάςεων για ζνταξθ πράξεων. Επομζνωσ ςτθ βάςθ αυτι μποροφν να εξειδικεφςουν 

τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται αλλά και τον τφπο τθσ επιβεβαίωςθσ 

τθσ επάρκειασ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ επάρκειασ πραγματοποιείται με διοικθτικό ζλεγχο του 

περιεχομζνου του φακζλου τθσ αίτθςθσ κακϊσ και με αυτοψία − επικεϊρθςθ.   

Οι Δικαιοφχοι οφείλουν να ενθμερϊνουν τθν ειδικι υπθρεςία που εξζδωςε το ζγγραφο 

επιβεβαίωςθσ τθσ επάρκειασ κακϊσ και τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ που ςυγχρθματοδοτοφν τα ζργα τουσ 

για κάκε οργανωτικι ι άλλθ μεταβολι ςτα ςτοιχεία που εξετάςτθκαν για τθν ζκδοςθ του εγγράφου 

επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ.  

                                                 
132

 Ειδικότερα για τουσ δικαιοφχουσ αυτοφσ και για τα δθμόςια ζργα υποδομισ ι προμικειεσ και υπθρεςίεσ, θ 

διευκφνουςα και θ οικονομικι υπθρεςία δεν απαιτείται να εντάςςονται ςτθν οργανωτικι δομι του δικαιοφχου, 
ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Ωσ απομακρυςμζνεσ, ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ νοοφνται 
αυτζσ όπωσ ορίηονται ςτθν 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 28

θσ
 Απριλίου 1975 περί τθσ ορεινισ γεωργίασ και τθσ 

γεωργίασ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ, όπωσ ιςχφει.  
133

 Στθν περίπτωςθ αυτι ο οργανιςμόσ ςτον οποίο μεταφζρεται θ αρμοδιότθτα υλοποίθςθσ του ζργου, ευκφνεται ζναντι 
του Δικαιοφχου για τθν καλι εκτζλεςθ των κακθκόντων του και ζναντι τρίτων ευκφνεται εισ ολόκλθρου με τον Δικαιοφχο. 
Αν ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ δεν ορίηεται διαφορετικά, εκπροςωπεί δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ τον Δικαιοφχο ζναντι 
των τρίτων κατά τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ μεταβίβαςθσ τθσ αρμοδιότθτασ υλοποίθςθσ. Μετά 
τθν παραλαβι προσ χριςθ, το ζργο παραδίδεται ςτον Δικαιοφχο μαηί με πλιρθ τεχνικι και οικονομικι τεκμθρίωςθ. Βλ. 
ςχετ. αρκρ. 10 παρ. 3 Ν. 3840/2010.  
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Στισ περιπτϊςεισ που κατά τθν υλοποίθςθ πράξθσ διαπιςτωκεί, μετά από διενζργεια επιτόπιασ 

επαλικευςθσ, επικεϊρθςθσ ι ελζγχου θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από τθν επιβεβαίωςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ, διατυπϊνονται ςυςτάςεισ 

προσ τον Δικαιοφχο και ενθμερϊνεται ςχετικά θ ειδικι υπθρεςία που εξζδωςε το ζγγραφο τθσ 

επάρκειασ για τθ λιψθ των προτεινόμενων επανορκωτικϊν μζτρων. 

Σφμφωνα με το διακζςιμο κατάλογο των πιςτοποιθμζνων Δικαιοφχων134  ο αρικμόσ τουσ 

ςτισ 18.06.2010 ανζρχονταν ςε περίπου 330 για το ςφνολο των 13 Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ 2007-2013. Θ 

πλειοψθφία αυτϊν, αφορά ςε οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα των πζντε Ρεριφερειακϊν 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων όπου ςυγκεντρϊνεται το 74,2% των παραπάνω Δικαιοφχων (245 

οργανιςμοί). Τα αναλυτικά ςτοιχεία για τον αρικμό των πιςτοποιθμζνων Δικαιοφχων παρατίκενται 

ςτον Ρίνακα 8 ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ V.  

 

                                                 
134

 Θ ενθμζρωςθ του καταλόγου πραγματοποιείται μία φορά ετθςίωσ τθν 30θ Ιουνίου, θμερομθνία που ςυμπίπτει με τισ 
προβλεπόμενεσ από τον Κανονιςμό ετιςιεσ εκκζςεισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, και αφορά ζργα/πράξεισ που 
ζχουν εγκρικεί προσ ςυγχρθματοδότθςθ ζωσ το τζλοσ του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ. Οι κατάλογοι των Δικαιοφχων 
ανά Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα που βρίςκονται αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΡΑ, περιλαμβάνουν ςτθν παροφςα 
φάςθ τουσ Δικαιοφχουσ ζωσ τισ 18/06/2010, με ζργα ζργα/πράξεισ που ζχουν εγκρικεί προσ ςυγχρθματοδότθςθ ζωσ τισ 
31 Δεκεμβρίου 2009.  Βλ. ςχετ. http://www.espa.gr/el/Pages/staticBeneficiariesList.aspx, ανακτικθκε ςτισ 6.03.2011.  

http://www.espa.gr/el/Pages/staticBeneficiariesList.aspx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΥΡΟΥ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΡΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.  

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 ορίηει τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα και κακορίηει για τουσ οργανιςμοφ που τα υλοποιοφν, τισ 

απαιτιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ αυτϊν. Ρροςεγγίηει ςυνολικά τθ 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, ορίηοντασ: 1. το πεδίο εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, 2. τισ απαιτιςεισ 

ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ, 3. τισ διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ, 4. τον τρόπο 

τεκμθρίωςθσ του ςυςτιματοσ, 5. τα κριτιρια και τισ απαιτιςεισ αξιολόγθςθσ του οργανιςμοφ, 6. τθ 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ του οργανιςμοφ και 7. τθ διαδικαςία διαπίςτευςθσ των φορζων 

πιςτοποίθςθσ των οργανιςμϊν.  

Ωσ «Μοντζλο Επιπζδου Ωριμότθτασ» εντοπίηει τα κενά και τα αδφνατα ςθμεία του 

οργανιςμοφ ςτθ διαχείριςθ των ζργων του και υποδεικνφει τισ αλλαγζσ και τισ ενζργειεσ που 

πρζπει να γίνουν για τθ μετάβαςθ ςτο ανϊτερο επίπεδο επάρκειασ. Δθλαδι, λειτουργεί ωσ 

εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ του οργανιςμοφ, παρζχοντασ πλθροφορίεσ για τθν υφιςτάμενθ 

ικανότθτα διαχείριςθσ ζργων, υποςτθρίηοντασ ζτςι τθ Διοίκθςθ να κζςει προτεραιότθτεσ και να 

λάβει τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διόρκωςθ ι βελτίωςθ των εφαρμοηόμενων διεργαςιϊν. Το 

γεγονόσ ότι θ κατάκτθςθ κάκε ανϊτερου επιπζδου προχποκζτει τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων 

των προθγοφμενων επιπζδων διαςφαλίηει ότι θ κλιμακωτι κατάκτθςθ των τριϊν επιπζδων 

ςυνεπάγεται τθν κλιμακωτι βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ ζργων του οργανιςμοφ.  

Βαςίηεται ςτθ διεργαςιοκεντρικι προςζγγιςθ των ςυςτθμάτων και επιβάλλει και ςτα τρία 

επίπεδα επάρκειασ, τθν παρακολοφκθςθ, τθ μζτρθςθ και τθν ανάλυςθ των λειτουργιϊν του 

ςυςτιματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των ζργων όχι μόνο με τον 

εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν αλλά και με τθν πρόλθψι 

τουσ.  

Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των ζργων κζτει απαιτιςεισ για τθ Διοίκθςθ, για τον 

τρόπο οργάνωςθσ, για τθν ποιότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ 

του οργανιςμοφ. Θ διαχείριςθ των ζργων γίνεται μζςα από ζξι διακριτζσ διεργαςίεσ: α) Ζναρξθ, β) 

Σχεδιαςμόσ, γ) Εκτζλεςθ δ) Ραρακολοφκθςθ, ε) Ολοκλιρωςθ και η) Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων, που 

αποτελοφν επιμζρουσ ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ΣΔΕΡ, άμεςα 

εξαρτϊμενεσ όμωσ ι μια από τθν άλλθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.    

Θ υλοποίθςθ των ζργων εντάςςεται ςτο ςτρατθγικό και επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του 

οργανιςμοφ και αποτυπϊνεται ςτο ετιςιο πρόγραμμα ζργων. Ωσ ελάχιςτο αποδεκτό επίπεδο κοινό 

για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ και για τισ τρεισ κατθγορίεσ ζργων, ορίηεται το  επίπεδο (επίπεδο 1) 

όπου ο οργανιςμόσ κατανοεί ότι θ υλοποίθςθ ενόσ ζργου ςυνεπάγεται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ, 

διαδικαςίεσ και μεκόδουσ υλοποίθςθσ που διαφζρουν από εκείνεσ των επαναλαμβανόμενων 

διοικθτικϊν εργαςιϊν του.  
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Με τθν ενςωμάτωςθ ςτο ΣΔΕΡ ςτοιχείων και από τισ πζντε ομάδεσ διεργαςιϊν τθσ 

Διαχείριςθσ Ζργων αλλά κυρίωσ εργαλείων τθσ, όπωσ το Σχζδιο Διαχείριςθσ Ζργου, θ Ανάλυςθ 

Δομισ Εργαςιϊν, θ χριςθ λογιςμικϊν διαχείριςθσ ζργων επιχειρείται θ ειςαγωγι μιασ περιςςότερο 

επιχειρθςιακά προςανατολιςμζνθσ διαχείριςθσ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα. Στο αρχικό 

(επίπεδο 1), θ υλοποίθςθ των ζργων βαςίηεται ςε βαςικζσ λειτουργίεσ διαχείριςθσ ζργου, οι οποίεσ 

αυξάνονται ανά επίπεδο επάρκειασ και ςτο καταλθκτικό επίπεδο (επίπεδο 3), ο οργανιςμόσ ζχει 

αναπτφξει τθν κατάλλθλθ κουλτοφρα διαχείριςθσ θ οποία υποςτθρίηεται από τα αντίςτοιχα 

λογιςμικά ςυςτιματα.  

Εντόσ του ςυςτιματοσ, θ υλοποίθςθ των ζργων ζχει δομθκεί ςτθ λογικι του κφκλου PDCA 

(Plan-Do-Check-Act), όπου ςτθ φάςθ Plan, που αντιςτοιχεί ςτθ διεργαςία «Ζναρξθ», γίνεται ο 

προςδιοριςμόσ των βαςικϊν παραμζτρων του ζργου, ςτθ Do, που αντιςτοιχεί ςτθ διεργαςία 

«Εκτζλεςθ», γίνεται θ υλοποίθςθ του ζργου, ςτθ Check, που αντιςτοιχεί ςτθ διεργαςία 

«Ραρακολοφκθςθ», γίνεται θ ςυγκζντρωςθ και μζτρθςθ ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ του 

ζργου και ςτθν Act, που αντιςτοιχεί με τθ διεργαςία «Απολογιςμόσ, Ανάλυςθσ και Αξιολόγθςθ 

Αποτελεςμάτων», γίνεται θ αξιολόγθςθ, θ ανάλυςθ μετριςεων και ο κακοριςμόσ των μζτρων 

βελτίωςθ.  

Ο κφκλοσ PDCA βρίςκει τθν πλιρθ εφαρμογι του, ςτο επίπεδο 3 - «ςυνεχι βελτίωςθ», 

όπου ο οργανιςμόσ ζχει αναπτυχκεί και κατζχει ζνα υψθλό επίπεδο διαχείριςθσ ζργων που 

ςτθρίηεται ςτθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθ και ςτθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ, με ηθτοφμενο 

τθ ςυνεχι βελτίωςθ των διεργαςιϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, και του οργανιςμοφ κατ’ 

επζκταςθ.   

Για τθν οργάνωςθ του οργανιςμοφ το πρότυπο επιλζγει τθ μορφι μιτρασ με ςκοπό να 

αντιμετωπίςει τουσ περιοριςμοφσ τθσ κλαςςικισ λειτουργικισ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του 

δθμοςίου, που δεν προωκεί τθ λογικι του προςανατολιςμοφ ςτο ζργο που απαιτείται για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων, δυςκολεφει τον ςυντονιςμό, δεν δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ ευκφνθσ για το 

ζργο ενϊ απαιτεί και πρόςκετο χρόνο για τθ λιψθ των αποφάςεων και τθν ανταπόκριςθ ςτουσ 

πελάτεσ/πολίτεσ. (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 5-6)  

Ζντονοσ είναι ο προςανατολιςμόσ του προτφπου, ςε όλα τα επίπεδα επάρκειασ και για όλεσ 

τισ κατθγορίεσ των ζργων, προσ τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ & Επικοινωνίασ. Θ 

χριςθ αυτϊν προβλζπεται όχι μόνο για τθν τιρθςθ επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων αναφορικά με 

τθν εξζλιξθ του ζργου και τθν υποβολι αναφορϊν, αλλά και για τθν οικονομικι διαχείριςθ όπου 

απαιτείται θ χριςθ του προβλεπόμενου λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και θ μθχανογραφθμζνθ 

οικονομικι διαχείριςθ. Ειδικότερα, για τα επίπεδα 2 και 3, προβλζπει τθν φπαρξθ 

επικαιροποιθμζνθσ ιςτοςελίδα για τθν επικοινωνία του οργανιςμοφ με το εξωτερικό και τθν 

προβολι του ζργου του, ενϊ ιδανικό κεωρεί τθν ανάπτυξθ ενόσ πλιρωσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ εγγράφων.  
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Θετικά αξιολογείται, επίςθσ, ότι το προτεινόμενο ΣΔΕΡ δεν απαιτεί τθν ανεξάρτθτθ 

λειτουργία του προσ τυχόν άλλα Συςτιματα Διαχείριςθσ που χρθςιμοποιεί ο οργανιςμόσ, αλλά 

αντικζτωσ τθν ενςωμάτωςθ των απαιτιςεϊν του ςε αυτά. Εξάλλου, το γεγονόσ ότι το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429:2008 αναπτφχκθκε με βάςει τθ δομι του προτφπου ISO 9001:2008, εξαςφαλίηει τθ 

ςυμβατότθτα των δφο προτφπων και διευκολφνει τθν ανάπτυξθ ενόσ ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ 

(Fitsilis P, Kirytopoulos Κ., Leopoulos V., 2011).  

Ππωσ επιςθμαίνουν και τα μζλθ τθσ Ειδικισ Ομάδασ Εργαςίασ 1 του προτφπου ΕΛΟΤ 

1429:2008, το πρότυπο κα αυξιςει ςθμαντικά τθ διαχειριςτικι ικανότθτα των οργανιςμϊν που 

υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα. Μερικζσ από τισ βελτιϊςεισ που κα επιφζρει θ εφαρμογι 

του είναι (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 9):  

 θ αναγνϊριςθ ότι θ διαχείριςθ ζργων είναι ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο γνϊςεων που 

απαιτεί τθν εφαρμογι γνϊςεων, ικανοτιτων, εργαλείων και τεχνικϊν ϊςτε οι 

δραςτθριότθτεσ των ζργων να ςυναντθςοφν τισ απαιτιςεισ των ζργων.  

 θ αναγνϊριςθ ότι τα ζργα κα πρζπει να διαχειρίηονται από προςωπικό που διακζτει 

επαρκείσ γνϊςεισ διαχείριςθσ ζργων  

 ο κακοριςμόσ ενόσ μοντζλου διαδικαςιϊν που καλφπτει όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ 

των ζργων  

 θ απαίτθςθ ότι κάκε ζργο του οργανιςμοφ πρζπει να ζχει ζνα ζγκυρο, επικαιροποιθμζνο 

και εμπεριςτατωμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ Ζργου 

 θ απαίτθςθ για ζνα πακζτο λογιςμικοφ διαχείριςθσ ζργου  

 το γεγονόσ ότι οι οργανιςμοί πρζπει να ςυλλζγουν δεδομζνα για να μετροφν τθν 

απόδοςι τουσ  

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ εφαρμογι ενόσ ΣΔΕΡ ζχει ςυνδεκεί με τθν αίτθςθ για 

χρθματοδότθςθ ζργων από το ΕΣΡΑ 2007-2003, λειτουργεί ωσ ιςχυρό κίνθτρο για τθ βελτίωςθ των 

ςυςτθμάτων των οργανιςμϊν, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν μζτρθςθ τθσ απόδοςισ 

τουσ (P. Fitsilis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, J.P. Pantouvakis & I. Saridakis, 2008, 9).  

Εκτόσ από τισ ανωτζρω γενικζσ διαπιςτϊςεισ, θ ειδικότερθ αξιολόγθςθ του προτφπου, ςε 

ςυνάρτθςθ με το ιδιαίτερο αντικείμενο πιςτοποίθςθσ και τουσ φορείσ που αυτό αφορά, κατζλθξε 

ςτα παρακάτω κετικά ςτοιχεία του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008.   

Θ υλοποίθςθ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθ γνϊςθ και 

τθν ορκι εφαρμογι του ςχετικοφ εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου, ςτοιχείο ςτο οποίο το ΣΔΕΡ 

αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ ζχει ενςωματϊςει ωσ απαίτθςθ για τθ Διοίκθςθ τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν επικαιροποίθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ νομοκεςίασ και προβλζπει, με αρκετι 

λεπτομζρεια τθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων με τα επιμζρουσ ςτάδια ενόσ διαγωνιςμοφ. Αξίηει 

να υπενκυμίςουμε ότι θ πολυνομία, οι ςυχνζσ αλλαγζσ του κεςμικοφ πλαιςίου και οι χρονοβόρεσ 

και απαιτθτικζσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των ςυμβάςεων, αποτελοφν ζνα από τα κφρια προβλιματα 
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και αίτια κακυςτεριςεων ςτθν υλοποίθςθ των εν λόγω ζργων. Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των 

αλλαγϊν και θ ενςωμάτωςθ αυτϊν ςτο ΣΔΕΡ ςυμβάλλουν ςτθ ςυμμόρφωςθ του οργανιςμοφ προσ 

τισ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ, ςτθν πρόλθψθ αςτοχιϊν και προβλθμάτων κατά τθν προκιρυξθ και τθν 

υλοποίθςθ των ζργων.  

Θ απαίτθςθ για φπαρξθ ξεχωριςτϊν υπθρεςιακϊν μονάδων ι οργάνων ι υπευκφνων για 

ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ (προγραμματιςμόσ, ςχεδιαςμόσ, διενζργεια διαγωνιςμοφ, 

παρακολοφκθςθ, οικονομικι διαχείριςθ, εςωτερικόσ ζλεγχοσ), διαςφαλίηει τισ οργανωτικζσ 

προχποκζςεισ υλοποίθςθσ του ζργου, οδθγεί ςτθν τμθματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ που αξιοποιεί 

τθν εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και τον 

καλφτερο ςυντονιςμό των λειτουργιϊν αυτϊν.135  

Θ δυνατότθτα οριςμοφ υπευκφνων (αντί μονάδων ι οργάνων) για τισ παραπάνω 

λειτουργίεσ, εξυπθρετεί όχι μόνο τουσ μικροφσ οργανιςμοφσ αλλά και τθν πλειοψθφία των 

οργανιςμϊν που δεν περιλαμβάνουν ςτο τυπικό οργανόγραμμά τουσ διακριτζσ υπθρεςιακζσ 

μονάδεσ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, δεδομζνου ότι θ υλοποίθςθ ζργων αποτελεί μια εκ των 

αρμοδιοτιτων τουσ ι ζνα εκ των μζςων επίτευξθσ του ςκοποφ για τον οποίο ζχουν ςυςτακεί.    

Τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα και των τριϊν κατθγορικϊν (τεχνικά ζργα, προμικειεσ- 

υπθρεςίεσ, ζργα εκτελοφμενα με ίδια μζςα) αν και ζχουν τον ίδιο κφκλο ηωισ και θ υλοποίθςι τουσ 

ακολουκεί τισ ίδιεσ διεργαςίεσ, παρουςιάηουν λόγω τθσ φφςθσ τουσ κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά που τα διαφοροποιοφν μεταξφ τουσ. Το γεγονόσ ότι για τθν εξειδίκευςθ του 

γενικοφ προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 επιλζχκθκε θ ανάπτυξθ τριϊν επιμζρουσ οδθγϊν εφαρμογισ 

(1431-1:2008, 1431-2:2008 και 1431-3:2008), προςαρμοςμζνοι ςτα χαρακτθριςτικά και ςτισ 

απαιτιςεισ των τριϊν κατθγοριϊν ζργων, με αντίςτοιχεσ οδθγίεσ εφαρμογισ, διευκολφνει τθν 

κατανόθςθ των απαιτιςεων και τθ ςφνδεςθ αυτϊν με τθν κάκε μια κατθγορία ζργου.  

Επιπλζον, το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ «Ενδεικτικι Τεκμθρίωςθ» που ακολουκεί κάκε 

απαίτθςθ του προτφπου, ανά επίπεδο επάρκειασ, περιλαμβάνει ζνα ευρφ ςφνολο εναλλακτικϊν 

μεκόδων και τρόπων ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του ΣΔΕΡ και παρζχει ςτον οργανιςμό τθ 

δυνατότθτα επιλογισ εκείνων που ταιριάηουν περιςςότερο ςτα ιδιαίτερα οργανωτικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά του.  

Θ κοινι δομι που ακολουκοφν οι τρεισ οδθγοί, ςτθν παρουςίαςθ των απαιτιςεων και ςτθν 

απαρίκμθςθ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν τεκμθρίωςθ αυτϊν, διευκολφνει τον εντοπιςμό 

των διαφοροποιιςεων ανά κατθγορία ζργου, όπου υπάρχουν, υποβοθκϊντασ ζτςι τον οργανιςμό 

που επικυμεί να αιτθκεί ταυτόχρονα τθν πιςτοποίθςθ για περιςςότερεσ από μια κατθγορίεσ ζργων.  

Τζλοσ, οι οδθγοί περιγράφουν και επιςθμαίνουν τισ αλλθλεξαρτιςεισ των λειτουργιϊν των 

επιμζρουσ ζξι διεργαςιϊν υλοποίθςθσ ζργων και τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και 

                                                 
135

 Βλ. ςχετ. Δ. Μπουραντάσ, 2002, 148.  
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ςυμπλθρωματικότθτασ αυτϊν, επιτυγχάνοντασ τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του ΣΔΕΡ 

και τθσ διαδρομισ του ζργου από τθν ζναρξθ ζωσ τθν ολοκλιρωςι του.   

 

 Ωςτόςο, εντοπίςτθκαν και ςθμεία που δθμιοφργθςαν ςχετικό προβλθματιςμό και μζςα 

από μια πιο αυςτθρι αξιολόγθςθ, κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ μειονεκτιματα ι κενά του 

ΕΛΟΤ 1429:2008.  

Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων απαιτείται ο οριςμόσ ςτελζχουσ του οργανιςμοφ που κα είναι 

υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν του ΣΔΕΡ, τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ όλων 

των απαιτιςεϊν του, αλλά και τθν ειςιγθςθ ςτθ Διοίκθςθ για τισ βελτιϊςεισ που απαιτοφνται. 

Ωςτόςο, δεν προβλζπεται θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν κατά αποκλειςτικό τρόπο, αλλά 

αυτζσ αςκοφνται παράλλθλα και με άλλεσ που ζχουν ανατεκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςτζλεχοσ. Το 

γεγονόσ αυτό δεν δίνει ςαφι διάκριςθ και δεν προβάλλει τθ ςθμαντικότθτα του ςυγκεκριμζνου 

ρόλου, με κίνδυνο να μθν γίνει απόλυτα αποδεκτόσ εντόσ και εκτόσ του οργανιςμοφ, αλλά και να 

εκλθφκεί από το ίδιο το ςτζλεχοσ ωσ επιπρόςκετοσ φόρτοσ εργαςίασ.  

Εξάλλου, οι ςυνεχζσ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα, 

που απαιτοφν τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα και το ςυνεχι ζλεγχο τιρθςθσ αυτϊν, 

επιβάλλουν, ειδικά για οργανιςμοφσ που υλοποιοφν πολλά ζργα, τθν αποκλειςτικι απαςχόλθςθ με 

το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, προςδίδοντασ όχι μόνο τθν αναγκαία ςπουδαιότθτα ςτο 

ςυγκεκριμζνο ρόλο και ςτο ίδιο το ΣΔΕΡ, αλλά εξαςφαλίηοντασ και τισ προχποκζςεισ για πλιρθ 

αφοςίωςθ και ουςιαςτικι εναςχόλθςθ.  

Ωσ μειονζκτθμα του ΣΔΕΡ κρίνεται και το γεγονόσ ότι για το επίπεδο 1, ςτα τεχνικά ζργα 

υποδομισ και ςτα ζργα που αφοροφν προμικειεσ-υπθρεςίεσ, θ διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ δεν 

αποτελεί ςτοιχείο του ςυςτιματοσ και θ εν λόγω διαδικαςία τεκμθριϊνεται από τα ςτοιχεία τθσ 

ςχετικισ αλλθλογραφίασ που υπάρχει ςτο φάκελο του ζργου. Ειδικά για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

ζργα όπου υπάρχει θ ανάγκθ ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων για τθν πρόοδο του φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου, ϊςτε να είναι εφικτι θ προβλεπόμενθ, ςε τακτικά χρονικά 

διαςτιματα, ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ διαχείριςθσ (μθνιαία δελτία δαπανϊν, τριμθνιαία ι 

εξαμθνιαία δελτία προόδου φυςικοφ αντικειμζνου), θ επικοινωνία τόςο με τθν υπθρεςιακι 

μονάδα που ζχει αναλάβει τθν ταμειακι διαχείριςθ του ζργου (εςωτερικι επικοινωνία) όςο και με 

τον ανάδοχο, για τθ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και τθν προϊκθςθ αυτϊν προσ 

τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ (εξωτερικι επικοινωνία) κα πρζπει να ζχει περιλθφκεί ςτο ςφςτθμα, 

ϊςτε να ζχουν διαςφαλιςτοφν οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ επικοινωνίασ.  

Επίςθσ, κα πρζπει να ζχουν προβλεφκεί ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ϊςτε να επιτυγχάνεται 

θ εςωτερικι επικοινωνία των μονάδων ι οργάνων ι υπευκφνων των επιμζρουσ διακριτϊν 

διεργαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου, που είναι απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ενθμζρωςθσ όλων 
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των εμπλεκόμενων, εντόσ του οργανιςμοφ, για τθ μεταφορά των κατευκφνςεων τθσ Διοίκθςθσ 

αλλά κυρίωσ για τθ γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ νομοκεςίασ.  

Το γεγονόσ ότι το ΣΔΕΡ αφορά ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ ζργων δθμοςίου 

χαρακτιρα, ςυνεπάγεται ότι πυρινασ του ςυςτιματοσ αλλά και απϊτεροσ ςκοπόσ του κα πρζπει 

να είναι θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των αποδεκτϊν – χρθςτϊν- ωφελοφμενων των ζργων, δθλαδι 

των πολιτϊν τθσ χϊρασ. Οι αναφορζσ, ωςτόςο, ςτον παράγοντα «αποδζκτθσ-χριςτθσ-

ωφελοφμενοσ- πολίτθσ» είναι ελάχιςτεσ. Στο γενικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 υπάρχει μόνο μια 

αναφορά ςτουσ χριςτεσ των ζργων και ςυγκεκριμζνα ςτθν καταγραφι των αναγκϊν όπου ο 

οργανιςμόσ «κα πρζπει να εντοπίηει τισ ανάγκεσ των ζργων που δθμιουργοφν αξία, καλφπτουν 

ανάγκεσ και παρζχουν οφζλθ ςε πικανοφσ χριςτεσ και αποδζκτεσ του ζργου». Θ ίδια αναφορά 

επαναλαμβάνεται ςτουσ τρεισ επιμζρουσ οδθγοφσ, όπου επιπλζον υπάρχει, ςτθ διεργαςία 

διαχείριςθ παραπόνων, θ απαίτθςθ για καταγραφι, αξιολόγθςθ και εξζταςθ των παραπόνων από 

τρίτουσ ι ενδιαφερόμενουσ του ζργου.  

Ρολφ κετικι αξιολογείται θ απαίτθςθ τθσ διεργαςίασ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των 

ζργων που αφοροφν ςε προμικειεσ – υπθρεςίεσ και εκείνων που εκτελοφνται με ίδια μζςα, για 

μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν του ζργου, που κεωρείται ηωτικό ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ 

και ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ εξαςφάλιςθσ αυτισ. Θ απουςία του ςυγκεκριμζνου 

ςτοιχείου ςτα τεχνικά ζργα υποδομισ, όπου θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ζργων 

ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτθν τιρθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Ζργου και τισ αποκλίςεισ από το 

αρχικό αντικείμενο χωρίσ να υπάρχει κακόλου θ διάςταςθ τθσ γνϊμθσ των χρθςτϊν, αξιολογείται 

αρνθτικά και αποτελεί ςθμείο του προτφπου που προτείνεται να επανεξεταςτεί. Γενικότερα, 

εκτιμάται ότι θ διάςταςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ κα ζπρεπε να είναι περιςςότερο ζντονθ 

ςτα κείμενα του προτφπου και να εξαςφαλίηεται με πιο ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

εξειδικευμζνεσ κατευκφνςεισ.  

Ζνα ακόμθ ςθμείο που προτείνεται να επανεξεταςτεί είναι θ απαίτθςθ για εςωτερικζσ 

επικεωριςεισ του ςυνόλου των διεργαςιϊν του οργανιςμοφ. Το γεγονόσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

απαίτθςθ δεν προβλζπεται ςτο επίπεδο επάρκειασ 1 των τεχνικϊν ζργων και των ζργων που 

αφοροφν ςε προμικειεσ – υπθρεςίεσ αλλά κυρίωσ ότι δεν αποτελεί ςτοιχείο του ΣΔΕΡ ςτα ζργα 

που εκτελοφνται με ίδια μζςα, δθμιοφργθςε προβλθματιςμό για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ 

των ζργων, δεδομζνου ότι μζςω των επικεωριςεων μπορεί να γίνει ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ 

προβλθμάτων και θ αντιμετϊπιςι τουσ, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται προβλιματα νομιμότθτασ και 

κανονικότθτασ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων αλλά και να διαςφαλιςτεί ότι οι γενικοί ςτόχοι του 

οργανιςμοφ υλοποιοφνται με επιτυχία, εντόσ του πλαιςίου λειτουργίασ του φορζα. 136 

                                                 
136

 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ είχε κακοριςτεί ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ κατάρτιςθσ του 
ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-2013, ςτοιχείο όμωσ που δεν 
ζχει ενςωματωκεί τόςο ςτο ΕΛΟΤ 1429:2008 όςο και ςτο εναλλακτικό ςφςτθμα επιβεβαίωςθσ που γίνεται από τισ ειδικζσ 
υπθρεςίεσ διαχείριςθσ. Βλ. ςχετ. Υπ’ αρικμ.  ΕΥΣΣΑΑΡ 1469/4.05.2007 ζγγραφο του πρϊθν Υπουργείου Οικονομίασ και 
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Επιπλζον, κα πρζπει να γίνει θ αναφορά ςε κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που 

παρουςιάηει θ πιςτοποίθςθ των ζργων που εκτελοφνται με ίδια μζςα. Βαςικι διαφοροποίθςθ τθσ 

πιςτοποίθςθσ των οργανιςμϊν που υλοποιοφν ζργα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςε ςχζςθ με τισ 

υπόλοιπεσ δφο κατθγορίεσ ζργων, είναι ότι δεν προβλζπεται θ κατάταξθ των οργανιςμϊν ςε 

επίπεδα επάρκειασ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται α) ςτθ φφςθ των ζργων αυτϊν (δράςει ΕΚΤ137), που 

αφοροφν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν παροχι άυλων υπθρεςιϊν, β) ςτο ότι δεν απαιτείται θ επιλογι 

αναδόχων μζςω τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ που μειϊνει ςθμαντικά τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ, 

γ) ςτο ότι οι ωφελοφμενοι των ςυγκεκριμζνων ζργων επιλζγονται με κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ και 

ποιοτικά κριτιρια που προβλζπονται ρθτά ςτθ νομοκεςία και εκτελοφνται, ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ, από άλλουσ φορείσ του δθμοςίου.138  

Ραρόλο που αναγνωρίηεται θ δυςκολία κακοριςμοφ επιπζδων απόδοςθσ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζργων, θ απουςία κατάταξθσ των Δικαιοφχων ςε επίπεδα επάρκειασ 

εκτιμικθκε ωσ κενό του ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι θ υλοποίθςθ ζργων με ίδια μζςα δθμιουργεί 

μεγαλφτερεσ δεςμεφςεισ για τον οργανιςμό που απορρζουν από τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 

υλοποίθςθσ των ζργων και θ ανάγκθ για αξιολόγθςθ του οργανιςμοφ και τον εντοπιςμό των 

ςθμείων που χριηουν βελτίωςθσ, υφίςταται και ςτθν περίπτωςθ των ζργων αυτϊν.  

Επιπρόςκετα, ςτθν εν λόγω κατθγορία ζργων, δεν είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ μονάδασ ι 

οργάνου ι υπεφκυνου για τισ διεργαςίεσ α) προγραμματιςμό ζργων και ενεργειϊν και β) 

ςχεδιαςμό και ωρίμανςθ ζργων αλλά θ απαίτθςθ αυτι αφορά κατ’ ελάχιςτον τισ διεργαςίεσ 

παρακολοφκθςθσ και πιςτοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ και τθν οικονομικι 

διαχείριςθ. Θ υλοποίθςθ του ζργου με ίδια μζςα ςαφϊσ περιορίηει τισ απαιτιςεισ για εξαςφάλιςθ 

των απαιτοφμενων πόρων, (ανκρϊπινου δυναμικοφ, εξοπλιςμό κλπ)  δεν αναιρεί όμωσ τθν ανάγκθ 

για προετοιμαςία και εξαςφάλιςθ ενεργειϊν ωρίμανςθσ και ορκοφ προγραμματιςμοφ και 

ςχεδιαςμοφ. Ενϊ θ υπόδειξθ του ςχετικοφ οδθγοφ για χριςθ του Τεχνικοφ Δελτίου Ζργου ωσ Σχζδιο 

Διαχείριςθσ Ζργων εκτιμάται ότι δεν εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ζργου που 

απαιτεί μια πιο αναλυτικι και μελετθμζνθ προςζγγιςθ. Επίςθσ, ωσ αρνθτικό ςθμείο εκτιμικθκε ότι 

ο οδθγόσ 1431-3:2008, δεν ςυνοδεφεται από Ραραρτιματα με πλθροφοριακό υλικό για τθν 

                                                                                                                                                       
Οικονομικϊν με κζμα «Κριτιρια διαχειριςτικισ επάρκειασ Δικαιοφχων των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τθσ περιόδου 
2007-2013».  
137

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ζνα από τα τρία Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ Ε.Ε για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007-2013. Αποτελεί το βαςικό χρθματοδοτικό μθχανιςμό, μζςω του οποίου θ Ε.Ε. επενδφει ςτον άνκρωπο, 
ςτθρίηοντασ τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ και ενκαρρφνοντασ τθ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων 
εργαςίασ. Στθρίηει παρεμβάςεισ που αναφζρονται ςτθν προςαρμοςτικότθτα εργαηομζνων και επιχειριςεων, ςτθν 
πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ και διαρκισ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των αιτοφντων εργαςία και των ανενεργϊν 
ατόμων, ςτθν κοινωνικι ζνταξθ μειονεκτοφντων ατόμων, ςτθν ενίςχυςθ ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςω μεταρρυκμίςεων 
ςτα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου μάκθςθ, ςτθν ενίςχυςθ 
κεςμικϊν δυνατοτιτων και αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, των Κοινωνικϊν Εταίρων και των Μθ 
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων. Οι δράςεισ αυτζσ απευκφνονται ςε : άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, μετανάςτεσ, μειονότθτεσ, 
νζουσ που ειςζρχονται για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά εργαςίασ, μακροχρόνιουσ άνεργουσ, εργαηόμενουσ μεγάλθσ θλικίασ, 
γυναίκεσ που δυςκολεφονται να ενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω τθσ φφλαξθσ εξαρτθμζνων ατόμων (όπωσ παιδιά 
και θλικιωμζνοι). Βλ. ςχετ. http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=28, ανακτικθκε ςτισ 12.03.2011. 
138

 Για παράδειγμα θ υλοποίθςθ των ζργων «Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ανζργων» γίνεται από τθ δομι και το προςωπικό 
του οργανιςμοφ, οι ωφελοφμενοι όμωσ των προγραμμάτων αξιολογοφνται και υποδεικνφονται από τισ υπθρεςίεσ του 
Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ).  

http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=28
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κατάρτιςθ Σχεδίου Φακζλου Ζργο και Στοιχεία για τθν Ραρακολοφκθςθ του ζργου που ςυνοδεφουν 

τουσ δφο άλλουσ οδθγοφσ.   

 

Ρζραν των ανωτζρω, και διαπιςτϊνοντασ, ότι θ ομαλι λειτουργία ενόσ ΣΔΕΡ-ΕΛΟΤ 

1429:2008 προχποκζτει τθν φπαρξθ και τθν ευκυγράμμιςι του με διοικθτικζσ λειτουργίεσ και 

επιμζρουσ ςυςτιματα διοίκθςθσ, τα οποία ωςτόςο δεν εφαρμόηονται ι εφαρμόηονται με 

αποςπαςματικό τρόπο ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ, προζκυψε ςχετικόσ προβλθματιςμόσ για 

τθ δυνατότθτα άμεςθσ εφαρμογισ του προτφπου και τθ δυςκολία ανάπτυξθσ ενόσ 

αποτελεςματικοφ ΣΔΕΡ.  

Συγκεκριμζνα θ ανάπτυξθ και λειτουργία του ΣΔΕΡ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 απαιτεί α) τθ 

ςφνδεςθ του ΣΔΕΡ με τουσ ςτόχουσ και τθ ςτρατθγικι του οργανιςμοφ, β) τθν φπαρξθ 

οργανογραμμάτων, γ) τθν περιγραφι κζςεων εργαςιϊν, γ) τθ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και 

δ) τθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ.   

Το πρότυπο υπογραμμίηει τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςφνδεςθσ των ζργων με τουσ ςτόχουσ του 

οργανιςμοφ, οι οποίοι αναφζρονται ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ δθμιουργία το κατάλλθλου 

εργαςιακοφ κλίματοσ κακϊσ και κίνθτρο για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ΣΔΕΡ, και προτείνει, 

για τουσ οργανιςμοφσ τουσ ςτενοφ δθμοςίου τομζα, τθ χριςθ των ρυκμίςεων τθσ νομοκεςίασ για τθ 

«Διοίκθςθ μζςω ςτόχων». Ωςτόςο, ο εν λόγω νόμοσ δεν φαίνεται να ζχει ουςιαςτικά εφαρμοςτεί  

αποδεικνφοντασ τθν αςυμβατότθτα τζτοιων προςεγγίςεων με τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ τθσ ελλθνικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ που πθγάηει μεταξφ άλλων και από το νομικό προςανατολιςμό τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλικισ κουλτοφρασ, που κακιςτά τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ διοίκθςθσ ακατανόθτεσ και 

ξζνεσ (Ραςςάσ Α., Τςζκοσ Θ., 2009, 137-138 ).139  

Κατά το πρότυπο, ςτο πλαίςιο του ςκοποφ τθσ λειτουργίασ και των επιχειρθςιακϊν του ςτόχων 

ο οργανιςμόσ, ςτθ διεργαςία τθσ καταγραφισ αναγκϊν, κα πρζπει να ερευνά, να καταγράφει και να 

εξετάηει τισ ανάγκεσ, τισ προτάςεισ και τα αιτιματα που τίκενται για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 

ζργων. Θ ουςιαςτικι εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ αυτισ προχποκζτει όμωσ, όχι μόνο τθ χριςθ 

κατάλλθλων μεκόδων ζρευνασ αλλά και τθ ςυνεργαςία και διαβοφλευςθ του οργανιςμοφ με τουσ 

ωφελοφμενουσ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μζρθ του ζργου, διαδικαςίεσ που είναι άγνωςτεσ για τθν 

ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ, και δεν ζχουν ενςωματωκεί ςε αυτιν τθσ υλοποίθςθσ των ζργων.  

                                                 
139

 Από τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και 
Αποδοτικότθτασ) ο αρικμόσ των φορζων που μζχρι το 2008 ζχει εκδϊςει αποφάςεισ κακοριςμοφ ςτόχων ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 3230/2004, μόλισ υπερζβαινε τουσ δζκα όπου πρόκειται κυρίωσ για Ρεριφζρειεσ και 
Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και όχι για επιτελικζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων όπου θ κουλτοφρα των ςτελεχϊν τουσ 
είναι περιςςότερο ςυμβατι με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διοίκθςθσ. Επιπλζον, μόνο ςε δφο περιπτϊςεισ (Διμοσ 
Θεςςαλονίκθσ, Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ) ζχουν κακοριςτεί δείκτεσ μζτρθςθσ 
αποτελεςματικότθτασ/αποδοτικότθτασ. (Σπακουρι Α., Σπθλιωτόπουλοσ Ι., 2008,39). Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι 
ςφμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» οι διατάξεισ του Ν. 3230/2004 δεν ζχουν εφαρμογι ςτουσ νζουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ, 
και Βϋ βακμοφ, γεγονόσ που αναιρεί τθ μζχρι ςιμερα προςπάκεια που ζχει γίνει ςτουσ φορείσ αυτοφσ. Βλ. ςχετ. παρ. 8 
άρκρου 267 και παρ. 15 άρκρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87).  
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Ρεραιτζρω αναφζρεται, ότι ο οργανιςμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν επίτευξθ των ςτόχων μπορεί να 

εφαρμόςει ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα ανταμοιβϊν (υλικϊν ι θκικϊν). Ωσ γνωςτόν, μζχρι ςιμερα δεν 

ζχει επιχειρθκεί θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ ανταμοιβισ των δθμοςίων υπαλλιλων, ενϊ θ  μζτρθςθ 

τθσ ατομικισ απόδοςθσ αυτϊν, αποτελεί μία τυπικι και υποκειμενικι διαδικαςία που ςτθρίηεται ςε 

αςαφι κριτιρια αξιολόγθςθσ140 δθμιουργϊντασ ζλλειμμα αξιοπιςτίασ ςτθν εν λόγω διαδικαςία, θ 

οποία όπωσ θ πράξθ αποδεικνφει δθμιουργεί απατθλι εικόνα τθσ διοικθτικισ πραγματικότθτασ, 

εφόςον το ςφνολο ςχεδόν των αξιολογθκζντων βακμολογείται με άριςτα (Σωτθράκου Τ., Ηζπου Μ., 

2005).  

Τα παραπάνω οφείλονται ςτθν απουςία μιασ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ για τθ διοίκθςθ και τθν 

αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπου θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων ςτισ κζςεισ εργαςίεσ 

γίνεται χωρίσ τθν ουςιαςτικι αξιολόγθςθ των προςόντων τουσ, και θ βελτίωςθ των ικανοτιτων τουσ 

αποτελεί ςχεδόν αποκλειςτικά προςωπικι επιλογι, κακϊσ δεν υφίςταται διαδικαςία καταγραφισ 

των αναγκϊν εκπαίδευςθσ τουσ για τθ ςυνεχι κατάρτιςι τουσ ςε κζματα που άπτονται τθσ 

υλοποίθςθσ των ζργων. Θ όλθ διαδικαςία αξιοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των δθμοςίων 

υπαλλιλων, δυςχεραίνεται ςθμαντικά από τθν απουςία βαςικϊν οργανωτικϊν προχποκζςεων 

όπωσ θ περιγραφι κζςεων εργαςίασ και κακθκόντων και λειτουργικϊν οργανογραμμάτων που να 

ςυμβαδίηουν με τισ πραγματικζσ απαιτιςεισ.141  

Ρεριοριςμζνθ, είναι μζχρι ςιμερα, και θ αξιοποίθςθ και θ ενςωμάτωςθ ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ, των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ τόςο για τθν εςωτερικι λειτουργία 

των υπθρεςιϊν όςο και για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Θ μθ 

ενςωμάτωςθ οφείλεται μεταξφ άλλων ςτθν ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ςτθν ζλλειψθ 

εξοικείωςθσ των ςτελεχϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Σχεδόν το ςφνολο των οργανιςμϊν δεν 

χρθςιμοποιεί εφαρμογζσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ εγγράφων (Document Management) και 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (Workflow Management), οι λειτουργίεσ τθσ μιςκοδοςίασ, τθσ 

οικονομικισ διαχείριςθσ και τισ διαχείριςθσ του προςωπικοφ καλφπτονται από εφαρμογζσ 

λογιςμικοφ ςε ποςοςτό περίπου 60%, ενϊ οι λειτουργίεσ διαχείριςθσ υλικοφ, προμθκειϊν και 

παρακολοφκθςθσ ζργων και προγραμμάτων των οργανιςμϊν δεν ζχουν ακόμθ μθχανογραφθκεί ςε 

ςθμαντικό πλικοσ οργανιςμϊν. Επιπλζον, θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων/εφαρμογϊν αφορά 

ςχεδόν μόνο ςτο επίπεδο των λειτουργιϊν (προςκικθ νζων λειτουργιϊν) και όχι ςτο επίπεδο των 

τεχνολογιϊν. 142 

Πλα τα παραπάνω κακιςτοφν αρκετά απαιτθτικι τθν πιςτοποίθςθ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 για τα 

δεδομζνα τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, αφοφ παράλλθλα με τθν κάλυψθ των απαιτιςεϊν 

πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν και ςειρά κενϊν και ποικίλων προβλθμάτων που τθν 

                                                 
140

 Συγκεκριμζνα, οι άμεςοι προϊςτάμενοι βακμολογοφν τουσ υφιςταμζνουσ τουσ με κλίμακα (1-10) ςε ςχζςθ με τισ 
ακόλουκεσ παραμζτρουσ: γνϊςθ αντικειμζνου, ενδιαφζρον και δθμιουργικότθτα, υπθρεςιακζσ ςχζςεισ και ςυμπεριφορά, 
αποτελεςματικότθτα (Σωτθράκου Τ., Ηζπου Μ., 2005). 
141

 Βλ. ςχετ. παρουςίαςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του δθμοςίου τομζα ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, «Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ 2007-2013», 12-14.  
142

 Βλ. ςχετ. ο.π. υποςθμ. 141, 32-34.  
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χαρακτθρίηουν και τθν ζχουν κακιςτιςει αναποτελεςματικι. Στο ςθμείο αυτό όμωσ εντοπίηεται ζνα 

ακόμθ ςθμαντικό πλεονζκτθμα του προτφπου κακϊσ θ εφαρμογι του επιπρόςκετα κα αποτελζςει 

και εργαλείο για τθν αντιμετϊπιςθ των χρόνιων προβλθμάτων, τθ βελτίωςθ τθσ οργανωςιακισ 

απόδοςθσ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ γενικότερα.  

 Ραρόλο που τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ χαρακτθρίηουν το ςφνολο των 

οργανιςμϊν τθσ, εκτιμάται ότι ο βακμόσ δυςκολίασ ςτθν εφαρμογι του προτφπου είναι μικρότεροσ 

για τουσ οργανιςμοφσ που ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

μζςα ςτα πλαίςια των διαφόρων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των τριϊν ΚΡΣ.  

Οι διαδικαςίεσ των εκάςτοτε Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου ζχουν οδθγιςει ςτθν 

εξοικείωςθ των οργανιςμϊν αυτϊν, με ζννοιεσ όπωσ παρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ ζργων βάςθ δεικτϊν προόδου, αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. 

Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμϊν των διαδικαςιϊν ζχει τυποποιθκεί και θ χριςθ κοινϊν τυποποιθμζνων 

εγγράφων και υποδειγμάτων είναι υποχρεωτικι, ενϊ οι ςχετικζσ εγκφκλιεσ οδθγίεσ και οι οδθγοί 

εφαρμογισ του ΕΣΡΑ 2007-2013, καταγράφουν και αποτυπϊνουν υπό τθ μορφι διαγραμμάτων 

ροισ ζνα μεγάλο τμιμα των απαιτιςεων διαχείριςθσ και κατά ςυνζπεια οι οργανιςμοί αυτοί δεν 

πρζπει να αναπτφξουν εκ νζου ι εκ του μθδενόσ ςθμαντικό αρικμό των διεργαςιϊν που 

περιγράφονται ςτο ΕΛΟΤ 1429:2008.  

Για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οργανιςμοφσ θ ςυμβολι του προτφπου ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

μζςω τθσ ειςαγωγισ και εφαρμογισ ςτοιχείων και εργαλείων τθσ διαχείριςθσ ζργων και τθν 

ενςωμάτωςθ ςτον τρζχοντα τρόπο υλοποίθςθσ, διαδικαςιϊν ουςιαςτικοφ ςχεδιαςμοφ, ωρίμανςθσ, 

προγραμματιςμοφ αλλά και διαχείριςθσ αλλαγϊν και κινδφνων, κα αντιμετωπιςτοφν ελλείψεισ και 

δυςχζρειεσ που ςυνζβαλαν ςτθ μζχρι ςιμερα μθ αποδοτικι και μθ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ 

των διατικζμενων πόρων και τθν παραγωγι ζργων χαμθλισ ποιότθτασ και περιοριςμζνθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ για τθν ελλθνικι κοινωνία. 

Αντίκετα, μεγαλφτερθ εκτιμάται θ πρόκλθςθ για τουσ λοιποφσ φορείσ του δθμοςίου που 

δεν είναι εξοικειωμζνοι με τισ ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ, που αφορά ζνα 

αρκετά μεγάλο τμιμα τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

 

Συγκρίνοντασ το ΕΛΟΤ 1429:2008 με το εναλλακτικό ςφςτθμα επιβεβαίωςθσ τθσ 

διαχειριςτικισ επάρκειασ που διενεργείται από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ, εφκολα 

ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι οι προχποκζςεισ ανάπτυξθσ και πιςτοποίθςθσ ενόσ ΣΔΕΡ με βάςει το 

εναλλακτικό τρόπο, είναι λιγότερο απαιτθτικζσ από εκείνεσ που ορίηει ο ΕΛΟΤ, γεγονόσ που είναι 

ςε βάροσ των ζργων που υλοποιοφνται από οργανιςμοφσ με τθ ςυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ.  

Το εναλλακτικό ςφςτθμα δεν αντιμετωπίηει τουσ Δικαιοφχουσ ςε ενιαία βάςθ αλλά 

επιτρζπει τθν υλοποίθςθ ζργων από οργανιςμοφσ που αδυνατοφν να πιςτοποιθκοφν 

δθμιουργϊντασ ζτςι αποκλίςεισ από το γενικό πλαίςιο πιςτοποίθςθσ και διατθρϊντασ τθν 

ανομοιομορφία ςτθν υλοποίθςθ των ζργων. Επίςθσ, προβλζπει και τθ μεταβίβαςθ τθσ 
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αρμοδιότθτασ υλοποίθςθσ ι ακόμα και τθν ζκδοςθ επιβεβαίωςθσ για ςυγκεκριμζνα ζργα, όπου 

κριτιριο αποτελεί μόνο θ προθγοφμενθ υλοποίθςθ όμοιων ζργων με πολφ περιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ143  και χωρίσ να αξιολογείται θ προθγοφμενθ ικανότθτα διαχείριςθσ των ζργων.  

Θ ςφγκριςθ των απαιτιςεων του εναλλακτικοφ τρόπου με τα επίπεδα επάρκειασ του ΕΛΟΤ 

1429:2008 ςτουσ επιμζρουσ οδθγοφσ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι το εναλλακτικό ςφςτθμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ, κινείται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ κάτω από τισ 

απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο ελάχιςτο αποδεκτό επίπεδο (επίπεδο 1) του ΕΛΟΤ 1429:2008.    

 Ειδικότερα, από τθν αντιπαραβολι των πινάκων 5 και 7, που αφοροφν ςτθν καταγραφι 

των διεργαςιϊν των δφο ςυςτθμάτων, προκφπτει ότι για το εναλλακτικό τρόπο επιβεβαίωςθσ, θ 

απουςία διεργαςίασ για τον «Απολογιςμό, Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων», το δε ζργο 

ολοκλθρϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.  

Επιπλζον, ςτο εναλλακτικό ςφςτθμα, θ «Οικονομικι Διαχείριςθ» ζχει οριςτεί ωσ ξεχωριςτι 

διεργαςία υλοποίθςθσ των ζργων ςε αντίκεςθ με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008 όπου αυτι 

περιλαμβάνεται ςτθ διεργαςία τθσ «Ραρακολοφκθςθσ τθσ Εκτζλεςθσ του Ζργου». Ομοίωσ, ωσ 

διακριτι διεργαςία ζχουν οριςτεί θ «Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ανάκεςθ ςφμβαςθσ /επιλογι 

ωφελουμζνων» και θ «Ραρακολοφκθςθ και τιρθςθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ» ςε αντίκεςθ με το ΕΛΟΤ 

1429:2008, όπου θ τελευταία αποτελεί απαίτθςθ προσ κάλυψθ από τθν Διοίκθςθ και ςχετίηεται με 

τθν οργανωτικι λειτουργία του οργανιςμοφ, ενϊ θ διενζργεια των διαγωνιςμϊν εντάςςεται ςτθ 

διεργαςία «Εκτζλεςθ του ζργου» που αφορά για τα τεχνικά ζργα υποδομισ και ζργα προμθκειϊν-

υπθρεςιϊν ομοίωσ και ςτο πρότυπο του ΕΛΟΤ τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των ζργων ςε εξωτερικό 

ανάδοχο.  

Γίνεται ςαφζσ ο προςανατολιςμόσ και θ ζμφαςθ του εναλλακτικοφ τρόπου επιβεβαίωςθσ τθσ 

επάρκειασ, ςτθν παρακολοφκθςθ και τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ, ςτθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν για 

τθν επιλογι των αναδόχων και ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των ζργων ενϊ το ςφςτθμα δεν περιζχει 

διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και απολογιςμοφ. Ραρόλο που περιλαμβάνει ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό και 

τθν ωρίμανςθ των ζργων κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί περιςςότερο ωσ καλι προςπάκεια 

ςυςτθματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ του ζργου και όχι ωσ ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα. Θ απουςία διαδικαςίασ μζτρθςθσ και 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων κρίνεται ιδιαίτερα κρίςιμθ, αφοφ αποτελεί αφετθρία για τθ 

βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ και κατά ςυνζπεια του αποτελζςματοσ των ζργων. Ενϊ θ μθ 

υποχρεωτικι ενςωμάτωςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων, μεκόδων και τρόπων διαχείριςθσ ζργων δεν 

προςδίδει ουςιαςτικι προςτικζμενθ αξία ςτθ διαχείριςθ των ζργων του οργανιςμοφ.   

                                                 
143

 Οι απαιτιςεισ επιβεβαίωςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ για ςυγκεκριμζνα ζργα είναι: 1) Φπαρξθ μονάδασ/οργάνου 
αρμόδιου για τθν παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και μονάδασ/οργάνου αρμόδιου για τθν 
οικονομικι διαχείριςθ (δεν απαιτείται θ φπαρξθ τθσ μονάδασ/οργάνου ςτθν εςωτερικι δομι του δικαιοφχου) 2) Επαρκισ 
διάκριςθ κακθκόντων ςε φυςικά πρόςωπα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και μεταξφ υπευκφνου για τθ διαχείριςθ 
ςυμβάςεων και του αρμοδίου για τθ διεκπεραίωςθ των πλθρωμϊν και 3) Επάρκεια για τθν υλοποίθςθ ςφμβαςθσ - 
επιλογισ ωφελουμζνων (εφ’ όςον απαιτείται), για τθν κατάρτιςθ και υποβολι εκκζςεων και αναφορϊν και επικοινωνία 
με τθν αρμόδια αρχι διαχείριςθσ, για τθ διεκπεραίωςθ των πλθρωμϊν και τιρθςθσ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ / ςχεδίου, 
όπωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία και τζλοσ 4) θ αςφάλειασ τιρθςθσ – φφλαξθσ πλθροφοριϊν του ζργου.  
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Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το εναλλακτικό ςφςτθμα περιλαμβάνεται ςε 

ελάχιςτεσ ςελίδεσ μιασ υπουργικισ απόφαςθσ, θ οποία δεν ζχει εξειδικευτεί με τθν παροχι 

διευκρινιςεων, επεξθγιςεων, και κυρίωσ με τθν παροχι κατευκφνςεων θ οδθγιϊν εφαρμογισ. Αν 

και κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθ ςτουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ 

διατίκεντο από τθν ειδικι υπθρεςία, υποδείγματα εγχειριδίων διαδικαςιϊν που ζχουν 

διαμορφωκεί για τθ ςυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ144 τα οποία όμωσ δεν μποροφν να υποκαταςτιςουν 

τθν πλθροφορία και υποςτιριξθ ενόσ κειμζνου οδθγιϊν, όμοιο με τουσ οδθγοφσ του ΕΛΟΤ 

1429:2008. Αυτόσ ίςωσ είναι και ο βαςικόσ λόγοσ που μεγάλοσ αρικμόσ των οργανιςμϊν αναηιτθςε 

υποςτιριξθ ι ακόμα και ανάκεςε τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ ςε εξωτερικό 

ςφμβουλο.  

Το εναλλακτικό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ, αν και υποχρεϊνει τουσ Δικαιοφχουσ τθσ 

τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου να ενιςχφςουν τθν προςπάκειά τουσ ςε καίριουσ τομείσ 

υλοποίθςθσ των ζργων, εκτιμάται ότι δεν κα ςυμβάλλει ιδιαίτερα ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 

διαφορετικισ αντίλθψθσ και νοοτροπίασ ςτθ διαχείριςθ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα, ςε 

αντίκεςθ με το αντίςτοιχο πρότυπο του ΕΛΟΤ.   

Τζλοσ, ολοκλθρϊνοντασ τθν αξιολόγθςθ των δφο ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ, αξίηει να 

ςχολιαςτεί ο αρικμόσ των Δικαιοφχων που ζχει πιςτοποιιςει τθ διαχειριςτικι τουσ επάρκεια να 

υλοποιεί ζργα δθμοςίου χαρακτιρα με τα δφο ςυςτιματα. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που 

ςυγκεντρϊκθκαν, ο αρικμόσ των Δικαιοφχων που ζχουν πιςτοποιθκεί κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 

(περίπου 100 οργανιςμοί) και κατά το εναλλακτικό τρόπο (περίπου 330 οργανιςμοί) ανζρχεται ςε 

περίπου 430 οργανιςμοφσ. Αν και αξιόπιςτα ςτοιχεία αναφορικά με το κατά πόςο κα μειωκεί 

τελικά ο αρικμόσ των Δικαιοφχων, ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, κα είναι διακζςιμα με 

τθν ολοκλιρωςθ του ΕΣΡΑ, αυτό που μπορεί να ειπωκεί είναι ότι θ ίδια θ διαδικαςία τθσ 

πιςτοποίθςθσ και οι απαιτιςεισ που κζτουν τα δφο ςυςτιματα κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του 

αρικμοφ των Δικαιοφχων.   

 

                                                 
144

 Συγκεκριμζνα ζχουν αναπτυχκεί, μετά από ζγκριςθ του ςθμερινοφ ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν, τυποποιθμζνα ζντυπα αλλά και 
εγχειρίδια διαδικαςιϊν από τθν Ελλθνικι Εταιρία Αυτοδιοίκθςθσ και Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Ζνωςθ 
Διμων και Κοινοτικϊν Ελλάδοσ και τθν ΜΟΔ Α.Ε. Βλ. Σχετ. Ελλθνικι Εταιρία Αυτοδιοίκθςθσ και Ανάπτυξθσ, Τοπικι 
Ανάπτυξθσ + Αυτοδιοίκθςθσ, τριμθνιαία ζκδοςθ Ιοφλιοσ – Σεπτζμβριοσ 2007, τεφχοσ 37.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  – ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Θ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ και θ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των κατοίκων τθσ, 

είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με το είδοσ και το πλικοσ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα που 

υλοποιοφνται, ςθμαντικό μζροσ των οποίων χρθματοδοτείται από τα διαρκρωτικά ταμεία ςτο 

πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το φψοσ των πόρων αυτϊν αλλά και το 

γεγονόσ ότι θ είςπραξι τουσ ςυνδζεται με τθν επίτευξθ ετιςιων ςτόχων προόδου των 

υλοποιοφμενων ζργων, κακιςτά απαραίτθτθ τθν εξαςφάλιςθ προχποκζςεων για τθν 

αποτελεςματικι και αποδοτικι αξιοποίθςι τουσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ και θ χρθματοδότθςθ των ζργων αυτϊν αποτελεί μια δφςκολθ 

και ςφνκετθ διαδικαςία, περιλαμβάνει πολλά επίπεδα διαχείριςθσ και κζτει υψθλζσ και 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ςε γνϊςεισ και ικανότθτεσ διαχείριςθσ. Οι ειδικζσ απαιτιςεισ 

διαχείριςθσ ςε ςυνδυαςμό με το ςφνκετο και πολφπλοκο εκνικό κεςμικό πλαίςιο που 

προςαρμόηεται με ιδιαίτερα αργοφσ ρυκμοφσ ςτο κοινοτικό δίκαιο, θ ζλλειψθ των προχποκζςεων 

ςχεδιαςμοφ – προγραμματιςμοφ, υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, αλλά και 

καταρτιςμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε όλα τα επίπεδα διαχείριςθσ, ανζδειξε τθν αδυναμία τθσ 

ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ να ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ αυτζσ και να διαχειριςτεί 

αποτελεςματικά του πόρουσ τθσ Ε.Ε.  

 Θ υλοποίθςθ των τριϊν Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ ςυνοδεφτθκε όχι μόνο από απϊλεια 

μζρουσ και ςθμαντικζσ περικοπζσ τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ με ανάλογθ επιβάρυνςθ του 

εκνικοφ προχπολογιςμοφ, αλλά κυρίωσ από τθν παραγωγι ζργων και τθν παροχι υπθρεςιϊν με 

μειωμζνθ προςτικζμενθ αξία για τον Ζλλθνα πολίτθ, αφοφ τα ζργα υλοποιοφνταν με μεγάλεσ 

κακυςτεριςεισ και χωρίσ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ, ενϊ ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ ο κφριοσ ςτόχοσ για τθν υλοποίθςθ των ζργων ιταν αποκλειςτικά θ απορρόφθςθ των 

κοινοτικϊν πόρων.   

Ζνασ από τουσ παράγοντεσ για τθν περιοριςμζνθ επιτυχία τθσ όλθσ προςπάκειασ 

παραγωγισ αποτελεςματικϊν ζργων, αποδείχκθκαν οι Δικαιοφχοι των ζργων και ειδικότερα οι 

ποικίλεσ τεχνικζσ και οργανωτικζσ ελλείψεισ και δυςχζρειεσ αυτϊν, με αποτζλεςμα να μθν είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρικοφν ικανοποιθτικά ςτο ρόλο τουσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

αυτϊν, κακιερϊκθκε ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2007-2013, θ υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ τθσ 

ικανότθτασ διαχείριςθσ των ζργων τουσ και αναπτφχκθκαν για το ςκοπό αυτό τα πρότυπα τθσ 

ςειράσ ΕΛΟΤ 1429:2008, που ενςωματϊνουν ςτοιχεία ευρωπαϊκϊν προτφπων, μοντζλων μζτρθςθσ 

ικανότθτασ, αρχϊν και εργαλείων Διαχείριςθσ Ζργων αλλά και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ 

ζργων δθμοςίου χαρακτιρα όπωσ επιβάλλονται από το εκνικό και κοινοτικό κεςμικό πλαίςιο.  

Θ μελζτθ του προτφπου και των τριϊν επιμζρουσ οδθγϊν που ζχουν εφαρμογι ςε όλα τα 

ζργα δθμοςίου χαρακτιρα, ανεξάρτθτα από τθν πθγι χρθματοδότθςισ τουσ, καταλιγει ςτο 

ςυμπζραςμα ότι: θ ςυμβολι τουσ ςτθ διαςφάλιςθ και αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ 
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των οργανιςμϊν που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα είναι δεδομζνθ. Τα κενά και τα 

μειονεκτιματα του προτφπου που προζκυψαν από μια πιο αυςτθρι αξιολόγθςι του και οι 

προβλθματιςμοί για τθν εφαρμογι του ςτθν τρζχουςα κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, δεν αναιροφν τθν αποτελεςματικότθτα του προτφπου και τθ ςυμβολι του ςτον 

εκςυγχρονιςμό τθσ διαχείριςθσ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα.  

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 κακϊσ κζτει ςτο επίκεντρο και προχποκζτει τθν φπαρξθ και 

λειτουργία επιμζρουσ ςυςτθμάτων για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων, για 

τθν αναδιάρκρωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ δομισ των οργανιςμϊν, για τθν κακιζρωςθ 

ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ αξιοποίθςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και τθν 

αυξθμζνθ χριςθ τθσ Τεχνολογίασ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ, δεν αποτελεί μόνο πρότυπο για 

τθν πιςτοποίθςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτα των οργανιςμϊν αλλά και εργαλείο 

αυτοαξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ απόδοςισ τουσ γενικότερα.   

Κακϊσ αξιολογεί και κατατάςςει τουσ οργανιςμοφσ ςε επίπεδα επάρκειασ κα μποροφςε να 

αξιοποιθκεί και ωσ εργαλείο ςυγκριτικϊν επιδόςεων (benchmarking), όχι τόςο για τθν αξιολογικι 

κατάταξι αυτϊν, αλλά για τον εντοπιςμό των καλϊν πρακτικϊν, τθν μεταφορά και υιοκζτθςι τουσ 

από άλλουσ οργανιςμοφσ. Επιπλζον, κα μποροφςε να αποτελζςει εργαλείο για κάκε δθμόςια 

υπθρεςία που επικυμεί να αξιολογιςει και να βελτιϊςει τθν απόδοςι τθσ, αλλά και να αποκτιςει 

κουλτοφρα διαχείριςθσ  ζργων και παροχισ ποιοτικϊν ζργων και υπθρεςιϊν προσ του πολίτεσ.  

Ωςτόςο, θ κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ πιςτοποίθςθσ των Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 2007-

2013, βάςει των απαιτιςεων του προτφπου ΕΛΟΤ 1429:2008 και θ κακιζρωςι του ωσ εναλλακτικό 

ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ που κζτει το εν λόγω πρότυπο απζναντι ςε ζνα λιγότερο απαιτθτικό και 

πολφ πιο απλοϊκό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ, το οποίο εμπεριζχει ελάχιςτα χαρακτθριςτικά ουςιαςτικισ διαχείριςθσ ζργων και 

αποτελεί περιςςότερο μια προςπάκεια ςυςτθματοποίθςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων, καταδεικνφει 

ζντονα τθν απουςία τθσ κρατικισ θγεςίασ για μια γενικι ςτρατθγικι βελτίωςθσ των παραγόμενων 

ζργων.  

Για άλλθ μια φορά, θ ανάγκθ επιτάχυνςθσ των διαδικαςιϊν για τθν κάλυψθ του χαμζνου 

χρόνου, ανζδειξε το ςτόχο τθσ απορρόφθςθσ των κοινοτικϊν πόρων ςθμαντικότερο από τθ 

αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων ςτθν υλοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. Ενϊ 

θ κεςμοκζτθςθ του εναλλακτικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ, ενζχει τον κίνδυνο το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1429:2008 να αποτελζςει ζνα ακόμθ αποτυχθμζνο ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο.  

Ραρόλο που πικανότατα ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των δθμόςιων οργανιςμϊν δεν κα ιταν ςε 

κζςθ να λάβει άμεςα ι εφκολα ι δεν κα είχε ςτθ διάκεςι του τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ 

(ανκρϊπινο δυναμικό ι οικονομικοφσ) για να διαςφαλίςει τθν πιςτοποίθςθ και κατά ςυνζπεια τθν 

δυνατότθτα υλοποίθςθσ ζργων, θ απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ του ΕΛΟΤ 1429:2008 κινείται ςίγουρα 

προσ λάκοσ κατεφκυνςθ. Θ αναμενόμενθ υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ κατά ΕΛΟΤ, είχε κινθτοποιιςει 
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τουσ οργανιςμοφσ οι οποίοι από τθ ψιφιςθ τθσ ςχετικισ ρφκμιςθσ (2007) ζωσ τθ κεςμικι 

κατοχφρωςι τθσ (2009), είχαν ςτθ διάκεςι τουσ το χρόνο για να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα.  

Εξάλλου, ςτο διάςτθμα αυτό κάποιοι οργανιςμοί ιδθ είχαν, μζςα από τθ μεταβατικι 

διαδικαςία, πιςτοποιθκεί από τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και είχαν ζρκει αντιμζτωποι με 

ζννοιεσ και διαδικαςίεσ όπωσ ετιςιο πρόγραμμα ζργων, τυποποίθςθ διαδικαςιϊν, εγχειρίδιο 

διαδικαςιϊν. Για τουσ οργανιςμοφσ αυτοφσ είχαν ιδθ δρομολογθκεί ι γίνει οι απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ ειςαγωγισ του περιςςότερου απαιτθτικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του ΕΛΟΤ 1429:2008.    

Το γεγονόσ, όμωσ ότι το εναλλακτικό ςφςτθμα είναι λιγότερο απαιτθτικό και δεν κζτει 

πρόςκετεσ απαιτιςεισ όμοιεσ με εκείνεσ του ΕΛΟΤ (ςτοχοκεςία, αξιολόγθςθ και ανάπτυξθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, χριςθ ΤΡΕ κ.λπ.) αποτελεί για τουσ Δικαιοφχουσ τθν πικανότερθ επιλογι 

για τθν εξαςφάλιςθ πιςτοποίθςθσ τθσ διαχειριςτικισ επάρκειάσ τουσ και κατά ςυνζπεια κα 

επικρατιςει ωσ ςφςτθμα βάςθ του οποίου κα υλοποιθκεί θ πλειοψθφία των ζργων του ΕΣΡΑ 

2007-2013, εισ βάροσ και πάλι τθσ αποτελεςματικότθτασ των παραγόμενων ζργων.  

Επιπρόςκετα, θ παροφςα εργαςία αποδεικνφει ότι οι Δικαιοφχοι δεν είναι ο μοναδικόσ 

παράγοντασ αποτυχίασ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα και ότι απαιτείται ζνα γενικότερο πλαίςιο 

κεςμικϊν, ςυςτθμικϊν και οργανωτικϊν παρεμβάςεων, που πρζπει να ςυνδυαςτεί με ζνα 

Συνολικό Σφςτθμα Ροιότθτασ ςτθν Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, διαφορετικά το όποιο εγχείρθμα 

βελτίωςθσ κα προςκροφει ςυνεχϊσ ςτθν προβλθματικι υφιςτάμενθ κατάςταςθ και κα αποτελεί 

μια ακόμα αποςπαςματικι προςπάκεια. 

Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013, αποτελεί ςτθν παροφςα οικονομικι 

ςυγκυρία, ίςωσ το πιο ςθμαντικό χρθματοδοτικό εργαλείο για τθν αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν 

δυνατοτιτων τθσ χϊρασ και πικανότθτα τθν τελευταία προγραμματικι περίοδο που θ χϊρα κα 

είναι αποδζκτθσ πόρων του φψουσ αυτοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ επταετία αποτελεί ζνα μεταβατικό 

ςτάδιο, κατά το οποίο θ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ κα απεξαρτθκεί και κα αποςυνδεκεί ςταδιακά από 

τουσ κοινοτικοφσ πόρουσ και θ παραγωγι δθμοςίων ζργων κα βαρφνει μελλοντικά ςχεδόν 

αποκλειςτικά το εκνικό ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, γεγονόσ που κακιςτά 

αναγκαία όςο άλλοτε ποτζ τθν ανάπτυξθ μια ουςιαςτικισ κουλτοφρασ διαχείριςθσ ζργων.  

Ανεξάρτθτα λοιπόν από τον προαιρετικό του χαρακτιρα, υπάρχει διακζςιμο ζνα πρότυπο 

το οποίο ζχει αναπτυχκεί ειδικά για τουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα 

και κα πρζπει να δοκοφν τα κατάλλθλα κίνθτρα για τθν αξιοποίθςι του. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι, εκτιμάται ότι ωσ κίνθτρα για τθν υιοκζτθςθ και επικράτθςθ του ΕΛΟΤ 1429:2008 αλλά και για 

τθν ειςαγωγι αρχϊν διαχείριςθσ ζργων, κα μποροφςαν να λειτουργιςουν τα εξισ:    

1. Ριλοτικι εφαρμογι του ΕΛΟΤ 1429:2008 ςε καίριεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ που υλοποιοφν 

ζργα με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία, ςτθν κοινωνία, ςτο περιβάλλον όπωσ είναι τα 

δθμόςια τεχνικά ζργα. Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, προτείνεται το 
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πρότυπο να εφαρμοςκεί ςε βάκοσ χρόνου υποχρεωτικά ςτουσ υπόλοιπουσ οργανιςμοφσ με 

τθν απαραίτθτθ κεςμικι κωράκιςι του.  

2. Αξιολόγθςθ εφαρμογισ ΕΛΟΤ 1429:2008, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων από 

τθ μζχρι ςιμερα εφαρμογι του, ϊςτε να εντοπιςτοφν τα πικανά αδφνατα ςθμεία και να 

κακοριςτοφν μζτρα βελτίωςθσ. Τα αποτελζςματα κα πρζπει αφοροφν τόςο τθ διαδικαςία 

προετοιμαςίασ για πιςτοποίθςθ όςο και ςτθν ίδια τθν πιςτοποίθςθ, τθν εφαρμογι και 

διατιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ. Ενϊ κα πρζπει να αξιολογθκεί θ 

ςυμβολι του προτφπου ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ των οργανιςμϊν με 

ςτοιχεία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ αυτϊν πριν και μετά τθν εφαρμογι του 

προτφπου.  

3. Αξιολόγθςθ εφαρμογισ εναλλακτικοφ τρόπου πιςτοποίθςθσ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ από 

τθ μζχρι ςιμερα εφαρμογι τθσ εναλλακτικισ πιςτοποίθςθσ. Ιδιαίτερα κρίςιμεσ είναι οι 

διαπιςτϊςεισ των ειδικϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ για τα προβλιματα που τυχόν ανζκυψαν 

κατά τθν επιτόπια επικεϊρθςθ των Δικαιοφχων αλλά και ςτοιχεία για τθν ουςιαςτικι 

εφαρμογι και τα αποτελζςματα των ςχετικϊν ελζγχων. Ομοίωσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ 

τθσ προτεινόμενθσ αξιολόγθςθσ του ΕΛΟΤ 1429:2008, κα πρζπει να αξιολογθκεί θ ςυμβολι 

του ςυςτιματοσ ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ των οργανιςμϊν με ςτοιχεία 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ αυτϊν πριν και μετά τθν εφαρμογι του.  

4. Θεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ ςυςτθματικισ κατάρτιςθσ Ρροϊςταμζνων και Υπαλλιλων 

υπθρεςιακϊν μονάδων που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα. Θ ενςωμάτωςθ ςτο 

πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ και των 

Ρεριφερειακϊν του παραρτθμάτων, εξειδικευμζνων ςεμιναρίων διαχείριςθσ ζργων αλλά και 

παρουςίαςθσ του ΕΛΟΤ 1429:2008. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι το ΕΛΟΤ 1429:2008, ενϊ κα 

ζπρεπε να αποτελεί αντικείμενο ενόσ αυτοτελζσ ςεμιναρίου θ παρουςίαςθ και περιγραφι 

του εντάςςεται ςε ςεμινάρια παρουςίαςθσ του ΕΣΡΑ 2007-2013, χωρίσ να παρζχεται ζτςι 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ θ ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ για τθ χρθςιμότθτά του.  

5. Θεςμοκζτθςθ του Υπεφκυνου Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ και Διαχείριςθσ Ζργων 

ςτισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα. Οριςμόσ ςε όλουσ 

τουσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου χαρακτιρα, ενόσ υπαλλιλου ι ομάδασ 

υπαλλιλων, ανάλογα με το μζγεκοσ του οργανιςμοφ και τον αρικμό των υλοποιοφμενων 

ζργων, με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν εφρυκμθ λειτουργίασ και ςυνεχι βελτίωςθ του 

εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν ειςαγωγι και εφαρμογι αρχϊν διαχείριςθσ 

ζργων.  

6. Η ανάπτυξθ ςε εκνικό επίπεδο ενόσ ςυςτιματοσ καταγραφισ και κωδικοποίθςθσ τθσ 

νομοκεςία για τθν υλοποίθςθσ των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα ϊςτε να παρζχεται ενιαία, 

ςυντονιςμζνα και ζγκαιρα ςτουσ οργανιςμοφσ, θ απαραίτθτθ υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ 

για τθν επικαιροποίθςθ των ςχετικϊν αρχείων τουσ. Το εν λόγω ςφςτθμα που προτείνεται να 
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λειτουργιςει υπό τθ μορφι διαδικτυακισ πφλθσ κα περιλαμβάνει, κατθγοριοποιθμζνα για 

τισ τρεισ κατθγορίεσ ζργων, όλα τα ςχετικά κείμενα (νόμουσ, τροποποιιςεισ νόμων, 

εγκφκλιουσ, οδθγοφσ, γνωμοδοτιςεισ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ) αλλά και παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ ζργων, με δυνατότθτα 

υποβολι ερωτθμάτων και χϊρου ανταλλαγισ εμπειριϊν για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ 

διαχείριςθ των ζργων.   
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Ι. ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ 

Στθ ςυνζχεια απεικονίηεται θ διαδρομι των χρθματοροϊν από το ςτάδιο εγγραφισ τθσ 

πράξθσ ςε ςυλλογικι απόφαςθ και τθν χρθματοδότθςθ του ζργου ζωσ τθν υποβολι του αιτιματοσ 

πλθρωμισ ςτθν Επιτροπι. (Σχιμα 12) 

Σχιμα 12: Χρθματορροζσ πόρων ΡΔΕ και αίτθμα είςπραξθσ αναλογοφςασ κοινοτικισ ςυμμετοχισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Ρθγι: ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν 145 

Θ διαδικαςία ακολουκεί τα επόμενα βιματα: 

 Ζνταξθ του ζργου και εγγραφι του ςε ςυλλογικι απόφαςθ του ΡΔΕ. 

 Χρθματοδότθςθ του ζργου μζςω του φορζα χρθματοδότθςισ του. 

 Ρραγματοποίθςθ δαπάνθσ από το Δικαιοφχο για τθν υλοποίθςθ του ζργου και 

υποβολι ςτο φορζα διαχείριςθσ αίτθςθσ επιςτροφισ146 προκειμζνου να λθφκεί θ 

αναλογοφςα κοινοτικι ςυνδρομι. 

 Ο φορζασ διαχείριςθσ (ΔΑ ι ΕΦΔ) αφοφ διενεργιςει τισ απαιτοφμενεσ επαλθκεφςεισ 

καταχωρεί τθν επαλθκευμζνθ δαπάνθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα.  

 Οι επαλθκευμζνεσ δαπάνεσ του Ε.Ρ. ςυγκεντρϊνονται από τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ θ 

οποία, πζραν των ελζγχων που πραγματοποιοφνται αυτόματα από το ΟΡΣ, προβαίνει 

ςε μία ςειρά επαλθκεφςεων ενϊ παράλλθλα οι ΔΑ και οι ΕΦΔ μζςω του 

πρωτοκόλλου περιοδικισ πιςτοποίθςθσ επιβεβαιϊνουν τισ επαλθκευμζνεσ δαπάνεσ. 

                                                 
145

 Bλ. ςχετ. ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ, Ρεριγραφι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ. 
(Στόχων ςφγκλιςθσ και περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτα και απαςχόλθςθ). 
146

 Θ αίτθςθ γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι ςε μθνιαία βάςθ του Δελτίου Διλωςθσ Δαπάνθσ που περιλαμβάνει 
τόςο τα ςτοιχεία του Δικαιοφχου όςα και τα ςτοιχεία των πραγματοποιοφμενων δαπανϊν.  
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Θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ με βάςθ τα παραπάνω υποβάλλει αίτθμα πλθρωμισ για κάκε 

Ε.Ρ. και ταμείο, προκειμζνου να λθφκεί θ αναλογοφςα ςυνδρομι του ταμείου. 

 

Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, για είςπραξθ τθσ 

αναλογοφςασ κοινοτικισ ςυνδρομισ, ακολουκεί θ είςπραξθ και απόδοςθ τον πόρων ςτουσ 

δικαιοφχουσ που ακολουκεί τθν εξισ διαδρομι (Σχιμα 13): 

 Θ κοινοτικι ςυνδρομι καταβάλλεται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ ζςοδο του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνονται θ Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ και το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ  

 Μετά τθν είςπραξι γίνεται θ απόδοςθ τθσ κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ ςτουσ 

Δικαιοφχουσ των ζργων που κατά κανόνα είναι το Ελλθνικό Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ που 

Δικαιοφχοσ είναι άλλοσ φορζασ εκτόσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αντίςτοιχα ποςά 

μεταφζρονται κατόπιν εγγράφου τθσ Αρχισ Ρλθρωμισ ςε λογαριαςμό του. 

 

     Σχιμα 13: Είςπραξθ και απόδοςθ τθσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ 

 

 

                    Ρθγι: ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν 147 

                                                 
147

 Bλ. ςχετ. οπ. π. υπ. 145. 
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ΙΙ- ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ - ΕΣΡΑ 2007-2003148 

  
 

Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΕΡ) Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 
(ΡΕΡ) 

1. Ε.Ρ. Ρεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

2. Ε.Ρ. Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμοτθτασ 

3. Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 

4. Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

5. Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

6. Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 

7. Ε.Ρ. Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

8. Ε.Ρ. Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ 

1. ΡΕΡ Μακεδονίας - Θράκης 

2. ΡΕΡ Δσηικής Ελλάδας - Πελοποννήζοσ – 

Ιονίων Νήζων 

3. ΡΕΡ Κρήηης και Νήζων Αιγαίοσ 

4. ΡΕΡ Θεζζαλίας- Σηερεάς Ελλάδας - Ηπείροσ 

5. ΡΕΡ Αηηικής 

 

Ρρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςία 

       Ρρογράμματα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-Κφπροσ» 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-ΡΓΔΜ» 

- Ρρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία» 

Ρρογράμματα Ρολυμεροφσ Διαςυνοριακισ 
Συνεργαςίασ 

- Ρρόγραμμα Αδριατικισ  

- Θαλάςςια Λεκάνθ τθσ Μεςογείου 

- Μαφρθ Θάλαςςα 

Διακρατικά Ρρογράμματα 

- Μεςογειακόσ Χϊροσ 

- Χϊροσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

 Διαπεριφερειακό Ρρόγραμμα  

- INTERREG IV C 

Διαρκρωτικά Ταμεία: ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχι  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148

 Βλ. ςχετ. Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013, www.espa.gr.  

http://www.espa.gr/
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ΙΙΙ – Πργανα/φορείσ του ΣΔΕ για το ΕΣΡΑ 2007-2013 και οι αρμοδιότθτζσ τουσ  

Η Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ του προγραμματιςμοφ και 

τθσ εφαρμογισ των Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ και τθσ κακοδιγθςθσ των διαχειριςτικϊν αρχϊν με ςτόχο τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχείριςθσ και τθσ εφαρμογισ τουσ. Ζχει τθν ευκφνθ για 

το ςχεδιαςμό του ΣΔΕ των Ε.Ρ. Ωσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ ζχει οριςτεί θ Γενική Διεφθυνςη 

Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιφερειακήσ Πολιτικήσ και Δημοςίων Επενδφςεων του 

πρώθν Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικών. 

Η Αρχι Ριςτοποίθςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι πιςτοποιθμζνων 

δθλϊςεων δαπανϊν και αιτιςεων πλθρωμϊν ςτθν Επιτροπι και για τθ διαςφάλιςθ των 

χρθματοδοτικϊν ροϊν από το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχισ ενϊ ζχει τθν δυνατότθτα 

διενζργειασ επικεωριςεων ςτουσ αρμόδιουσ για τθ διαχείριςθ φορείσ. Ωσ Αρχι Ριςτοποίθςθσ, που 

είναι κοινι για όλα τα Ε.Ρ., ζχει οριςτεί η Ειδική Τπηρεςία Αρχή Πληρωμήσ του ΚΠ των 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Σαμείου υνοχήσ, θ οποία είναι ανεξάρτθτθ από τισ Ειδικζσ 

Υπθρεςίεσ που αςκοφν κακικοντα διαχείριςθσ. Διοικθτικά θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ υπάγεται 

απευκείασ ςτο Γενικό Γραμματζα Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ του πρϊθν Υπουργείου Οικονομίασ 

και Οικονομικϊν.  

Η Αρχι Ελζγχου ζχει τθν ευκφνθ για τθν επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου. Είναι κοινι για όλα τα Ε.Ρ. και οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ 

αςκοφνται από τθν Επιτροπή Δημοςιονομικοφ Ελζγχου που υποςτθρίηεται ςτο ζργο τθσ από τρεισ 

διευκφνςεισ. Διενεργεί ελζγχουσ ςτισ αρχζσ και ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ (διαχειριςτικζσ αρχζσ και 

ενδιάμεςουσ φορείσ διαχείριςθσ) ςτθν αρχι πιςτοποίθςθσ, ςτουσ δικαιοφχουσ και ςτισ πράξεισ. Στισ 

αρχζσ διαχείριςθσ που ελζγχονται εμπίπτουν και οι υπθρεςίεσ /μονάδεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ 

Συντονιςμοφ που αςκοφν κακικοντα διαχείριςθσ. Θ Επιτροπι και οι διευκφνςεισ που υποςτθρίηουν 

τθ λειτουργία τθσ υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν και είναι πλιρωσ ανεξάρτθτεσ από τισ αρμόδιεσ για τθ διαχείριςθ και 

πιςτοποίθςθ αρχζσ. 

Οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Ε.Ρ. Για κάκε Ε.Ρ. ορίηεται μια διαχειριςτικι αρχι υπεφκυνθ 

για τθ διαχείριςθ και τθν υλοποίθςι του, πρόκειται για Ειδικζσ Υπθρεςίεσ οι οποίεσ λειτουργοφν ι 

ςυνιςτϊνται για το ςκοπό αυτό ςτα αρμόδια Υπουργεία. Ευκφνθ τθσ κάκε διαχειριςτικισ αρχισ 

είναι και θ εποπτεία και ο ςυντονιςμόσ των ενδιάμεςων φορζων ςτουσ οποίουσ ζχει εκχωριςει 

αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και θ διενζργεια επαλθκεφςεων ςτουσ Δικαιοφχουσ και ςτισ πράξεισ. Ο 

αρικμόσ των Διαχειριςτικϊν που ζχουν ςυςτακεί, με τον Ν. 3614/2007 ςτα κακ’ φλθν αρμόδια 

υπουργεία είναι 13 ενϊ θ διαχείριςθ των πζντε Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων 

αςκείται από τθν ΜΟΔ Α.Ε. υπαγόμενθ ςτθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ.  

Οι Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ δφνανται να αναλάβουν μζροσ ι το ςφνολο των 

αρμοδιοτιτων τθσ διαχειριςτικισ αρχισ ςε ςχζςθ με δικαιοφχουσ που εκτελοφν πράξεισ για 

λογαριαςμό και υπό τθν ευκφνθ τθσ. Ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ δφναται να οριςτοφν 
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Ειδικζσ Υπθρεςίεσ, ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι άλλο κρατικό νομικό πρόςωπο ι και οριςμζνα νομικά 

πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μετά από δθμόςια πρόςκλθςθ. Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 

Ν.3614/2007 οι ενδιάμεςοι φορείσ διαχείριςθσ αναλαμβάνουν τθν άςκθςθ μζρουσ των 

αρμοδιοτιτων τθσ διαχειριςτικισ αρχισ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και επικεωροφνται ωσ 

προσ τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ που αναλαμβάνουν. Επίςθσ επικεωροφνται από 

τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ και ελζγχονται από τθν Αρχι Ελζγχου.149 

Οι Δικαιοφχοι είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και 

τθν υποβολι των δθλϊςεων δαπανϊν (αιτιςεων επιςτροφισ). Στο πλαίςιο του εφαρμοηόμενου 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου τόςο οι δικαιοφχοι όςο και οι υλοποιοφμενεσ πράξεισ 

υφίςτανται ζλεγχο από τθν αρχι ελζγχου, επαλθκεφςεισ από τον αρμόδιο για τθ διαχείριςθ τθσ 

πράξθσ φορζα (διαχειριςτικι αρχι ι ΕΦΔ), και ενδεχομζνωσ επικεωριςεισ από τθν Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 Σφμφωνα με το ΣΔΕ ζχουν οριςτεί 23 ΕΦΔ για τθν υλοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.  
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IV ΕΛΟΤ : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ ΣΔΕΡ ΑΝΑ ΕΡΙΡΕΔΟ ΕΡΑΚΕΙΑΣ  

Για το επίπεδο 1 :  

 Εγχειρίδιο ΣΔΕΡ το οποίο κα περιλαμβάνει ςυνοπτικι παρουςίαςθ του ςυςτιματοσ που 

ζχει αναπτφξει ο οργανιςμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ απαιτιςεισ του γενικοφ προτφπου με 

παραπομπζσ ςε ςχετικζσ διεργαςίεσ ι εναλλακτικά αναλυτικι περιγραφι του 

ςυςτιματοσ με ενςωματωμζνο ςτο εγχειρίδιο όλων των διαδικαςιϊν και οδθγιϊν 

εργαςίασ του ςυςτιματοσ και των ςχετικϊν τυποποιθμζνων εγγράφων. Αποδεικτικό για 

τθ δζςμευςθ (π.χ. απόφαςθ Διοίκθςθσ) του οργανιςμοφ για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι 

του ςυςτιματοσ και τζλοσ το οργανόγραμμα του οργανιςμοφ όπωσ προκφπτει από το 

κεςμικό πλαίςιο με επιςιμανςθ των μονάδων εκείνων που καλφπτουν τισ λειτουργίεσ 

του ΣΔΕΡ.  

 Ζγγραφα εςωτερικισ και εξωτερικισ προζλευςθσ. Αναφορά από τον οργανιςμό των 

εγγράφων που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι ανάπτυξθ, εφαρμογι και ζλεγχο των 

προβλεπόμενων από ΣΔΕΡ διεργαςιϊν, όπωσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, πρότυπα και 

προδιαγραφζσ, τυποποιθμζνα ζντυπα και οδθγίεσ εργαςίεσ. Ρ.χ. Κατάλογοσ με τα 

τυποποιθμζνα ζντυπα που τθρεί ο οργανιςμόσ.  

 Αρχεία. Κατάλογοσ με τα αρχεία που παράγονται από τθν εφαρμογι του ΣΔΕΡ και 

αφοροφν ςτο ςφςτθμα, π.χ. αρχείο που παράγεται από τθν υλοποίθςθ των ζργων 

(Φάκελοσ Ζργου) 

 Μεκοδολογία για τον ζλεγχο των εγγράφων και αρχείων.  

 

Για το επίπεδο 2 :  

 Εγχειρίδιο ΣΔΕΡ ςτο οποίο περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο ο οργανιςμόσ 

διαςφαλίηει κεντρικι και με τυποποιθμζνο τρόπο διαχείριςθ όλων των ζργων που 

υλοποιεί.  

Για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο κάκε διαδικαςία κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνθ, να τθρείται ςε 

ξεχωριςτι ενιαία μορφι, ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι, να προβλζπεται ςτο Εγχειρίδιο ΣΔΕΡ και να 

περιζχει:  

- καταγραφι/επιςθμάνςθ τθσ νομοκεςίασ ι άλλων όρων, που προδιαγράφουν ι 

επιβάλλουν κάκε ενζργεια 

- αλλθλουχία ενεργειϊν με επιςιμανςθ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται από 

τθ νομοκεςία ι από τυχόν ειδικοφσ όρουσ για τθν υλοποίθςθ κάκε ενζργειασ και 

προςδιοριςμό του/των αρμοδίου/ων για τισ βαςικότερεσ εξ αυτϊν 

- αποτφπωςθ των βθμάτων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι από τυχόν 

ειδικοφσ όρουσ ι από τον Οδθγό Εφαρμογισ για τθν υλοποίθςθ κάκε ενζργειασ 
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- πρόβλεψθ των εναλλακτικϊν τρόπων υλοποίθςθσ των προβλεπόμενων ενεργειϊν 

και των ςυμπεριλαμβανομζνων ςε αυτζσ βθμάτων, 

- παραπομπζσ ςε άλλεσ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και αντίςτοιχα ςυνοδευτικά ζντυπα 

- επαρκϊσ τυποποιθμζνα ςυνοδευτικά ζντυπα για τισ ςθμαντικότερεσ των 

προβλεπόμενων καταγραμμζνων ενεργειϊν  

- πρόβλεψθ του τρόπο που αναγνωρίηεται θ ταυτότθτα των αλλαγϊν και θ τρζχουςα 

κατάςταςθ ανακεϊρθςθσ κάκε διαδικαςίασ 

 

Για το επίπεδο 3 : 

 Εγχειρίδιο ΣΔΕΡ ςτο οποίο περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο ο οργανιςμόσ 

διαςφαλίηει τθν ικανότθτά του για ςυνεχι βελτίωςθ των διεργαςιϊν με τθν αξιοποίθςθ 

δεικτϊν αξιολόγθςθσ.    
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V – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΡΑ 2007-2013 ΤΗΝ 18.06.2010 ΑΝΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ  

 

Ρίνακασ 8. Αρικμόσ Ριςτοποιθμζνων Δικαιοφχων ΕΣΡΑ 2007 -2013 που υλοποιοφν ζργα δθμοςίου 

χαρακτιρα κατά τθν 18.06.2010 ανά Ε.Ρ.  

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αρικμόσ Δικαιοφχων 

Ε.Ρ. Ρεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ 9 

Ε.Ρ. Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ 6 

Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 2 

Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ 26 

Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 19 

Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 11 

Ε.Ρ. Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 9 

Ε.Ρ. Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ 3 

ΡΕΡ Μακεδονίασ – Θράκθσ 79 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ – Ρελοποννιςου – Ιονίων 

Νιςων 
13 

ΡΕΡ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 27 

ΡΕΡ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου 62 

ΡΕΡ Αττικισ 64 

Σφνολο 330 

 

 


