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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωµατική µε τίτλο  «Εφαρµογή Κανόνων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Σε Φορέα Πρόνοιας Μια Μορφή Εσωτερικού  Ελέγχου» εκπονήθηκε για την 

απόκτηση   µεταπτυχιακού διπλώµατος στα πλαίσια του  µεταπτυχιακού 

προγράµµατος « Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 

∆ιοίκηση» του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. 

       Σκοπός της είναι να παρουσιάσει τους κανόνες που καλείται να ακολουθήσει 

ένας φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για να χαρακτηρίζεται επαρκής δηλαδή να πιστοποιείται µε τίτλο ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας ώστε να µπορεί να είναι δικαιούχος για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  ΕΣΠΑ 2007-2013. Η 

οµαδοποίηση των κανόνων αυτών και η τυποποίηση τους παρουσιάζεται στο πρότυπο 

του ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων 

δηµοσίου χαρακτήρα» και για την περίπτωση την οποία διαπραγµατεύεται η εν λόγω 

διπλωµατική στον αναλυτικό οδηγό ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 

1429 για οργανισµούς υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα»  

        Για να γίνουν κατανοητά τα κοινά σηµεία που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο και 

την εφαρµογή της διαχειριστικής επάρκειας γίνεται αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο 

και την αναγκαιότητα του καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εσωτερικών 

ελεγκτών και µια σύντοµη αναφορά  στον εξωτερικό έλεγχο από τους ορκωτούς 

ελεγκτές. Στη συνέχεια γίνεται σύντοµη αναφορά στον Ελληνικό Οργανισµό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και την σχέση του µε τα διεθνή πρότυπα τυποποίησης. 

Ακολουθεί η ελεύθερη απόδοση του περιεχοµένου του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.       

Επιπλέον παρουσιάζονται ορισµένα υποδείγµατα εσωτερικών εντύπων που καλούνται 

να συµπληρώνουν οι φορείς που εφαρµόζουν Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

καθώς  και ορισµένα υποδείγµατα που υποβάλλονται προς το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την φάση της υλοποίησης έργων µέσω ΕΣΠΑ . 

       Απώτερος στόχος µια επιχείρησης που διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου είναι 

η συµµόρφωση προς την ορθή εφαρµογή των στόχων της διοίκησης µέσα από την 

λειτουργία του και η ενίσχυση της εγκυρότητας των οικονοµικών καταστάσεων.  

      Κάτι ανάλογο επιδιώκει να διασφαλίσει η εφαρµογή των κανόνων της 

∆ιαχειριστικής Επάρκειας δεδοµένου ότι καλύπτει θέµατα διοίκησης, διαφάνειας των 
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προµηθειών, ανασκόπησης των στόχων και συνεχούς βελτίωσης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, σφυρηλατώντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δράσεων του 

φορέα έναντι του ελληνικού δηµοσίου.  

 

ABSTRACT  

 
The present thesis entitled "Implementation of Administrative Rule Competence In a 

Welfare Organization, a Form of  Internal Audit" was conducted for a Master's degree 

of the graduate program "Strategic Administrative Accounting and Financial 

Administration" in the Accounting and Finance department, of the University of 

Macedonia. 

Its aim is to present the rules required to follow an organization that is supervised by 

the Ministry of Health and Social Welfare to denote sufficiency, therefore to be 

certified with  the title of Administrative Competence in order to be eligible for the 

implementation of projects under the National Strategic Reference Framework 

NSRF 2007-2013. The grouping and standardization of these standards is presented in 

the prototype of ELOT 1429 "Administrative competence of organizations for the 

implementation of projects of public character" and in the case of this thesis in the 

comprehensive guide ELOT 1431-3 "Implementation Guide ELOT 1429 for 

organizations implementing particular actions by own means' 

To comprehend the commonalities governing the audit and the implementation of 

management competence a reference is made to the internal control and its necessity 

as well as in specific characteristics of the internal auditors and a brief reference to 

external audit by the auditors. Then, a brief reference to the Hellenic Standardization 

Organization (ELOT) and its relationship to international standards. A general 

explanation of the content of the ELOT 1429 follows. Some models of internal forms 

are featured  required to be completed by organizations that implement the System of 

Administrative Competence as well as some models submitted to the Ministry of 

Health and Social Welfare during the implementation phase of the projects through 

the NSRF. 

The ultimate objective of a firm that has an internal audit department is to comply 

with the proper implementation of the objectives of the administration through its 

function and the strengthening of the validity of the financial statements. 
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A similar result seeks to ensure the application of the rules of Administrative 

Competence since it covers issues of administration, transparency in provisions, 

review of the objectives and continuous improvement of the services provided, by 

forging the reliability and validity of the actions of the organization to the Greek 

public. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Ο έλεγχος αποτελεί µια από της πιο βασικές λειτουργίες της ∆ιοίκησης µιας 

επιχείρησης σε συνάρτηση µε την οργάνωση, τον προγραµµατισµό, την στελέχωση, 

την επικοινωνία κλπ. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ενός οργανισµού ως προς 

την επίτευξη των στόχων τους οποίους έχει θέσει το Management της επιχείρησης 

πραγµατοποιείται µέσα από την λειτουργία του ελέγχου. Ο έλεγχος που εφαρµόζεται 

από την επιχείρηση ως προς την εφαρµογή των κανονισµών και διαδικασιών που  

αποσκοπούν στην βελτίωση της αξιοποίησης των πόρων µιας επιχείρησης δηλαδή 

του ανθρώπινου δυναµικού και των περιουσιακών της στοιχείων (υλικοτεχνικής της 

υποδοµής) αποτελεί διαδικασία του Εσωτερικού ελέγχου. 

       Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται α) η έννοια και το αντικείµενο του 

εσωτερικού ελέγχου, β) τα στοιχεία που  χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και  επιχειρεί να προσδιορίσει γ) ποια  η χρησιµότητα 

και αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

 
 

1.2 Έννοια Και Αντικείµενο Του Εσωτερικού Ελέγχου  1 

 

Το σύνολο των µέτρων και διαδικασιών που θεσπίζει η ∆ιοίκηση µια επιχείρησης ή 

ενός οργανισµού για να κάνει εφικτή την αποτελεσµατική λειτουργία της ορίζεται 

εσωτερικός έλεγχος. Στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η εφαρµογή όλων των 

διαδικασιών ή µέτρων  που έχει προβλέψει η διοίκηση µιας επιχείρησης για την 

αποτελεσµατική της λειτουργία. Στόχος είναι να διασφαλισθούν: 

1. τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης από φθορές,σπατάλες,υπεξαιρέσεις 

και µη αποτελεσµατική χρήση. 

2. η εγκυρότητα της αξιοπιστίας και ακρίβειας των λογιστικών καταχωρήσεων 

και των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

                                                 
1  Τσακλάγκανος Α.(2003) 
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3. πραγµατοποίηση µετρήσεων της παραγωγής και σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. 

4. την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης ως 

προς το παραγόµενο προϊόν ή υπηρεσία. 

       Η διοίκηση της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα του ελέγχου και της 

ανασκόπησης των διαφόρων λειτουργιών της µέσα από µια αντικειµενική και 

ανεξάρτητη αξιολόγηση  την οποία διασφαλίζει ο εσωτερικός έλεγχος.  

       Μια µορφή εσωτερικού ελέγχου είναι ο διοικητικός έλεγχος µιας επιχείρησης 

µέσα από την  καταµέτρηση των διαφόρων µεθόδων, διαδικασιών, µέτρων και 

συστηµάτων ελέγχου µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της. 

       Άλλη µορφή ελέγχου αποτελεί ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος που 

εξετάζει την ορθή τήρηση των διαφόρων λογιστικών διαδικασιών όπως προβλέπονται 

από τους νόµους, τις εγκυκλίους ή τους κανονισµούς της επιχείρησης.  

       Στόχος του  εσωτερικού ελέγχου είναι να εντοπίσει αλλά κυρίως να αποτρέψει 

τις καταχρήσεις του προσωπικού ή τρίτων. Πέρα όµως από αυτά περιλαµβάνει 

ποικιλία πολλών  δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης. Ειδικότερα ελέγχει 

διαδικασίες εκχώρησης αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων, καταµερισµού ευθυνών για 

ορισµένες υπηρεσίες  όπως η οικονοµική, η παραγωγή, η τεχνική υπηρεσία, οι 

πωλήσεις και το marketing,ο έλεγχος αποθεµάτων, το τµήµα προσωπικού κλπ.    

       Ακόµη ο εσωτερικός έλεγχος δίνει την δυνατότητα στα διευθυντικά στελέχη να 

διατηρούν τον έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων  µε τρέχουσες 

αναφορές και αναλύσεις που αφορούν την τήρηση των προγραµµατισµών που έχουν 

αποφασισθεί.  

       Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει µια σειρά µηχανισµών όπως η εφαρµογή 

προϋπολογιστικών µεθόδων, µελετών χρόνου και κινήσεων, προτύπων παραγωγής, 

επίβλεψης εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων τεχνικών υπαλλήλων, 

οικονοµικών και διοικητικών. Ο εσωτερικός έλεγχος συντονίζει το πρόγραµµα των 

επαληθεύσεων που θα πραγµατοποιήσει για να εφαρµόσει τις διάφορες µορφές 

επίβλεψης.  

       Ο ορισµός που είχε δοθεί αρχικά στον εσωτερικό έλεγχο από το Institute of 

Internal Auditors «είναι η ανεξάρτητη δραστηριότητα που παρέχει διασφάλιση και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες». Με αναθεώρηση του το 1999 προσέθεσε στο τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου και τις αρµοδιότητες της διαχείρισης κινδύνων  και τις 

διαδικασίες διακυβέρνησης. 
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1.3 Τι Χαρακτηρίζει Ενα Αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου  

 

 

Η απάντηση στην ερώτηση αν υπάρχει τέλειο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 

σύµφωνα  µε  τις απόψεις  που  διατυπώθηκαν  κατά καιρούς, είναι  πως  δεν υπάρχει. 

Η µοναδικότητα της κάθε επιχείρησης εµποδίζει την εφαρµογή ενός µόνο 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου κατάλληλου για όλες τις περιστάσεις. Οι 

ιδιαιτερότητες των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε µια επιχείρηση 

υπαγορεύουν και τα ειδικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να 

εφαρµοστεί. Υπάρχουν όµως γενικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου τα 

οποία υπαγορεύονται από αντικειµενικούς  παράγοντες όπως είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης, η φύση του αντικειµένου (αν είναι εντάσεως εργασίας ή εντάσεως 

κεφαλαίου), οι αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης και η οργανωτική της δοµή, τα 

οποία όταν εφαρµοσθούν συντελούν στην επιτυχία των στόχων µιας επιχείρησης. 

       Σηµαντικοί παράγοντες για την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

είναι: 

• Καλά µελετηµένη οργανωτική δοµή: «η αυτονοµία του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ευθυνών αυτού 

είναι δύο βασικά στοιχεία ενός καλού οργανωτικού σχήµατος. Στο σχήµα 

αυτό πρέπει να υπάρχει σαφής καταµερισµός της εξουσίας, των 

υπευθυνοτήτων και των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων µελών του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ένα σωστά σχεδιασµένο οργανωτικό σχήµα 

θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διεξαγωγή των  συναλλαγών σύµφωνα µε τις 

στρατηγικές και την πολιτική της επιχείρησης, ότι διευκολύνεται η 

αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, ότι προστατεύονται τα περιουσιακά 

στοιχεία και ότι προωθείται και εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των λογιστικών 

στοιχείων».2 

                                                 
2  Τσακλάγκανος Α.(2003), Ελεγκτική, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. σελ. 49-
64. 
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• Επαρκής λογιστική διάρθρωση: δηλαδή ένα λογιστικό σύστηµα το οποίο να 

µετράει την λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους 

τµηµάτων της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό να αποτελείται από α) Ένα 

διάγραµµα λογαριασµών, µε σύντοµους ορισµούς  και λεπτοµερή αναφορά 

του περιεχοµένου του κάθε λογαριασµού, β) Ένα εγχειρίδιο λογιστικών 

στόχων και διαδικασιών, ιδιαίτερα σε µεγάλες επιχειρήσεις είναι απαραίτητο 

να γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των διαδικασιών, µεθόδων και λογιστικών 

τεχνικών που οφείλει να ακολουθηθεί κατά την καταγραφή, ταξινόµηση, 

επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των λογιστικών δεδοµένων µιας 

επιχείρησης, γ) Περιγραφή θέσεων, όπου κάθε θέση θα έχει την λίστα µε τα 

καθήκοντα της και θα προσδιορίζεται το όριο των αρµοδιοτήτων της, δ) 

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου, οι οποίοι αποτελούν τους λογαριασµούς 

του Γενικού Καθολικού και σύγκριση της συµφωνίας τους µε τις καρτέλες 

των λογαριασµών των αναλυτικών καθολικών ε) Αριθµηµένα εσωτερικά 

έγγραφα, κατά αύξοντα αριθµό, θεωρηµένα ή µη, για τα οποία θα γίνεται 

αριθµητικώς έλεγχος ανά διαστήµατα και θα φυλάγονται επαρκώς και στ) 

Έλεγχος των εισερχοµένων στοιχείων και της διαδικασίας επεξεργασίας, 

αρκετές επιχειρήσεις και υπηρεσίες για την οµαλή λειτουργία του ελέγχου 

χρησιµοποιούν αριθµούς πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων 

εγγράφων µε σκοπό να διασφαλίσουν ακόµη ένα στοιχείο διαφάνειας των 

διαδικασιών τους.     

• Ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα εξουσιοδότησης,ανάθεσης ευθυνών και 

αρµοδιοτήτων: Για την αποτελεσµατική διοίκηση µια σύγχρονης επιχείρησης 

και την αντιµετώπιση των σύνθετων και πολύπλοκων προβληµάτων που 

παρουσιάζονται σ΄αυτή είναι απαραίτητη η εκχώρηση αρµοδιοτήτων, 

εξουσίας και ευθυνών σε ορισµένα άτοµα. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν  

ένα τέτοιο σύστηµα είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν ότι: οι  συναλλαγές 

έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της επιχείρησης, έχουν 

καταχωρηθεί κατάλληλα, η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης είναι περιορισµένη και ότι πραγµατοποιείται περιοδική σύγκριση 

των συναλλαγών και των υπολοίπων των βιβλίων µε την ύπαρξη των 

πραγµατικών στοιχείων της επιχείρησης. 
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• Σύγχρονη πολιτική προσωπικού:Βασικός παράγοντας στην επιτυχή 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου είναι το ικανό ανθρώπινο δυναµικό που θα 

συµβάλει στην υλοποίηση του. Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες επιλογής και 

πρόσληψης προσωπικού υπαγορεύεται να γίνονται µε σύγχρονες µεθόδους, 

ώστε µόνο ικανά άτοµα µε ήθος να αποτελούν το προσωπικό του εσωτερικού 

ελέγχου. Η επιµόρφωση και επίβλεψη του προσωπικού επίσης αποτελούν  

στοιχεία ενός καλού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

• Καταρτισµένο, εκπαιδευµένο και ευσυνείδητο προσωπικό εσωτερικού 

ελέγχου:Στις µεγάλες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου αποτελεί  ανεξάρτητο τµήµα της επιχείρησης και 

υπάγεται  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. Στις µικρές επιχειρήσεις 

όµως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να υπάγεται στην 

αρµοδιότητα του διευθυντή-ιδιοκτήτη ή σε κάποιον µάνατζερ της εταιρίας. Η 

επιτυχής λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου  είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 

το προσωπικό που την απαρτίζει. Το γεγονός ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

υπάλληλος της επιχείρησης και συνεπώς όχι ανεξάρτητος από την διοίκηση 

την οποία καλείται να ελέγξει ενδέχεται να επηρεάσει  σηµαντικά την  

αποτελεσµατικότητα του. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί 

κάτι ανάλογο είναι να υπάγεται στον Πρόεδρο ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Επιπροσθέτως, η άποψη που θα σχηµατίσει ο εξωτερικός ελεγκτής 

διαπιστώνοντας την ακρίβεια και αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου, 

επηρεάζει και την τοποθέτηση του για την εγκυρότητα ή µη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης.  

• Ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου: Η επιτροπή ελέγχου είναι 

ολιγοµελής και υπάγεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αρµοδιότητες της είναι 

να προτείνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, να ορίσει το σκοπό του 

ελέγχου, την έκταση του και να εξετάσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Η 

επιτροπή ελέγχου συµβάλει στην ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρίας υπό την προϋπόθεση ότι  αποτελείται από ικανά και ενήµερα µέλη. 3 

 

 

                                                 
3  Τσακλάγκανος Α.(2003), Ελεγκτική, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. σελ.49-
64. 
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1.4 Ποια Η Χρησιµότητα  Και Αναγκαιότητα Του Εσωτερικού 

Ελέγχου; 

 

 

Η αύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων και η επέκταση τους, κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, δηµιουργεί δυσκολίες τις οποίες η διοίκηση τους καλείται να 

αντιµετωπίσει. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των µεγάλων επιχειρήσεων αποτελούν 

οι πολλές διευθύνσεις ή τα διάφορα τµήµατα τα οποία τις απαρτίζουν, ο µεγάλος 

αριθµός των εργαζοµένων που µπορεί να είναι και χιλιάδες είναι εφικτό να διοικηθεί 

µέσα από την εφαρµογή µοντέρνων µεθόδων διοίκησης και µε τη χρήση σύγχρονης 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας.  

       Η χρήση αυτών των µεθόδων διοίκησης, η συγκέντρωση δηλαδή των διαφόρων 

πληροφοριών που µπορούν να είναι οικονοµικές, τεχνικές ή άλλου είδους, δίνουν τη 

δυνατότητα στους διευθυντές µέσα από µια σειρά αντικειµενικών πληροφοριών  να 

λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις.  

       Βασικό στοιχείο αποτελεί η αξιοπιστία των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για 

την διεξαγωγή των αποτελεσµάτων κι ο συνεχής έλεγχος κι η αξιολόγηση των 

δεδοµένων. Είναι απαραίτητο ο εσωτερικός έλεγχος να είναι συνεχής για να µπορεί 

να δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης να ελέγχει τις αποκλίσεις που 

πιθανόν να έχουν προκύψει, να προβαίνει σε λήψη αποφάσεων για διορθωτικές 

ενέργειες και να ελέγχει την εφαρµογή των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.  

       Γεγονός είναι ότι, η διοίκηση της επιχείρισης φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την 

επάρκεια και την αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ο εσωτερικός 

έλεγχος ενισχύει αυτή την αξιοπιστία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 

επιχείρισης και συµπληρώνει την ορθή διοίκηση. 

       Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της σπουδαιότητας του εσωτερικού ελέγχου 

είναι σηµαντικό να εξετασθεί σε σχέση µε την εφαρµογή του στη λειτουργία των 

σηµερινών µεγάλων εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων.  

     Με την πάροδο του χρόνου ο εσωτερικός έλεγχος έχει εµπλουτισθεί µε 

διαδικασίες και έχει εξελιχθεί σε µία µεγάλη σηµασίας τεχνική που δίνει την 

δυνατότητα στις διοικήσεις των οργανισµών αυτών να επιτυγχάνουν υψηλή 

παραγωγικότητα και να λειτουργούν µε αποδοτικότητα.  
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       O ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι εξίσου σηµαντικός και για τον εξωτερικό 

ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Η αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου είναι 

καθοριστική ως προς το πρότυπο και τη διαδικασία που θα χρησιµοποιήσει ο 

εξωτερικός έλεγχος. Μετά από την εκτίµηση της αξιοπιστίας του εσωτερικού  

ελέγχου από τους ανεξάρτητους Ορκωτούς Λογιστές καθορίζεται το πρόγραµµα και 

το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου για την αξιοπιστία των λογιστικών δεδοµένων η 

οποία θα οδηγήσει στην έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 

       Η ύπαρξη τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις όχι µόνο 

διεκπεραιώνει προληπτικούς/κατασταλτικούς ελέγχους αλλά και συµβάλει στην 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και κατ’ επέκταση 

δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για αυτές. 

 

 

1.5  Χρησιµότητα Και Αναγκαιότητα Του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων ελέγχονται από Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές. Ο έλεγχος αυτός είναι αναγκαίος διότι διασφαλίζει την αποφυγή 

σύγκρουσης συµφερόντων. Ειδικότερα έχουµε από την µια πλευρά τις ∆ιοικήσεις των 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υποχρέωση να  καταρτίσουν τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις και ενδεχοµένως να παρουσιάσουν σε σχέση µε την πραγµατικότητα µια 

πιο ωραιοποιηµένη εικόνα των επιχειρήσεων και από την άλλη πλευρά έχουµε τους 

µετόχους,τις τράπεζες και λοιπούς δανειστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 

πραγµατική οικονοµική κατάσταση των εταιριών, δεδοµένου ότι τα συµφέροντα τους 

συνδέονται µε την οµαλή πορεία τους. Με την παράθεση αυτή γίνεται αντιληπτή η 

ύπαρξη αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων µεταξύ των δύο πλευρών και συνεπώς 

ο βαθµός αναγκαιότητας πιστοποίησης της αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων από τους εξωτερικούς ελεγκτές.   

       Οι επενδυτές λαµβάνουν σοβαρά υπόψιν τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πριν να προβούν σε επενδυτικές ενέργειες. 

Αυτονόητο είναι ότι οι επενδυτές δεν επιθυµούν να ρισκάρουν τα κεφάλαια τους 

στηριζόµενοι σε ψευδή ή λανθασµένα οικονοµικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό η 

παρουσία αποτελεσµατικού εξωτερικού ελέγχου προστατεύει όχι µόνο όσους 
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συνδέονται µε την εταιρία και κάνουν χρήση των οικονοµικών καταστάσεων  αλλά 

και όσους επιθυµούν να επενδύσουν σ’ αυτή. 

       Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

επειδή δεν έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν το βαθµό αξιοπιστίας των καταστάσεων, 

γεγονός που πιστοποιείται από των εξωτερικό έλεγχο. 

       Η αύξηση του µεγέθους των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι πολυπλοκότητα 

τους καθιστά αναγκαία την ύπαρξη του εξωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα το µεγάλο 

µέγεθος του όγκου των συναλλαγών, η πολυπλοκότητα  των λογιστικών συστηµάτων 

δηµιουργούν µεγαλύτερες πιθανότητες να διαπραχθούν σφάλµατα και οι χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να µην έχουν τις γνώσεις να αξιολογήσουν την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών που διαθέτουν. 

       Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι το κόστος που επιβαρύνεται µια 

επιχείρηση για τον εξωτερικό έλεγχο της, αποφέρει πολλαπλά οφέλη, συντελεί στην 

καλή λειτουργία της επιχείρησης  και στην εξασφάλιση αξιόπιστης εικόνας απέναντι 

σε µετόχους και στο επενδυτικό κοινό. 

 
 

1.6 Σχέση Εσωτερικού Με Εξωτερικό Έλεγχο  

 

 

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται όπως προαναφέρθηκε από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να 

µελετώνται και να οδηγούν σε ανάλογες βελτιώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο. 

       Ο εξωτερικός ελεγκτής ανεξάρτητα από το µέγεθος  της επιχείρησης έχει πάντα 

ευθύνη προς τους ενδιαφερόµενους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που 

πιστοποιεί, δηλαδή έχει ευθύνη προς τους µετόχους, τους πιστωτές-προµηθευτές  των 

οικονοµικών µονάδων, τις τράπεζες, την κυβέρνηση και το ευρύ κοινό που 

αντίστοιχα ενδιαφέρεται γι’ αυτές τις καταστάσεις. Αντικειµενική δυσκολία που 

συχνά αντιµετωπίζει ο εξωτερικός ελεγκτής αποτελεί ο  ενδελεχής έλεγχος που 

πρέπει να διεξάγει πριν να οδηγηθεί στην πιστοποίηση της ακρίβειας των 

καταστάσεων. Για τη διοίκηση της εταιρίας το έργο του εξωτερικού ελεγκτή είναι 

απαραίτητο, δεδοµένου ότι ενισχύεται η αξιοπιστία της και της δίνει την δυνατότητα 

να υλοποιήσει το έργο της µε µεγαλύτερη αποδοτικότητα. 
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       Κατά την άσκηση του έργου του ο εξωτερικός ελεγκτής καλείται να διασφαλίσει 

την αξιοπιστία και την αληθοφάνεια όχι µόνο µικρών αλλά και µεγάλων εταιριών µε 

πολλούς διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές αυξάνεται 

ο βαθµός δυσκολίας του ελέγχου  διότι υπάρχουν πολλές λειτουργίες των οποίων ο 

εξονυχιστικός έλεγχος καθίσταται δυσχερής και παράλληλα οφείλει να κάνει 

αναφορές για την διοίκηση της εταιρίας ανάλογες µε αυτές των εσωτερικών 

ελεγκτών. 

       Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η παρουσία εσωτερικού ελεγκτή δεν 

µπορεί να επιφέρει την αντικατάσταση του εξωτερικού ελεγκτή. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής αν και ανεξάρτητος ως προς την διοίκηση των επιµέρους τµηµάτων της 

εταιρίας που ασκεί έλεγχο, σε καµία περίπτωση δεν έχει νοµοθετική ισχύ  να µπορεί 

να  πιστοποιήσει τις  οικονοµικές καταστάσεις. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

υπάλληλος της εταιρίας ο οποίος δεν έχει καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τα στοιχεία 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται.  

       Μέχρι να αποκρυσταλλωθεί και να αποσαφηνισθεί η θέση του εσωτερικού 

ελεγκτή στο εργασιακό του περιβάλλον ο εξωτερικός ελεγκτής εξέφραζε ενδοιασµούς 

για την χρησιµότητα του επαγγέλµατος αυτού και η συνεργασία τους πήρε διάφορες 

εκφάνσεις,   καθώς επικρατούσε η άποψη ότι πιθανόν ο εξωτερικός ελεγκτής να 

αντικατασταθεί από τον εσωτερικό. Στην πορεία του χρόνου αναγνωρίσθηκε από τις 

εταιρίες ότι η καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου επιτρέπει την µείωση του αριθµού 

των εξωτερικών ελεγκτών και επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθούν ως βοηθοί των 

εξωτερικών ελεγκτών κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν  όµως 

αναγνωρίσθηκε η χρησιµότητα τους για τις εταιρίες έπαψε και ανάθεση των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το ρόλο των βοηθών των εξωτερικών 

ελεγκτών. Σ’αυτό συνετέλεσε και η άποψη των διοικητικών στελεχών ως προς την 

σπουδαιότητα και τα οφέλη του εσωτερικού ελέγχου. 

       Στη σηµερινή εποχή ο εξωτερικός ελεγκτής στηρίζεται όλο και περισσότερο στον 

εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας µε σκοπό να επαληθεύσει τα αποτελέσµατα της 

εργασίας του. Ελέγχοντας τις αναφορές και τις αναλύσεις των εσωτερικών ελεγκτών 

ο εξωτερικός ελεγκτής έχει την δυνατότητα να βελτιώσει το δικό του έργο.  

       Ο εσωτερικός ελεγκτής  και ο εξωτερικός ελεγκτής αν και έχουν ο καθένας 

διαφορετικούς στόχους και έργο, µέσα από την συνεργασία τους µπορούν να 

προσφέρουν πολύτιµα οφέλη στην εταιρία για την οποία εργάζονται.  
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       Ο εσωτερικός έλεγχος σήµερα θεωρείται σαν ένα είδος αξιολόγησης που 

υιοθετείται από την επιχείρηση για να βοηθήσει την διοίκηση να διαχειριστεί σωστά 

την εταιρία. Επίσης, χαρακτηρίζεται ως µια λειτουργία ανεξάρτητη από την λογιστική 

και προσθέτει αξία στην εταιρία. Η σηµαντικότερη, ίσως, προσφορά του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών της. 

  

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
 

2.1  Γενικά 

 
 
Σύµφωνα µε τις επικρατούσες απόψεις των συγγραφέων ο ελεγκτής αποτελεί το 

υποκείµενο του ελέγχου δεδοµένου ότι είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει, 

προγραµµατίζει και υλοποιεί   όλη την διαδικασία του ελέγχου. Ο ρόλος του ελεγκτή 

είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός  στη δηµόσια και ιδιωτική οικονοµία διότι συντελεί ώστε 

να εξασφαλίζεται  η ορθολογική οργάνωση, η λειτουργία και η οµαλή οικονοµική 

διαχείριση. 

       Οι ελεγκτές διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, διαχωρισµός 

ουσιώδης διότι καθορίζει µε σαφήνεια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που πρέπει 

να διαθέτουν, όπως επίσης και την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν. 

 

 

2.2 Έννοια –Ορισµός Εσωτερικού Ελεγκτή 

 
 
Ο Εσωτερικός  ελεγκτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης, συνδέεται δηλαδή µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και το έργο του έχει προληπτικό χαρακτήρα. Σκοπός 

του είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει τις λογιστικές καταχωρήσεις, τις 

διαχειριστικές πράξεις έτσι ώστε  να εντοπίζεται άµεσα η ύπαρξη ηθεληµένων ή 

αθέλητων σφαλµάτων ή αντικανονικών και παράνοµων ενεργειών. Η άσκηση των 

καθηκόντων του γίνεται πριν ή κατά την διάρκεια της οικονοµικής διαχείρισης και 



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

2-15 

 

της λογιστικής καταχώρησης, και σε κάποιες περιπτώσεις ειδικών θεµάτων σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

       Κατάλληλα άτοµα για την θέση του ελεγκτή είναι αυτά που διακρίνονται για την 

µόρφωση, την εµπειρία και το ήθος τους. Η ύπαρξη της υπαλληλικής  σχέσης του 

εσωτερικού ελεγκτή µε την επιχείρηση την οποία ελέγχει  συντελεί ώστε να 

υπάρχουν κάποια µειονεκτήµατα σε σχέση µε το αποτέλεσµα του ελέγχου: 

� Να µην ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες  και τους όρους της 

ελεγκτικής αλλά σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει θεσπίσει η 

οικονοµική µονάδα. 

� Ο έλεγχος που αφορά τις πράξεις των διοικούντων, οι οποίοι είναι 

συνήθως ανώτεροι του στην ιεραρχία,  να είναι περιορισµένος ή να µην 

ενηµερώνεται καθόλου ή να είναι εντελώς τυπικός . 

� Η συναδελφική  αλληλεγγύη µε το πέρας του χρόνου να επηρεάζει τον 

βαθµό του αµερόληπτου και αντικειµενικού ελέγχου ή να µειώνεται η 

προσοχή και η δυναµικότητα βαθµιαία µε αποτέλεσµα ο έλεγχος να 

καταλήγει µόνο τυπικός. 

� Η συνεχής ενασχόληση µε τα ίδια θέµατα και µε τον ίδιο τρόπο 

εµπεριέχει τον κίνδυνο της εξασθένησης του ενδιαφέροντος την µείωση 

της επαγρύπνησης και της διερευνητικής του ικανότητας. 

       Ακόµη θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η συνεχής ενασχόληση του ελεγκτή µε τα 

ίδια πάντοτε ζητήµατα µπορεί να επιφέρει µια σειρά αρνητικών αποτελεσµάτων. Για 

παράδειγµα µπορεί να µειωθούν σταδιακά, λόγω της έλλειψης  ποικιλίας ή απουσίας 

συµπληρωµατικών ενδιαφερόντων, η οξύτητα και η ικανότητα της πολύπλευρης 

διερεύνησης του ελέγχου και να µετατρέψουν το επάγγελµα του ελεγκτή σε µια 

τυποποιηµένη διαδικασία καθηµερινότητας και ρουτίνας. Για την συνεχή 

επαγγελµατική επαγρύπνηση του ελεγκτή είναι απαραίτητο να υπάρχει εναλλαγή και 

εµπλουτισµός  θεµάτων καθώς και  ανανέωση µε νέα θέµατα ενασχόλησης.  

       Ο ρόλος του σύγχρονου ελεγκτή δεν είναι να ελέγξει το προσωπικό για τον τρόπο 

που αυτό λειτουργεί, ούτε να διορθώσει τα λογιστικά λάθη ή να αλλάξει  τις 

µεθόδους που ακολουθούνται. Ο σύγχρονος ελεγκτής έχει το ρόλο του ανεξάρτητου 

αναλυτή. Βασικό µέληµα του είναι να ελέγξει αν η διοίκηση της επιχείρησης 

λειτουργεί σωστά και να εντοπίσει τυχόν απάτες και δολιοφθορές. 

       Ο ελεγκτής για την επίτευξη των στόχων του, που είναι η κορυφαία διαχείριση 

και αποδοτική διοίκηση της εταιρίας, οφείλει να  ενεργεί ως εξής: 
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1) Να αξιολογεί τις λογιστικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και όλα 

τα στοιχεία που εµπεριέχονται σ’ αυτές, µε σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθµός 

αξιοπιστίας τους, 

2) Να εξετάσει και να αξιολογήσει στα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης τις 

µεθόδους και τις πολιτικές που εφαρµόζονται, και αν χρειάζεται να προτείνει 

εκσυγχρονισµούς  που θα οδηγήσουν την εταιρία στα επιθυµητά της 

αποτελέσµατα.    

3) Να πραγµατοποιεί συνεχείς ελέγχους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η  

αξιολόγηση και ο εκσυγχρονισµός του εσωτερικού ελέγχου 

       Για την άσκηση του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελεγκτή ενώ υπάρχουν  

ορισµένες πιστοποιήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάποιος κάτοχος αυτών για 

να εργασθεί µε την ιδιότητα αυτή. 

       Στην χώρα µας από το 1985 ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) το οποίο αποτελεί  διαπιστευµένο φορέα του Ινστιτούτου  

Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. (Institute Of Internal Auditors-IIA)   και αποτελεί 

ενεργό4 µέλος αυτού καθώς και µέλος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Ινστιτούτων 

Εσωτερικού Ελέγχου ( European Confederation  of Institutes of Internal Auditors 

ECIIA).Τα µέλη του  προέρχονται από επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου 

τοµέα. 

       Για την αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου αλλά και την βελτίωση  του έχουν 

θεσπιστεί  Πρότυπα τα οποία περιγράφουν βασικές αρχές που θα πρέπει να 

εφαρµόζονται κατά τον Εσωτερικό Έλεγχο, οι κανόνες που περιγράφουν αποτελούν 

µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου και δίνουν την 

δυνατότητα βελτίωσης οργανωτικών διαδικασιών και λειτουργιών. 

Τα Πρότυπα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες  

1) «Πρότυπα Χαρακτηριστικών  Ιδιοτήτων (Attribute Standards –Σειρά 

1000) τα οποία περιγράφουν  τα χαρακτηριστικά των προσώπων και των 

οργανισµών που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο» 

2) «Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), όπου 

περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του  Εσωτερικού Ελέγχου και 

παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η απόδοση του. 

                                                 
4  http://www.theiia.org/chapters/index.cfm?cid=286 
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3) «Πρότυπα Εφαρµογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν 

και υποδεικνύουν τους τρόπους εφαρµογής σε συγκεκριµένους τοµείς 

δραστηριότητας των δύο προηγούµενων κατηγοριών Προτύπων (π.χ. Έλεγχος 

Απάτης, Έλεγχος Συµµόρφωσης  κλπ.)»5 

       Απαραίτητο προσόν για τους εσωτερικούς ελεγκτές αποτελεί η συνεχής 

εκπαίδευση  και ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα δεδοµένα, η οποία συντελεί στην  

βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων τους. Αξιολογώντας το αποτέλεσµα  της δουλειάς 

των ελεγκτών θα πρέπει να είναι διακριτό ότι χαρακτηρίζονται από:  

 

� Ακεραιότητα και εντιµότητα 

� Επαγγελµατική ευσυνειδησία 

� Ήθος 

� Προσοχή στη λεπτοµέρεια  

� Επάρκεια γνώσεων σε σχέση µε τους τοµείς της λογιστικής, των 

πληροφοριακών συστηµάτων, τις νοµοθεσίας, των κανονισµών και του 

χώρου όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία που εργάζονται. 

       Ο εσωτερικός ελεγκτής για να είναι αποτελεσµατικός θα πρέπει να είναι 

επικοινωνιακός, να εκθέτει τα γεγονότα αποτελεσµατικά στις σχετικές εκθέσεις 

ελέγχου, να εντοπίζει τους κινδύνους της επιχείρησης και να προτείνει πιθανούς 

τρόπους αντιµετώπισης τους. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει την ικανότητα 

του ορθού καταλογισµού των ευθυνών όχι µόνο προς τα κατώτερα στελέχη αλλά και 

προς τα ανώτερα. Έτσι διασαφηνίζονται τα όρια δικαιοδοσίας και οι αρµοδιότητες 

του κάθε στελέχους. 

 
 

2.3 Έννοια –Ορισµός Εξωτερικού Ελεγκτή 

 
 
Ο Εξωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος και αδέσµευτος προς την επιχείρηση που 

καλείται να ελέγξει, δεν έχει καµία υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση, δεν υπάγεται στη 

διοίκηση που ελέγχει και έτσι δεν επιβαρύνεται από τα µειονεκτήµατα του 

εσωτερικού ελεγκτή. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα είδος δεσµού µε τους 

διοικούντες την οικονοµική µονάδα και η ύπαρξη αυτοτέλειας της δράσης τους έναντι 

                                                 
5 http://www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm  
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των επιρροών τους, δηµιουργούν το καλύτερο πιστοποιητικό της ορθότητας και του 

κύρους των πορισµάτων του και αποτελεί εγγύηση της διεξαγωγής ενός ελέγχου 

αντικειµενικού και ανεπηρέαστου. 

       Με δύο τρόπους προκύπτει η οικονοµική µονάδα στην οποία θα εργασθεί ο 

εξωτερικός ελεγκτής, είτε µε διορισµό υποχρεωτικά από την νοµοθεσία, είτε από 

επιλογή των µετόχων των Ανωνύµων εταιριών που επιθυµούν να ελέγξουν τον τρόπο 

µε τον οποίο η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία στα οποία οι 

µέτοχοι έχουν επενδύσει.  

       Ο εξωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει την διαδικασία της συστηµατικής εξέτασης 

και αξιολόγησης των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που συντάσσονται 

και δηµοσιεύονται από τις επιχειρήσεις και στην συνέχεια την διατύπωση των 

αποτελεσµάτων του ελέγχου, στο πιστοποιητικό ελέγχου ή σύµφωνα µε την νεότερη 

διατύπωση, στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.  

       Η έκθεση αυτή συνοδεύει την δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων µε σκοπό όλοι οι χρήστες αυτών να πληροφορούνται την πραγµατική 

και ακριβή κατάσταση των επιχειρήσεων.    

       Η µεγάλη σηµασία του εξωτερικού ελέγχου στις περισσότερες οικονοµικά 

ανεπτυγµένες χώρες αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν θεωρείται απλά ένα 

επάγγελµα αλλά διακρίνεται ως λειτούργηµα διότι στόχο έχει να διαφυλάττει το 

κοινωνικό σύνολο από δολοπλοκίες και απάτες. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα 

των οικονοµικών σχέσεων  και οι  τάσεις συγκεντρωτισµού, γιγάντωσης των 

οικονοµικών µονάδων είναι πλέον πραγµατικότητα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

ανάγκη ο εξωτερικός έλεγχος να αποτελεί ανεξάρτητο λειτούργηµα. 

       Η διεκπεραίωση του λεπτού έργου των εξωτερικών ελεγκτών, υπαγορεύει 

απαραίτητα προσόντα τα οποία  πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής. Τα προσόντα αυτά 

είναι: 

� Ακεραιότητα του χαρακτήρα και ανεπίληπτο ήθος είναι προσόντα 

πρωταρχικά για το σύνολο των εξωτερικών ελεγκτών. 

� Άρτια επιστηµονική κατάρτιση, εξειδικευµένη εµπειρία. 

� Υψηλό επίπεδο εξειδικευµένων γνώσεων, µε άσβεστο ενδιαφέρον για την 

παρακολούθηση των εξελίξεων της οικονοµικής επιστήµης και την 

προσαρµογή τους ως προς αυτές. 

� Ικανότητα γρήγορης αντίληψης και έγκυρης κρίσης χωρίς ενδοιασµούς  

και καθυστερήσεις. 
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� Αυτοπεποίθηση για την ορθότητα του έργου του και σιγουριά για την 

αξιοπιστία των συµπερασµάτων τα οποία διατυπώνει. 

� ∆ιακριτικότητα και διπλωµατικότητα να χαρακτηρίζουν τις επαφές του,  

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 
 

2.4 Ιστορική Εξέλιξη Της  Οργανώσεως Και Λειτουργίας  Του  

Ελεγκτικού Επαγγέλµατος Στην Ελλάδα 

 

 

Σε τρεις χρονικές περιόδους θα οριοθετούσαµε την εξέλιξη της οργανώσεως και 

λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα. 

       Η πρώτη περίοδος αφορά ότι ίσχυε µέχρι το 1957, όπου κατά την περίοδο 

αυτή ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των ανωνύµων εταιριών ήταν 

µόνο τυπικός, λόγω µη ύπαρξης οργανωµένου ελεγκτικού επαγγέλµατος. 

       Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από το έτος 1957 έως το 1992, στην χρονική 

αυτή περίοδο οργανώθηκε και λειτούργησε το επάγγελµα του ελεγκτή στην Ελλάδα 

µε την µορφή υποχρεωτικής ενώσεως προσώπων σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ( µε µέλη 

του επαγγελµατίες Ελεγκτές). 

       Η τρίτη περίοδος από το 1993 µέχρι σήµερα, όπου καταργήθηκε η 

προηγούµενη µορφή οργανώσεως του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών και 

αντικαταστάθηκε από τη δηµιουργία ελεγκτικών εταιρειών.  

 

Χρονική περίοδος έως την έναρξη λειτουργίας του σώµατος ορκωτών λογιστών 
το έτος 1957 

 
Η πρώτη περίοδος αφορά ότι ίσχυε µέχρι το 1957, όπου κατά την περίοδο αυτή ο 

έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των ανωνύµων εταιριών ήταν µόνο 

τυπικός λόγω µη ύπαρξης οργανωµένου ελεγκτικού επαγγέλµατος.   

       Η επικρατούσα άποψη των συγγραφέων του Εµπορικού ∆ικαίου της εποχής ήταν 

ότι ο έλεγχος των ανωνύµων εταιρειών ήταν καθαρά τυπικός, αφού οι ελεγκτές ήταν 

διορισµένοι από την Γενική Συνέλευση και η δράση τους περιοριζόταν στην 

υπογραφή της εκθέσεως την οποία συνέτασσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Πράξη 

ειρωνείας για την Πολιτεία, τους µετόχους και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους. 
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       Η τυπική υπογραφή της Εκθέσεως Ελέγχου, από τους Ελεγκτές χωρίς να έχει 

γίνει πραγµατικός έλεγχος ήταν απόρροια του γεγονότος ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν 

ήταν επαγγελµατίες ελεγκτές µια που ο νόµος δεν απαιτούσε κανένα προσόν, έτσι 

διορίζονταν ελεγκτές πρόσωπα οποιουδήποτε επαγγέλµατος και ανεξαρτήτου 

µορφώσεως.   

       Συµπληρωµατικά πρέπει να τονισθεί ότι οι ελεγκτές διορίζονταν και αµείβονταν 

από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας (δεδοµένου ότι η Γενική Συνέλευση πάντοτε µόνο 

επικύρωνε την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) της οποίας της πράξεις είχαν 

αρµοδιότητα να ελέγξουν και κατ΄ επέκταση υπήρχε σηµαντική εξάρτηση του 

ελεγκτή από τον ελεγχόµενο.  

 
Περίοδος λειτουργίας του σώµατος ορκωτών λογιστών από το έτος 1957 έως το 
έτος 1992 
 
Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από το έτος 1957 έως το 1992, στην χρονική αυτή 

περίοδο οργανώθηκε και λειτούργησε  το επάγγελµα του ελεγκτή στην Ελλάδα µε την 

µορφή υποχρεωτικής ενώσεως προσώπων σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ( µε µέλη του 

επαγγελµατίες Ελεγκτές) 

       Στο Σώµα Ορκωτών Λογιστών ανετέθησαν αρχικά ο έλεγχος των µεγάλων 

ανωνύµων εταιριών και αργότερα των µικροµεσαίων, για δε τις µικρού µεγέθους 

εταιρείες συνεχίστηκε το καθεστώς του Τυπικού Ελέγχου που υπήρχε και πριν. 

       ∆ύο βασικά στοιχεία χαρακτηρίζουν το επάγγελµα του Ορκωτού Λογιστή, ότι 

δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά ότι ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα, και 

είναι κατοχυρωµένη η ελευθερία εκφράσεως της επαγγελµατική τους γνώµης 

µέσα από την απαγόρευση οποιασδήποτε παρεµβάσεως στο έργο τους. 

       Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η απαγόρευση της απευθείας συνεννόησης 

για τον καθορισµό της αµοιβής του ελέγχου µεταξύ του ελεγχόµενου και του 

Ορκωτού Λογιστού.  

       Αλλά ακολουθεί και µια σειρά αλλαγών που ενισχύουν και οριοθετούν αυτή τη 

νέα κατάσταση, όπως ότι απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε συµµετοχή του Ορκωτού 

Λογιστού στο διορισµό του ως ελεγκτή. Η αµοιβή του καθορίζεται από το Εποπτικό 

Συµβούλιο και αφορά πάγιες µηνιαίες αποδοχές. 

       Ορίζονται αρµοδιότητες στο Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος µερικές εκ των 

οποίων είναι: 
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� Η διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη νέων µελών, που 

υποχρεωτικά θα γίνεται στην κατώτατη βαθµίδα ως ∆όκιµοι Ορκωτοί 

Λογιστές Β΄ και οι οποίοι θα είναι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών 

οικονοµικών σχολών. 

� Η διενέργεια προαγωγών αλλά και η επιβολή της πειθαρχικής εξουσίας. 

� Ο καθορισµός των αµοιβών κάθε ελέγχου καθώς και η είσπραξη τους  µε 

σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας του Σώµατος. 

       Ακόµη θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις για «το ανεπίληπτο του ήθους», 

την «ακεραιότητα του χαρακτήρα» και την «αναµφισβήτητη αρετή» και 

επιλέγονταν υποψήφιοι µε υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

       Άλλη σηµαντική αλλαγή αποτελεί ο ορισµός του ασυµβίβαστου µε την άσκηση 

οποιουδήποτε άλλου επαγγέλµατος όπως µεταξύ του εµπόρου, του ∆ηµοσίου 

υπαλλήλου, του δικηγόρου ή συµβολαιογράφου και κάθε άλλης υπηρεσίας έµµισθης 

ή άµισθης σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Οργανισµό 

µε την ιδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβούλου Ανωνύµων Εταιρειών και την τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου επαγγέλµατος. Με απώτερο 

σκοπό τον αποκλεισµό εκείνων των σχέσεων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 

αντικειµενικότητα του έργου τους. 

       Ακόµη είναι σηµαντικό  να τονισθεί ότι σε µια επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 

γίνεται έλεγχος από τον ίδιο Ορκωτό Λογιστή για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 

πέντε ετών. 

       Αποτέλεσµα όλων αυτών των ετών ήταν η εκπαίδευση και δηµιουργία 

επαγγελµατιών ελεγκτών υψηλού επιπέδου οι οποίοι διενεργούσαν ουσιαστικό 

έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που υπάγονταν στον έλεγχο 

τους. 

 
Περίοδος από το έτος 1993 και µετά που άλλαξε η µορφή οργανώσεως του 
σώµατος ορκωτών λογιστών και ιδρύθηκαν ελεγκτικές εταιρείες  
 

 

Η  τρίτη περίοδος από το 1993 µέχρι σήµερα, όπου καταργήθηκε η προηγούµενη 

µορφή οργανώσεως του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών και αντικαταστάθηκε από τη 

δηµιουργία ελεγκτικών εταιρειών.  
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       Η µορφή του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών ως κοινοπραξία ελευθέρων 

επαγγελµατιών υπό την εποπτεία του κράτους διαφοροποιήθηκε και την διοίκηση του 

ανέλαβαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. 

       Ο ορισµός του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών διαφοροποιήθηκε σε Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών και αργότερα σε Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ο 

ορισµός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αντικατέστησε τους Ορκωτούς Λογιστές. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι την τελευταία αυτή περίοδο έχουν καθιερωθεί διαδικασίες 

«Κανονισµού Ποιοτικού Ελέγχου» του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό την 

διασφάλιση του έργου τους, αλλά και εφαρµογή των Ελεγκτικών Προτύπων, έτσι 

ώστε να εναρµονίζονται µε τα Κοινοτικά ή άλλα ∆ιεθνή Πρότυπα. 

 

 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) 

 

 

3.1 Γενικά 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ιστορική αναφορά στον Ελληνικό Οργανισµό 

τυποποίησης, στον σκοπό που επιτελεί  και στη συνέχεια του κειµένου θα 

αναφερθούµε στον ορισµό του τυποποιητικού εγγράφου, τα είδη των τυποποιητικών 

εγγράφων και τι σηµαίνει πρότυπο και πως συνδέεται µε τους κανόνες της 

διαχειριστικής επάρκειας. 

 
 

3.2  Ορισµός του Ελληνικού Οργανισµού τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

 
Ιστορική αναφορά 
 
Στην χρονική περίοδο όπου στα βιοµηχανικά αναπτυγµένα κράτη της Ευρώπης όπως  

Μεγάλη Βρετανία,Γαλλία,Γερµανία είχαν ιδρυθεί Εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης,η  

βιοµηχανική υπανάπτυξη που επικρατούσε στη χώρα µας απέκλειε την εµφάνιση της 
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σύγχρονης και συστηµατικής τυποποίησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούσαν να 

εφαρµόσουν προδιαγραφές για την παραγωγή των προϊόντων τους αναγκαστικά 

υιοθετούσαν προδιαγραφές κάποιας άλλης χώρας καθώς και την τεχνολογία της.  

       Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε το 1976 ως ΝΠΙ∆. Το 

2008 διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥ∆ σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429  ως φορέας 

Επιβεβαίωσης Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Οργανισµών για την 

Υλοποίηση Έργων ∆ηµοσίου Χαρακτήρα και µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 

1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 για όλες τις κατηγορίες των έργων, αποτελώντας τον 

πρώτο φορέα που διαπιστεύθηκε στον σύνολο των κατηγοριών αυτών. 

 

 

3.3  Ποιο Σκοπό Επιτελεί. 

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µέσα από τον θεσµικό του ρόλο 

στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Αντικείµενο του   αποτελεί όχι µόνο  

η δηµιουργία Ελληνικών Προτύπων αλλά  η υιοθέτηση και καθιέρωση Ευρωπαϊκών 

και ∆ιεθνών προτύπων καθώς και διαδικασιών πιστοποίησης τους µε απώτερο στόχο 

την προστασία του ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 

       Η προώθηση της εφαρµογής σύγχρονων προτύπων που αξιοποιούν τους 

δηµόσιους πόρους, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, όχι µόνο στηρίζει την 

επιχειρηµατικότητα αλλά συµβάλει και στην προσέλκυση επενδύσεων, την 

αξιοποίηση καινοτοµιών, την τεχνολογική ανάπτυξη και γενικότερα δηµιουργεί ένα 

πιο ανταγωνιστικό προφίλ της Χώρας µας για την αντιµετώπιση της κρίσης που 

διάγει. 

       Το έγγραφο που έχει συνταχθεί µε σκοπό να παρέχει κανόνες για την υλοποίηση 

διαδικασιών ή παραγωγής προϊόντων, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, 

καλείται «τυποποιητικό έγγραφο». 

       Τα τυποποιητικά έγγραφα διακρίνονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 450206 όπως :  

1. Πρότυπα 

2. Τεχνικές προδιαγραφές  
                                                 
6  http:// www.elot.gr 
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3. Κώδικες πρακτικής και κανονισµοί 

 

       To πρότυπο είναι   ένα τυποποιητικό έγγραφο, το κείµενο του οποίου έχει 

προκύψει µετά από κοινή αποδοχή και έχει εγκριθεί από έναν επίσηµα 

αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα. Το κείµενο του περιλαµβάνει  τεκµηριωµένα 

στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών ή άλλα ακριβή κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα 

προϊόν ή µια υπηρεσία δηλαδή χαρακτηριστικά ποιότητας, διαστάσεων, 

χαρακτηριστικά ασφαλείας και επιδόσεων, µε σκοπό να διαβεβαιώσουν ότι είναι 

κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. 

       Αναφερόµενοι στη χώρα µας το εθνικό πρότυπο για παράδειγµα πρότυπο 

ΕΛΟΤ εκπονήθηκε  µε την συναίνεση των ενδιαφεροµένων µερών σε εθνικό επίπεδο 

και εγκρίθηκε από τον αναγνωρισµένο εθνικό οργανισµό τυποποίησης τον ΕΛΟΤ. 

       Ο ελληνικός οργανισµός τυποποίησης, έχοντας στη στελέχωση του προσωπικό 

έµπειρο και άρτια εκπαιδευµένο, µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και 

επιβεβαίωσης Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Οργανισµών για την  

Υλοποίηση Έργων, που αποσκοπούν σε υψηλό επίπεδο και αυξηµένη προστιθέµενη 

αξία. 

       Η υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα, έχουν ως στόχο να καλύψουν τις 

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποβλέπουν στην ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή και την βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαµβάνονται και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2013, και γενικά τα έργα που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το 

δηµόσιο και από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

       Η ανάγκη βελτίωσης των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που 

εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, ώθησε την ανάπτυξη µιας 

σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια. Η εφαρµογή και 

διατήρηση ενός Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας αποσκοπεί όχι µόνο στην 

επίτευξη των στόχων των έργων αλλά και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

διατιθέµενων πόρων. Η εφαρµογή του προτύπου της διαχειριστικής επάρκειας µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί και από φορείς ή οργανισµούς που υλοποιούν έργα τα οποία δεν 

σχετίζονται µε το δηµόσιο, αλλά επιθυµούν να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία τους 

µέσα από την εφαρµογή των κανόνων της διαχειριστικής επάρκειας. 



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

3-25 

 

       Η διαδικασία της επιβεβαίωσης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης σε γενικές γραµµές 

θα πρέπει  να  περιλαµβάνει:   

� Ως βάση το κείµενο του Γενικού Κανονισµού Αξιολόγησης και 

Επιβεβαίωσης Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Οργανισµών για 

την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα. 

� Το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την 

υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα», τους οδηγούς του προτύπου 

ανάλογα µε την κατηγορία πιστοποίησης α) ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός 

εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς    υλοποίησης δηµοσίων 

τεχνικών έργων υποδοµής», β) ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρµογής του 

ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς    υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων, 

προµηθειών και υπηρεσιών» και γ)ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρµογής του 

ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς    υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε 

ίδια µέσα».  

� Να ακολουθεί την σχετική νοµοθεσία του Ν.3614/03-12-2007«∆ιαχείριση, 

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» 

       Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου του οργανισµού ακολουθεί χορήγηση 

πιστοποιητικού  βεβαίωσης συµµόρφωσης συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας. 

Σύµφωνα µε τον  ΕΛΟΤ  η διαδικασία της επιβεβαίωσης του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης ακολουθεί την κάτωθι πορεία: 

• Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκµηρίωσης, 

• ∆ιενέργεια Προκαταρκτικής Επιβεβαίωσης  

• ∆ιενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Επιβεβαίωσης (Α και Β Φάση) 

• Λήψη απόφασης για Επιβεβαίωση (έκδοση εγγράφου επιβεβαίωσης τριετούς 

διάρκειας) 

• ∆ιενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (δύο τουλάχιστον κατά την διάρκεια 

της τριετίας) 
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∆ιενέργεια Επιθεώρησης Επαναβεβαίωσης. 

 

3.4 Ορισµός ∆ιαχειριστικής Επάρκειας  

 

 

Το σύστηµα αξιολόγησης της ικανότητας ενός οργανισµού σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 

να υλοποιήσει έργα δηµοσίου χαρακτήρα  καθώς και την ικανότητα να βελτιώνει τις 

επιδόσεις στη λειτουργία του, δηλαδή να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων των 

έργων µε τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων (δηλ. το ανθρώπινο 

δυναµικό, την υλικοτεχνική υποδοµή, τον εξοπλισµό, τα υλικά κλπ.) και να ελέγχει 

τις διεργασίες του κατά την υλοποίηση τους, καθορίζεται από τον ΕΛΟΤ µε το 

πρότυπο 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων 

δηµοσίου χαρακτήρα». Η εφαρµογή του προτύπου δεν είναι δεσµευτική µόνο για 

οργανισµούς που υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα αλλά και για όσους 

στοχεύουν να έχουν πιστοποίηση των διεργασιών τους. 

 

Ακολουθεί υπόδειγµα του εγγράφου Βεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας . 

Υπόδειγµα Νο 1: Τυποποιηµένο Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας 

 Πηγή Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / Ε∆Α /Ε.Φ.∆ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΕΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   

Β. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Επιβεβαιώνεται ότι µετά από την υποβολή της µε αρ. πρωτ. ...................... αίτησης   

του φορέα µε επωνυµία :... (µε κεφαλαία) .......... ......... ........ ............  

................................... που εδρεύει στ...  ..........................., 

οδός...................... αρ. .........., η οποία έχει εξετασθεί από την Ειδική Υπηρεσία 

................................. σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ µε 

αριθµ.   1258/ΕΥΣ 281/ 11.01.08 (ΦΕΚ 55 Β/18.01.08) και στα έγγραφα εξειδίκευσης 

αυτής, ο ως άνω φορέας (µε τις κάτωθι αναφερόµενες υπηρεσιακές του µονάδες ή όργανα) 

ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας κατά τη µεταβατική περίοδο 

για τις κατηγορίες έργων, που σχετίζονται µε τον/ους ακόλουθο/ους τύπο/ους επιβεβαίωσης.  

 

Ηµεροµηνία έκδοσης :  

 
Γ. ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

A: για έργα µε τεχνικό αντικείµενο  
B: για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο 
Γ: Για ειδικές δράσεις 

 
Α :                            Β :                      Γ: 

 
Εφ’ όσον περιλαµβάνεται ο τύπος 
επιβεβαίωσης Γ  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

 

∆. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.    

 

Σφραγίδα  
 
 

Υπογραφή 
νοµίµου 
εκπροσώπου 

 

   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο : 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΙIΙ : ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΛΟΤ «Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1429» 

 
Τα στοιχεία που παραθέτονται συνθέτουν το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας 

ΕΛΟΤ 1429 σε ελεύθερη απόδοση. 

4.1 Γενικές Απαιτήσεις 

 
 
Ο φορέας που επιθυµεί να διασφαλίσει την ικανότητα του να υλοποιεί έργα  

συγχρηµατοδοτούµενα οφείλει να διατηρεί ενεργό το Σύστηµα ∆ιαχείρισης του και 

να τεκµηριώνει την εφαρµογή του σύµφωνα µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

       Μια σειρά διεργασιών περιλαµβάνονται στο σύστηµα διαχείρισης που αφορούν 

τον τρόπο υλοποίησης των έργων.  

       Βασικό είναι να αποσαφηνισθεί ότι  ο όρος διεργασία καλύπτει  «ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούν κάποιες εισροές (inputs) για να παραχθεί µία 

εκροή δηλαδή κάποιο αποτέλεσµα (output). Μια επιχειρησιακή διεργασία, που 

αναπαρίσταται σε ένα διάγραµµα ροής, είναι µία διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε 

ένα επιχειρησιακό χώρο µε σκοπό να δηµιουργηθεί κάτι καινούργιο. Με τον όρο 

διαδικασία περιγράφεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων που οδηγούν σε ένα 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Η λέξη δραστηριότητα  χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει το σύνολο των ενεργειών /εργασιών ενός ατόµου ή µιας οµάδας, που 

αφορούν  ένα συγκεκριµένο τοµέα.7   

 
 

4.2 Απαιτήσεις Τεκµηρίωσης 

 

 

Για να τεκµηριώνεται η εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής Επάρκειας ενός 

φορέα ή οργανισµού  πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

 

                                                 
7    http://el.wikipedia.org/wiki 
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1. Το εγχειρίδιο Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, δηλαδή το εγχειρίδιο 

Ποιότητας  του φορέα που έχει στόχο να πληρεί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 

1429. Σ’ αυτό περιγράφεται το σύστηµα και το οργανόγραµµα του 

οργανισµού ή φορέα. Η ύπαρξη του συστήµατος αποτελεί και την δέσµευση 

του φορέα ή οργανισµού για την εφαρµογή του και την συνεχή βελτίωση του. 

Ακόµη συµπεριλαµβάνεται η απόφαση της διοίκησης του οργανισµού (ή του 

νοµίµου εκπροσώπου) για την έγκριση εφαρµογής και έναρξης του 

Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1431-3 

συνιστάται η δοµή που θα διέπει την αρίθµηση των παραγράφων και των 

περιεχοµένων του Σ∆ΕΠ  να συνάδει µε  του ΕΛΟΤ 1429, στην απόδοση που 

ακολουθεί δεν τηρείται κάτι ανάλογο).   

2. Η ύπαρξη καταλόγου µε τα τυποποιηµένα έντυπα που τηρεί ο φορέας ή 

οργανισµός. 

3. Την υπόδειξη του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και την ορισµό των 

αρµοδιοτήτων πχ. αντίστοιχο εγχειρίδιο διαδικασιών (δηλαδή του 

καθορισµένου τρόπου µε τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί µια δραστηριότητα). 

Τα διαγράµµατα ροής αποτελούν την απεικόνιση του τρόπου εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων   

4. Τα σχετικά µε την υλοποίηση του συστήµατος έγγραφα όπως αυτά που 

αφορούν την κείµενη νοµοθεσία,τον κανονισµό λειτουργίας ,τα τυποποιηµένα 

έγγραφα και τις οδηγίες εργασίας κλπ.  

5. Τα αρχεία που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του συστήµατος, αποτελούν 

την απόδειξη της υλοποίησης  των διεργασιών, δραστηριοτήτων  και 

ενεργειών. Αρχεία  που σχετίζονται µε την υλοποίηση των έργων πρέπει να 

διαφυλάσσονται σε προσβάσιµο χώρο όπως υπαγορεύουν τα εκάστοτε 

συστήµατα διαχείρισης και να είναι εύκολη η ανάκτηση τους. Ακόµη είναι 

απαραίτητη η προστασία των αρχείων έτσι ώστε να είναι διασφαλισµένη η 

ακεραιότητα τους, η µη παραποίηση τους και να είναι  δυνατή η ταυτοποίηση 

τους. Αυτό είναι απαιτητό, για αρχεία του Σ∆ΕΠ, έργων που έχουν 

ολοκληρωθεί, αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.   

 

   



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

4-30 

 

4.3 ∆ιοίκηση και Οργάνωση 

 

 

Ως προς την εφαρµογή της διαχειριστικής επάρκειας κατά την υλοποίηση των έργων 

αλλά και την συνεχή  ικανότητα του οργανισµού για την αποτελεσµατική και 

αποδοτική  υλοποίηση έργων η διοίκηση του οργανισµού πρέπει να αποδεικνύει την 

δέσµευση της µε µια σειρά ενεργειών.  

       Με τον ορισµό ∆ιοίκηση ορίζεται το ανώτατο όργανο  που, σύµφωνα µε το 

καταστατικό κάθε οργανισµού ή φορέα, είναι αρµόδιο να αποφασίζει. Για τους 

οργανισµούς που η νοµική τους µορφή είναι ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ (είναι  αυτοδιοικούµενη 

µορφή) ∆ιοίκηση ορίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ειδικότερα ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του. 

 

 

4.3.1 ∆έσµευση της ∆ιοίκησης 

 

 

Πρωταρχικό βήµα αποτελεί η δέσµευση της διοίκησης για την εφαρµογή της 

διαχειριστικής επάρκειας και για την κατάκτηση αυτού του στόχου η ενεργή 

συµµετοχή των στελεχών του οργανισµού. 

       Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη: 

 

1. Η ενθάρρυνση του προσωπικού και ειδικότερα των στελεχών να εργασθούν 

σε ένα περιβάλλον όπου παρέχονται κίνητρα για την επίτευξη των στόχων και 

αποτελεσµάτων. 

2. Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων  δηλαδή το ανθρώπινο δυναµικό, τον 

εξοπλισµό και τα µέσα που απαιτούνται  για την αποτελεσµατική λειτουργία  

του συστήµατος. 

3. Ανάθεση καθηκόντων και  διασφάλιση άριστης εσωτερικής  επικοινωνίας µε 

όλα τα τµήµατα και επίπεδα του οργανισµού καθώς και αποτελεσµατικής 

εξωτερικής επικοινωνίας. 

4. Προγραµµατισµός των έργων και παρακολούθηση τους σε  ετήσια βάση. 
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5. Καθιέρωση των ανασκοπήσεων του συστήµατος και  λήψη αποφάσεων µε 

σκοπό τον προσδιορισµό εκείνων των ενεργειών που θα επιφέρουν  βελτίωση 

στην υλοποίηση του. 

        Η συστηµατική και έµπρακτη υποστήριξη της διοίκησης για τις ενέργειες 

βελτίωσης που αποφασίζονται είναι αναγκαία.  

 

4.3.2 Οργάνωση   

 

 

Όπως αναφέρθηκε ως άνω, έργο της διοίκηση του οργανισµού είναι να διασφαλίσει 

την απαραίτητη οργάνωση για την υλοποίηση των έργων. Ο τρόπος µε τον οποίο θα 

επιτευχθεί αυτό  είναι µε τον καθορισµό  και  την ενηµέρωση  των αρµοδιοτήτων των  

εµπλεκοµένων στελεχών, γενικότερα ως προς την λειτουργία του και ειδικότερα ως 

προς  την υλοποίηση των έργων και την υποστήριξη αυτής της υλοποίησης. Ακόµη η 

διασφάλιση αποτελεσµατικής  επικοινωνίας στο εσωτερικό περιβάλλον του φορέα 

και σε κάθε βαθµίδα αυτού, αλλά και µε στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και η 

εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει τον 

φορέα και τα έργα.   

       Ο φορέας είναι απαραίτητο να διαθέτει στελέχη ή όργανα ( πχ. οµάδα 

υλοποίησης των προγραµµάτων) ή µονάδες τα οποία θα έχουν αρµοδιότητα για την 

εκτέλεση των κάτωθι λειτουργιών: 

 

• Τον προγραµµατισµό των έργων και των δράσεων που θα υλοποιήσει ο 

φορέας. 

• Τον σχεδιασµό της υλοποίησης των έργων καθώς και την παρακολούθηση της 

ωρίµανσης τους δηλαδή του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται για την 

ολοκληρωµένη προετοιµασία τους από τον εντοπισµό της αναγκαιότητας του 

µέχρι την τελική απόφαση της εκτέλεσης του έργου. 

• Την δυνατότητα διενέργειας διαγωνισµού όπου απαιτείται και ανάθεση 

σύµβασης ή την εκτέλεση των έργων µε ίδια µέσα δηλαδή την διαδικασία µε 

την οποία παράγεται και ολοκληρώνεται ένα έργο από τον φορέα χωρίς να 

ανατεθεί σε τρίτο.  

• Την διαχείριση του έργου µε τον σχεδιασµό, την οργάνωση, την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο, την διεκπεραίωση όλων των θεµάτων του. Την 



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

4-32 

 

συµβολή στην ολοκλήρωση των στόχων και τη πιστοποίηση των ενδιάµεσων 

στοιχείων που αποδεικνύουν την υλοποίηση καθώς και την ολοκλήρωση του.   

• Την διαχείριση του οικονοµικού τµήµατος των έργων, όπου σε αυτό εµπίπτει 

και ο έλεγχος των παραστατικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας των διαδικασιών 

που εφαρµόσθηκαν, ο έλεγχος της εφαρµογής των κανόνων που διαχωρίζουν 

τις δαπάνες σε επιλέξιµες ή µη, οι ορθότητα των πληρωµών, οι εισπράξεις και 

η ορθή ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος.     

• Τον Εσωτερικό έλεγχο όταν τον υπαγορεύουν οι συνθήκες  

 

       Βασικό σηµείο αποτελεί η διαφοροποίηση της οικονοµικής µονάδας  από τις 

µονάδες που θα διαχειριστούν και θα πιστοποιήσουν το έργο. 

       Ο φορέας για την τεκµηρίωση της εφαρµογής των προαναφερθέντων κάνει 

σχετική αναφορά: στο εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας που έχει στην κατοχή του 

και αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο, έχει εγκεκριµένο Οργανόγραµµα όπου 

παρουσιάζονται οι λειτουργίες του, διατηρεί κατάσταση του προσωπικού που 

εµπλέκεται µε την υλοποίηση  και των καθηκόντων του. 

       Ακόµη βασικό σηµείο αποτελεί η αναφορά  στο καταστατικό ή το ΦΕΚ ίδρυσης 

της αρµοδιότητας υλοποίησης έργων.  

Υπόδειγµα Νο 2: Προτεινόµενο Οργανόγραµµα  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ/ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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4.3.3 ∆ιαδικασία Παρακολούθησης Και Τήρηση Της Ισχύουσας 
Νοµοθεσίας 

 
 
 
Σε φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια απαραίτητη είναι  η νοµική υποστήριξη  η 

οποία µπορεί να καλύπτεται και µε ανάθεση σε νοµικούς συνεργάτες και όχι µόνιµο 

προσωπικό του φορέα. Αρµοδιότητες του είναι να ενηµερώνει την διοίκηση για την 

ισχύουσα νοµοθεσία  και άµεσα για τις τυχόν αλλαγές της που αφορούν την 

υλοποίηση των έργων. Να διατηρεί φυσικό αρχείο µε τα σχετικά έγγραφα και να 

φροντίζει για την ενηµέρωση του. 

Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν: 

 
• Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την σχετική απόφαση και το 

εκάστοτε ιδιωτικό συµφωνητικό µε νοµικό. 

• ∆υνατότητα πρόσβασης σε βάσεις νοµικών πληροφοριών αλλά και σχετικές 

ιστοσελίδες πχ. συνδροµές σε σχετικές βάσεις. 

• Η ύπαρξη βιβλιοθήκης (η οποία µπορεί να είναι και ηλεκτρονικής µορφής)  µε 

τα στοιχεία που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει ως προς την 

υλοποίηση των έργων,αυτά µπορεί να είναι ΦΕΚ, πρότυπα τεύχη,οδηγοί 

υλοποίησης κλπ. 

 
Τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί  είναι ενδεικτικά για την υλοποίηση 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υπόδειγµα Νο 3: Κατάσταση Ισχύουσας Νοµοθεσίας 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
Α/Α ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΧΟΛΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
4.    
ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
Ι∆ΡΥΣΗ –ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις 

τροποποίηση της µε την οδηγία 
2005/51/ΕΚ και την οδηγία 
2005/75/ΕΚ  (16-11-2005) 

«Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων 
έργων,προµηθειών και 
υπηρεσιών» 

 

2.    
ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 641/16-03-

2007   τεύχος Α’) 
Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«Περί συντονισµού των 
διαδικασιών  σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων 
έργων,Προµηθειών και 
υπηρεσιών» 

 

 

2. Π.∆.118/2007/ (ΦΕΚ 
150/10.07.2007 τεύχος Α’) 

Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου  

 

3.    
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΠΑ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Νόµος 3614/2007 (ΦΕΚ 267/03-

12-2007,τεύχος Α’)  
 
 

«∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 
2007-2013», άρθρο 3 παρ.2 
σηµείο (ιδ), άρθρο 21 
παρ.2& 5 και άρθρο 25 
παρ.1 και 2. 

 

2. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, 
ΦΕΚ 540/27-3-08, τ.Β΄ 

Υ.Α του Υπουργού 
Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για το 
«Σύστηµα ∆ιαχείρισης»  

Όπως έχει 
τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

3. Ν.3840/2010  
 (ΦΕΚ 53/31.03.2010)  
τεύχος Α΄ παρ.10 και 11.  

«Αποκέντρωση,απλοποίηση 
και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013  και άλλες διατάξεις 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.    
2.    
3.    
ΕΝΤΥΠΟ :∆Ο 3                                      ΕΚ∆ΟΣΗ :1             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/06/2012                           ΣΕΛ.1 από  1 

 
 

4.3.4 Εκπρόσωπος Της ∆ιοίκησης 
 
 
Σύµφωνα µε  έγγραφο της διοίκησης πχ. απόσπασµα πρακτικού του ∆.Σ. ορίζεται ο 

εκπρόσωπος της ο οποίος πέραν άλλων ευθυνών πρέπει να έχει την ευθύνη και την 

αρµοδιότητα για τα κάτωθι: 

1. να διεκπεραιώνει την απαραίτητη επικοινωνία για τα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε το σύστηµα διαχείρισης  πχ. η πιστοποίηση, 

2. να παρακολουθεί  το σύνολο των δραστηριοτήτων µε τις αλληλεπιδράσεις 

τους, οι οποίες  συνθέτουν τις διεργασίες του συστήµατος,  µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή των κανόνων που διέπουν το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429, 

3. την µεταλαµπάδευση στο προσωπικό της τήρησης των απαιτήσεων της 

εφαρµογής της διαχειριστικής επάρκειας και 

4. την πληροφόρηση της διοίκησης ως προς την πορεία εφαρµογής της 

διαχειριστικής επάρκειας  και τις προκύπτουσες ανάγκες για βελτίωση. 

 

4.3.5 Υπεύθυνος Έργου Και Οµάδα Έργου 
 
 
Η αποτελεσµατικότητα του έργου και η αποδοτικότητα του συστήµατος συνδέονται 

µε τον υπεύθυνο έργου και την οµάδα έργου, για το λόγο αυτό πρέπει τα προσόντα 

που διαθέτουν να είναι τα κατάλληλα.  

       Ο υπεύθυνος έργου  πρέπει όχι µόνο να γνωρίζει καλά τον φορέα αλλά να 

προέρχεται από τις λειτουργικές θέσεις του φορέα. Τα δε µέλη που αποτελούν την 

οµάδα έργου εκτός από εργαζόµενοι στο φορέα, όταν το επιτρέπει το θεσµικό πλαίσιο 
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του, µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες µε τους οποίους να έχουν συναφθεί 

συµβάσεις. 

 
 

4.4 Επικοινωνία 

 
 
Η αποτελεσµατική  επικοινωνία είναι αναγκαία σε ένα φορέα και αποτελεί µηχανισµό 

που πρέπει να διασφαλίζεται γιατί µέσω αυτού επιτυγχάνεται : 

 
1. Η διάχυση στον οργανισµό της σοβαρότητας που διέπει την αποτελεσµατική 

και αποδοτική υλοποίηση των έργων, σύµφωνα πάντα µε την εφαρµογή των 

κανόνων που  υπαγορεύει  το σύστηµα διαχείρισης του έργου ή ο οδηγός του, 

αλλά και σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆ΕΠ. Η εσωτερική επικοινωνία 

περιλαµβάνει την ενηµέρωση της οµάδας έργου µε οδηγίες, εγκυκλίους κλπ. 

αποδεικτικά αποτελούν τα πρακτικά συναντήσεων της οµάδας έργου. 

Αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων, αλλά και την ενηµέρωση των 

εργαζοµένων όταν κρίνεται απαραίτητο µε γραπτές οδηγίες για τα καθήκοντα 

τους. Η επικοινωνία µπορεί εκτός από τακτική η οποία εξετάζει θέµατα όπως 

είναι η έναρξη του έργου, η παρακολούθηση της πορείας του ή το κλείσιµο 

του έργου µπορεί να είναι και έκτακτη. Μια έκτακτη συνάντηση προκύπτει 

µετά από θέµατα όπως α) η καθυστέρηση του έργου β) έλλειψη υποδοµών γ) 

ελλιπή έγγραφα έργου ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει την οµαλή ροή 

του έργου.   

2. Πληροφόρηση των κύριων ενδιαφεροµένων του έργου, όπως είναι η 

∆ιαχειριστική Αρχή η οποία παρακολουθεί την πορεία του έργου. Όταν 

πρόκειται για υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το στοιχείο αυτό αποτελεί και ειδική δέσµευση του φορέα την οποία 

πρέπει να τηρεί. 

3. Η επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων συντελεστών ανά έργο, ειδικότερα 

της οµάδας έργου µε τον υπεύθυνο του έργου ή της διοίκησης και των 

στελεχών του φορέα. 

Η τήρηση του  πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων καθώς και τα 

σχετικά αρχεία είναι απαραίτητη, διότι αποδεικνύουν την έγγραφη επικοινωνία µε τις 

Αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη  εκτός φορέα. 
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Υπόδειγµα Νο 4: Λίστα Κοινοποιούµενων Εγγράφων Συστήµατος 

∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

 

 

 
       ΕΝΤΥΠΟ : ∆Ο 2                                          ΕΚ∆ΟΣΗ :1                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  30/06/2012         ΣΕΛ.1 από 1 

 
 

   

 

4.5 Ανασκόπηση Του Συστήµατος Και Προγραµµατισµός 

4.5.1 Ανασκόπηση Του Συστήµατος 

 
Μια φορά τουλάχιστον το χρόνο η διοίκηση του φορέα πρέπει να ανασκοπεί το 

σύστηµα διαχείρισης µε σκοπό την συνεχή βελτίωση του. Την πρωτοβουλία για την 

ανασκόπηση τους µπορεί να προτείνει και ο υπεύθυνος για την εφαρµογή του 

συστήµατος. 

Στόχος  της ανασκόπησης του συστήµατος είναι: 

• Να ελεγχθεί η ακρίβεια της εφαρµογής του ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατικότητα του 

• Να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των δράσεων που έχει 

δεσµευθεί ο φορέας για την υλοποίηση τους. 

• Να επανεξετάζονται οι στόχοι που έχουν τεθεί 

• Έγκριση νέων ενεργειών για την βελτίωση του και την αναβάθµιση του 

τρόπου µε τον οποίο ο φορέας υλοποιεί έργα. 

ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ : ∆Ο 1 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΩΝ 

    

 
     

 ΕΝΤΥΠΟ :∆Ο 3 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
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Αποδεικτικά στοιχεία των ανασκοπήσεων αποτελούν τα πρακτικά των 

συναντήσεων της οµάδας έργου µε θέµα την ανασκόπηση είτε τηρούνται σε 

έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική µορφή.  

 

4.5.2 Ετήσιος προγραµµατισµός έργων 
 
Ο ετήσιος προγραµµατισµός είναι απαραίτητος και µπορεί να γίνει  µέσω της 

σύνταξης του προϋπολογισµού και της εισηγητικής έκθεσης που τον συνοδεύει ή 

µέσω της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράµµατος (business plan) ή άλλων 

κειµένων του φορέα όπως, ετήσιο πρόγραµµα δράσεων. Πέρα από την σύνταξη του 

προγραµµατισµού των έργων ακολουθεί η επανεξέταση και αναθεώρηση, όταν 

χρειάζεται, του ετήσιου προγράµµατος των έργων. 

 
Υπόδειγµα Νο 5: Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
ΕΤΟΣ : 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗΣ 

ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ 
ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΕΧΕΣ 
ΕΤΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ....../...../.......... 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
                                                                                                                (Το αρµόδιο όργανο του φορέα) 
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4.6 Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή 

4.6.1 Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας 
 
Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διεργασιών του συστήµατος 

διαχείρισης συνδέεται άρρηκτα µε το προσωπικό του φορέα. Για το λόγο αυτό πρέπει 
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να απαρτίζεται από προσωπικό µε  κατάλληλα προσόντα κατάρτισης, δεξιοτήτων 

εµπειρίας και µόρφωσης. Υποχρέωση του φορέα αποτελεί η διατήρηση της 

ασφάλειας και της υγείας στο περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε τις κανονιστικές 

διατάξεις πχ. ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας, αν είναι υποχρεωτική η 

παρουσία του κλπ. 

 Στην περίπτωση που απαιτείται ο φορέας πρέπει : 

 
1. για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης να 

προσδιορίζει τις ανάγκες του σε προσωπικό,  

2. να καταγράφει τα προσόντα, τις δεξιότητες και την υπάρχουσα τεχνογνωσία 

του προσωπικού της και ειδικότερα του εµπλεκόµενου µε τη διαχείριση των 

έργων, 

3. να εντοπίζει τις ελλείψεις σε δεξιότητες και τεχνογνωσία, 

4. να προσλαµβάνει προσωπικό µε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάλληλα 

για την κάλυψη των αναγκών και όταν κρίνεται απαραίτητο να επιλέγει 

εξωτερικούς συνεργάτες  για το σκοπό αυτό, 

5. να φροντίζει ώστε η αριθµητική δύναµη του προσωπικού να είναι επαρκής και 

να γίνεται σωστή αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης, 

6. να δηµιουργεί τις ανάλογες προϋποθέσεις  για την εκπαίδευση, κατάρτιση και   

βελτίωση του επιπέδου του προσωπικού έτσι που να µπορεί να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος 

διαχειριστικής επάρκειας. 

 
Σύνταξη κατάστασης  προσωπικού του φορέα που υλοποιεί τις δράσεις  µε τα  

• Ονοµατεπώνυµο, 

• Ειδικότητα,  

• Προσόντα, δεξιότητες, τεχνογνωσία και εµπειρία.   

 

4.6.2 Υποδοµές, Εξοπλισµός Και Μέσα 
 

4.6.2.1 Γενικά 

 

 
Ο φορέας πρέπει να χρησιµοποιεί κατά την υλοποίηση των έργων την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδοµή και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτή είναι επαρκής, ότι 
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διατηρείται κατάλληλα και υποστηρίζει αποτελεσµατικά τη λειτουργία του 

συστήµατος  υλοποίησης των εκάστοτε δράσεων.   

Στοιχείο που τεκµηριώνει τα ως άνω αποτελεί ο πίνακας υλικοτεχνικής υποδοµής 

όπου περιγράφεται και ο τρόπος υποστήριξης και συντήρησης (Υπόδειγµα Νο 6). 

 

4.6.2.2 Υποδοµή Τεχνολογίας, Πληροφορίας Και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

 

 
Ο φορέας σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση των έργων έχει 

υποχρέωση να κατέχει την κατάλληλη υποδοµή στους τοµείς της τεχνολογίας, 

πληροφορίας και επικοινωνίας. Η υποδοµή αυτή είναι απαραίτητη διότι µέσω του 

κατάλληλου λογισµικού πραγµατοποιούνται µια σειρά βασικών εργασιών για την 

έκβαση του έργου όπως: 

 
• η καταγραφή και    παρακολούθηση   του χρονοδιαγράµµατος    του έργου, µε 

αναλυτική περιγραφή των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν κατά την 

υλοποίηση του,  

• την παρακολούθηση και τον συντονισµό των πόρων δηλαδή το ανθρώπινο 

δυναµικό, την υλικοτεχνική υποδοµή, τον εξοπλισµό, τα υλικά και τα µέσα, 

• την οικονοµική παρακολούθηση των έργων και των προϋπολογισµών τους,  

• την σύνταξη και αποστολή αναφορών, όπως υπαγορεύει το σύστηµα 

διαχείρισης των εκάστοτε έργων.  

Στην λειτουργία της οικονοµικής διαχείρισης, η υποστήριξη του τοµέα της 

πληροφορικής είναι σηµαντική γιατί συντελεί : 

• στη λογιστική τήρηση των παραστατικών (πχ. τιµολογίων δελτίων αποστολής, 

αποδείξεων εισπράξεων και πληρωµών κλπ.)  

• στον έλεγχο των εγγραφών της λογιστικής απεικόνισης, την εφαρµογή του 

λογιστικού σχεδίου (όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας δηλαδή 

διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα µε µηχανογράφηση), σύµφωνα µε τους 

κανόνες της νοµοθεσίας. 

• Στη εξακρίβωση των οικονοµικών υποχρεώσεων των έργων. 

 

Ο φορέας όταν κρίνεται απαραίτητο πρέπει να διαθέτει υποστηρικτικό λογισµικό µε 

σκοπό: 
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• να δηµιουργεί και να επικαιροποιεί την ιστοσελίδα µε τα στοιχεία του έργου 

ώστε να είναι δυνατή η πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων,  

• να επιβλέπει την πρόοδο των εργασιών των έργων, 

• να τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για την καλύτερη διαχείριση των 

εγγράφων. 

Υπόδειγµα Νο 6 : Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδοµής 
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου, Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  

1 
Μηχανογραφηµένη οικονοµική /λογιστική 
διαχείριση σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία  

Η οικονοµική και λογιστική διαχείριση γίνεται µέσω του 
προγράµµατος……………………………………… 

2 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων 

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων γίνεται µε τη χρήση 
εφαρµογών του Ms Office (Ms Project, Ms Excel). 
ή 
……………………..……………. 

3 
Ηλεκτρονική διασύνδεση µε βάσεις 
πληροφοριών 

Υπάρχει πρόσβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ), στη νοµική 
βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, στην Τράπεζα Νοµικών 
Πληροφοριών (ΤΝΠ). Οι βάσεις πληροφοριών διαχειρίζονται 
οι …………..(όνοµα).. 

4 
Βιβλιοθήκη µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 
πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί 
(ηλεκτρονική ή µη) 

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη περιλαµβάνει……………και η 
τήρηση της  γίνεται από …….. (όνοµα) 
 

5 
Τεχνική υποστήριξη υποδοµής και ασφαλής 
τήρηση – φύλαξη αρχείων και πληροφοριών  

Η τεχνική υποστήριξη υποδοµής πραγµατοποιείται από την 
…….(όνοµα). 
Υπάρχουν συµβόλαια συντήρησης µε τους ………… (δεν είναι 
υποχρεωτικό) 
Τα φυσικά αρχεία διατηρούνται σε καθορισµένους χώρους στα 
γραφεία της κάθε Υπηρεσίας και ατοµικά σαν προσωπικά 
αρχεία του προσωπικού.  

 
 

4.7 ∆ιαδικασία Υλοποίησης Έργου 

 

4.7.1 ∆ιεργασίες Έναρξης Του  Έργου 
 

Κατά την έναρξη  του έργου είναι απαιτητό να δηµιουργείται και ο αντίστοιχος 

«φάκελος του έργου» στον οποίο ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται όλα τα στοιχεία 

που συνθέτουν τα δεδοµένα του έργου. Τα δεδοµένα αυτά δεν θα πρέπει να είναι 
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λιγότερα από τα προβλεπόµενα στο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, µπορεί 

να είναι πρωτογενή έγγραφα ή φωτοαντίγραφα. 

       Για παράδειγµα όταν το έργο  θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα πραγµατοποιούνται 

µια σειρά ενεργειών που  έχουν ως στόχο να επιτευχθεί η ωρίµανση και 

χρηµατοδότηση τους, τα έγραφα που το αποδεικνύουν αυτό ενδέχεται να είναι: 

• Απόφαση της ένταξης του έργου στον ετήσιο Προγραµµατισµό του φορέα. 

• Απόφαση όπου το φυσικό αντικείµενο, ο προϋπολογισµός του, ο τρόπος και 

το χρονοδιάγραµµα  υλοποίησης του θα προσδιορίζονται. 

• Αποφάσεις για την ανάθεση καθηκόντων σε στελέχη ή υπηρεσίες του φορέα 

για την σύνταξη της πρότασης και την έγκαιρη υποβολή της. Απόφαση 

ανάθεσης αρµοδιοτήτων για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου 

στα επιµέρους στάδια και την αξιολόγηση µετά την ολοκλήρωση του. 

• Η απόφαση µε την οποία ορίζεται ο Υπεύθυνος Έργου πχ. απόσπασµα 

πρακτικού ∆.Σ. 

• Η απόφαση ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα. 

• Τυχόν άλλες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που πρέπει να έχουν ληφθεί 

σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα αλλά και το τρέχον 

έργο που υλοποιεί. 

       Η επικαιροποίηση του φακέλου του έργου και η συµπλήρωση του είναι 

απαραίτητη σε όλα τα στάδια που ακολουθούν µέχρι την ολοκλήρωση του. 

 

4.7.1.1 ∆ιαδικασία Καταγραφής αναγκών 

 

 
Ο φορέας κατά την σύνταξη των επιχειρησιακών του στόχων, οφείλει τόσο να 

εντοπίζει τις ανάγκες για τα  έργα, την προκύπτουσα  αξία για τους  άµεσα 

ωφελούµενους και  το κοινωνικό σύνολο, όσο και να τα ιεραρχεί σύµφωνα µε τις 

δυνατότητες υλοποίησης τους. 

       Ο φορέας είναι απαραίτητο να αξιολογεί την σκοπιµότητα του έργου, να 

συγκρίνει  το κόστος µε τα αναµενόµενα οφέλη, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 

θετικές και αρνητικές, στην απασχόληση, στην ισότητα ευκαιριών, στην 

προσβασιµότητα και την σχέση µε άλλα έργα. Ο φορέας οφείλει να λαµβάνει υπόψιν 

του για το έργο τα στοιχεία που αφορούν την δυνατότητα υλοποίησης, τη 

βιωσιµότητα του έργου, το κόστος ωρίµανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και 
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λειτουργίας και τον τρόπο αποδοχής από τους ωφελούµενους και τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόµενα µέρη.  

 

 

4.7.1.2 ∆ιαδικασία προετοιµασίας και ωρίµανσης 
 
 
Στο στάδιο της προετοιµασίας γίνονται τα κάτωθι: 

• Μέσω του internet παρακολουθούνται οι προκηρύξεις των διαγωνισµών 

των εκάστοτε υπουργείων και άλλων φορέων του δηµοσίου και γίνεται ο 

εντοπισµός της πρόσκλησης που µπορεί να καλύψει την χρηµατοδότηση 

του φορέα για την υλοποίηση της πράξης. 

• Ο υπεύθυνος για την υλοποίηση των προγραµµάτων πραγµατοποιεί τις 

απαραίτητες επικοινωνίες, κοινοποιεί τις προσκλήσεις στην οµάδα έργου 

και συντονίζει την απαραίτητη προετοιµασία. 

• Συντάσσεται πρόταση  προς τη ∆ιοίκηση του φορέα για την συµµετοχή 

στην πρόσκληση ή προκήρυξη που θα χρηµατοδοτήσει την  

πραγµατοποίηση του έργου. Η απόφαση  µπορεί να είναι θετική ή 

αρνητική. 

• Όταν η πρόταση εγκρίνεται, ακολουθεί η ενεργοποίηση της οµάδας 

έργου για την έγκαιρη προετοιµασία των απαραίτητων δικαιολογητικών 

και την υποβολή της πρότασης στην Αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υπουργείου. 

• Ενεργεί έγκαιρα για τις απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες 

προετοιµασίας, πχ. την λήψη  τυχόν  αδειοδοτήσεων. 

• Με την ολοκλήρωση του σταδίου της προετοιµασίας γίνεται η κατάθεση 

της  αιτήσεως εντός της προθεσµίας υποβολής.  

 
 

4.7.2 ∆ιεργασίες Σχεδιασµού 

 

 

Ο φορέας συντάσσει σχέδιο διαχείρισης του έργου µε σκοπό την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του και τον έλεγχο του. Στην περίπτωση που υλοποιεί 
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συγχρηµατοδοτούµενο  έργο ή εκπόνηση του σχεδίου γίνεται βάσει του Τεχνικού 

∆ελτίου του έργου και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν. 

Ένα σχέδιο διαχείρισης έργου θεωρείται ολοκληρωµένο όταν έχει συµπεριλάβει τα 

εξής:  

 
� Το σύνολο των δράσεων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου 

έως την ολοκλήρωση του. Την περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του 

έργου, την ανάλυση των εργασιών του και την αποσαφήνιση για τα 

παραδοτέα του έργου. 

� Την οργάνωση του έργου µε σκοπό την κάλυψη των  αναγκών σε προσωπικό 

και τυχόν εξοπλισµό. 

� Σύνταξη προγράµµατος ελέγχων. 

� Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος έργου. Έγγραφο όπου περιγράφονται οι 

εκτιµηθείσες  ηµεροµηνίες εκτέλεσης δραστηριοτήτων του έργου, οι 

ηµεροµηνίες όπου υπάρχουν δεσµεύσεις για συγκεκριµένες ενέργειες. 

� Ορισµός των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση του 

έργου (συνήθως υπαγορεύονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου) 

� Προσδιορισµός των κινδύνων που τυχόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση 

και ο τρόπος διαχείρισης τους. 

� Την οικονοµική διαχείριση, την σύγκριση της πορείας του προϋπολογισµού 

του έργου και των έλεγχο των δαπανών του έργου. 

� Οργάνωση του τρόπου επικοινωνίας και  

� Του τρόπου διαχείρισης τυχόν αλλαγών που θα προκύψουν. 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ένα  υπόδειγµα παρουσίασης αναλυτικού 
προϋπολογισµού. 

 

Υπόδειγµα Νο7: Αναλυτικό Κόστος των Αιτούµενων ∆απανών  
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  
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4.7.2.1 ∆ιαδικασίες  Οργάνωσης έργου προσδιορισµός αναγκών σε προσωπικό 
και εξοπλισµό 

 
Την ευθύνη για την οργάνωση των έργων που εκτελούνται  µε ίδια µέσα έχει  ο 

φορέας για το λόγο αυτό: 

1. Μεριµνά  για την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό και στην περίπτωση 

που κριθεί απαραίτητο προβαίνει έγκαιρα σε διαδικασίες πρόσληψης, 

σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο των προσλήψεων που το διέπει.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Το κόστος του αιτούµενου έργου προκύπτει από τις εξής δαπάνες: 
 
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(γραφείο, καθίσµατα, βιβλιοθήκη, Η/Υ, κ.λ.π.) 

  

ΣΥΝΟΛΟ   
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

(ΕΥΡΩ) 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

∆ιοικητικό  π.χ. Γραµµατέας  ∆/Ε 1    

ΣΥΝΟΛΟ 1    

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) / 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

    

ΣΥΝΟΛΟ    
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) / ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

∆ΕΗ,ΟΤΕ,ύδρευση,κ.λ.π.    
ΣΥΝΟΛΟ   

 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) / ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

Προβολή - ∆ηµοσιότητα    
Θέρµανση    
Αναλώσιµα    

ΣΥΝΟΛΟ   
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

 
 
 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 
€ /ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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2. Ο φορέας ορίζει τον υπεύθυνο έργου µετά από απόφαση του συλλογικού του 

οργάνου. 

3. Ο φορέας στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο εκπαιδεύει/καταρτίζει το 

υπάρχον προσωπικό. 

4. Ο φορέας  µεριµνά για την κάλυψη των τυχόν αναγκών σε εξοπλισµό ώστε  η 

υλοποίηση του έργου να είναι εφικτή.  

Υπόδειγµα Νο8: Απόφαση Ορισµού Επιβλέποντος  
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 
 
στοιχεία ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ή ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ (για την επίβλεψη)ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιβλεπόντων της πράξης (ή υποέργου): 
«.......................................»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπ' όψιν: 
α) (θεσµικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας πράξης) 
β) Την απόφαση ένταξης της πράξης «......................……........» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΥΠ 2000-2006.  
γ) Την απόφαση µε αριθµ. .......................για την έγκριση της µελέτης για την  

πράξη «......................……........» / υποέργο 
δ) Την απόφαση µε αριθµ. ....................... (έγκριση σκοπιµότητας της πράξης / 

άδεια ίδρυσης) 
ε) Την απόφαση µε αριθµ. .......................για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης 

µε ίδια µέσα  
 

Αποφασίζουµε 
 

1. Ορίζουµε επιβλέποντα (ή οµάδα επίβλεψης) της πράξης (ή υποέργου): 
«..................................», τον – την (ή τους): 

α) ............, 
β) ..........., 
γ) ........... 
(Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες, θα οριστεί ο 
επικεφαλής της οµάδας και θα προσδιοριστούν τα επιµέρους καθήκοντα του κάθε 
µέλους). 
 
2. Στο πλαίσιο των καθηκόντων επίβλεψης και οργάνωσης των εργασιών του 

έργου, περιλαµβάνεται η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσµίες που 
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προβλέπονται8, των Μηνιαίων ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών , των Τριµηνιαίων 
∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης και τελική έκθεση  

Η καθηµερινή τήρηση του ηµερολογίου του έργου ανατίθεται στον – στην ..... 
 
 

Η Προϊσταµένη - Ο Προϊστάµενος 

 

4.7.2.2 Πρόγραµµα ελέγχων 
 

Στις περιπτώσεις όπου υλοποιείται συγχρηµατοδοτούµενο έργο, τους 

προβλεπόµενους ελέγχους κατά την εκτέλεση του έργου πραγµατοποιεί η εκάστοτε 

∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία µε τον τρόπο αυτό πιστοποιεί και την εκτέλεση του. 

 

 

4.7.2.3 Σύνταξη  Χρονοδιαγράµµατος έργου 

 

 

Ο φορέας µεριµνά για την εκπόνηση του χρονοδιαγράµµατος. Αφού ολοκληρώσει 

την διαµόρφωση του όταν κρίνεται απαραίτητο  προσδιορίζει για την κάθε 

δραστηριότητα του έργου τους απαιτούµενους πόρους, προγραµµατίζει τον τρόπο 

ελέγχου του χρονοδιαγράµµατος, προσδιορίζει για το κάθε τµήµα το χρονοδιάγραµµα 

που θα πρέπει να κινηθεί. 

       Για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της ροής του έργου το κατανέµει 

σε επί µέρους στάδια και ορίζει τον τρόπο αντιµετώπισης των πιθανών αποκλίσεων.   

 

 

4.7.2.4  Χρήση  δεικτών παρακολούθησης του έργου 

 

 

Για την τεκµηρίωση της πορείας υλοποίησης του έργου ο φορέας χρησιµοποιεί 

δείκτες παρακολούθησης που αποτυπώνουν τις σχέσεις µεταξύ φυσικού αντικειµένου 

και του χρονοδιαγράµµατος. 
                                                 
8 Οι προθεσµίες υποβολής προβλέπονται από την ΥΑ για τα στοιχεία που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ 



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

4-48 

 

       Οι δείκτες παρακολούθησης του έργου συµβάλλουν στον προσδιορισµό των 

παραγόντων που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην υλοποίηση και οι κατηγορίες τους 

µπορεί να είναι οικονοµικοί, για παράδειγµα (αξία παραδοτέων /συνολική αξία 

έργου) ή χρονικοί (χρόνος απόδοσης παραδοτέων/αρχικός εκτιµώµενος χρόνος 

απόδοσης τους) κλπ. 

 

 

4.7.2.5  Εντοπισµός Και  ∆ιαχείριση Κινδύνων 

 

 

Στην χρονική περίοδο που υλοποιείται το έργο ο φορέας οφείλει  

• να προβλέπει και να καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους του έργου,  

• να προσδιορίζει το βαθµό που διακινδυνεύει η συνέχιση του έργου λόγο 

της εµφάνισης των κινδύνων και των  ποιοτικών ή ποσοτικών 

επιδράσεων τους,  

• να σχεδιάσει τον τρόπο αντιµετώπισης τους,  

• να σχεδιάσει των έλεγχο και την παρακολούθηση κινδύνων. 

 
Υπόδειγµα Νο9: ∆ιαχείριση των κινδύνων του έργου  
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  

 

           

∆ιαχείριση των κινδύνων του έργου 
 
 

Είδος Κινδύνου Πιθανότητα να 
συµβεί 

Σοβαρότητα 
(1-5) 

Προληπτική ενέργεια 

1.Αποχώρηση 
εργαζόµενου 

15% 3 
Πρόσληψη εργαζόµενου 

άµεσα από την κατάσταση των 
επιλαχόντων. 

2.Καθυστέρηση 
χρηµατοροών από 
την πηγή 
χρηµατοδότησης 

60% 3 
Χρηµατοδότηση του φορέα µε 

ιδίους πόρους 

3.∆ιακοπή 
χρηµατοροών από 
την πηγή 
χρηµατοδότησης 

5% 5 
Χρηµατοδότηση του φορέα µε 

ιδίου πόρους. 
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4.7.3 Εκτέλεση Με Ίδια Μέσα- Ανάθεση Συµβάσεων Με ∆ηµόσιο 
∆ιαγωνισµό 

 

4.7.3.1 Γενικά 
 
Ο φορέας µετά την απόφαση εκτέλεσης του έργου προσδιορίζει και τον τρόπο 

υλοποίησης του, αν ολόκληρο ή τµήµα αυτού θα ανατεθεί σε ανάδοχο ή θα 

εκτελεσθεί µε ίδια µέσα. Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψιν είναι ο 

εγκεκριµένος προϋπολογισµός του, το νοµικό πλαίσιο και οι κανονιστικές δεσµεύσεις 

του καθώς και οι εγκριτικές πράξεις που το συνοδεύουν. Οι λήψεις των αποφάσεων 

σχετίζονται µε την ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης και το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα του φορέα.  

Τα στοιχεία που θα παρουσιασθούν στη συνέχεια της εργασίας αφορούν την 

εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα. 

 

4.7.3.2 ∆ιαδικασία εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα 

 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα αποφασίζει για την υλοποίηση του έργου  µε 

ίδια µέσα µετά από την σχετική τεκµηρίωση, τον έλεγχο των νοµικών και 

κανονιστικών δεσµεύσεων. Η σειρά των απαιτούµενων ενεργειών που υποχρεούται ο 

φορέας να ακολουθήσει είναι η κάτωθι: 

 
1. Ο φορέας εντοπίζει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το έργο που 

προτίθεται να υλοποιήσει,  για παράδειγµα σχετική µελέτη, το 

χρονοδιάγραµµα του.  

2. Στην περίπτωση που το προσωπικό κριθεί µη επαρκές θα πρέπει να προβεί 

εφαρµόζοντας τις νόµιµες διαδικασίες στην πρόσληψη προσωπικού ή στην 

συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες που θα έχουν την απαιτούµενη 

τεχνογνωσία.  

3. Εάν η υλικοτεχνική υποδοµή είναι ανεπαρκής θα πρέπει µέσα από νόµιµες 

διαδικασίες να προβεί σε αγορές των απαραίτητων υλικών και µέσων. 
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4. Να εφαρµόζει τους κανόνες δηµοσιότητας που διέπουν την εκτέλεση του 

έργου καθώς και το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 

 
Υπόδειγµα Νο10: Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης Πράξης µε Ίδια Μέσα  
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :      Αθήνα, 
Πληροφορίες:        Αριθ. Πρωτ.: 
Τηλ/νο:  
Fax:        
 
ΚΟΙΝ:  
α) ∆ιαχειριστική Αρχή ...... 
β) Γεν. ∆/νση ...............ΥΠΥΠ... 
 
 
ΘΕΜΑ :Έγκριση υλοποίησης πράξης µε ίδια µέσα 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπ’όψιν: 
 

 
 

1.τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία /Φορέα 
 τις κατά περίπτωση διατάξεις (περί ψυχικής υγείας, πρόνοιας ή κατάρτισης κλπ) 

2. Τις αποφάσεις έγκρισης µελέτης /σχεδίου δράσης (εφόσον υπάρχουν) 

 την απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας/ άδεια ίδρυσης (κατά περίπτωση) 

3. Την ...................... απόφαση ένταξης ........... στο ΕΠΥΠ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουµε την υλοποίηση µε ίδια µέσα της πράξης «..............................» από 
την ......... (Υπηρεσία/φορέα). 
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2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής: 

 

 ......................(συνοπτική περιγραφή) 

 

 Τρόπος Υλοποίησης 

Οι ακόλουθες επί µέρους δραστηριότητες θα εκτελεστούν µε τον τρόπο που 
περιγράφεται παρακάτω: 

(π.χ. µίσθωση ακινήτου, µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό) 

 

3. Η πράξη υπόκειται στους όρους της  …….απόφασης ένταξης στο ΕΠΥΠ. 

Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, 
να υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες µελέτες. 

 

4. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προµήθεια των υλικών και κάθε 
άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της πράξης µέχρις την ολοκλήρωσή της, εγκρίνεται 
συνολική δαπάνη ποσού ................. € από τον κωδικό αριθµό ....  

Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
ΣΑΕ…….  µε κωδικό αριθµό ..……………………. (εφόσον έχει οριστεί). 

 

5. Η υλοποίηση της πράξης έχει έναρξη την ............. και λήξη την ............ 

 

6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης αφού 
συνταχθεί η έκθεση απολογισµού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν 
και στην Αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. 

 

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Συνηµµένα: 

* Μελέτη συνολικού σχεδιασµού / οικονοµοτεχνική µελέτη 

• Περιγραφή εργασιών 

• Αναλυτικός προϋπολογισµός  

• Χρονοδιάγραµµα 
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• Τρόπος εκτέλεσης τµηµάτων που θα υλοποιηθούν µε προσφυγή σε 

τρίτους 

* Άλλα (π.χ. Έκθεση σκοπιµότητας) 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 

………………… 

4.7.3.3 Εκτέλεση έργου µε ανάδοχο 

 
Στην περίπτωση που ανάγκες υλοποίησης ενός έργου απαιτούν την ανάθεση σε 

εξωτερικούς αναδόχους ο οργανισµός συνάπτει συµβάσεις ανάθεσης έργων, µε την 

προϋπόθεση ότι έχουν εφαρµοσθεί οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση του 

εφαρµοστέου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου, από τον προσδιορισµό του 

τρόπου ανάθεσης µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης. 

       Ο σκοπός της τήρησης των διαδικασιών είναι να τεκµαίρεται ότι η ανάθεση των 

έργων είναι σύννοµη και αποσκοπεί στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη 

εκτέλεση τους. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο 

που διέπει την διενέργεια του διαγωνισµού και τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και 

της διαφάνειας.  

       Πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση που το έργο γίνεται µε ίδια µέσα δεν 

προκύπτει ζήτηµα αναδόχου. 

 

4.7.4 ∆ιαδικασία Παρακολούθησης Της Εκτέλεσης Του Έργου 
 
 

4.7.4.1 Γενικά 

 

Ο φορέας υποχρεούται να διαφυλάσσει τα αρχεία του έργου δηλαδή τον φάκελο του 

έργου, τα έγγραφα που τεκµηριώνουν την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε το 

κανονιστικό πλαίσιο. Στο περιεχόµενο του φακέλου θα συµπεριλαµβάνονται οι  

ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν στην περίπτωση που προκύψουν αποκλίσεις, και 

τυχόν υποδείξεις ή ζητήµατα που  προκύπτουν κατά την υλοποίηση .  

       Ο φορέας  πρέπει να φροντίζει για τον συνεχή έλεγχο του έργου ως προς την ροή 

της φυσικής και οικονοµικής πορείας του. Θα πρέπει να εφαρµόζει τις διαδικασίες 
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που υπαγορεύει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο , το σχέδιο διαχείρισης του έργου ή οι 

δεσµεύσεις που περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου. 

 

4.7.4.2  ∆ιαδικασία Ελέγχων Ποιότητας Εκτέλεσης Του Έργου Και 
Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου 

 

Η επαλήθευση της ποιότητας του φυσικού αντικειµένου συνάδει µε τον έλεγχο των 

διεργασιών κατά την εκτέλεση του έργου δηλαδή σύµφωνα  µε όσα προαναφέραµε το 

σύνολο των αλληλένδετων δραστηριοτήτων που δηµιουργούν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα µε σκοπό την προσθήκη αξίας.  

       Κατά την εκτέλεση του έργου γίνεται έλεγχος των διεργασιών του µε σκοπό το 

τελικό αποτέλεσµα να είναι το αναµενόµενο. Εξίσου σηµαντικό είναι οι έλεγχοι που 

γίνονται στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, πριν την ολοκλήρωση του, να ικανοποιούν  

τους στόχους που έχουν τεθεί από τον χρηµατοδότη του έργου. Ο κύριος του έργου, 

για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή υλοποιείται το έργο είναι 

αυτός που  θέτει και τις προϋποθέσεις της ορθής υλοποίησης. Βασικά στοιχεία που 

ελέγχονται είναι η τήρηση των προδιαγραφών και ο προκαθορισµένος στόχος. 

       Ο φορέας έχοντας κατευθυντήριο το σύστηµα διαχείρισης του έργου  όπου 

περιγράφεται το  κανονιστικό πλαισίου που πρέπει να εφαρµόσει,  ελέγχει την πορεία 

του έργου ως προς αυτό και το βαθµό που τηρούνται οι προδιαγραφές του. 

       Στα έγγραφα ανάθεσης αναφέρονται οι προδιαγραφές  σύµφωνα µε τις οποίες 

πρέπει να υλοποιηθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου και αποτελεί απαραίτητη 

διαδικασία η επαλήθευση  της εφαρµογής των προδιαγραφών αυτών. 

       Ο φορέας µέσα από µια σειρά αποδεικτικών εγγράφων πιστοποιεί ότι έχει 

εφαρµόσει κατά την υλοποίηση τα όσα περιγράφονται : 

 

� στο τεχνικό δελτίο, 

� στη σύµβαση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα,  

� στις νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρµοστούν. 

 

       Το φυσικό αντικείµενο πιστοποιείται µε των έλεγχο των εγγράφων και αρχείων, 

καθώς και µε τον επιτόπιο έλεγχο. Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας έργου 

αποτελεί η τήρηση του αρχείου  η οποία τεκµηριώνει την ορθότητα πραγµατοποίησης 

του έργου. Οι επιτροπές παραλαβής και πιστοποίησης του αντικειµένου κατόπιν 



 

    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΙΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

                                

4-54 

 

ελέγχων συντάσσουν τα σχετικά βεβαιωτικά έγγραφα τα οποία είτε αποστέλλονται 

στην ∆ιαχειριστική  Αρχή του έργου(∆Α) , είτε παραµένουν στο αρχείο για έλεγχο. 

4.7.4.3 ∆ιαδικασία παραλαβής του έργου 
 
Ο φορέας είτε πρόκειται για την τµηµατική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, 

είτε την οριστική, έχει υποχρέωση να τηρεί τις διαδικασίες της παρακολούθησης και 

πιστοποίησης του. Απαραίτητο κατά την διαδικασία αυτή είναι να ληφθούν υπόψιν οι 

ενδεχόµενες προκύπτουσες µεταβολές ως προς τις αρχικές προβλέψεις. 

       Στην περίπτωση που το έργο έχει και προµήθεια υλικών πρέπει να προβλέπεται 

σχετικός έλεγχος, ιδιαίτερα αν η ποιότητα των υλικών επηρεάζει και την ποιότητα 

των παραδοτέων του έργου. Για το λόγο αυτό ο φορέας οφείλει : 

1. να ορίζει τα κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο και την παραλαβή των 

παραδοτέων, τα µέλη αυτών των οργάνων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα και την απαραίτητη τεχνογνωσία,  

2. ο έλεγχος των παραδοτέων πρέπει να γίνεται σε σχέση µε την επαλήθευση της  

ποσότητας ,της ποιότητα τους και µε την τήρηση των σχετικών αρχείων,  

3. να πιστοποιείται, η αξία των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί. 

 
       Το Τεχνικό ∆ελτίο περιέχει όλες της προδιαγραφές του έργου και  όταν πρόκειται 

για συγχρηµατοδοτούµενα έργα είναι το έγγραφο που συντελεί στην αξιολόγηση της 

προτεινόµενης πράξης. 

 

 
Υπόδειγµα Νο11: Πρακτικό Παραλαβής Έργου 
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Στ .......................(τόπος έργου) σήµερα, στις .................... του µηνός .............. του 
έτους ........... οι παρακάτω υπογράφοντες: 
α)  
β) 
γ) 
 
που έχουµε ορισθεί ως µέλη της Επιτροπής Ποιοτικής Παραλαβής που ορίσθηκε για 
την πράξη (ή υποέργο): «...............................» σύµφωνα µε την απόφαση υπ' αριθµ. 
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............... της ∆/νσης ............ (αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης ορισµού της 
Επιτροπής από την Προϊσταµένη Αρχή ),  
 
αφού επισκεφθήκαµε τον τόπο υλοποίησης της πράξης παρουσία του (των) 
επιβλέποντος (ων) αυτού, και έχοντας υπ' όψιν: 
 
1) το τελευταίο εγκεκριµένο Τ.∆.Ε.  – Τ.∆.Υ. µε ηµεροµηνία ...... 
2) την...................... απόφαση έγκρισης υλοποίησης της πράξης 
3) την από .................... συγκεντρωτική απολογιστική έκθεση που συντάχθηκε από 

τον (τους) επιβλέποντα (ες): ........................., ............................., θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάµενο της ...... Υπηρεσίας ............. και διαβιβάσθηκε στην .............. 
(Προϊσταµένη Αρχή) 

 
∆ιαπιστώσαµε ότι το φυσικό αντικείµενο του έργου (ή υποέργου) «..................» 
ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα ανωτέρω έγγραφα. 
 
Κατόπιν αυτών, παραλαµβάνουµε τις εργασίες του έργου (ή υποέργου) 
«........................» χωρίς παρατηρήσεις (ή µε τις εξής παρατηρήσεις: α) 
...........................β) .....................). 
 
Εκκρεµότητες - Συµπληρώσεις 
 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Ο Πρόεδρος         Τα µέλη 
(όνοµα και υπογραφή)      (ονόµατα και υπογραφές) 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Ο Προϊστάµενος .................. (της Προϊσταµένης Αρχής) 
 

 

4.7.4.4 ∆ιαδικασία επικοινωνίας και αναφορές. 
 
Ο Φορέας καλείται να εφαρµόσει ορθή επικοινωνία σε δύο επίπεδα, επικοινωνία µε 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

       Η επικοινωνία στο εσωτερικό επίπεδο διασφαλίζεται µέσω εντύπων και 

αναφορών όπου περιγράφεται η πρόοδος του έργου για παράδειγµα αναφορές του 

υπευθύνου του έργου προς την διοίκηση του φορέα. 

       Στο σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης περιγράφονται και οι  

υποχρεώσεις που καλείται να ανταποκριθεί ο φορέας  σε επίπεδο επικοινωνίας µε  

την αρµόδια ∆ιαχειριστική αρχή. Συγκεκριµένα η υποχρέωση για την συστηµατική 

υποβολή  µηνιαίων ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών, υποβολή  εξαµηνιαίων ∆ελτίων  
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Παρακολούθησης Πράξης, αναφορές και πίνακες τα οποία αποστέλλονται σε 

ηλεκτρονική και έντυπη µορφή ανάλογα µε την χρονική διάρκεια του έργου.  

 

4.7.4.5 ∆ιαδικασία ελέγχου των αλλαγών 
 
Κατά την υλοποίηση του έργου υφίσταται το ενδεχόµενο να προκύψουν αλλαγές που 

να αφορούν το χρονοδιάγραµµα ή τους πόρους του έργου, αλλαγές που µπορεί να 

επιδρούν στο αντικείµενο του έργου, για όλες  αυτές  τις αλλαγές ο φορέας  µετά από  

αξιολόγηση της σοβαρότητας τους πρέπει να διασφαλίζει την έγκριση τους πριν να 

προβεί στην εκτέλεση τους. Ο απώτερος στόχος είναι η λήψη των αποφάσεων για την 

αντιµετώπιση των αλλαγών να γίνεται έγκαιρα και οι επιπτώσεις να είναι κατά το 

δυνατόν οι µικρότερες για την πορεία της υλοποίησης του έργου. 

 

4.7.4.6 ∆ιαδικασία Οικονοµικής διαχείρισης 
 

4.7.4.6.1 Γενικά 
 
 
Η διαδικασία της οικονοµικής διαχείρισης πρέπει να εµπεριέχει: 

� τον έλεγχο της τήρησης του προϋπολογισµού του έργου. 

� τον προσδιορισµό του τελικού κόστους του έργου. 

� και την επιβεβαίωση των απαιτήσεων πληρωµών. 

       Συγκεκριµένα  στα πλαίσια της οικονοµικής διαχείρισης η οµάδα έργου ενεργεί 

συντάσσοντας τον οικονοµικό προγραµµατισµό των έργων, διασφαλίζει την 

εφαρµογή των κανόνων του νοµικού και θεσµικού πλαισίου για την τεκµηρίωση των 

δαπανών και πληρωµών του έργου. 

       Ο υπεύθυνος έργου συντονίζει τις ενέργειες  για την εφαρµογή των  

απαιτούµενων διαδικασιών, µε σκοπό να  διασφαλίζεται το γεγονός ότι σε όλα τα 

στάδια ελέγχου τηρούνται οι απαιτούµενοι κανόνες και τεκµηριώνονται οι δαπάνες. 

 

4.7.4.7 ∆ιαδικασία Παρακολούθησης Προϋπολογισµού Έργου 

 

 
Βασική  δέσµευση   του   φορέα   αποτελεί η   παρακολούθηση του  προϋπολογισµού. 
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Με µια σειρά διαδικασιών που έχει θεσπίσει ο φορέας  επικαιροποιεί των 

προϋπολογισµό και ενσωµατώνει  τις αλλαγές που προέκυψαν.  Η χρήση της 

Τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας (Η/Υ) δίνει την δυνατότητα της 

συστηµατικής και έγκαιρης παρακολούθησης των δαπανών του έργου σε σύγκριση µε 

αυτές του προϋπολογισµού διότι είναι πολύ σηµαντικό να µην προκύπτουν 

υπερβάσεις του προϋπολογισµού  και να ελέγχονται  οι χρηµατοροές του έργου  και 

τα έξοδα  του. 

 

4.7.4.8 ∆ιαδικασία Ελέγχου Απαιτήσεων Πληρωµών 
 
 

Ο φορέας πρέπει σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του συµφώνου αποδοχής να διασφαλίζει 

την νοµιµότητα και κανονικότητα των απαιτήσεων πληρωµών του έργου για το λόγο 

αυτό θεσπίζει και τις σχετικές διαδικασίες. 

1. ∆ιαδικασίες που ελέγχουν την νοµιµότητα των δαπανών δηλαδή αν οι 

δαπάνες προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, αν εξυπηρετούν τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό του φορέα ή είναι µέρος των 

λειτουργικών του αναγκών. Η κανονικότητα των δαπανών διέπεται από την 

τήρηση της νόµιµης διαδικασίας και στην περίπτωση των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων να τηρούνται οι κανόνες επιλεξιµότητας των 

δαπανών, για παράδειγµα αν αναφερόµαστε στο προσωπικό θα πρέπει να 

υπάρχει:  

� η σχετική δηµοσίευση της πρόσκλησης για την κάλυψη των θέσεων, 

� η πρωτοκόλληση των αιτήσεων, 

� το πρακτικό επιλογής προσωπικού µε την κατάταξη των ενδιαφεροµένων, 

� η απόφαση του ∆.Σ. για την πρόσληψη των συγκεκριµένων εργαζοµένων, 

� η αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕ∆, η συµπλήρωση του βιβλίου 

νεοπροσλαµβανοµένων, η σύµβαση πλήρους ή µερικής απασχόλησης και  

� ο θεωρηµένος Πίνακας προσωπικού από την Επιθεώρηση εργασίας. 

2. Η διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν τις πληρωµές του οικονοµικού 

αντικειµένου πχ. επιταγές δίγραµµες που αφορούν την εξόφληση ποσού 

τιµολογίων αξίας  άνω των τριακοσίων ευρώ.  
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3. ∆ιαδικασίες που επιβεβαιώνουν την τεκµηρίωση του οικονοµικού 

αντικειµένου πρέπει να γίνονται µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία όπως 

υπογεγραµµένα δελτία αποστολής, βεβαιώσεις, καταστάσεις παρουσίας 

εκπαιδευοµένων κλπ. 

 

4.7.5 ∆ιαδικασία διεργασιών διαχειριστικού κλεισίµατος του έργου. 
 
Στην φάση της ολοκλήρωσης του έργου και πριν το διαχειριστικό του  κλείσιµο ο 

φορέας πρέπει να τεκµηριώνει τα κάτωθι: 

1. την επίτευξη των στόχων του έργου,  

2. ότι έχει γίνει έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής του έργου και έχουν 

εγκριθεί τα παραδοτέα του έργου, 

3. η βεβαίωση  ότι το έργο ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες 

διατάξεις και έχει βεβαιωθεί ότι το οικονοµικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε 

µέχρι το στάδιο της αποπληρωµής, 

4. στην  περίπτωση που το έργο είναι τεχνικής φύσεως απαιτείται κατά την 

ολοκλήρωση του να έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα σχέδια συντήρησης ή 

λειτουργίας, 

5. ο φάκελος του έργου να είναι συµπληρωµένος και το αρχείο να διατηρείται 

κατάλληλα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πιθανούς µελλοντικούς 

ελέγχους. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ζητήµατα όπως περιορισµοί ή απαιτήσεις στον τρόπο 

λειτουργίας του έργου ή παραδοχές λειτουργίας,  αυτά θα πρέπει µε αναλυτικό τρόπο 

να αποτυπώνονται. 

 
 

4.8 ∆ιαδικασία Απολογισµού, Ανάλυσης Και Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων 

4.8.1 Γενικά 

 

 
Ο φορέας  πρέπει κατά την υλοποίηση αλλά και την ολοκλήρωση της πράξης να 

χρησιµοποιεί µεθόδους ανάλυσης των µετρήσεων και των δεδοµένων που προέκυψαν 

κατά τη λειτουργία και των έλεγχο των διεργασιών. Οι εκθέσεις ελέγχου από την 
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αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ή τυχόν διατύπωση παραπόνων αποτελούν στοιχεία 

προς επεξεργασία για να µπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα  και 

αποδοτικότητα των διεργασιών µε στόχο να  βελτιώσει και αναβαθµίσει την 

διαχειριστική του ικανότητα. 

Όταν ο φορέας υλοποιεί έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό  

Κοινοτικό Ταµείο (ΕΚΤ) πρέπει να χρησιµοποιεί ως ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 

την µέτρηση  ικανοποίησης των χρηστών. Στοιχεία µέτρησης προκύπτουν από: 

 

� Τα ερωτηµατολόγια που απαντούν οι ωφελούµενοι 

� Παράπονα που έχουν εκφραστεί από τους ωφελούµενους. 

� Τις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από τους αξιολογητές. 

 

4.8.2 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

 

 
Ο φορέας  στις περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο µεριµνά για την διενέργεια 

εσωτερικών επιθεωρήσεων µε στόχο τον εντοπισµό των παρεκκλίσεων από τις 

προδιαγραφές του συστήµατος. Μετά την αξιολόγηση των παρεκκλίσεων ακολουθεί 

η απόφαση λήψης διορθωτικών ενεργειών και στην περίπτωση που είναι δυνατό  

προληπτικών ενεργειών. Ακολουθεί ενηµέρωση της διοίκησης για το αποτέλεσµα των 

επιθεωρήσεων και µετά την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών επανέλεγχος σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

4.8.3 ∆ιαδικασία  Εξωτερικών Ελέγχων 

 

 

Ο φορέας οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την διεξαγωγή των 

εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. Ο στόχος του εξωτερικού ελέγχου είναι η 

επαρκής τεκµηρίωση των εγγράφων που απαρτίζουν το αρχείο του έργου µέσω της 

ιχνηλάτησης τους. Υποχρέωση του φορέα αποτελεί η διευκόλυνση του ελέγχου 

ανεξάρτητα από το επίπεδο και το αντικείµενο του για το λόγο αυτό πρέπει, να 

µεριµνά για την προσβασιµότητα των αρχείων και στοιχείων του έργου που εκτελεί 

κατά την χρονική στιγµή του ελέγχου ή έχει εκτελέσει στο παρελθόν. 
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       Το κλιµάκιο ελέγχου επιδιώκει την συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν σε 

αντικειµενικά συµπεράσµατα, µέρος του ελέγχου αποτελούν συνεντεύξεις των 

εµπλεκοµένων µε την υλοποίηση του έργου και επιτόπιες παρατηρήσεις. 

       Στην περίπτωση που το πόρισµα της έκθεσης  περιλαµβάνει συστάσεις ή επιβολή 

διορθώσεων ο φορέας έχει την δυνατότητα να αποδεχθεί, αλλά και να υποβάλλει 

τυχόν αντιρρήσεις.  

       Υποχρέωση του φορέα αποτελεί η συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του ελέγχου 

άµεσα προβαίνοντας στις απαραίτητες  διορθωτικές ενέργειες. Οι επισηµάνσεις 

µπορεί να αφορούν διαδικασίες σχετικές µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή το 

κανονιστικό πλαίσιο ή επικαιροποίηση του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας ή 

την συµπληρωµατική κατάρτιση του προσωπικού.  

    Αποδεικτικά αποτελούν τα σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν συµπληρωθεί στο 

πρωτόκολλο, η έκθεση ελέγχου κλπ. 

 

4.8.4 ∆ιαχείριση Παραπόνων 

 

 
Ο φορέας έχοντας υπόψιν τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις φροντίζει για την 

καθιέρωση διαδικασιών που να διαχειρίζονται θέµατα καταγγελιών και παραπόνων 

που αφορούν τα  υλοποιούµενα έργα. 

       Μετά από τον έλεγχο για το βάσιµο ή µη των παραπόνων και των καταγγελιών ο 

φορέας προβαίνει στις σχετικές ενέργειες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 

τις κείµενες διατάξεις ενηµερώνοντας για το αποτέλεσµα τον ενδιαφερόµενο.   

       Μέρος των καθηκόντων του υπευθύνου του έργου είναι και η ενηµέρωση  του 

προσωπικού σχετικά µε τις υποχρεώσεις του φορέα και οι επιπτώσεις από την µη 

τήρηση τους, για παράδειγµα η παροχή στοιχείων σε συγκεκριµένες προθεσµίες, που 

η ισχύουσα νοµοθεσία επιβάλλει. 

       Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί το αρχείο παραπόνων και η σχετική 

αλληλογραφία µε τρίτους. 

 

4.8.5 ∆ιαδικασία Απολογισµού Και Συµπεράσµατα Για Βελτίωση Και 
Μελλοντική Αξιοποίηση 
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O απολογισµός αποτελεί βασική διαδικασία µετά την ολοκλήρωση των έργων διότι 

µε την χρήση αντικειµενικών στοιχείων, για παράδειγµα δεικτών αξιολόγησης, η 

διοίκηση έχει δεδοµένα για την λήψη αποφάσεων. Η αξιολόγηση µετά από την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων δίνει πληροφορίες για την λειτουργία των διεργασιών 

και της εφαρµογής του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας λαµβάνοντας υπόψιν 

και τα αποτελέσµατα εξωτερικών επιθεωρήσεων ή ύπαρξης παραπόνων των 

ενδιαφεροµένων. Κατά τον ετήσιο προγραµµατισµό η διοίκηση έχοντας 

εµπεριστατωµένα στοιχεία  έχει την δυνατότητα να πάρει αποφάσεις σχετικά µε 

προληπτικές ή διορθωτικές ενέργειες ή την παροχή πόρων για τις δράσεις ή τα έργα 

που θα προγραµµατίσει για την επόµενη περίοδο ετήσια , 3ετίας ή πενταετίας. 

       Η αξιολόγηση του κάθε έργου που έχει υλοποιηθεί µπορεί να γίνει στις 

ακόλουθες βάσεις: 

1. στο ποσοστό αξιοποίησης των στόχων του έργου,  

2. στο ποσοστό ικανοποίησης των αναγκών των ωφελουµένων του έργου σε 

σχέση µε το τελικό προϊόν, 

3. το ποσοστό των αποκλίσεων από την εφαρµογή του σχεδίου διαχείρισης του 

έργου,  

4. το ποσοστό αποδοτικότητάς του έργου σε σχέση µε τους χρησιµοποιούµενους 

πόρους, 

       Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης ή απολογισµού του 

έργου αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την οποία ο φορέας πρέπει να µεριµνά. 

       Όταν υλοποιούνται συγχρηµατοδοτούµενα έργα προκύπτουν δεδοµένα ως προς 

το ποσοστό  ικανοποίησης των αναγκών των ωφελουµένων του έργου από τα δελτία 

παρακολούθησης προόδου πράξης για το σκοπό αυτό ορίζονται δείκτες 

εκροών,δείκτες αποτελέσµατος,δείκτες απασχόλησης κλπ.  

Υπόδειγµα Νο12: ∆είκτες Παρακολούθησης 
 
Πηγή ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» /Μονάδα Ελέγχου,Υλοποίηση 
Πράξεων µε ίδια Μέσα στο Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006  
 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
    
    

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
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∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
    
    

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 
Η ύπαρξη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στην οικονοµική 

µονάδα  που επιθυµεί να πιστοποιήσει ότι γίνονται έλεγχοι στο εσωτερικό της, προς 

όλα τα τµήµατα της, ακόµη και προς τους διοικούντες και πως απώτερος στόχος της 

είναι η βελτιστοποίηση του παραγόµενου αποτελέσµατος. 

       Η δέσµευση ενός φορέα σχετικά µε την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης έχει 

ως στόχο να πιστοποιήσει έναντι τρίτων και ειδικότερα του ελληνικού δηµοσίου ότι 

εφαρµόζει τις διεργασίες εκείνες που πιστοποιούν την συνεχή βελτίωση των 

παραγόµενων υπηρεσιών του  και την ικανότητα του να υλοποιεί έργα (δράσεις) 

τηρώντας το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο βάση κατευθυντήριων οδηγιών που είναι 

αποδεκτές σε διεθνές επίπεδο µια και συνδέονται µε την εφαρµογή του προτύπου 

ΕΛΟΤ 1429. 

       Η ανάγκη µεταβολής του δυσµενούς κλίµατος που επικρατεί στην χώρα µας  

αλλά και στο εξωτερικό σχετικά µε την ορθολογική χρήση του δηµοσίου χρήµατος 

υπαγορεύει την απαρέκκλιτη εφαρµογή κανόνων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας σε κάθε 

οργανισµό-οικονοµική µονάδα που υλοποιεί συγχρηµατοδοτούµενα έργα αλλά και 

τον συνεχή έλεγχο από την ∆ιαχειριστική Αρχή του εκάστοτε Υπουργείου µε σκοπό 

να προλαµβάνονται παρατυπίες και παρεκκλίσεις από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει 

τις συµβάσεις µε το ελληνικό δηµόσιο.  
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