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Εισήγηση

1.1

Ιστορικό
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 21.06.2005, αποφάσισε, μετά από
εισήγηση του Προέδρου Γιάννη Αλαβάνου, τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (ΟΕ),
«για να μελετήσει και να εισηγηθεί πρόταση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (παράγρ. 4 του του άρθρου 3 του Νόμου 3316/2005) με την οποία θα καθορίζονται προδιαγραφές επάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών όλων εν γένει των Αναθετουσών Αρχών, για
τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκησης μελέτης ή έργου, ανάλογα με το
είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων».
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η σύνθεση της ΟΕ ως εξής:
Βακαλόπουλος, Αντώνης
Μηχ. Μηχ.

Μαΐστρος, Παναγιώτης
Πολ. Μηχ.

Σοϊλεμέζογλου, Γεώργιος
Τοπ. Μηχ.

Τουλιάτος, Δημοσθένης
Πολ. Μηχ.

Φρανσές, Συμεών
Χημ. Μηχ.

Το συντονισμό της ΟΕ ανέλαβε ο συν. Δ. Τουλιάτος, που είχε και την κύρια ευθύνη διαμόρφωσης του τελικού κειμένου με την εισήγηση και τις προτάσεις της ΟΕ.
Μετά από πρόταση της ΟΕ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με επιστολή του (α.π. 29245, 07/11/05)
ζήτησε να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της ΟΕ και οι συνάδελφοι:
Αθανάσιος, Μπούμης
Αρχ. Μηχ.

Σίσσυ, Κορακά
Αρχ. Μηχ.

ως εκπρόσωποι της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς και η συνάδελφος
Μακρίνα, Φωτοπούλου
Πολ. Μηχ.

από το ΥΠΕΣΔΔΑ (Γεν. Δ/νση Τ.Α., Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Το σύνολο των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΟΕ, καθώς και ενδιάμεσα κείμενα εργασίας που καταρτίστηκαν, στα οποία καταγράφονται με λεπτομέρεια οι ενέργειες της ΟΕ,
οι απόψεις και οι θέσεις που διαμορφώθηκαν, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α-1 της
παρούσας.
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1.2

Οι αφετηρίες του έργου της ΟΕ

1.2.1

Οι προβλέψεις του άρθρου 3 του Νόμου 3316/2005
Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 3: «Προγραμματική Σύμβαση» του Νόμου 3316, όπως
τελικά ψηφίστηκε, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Παρ. 1:

«Εφόσον ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, κυρίως δε:
 για τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεστεί η
σύμβαση,
 για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας,
 για την εποπτεία της διοίκησης ή και για τη διοίκηση των συμβάσεων,
 για την έγκριση των μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης,
ζητά από την αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται, την άσκηση των ως
άνω αρμοδιοτήτων, αν δεν ορίζεται αλλιώς από ειδικές διατάξεις.
Εφόσον η Αρχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, τις σχετικές αρμοδιότητες ασκεί η Περιφέρεια της έδρας της.
Οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες των
Αρχών της παραγράφου αυτής.»
Παρ. 2:

«Αν οι Αρχές της προηγούμενης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες, ο ΚτΕ μπορεί να αναθέτει με προγραμματική σύμβαση σε άλλη αναθέτουσα
Αρχή (εντολοδόχο) μέρος ή το σύνολο αυτών. …».
Παρ. 4:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
μπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν
γένει των αναθετουσών Αρχών, για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων».
1.2.2

Η απαίτηση της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ε.Σ.Π.Α. (προγραμματική περίοδος 2007 – 20013, Δ’
ΚΠΣ), έχει τεθεί θέμα πιστοποίησης της επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, ως προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α.
Στα πλαίσια της απαίτησης αυτής η Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ ανέθεσε
στη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διοίκησης) το έργο διερεύνησης «ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», με αντικείμενο:
 Τη διερεύνηση της υφιστάμενης διαχειριστικής ικανότητας και επάρκειας των Τελικών
Δικαιούχων (ΤΔ) των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου (2000-2006) και τη διατύπωση διαπιστώσεων, συμπερασμάτων και προτάσεων.
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 Την υποβοήθηση του ΥΠΟΙΟ στην επεξεργασία και εφαρμογή προτάσεων βελτίωσης ή
αναδιάρθρωσης σχετικά με τους (Τελικούς) Δικαιούχους της τρέχουσας αλλά κυρίως
της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2007 -2013)
Η έρευνα διεξήχθη από τετραμελή Ομάδα Έργου, που ορίσθηκε από το Γενικό Διευθυντή
της ΜΟΔ, επικουρούμενη από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο και με την ενεργό συμμετοχή 28 έμπειρων στελεχών της εταιρίας.
Η συλλογή των στοιχείων, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, η ηλεκτρονική καταχώρηση των απαντήσεων, η επεξεργασία και εξαγωγή διαπιστώσεων και συμπερασμάτων
έγινε κατά το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2005.
Η σύνοψη της έρευνας αυτής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α-2 της παρούσας.

1.3

Η μεθοδολογία της ΟΕ
Από τον Ιούνιο του 2005 μέχρι τον Απρίλιο του 2006, η ΟΕ, για τη διεκπεραίωση του έργου της πραγματοποίησε τα ακόλουθα:
 Αξιοποίησε την εμπειρία και τις απόψεις των μελών της και ειδικότερα των συναδέλφων
της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΥΠΕΣΔΔΑ.
 Σταχυολόγησε, αποδελτίωσε και μελέτησε ανάλογα συστήματα και δράσεις που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο).
 Συγκέντρωσε ένα πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης, ένα σημαντικό μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Β-1 έως Β-7.
 Ήρθε σε επαφή και αντάλλαξε απόψεις με πρόσωπα από φορείς που έχουν ανάλογο
ενδιαφέρον (ΕΛΟΤ ΑΕ: κ.κ. Ε.Βαρδάκα, Ε.Βόσσο και Θ.Πάνου - ΜΟΔ ΑΕ: κ.
Δ.Αγουρίδη - ΥΠΕΣΔΔΑ, Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας: κ.κ. Ν. Μιχαλόπουλο,
Νταή - ΚΕΔΚΕ: κ. Βασιλείου - ΥΠΕΧΩΔΕ: κ.κ. Θ. Ξανθόπουλος, Σ. Παντελιά - ΕΕΤΑΑ
ΑΕ: κ.κ. Γούπιο και Α. Χάγιο - ΑΝΚΟ ΑΕ: κ.κ Γ. Αμανατίδη και Γ. Γκίνη).
 Ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους του πλέον αρμόδιου φορέα της Μ. Βρετανίας
(APMG) που λειτουργεί κατά εντολή του Office of Government Commerce (OGC), για
την πιστοποίηση δημόσιων φορέων και στελεχών της Δ.Δ. σε θέματα ΔΔ-ΕΠ και οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα (με δικές τους δαπάνες), συνεργάστηκαν με την ΟΕ κατά το
διάστημα από 31/10/05 μέχρι 01/11/05 και συναντήθηκαν και με εκπροσώπους του
ΕΛΟΤ, της ΕΕΤΑΑ και του ΤΕΕ.
Η σχετική τεκμηρίωση περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α-3 της παρούσης.
 Οργάνωσε από 20/11/2005 έως 23/11/2005 πιλοτική δράση που χρηματοδοτήθηκε
από τον ενδιαφερόμενο φορέα (ΑΝΚΟ ΑΕ) και είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση του
φορέα και μιας ομάδας στελεχών του από το APMG σε θέματα ΔΔ-ΕΠ με βάση διαδικασία και μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Μ. Βρετανία.
Η σχετική τεκμηρίωση περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α-3 της παρούσης.
 Ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους συλλογικών δράσεων και διεθνών σχημάτων πιστοποίησης σε θέματα ΔΔ-ΕΠ (κ.Π. Παντουβάκη, εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων κατά IPMA – ΕΔΔΕ, καθώς και κ.Φ. Γιώτη, εκπρόσωπο του ελληνικού συλλόγου Διαχειριστών Έργων κατά PMI - Greek PMI Chapter) και ενημερώθηκε
για τις προσπάθειες εκπροσώπησης και μεταφοράς των σχημάτων αυτών στην Ελλάδα.
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2.1

Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Επάρκειας Τελικών
Δικαιούχων και Τεχνικών Υπηρεσιών
Αν και η απόφαση του ΤΕΕ για τη σύσταση της ΟΕ δεν αναφέρεται στην απαίτηση της
Ε.Επ. για «πιστοποίηση Τελικών Δικαιούχων», η ΟΕ θεώρησε σκόπιμο και αναγκαίο και
οι δύο υποχρεώσεις να αντιμετωπιστούν με ένα ενιαίο εθνικό σύστημα αξιολόγησης
και πιστοποίησης Τελικών Δικαιούχων και Τεχνικών Υπηρεσιών, που να καλύπτει
γενικά τις βασικές λειτουργίες των «Φορέων Παραγωγής Έργων» (ΦΠΕ) της Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Με αυτό το πρίσμα, και αφού ενημέρωσε σχετικά τη Δ.Επ. του ΤΕΕ (βλ παράρτ. Α-1),
προχώρησε στην διαμόρφωση του προτεινόμενου πλαισίου, το οποίο επιτρέπει την κλιμάκωση της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη:
 τόσο της χρονικά δεσμευτικής υποχρέωσης (01-01-2007) της πιστοποίησης «Τελικών Δικαιούχων», που επιβάλλεται από την Ε.Ε.,
 όσο και της υποχρέωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις «Τεχνικές Υπηρεσίες» που
προκύπτει από τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3316.
Ταυτόχρονα το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή ανάλογων ευρωπαϊκών ή
διεθνών σχημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και σήμερα από «ώριμους»
δημόσιους φορείς παραγωγής έργων και από τα στελέχη τους, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της επάρκειάς τους π.χ. σε θέματα Διεύθυνσης και Διαχείρισης Έργων και
Προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ).

2.2

Το ΕΣΑΠΕ ως μηχανισμός βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας των
Φορέων Παραγωγής Έργων της Δημόσιας Διοίκησης
Όπως προκύπτει και από τα κείμενα που επισυνάπτονται στο παράρτημα Α-2 (έκθεση
της ΜΟΔ και εισήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δ.Δ.), η
ΔΔΑ στην Ελλάδα δεν παρακολουθεί επαρκώς τις προκλήσεις των συγχρόνων εξελίξεων,
στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σοβαρές
δυσλειτουργίες και προβλήματα, τόσο στον τομέα «εξυπηρέτησης του πολίτη» όσο και
στην «παραγωγή Δ.Ε. και υποδομών», τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το ταχύτερο
δυνατόν.
Η ΟΕ θεωρεί ότι μέσω των προβλέψεων του άρθρου 3 του Ν. 3316, θα πρέπει να επιδιώκεται, εκτός των άλλων, και η αναβάθμιση και η διαρκής βελτίωση των στελεχών
του Δημόσιου Πελάτη (του Κυρίου του Έργου, ΚτΕ), που συμμετέχουν στην παραγωγή των Δ.Ε., και η εξομοίωσή τους, τουλάχιστο σε επίπεδο τυπικών προσόντων, δεξιοτήτων και διοικητικών πρακτικών, με τα ομόλογα στελέχη των αντίστοιχων υπηρεσιών των υπολοίπων χωρών μελών της Ε.Ε., που εδώ και χρόνια έχουν καθιερώσει την
βασική αρχή της πιστοποιημένης επάρκειας και έχουν αναπτύξει δομές, μηχανισμούς
και διαδικασίες για τη διασφάλισή της.
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Ειδικότερα, η μεγάλη σημασία των «Φορέων Παραγωγής Έργων» [ 1 ] (ΦΠΕ, Project Oriented Organizations, POO), για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης της ικανότητάς τους, για την αποτελεσματική διεύθυνση και διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υποδομών, που υλοποιούνται στα
πλαίσια των Δημοσίων Επενδύσεων ή που έχουν ήδη υλοποιηθεί και λειτουργούν ως υποδομές κοινής ωφελείας.
Η ΟΕ διαπιστώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αναγνωρίζουν ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη
βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των ΦΠΕ, όπως μεταξύ άλλων είναι:
 ΦΠΕ, κατάλληλα στελεχωμένοι, οργανωμένοι και εξοπλισμένοι, ώστε να μπορούν να
διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημόσιου Πελάτη (ΚτΕ), και οι οποίοι να εγγυώνται την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη θεματοφυλακή των βασικών αρχών και των κανόνων για ίσες ευκαιρίες, διαφάνεια και ποιότητα έργων.
 Αδιάλειπτη παροχή υποστήριξης και προγραμμάτων αναβάθμισης του ανθρώπινου
δυναμικού των υπηρεσιών αυτών, ώστε οι ΦΠΕ να στελεχώνονται με προσωπικό πιστοποιημένης ικανότητας, εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με τις σύγχρονες μεθόδους Διεύθυνσης & Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ), θωρακισμένο με
αρμοδιότητες, κίνητρα και ηθικές αξίες και ικανό να επιτελέσει την αποστολή του με δημιουργικότητα, δεξιότητα, επαγγελματισμό και αφοσίωση.
 Εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών δομών και της απαιτούμενης υλικοτεχνικής
υποδομής, ώστε τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών να μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους με αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα (4Α).
 Κωδικοποίηση και η αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφή των ρόλων, των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των βασικών στελεχών των υπηρεσιών που
συμμετέχουν στη ΔΔ-ΕΠ, στην υλοποίηση ή/και στην εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) Τεχνικών Έργων.
Ένας βασικός μηχανισμός για τη διασφάλιση του προαναφερόμενου στόχου είναι η ανάπτυξη και η καθιέρωση ενός Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης & Πιστοποίησης της
Επάρκειας των ΦΠΕ, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσικών
προσώπων» (ΕΣΑΠΕ ΦΠΕ), σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τις διαδικασίες που
έχουν καθιερώσει και εφαρμόζονται και στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε
Το σύστημα αυτό εξυπακούεται ότι θα εμπεριέχει και όλα τα «εργαλεία» και τα στοιχεία
για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου ή φορέα, που επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα και να εφαρμόσει τις νέες απαιτήσεις.
Ειδικότερα το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ μπορεί να συμβάλλει:
 Στην εφαρμογή ενιαίου και αντικειμενικού τρόπου διακρίβωσης της δυνατότητας των
αρμόδιων υπηρεσιών να αναλάβουν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δημοσίων
επενδυτικών προγραμμάτων έργων υποδομής ή/και την αποδοτική εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) υφισταμένων δημοσίων υποδομών.

1

/

Στα πλαίσια της παρούσας ως ΦΠΕ νοούνται οι «Τεχνικές Υπηρεσίες», «οι Τελικοί Δικαιούχοι», «οι Τελικοί
Αποδέκτες», «οι Φορείς Υλοποίησης» και «οι Ενδιάμεσοι Φορείς»
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 Στην αναβάθμιση και η διαρκή βελτίωση των στελεχών του Δημόσιου Πελάτη (ΚτΕ),
που συμμετέχουν στην παραγωγή των Δ.Ε.,
 Στην εξασφάλιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ΔΔ-ΕΠ και στη βελτίωση της
επάρκειας των φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και
καθήκοντα στα πλαίσια επιχειρησιακών μονάδων ή/και ομάδων έργου.
 Στη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας και επάρκειας των αρμόδιων φορέων σε
θέματα ΔΔ-ΕΠ, (οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός, παρακολούθηση, έλεγχος
Έργων και Προγραμμάτων), ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη, άρτια και οικονομική υλοποίησή τους.
 Στη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας και επάρκειας των αναθετουσών αρχών σε
θέματα ανάπτυξης και χειρισμού ενός συστήματος δημοσίων προμηθειών [ 2 ] για υπηρεσίες, έργα και προϊόντα.
 Στην καθιέρωση της εφαρμογής διαδικασιών ανασκόπησης και αξιολόγησης της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων, σε προκαθορισμένα χαρακτηριστικά σημεία μετάβασης από μία φάση σε μία άλλη (ενδιάμεσες πύλες ελέγχου).
 Στην εγκατάσταση και χρήση δεικτών μέτρησης των επιδόσεων (KPI – Key Performance Indicators) των φορέων υλοποίησης, ως προς την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Tο Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ θα πρέπει να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι, η απόκτηση
δεξιοτήτων και επάρκειας στο ατομικό επίπεδο των στελεχών ενός φορέα, δεν αρκεί από
μόνη της για την βελτίωση των διαδικασιών αποτελεσματικής Διεύθυνσης και Διαχείρισης
Έργων και Προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ), αλλά απαιτείται ανάλογη οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση και του ίδιου του φορέα [ 3 ] , και αντιστρόφως.
Η προσέγγιση που προτείνεται από την ΟΕ, συνάδει όχι μόνον με το «αίτημα των καιρών», αλλά και με το πάγιο αίτημα της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για αναβάθμιση του ρόλου των
Μηχανικών, καθώς και με τις προβλέψεις του Ν. 3230 / 2004 για την «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»,
που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α-2 της παρούσας που θεσπίστηκε για τις υπηρεσίες
του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού
τους στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.
Οι προβλέψεις του νόμου αυτού, που «εφαρμόζονται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα
ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την θεσμική κάλυψη της εφαρμογής του προτεινόμενου Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ.

2

/

3

/

Με τον όρο «σύστημα προμηθειών» νοείται το σύνολο των διαδικασιών, που εφαρμόζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, για την απόκτηση υπηρεσιών, έργων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τις δημόσιες συμβάσεις, και οι οποίες περιλαμβάνουν: αξιολόγηση και προγραμματισμό αναγκών, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου, επιλογή τρόπου χρηματοδότησης, επιλογή τύπου
σύμβασης, επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, κατάρτιση συμβατικών όρων, διεξαγωγή διαγωνισμού, επιλογή αναδόχου, παρακολούθηση σύμβασης, κλπ.
Με διαδικασίες και μεθοδολογία Business Process Reengineering (BPR) για την ανάπτυξη «Επιχειρησιακών
Οργανωτικών Δομών» υποστήριξης Έργων (Matrix Organization, Project Oriented Organization – POO)
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2.3

Εξειδικευμένες προσεγγίσεις για φορείς της Κεντρικής, Περιφερειακής
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)
Η πιστοποίηση της επάρκειας των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Κεντρική
Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ (κοινωφελείς & αναπτυξιακές εταιρείες), ΔΕΚΟ, κλπ), που συμμετέχουν στην Διεύθυνση και Διαχείριση Δημοσίων
Έργων και Προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ), είναι απαραίτητο να γίνει κάτω από ένα ενιαίο εθνικό
σύστημα, αλλά και με εξειδικευμένες προσεγγίσεις και μηχανισμούς για τις δύο διακριτές
ομάδες - στόχους:
α/

για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους υπαγόμενους σε αυτήν φορείς και επιχειρήσεις,

και
β/

για την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς και επιχειρήσεις.

Περαιτέρω για κάθε ομάδα-στόχο κρίνεται ότι είναι αναγκαίο και σκόπιμο η όλη προσπάθεια να κλιμακωθεί και να εξειδικευτεί, έτσι ώστε να καλυφθούν και οι δύο βασικές δεσμεύσεις, που οδηγούν στην υποχρέωση αξιολόγησης και πιστοποίησης της επάρκειας
των προαναφερόμενων φορέων, και οι οποίες είναι:
α/

οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3316, για την οποία πρακτικά δεν
προβλέπονται χρονικές δεσμεύσεις

και
β/

2.4

οι προβλέψεις των νέων Κανονισμών της Ε.Ε. για το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ’ ΚΠΣ)
σχετικά με την υποχρέωση πιστοποίησης των φορέων, ώστε να αναγνωριστούν ως
«Τελικοί Δικαιούχοι» και η οποία υποχρέωση θα πρέπει να διασφαλίζεται το αργότερο
από την 01-01-2007.

Κλιμάκωση ενεργειών
Με βάση τις «οριακές συνθήκες» που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι
απαραίτητο να δοθεί το ταχύτερο δυνατόν σε «ώριμους φορείς» η δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την επάρκειά τους, κατ΄αρχήν σε ένα «εισαγωγικό βαθμό» και ως προς μερικές
βασικές λειτουργίες τους, όπως π.χ. της οικονομικής διαχείρισης (λογιστήριο, εσωτερικός
έλεγχος, κλπ), της διαχείρισης συμβάσεων και προμηθειών και ενδεχομένως ορισμένων
κρίσιμων διαδικασιών ΔΔ-ΕΠ, και σε επόμενη φάση να προχωρήσουν στην απόκτηση πιστοποιήσεων είτε ανώτερων βαθμίδων είτε και για άλλες λειτουργίες, όπως περιγράφεται
στο 6ο μέρος της παρούσας.
Με την προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί σχετικά σύντομα, η άμεση ανάγκη
ΦΠΕ, που έχουν σχέση με την υλοποίηση τεχνικών κυρίως έργων, για επιβεβαίωση επάρκειας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου, σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και εφαρμογής βασικών διαδικασιών ΔΔ-ΕΠ, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν ως «Δικαιούχοι» ή «Ενδιάμεσοι Φορείς» στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ
Στο Σχήμα 2.4-1 που ακολουθεί απεικονίζεται η λογική μιας τέτοιας κλιμάκωσης, ενώ στο
κεφ. 2.8 περιγράφεται ο τρόπος προώθησης αυτού του εισαγωγικού σχήματος αξιολόγησης.
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Σχ. 2.4- 1:
Κλιμάκωση Ενεργειών για την Αξιολόγηση & Επιβεβαίωση της Επάρκειας
Τελικών Δικαιούχων της Τ.Α.
Διαχειριστική & Διοικητική Επάρκεια
(απόδοση λογαριασμού)
λογαριασμού)

Οικονομική Διαχείριση
Διαχείριση Προμηθειών
Σύναψη Συμβάσεων

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Υλοποίησης
Μελέτες-Έρευνες
Κατασκευές
Ποιότητα

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Εκμετάλλευσης

Λοιπές Δράσεις

Προγραμμάτων Υποδομής

Τεχνικά Έργα

Το εισαγωγικό Σχήμα
Αξιολόγησης

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Έργων και
Προγραμμάτων

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Τεχνικών Έργων και

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Υλοποίησης
Σχεδιασμός
Εφαρμογή

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Εκμετάλλευσης

Τεχνική Επάρκεια (απόδοση έργου & εξυπηρετήσεων)
εξυπηρετήσεων)

2.5

Αναγκαιότητα ανάπτυξης Δικτύου Ενδιάμεσων Φορέων Υποστήριξης της
Τ.Α.
Για την συστηματική και διαρκή υποστήριξη των ΦΠΕ σε επίπεδο Τ.Α. για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων τους κρίνεται απαραίτητη η σύσταση σε κάθε περιφέρεια της χώρας «Ενδιαμέσων Φορέων Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης της Τ.Α.» με κύρια αρμοδιότητα την παροχή τεχνικής υποστήριξης, στους φορείς της Τ.Α. ενδεικτικά, για:
 το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της των ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού,
 τη διασφάλιση της συνέχειας του προγραμματισμού, της επιλεξιμότητας, της κατασκευασιμότητας και της λειτουργικότητας των έργων υποδομής της Τ.Α.,
 και για την εναρμόνιση του περιφερειακού με το τοπικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Σχετική πρόταση για σύσταση Ενδιάμεσων Φορέων της Τ.Α. έχει υποβληθεί και από την
ΚΕΔΚΕ.
Ανάλογη πρόταση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση που συνέταξε το 1994 για
λογαριασμό της Γεν.Δ/νσης XVI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Γάλλος Εμπειρογνώμονας
κ. Claude Mathurin, με κεντρικό θέμα τις απαιτούμενες βελτιώσεις του συστήματος παραγωγής Δ.Ε. στην Ελλάδα.
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Η βασική ιδέα στηρίζεται στο ανάλογο δίκτυο των CETE (Centres d’ Études Techniques de l’ Equipement), που υπάρχει στη Γαλλία και στο δίκτυο των RCE’s (Regional
Centers of Excellence) που έχει αναπτυχθεί στην Μ. Βρετανία.
Η βασική αποστολή των Ενδιάμεσων Φορέων της Τ.Α. είναι η διασύνδεση του κεντρικού
και περιφερειακού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) με εκείνο
της Τ.Α., η τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών για το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση
των αναπτυξιακών προγραμμάτων τους, τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας, συνέχειας, της
συνέπειας και της ποιότητας των προγραμμάτων και των έργων, τη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου σε έργα υποδομής και του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλισης της συντήρησης των έργων.
Με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, που θα μπορούν να παρέχουν μέσω συμβάσεων και
προγραμματικών συμφωνιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων:
 Την υποστήριξη των τοπικών αρχών για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των έργων, την κατάρτιση του φακέλου δεσμεύσεων, την οργάνωση και διενέργεια των διαβουλεύσεων κλπ, μέχρι την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
 Τη σωστή προετοιμασία (προσδιορισμός αντικειμένου, πρόγραμμα απαιτήσεων και λειτουργιών, προκαταρκτικές έρευνες) για την ανάθεση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και την υποστήριξη των αναδόχων μελετητών κατά την εκπόνησή τους.
 Τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών, αποτυπώσεων και τη συγκέντρωσης των απαιτούμενων φυσικών, τοπογραφικών, δημογραφικών, κυκλοφοριακών
κλπ στοιχείων για την εκπόνηση των μελετών.
 Την εκπόνηση τεχνικών προ-μελετών και την ανάθεση και εποπτεία της εκπόνησης
προωθημένων μελετών.
 Την προετοιμασία και την διενέργεια διαγωνισμών εκτέλεσης έργων.
 Την επίβλεψη και την παραλαβή των εκτελουμένων έργων.
 Τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου (επιθεωρήσεις, έλεγχοι, δοκιμές για λογαριασμό
του ΚτΕ) για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των εκτελουμένων εργασιών,
ενσωματούμενων υλικών και των επιδόσεων των έργων.
 Τη φύλαξη σε ενιαία βάση του μητρώου των έργων και τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση της παρεχόμενης στάθμης εξυπηρετήσεων,
της κατάστασης και των επιδόσεων των λειτουργούντων έργων, σε συνδυασμό με τις
υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης για τη συντήρησή τους.
 Την κατάρτιση προγραμμάτων για εργασίες συντήρησης, επισκευής αποκατάστασης ή
επέκτασης των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομής.
 Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (σεισμός, πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, κλπ) ή μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (Sevezo), την τεχνική υποστήριξη των τοπικών φορέων για την άμεση
επέμβαση και αντιμετώπιση και τον συντονισμό των έργων αποκατάστασης.
 Την ex-ante, on-going και ex-post αξιολόγηση των περιφερειακών προγραμμάτων, την
υποστήριξη των φορέων υλοποίησης για την κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων προϋπολογισμών, την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των έργων (απορρόφηση, φυσική πρόοδος) και την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στις Διαχειριστικές Αρχές και στο ΥΠΟΙΟ.
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 Την υποστήριξη του φορέα υλοποίησης για την διαχείριση εν όλων ή εν μέρει της υυλοποίησης του έργου ή του προγράμματος που τον ενδιαφέρει, ανάλογα με την επάρκεια των τεχνικών του υπηρεσιών.
Είναι προφανές ότι στους Ενδιάμεσους Φορείς της Τ.Α. είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται
από τους τοπικούς φορείς και αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας, χωρίς να υποκαθίστανται ή να καταργούνται οι Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών
των Ν.Α. και των ΟΤΑ, που διατηρούν τις αρμοδιότητες του ΚτΕ.

2.6

Αναγκαιότητα ενός «Προγράμματος Προετοιμασίας»
Από την πρώτη στιγμή η ΟΕ αναγνώρισε ότι η έκδοση μιας Υπ. Απόφασης με κανονιστικές διατάξεις για ένα τόσο ευαίσθητο και σύνθετο θέμα, όπως ένα Εθνικό Σύστημα ΑΠΕ
ΦΠΕ χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και εγκατάσταση των απαιτούμενων μηχανισμών & διαδικασιών για τη λειτουργία του, η προετοιμασία των ενδιαφερομένων μερών και κάποιες «πειραματικές - εν λευκώ» εφαρμογές τους, θα επιβεβαιώσει
τον γενικό κανόνα των «χάρτινων διοικητικών πράξεων», που εκφυλίζονται ή ευτελίζονται γιατί εκδίδονται χωρίς να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και ένας επιχειρησιακά έτοιμος
μηχανισμός για την εφαρμογή τους.
Για την αποφυγή μιας τέτοιας εξέλιξης, η ΟΕ συμφώνησε ότι παράλληλα με την επεξεργασία του πλαισίου μιας Υπ. Απόφασης κατά τις προβλέψεις του Ν.3316, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί άμεσα και να υλοποιηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσεων με αντικείμενο:
το λεπτομερή σχεδιασμό και την προετοιμασία της εφαρμογής
των νέων διοικητικών πρακτικών ΔΔ-ΕΠ και των διαδικασιών
του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ,
ούτως ώστε το Σύστημα να είναι επιχειρησιακά έτοιμο από το 2007.
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΟΕ για ανάλογες προσπάθειες, που έχουν ήδη ξεκινήσει και υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε., προκύπτει ότι αυτά τα προγράμματα [ 4 ]
προϋποθέτουν μία «υποδομή» (αρχές, κανόνες, εργαλεία, μηχανισμοί, ενημερωτικό
και εκπαιδευτικό υλικό, κλπ), που καλύπτει:
 την εφαρμοστέα μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τα εργαλεία ΔΔ-ΕΠ,
 τις απαιτούμενες τυπικές οργανωτικές δομές (επιχειρησιακές μονάδες), τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και καθήκοντα για τα στελέχη των ΦΠΕ που συμμετέχουν στη ΔΔ-ΕΠ,
 το σύστημα κινήτρων, σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο, για την απόκτηση δεξιοτήτων και την βελτίωση των επιδόσεων, αντίστοιχα, σε θέματα ΔΔ-ΕΠ,

4/

Αναφέρεται εδώ ενδεικτικά το «The Capacity Building Programme» και η δράση «Improving Corporate
Performance trough successfully managing programmes and projects», που τρέχουν στη Μ. Βρετανία
από το 2003 με εθνική χρηματοδότηση, και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ΟΤΑ, έτσι ώστε μέχρι το 2008
κανένας ΟΤΑ να μην κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία των «ανεπαρκών» ή «αδύνατων» φορέων, μεταξύ
άλλων και ως προς την ικανότητα ΔΔ-ΕΠ.

Επιμέλεια:
Αρχείο:
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 τους κανονισμούς και τους μηχανισμούς πιστοποίησης της επάρκειας προσώπων και
υπηρεσιών σε θέματα ΔΔ-ΕΠ,
 το εκπαιδευτικό υλικό και τους μηχανισμούς παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων
κατάρτισης, που οδηγούν σε απόκτηση επάρκειας σε θέματα ΔΔ-ΕΠ,
 το σύστημα κριτηρίων και δεικτών μέτρησης των επιδόσεων των ΦΠΕ σε θέματα
ΔΔ-ΕΠ και του μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης και αναφοράς των επιδόσεων αυτών.
Από την έρευνα της ΟΕ, διαπιστώθηκε ότι στην Ε.Ε. υπάρχει μία σαφής τάση ενοποίησης
και εναρμόνισης, τουλάχιστον σε επίπεδο μεθοδολογίας, εργαλείων, κριτηρίων και δεικτών
μέτρησης των επιδόσεων[ 5 ] :
α/ των συστημάτων διεύθυνσης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ), που
εφαρμόζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και
β/ των συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης που
συμμετέχει στη ΔΔ-ΕΠ (περιγραφή ρόλων, προδιαγραφή προσόντων, δια βίου κατάρτιση, αξιολόγηση και πιστοποίηση επάρκειας)
Η τάση αυτή ενισχύεται, μεταξύ άλλων και από τις ακόλουθες συνθήκες:
 από την υποχρέωση των χωρών-μελών για εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ε.Ε.
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις και για την υιοθέτηση κοινών
ευρωπαϊκών προτύπων,
 από το σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε (13.12.2004) η Επιτροπή των Ε.Κ. για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ως μέρους του νομοθετικού πακέτου οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ,
 από την απόφαση του Ε.Κ. (2004/387/ΕΚ) να καθιερώσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη παν-ευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα
IDABC).

5

/

Ενδεικτικά αναφέρεται το σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης, διαβάθμισης και πιστοποίησης της επάρκειας φυσικών προσώπων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ «ICB - IPMA Competence Baseline», που έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τα διάφορα «Maturity Models», που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της «ωριμότητας» των φορέων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ.
Επίσης αναφέρεται το σύστημα αυτό-αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς
του δημόσιου τομέα (CAF – Common Assessment Framwork) που καθιερώθηκε παν-ευρωπαϊκά μετά το
πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την ποιότητα στη δημόσια διοίκηση, που έγινε το 2000 στη Λισσαβόνα.
Χαρακτηριστική είναι και η πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε παν-ευρωπαϊκά το 2000 για λογαριασμό της
Επιτροπής των Ε.Κ. με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής ενός παν-ευρωπαϊκού συστήματος
δεικτών μέτρησης επιδόσεων για την κατασκευαστική βιομηχανία της Ευρώπης (European Construction
Benchmarking Pilot Study).
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Από τα προηγούμενα γίνεται φανερή η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα ενός Προγράμματος Προετοιμασίας, του οποίου βασικός σκοπός είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι:
 Η ανάπτυξη των απαιτούμενων «υποδομών», απόλυτα εναρμονισμένων με τις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας της Ε.Ε. και ικανών να υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ και την αναγνώριση των χορηγούμενων πιστοποιήσεων και των εκτελούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο,
και
 Η προετοιμασία του εδάφους για την αποδοχή του συστήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τη διασφάλιση επαρκούς λειτουργικής και επιχειρησιακής
ετοιμότητας του συστήματος από το 2007.
Στο κεφ. 6.12 της παρούσας, περιλαμβάνεται το περίγραμμα ενός τέτοιου Προγράμματος
Προετοιμασίας.
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2.7

Το νόημα μιας Υπουργικής Απόφασης
Εφόσον τα προτεινόμενα με την παρούσα εισήγηση υιοθετηθούν κατ΄αρχήν σε πολιτικό
επίπεδο, η έκδοση μιας Υ.Α. για την καθιέρωση ενός Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, θα έχει νόημα μόνον αν η απόφαση αυτή:
 Αποτελεί επίσημη δέσμευση και εξαγγελία της πολιτικής βούλησης των συναρμόδιων
Υπουργείων (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ) για την εφαρμογή ενός ΕΣΑΠΕ για τους
ΦΠΕ.
 Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα εισήγηση.
 Αποτελεί πράξη επίσημης σύστασης ενός πολύ-συμμετοχικού οργανισμού διαχείρισης
του συστήματος (Οργανισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΦΠΕ), που θα πρέπει
να συγκροτηθεί και να λειτουργεί στα πλαίσια ενός «Εθνικού Συμβουλίου Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης», όπως περιγράφεται στην παρούσα
εισήγηση (βλ. κεφ. 6.6 και 6.12).
 Εγκρίνει τη δαπάνη και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων
Προγραμμάτων Προετοιμασίας, όπως αυτό που περιγράφεται στο κεφ. 6.12.
Με βάση τα προηγούμενα, στην παρούσα φάση, η διάρθρωση μιας τέτοιας Υ.Α. μπορεί να
είναι η ακόλουθη:

Επιμέλεια:
Αρχείο:

1.

Σκοπός

2.

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

3.

Ποιότητα Έργου και ο Ρόλος του ΚτΕ
3.1 Ποιότητα Έργου και Προγράμματος
3.2 Διακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας
3.2 Ο ρόλος των Τ.Υ. και των ΦΠΕ
3.4 Γενικές αρχές μεθοδολογίας ΔΔ-ΕΠ.

4.

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οργάνωσης της ΔΔΑ και Οργανισμού ΑΠΦΠΕ

5.

Τα βασικά στοιχεία του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
5.1 Πεδίο εφαρμογής
5.2 Τα Βασικά Πεδία Δραστηριοτήτων των Φυσικών Προσώπων των ΦΠΕ
5.3 Απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα των Φυσικών Προσώπων που στελεχώνουν ΦΠΕ και σχήματα αξιολόγησης και πιστοποίησής τους.
5.3 Οι βασικές λειτουργίες των ΦΠΕ και τα τυπικά Υπηρεσιακά Περιγράμματα.
5.4 Σχήματα και διαδικασίες αξιολόγησης των ΦΠΕ

6.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
6.1 Πρόγραμμα προετοιμασίας
6.2 Προκαταρκτικές ενέργειες – προσωρινή αξιολόγηση
6.3 Πλήρης λειτουργία του Συστήματος
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2.8

Προτεινόμενο Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών του ΤΕΕ
Ανεξάρτητα από τον βαθμό υιοθέτησης του προτεινόμενου ως γενικό πλαίσιο ΕΣΑΠΕ
ΦΠΕ ή/και του προτεινόμενου στο κεφ. 6.12 προγράμματος προετοιμασίας, το ΤΕΕ θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να προωθήσει τις αναφερόμενες στη συνέχεια ενέργειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κάποιες σοβαρές προϋποθέσεις για την στήριξη της
προοπτικής βελτίωσης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των ΦΠΕ στη δημόσια
διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.

2.8.1

1η Δέσμη Ενεργειών:
1/

Διαμόρφωση του Βασικού Κειμένου Στρατηγικής του ΥΠΕΣΔΔΑ για την Αναπτυξιακή
Προτεραιότητα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης»
Στα πλαίσια της πρόσκλησης για διαβούλευση που έστειλε ο ΥΠΕΣΔΔΑ εν όψει της
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» να προωθηθούν τα ακόλουθα:
o Η ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της ΔΔ ως ΦΠΕ, και η πρόβλεψη εξειδικευμένου τομέα παρεμβάσεων στα πλαίσια του Ε.Π. (βλ σχολιασμένο κείμενο στρατηγικής στο παρτ. Α-2).
o Η συγκρότηση ενός «Εθνικού Συμβουλίου Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και
της Αυτοδιοίκησης» και του «Οργανισμού Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΦΠΕ»,
όπως περιγράφονται στο 6ο μέρος της παρούσης

2/

2.8.2

Διασφάλιση της συμμετοχής του ΤΕΕ στην διαμόρφωση του Ε.Π. και στην υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων με αντικείμενο τους ΦΠΕ του δημόσιου τομέα, όπως π.χ.:
o Η ανάπτυξη μιας Μεθοδολογίας Διεύθυνσης της Υλοποίησης Δημοσίων Έργων και
Προγραμμάτων (ΜΔΥΕΠ) (βλ 5ο μέρος)
o Η καθιέρωση ενός μητρώου για την εγγραφή στελεχών ΦΠΕ, που συμμετέχουν
στη ΔΔ-ΕΠ σε συνδυασμό και με τις προβλέψεις για το ΜΕΚ του άρθρου 17 του Ν.
1418 για τα Δ.Ε. και για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και με την
υποχρέωση κατάρτισης φακέλου Έργου του άρθρου 4 του Ν. 3316 (βλ κεφ. 6.8).
o Η ανάπτυξη τυπικών Υπηρεσιακών και Επαγγελματικών Περιγραμμάτων για ΦΠΕ
και τα στελέχη τους αντίστοιχα (βλ κεφ. 6.3 και 6.8).

2η Δέσμη Ενεργειών:
Επεξεργασία σχεδίων και προώθηση για έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή/και Εγκυκλίων, για τα ακόλουθα θέματα (για τις αναφερόμενες διατάξεις βλ κεφ. 6.1):
1/

Επιμέλεια:
Αρχείο:

ΚΥΑ Υπ.ΕΠΘ, Υπ.ΕΚΑ, Υπ.ΕΣΔΔΑ, Υπ.ΑΝ και Υπ.ΕΧΩΔΕ του άρθρου 9, παρ. 8, του
Ν. 3191/2003
Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων και της διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και για
τη συγκρότηση των οργάνων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, για
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που απασχολούνται σε Τεχνικές
Υπηρεσίες, σε συνδυασμό και με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024 που πρέπει
να ικανοποιούν οι φορείς, που προβαίνουν σε πιστοποίηση προσωπικού.
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2.8.3

2/

ΚΥΑ Υπ.ΕΠΘ και Υπ.ΕΣΔΔΑ, του άρθρου 11, παρ. 6, του Ν. 3369/2005
Για τον ορισμό, πέραν του ΕΚΚΔΑ και των: ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ της ΕΕΤΑΑ ΑΕ,
ΚΣΕ του ΕΜΠ, κ.α , ως φορέων παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων δια βίου
εκπαίδευσης, που οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων, που προβλέπονται από
Επαγγελματικά Περιγράμματα για στελέχη της ΔΔΑ.

3/

Κοινή Εγκύκλιος ή ΥΑ Υπ.ΕΠΘ, Υπ.ΕΣΔΔΑ και Υπ.ΕΚΑ με βάση το άρθρου 3, παρ. 3,
του Ν. 3369/2005
Για την αναγνώριση του δικαιώματος ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων για
τα στελέχη ΦΠΕ της ΔΔΑ, στους συνεργαζόμενους φορείς: ΤΕΕ, ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ, ΑΔΕΔΥ.

4/

Κοινή Εγκύκλιος Υπ.ΕΣΔΔΑ και Υπ.ΑΝ:
Για την υποχρέωση των ΟΤΑ και λοιπών ΦΠΕ του Δημόσιου Τομέα, που προβαίνουν
σε πιστοποίηση συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, να ενσωματώνουν στο σύστημά τους και τις προβλέψεις των ακολούθων οδηγιών:
α/ IWA 4:2005 του ISO: Quality Management Systems–Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in local government (για τους ΟΤΑ)
β/ SO 10006:98 «Quality management – Guidelines to Quality in Project Management» (για τους ΟΤΑ και λοιπούς ΦΠΕ).

3η Δέσμη Ενεργειών:
Στο πλαίσιο των αποφάσεων (1), (2) και (3) της προηγούμενης δέσμης, το ΤΕΕ θα πρέπει
να προωθήσει την υλοποίηση των ακολούθων ενεργειών:
1/

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Διαμόρφωση Ειδικού Σχήματος Αξιολόγησης Δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων της
Τ.Α. ενόψει του 4ου ΚΠΣ.
Η συμμόρφωση των φορέων με τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής θα τεκμηριώνει την επάρκειά τους, κατ΄αρχήν σε ένα «εισαγωγικό βαθμό» και ως προς μερικές
βασικές λειτουργίες τους, όπως π.χ. της οικονομικής διαχείρισης (λογιστήριο, εσωτερικός έλεγχος, κλπ), της σύναψης και χειρισμού δημοσίων συμβάσεων και ενδεχομένως ορισμένων κρίσιμων διαδικασιών ΔΔ-ΕΠ, που έχουν σχέση με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών, κυρίως, έργων και προγραμμάτων υποδομής, έτσι ώστε οι φορείς που θα «πιστοποιηθούν» ή «επιβεβαιωθούν» να μπορούν
να αναγνωριστούν ως «Δικαιούχοι» ή «Ενδιάμεσοι Φορείς» στα πλαίσια του Δ’
ΚΠΣ.
Η ενέργεια αυτή είναι σκόπιμο να ενταχθεί σε ανάλογο Ε.Π. της Τ.Α. και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ.
Το ειδικό αυτό σχήμα αξιολόγησης θα μπορούσε να ακολουθεί μία διάρθρωση ανάλογη εκείνης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 σε συνδυασμό και με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 45503, λαμβάνοντας υπόψη (ενδεικτικά):
α/ Τα ακόλουθα πρότυπα και Οδηγίες της ΕΕ:
 ΕΛΟΤ ΕΝ 45503 και UNI 10943
 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025
 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024
 ISO 10006
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 Οδηγία 2004/18, και Οδηγία 2004/17, όπως τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό
2083/2005
β/ Τις σχετικές απαιτήσεις και τα ελεγκτικά πρότυπα των Διαχειριστικών Αρχών
(σκοπιμότητα, ωριμότητα δράσεων, προγραμματισμός, τήρηση οικονομικών στοιχείων, τεκμηρίωση φυσικής προόδου, απολογισμός, κλπ)
γ/ Όποια άλλη σχετική απαίτηση πρόκειται ενδεχόμενα να προδιαγραφεί από άλλους
φορείς, π.χ. ΜΟΔ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΣΔΔΑ, Ε.Ε. κλπ σχετικά με την επιβεβαίωση της
επάρκειας των Δικαιούχων για το Δ’ ΚΠΣ
2/

Διαμόρφωση Σχήματος Αξιολόγησης Επάρκειας Φορέων Παραγωγής Έργων και Φυσικών Προσώπων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ.
Η συμμόρφωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και των λοιπών
φορέων με τις απαιτήσεις αυτής της Προδιαγραφής θα τεκμηριώνει την επάρκεια των
οργανισμών αυτών ως φορέων παραγωγής «έργων» (ΟΠΕ, POO – Project Oriented Organizations), δηλαδή οργανισμών που οφείλουν να διεκπεραιώνουν επιχειρησιακές λειτουργίες «ορισμού, υλοποίησης και παράδοσης Έργων & Προγραμμάτων», εφαρμόζοντας αποτελεσματικά διαδικασίες και μεθοδολογία Διεύθυνσης
Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων (Project & Program Management) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα (βλ σχετικές αναφορές στο 4ο και 5ο μέρος).
Η ανάπτυξη του σχήματος αυτού θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με τους συλλογικούς φορείς διεθνών σχημάτων πιστοποίησης σε θέματα ΔΔ-ΕΠ (Ελληνικό Δικτύου Διαχειριστών Έργων κατά IPMA – ΕΔΔΕ, και του Greek PMI Chapter, που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα.

3/

Δοκιμαστικές Εφαρμογές.
Πιλοτική «εν λευκώ» εφαρμογή των σχημάτων αξιολόγησης της παρ.1 και 2 σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις Υπηρεσιών – Οργανισμών, οπότε θα καταστεί δυνατή η
οριστικοποίηση των προδιαγραφών και θα επιβεβαιωθεί η δυνατότητα των Υπηρεσιών – Οργανισμών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους και να πιστοποιηθούν ως
προς αυτές.

4/

Συμμετοχή του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων Φυσικών
Προσώπων.
Με δεδομένο ότι η αξιολόγηση της επάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών - Οργανισμών και Νομικών Προσώπων θα βασίζεται εκ των πραγμάτων και στην αξιολόγηση
των Φυσικών Προσώπων, που συγκροτούν τις Υπηρεσίες αυτές, και λαμβάνοντας
υπόψη ότι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων πρέπει να γίνεται από φορείς διαπιστευμένους κατά ISO 17024, προτείνονται τα ακόλουθα:
α/ Το ΤΕΕ θα μπορούσε να αναθέσει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου στους
ελληνικούς οίκους που σήμερα διαθέτουν την απαιτούμενη διαπίστευση (π.χ. PrCert
Hellas A.E. - Ελληνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών, ECDL ΕΛΛΑΣ,
ΕΛΕΜΚΕ) την ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και την τήρηση των αντιστοίχων μητρώων στους, τομείς που εξειδικεύεται κάθε οίκος. Οι ανάδοχοι οίκοι θα
πρέπει να λειτουργήσουν στα πλαίσια ενιαίου κοινοπρακτικού σχήματος υπό την διεύθυνση του ΤΕΕ.
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β/ Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οίκοι που θα κληθούν με δημόσια
πρόσκληση να συμμετάσχουν στον ανταγωνιστικό διάλογο είναι π.χ.
 Να είναι ήδη διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) κατά ISO
17024, ή από άλλον ευρωπαϊκό οργανισμό διαπίστευσης
 Να διαθέτουν ήδη διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης για σχετικές ειδικότητες
 Να λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία π.χ. τρία χρόνια
 Να είναι μέλη του διεθνούς οργανισμού IPC (International Personnel Certification Body).
γ/ Η άποψη που ενδεχομένως να διατυπωθεί, ότι δηλαδή το ΤΕΕ θα μπορούσε από μόνο του
να γίνει ένας φορέας τύπου PrCert, προσκρούει στις χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι την τελική του διαπίστευση, γεγονός που βγάζει εκτός χρονοδιαγραμμάτων το όλο εγχείρημα.
Εκτός αυτού, σε περίπτωση λειτουργίας του ΤΕΕ και ως φορέα πιστοποίησης, δημιουργείται ασυμβίβαστο με την λειτουργία του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ως φορέας παροχής πιστοποιούμενης
κατάρτισης για τις εξειδικεύσεις που θα ήθελε να πιστοποιεί το ΤΕΕ, και επιπλέον το ΤΕΕ
θα καλείται να πιστοποιεί και φυσικά πρόσωπα με ειδικότητες πέραν εκείνων των μηχανικών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις.
δ/ Η πρόταση σύμπραξης με τους ήδη διαπιστευμένους οίκους που λειτουργούν σήμερα στον
ελληνικό χώρο, παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 Αν ο πιστοποιούμενος είναι και μέλος του ΤΕΕ, δεν θίγεται η εγκυρότητα και η αμεροληψία της αξιολόγησης, αφού το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας χορηγείται
από ανεξάρτητο του ΤΕΕ φορέα.
 Το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή της απαιτούμενης πιστοποιημένης κατάρτισης για εξειδικεύσεις και επαγγέλματα που θα υπόκεινται σε πιστοποίηση.
 Το ΤΕΕ συμμετέχει σε ένα φορέα που θα χειρίζεται και θα τηρεί μητρώα πιστοποιημένων επαγγελματιών για ειδικότητες ή κατηγορίες και πέραν εκείνων των μηχανικών.
 Το ΤΕΕ εξασφαλίζει ένα σημαντικό ρόλο στις Τεχνικές Επιτροπές διαμόρφωσης των διαδικασιών της Πιστοποίησης Φυσικών προσώπων Διπλ. Μηχανικών, αλλά και των άλλων ειδικοτήτων Τεχνικών Επαγγελμάτων, και
 Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις Επιτροπές (Συμβούλια) Πιστοποίησης των
Φυσικών Προσώπων, που συγκροτούνται από τον φορέα για τις διάφορες εξειδικεύσεις.

2.8.4

4η Δέσμη Ενεργειών:
Για την προώθηση και τον συντονισμό των προαναφερόμενων ενεργειών, το ΤΕΕ θα
πρέπει να συγκροτήσει εξειδικευμένη ΟΕ, στο αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνονται:
 Η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους ενεργειών και η διαμόρφωση αντίστοιχων σχεδίων δράσης.
 Η επιλογή κατάλληλων Συμβούλων και Συνεργατών ή η συγκρότηση ειδικών ομάδων
έργου για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.
 Η εποπτεία, ο συντονισμός και η διεύθυνση του έργου των Συμβούλων ή των ομάδων
έργου.
 Ο συντονισμός με συναρμόδιους φορείς.
 Η οργάνωση και ο συντονισμός της διεξαγωγής πιλοτικών δράσεων
 Η ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
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3.1

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί και ανάλυση προβλέψεων του άρθρου 3 του
Ν.3316

3.1.1

Στην συνέχεια ως «Φορέας Υλοποίησης» (Φ.Υ.) νοείται το σύνολο των υπηρεσιών και
των φυσικών προσώπων του ΚτΕ, που έχουν την ευθύνη κατάρτισης ή/και διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων τεχνικών έργων, προγραμμάτων ερευνών, μελετών, καθώς
και της διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευών ή/και της διαχείρισης και επίβλεψης προμηθειών, σχετικών με την υλοποίηση (προγραμματισμός, έρευνες, σχεδιασμός, κατασκευή, εξοπλισμός) νέων υποδομών (δημοσίων έργων).
Κατά συνέπεια στην έννοια του Φ.Υ. περιλαμβάνονται τόσο η Προϊσταμένη Αρχή ή Αρχές
(Π.Α.) όσο και η Δ/νουσα ή οι Δ/νουσες Υπηρεσίες (Δ.Υ.), ως αποφαινόμενα όργανα, καθώς και οι ενδεχόμενοι Σύμβουλοί τους (Διαχείρισης ή Τεχνικής Υποστήριξης).

3.1.2

Ως «Τεχνικές Υπηρεσίες» (Τ.Υπ.) νοούνται όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Φ.Υ. που
εμπλέκονται άμεσα με την υλοποίηση νέων υποδομών (π.χ. Δ/νση Μελετών, Δ/νση Κατασκευών, Δ/νση Διοικητικού/Οικονομικού, κλπ). Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες ή φυσικά
πρόσωπα που εμπλέκονται με την λειτουργία ή/και τη συντήρηση υφισταμένων υποδομών.

3.1.3

Ως «Φορέας Εκμετάλλευσης & Λειτουργίας του Έργου» (Φ.Ε.Λ.) νοείται το σύνολο
των υπηρεσιών και των φυσικών προσώπων του ΚτΕ που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης υφισταμένων υποδομών.

3.1.4

Κατά συνέπεια στην έννοια του ΚτΕ εμπεριέχεται τόσο ο Φ.Υ. όσο και ο Φ.Ε.Λ. Ο Φ.Υ.
εξυπηρετεί πρόσκαιρα, ανάγκες χρονικά μεταβαλλόμενες και ευρέως φάσματος. Ο
Φ.Ε.Λ. εξυπηρετεί μόνιμα, ανάγκες κατά κανόνα περιοδικές και της ίδιας φύσεως.

3.1.5

Εφ’ όσον ο Φ.Υ. εξουσιοδοτείται από τον ΚτΕ να εκταμιεύει δημόσιους πόρους και να
πραγματοποιεί πληρωμές τρίτων για λογαριασμό του ΚτΕ, θεωρείται έννοια ταυτόσημη με
εκείνη του «Τελικού Δικαιούχου» που χρησιμοποιούν οι Διαχειριστικές Αρχές.

3.1.6

Πολύ συχνά - π.χ. στις ΔΕΚΟ ή όταν πρόκειται για Τεχνική Υπηρεσία ενός Οργανισμού οι οντότητες του Φ.Υ. και του Φ.Ε.Λ. περιλαμβάνονται στον ίδιο οργανισμό με εκείνον του
ΚτΕ (βλ.σχ. 1.1), και συνδέονται με υπηρεσιακές σχέσεις. Συχνά όμως συμβαίνει ο Φ.Υ.
ή/και ο Φ.Ε.Λ. να είναι διασπασμένοι και σε άλλους οργανισμούς «συγγενείς» προς εκείνον του ΚτΕ (βλ.σχ. 1.2). Ούτε η μία ούτε η άλλη περίπτωση, από μόνες τους, μπορούν να αποτελέσουν τεκμήριο ή κριτήριο επάρκειας ή ανεπάρκειας.
Εξυπακούεται ότι η διάσπαση του Φ.Υ. ή του Φ.Ε.Λ. δεν συνιστά ορθή πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται.

ΚτΕ
Φ.Υ.
Σχ. 3.1.1: ΚτΕ με ενιαία δομή

Π.Α.
Δ.Υ.

Φ.Ε.Λ.
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Σχ. 3.1.2: ΚτΕ με κατανεμημένη δομή (ενδεικτικές περιπτώσεις)

ΚτΕ
Φ.Υ.

Π.Α.

ΚτΕ

Άλλος Οργανισμός

Άλλος Οργανισμός

Φ.Υ.
Δ.Υ.

διάφορες
υπηρεσίες

Π.Α.
Δ.Υ.

Άλλος Οργανισμός

Φ.Ε.Λ.

3.1.7

Άλλος Οργανισμός

Φ.Ε.Λ.

Φ.Ε.Λ.

Φ.Ε.Λ.

Την περίπτωση «ανεπάρκειας» του ΚτΕ, το άρθρο 3 του Ν. 3316 την περιορίζει σε θέματα αρμοδιότητας Φ.Υ. και δεν αναφέρεται (κακώς) σε θέματα αρμοδιότητας Φ.Ε.Λ. Σε περίπτωση «ανεπάρκειας» του Φ.Υ. το άρθρο 3 του Ν. 3316 προβλέπει δύο δυνατότητες:
1.

Την «προσφυγή» σε ανωτεροβάθμια αρχή για την εκπλήρωση από αυτήν μέρους ή
του συνόλου των αρμοδιοτήτων του «ανεπαρκούς» για το συγκεκριμένο αντικείμενο
Φ.Υ., χωρίς συμβολαιοποίηση της ζητούμενης συνδρομής, αλλά στη βάση της ιεραρχικής σχέσης που διέπει τις δύο Αρχές (π.χ. ΟΤΑ προς Περιφέρεια, ΝΑ προς Περιφέρεια, κλπ).
Η δυνατότητα αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, και στη συνέχεια
θα αναφέρεται ως «εσωτερική ή ιεραρχική υποστήριξη» (βλ σχ. 3.1.3).

Ανωτεροβάθμια Αρχή
Ανωτεροβάθμια

Ανωτεροβάθμια Αρχή

Ανωτεροβάθμια Αρχή

ΚτΕ

ΚτΕ

ΚτΕ

Π.Α.

Π.Α. (1)

Φ.Υ.
Δ.Υ.

Φ.Ε.Λ.

Φ.Ε.Λ.

Φ.Υ.

Φ.Υ.

Π.Α. (2)

Π.Α.

Δ.Υ.

Δ.Υ.

διάφορες
υπηρεσίες
υποστήριξης

Φ.Ε.Λ.

Σχ.3.1.3: Ενδεικτικές περιπτώσεις «ιεραρχικής υποστήριξης» (παρ. 1 του άρθρου 3)

2.

Την ανάθεση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του «ανεπαρκούς» για το συγκεκριμένο αντικείμενο Φ.Υ. σε άλλη Αναθέτουσα Αρχή (εντολοδόχο), με τη σύναψη
αντίστοιχης «Προγραμματικής Σύμβασης» (π.χ. Περιφέρεια προς ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ,
ΝΑ προς ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΟΤΑ προς ΟΣΚ ΑΕ, κλπ).
Η δυνατότητα αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, και στη συνέχεια
θα αναφέρεται ως «προγραμματική υποστήριξη» (βλ. σχ. 3.1.4).
Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανόν ο Φ.Υ. που προσφεύγει στη διαδικασία της «προγραμματικής υποστήριξης» να χρειάζεται βοήθεια και για την παρακολούθηση/επίβλεψη της υλοποίησης των όρων της συναπτόμενης προγραμματικής σύμβασης.
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ΚτΕ

Εντολοδόχος
Αρχή

Φ.Υ.

Φ.Υ.

Π.Α.

Π.Α.

Δ.Υ.

προγραμματική
σύμβαση

Δ.Υ.

Έλεγχος Εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της Π.Σ.

Φ.Ε.Λ.

Εντολοδόχος
Αρχή

ΚτΕ

Δ.Υ.

Έλεγχος Εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της Π.Σ.

Φ.Ε.Λ.

ΚτΕ
Σχ. 3.1.4: Ενδεικτικές περιπτώσεις
«προγραμματικής υποστήριξης»
(παρ. 2 του άρθρου 3)

διάφορες
υπηρεσίες
υποστήριξης

προγραμματική
σύμβαση

Π.Α. (1)

Εντολοδόχος
Αρχή
προγραμματική
σύμβαση

Φ.Υ.
Π.Α. (2)
Δ.Υ.

Έλεγχος Εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της Π.Σ.

Φ.Ε.Λ.
3.1.8

Σε περίπτωση που οι «αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντα αυτά και οι εφ’ όσον οι αρχές και υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 αιτιολογημένα αρνηθούν να ανταποκριθούν σε σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής», η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3316 προβλέπει και τη δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε Σύμβουλο του ιδιωτικού τομέα, μετά από ανοικτή ή
κλειστή διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού.
Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται στο σχ. 3.1.5, και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «εξωτερική υποστήριξη».
Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, την ανάθεση
στον ιδιωτικό τομέα των αναφερόμενων στη συνέχεια υπηρεσιών και όχι την πλήρη ανάθεση των αρμοδιοτήτων Π.Α. ή της Δ.Υ. στο Σύμβουλο.
Οι υπηρεσίες του Συμβούλου, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο «σύμβασης παροχής υπηρεσιών» προσδιορίζονται στο εδάφιο (β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3316
και περιλαμβάνουν:
αα) Τη σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Δ.Τουλιάτος
finrpt-1b

Ημνία:
Σελίδα:

28.5.06

27 από 100

Ομ. Εργασίας σχεδίου Υπ. Απόφ.
της παρ. 4 άρθρου 3 του Ν. 3316

ΤΤ .. ΕΕ .. ΕΕ ..

Μέρος 3ο

Εισήγηση

ββ) Τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην
παρ. 3 του άρθρου 25 [ 6 ].
γγ) Την υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή
υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.

ΚτΕ
Σχ. 3.1.5: Περίπτωση «εξωτερικής
υποστήριξης» από Σύμβουλο του
ιδιωτικού τομέα (παρ. 1 άρθρου 9)

Φ.Υ.
Π.Α.
Δ.Υ.

Σύμβουλος

υπηρεσίες
σύμβαση
της παρ. 2β
παροχ.υπηρεσιών του άρθρου 1
του Ν. 3316

Έλεγχος Εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων του
Συμβούλου

Φ.Ε.Λ.

3.1.9

Στο διάγραμμα του σχ. 3.1.6 στην επόμενη σελίδα επιχειρείται μία λογική ιεράρχηση των
δυνατοτήτων που παρέχονται από τους Ν. 3316 και Ν. 1418 προς τις Αναθέτουσες Αρχές,
όταν αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας.

3.1.10

Τέλος επισημαίνονται και τα ακόλουθα σημεία:
1. Δεν είναι βέβαιο ότι η προσφυγή στη διαδικασία της παρ. 2 (προγραμματική υποστήριξη) και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση χωρίς διαγωνιστική διαδικασία.
2. Δεν είναι γνωστό με πιο τρόπο η εντολοδόχος-αρχή θα τιμολογεί τις παρεχόμενες
από αυτήν υπηρεσίες.
3. Με το Ν. 3316 καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84
(Διοίκηση του Έργου) που προέβλεπαν τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού συμβούλου από τους Φ.Υ. Επίσης η σχετική διάταξη της παρ. 8 του ιδίου άρθρου
διατηρείται μόνο για συμβάσεις συμβούλων με προεκτιμώμενη αμοιβή μικρότερη του
ορίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6

/

Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3316, περιορίζεται στον καθορισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των επιβλεπόντων μόνο για την επίβλεψη συμβάσεων μελετών ή παροχής υπηρεσιών
και όχι για την κατασκευή έργων.
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Σχ. 3.1.6

Λογική ιεράρχηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους Ν. 3316 και Ν. 1418
προς τις Αναθέτουσες Αρχές, όταν αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας
Α ξ ιο λ ό γ η σ η Ε π ά ρ κ ε ια ς
Φ .Υ .

Α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η
Έ ργου ή
Π ρο γράμ μ α το ς
μ ε ίδ ια μ έ σ α

ΝΑΙ

Δ υ ν α τό τη τα
ε φ α ρ μ ο γ ή ς κ α ι τω ν
δ ια τά ξ ε ω ν τη ς
π αρ . 8 το υ ά ρ θρ . 6
το υ Ν . 1 4 1 8

ε π ά ρ κ ε ια ?

ΟΧΙ
ΝΑΙ

δαπ άνη έργου
< 1 0 δ ις δ ρ χ

α μ ο ιβ ή
συμβούλου
< ο ρ ίο υ
2 0 0 4 /1 8 /Ε Κ

ΟΧΙ
(π ρ ο α ιρ ε τ ικ ά )

ΝΑΙ

Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η
από
α ν ω τ ε ρ ο β ά θ μ ια
Αρχή

ΝΑΙ
παρ. 1,
άρθρου 3

δ υνα τότητα
« ε σ ω τ ε ρ ικ ή ς »
υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς

ΟΧΙ

ΟΧΙ

« α δ υ ν α μ ία
α ν τα π ό κ ρ ισ η ς »

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ικ ή
Σύμβαση

Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η
από
«εντο λο δ ό χο »
Αρχή

3.2

???

παρ. 1,
άρθρου 9

Σύμβαση π αροχής
Υ π η ρ ε σ ιώ ν

Υ π η ρ ε σ ίε ς τ η ς
π αρ. 2β
το υ ά ρ θρο υ 1
το υ Ν . 3316

Αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την άσκηση καθηκόντων ΚτΕ
1.

2.

Επιμέλεια:
Αρχείο:

παρ. 2,
άρθρου 3

Με την ανάληψη της υποχρέωσης υλοποίησης ενός έργου, ο ΚτΕ πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι διαθέτει: (α) έναν συγκεκριμένο Φ.Υ., (β) την όποια ενδεχόμενα απαιτούμενη «υποστήριξη», και (γ) έναν συγκεκριμένο Φ.Ε.Λ., δικό του ή εντεταλμένο.
Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Φ.Υ. με σύναψη προγραμματικής σύμβασης ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ο ΚτΕ πρέπει να εξασφαλίσει, πριν από την
ανάθεση των συμβάσεων, την παρουσία κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου των εντολοδόχων καθ΄ όλη τη διάρκεια εκπλήρωσης των αντιστοίχων συμβάσεων.
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3.3

Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες (Τ.Υ.) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ (κοινωφελείς & αναπτυξιακές εταιρείες),
ΔΕΚΟ, κλπ), αποτελούν το σημαντικότερο μηχανισμό για:
 Τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκαίων έργων και προγραμμάτων υποδομής.
 Το σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων.
 Την εφαρμογή των εγκρινόμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων.
 Τη διασφάλιση της επιτελεστικότητας και της λειτουργικότητας των πάσης φύσεως έργων και υποδομών, που υλοποιούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 Την διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίηση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων και των
πραγματοποιούμενων δημοσίων επενδύσεων.
Το φάσμα των αρμοδιοτήτων των Τ.Υ. καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν και οι «Τελικοί Δικαιούχοι» των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της Ε.Ε., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η ορθολογική ανάπτυξη των τεχνικών έργων και προγραμμάτων υποδομής. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 Τη διεύθυνση ανάπτυξης και υλοποίησης
 Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό,
 Τη σύναψη και τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών,
 Το λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό έργων,
 Την εφαρμογή των μελετών και την εποπτεία των εργασιών,
 Τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και των εγκαταστάσεων.
Οι αρμοδιότητες αυτές επιτρέπουν στον Δημόσιο Πελάτη (Client Public) ως «Τελικό
Δικαιούχο»:
1/

Να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει τις δημόσιες επενδύσεις και να αποδώσει στο
κοινωνικό σύνολο τις δημόσιες υποδομές και τις εξυπηρετήσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους οικονομικών κλάδων – της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της γεωργίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, του ύδατος και του περιβάλλοντος – και οι οποίες συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Υποχρέωση Απόδοσης Έργου και Εξυπηρετήσεων»
και
2/

Να αναλάβει τη «Δημόσια Εντολή» (Commande Publique) διαχείρισης και να αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και να την εκτελέσει κατά τον καλύτερο τρόπο, υπέρ
της κοινής ωφελείας, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας, και να
τεκμηριώσει προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς χρηματοδότησης, κοινωνικοί φορείς, κλπ) με συστηματικό και προδιαγεγραμμένο τον τρόπο εκτέλεσής της.

Υποχρέωση Απόδοσης Λογαριασμού»
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Το πλαίσιο των υποχρεώσεων των Τελικών Δικαιούχων στο Ευρωπαϊκό Σχήμα:
ΕΝΤΟΛΗ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

απεικονίζεται συνοπτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί.
Ανάγκες Εξυπηρετήσεων & Ανάπτυξης

ΕΝΤΟΛΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΤΠΑ, Τ.Σ., Ε.Π. κλπ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – Ε.Σ.Π.Α.
ΕΝΤΟΛΗ &
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ &
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Απολογισμός

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ex-ante,on-going, ex-post

ΣχεδιασμόςΕκτέλεσηΛειτουργία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ex-ante, on-going, ex-post

Σχεδιασμός-ΕκτέλεσηΛειτουργία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ex-ante, on-going, ex-post

Απολογισμός

Σχεδιασμός,
Εκτέλεση,
Λειτουργία

ΕΝΤΟΛΗ &
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Απολογισμός

ex-ante, on-going, ex-post

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Απολογισμός

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΧΡΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ κ’ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Δημόσια Διοίκηση ως «ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ»
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ» της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕNΤΟΛΗΣ»
ΤΟΛΗΣ» (COMMANDE PUBLIQUE)
Διαχείρισης & Υλοποίησης Υποδομών – 1η περίπτωση

Η μεγάλη σημασία του ρόλου των Τ.Υ. για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας καθιστά
επιτακτική την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης της ικανότητάς τους για την αποτελεσματική
διεύθυνση και διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υποδομών, που υλοποιούνται στα
πλαίσια των Δημοσίων Επενδύσεων ή που έχουν ήδη υλοποιηθεί και λειτουργούν ως υποδομές κοινής ωφελείας.
Ο κύριος μηχανισμός για τη διασφάλιση του προαναφερόμενου στόχου είναι η ανάπτυξη
και η καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος Αξιολόγησης & Πιστοποίησης της Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων & των Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών
για τη ΔΔ-ΕΠ, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν καθιερώσει και
εφαρμόζονται και στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε
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3.4

Η Ποιότητα του Τεχνικού Έργου
Η Ποιότητα ενός Τεχνικού Έργου είναι η ικανότητά του να παρέχει, για ένα επιθυμητό χρονικό διάστημα, με ένα επιθυμητό (προδιαγεγραμμένο) κόστος και κάτω
από συγκεκριμένους όρους (χρήσης & συντήρησης), ένα σύνολο λειτουργιών, που
να ικανοποιούν συγκεκριμένες, προκαθορισμένες και συνεπαγόμενες (π.χ. από τη
νομοθεσία, κλπ) ανάγκες των χρηστών του.
Οι λειτουργίες αυτές και οι όροι (παραδοχές) υπό τους οποίους αυτές οφείλουν να παρέχονται, καθορίζονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού του έργου και οφείλουν να καλύπτουν συγκεκριμένες, προκαθορισμένες απαιτήσεις του ΚτΕ.
Ποιότητα είναι η συμμόρφωση του Έργου «εφ’όρου ζωής» με τις προκαθορισμένες
απαιτήσεις του ΚτΕ, εφόσον συντρέχουν οι παραδοχές σχεδιασμού.
Οι απαιτήσεις αυτές έχουν κατά κανόνα σχέση με:
 την αντοχή,
 την ανθεκτικότητα,
 την οικονομία,
 τη λειτουργικότητα,
 την ασφάλεια,
 τη συντηρησιμότητα,
 την αισθητική και
 τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.
Με την έννοια αυτή η «Ποιότητα του Έργου» δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα της
μελέτης ή/και της κατασκευής του, ως καθαρά παραγωγικές διαδικασίες, αλλά καλύπτει
και:
 την ποιότητα των εξυπηρετήσεων, τις οποίες αναμένουν οι χρήστες από το συγκεκριμένο έργο (ποιότητα αποτελέσματος εφ’όρου ζωής - life cycle quality),
καθώς και
 την ποιότητα των διαδικασιών, που εφαρμόζονται τόσο για τη διεύθυνση της υλοποίησής του, όσο και για τη διαχείριση της λειτουργίας του (quality of project
management).
Πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη του KτE αποτελούν:
 ο καθορισμός των προς κάλυψη αναγκών και της απαιτούμενης ποιότητας του αποτελέσματος (τρίγωνο: χρόνος - κόστος - επιδόσεις) και
 η διασφάλιση ότι αυτή επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο, από εκείνους που συμμετέχουν
στην υλοποίηση του έργου.

Ο ΚτΕ είναι ο πρώτος και κύριος υπεύθυνος για τον καθορισμό της απαιτούμενης
ποιότητας ενός έργου καθώς και για την επιβεβαίωση και την παραλαβή της.
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4.1

Εισαγωγική Τοποθέτηση

4.1.1

Οι αξιολογήσεις των επιδόσεων των Φορέων Παραγωγής Έργων (ΦΠΕ) και των φυσικών
προσώπων σε θέματα Διεύθυνσης & Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων (ΔΔ-ΕΠ)
έχουν κατά κανόνα χαρακτήρα εξωτερικής επιθεώρησης 3ου επιπέδου, δηλ. διενεργούνται από κατάλληλα διαπιστευμένο πρόσωπο ή φορέα, ανεξάρτητο από την επιθεωρούμενη υπηρεσία. Κατά τις επιθεωρήσεις και τις αξιολογήσεις αυτές (αρχική και επιτήρησης),
που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνον μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου
ΦΠΕ., εξετάζονται δειγματοληπτικά και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση των έργων:
α/

οι διαδικασίες και συνθήκες διαχείρισης (προγραμματισμός, ανάθεση συμβάσεων,
εποπτεία, παρακολούθηση, παραλαβή μελετών ή έργων, οικονομική διαχείριση συμβάσεων, κλπ), παραγωγής (εκπόνηση μελετών, εκτέλεση των εργασιών) και προσωρινής λειτουργίας [ 7 ] των υλοποιούμενων έργων,

καθώς και
β/

η κατάσταση ενδιαμέσων ή τελικών φάσεων, προϊόντων, αποτελεσμάτων ή επιτεύξεων, (π.χ. μελέτες, συμβατικά τεύχη, υλικά, εξοπλισμός, εργασίες ή τμήματα έργου,
χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα ποιότητας, δαπάνες, κλπ),

προκειμένου να εκτιμηθεί:
 σε ποιο βαθμό οι προβλεπόμενες διαδικασίες και καταστάσεις, ανταποκρίνονται σε
προδιαγεγραμμένους και συνεπαγόμενους όρους (πληρότητα, επάρκεια, συμμόρφωση), που καθορίζονται σε συμφωνημένα κείμενα αναφοράς (πρότυπα, κανονισμοί, νομοθεσία, κλπ)
και
 σε ποιο βαθμό έχουν προβλεφθεί και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες
ή/και κατάλληλες διευθετήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα κείμενα
αναφοράς, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διενεργείται η επιθεώρηση.
4.1.2

Εκτός από τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της επάρκειας φορέων και φυσικών προσώπων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ, στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Δ.) στην Ε.Ε.
έχει υιοθετηθεί και ένα ευρύτερο σχήμα – το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΑΠ), Common Assessment Framework (CAF) – για την αυτό-αξιολόγηση των επιδόσεων των δημοσίων υπηρεσιών με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες
(Φορείς Παροχής Υπηρεσιών – ΦΠΥ). Το ΚΑΠ είναι ένα σύστημα κριτηρίων με τα οποία
αξιολογείται ο ΦΠΥ ως προς τον βαθμό «εξυπηρέτησης του πολίτη» και την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Το ΚΑΠ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε.
και διαμορφώθηκε ύστερα από συνεννόηση με τους Γεν.Δ/ντές των αντίστοιχων Υπουργείων. Η πρώτη «πιλοτική» εκδοχή του ΚΑΠ παρουσιάστηκε το 2000 κατά τη διάρκεια της
πρώτης Συνδιάσκεψης Ποιότητας για τη Δ.Δ. στην Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα.

7

/

Με ευθύνη και μέριμνα του Φ.Υ.
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Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του σχήματος αυτού στην Δ.Δ. είναι η
Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Το ΚΠΑ, που είναι διαμορφωμένο με βάση το Ευρωπαϊκό Σχήμα «European Excellence
Model» του EFQM, αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους φορείς & υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Ε.Ε. να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές της Διοίκησης της
Ποιότητας (Quality Management Systems) [ 8 ], ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Το ΚΠΑ συνιστά ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο κατάλληλο για την αυτό-αξιολόγηση
των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό:
 Να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοσίων υπηρεσιών
 Να βοηθήσει τις Δ.Δ. που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους
 Να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη
διαχείριση της ποιότητας
 Να διευκολύνει τη σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Το ΚΠΑ έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα του δημόσιου τομέα και
να εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σχηματικά το μοντέλο του ΚΠΑ απεικονίζεται με το ακόλουθο διάγραμμα:

(Συντελεστές)

(Αποτελέσματα)


(Καινοτομία και Μάθηση)

8

/

Είναι προφανές ότι στους ΦΠΕ, οι τεχνικές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των επιδόσεών
τους σε θέματα ΔΔ-ΕΠ είναι κατ’ αρχήν εκείνες της «Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων» (Project & Program Management Systems). H χρήση αυτών των τεχνικών αποτελεί την προϋπόθεση για την διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή για την αποτελεσματική διεύθυνση και άρτια υλοποίηση των έργων.
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Η δομή του ΚΠΑ περιλαμβάνει, σε πρώτο επίπεδο εννέα κριτήρια, τα οποία αντιστοιχούν
στις αξιολογούμενες βασικές πτυχές (λειτουργίες) μιας δημόσιας υπηρεσίας, που έχει
ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση του Πολίτη. Κάθε κριτήριο 1ου επιπέδου αναλύεται
σε δεύτερο επίπεδο σε μία δέσμη υπο-κριτηρίων, τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια σημεία της λειτουργίας που θα πρέπει να εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της αντίστοιχης
λειτουργίας.
Το ΚΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εξοικείωση της υπηρεσίας με τη λογική της
διαρκούς βελτίωσης των παρεχομένων προς τους Πολίτες υπηρεσιών και αποτελεί το
πρώτο βήμα για μία υπηρεσία που θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με στόχο την εξυπηρέτηση του Πολίτη.
Το ΚΠΑ δεν προτείνει μεθοδολογία διοίκησης έργων ή οργανισμών ούτε είναι εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ. Στην περίπτωση δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό ή κατ’ εξοχήν αντικείμενο την διεύθυνση εφαρμογής (υλοποίησης) έργων και προγραμμάτων, το ΚΠΑ μπορεί (και πρέπει) να
χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί η συνολική εικόνα και οι λοιπές λειτουργίες της υπηρεσίας που έχουν άμεση σχέση με την «εξυπηρέτηση του Πολίτη» και όχι εκείνες που έχουν σχέση με τη ΔΔ-ΕΠ.

4.2

Ο κύκλος Διαχείρισης της Ποιότητας και ο κύκλος Διαχείρισης των Έργων
Κατ’ αναλογία με το ΚΠΑ, και τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, που στηρίζονται
στα πρότυπα της σειράς ISO 9000, προσφέρονται κυρίως για οργανισμούς παραγωγής
«εν σειρά» προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και λιγότερο για φορείς παραγωγής «έργων» (ΦΠΕ, POO – Project Oriented Organizations). Γι’ αυτό το λόγο έχει εκδοθεί και
ειδικό πρότυπο συμπληρωματικών οδηγιών ISO 10006: Guidelines to Quality in Project
Management, που περιγράφεται συνοπτικά στο 3ο μέρος του παρόντος.
Η πιστοποίηση ενός ΦΠΕ κατά ISO 9001 από μόνη της δεν συνεπάγεται ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες «ορισμού, υλοποίησης και παράδοσης (ΟΥΠ) Έργων», με προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά, σε προκαθορισμένο χρόνο και με προκαθορισμένη δαπάνη.
Οι απαιτήσεις ποιότητας σε «Υπηρεσίες / Φορείς Παραγωγής Έργων» (POO – Project
Oriented Organizations), επιφορτισμένους με τη ΔΔ-ΕΠ (Φ.Υ., Τ.Υ., κλπ), που οφείλουν
να αποδώσουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένη
δαπάνη, έχουν δύο όψεις:
 Τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών υλοποίησης των έργων (διαδικασίες ΔΔΕΠ)
και
 Τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος (τεχνικό έργο)
Αδυναμία κάλυψης μιας από τις δύο αυτές όψεις είναι δυνατόν να έχει σημαντικές
δυσμενείς επιπτώσεις είτε για το τελικό προϊόν, είτε για τους εμπλεκόμενους, είτε
για τον Φ.Υ.
Τις δύο αυτές όψεις περικλείει και ο ορισμός της ποιότητας ενός Τεχνικού Έργου, που αναφέρεται στη συνέχεια, καθώς και η σχηματική απεικόνιση του κύκλου της Ποιότητας
και του κύκλου της ΔΔ-ΕΠ που φαίνεται στο ακόλουθα διάγραμμα (Σχ. 4.2-1).
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Καθόρισε το έργο, τις απαιτήσεις,
τις δεσμεύσεις και τους στόχους

Γράψε τι πρέπει να κάνεις

Μάθε να κάνεις αυτό που
έγραψες

Κάνε αυτό που έμαθες

Δες αν αυτό που έκανες
είναι αυτό που έγραψες

Ο κύκλος της Διαχείρισης της Υλοποίησης Έργου

Ο κύκλος Διαχείρισης της Ποιότητας

Καθόρισε ποιός, πότε, πού,
πώς και πόσο ΘΑ ΚΑΝΕΙ τι

Δες ποιός, πότε, πού,
πώς και πόσο ΕΚΑΝΕ τι

Δες αν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις &
οι στόχοι & αν αυτό που έκανες
είχε το αποτέλεσμα που περίμενες

Σχ. 4.2-1

Ο κύκλος διαχείρισης της Ποιότητας (Quality Management) και ο κύκλος Διαχείρισης της
Υλοποίησης Έργου (Project Management)

4.3

Τα στοιχεία που αξιολογούνται σε έναν Φορέα Παραγωγής Έργου (ΦΠΕ)

4.3.1

Οι επιθεωρήσεις σε ένα ΦΠΕ. για θέματα ΔΔ-ΕΠ, πρέπει να διενεργούνται δειγματοληπτικά και να καλύπτουν όλα στάδια ανάπτυξης ενός έργου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι
επιθεωρήσεις είναι δυνατόν να καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

4.3.2

Κατά το στάδιο Ορισμού / Ωρίμανσης του έργου:
 Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας του έργου.
 Την πληρότητα και τη συνάφεια του επιχειρησιακού προγράμματος του έργου, του τεχνικού δελτίου και των στοιχείων του φακέλου ένταξης του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό σχήμα.
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 Την διαδικασία των διαβουλεύσεων με κοινωνικούς φορείς και συναρμόδιες αρχές για
την ένταξη του έργου στο εθνικό, στο περιφερειακό ή στο τοπικό σκέλος του ΠΔΕ ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου.
 Την οργανωτική και διοικητική ετοιμότητα του ΚτΕ και του Φ.Υ. για την διαχείριση της
υλοποίησης του έργου και την τεχνική του επάρκεια.
 Την ετοιμότητα του φορέα εκμετάλλευσης / λειτουργίας του έργου.
 Την πληρότητα και επάρκεια των προκαταρκτικών μελετών και ερευνών (π.χ. Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
 Τον τρόπο χειρισμού των πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων και θεμάτων σχετικών με απόκτηση γης, αξιολόγηση καταλληλότητας γηπέδων, απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες.
 Τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που μπορούν να αναστείλουν ή ακυρώσουν την
υλοποίηση του έργου
 Τον τρόπο χειρισμού των εγγράφων του σταδίου αυτού.
4.3.3

Κατά το στάδιο Σχεδιασμού (ανάθεση και παροχή υπηρεσιών για έρευνες, μελέτες & υποστήριξη):
 Tη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις και επιλογές του προηγουμένου σταδίου.
 Τον καθορισμό των προς ανάθεση υπηρεσιών και των αντιστοίχων συμβατικών υποχρεώσεων.
 Τους προβλεπόμενους όρους ποιότητας, τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις και τη
βαρύτητά τους για την επιλογή του Αναδόχου-Μελετητή.
 Την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ΕΝ 45503.
 Τα διαθέσιμα μέσα και την εμπειρία της Υπηρεσίας για την απρόσκοπτη και έγκυρη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών (διαθέσιμο προσωπικό, συνδρομή εξωτερικών
συμβούλων).
 Τα διαθέσιμα μέσα και την εμπειρία της Υπηρεσίας για την διαχείριση του έργου κατά
το στάδιο αυτό (διαδικασίες διοίκησης έργου).
 Την ανταπόκριση του/των Αναδόχων-Μελετητών ως προς την κάλυψη / αντιμετώπιση
των όρων ποιότητας, των περιβαλλοντικών όρων, των όρων ασφάλειας και υγείας και
των όρων συντηρησιμότητας του έργου.
 Την πληρότητα και επάρκεια του Προγράμματος Ποιότητας των Αναδόχων – Μελετητών και Συμβούλων.
 Την εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάλυσης της λειτουργικής αξίας του έργου.
 Τις διαδικασίες ελέγχου – παραλαβής των Μελετών και των υπηρεσιών Συμβούλων.
 Την τεκμηρίωση της κατασκευασιμότητας και αναθεσιμότητας του έργου.
 Το χειρισμό των εγγράφων του σταδίου αυτού.
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4.3.4

Κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου (ανάθεση, εκτέλεση, παρακολούθηση εργασιών):
 Τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις και επιλογές των προηγουμένων σταδίων.
 Τον καθορισμό των προς ανάθεση αντικειμένων και την πληρότητα και επάρκεια των
Μελετών και των Συμβατικών Τευχών.
 Τη συμβατότητα του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης.
 Την τεκμηρίωση ως προς την επιλογή του κατάλληλου συστήματος δημοπράτησης.
 Τους προβλεπόμενους όρους ποιότητας, ασφάλειας και υγείας και συντήρησης του έργου στις συμβατικές υποχρεώσεις και τη βαρύτητά τους για την επιλογή του ΑναδόχουΚατασκευαστή.
 Την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ανάθεσης έργου
με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ
45503.
 Τα διαθέσιμα μέσα και την εμπειρία της Υπηρεσίας για την απρόσκοπτη και έγκυρη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών (διαθέσιμο προσωπικό, συνδρομή εξωτερικών
συμβούλων).
 Τα διαθέσιμα μέσα και την εμπειρία της Υπηρεσίας για την διαχείριση του έργου κατά
το στάδιο αυτό (διαδικασίες διοίκησης έργου).
 Την ανταπόκριση του/των Αναδόχων-Κατασκευαστών ως προς την κάλυψη / αντιμετώπιση των όρων ποιότητας, των περιβαλλοντικών όρων, των όρων ασφάλειας και υγείας και των όρων συντηρησιμότητας του έργου.
 Την πληρότητα και επάρκεια του Προγράμματος Ποιότητας των Αναδόχων – Κατασκευαστών και των Υπεργολάβων.
 Την έκβαση της προπαρασκευαστικής περιόδου.
 Τις διαδικασίες επίβλεψης, ελέγχου & παραλαβής των εργασιών.
 Το χειρισμό των εγγράφων του σταδίου αυτού.

4.3.5

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Κατά το στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου:
 Τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις και επιλογές των προηγουμένων σταδίων.
 Την πληρότητα και επάρκεια του Μητρώου του Έργου και του προγράμματος Συντήρησης του Έργου.
 Τα διαθέσιμα μέσα και την εμπειρία του φορέα εκμετάλλευσης (Φ.Ε.Λ.) του έργου για
την διαχείριση του έργου κατά το στάδιο αποδοτικής λειτουργίας.
 Τη διαδικασία παράδοσης του έργου στο φορέα εκμετάλλευσης.
 Τη διαδικασία ενεργοποίησης εγγυήσεων και ασφαλιστικών καλύψεων.
 Το χειρισμό των εγγράφων του σταδίου αυτού.
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4.4

Η αξιολόγηση των ΦΠΕ ως προς τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την ανάθεση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων

4.4.1

Ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45503. Το πρότυπο αυτό παρέχει στους ΦΠΕ τη δυνατότητα να προσφεύγουν στην περιγραφόμενη διαπιστωτική διαδικασία προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία 2004/17/ΕΚ
[9]
, είναι σύμφωνες με την σχετική κοινοτική νομοθεσία καθώς και με τους εθνικούς
κανόνες εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής.

4.4.2

Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην επαλήθευση ότι ο φορέας:
 Οργανώνει και διευθύνει ως αναθέτουσα αρχή ένα σύστημα ανάθεσης και σύναψης
συμβάσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τις εθνικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και με τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής τους.
 Διασφαλίζει τον καθορισμό του συμβατικού αντικείμενου σε πλήρη συμμόρφωση με τις
δεσμεύσεις του επιχειρησιακού προγράμματος και τις απαιτήσεις του ΚτΕ.
 Με τις διαδικασίες και την οργάνωσή του, διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, που έχουν δεσμευτεί για το έργο, μεγιστοποιώντας την αξία του παρεχόμενου έργου.
 Διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων, που συνάπτει μέχρι την
ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου σε αποδοτική λειτουργία στον φορέα εκμετάλλευσης.

4.4.3

Το σύστημα ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων του φορέα πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και κανόνες, για:
 Την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα χειρισμού δημοσίων
συμβάσεων (π.χ. γνώση των οδηγιών, χρήση και ενημέρωση του SIMAP, εφαρμογή
ηλεκτρονικών δημοπρασιών, κλπ).
 Την συγκρότηση ομάδων έργου ή επιτροπών και για την κατανομή και παρακολούθηση
των σχετικών εργασιών.
 Την διασφάλιση όρων διαφάνειας, αμεροληψίας και υγιούς ανταγωνισμού καθώς και
για την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών.
 Την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος δημοπράτησης σε συνδυασμό με την
μορφή χρηματοδότησης, τις διαθέσιμες μελέτες και τους κινδύνους του Έργου.
 Την τεκμηρίωση της κατασκευασιμότητας και αναθεσιμότητας του έργου (Constructability / Biddability Reviews).
 Τον χειρισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των προτύπων.

9

/

Κατ΄αναλογία μπορεί να γίνει εφαρμογή του προτύπου και για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία
2004/18/ΕΚ, όπως έχει γίνει στην Ιταλία με το αντίστοιχο πρότυπο UNI 10943.
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4.4.4

Ειδικότερα ως προς τον χειρισμό των τεχνικών προδιαγραφών η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην επαλήθευση ότι ο ΦΠΕ:
 Διαθέτει ενημερωμένη βιβλιοθήκη με τα ισχύοντα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές.
 Παρακολουθεί τις μεταβολές τους και προβαίνει στις αντίστοιχες ενημερώσεις.
 Περιλαμβάνει στα συμβατικά τεύχη όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και
τις παραπομπές στα ισχύοντα κατά τη σύμβαση πρότυπα.
 Επιβεβαιώνει την ύπαρξη τυχών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σε περίπτωση μηύπαρξης ελέγχει αν υπάρχει αντίστοιχο κοινοποιημένο εθνικό πρότυπο άλλης χώρας
μέλους της Ε.Ε.
 Όπου είναι δυνατόν διαμορφώνει τις απαιτήσεις του με βάση κριτήρια επιδόσεων και
όχι μέσων.
 Αποκλείει την αναφορά προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένου κατασκευαστή συγκεκριμένης πηγής ή διεργασίας ή χρησιμοποιεί τις λέξεις «ή ισοδύναμο» αν η απαίτηση δεν μπορεί να περιγραφεί κατά τρόπο ακριβή και πλήρως κατανοητό.
 Τηρεί κατάλληλα αρχεία και να ενημερώνει τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης σε
περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 Δηλώνει με αναγγελία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ενδεχόμενη παρέκκλιση από
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 Απαιτεί οι προδιαγραφές και τα πρότυπα στα οποία παραπέμπει η σύμβαση, να είναι
διαθέσιμα τόσο από τον αντισυμβαλλόμενο όσο και από την αναθέτουσα αρχή.
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4.5

Πίνακας περιεχομένων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45503
Εισαγωγή

1.

Αντικείμενο

5.

Ανάκληση διαπίστευσης

2.

Ορισμοί

5.1

Επιβεβαιωτές

2.1

Διαπίστευση

5.2

Φορείς Επιβεβαίωσης

2.2

Φορέας Διαπίστευσης

5.3

Αίτηση εξαίρεσης του Επιβεβαιωτή

2.3

Εναλλακτική Διευθέτηση

6.

2.4

Επιβεβαίωση

2.5

Φορέας Επιβεβαίωσης

6.1

Γενικές απαιτήσεις

2.6

Επιβεβαιωτής

6.2

Πρόγραμμα Επιβεβαίωσης

2.7

Επιτροπή

6.3

Σύστημα Προμηθειών

2.8

Προμήθειες

6.4

2.9

Σύστημα Προμηθειών

Επιβεβαίωση πρακτικής των Προμηθειών

2.10

Κράτος

6.5

2.11

Προμηθευτής

Εναλλακτική Διευθέτηση Εθνικοί κανονισμοί που μεταφέρουν στο εθνικό Δίκαιο
το άρθρο 3 της Οδηγίας του Συμβουλίου
93/38/ΕΟΚ

6.6

Έκθεση
Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης

3.

Διαπίστευση

Επιβεβαίωση διαδικασιών και πρακτικής
των αναθετουσών αρχών

3.1

Φορείς Διαπίστευσης

6.7

3.2

Ο Φορέας Διαπίστευσης

7.

Επανεπιβεβαίωση

3.3

Χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση Διαπίστευσης

7.1

Περιοδικότητα

Κριτήρια για τη διαπίστευση Επιβεβαιωτών και Φορέων Επιβεβαίωσης

7.2

Μεταβολές στο Σύστημα Προμηθειών

4.
4.1

Ανεξαρτησία των Επιβεβαιωτών και των
Φορέων Επιβεβαίωσης

4.2

Εκπαίδευση

4.3

Εμπειρία

4.4

Ικανότητα

4.5

Χαρακτηριστικά των Φορέων Επιβεβαίωσης

4.6

Αποδοχή των Επιβεβαιωτών και των Φορέων Επιβεβαίωσης, που έχουν διαπιστευθεί σε άλλα
Κράτη

8.

Εμπιστευτικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό):

Συνέλευση για την ανταλλαγή εμπειρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό):

Αξιοπιστία της δειγματοληψίας της παραγρ. 6.4.1. για την εύρεση
συστηματικών σφαλμάτων στις διαδικασίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (τυποποίησης):

Παραπομπές σε άλλα πρότυπα
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4.6

Συνοπτική παρουσίαση του Προτύπου ISO 10006:98
«Quality management – Guidelines to Quality in Project Management»

3.1

Απευθύνεται σε Υπηρεσίες / Φορείς παραγωγής «Έργων» (POO – Project Oriented Organizations), δηλαδή οργανισμούς που οφείλουν να αποδώσουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα (π.χ. Τεχνικό Έργο) με προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά, σε προκαθορισμένο χρόνο και με προκαθορισμένη δαπάνη και οι οποίοι επιθυμούν να «πιστοποιήσουν» ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικά τόσο τις πρακτικές ΔΔ-ΕΠ (μεθοδολογία και τεχνικές διεύθυνσης & διαχείρισης έργων και προγραμμάτων) όσο και τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας που περιγράφονται στα πρότυπα της σειράς ISO 9000.
Απευθύνεται επίσης σε πρόσωπα, που έχουν εμπειρία των μεθόδων διαχείρισης της
ποιότητας, και τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές σε Υπηρεσία / Οργανισμό επιφορτισμένο με τη ΔΔ-ΕΠ.

3.2

Οι απαιτήσεις ποιότητας σε Υπηρεσία / Οργανισμό επιφορτισμένο με τη ΔΔ-ΕΠ (Φ.Υ.)
έχουν δύο όψεις:
 Τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών υλοποίησης των έργων (διαδικασίες ΔΔΕΠ)
και
 Τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος (τεχνικό έργο)
Αδυναμία κάλυψης μιας από τις δύο αυτές όψεις είναι δυνατόν να έχει σημαντικές
δυσμενείς επιπτώσεις είτε για το τελικό προϊόν, είτε για τους εμπλεκόμενους, είτε
για τον Φ.Υ.

3.3

Oι ομάδες διαδικασιών που προτείνονται από το πρότυπο ISO 10006 ειδικά για την διασφάλιση της ποιότητας της επιχειρησιακής διαδικασίας ΟΥΠ «ορισμού, υλοποίησης και
παράδοσης» Έργων είναι οι ακόλουθες:

4.6.1

Οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη ΔΔ-ΕΠ

4.6.1.1

Διαδικασίες στρατηγικού / επιχειρησιακού σχεδιασμού
Αναφέρονται στην τεκμηρίωση του τρόπου ανάπτυξης / διαμόρφωσης του επιχειρησιακού προγράμματος ενός έργου κατά τη φάση ορισμού, της οργάνωσης του τρόπου υλοποίησης του, της
εξασφάλισης των προϋποθέσεων και της ανάπτυξης του Γενικού Πλαισίου Ποιότητας του Έργου.

4.6.1.2

Διαδικασίες ένταξης του έργου σε ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα και χειρισμού μεταβολών
Αναφέρονται στην προετοιμασία του προγράμματος απαιτήσεων και λειτουργιών του έργου, στην
προετοιμασία του φακέλου με τις δεσμεύσεις του ΚτΕ, που θα υποβληθεί για έγκριση και επικύρωση από άλλες αρχές (π.χ. πράξη χαρακτηρισμού του ως «Κοινής Ωφελείας», ένταξη στο ΠΔΕ, αίτηση χρηματοδότησης από άλλους φορείς, …). Η έκβαση των διαδικασιών αυτών καθορίζει την
αφετηρία / έναρξη της εντολής υλοποίησης του έργου, που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η
Δ/νουσα Υπηρεσία.
Στην ομάδα των διαδικασιών αυτών περιλαμβάνονται επίσης εκείνες που ρυθμίζουν τα της διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων με άλλους συναρμόδιους ή εμπλεκόμενους με την υλοποίηση του έργου φορείς, καθώς εκείνες που έχουν σχέση με την αφετηρίαση και την τελική απόδοση (κλείσιμο)
του έργου καθώς και της αξιολόγησής του (ex-ante, on-going και ex-post evaluation).
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4.6.1.3

Διαδικασίες λειτουργικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου (διαχείριση των δεσμεύσεων
ως προς τις επιδόσεις του έργου)
Αναφέρονται στον χειρισμό και την τεκμηρίωση των επιμέρους σταδίων του λειτουργικού και τεχνικού σχεδιασμού των έργων και στην διαδικασία εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης της λειτουργικής
αξίας και της κατασκευασιμότητας των μελετών.

4.6.1.4

Διαδικασίες χρονικού προγραμματισμού και παρακολούθησης του έργου (διαχείρισης των
δεσμεύσεων ως προς το χρόνο υλοποίησης του έργου)
 Κατάτμηση και ιεραρχική ανάλυση του έργου σε επιμέρους φάσεις/ τομείς/ μέτωπα/ αντικείμενα/
δραστηριότητες (work breakdown structure). Καθορισμός αλληλεξαρτήσεων και σχέσεων μεταξύ αυτών και της απαιτούμενης οργανωτικής δομής διαχείρισης και ελέγχου (project organisation).
 Εκτίμηση της διάρκειας των επιμέρους φάσεων κλπ, και κατάρτιση αντίστοιχων χρονικών προγραμμάτων.
 Καθορισμός μηχανισμού παρακολούθησης της τήρησης, εφαρμογής και ενημέρωσης των προγραμμάτων.
 Καθορισμός του τρόπου χειρισμού των αποκλίσεων.

4.6.1.5

Διαδικασίες οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης του έργου (διαχείρισης
των δεσμεύσεων ως προς τη δαπάνη υλοποίησης του έργου)
 Εκτίμηση της δαπάνης των επιμέρους φάσεων/ τομέων/ μετώπων/ αντικειμένων/ δραστηριοτήτων του έργου (cost breakdown structure).
 Διαχρονική κατανομή και κατάρτιση αντίστοιχων οικονομικών προγραμμάτων. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου.
 Καθορισμός μηχανισμού παρακολούθησης της τήρησης, εφαρμογής και ενημέρωσης του προϋπολογισμού.
 Καθορισμός του τρόπου χειρισμού των αποκλίσεων.

4.6.1.6

Διαδικασίες διαχείρισης των απαιτούμενων πόρων (εκτός προσωπικού)
 Εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, της διαχρονικής κατανομής τους και της δαπάνης τους.
 Καθορισμός μηχανισμού παρακολούθησης της απασχόλησής τους και της δαπάνης τους.
 Καθορισμός του τρόπου χειρισμού των αποκλίσεων.

4.6.1.7

Διαδικασίες διαχείρισης του προσωπικού του φορέα
 Οργανόγραμμα έργου – Κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών (project team organisation).
 Επιλογή προσωπικού κατάλληλου για τις ανάγκες του έργου.
 Κατάρτιση, επιμόρφωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ομαδικότητας

4.6.1.8

Διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών
 Ανάπτυξη – οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος του έργου και του επικοινωνιακού του
προγράμματος.
 Χειρισμός των πληροφοριακών στοιχείων του έργου (διανομή, φύλαξη, ..).
 Έλεγχος εφαρμογής και τήρησης του συστήματος.

4.6.1.9

Διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων
 Ανάλυση, αξιολόγηση κινδύνων και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο έργο.
 Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισής τους. Ασφαλιστικές καλύψεις.
 Επιτήρηση εφαρμογής των σχεδίων – Ενεργοποίηση των καλύψεων.

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Δ.Τουλιάτος
finrpt-2b

Ημνία:
Σελίδα:

28.5.06

45 από 100

Ομ. Εργασίας σχεδίου Υπ. Απόφ.
της παρ. 4 άρθρου 3 του Ν. 3316

ΤΤ .. ΕΕ .. ΕΕ ..

Μέρος 4ο

Εισήγηση

4.6.1.10 Διαδικασίες διαχείρισης των συμβάσεων προς τρίτους (δημόσιες προμήθειες υπηρεσίες,
έργα)
 Διασφάλιση συμμόρφωσης με υποχρεωτικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων
 Κατάτμηση έργου σε επιμέρους συμβάσεις. Πρόγραμμα αναθέσεων
 Παραγωγή συμβατικών τευχών – διακηρύξεων
 Διενέργεια διαγωνισμών
 Αξιολόγηση, επιλογή αναδόχων
 Έλεγχος τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων
 Κατάρτιση, επιμόρφωση, προσωπικού σε θέματα χειρισμού συμβάσεων.
 Επιβεβαίωση συστήματος από εξωτερικό φορέα.

4.7

Λοιπά Κείμενα Αναφοράς και Σχήματα Πιστοποίησης στον τομέα ΔΔ-ΕΠ

4.7.1

Τα κανονιστικά και τυποποιητικά έγγραφα αναφοράς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση ενός σχήματος αξιολόγησης της επάρκειας ΦΠΕ ή/και ως βάση για τη διαμόρφωση ενός εθνικού κανονισμού, προτύπου ή/και μεθοδολογίας για ΔΔΕΠ, είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Προέλευση
Association for
Project Management (APM)
Βλ. παρ. Β-1α

Τίτλος – Θέμα

Έτος

«APM Body of Knowledge -5th edition»

2006

The APM BoK is an up-to date representation of the topics in which the professionals in project
management should be knowledgeable and competent.
t defines the topics that comprise modern professional project management, encapsulating the
breadth of project management and demonstrating its depth.
APM BoK identifes fifty two (52) areas of knowledge each of which is covered in a topic. All topics
are grouped in seven (7) sections namely Project Management in context, Planning the strategy,
Executing the strategy, Techniques, Business and commercial, Organization and governance and
People and the profession.

«A guide to the Project Management Body of Knowledge»
Project
Management
Institute
(PMI, USA)

2004

The Project Management Body of Knowledge is the sum of knowledge within the profession of
project management. As with other professions such as law, medicine and accounting, the body of
knowledge rests with the practitioners and academics who apply and advance it. The complete
Project Management Body of Knowledge includes proven traditional practices that are widely
applied, as well as innovative practices that are emerging in the profession, including published
and unpublished material.
The primary purpose of the PMBoK Guide is to identify that subset of the Project Management
Body of Knowledge that is generally recognized as good practice.
“Identify” means to provide a general overview as opposed to an exhaustive description. “Generally recognized” means that the knowledge and practices described are applicable to most projects most of the time, and that there is widespread consensus about their value and usefulness.
“Good practice” means that there is general agreement that the correct application of these skills,
tools, and techniques can enhance the chances of success over a wide range of different projects.
Good practice does not mean that the knowledge described should always be applied uniformly on
all projects; the project management team is responsible for determining what is appropriate for
any given project.
This standard is elaborated from nine domains of knowledge areas of project management, which
are: project integration, project scope, project planning/control, project costing/control, project
quality, project human resources, project communication, project risks, project procurement.
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Προέλευση
International
Project
Management
Association
(IPMA)

Τίτλος – Θέμα

Έτος

«ICB: IPMA COMPETENCE BASELINE»

1999

To be professional, the discipline of Project Management has to have rigorous standards and
guidelines to define the work of the project management personnel.
The ICB describes the field of project management qualification and competence as well as the
taxonomy for the assessment.
It consists of 42 elements for knowledge and experience in project management (28 core elements
and 14 additional elements) as well as 8 aspects for personal attitudes and 10 aspects for the
general impression.
It is written in English, German and French and was developed on the basis of the British, Swiss,
German and French national competence guidelines.

Βλ. παρ. Β-1β

Each national member association is responsible for establishing its own detailed national competence baseline (NCB) with reference to and in conformity with the ICB and the local cultures.
The ICB is the basis for the validation of the certification programs on four levels abiding to the
rules of IPMA. 25 countries signed the agreement with IPMA to implement such a program.

Office of
Government
Commerce
(OGC, UK)

2000

«PRINCE2 Methodology»
OGC, the Office of Government Commerce, is an office of HM Treasury.

PRINCE2, (PRojects IN Controlled Environment), is a structured method method for effective
project management, providing organisations with a standard approach to the management of
projects. PRINCE2 was launched in 1996 in response to user requirements for improved guidance
on project management on all categories of projects. Is a de facto standard used extensively by
the UK Government and is widely recognized and used in the private sector both in the UK and
internationally. PRINCE 2 remains in the public domain and the contents of the Manual are
Crown copyright.
PRINCE2, is a widely used project management method which navigates you through all the essentials - organisation, management and control - for running a successful project

Βλ. παρ. Β-1γ

Office of
Government
Commerce
(OGC, Uk)

Βλ. παρ. Β-1δ

International
Organization For
Standardization

(ISO)

Since its introduction in 1989 as a government standard for IT project management, PRINCE has
been taken on by both the public and private sectors and is now recognised as a de facto standard
for project management. PRINCE is a flexible method and although originally designed for the
management of IT projects is now aimed at all other types of projects too.

«Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model
(P3M3)»

2006

The Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model (P3M3) is based on the process
maturity framework that evolved into the Software Engineering Institute’s (SEI) Capability Maturity
Model (CMM). The P3M3 helps organisations address fundamental aspects of managing portfolios,
programmes and projects, improve the likelihood of a quality result and successful outcome and
reduce the likelihood of risks impacting projects adversely.
The P3M3 describes the portfolio, programme and project-related activities within key process
areas that contribute to achieving a successful project outcome. The P3M3 recognises not only the
programme and project management activities being carried out at the individual programme and
project level, but also those activities within an organisation that provide focus and help sustain
effort to build a programme and project infrastructure of effective programme and project approaches and management practices. In the absence of an organisation-wide programme and
project infrastructure, repeatable results depend entirely on the availability of specific individuals
with a proven track record and this does not necessarily provide the basis for long-term success
and continuous improvement throughout the organisation.

NF ISO 10006: Management de la qualité – Lignes directrices
pour la qualité en management de projet

1998

BS ISO 10006: Quality management – Guidelines to quality in
project management

1998

This document gives guidelines on concepts, various processes and practice of quality system
decisive for the quality of project management.
It brings a complement to ISO 9004-1 in matter of project management.
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Προέλευση
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Τυποποίησης
(CEN)

AFNOR

Τίτλος – Θέμα

Έτος

EN 45503: Attestation standard for the assessment of contract award
procedures of entities operating in the water, energy, transport and
telecom. sectors.

1996

ΕΛΟΤ ΕΝ 45503: Πρότυπο επιβεβαίωσης για την αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από οντότητες που λειτουργούν στους τομείς του νερού, της ενέργειας, των μεταφορών …

1996

X 50-105: Le Management de projet – Concepts

1991

Project management. Concepts of project and project management.

X 50-400: Management des systèmes – référentiel – cadre – Lignes
directrices pour l’utilisation des méthodologies du management de
projet

1994

Guidelines for setting and using in a consistent way the various methodologies of project management.

X 50-107 : Management de projet – Certification du personnel en maîtrise de projet

1994

Definition of the required competencies of members of a project team. Basis for the French certification CMP , accredited by ICEC.

X 50-171: Système de management de la qualité – Indicateurs et tableaux de bord

2000

The document offers a methodology for the conception, setting and managing of a quality indicator
system and control panel, and presents, attached, examples of reports. These tools are to be used
to manage a team or an organization to reach targets.

BSI

BS 6079-1: 2000: Project Management – Guide to project Management

2000

This guide describes a full range of project management procedures, techniques and tools and the user is advised
to select those elements that are appropriate to the project being considered.
This standard gives guidance on the planning and execution of projects and the application of project management
techniques. It has a broad relevance to projects in many industries and the public sector, both at home and abroad.
This standard aims primarily to provide guidance for relative newcomers to project management and to act as an
aide mémoire for more experienced practitioners and those who interact with project management teams.

BS 6079-2: 2000: Project Management Vocabulary

2000

This standard defines the terms used in project management and network planning. It has a broad relevance to
projects in many industries, commerce and the public sector and was prepared in support of the other parts of BS
6079.

BS 6079-3: 2000: Project Management – Guide to the Management of business related project risk

2000

This standard gives guidance on the identification and control of business related risks encountered when undertaking projects. It is applicable to a wide spectrum of project organisations operating in the industrial, commercial
and public or voluntary sectors.
It is written for project sponsors and project managers, either or both of whom are almost always responsible to
higher levels of authority for one or more projects of various types and sizes.
It is intended that its application will be proportional to the circumstances and needs of the particular organisation.
This standard offers generic guidance only and it is not suitable for certification or contractual purposes. It is not
intended as a substitute for specific standards that address risk assessment in distinct applications, such as health
and safety, or areas of technological risk.

BS 6079-4: 2000: Project Management – Guide to Project Management in the Construction Industry (draft)

2005

This guide is intended to encourage and improve the use of project management in the construction industry.
It is relevant for all projects involving constructions of buildings including:

New building work

Civil engineering works

Mechanical and electrical infrastructure works

Energy and process plants

Projects involving the repair and maintenance of buildings

Decommissioning projects

Demolition of existing facilities.
It deals with the construction process from inception through to handover of the completed facility to the owner,
occupier or operator.
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Προέλευση

Τίτλος – Θέμα
69900

DIN

Projektwirtschaft - Projektmanagement – Begriffe

Οικονομία Κατασκευών: Δικτυωτή Ανάλυση – Ορισμοί – Σχεδίαση Γραφημάτων
69901

Projektwirtschaft - Projektmanagement – Begriffe

Οικονομία Κατασκευών: Διαχείριση Έργων – Ορισμοί
69902

Projektwirtschaft -

Οικονομία Κατασκευών: Διαχείριση Πόρων - Ορισμοί
69903

Projektwirtschaft - Kosten und Leistung, Finanzmittel – Begriffe

Οικονομία Κατασκευών: Κόστος, Εργασίες, Χρηματοδότηση – Ορισμοί
69904

Projektwirtschaft - Projektmanagementsysteme - Elemente und Strukturen

Οικονομία Κατασκευών: Συστήματα Διεύθυνσης/Διαχείρισης Έργων – Στοιχεία και Δομές
69905

Projektwirtschaft - Projektabwicklung – Begriffe

Οικονομία Κατασκευών: Τυπικά στάδια ανάπτυξης έργου – Ορισμοί

Σχ. 4.7.1: Σύνοψη διαθέσιμων Μεθοδολογικών Προτύπων και Σχημάτων
σχετικών με ΔΔ-ΕΠ σε επίπεδο Έργου, Φυσικών Προσώπων και
Υπηρεσιακών Μονάδων
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5.1

Ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας Μεθοδολογίας Διεύθυνσης-Διαχείρισης για την
Υλοποίηση Δημοσίων Έργων & Προγραμμάτων (ΜΔΥΕΠ)
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου συστήματος είναι και η αναβάθμιση των Τεχνικών
Υπηρεσιών των Φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που συμμετέχουν στον Προγραμματισμό, στη Διαχείριση και στην Υλοποίηση Δημοσίων Έργων και Προγραμμάτων.
Βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση αυτή αποτελεί η καθιέρωση και η εφαρμογή μιας
ενιαίας Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Δημοσίων Έργων & Προγραμμάτων
(ΜΔΥΕΠ), εναρμονισμένης με τα προαναφερόμενα πρότυπα.
Η ΜΔΥΕ περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε όλα
τα στάδια ανάπτυξης ενός δημόσιου τεχνικού έργου, ήτοι:
 κατά το αρχικό στάδιο της προεπιλογής ενός Έργου για ένταξη σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα,
 στη συνέχεια κατά τα στάδια μελέτης, δημοπράτησης, κατασκευής,
 μέχρι και την παράδοση του Έργου στο φορέα λειτουργίας-συντήρησης του Έργου.
Η εφαρμογή της ΜΔΥΕΠ διασφαλίζει ότι η διεκπεραίωση ολόκληρης της επιχειρησιακής διαδικασίας «ορισμός, υλοποίηση και παράδοση» (ΟΥΠ) του δημόσιου έργου, θα γίνεται σύμφωνα με τις συμφωνημένες δεσμεύσεις και στόχους τόσο ως
προς τα οικονομικά και χρονικά πλαίσια όσο και ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του έργου.
Κατά συνέπεια ο βαθμός επίτευξης των στόχων και των δεσμεύσεων που έχουν τεθεί με την απόφαση υλοποίησης ενός δημόσιου έργου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
και από την αποτελεσματική εφαρμογή της ΜΔΥΕΠ.
Ένας ΦΠΕ του Δημοσίου Τομέα θα πρέπει, κατ’ αντιστοιχία με τα Έργα που διαχειρίζεται
και παράλληλα με τα συστήματα/διαδικασίες που προβλέπονται από την ΜΔΥΕΠ, να διαθέτει και τα κατάλληλα στελέχη, που να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αποτελεσματική διεκπεραίωση ολόκληρης της επιχειρησιακής διαδικασίας ΟΥΠ «ορισμού, υλοποίησης και παράδοσης» των Έργων.
Οι «τυπικές» ομάδες δραστηριοτήτων, στις οποίες αναλύεται η όλη επιχειρησιακή διαδικασία ΟΥΠ των Έργων, και τις οποίες δραστηριότητες τα στελέχη του Φορέα οφείλουν να
είναι σε θέση να υποστηρίξουν, σύμφωνα με τον τρόπο και τα εργαλεία που αναλύονται,
περιγράφονται και προδιαγράφονται στην ΜΔΥΕΠ, είναι οι ακόλουθες:
α/

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Ορισμός Αντικειμένου Έργου
o πλήρης περιγραφή λειτουργικών απαιτήσεων (π.χ. κτιριολογικό πρόγραμμα),
o φυσικό αντικείμενο έργου,
o επιμέρους απαιτούμενες έρευνες και μελέτες,
o προϋπολογισμός δαπάνης μελετών,
o τρόπος υλοποίησης του έργου («πακέτα» μελετών, εργασιών, προμηθειών και
λοιπών υπηρεσιών)
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β/

Διαχείριση Διαδικασιών Αδειοδοτήσεων
o
o
o
o

γ/

Διαχείριση Διαδικασιών Ανάθεσης Μελετών και λοιπών Υπηρεσιών Συμβούλων
o
o
o
o

δ/

διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
αρχαιολογία,
διαδικασίες απόκτησης γής.

διακήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
αξιολόγηση υποψηφίων Αναδόχων Μελετών ή/και Συμβούλων
ανακήρυξη αναδόχου – διαχείριση ενστάσεων – απόφαση ανάθεσης,
κατάρτιση σύμβασης-υπογραφή.

Διεύθυνση Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και λοιπών Υπηρεσιών Συμβούλων
o πρόγραμμα ποιότητας μελέτης ή υπηρεσιών συμβούλου (έγκριση-εφαρμογή),
o επίβλεψη μελετών (εφαρμοστέες προδιαγραφές / οδηγίες – εφαρμογή – αξιολόγηση – έγκριση – παραλαβή – πληρωμές – επίλυση διαφορών).

ε/

Διαχείριση Διαδικασιών Ανάθεσης Έργων και Προμηθειών
o
o
o
o
o

ζ/

επιλογή διαδικασίας ανάθεσης,
σύνταξη τευχών δημοπράτησης,
διακήρυξη / πρόσκληση υποβολής προσφορών,
αξιολόγηση προσφορών,
ανακήρυξη αναδόχου – διαχείριση ενστάσεων – απόφαση ανάθεσης.

Διεύθυνση Συμβάσεων Κατασκευής Έργου, εκτέλεσης Προμηθειών κλπ
o πρόγραμμα ποιότητας έργου (έγκριση - εφαρμογή),
o επίβλεψη κατασκευής (εφαρμοστέες προδιαγραφές – εφαρμογή – αξιολόγηση –
έγκριση - παραλαβή).

η/

Παράδοση Έργου στο Φορέα Λειτουργίας-Συντήρησης.
o
o
o
o
o

μητρώο έργου,
πρόγραμμα συντήρησης,
διαδικασίες safety – energy audit
δοκιμαστική λειτουργία,
ασφαλιστικές καλύψεις και εγγυήσεις,

Τα επιμέρους αντικείμενα της Διεύθυνσης Υλοποίησης Δημοσίου Τεχνικού Έργου εμφανίζονται στο σχηματικά στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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Διαδικασίες
Περαίωσης

Έναρξης

Διαδικασίες
Ελέγχου

• Διαδικασίες Απόκτησης Γης
• Απαλλοτριώσεις
Διαδικασίες
• Αρχαιολογία

Διαδικασίες
Περαίωσης

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

Διαδικασίες
Περαίωσης

Διαδικασίες
Παραγωγής

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

Διαδικασίες
Παραγωγής

Διαδικασίες
Ελέγχου

Διαδικασίες
Έναρξης

• Ανάθεση Ερευνών & Μελετών
κλπ Υπηρεσιών
• Εκπόνηση Μελετών,
κατάρτιση Προϋπολογισμού
• Επίβλεψη Ερευνών – Μελετών
• Παραλαβή Μελετών

Ημνία:
Σελίδα:

(Επιχειρησιακή Διαδικασίες «ΟρισμούΟρισμού-ΥλοποίησηςΥλοποίησης-Παράδοσης»
Παράδοσης» Έργου)
Έργου)

Διαδικασίες
Ελέγχου

Διαδικασίες
Έναρξης

ΠΕΡΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

Διαδικασίες
Περαίωσης

Διαδικασίες
Παραγωγής

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

Διαδικασίες
Περαίωσης

Διαδικασίες
Παραγωγής

Εισήγηση

Στάδιο Εκμετάλλευσης-Λειτουργίας

Διαδικασίες
Ελέγχου

Διαδικασίες
Έναρξης

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

Στάδιο Κατασκευής
• Ανάθεση Εργασιών, Προμηθειών
κλπ Υπηρεσιών
• Επίβλεψη Εργασιών
• Παραλαβή Εργασιών
• Θέση σε λειτουργία

Στάδιο Τεχνικού Σχεδιασμού

Τα επιμέρους αντικείμενα της Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργου

Στάδιο Ορισμού

Διαδικασίες

Διαδικασίες
Παραγωγής

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

Διαβουλεύσεις Περαίωσης
Αδειοδοτήσεις
Περιβαλλοντικά
Φάκελλος Δεσμεύσεων

Διαδικασίες
Ελέγχου

Διαδικασίες
Έναρξης

Διαδικασίες
Παραγωγής

Διαδικασίες
Προγραμ/μού

• Καθορισμός Αντικειμένου
• Αξιολόγηση Σκοπιμότητας
& Κοινής Ωφέλειας
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ανάλυση Κινδύνων
•
• Σχήμα χρηματοδότησης
•
•
•

Διαδικασίες
Ελέγχου

Διαδικασίες
Έναρξης
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5.2

Τα Βασικά Στοιχεία της ΜΔΥΕΠ
H Μεθοδολογία Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων (ΜΔΥΕΠ), αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο, για κάθε Έργο προς υλοποίηση θα αναγνωρίζονται μεταξύ των άλλων:
 η ανάγκη και οι στόχοι που θα καλυφθούν,
 ο τρόπος οργάνωσης της υλοποίησης,
 οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού που
διευθύνει τις εργασίες υλοποίησης,
 ο τρόπος διασφάλισης της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών,
 καθώς και οι οποιοιδήποτε περιορισμοί και δεσμεύσεις απέναντι στην Πολιτεία και
στους χρήστες του Έργου για την επίτευξη του κοινά συμφωνημένου σκοπού.

5.2.1

Ορισμοί
 «Έργο» είναι η συντονισμένη προσπάθεια κατά την οποία ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να υλοποιηθεί ένα τεχνητό αποτέλεσμα δεδομένων προδιαγραφών με περιορισμούς κόστους και χρόνου,
από το οποίο αναμένονται συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις, που καθορίζονται με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επισημαίνεται ότι ο όρος «‘Εργο» (Project, Projekt, Projet) αναφέρεται εν προκειμένω
στις ενέργειες, δράσεις και διεργασίες υλοποίησης και όχι στο τελικό έργο ως τεχνητό
αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας (Work, Bauwerk, Ouvrage).
Με την έννοια αυτή κάθε «Έργο» έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
o Συγκεκριμένη και προσδιορισμένη διάρκεια ζωής.
o Προσδιορισμένα και μετρήσιμα «παραδοτέα» προϊόντα / λειτουργίες / υπηρεσίες.
o Συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων για την επίτευξη των αντίστοιχων προϊόντων.
o Περιορισμένες ποσότητες διαθέσιμων πόρων.
o Ιδιαίτερη πρόσκαιρη οργανωτική δομή με προσδιορισμένους επιχειρησιακούς ρόλους και αρμοδιότητες για τους συμμετέχοντες στη Διεύθυνση του Έργου.
 «Πρόγραμμα» είναι ένα σύνολο Έργων τα οποία ως ενιαίο σύνολο έχουν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, και τα οποία από κοινού υλοποιούμενα επιτυγχάνουν / επιφέρουν
μεταβολές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ότι αναφέρεται στην παρούσα για
ένα Έργο ισχύει κατ΄αντιστοιχία και για ένα Πρόγραμμα.
 «Διεύθυνση Έργου» είναι η συστηματική διαδικασία λήψης αποφάσεων, προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των παραμέτρων ενός Έργου καθώς και η
υποκίνηση όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτό, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου,
έγκαιρα, στα πλαίσια του προσδιορισμένου κόστους, καθώς και των συμφωνημένων
χαρακτηριστικών και επιδόσεων.
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 «Μεθοδολογία Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων» (ΜΔΥΕΠ) είναι
το κοινά αποδεκτό δομημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εμπλεκόμενοι Φορείς και τα
Στελέχη της Ομάδας Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργου:
o Καθορίζουν την αναγκαιότητα και τους συμφωνημένους στόχους του Έργου.
o Καθορίζουν τον τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του Έργου.
o Καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους κατά την υλοποίηση του Έργου.
o Συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη του κοινά συμφωνημένου σκοπού.
5.2.2

Στοιχεία της Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων
Η Μεθοδολογία Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων θα περιλαμβάνει, κατ’
ελάχιστον, τα εξής:
 Περιγραφή Διεργασιών και Σταδίων Υλοποίησης Έργου που καθορίζουν τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα για:
o Ελεγχόμενη (δηλαδή με διασφάλιση των προϋποθέσεων) έναρξη εργασιών & αξιολόγηση/έγκριση της σκοπιμότητας του Έργου.
o Συμφωνία σχετικά με τους στόχους αντικειμένου εργασιών, κόστους, χρόνου και
ποιότητας (δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας / λειτουργίας που ικανοποιούν προδιαγραμμένες ανάγκες και που τα καθιστούν κατάλληλα
για το σκοπό που δημιουργήθηκαν) του Έργου.
o Αποτελεσματικό συντονισμό ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και
δραστηριοτήτων.
o Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων / Στελεχών προκειμένου να παραχθούν / παραδοθούν τα προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις
συμφωνημένες απαιτήσεις των χρηστών (πελατών).
o Συνεχή αποτελεσματικό έλεγχο της προόδου του Έργου για την επισήμανση της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται σε σχέση με τους συμφωνημένους στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης στόχους του.
o Επιλογή μελετητών, εργολάβων και προμηθευτών, αγορές/παραδόσεις, κατασκευές/εγκαταστάσεις, ελέγχους.
o Έναρξη λειτουργίας & οριστική παράδοση του Έργου στο Φορέα εκμετάλλευσής
του.
 Περιγραφή Λειτουργιών, Τεχνικών, Εργαλείων και Μεθόδων που απαιτούνται για μια
αποτελεσματική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργου, όπως:
o Σύστημα Οργάνωσης με περιγραφή ρόλων, αρμοδιοτήτων, ευθυνών και οργανωτικών σχέσεων για όλα τα στελέχη που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Διεύθυνσης
του Έργου (ΟΔΕ).
o Σύστημα κατάτμησης του Έργου (Στάδια - «Πακέτα» Εργασιών) για αποτελεσματική διεύθυνση των τμημάτων του Έργου με τον απαιτούμενο κατάλληλο επιχειρησιακό έλεγχο.
o Σύστημα χρονικού προγραμματισμού Έργου και κατανομής των πόρων - Μέθοδος
κρίσιμης διαδρομής.
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o Σύστημα εκτίμησης κόστους με την απαιτούμενη ακρίβεια, έτσι ώστε το Έργο να
υλοποιείται κατά στάδια με έγκριση / συμφωνία των υπεύθυνων Φορέων / Στελεχών.
o Σύστημα ελέγχου της πορείας υλοποίησης Έργου.
o Έλεγχος κινδύνων Έργου, δηλαδή καταστάσεων ή μελλοντικών γεγονότων που αν
πραγματοποιηθούν θα επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων του ‘Έργου.
o Έλεγχος ποιότητας ενδιαμέσων και τελικών «προϊόντων» και πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας Έργου.
o Σύστημα διαχείρισης περιεχομένων του Έργου, δηλαδή μηχανισμοί ταυτοποίησης
και ελέγχου των προϊόντων και των επιμέρους συστατικών τους που παράγονται
κα-τά την υλοποίηση του Έργου.
o Έλεγχος μεταβολών/αλλαγών στο Έργο.
o Τεχνικές διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (Υποκίνηση, Αξιολόγηση Απόδοσης,
Ηγεσία, Διοίκηση Ανθρώπων/Ομάδων).
Η Μεθοδολογία πρέπει είναι γραμμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή της στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε Έργου, με βάση το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του.
Η έλλειψη ή μη εφαρμογή μίας αποτελεσματικής, κατανοητής, γραπτής και διαθέσιμης Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων συνεπάγεται
μειωμένη πιθανότητα επιτυχούς υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων
των ΦΠΕ.

5.3

Ικανότητες, Προσόντα και Δεξιότητες των Στελεχών των ΟΔΕ
Οι ρόλοι του τεχνικού προσωπικού των ΦΠΕ επαναπροσδιορίζονται στα πλαίσια των
ΟΔΕ, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις για επαγγελματική εξειδίκευση και δεξιότητες σε
θέματα διοίκησης / διεύθυνσης έργων, πέρα από την οιαδήποτε πανεπιστημιακή μόρφωση.
Η συνεχής βελτίωση και αξιολόγηση του επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών των
Φορέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική υλοποίηση των Έργων που
πραγματοποιούν.
Το κλειδί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην επιτυχή ανάπτυξη και παράδοση
Έργων και προγραμμάτων είναι η στελέχωση των Φορέων με προσωπικό πιστοποιημένης ικανότητας για τις υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει.
Οι βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχει αυτό το προσωπικό συναρτώνται με την εμπλοκή τους σε έναν ή περισσότερους εκ των ρόλων που αφορούν σε: Προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Διεύθυνση Έργου.
Στον Πίνακα 5.3-1 καταγράφεται ενδεικτικά μία τέτοια αντιστοιχία σύμφωνα με τη διεθνή
πρακτική.
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Πίνακας 5.3-1: Δεξιότητες Διοίκησης/Διεύθυνσης Εργασιών & Ανθρώπινου Δυναμικού

#

Βασικές Δεξιότητες

Προϊστ/νος
Προϊσταμένης Αρχής

Προϊστ/νος
Διευθ/σας Υπηρεσίας

Διευθυντής Έργου

Ε(1)

Α(2)

Ε(1)

Α(2)

Ε(1)

Α(2)

3

4

5

6

7

8

1

2

1

Αποφασιστικότητα

√

√

√

2

Πρωτοβουλία

√

√

√

3

Επικοινωνία

√

√

√

4

Υποκίνηση

√

√

√

5

Ομαδικότητα

√

√

√

6

Συντονισμός

√

√

√

7

Διεξαγωγή
συνεντεύξεων

√

√

8

Διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων

√

√

9

Θετικότητα

√

√

10

Στοχοθέτηση

√

√

Ε(1) = Επιθυμητές
(2)
Α = Απαραίτητες

Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και οι αντίστοιχες τεχνικές δεξιότητες που απαιτείται
να κατέχουν τα ανώτερα στελέχη των ΦΠΕ για τον αποτελεσματικό χειρισμό των σημαντικότερων τουλάχιστον θεμάτων, που προκύπτουν κατά την υλοποίηση τεχνικών έργων,
αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα 5.3-2.
Στον ίδιο Πίνακα αναφέρεται και το απαιτούμενο κατ΄ελάχιστο επίπεδο ικανότητας (βαθμίδα) όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος 6 της παρούσης (βλ κεφάλαιο 6.5: Κατηγορίες και Διαβαθμίσεις Πιστοποιήσεων).
Οι απαιτούμενες κατ’ ελάχιστο βαθμίδες ικανότητας για ΔΔ-ΕΠ είναι:
1η βαθμίδα: επίπεδο ικανοτήτων που επιτρέπει την πλήρη κατανόηση ή/και εφαρμογή
των σημαντικών τουλάχιστον θεμάτων του κάθε γνωστικού αντικειμένου.
2η βαθμίδα: επίπεδο ικανοτήτων που επιτρέπει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από το ίδιο το στέλεχος ή από κάποιον άλλον υπό την καθοδήγηση του
συγκεκριμένου στελέχους του Φορέα.
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Πίνακας 5.3-2: Τεχνικές Δεξιότητες ΔΔ-ΕΠ των βασικών Στελεχών του ΦΠΕ.

#

Γνωστικά Αντικείμενα ΔΔ-ΕΠ και Τεχνικές
Δεξιότητες

Προϊστ/νος
Προϊστ/νης
Αρχής
(1)

Κ
1

1

3

Δ/ντής
Έργου

Ε(2)

Κ(1)

Ε(2)

Κ(1)

Ε(2)

4

5

6

7

8

Διεύθυνση Εργασιών αρμοδιότητας Φ.Υ. (Διεύθυνση & Διαχείριση Υλοποίησης Έργων και
Προγραμμάτων)

1.1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αξιολόγηση
δημόσιας επένδυσης

√

√

√

1.2

Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

√

√

√

1.3

Διαχείριση κινδύνων

√

√

√

1.4

Άνοιγμα & Τήρηση Φακέλου του Έργου

√

√

√

1.5

Γνώση του κατασκευαστικού κλάδου

√

√

√

1.6

Συστήματα κοστολόγησης εργασιών – έργων

√

√

√

1.7

Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων (value for money)

√

1.8

Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Έργου

√

1.9

Κόστος κύκλου ζωής έργου

√

√

√

1.10

Οδηγίες Ε.Ε. για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων & την Τεχνική Εναρμόνιση

√

√

√

1.11

Κανονισμοί Ασφάλειας & Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

√

√

√

2

Επιμέλεια:
Αρχείο:

2

Προϊστ/νος
Διευθ/σας
Υπηρεσίας

√
√

√
√

Προμήθεια Υπηρεσιών Συμβούλων – Μελετητών

2.1

Επιλογή στρατηγικής για τη σύναψη των συμβάσεων

√

√

√

2.2

Αξιολόγηση ενδιαφερομένων και προσφορών

√

√

√

2.3

Τυπικές Συγγραφές Υποχρεώσεων και Συμβάσεις

√

√

√

2.4

Μορφές Συμπράξεων

√

√
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Πίνακας 5.3-2 (συνέχεια): Τεχνικές Δεξιότητες των βασικών Στελεχών του ΦΠΕ.

#

Γνωστικά Αντικείμενα ΔΔ-ΕΠ και Τεχνικές
Δεξιότητες

Προϊστ/νος
Προϊστ/νης
Αρχής
(1)

Κ
1

3

2

3

Προϊστ/νος
Διευθ/σας
Υπηρεσίας

Δ/ντής
Έργου

Ε(2)

Κ(1)

Ε(2)

Κ(1)

Ε(2)

4

5

6

7

8

Διασφάλιση του αποτελεσματικού σχεδιασμού, της εκτέλεσης & της παράδοσης του Έργου

3.1

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης – ΤΣΥ –
Διαδικασίες Ανάθεσης

√

3.2

Γενικό Πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου

√

√

√

3.3

Κατασκευαστικές Μέθοδοι

√

√

√

3.4

Μελέτες & Θέματα Ποιότητας / Περιβάλλοντος

√

√

√

3.5

Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Θέματα

√

√

√

3.6

Διαδικασίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

√

√

√

3.7

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

√

√

√

3.8

Διαδικασίες απόκτησης γης

√

√

√

3.9

Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών

√

√

√

3.10

Μητρώο Έργου

√

√

√

4

√

√

Διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιολόγησης του Έργου

4.1

Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante
evaluation)

√

√

4.2

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης (ongoing evaluation)

√

√

4.3

Αξιολόγηση εκ των υστέρων (ex-post evaluation)

√

√
√
√

√

Κ(1) = Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμίδα 1 (κατανόηση)
Ε(2) = Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμίδα 2 (εκτέλεση)
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5.4

Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Ικανοτήτων Στελεχών και Επάρκειας Φορέων

5.4.1

Αξιολόγηση Ικανοτήτων Στελεχών
Τα Στελέχη της Ομάδας Διεύθυνσης της Υλοποίησης Έργου ενός Φορέα θα αξιολογούνται
από διαπιστευμένους Φορείς, σχετικά με τις ικανότητές τους, όσον αφορά στη χρήση της
Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων αλλά και στις απαιτούμενες ικανότητες της προηγούμενης παραγράφου 5.3
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα οδηγούν σε κατάταξη των Στελεχών σε βαθμίδες,
ενώ η κατάταξη αυτή θα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάληψη συγκεκριμένου
ρόλου στην υλοποίηση ενός Έργου ανάλογα με το μέγεθος ή και την πολυπλοκότητά του.

5.4.2

Ανάπτυξη Ικανοτήτων Στελεχών
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των Στελεχών των Φορέων, στους τομείς και στη βαθμίδα
που απαιτούνται θα γίνεται με πρωτοβουλία των Στελεχών και των Φορέων στους οποίους υπηρετούν, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση:
 Μελέτη γενικής και εξειδικευμένης βιβλιογραφίας στη Διεύθυνση Έργων (BoK APM ,
BoK PMI, συγκεκριμένα/επιλεγμένα βιβλία).
 Μελέτη της Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων.
 Κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια από πιστοποιημένους Φορείς & Εκπαιδευτές
 Πρακτική εφαρμογή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

5.4.3

Αξιολόγηση Επάρκειας Φορέων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ
Η αξιολόγηση της επάρκειας των Φορέων στη εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών
ΔΔ-ΕΠ, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των
Έργων μπορεί να γίνεται:
 Είτε με ένα σχήμα αυτό-αξιολόγησης (για έργα μικρής σημασίας)
 Είτε με ένα σχήμα αξιολόγησης από ανεξάρτητους κατάλληλα διαπιστευμένους αξιολογητές (για πολύπλοκα ή σημαντικά έργα)
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα οδηγούν σε κατάταξη των Φορέων σε βαθμίδες επάρκειας.
Όπως περιγράφεται στο κεφ. 6.5 στη συνέχεια, η κατάταξη αυτή θα γίνεται με βάση τις
«επιδόσεις» των Φορέων – δηλ. την ικανοποίηση συγκεκριμένων προκαθορισμένων απαιτήσεων / κριτηρίων, που καθορίζονται στο αντίστοιχο σχήμα αξιολόγησης - και θα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κάθε Φορέα για την
εκτέλεση Έργων / Προγραμμάτων συγκεκριμένης πολυπλοκότητας και προϋπολογισμού.
Οι φορείς είναι δυνατόν να κατατάσσονται κατ’ αρχήν στις ακόλουθες βαθμίδες:
1η βαθμίδα: Φορείς που αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις διεύθυνσης & διαχείρισης
έργων, διαθέτουν σχετική οργάνωση και εμπειρία για το χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων, οργανώνουν κατάλληλες επιχειρησιακές δομές για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και εφαρμόζουν αποσπασματικά μία
ΜΔΥΕΠ.
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2η βαθμίδα: Φορείς που εφαρμόζουν συστηματικά τη ΜΔΥΕΠ στον τομέα των Υπηρεσιακών τους Αρμοδιοτήτων και στελεχώνουν τις ΟΔΕ με στελέχη βεβαιωμένης
ικανότητας.
3η βαθμίδα: Φορείς που εφαρμόζουν συστηματικά τη ΜΔΥΕΠ καθώς και διαδικασίες μέτρησης και διαρκούς βελτίωσης των επιδόσεών τους σε θέματα ΔΔ-ΕΠ, όπως π.χ. ένα σύστημα Δεικτών Μέτρησης των Επιδόσεων (Key Performance
Indicators), διαδικασίες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, διαδικασίες ανατροφοδότησης της εμπειρίας και των «μαθημάτων» που ο Φορέας παίρνει
από την χρήση της μεθοδολογίας του (lessons learnt), κλπ.

5.4.4

Πρώτο στάδιο αξιολόγησης Φορέων σε θέματα ΔΔ-ΕΠ
Σε πρώτη φάση και εφόσον δεν έχει διαμορφωθεί και καθιερωθεί μία ενιαία ΜΔΥΕΠ για
τους ΦΠΕ, η αξιολόγηση της επάρκειας ενός Φορέα σε θέματα ΔΔ-ΕΠ, θα μπορούσε να
γίνει κατ’ αρχήν με βάση ένα αρχικό ή εισαγωγικό σχήμα αξιολόγησης, το οποίο όπως
περιγράφεται και στα κεφ. 2.8 και 6.8 της παρουσας, θα μπορούσε να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και ΕΛΟΤ EN 45503 (βλ κεφ.
4.5) καθώς και τις κατευθύνεις του ISO 10006 (βλ κεφ. 4.6).
Με την προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί σχετικά σύντομα, η άμεση ανάγκη
ΦΠΕ, που έχουν σχέση με την υλοποίηση τεχνικών κυρίως έργων, για επιβεβαίωση επάρκειας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου, σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και εφαρμογής βασικών διαδικασιών ΔΔ-ΕΠ, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν ως «Δικαιούχοι» ή «Ενδιάμεσοι Φορείς» στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ.
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6.1

Νομικό Πλαίσιο – Ορισμοί
Τα βασικά κείμενα που διαμορφώνουν το ισχύον νομικό πλαίσιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων, καθορισμού επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων φυσικών προσώπων και άλλα συναφή θέματα, είναι:
 Το Π.Δ. 231 (ΦΕΚ 178/Α, 29-07-1998) «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα
με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ε.Κ., 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ε.Κ.»
 Ο Ν. 3191 (ΦΕΚ 258/Α, 07-11-2003) «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)»
 Ο Ν. 3369 (ΦΕΚ 171/Α, 06-07-2005) «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»
Ειδικότερα με τα παραπάνω κείμενα ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με:
 Την αναγνώριση της ισοτιμίας επαγγελματικών τίτλων και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 Τη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για:
o την αξιολόγηση και πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (φορείς, προγράμματα, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, υποδομές, εξοπλισμός),
o τη διαδικασία καθορισμού προδιαγραφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων με βάση
τις ανάγκες της αγοράς (γενικές και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες),
o την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, δηλ των
γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την
άσκηση μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης
τους.
 Τον προσδιορισμό των γνωστικών αντικειμένων των επαγγελματικών εξειδικεύσεων.
 Τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής
και συνεχιζόμενης) που αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις και οδηγούν
στην απόκτηση των προσόντων, όπως αυτά ορίζονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Από τη μελέτη των εγγράφων αυτών, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

Επιμέλεια:
Αρχείο:

α/

Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω διατάξεων είναι ότι:
- δεν αναφέρονται ειδικότερα στο προσωπικό της Δημόσια Διοίκησης, και
- δεν κάνουν αφορά στο διεθνές (και ελληνικό) πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024 (ΕΛΟΤ
ΕΝ 45013) για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι φορείς, που προβαίνουν σε πιστοποίηση προσωπικού.

β/

Στο άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.3369 «ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και
περιφερειακής, της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και του δημόσιου τομέα
ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)».
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γ/

Είναι προφανές ότι για τη λειτουργία του ΕΣΑΠΕ ΦΠΕ, το ΕΚΔΔΑ από μόνο του δεν
θα μπορούσε ποτέ να καλύψει την απαίτηση κατάρτισης στελεχών της ΔΔ, που θα
οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιούμενων εξειδικεύσεων, όπως οι απαιτούμενες από
το Εθνικό Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ.

δ/

Υπάρχει ένα σημαντικό κενό και είναι επιτακτική η ανάγκη για τη συγκρότηση, στα
πλαίσια της Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
ΥΠΕΣΔΔΑ, ενός μόνιμου επιτελικού φορέα για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων σχετικών με την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και
επάρκειας της Δημόσιας Διοίκησης, τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και
κανόνων και για την εποπτεία της εφαρμογής τους.
Ο φορέας αυτός (π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, ΕΣΟΔ2Α), του οποίου ορισμένα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο
κεφ. 6.12 «Προγράμματος Προετοιμασίας του ΣΑΠΕΦΠΕ» της παρούσης, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τα θέματα σχεδιασμού, προετοιμασίας και λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ.

Ανεξάρτητα από τη συγκρότηση του ΕΣΟΔ2Α, οι παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις περιλαμβάνουν και όρους, που αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικών περιγραμμάτων για τις απαιτούμενες εξειδικεύσεις στελεχών της
ΔΔΑ, αναγνώρισης πρόσθετων φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης για το προσωπικό της Δημόσιας εκτός του ΕΚΔΔΑ, (όπως π.χ. ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΑΕ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ΚΣΕ-ΕΜΠ,
κ.α.) και διαμόρφωσης κανόνων και διαδικασιών πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας
φυσικών προσώπων, που στελεχώνουν ΦΠΕ της ΔΔΑ.
Οι διατάξεις αυτές είναι:

Επιμέλεια:
Αρχείο:



Ν. 3191/2003, άρθρο 9, παρ. 8:
«Με κοινή απόφαση των Υπ.ΕΠΘ, ΥπΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζονται οι ειδικοί κανόνες και η διαδικασία πιστοποίησης και να
συγκροτούνται τα όργανα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, κατά
επάγγελμα ή ομάδα ομοειδών επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων, καθώς
και τα ειδικότερα και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά θέματα».



Ν. 3369/2005, άρθρο 11, παρ. 6:
«Με απόφαση του Υπ.ΕΠΘ, ή με κοινή απόφαση του ΥπΕΠΘ και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης,
μπορούν να ορίζονται και άλλοι φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, πέραν
των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του νόμου αυτού, οι οποίοι θα υλοποιούν προγράμματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού».



Ν. 3369/2005, άρθρο 3, παρ. 3:
«Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων έχουν συνεργαζόμενοι
φορείς στους οποίους απαραίτητα θα εκπροσωπούνται οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και των δύο πλευρών (εργοδότες – εργαζόμενοι) στις οποίες εντάσσεται το προτεινόμενο περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται από σε 3-βάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω συνεργασίας θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας
ή/και του κλάδου».
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Εκτός από αυτές τις προβλέψεις, η άμεση αξιοποίηση των οποίων είναι δυνατή, όπως περιγράφεται και στο κεφ 2.8 της παρούσας, στα προαναφερόμενα νομοθετικά κείμενα περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω χρήσιμοι ορισμοί, που υπενθυμίζονται για την καλύτερη κατανόηση του περιγραφόμενου στη συνέχεια συστήματος.
 Δεξιότητες: είναι οι δυνατότητες εφαρμογής τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας, που απαιτούνται για την άσκηση ενός έργου ή εργασίας
 Ικανότητες: είναι οι δυνατότητες του ατόμου να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητές του
για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις της απασχόλησής του,
αλλά και να προσαρμόζεται σε αλλαγές.
 Ειδικότητα: είναι το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που η εκτέλεσή τους
απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένων προσόντων και καλύπτει ένα φάσμα αντίστοιχων
δραστηριοτήτων συγκεκριμένου επαγγέλματος.
 Εξειδίκευση: είναι το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας ειδικότητας, που η εκτέλεσή τους απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων προσόντων.
 Προσόντα: είναι το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή μιας εξειδίκευσης.
 Προδιαγραφές Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης: είναι οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της ειδικότητας ή εξειδίκευσης.
 Επαγγελματικό Περίγραμμα: είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας
ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.
 Βεβαίωση Επάρκειας: είναι ο τίτλος που χορηγείται από αρμόδια αρχή σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται πάντα η απόδειξη προηγούμενης εκπαίδευσης, έπειτα από αξιολόγηση των ατομικών προσόντων, των ικανοτήτων και των
γνώσεων του ενδιαφερόμενου, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο επαγγελματικό
περίγραμμα ή στις προδιαγραφές της ειδικότητας.
 Πιστοποιητικό Επάρκειας: (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45013/ ISO 17024) έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες ενός συστήματος πιστοποίησης, και το οποίο δείχνει ότι
το άτομο που κατονομάζεται είναι επαρκές για να πραγματοποιεί εξειδικευμένες υπηρεσίες.

6.2

Η έννοια της επάρκειας στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης
Ο όρος «επάρκεια» είναι τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς στην ορολογία των
συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και των συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων καθώς και για την περιγραφή καθηκόντων
και θέσεων εργασίας.
π.χ.
 οι απόφοιτοι σχολών ξένων γλωσσών παίρνουν «επάρκεια» από το Υπ.Παιδείας μετά
από εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διδασκαλίας της γλώσσας
 με την απόφαση Δ11δ/87/9 (ΦΕΚ 251/Β/25.2.2005), που εκδόθηκε σε εφαρμογή των
διατάξεων του ΠΔ 165/2000, το ΤΕΕ διενεργεί τη δοκιμασία (γραπτή εξέταση) και πιστοποιεί την επάρκεια για την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηχανικών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ.
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Στην περίπτωση των προτάσεων της ΟΕ:
 Ο όρος «επάρκεια» δεν προδικάζει ούτε υπονοεί «ανεπάρκεια». Απλά θα πρέπει κάποτε να συνεπάγεται ότι οι ΦΠΕ ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρεται, διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή στάθμη «επιτελεστικότητας», δηλαδή ικανότητας
να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και άρτια στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει
(π.χ. υλοποίησης ενός έργου) ή στα καθήκοντα και στις απαιτήσεις της θέσης που
κατέχουν.
Η αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης κρίνεται με βάση την ικανότητα χειρισμού
και εφαρμογής μιας προκαθορισμένης βασικής μεθοδολογίας (π.χ. για τη ΔΔ-ΕΠ), που
ορίζεται στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Περίγραμμα.

Επιμέλεια:
Αρχείο:



Ο όρος «επάρκεια» συνδέεται:
o στην περίπτωση φυσικών προσώπων, με δεξιότητες, ικανότητες, επαγγελματικά
προσόντα και εμπειρία
o στην περίπτωση φορέων και υπηρεσιών, με στελέχωση, εσωτερική οργάνωση
και διαδικασίες, μεθοδολογία διοίκησης, εξοπλισμό κλπ



Η αξιολόγηση της επάρκειας είναι η διαπίστωση, με προκαθορισμένο και αντικειμενικό
τρόπο, αν οι διαθέσιμες επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα του στελέχους ή η
στελέχωση, η εμπειρία, η οργάνωση και οι διαδικασίες του φορέα συνάδουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας ή των υποχρεώσεων αντίστοιχα που έχουν αναληφθεί
από τον φορέα.



Η επάρκεια έχει την ποιοτική διάσταση (capability) και την ποσοτική διάσταση (capacity).
Έτσι π.χ.:
Μία Τ.Υ. στελεχωμένη με περιορισμένο αλλά ικανότατο και έμπειρο προσωπικό δεν
σημαίνει ότι μπορεί να διεκπεραιώσει, από μόνη της, ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ή
μεγάλης δυσκολίας έργα, με οποιεσδήποτε χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις.
Επάρκεια όμως είναι και η «ωριμότητα» και η ικανότητα του Φ.Υ και των φυσικών προσώπων:
o να αναγνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος των υποχρεώσεων και της προσπάθειας που συνεπάγεται κάθε εγχείρημα (έργο) που αναλαμβάνουν (βλ
που τους φορτώνουν),
o να αξιολογούν σωστά τις δυσκολίες και τα όρια των δυνατοτήτων τους,
o να μπορούν να προσδιορίσουν έγκαιρα το είδος και την έκταση της πρόσθετης υποστήριξης που ενδεχόμενα χρειάζονται για να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά και κατά τον οικονομικότερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους,
o και τέλος να μπορούν να αξιολογήσουν, να αξιοποιήσουν και να παραλάβουν την όποια υποστήριξη τους παρασχεθεί.



Η επάρκεια δεν κρίνεται στιγμιαία ή συγκυριακά. Είναι το πειστήριο συστηματικής και
διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης και αναβάθμισης, που προϋποθέτει μεθοδολογίες,
εργαλεία, κίνητρα, μηχανισμούς υποστήριξης και κατάρτισης και σύστημα μέτρησης
των επιδόσεων.
Η επάρκεια είναι ο δείκτης αποτελεσματικότητας και επιτυχίας κάθε προσπάθειας αναβάθμισης.

Δ.Τουλιάτος
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Τέλος:
1. Οι όποιες «προδιαγραφές επάρκειας» υιοθετηθούν για Τ.Δ. ή Τ.Υ., αυτές θα
πρέπει να διαμορφωθούν με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής κάλυψης των απαιτήσεων τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης των προς υλοποίηση έργων και προγραμμάτων «εφ’ όρου ζωής τους»
και ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησής τους (εθνικοί ή/και κοινοτικοί
πόροι).
2. Εξυπακούεται ότι οι απαιτήσεις τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης των προς
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, διαφοροποιούνται ανάλογα με την φύση και
την κρισιμότητα των έργων και προγραμμάτων, το στάδιο ανάπτυξής τους, τους
όρους της υλοποίησης και λειτουργίας τους, κλπ, αλλά οφείλουν να είναι ενιαίες,
ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησης (εθνικοί ή/και κοινοτικοί πόροι) των
έργων.
3. Εξυπακούεται επίσης ότι η έννοια της επάρκειας δεν είναι στατική αλλά εμπεριέχει
την υποχρέωση διαρκούς βελτίωσης και διαχρονικής προσαρμογής στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης των προς
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, με την υιοθέτηση των αποτελεσματικότερων
κάθε φορά μεθόδων και διοικητικών πρακτικών.

Συμπερασματικά θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι με το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ δεν προωθείται
μία λογική «δύο ταχυτήτων», δηλ. τεχνικών υπηρεσιών «εθνικών προδιαγραφών» και
τεχνικών υπηρεσιών «κοινοτικών προδιαγραφών», αλλά ένα ενιαίο σύστημα στα
πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς διαχωρισμούς ως προς την προέλευση
της χρηματοδότησης των φορέων.

6.3

Πεδίο εφαρμογής του ΕΣΑΠΕ ΦΠΕ
Κατά γενικό τρόπο το εθνικό σύστημα ΑΠΕΦΠΕ θα πρέπει να καλύπτει:

6.3.1

Φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται σε Φορείς Παραγωγής Έργων (ΦΠΕ) του δημόσιου τομέα (κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και Επιχειρήσεις
τους, ΔΕΚΟ), όπου ασκούν δραστηριότητες και έχουν αρμοδιότητες διοικητικής, τεχνικής
και λειτουργικής υποστήριξης του Φορέα, για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση ή και
την εκμετάλλευση Δημοσίων Έργων και Προγραμμάτων Υποδομής (ΔΕΠΥ),
Οι ασκούμενες δραστηριότητες και αρμοδιότητες των προσώπων αυτών εμπίπτουν σε ένα
ή/και περισσότερα διακριτά «Βασικά Πεδία Δραστηριότητας» (ΒΠΔ), που υποστηρίζουν
αντίστοιχες υπηρεσιακές (πάγιες) ή/και επιχειρησιακές (πρόσκαιρες) λειτουργίες του φορέα.
Σε ένα ΦΠΕ του δημόσιου τομέα (π.χ. Τ.Δ. ή Τ.Υ.) τα Βασικά Πεδία Δραστηριοτήτων, που
απαιτούνται είναι κατά κανόνα τα ακόλουθα:

10

/

ΒΠΔ-1:

Διεύθυνση[ 10 ] Οικονομικών και Εσωτερικού Ελέγχου

ΒΠΔ-2:

Διεύθυνση Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων

Εν προκειμένω ο όρος «Διεύθυνση» χρησιμοποιείται κατ΄αντιστοιχία με τον όρο «Management»
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ΒΠΔ-3:

Διεύθυνση και Διαχείριση ΔΕΠΥ – Προγραμματισμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

ΒΠΔ-4:

Διεύθυνση Λειτουργικού και Τεχνικού Σχεδιασμού (Μελέτες)

ΒΠΔ-5:

Διεύθυνση Κατασκευής Έργων & Εφαρμογής Προγραμμάτων

ΒΠΔ-6:

Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας

ΒΠΔ-7:

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, Λειτουργίας και Συντήρησης υφιστάμενων
υποδομών, εγκαταστάσεων ή και πάγιου εξοπλισμού

Κάθε ΒΠΔ περιλαμβάνει ένα σύνολο από επιμέρους Επαγγελματικά Περιγράμματα
(Skills Frameworks, Occupational Standards), τα οποία τα Φυσικά Πρόσωπα, και μέσω αυτών και οι Φορείς, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν και να διεκπεραιώνουν
αποτελεσματικά, προκειμένου να πιστοποιηθούν στα πλαίσια του Συστήματος ΑΠΕ ΦΠΕ.
Η ανάπτυξη και η διαμόρφωση τέτοιων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, για τα οποία
τα ενδιαφερόμενα Φυσικά Πρόσωπα θα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν στα πλαίσια του συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, αποτελεί αντικείμενο του προτεινόμενου στο
κεφ. 6.12 Προγράμματος Προετοιμασίας.
Στα Παραρτήματα Β-2 ως Β-6 της παρούσας παρουσιάζονται ενδεικτικά, ανάλογα περιγράμματα που έχουν καθιερωθεί για ΦΠΕ του δημόσιου τομέα σε άλλες χώρες.
6.3.2

Υπηρεσίες, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα (Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ [κοινωφελείς & αναπτυξιακές εταιρείες], ΔΕΚΟ, κλπ), που έχουν τον χαρακτήρα ΦΠΕ και συμμετέχουν στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, διαχείριση ή και την αξιοποίηση:
 είτε δράσεων με ένταση τεχνικού αντικειμένου (Δημοσία Έργα και Προγράμματα Τεχνικής Υποδομής (ΔΕΠΥ),
 είτε δράσεων (έργων) και προγραμμάτων με τεχνολογικό αντικείμενο, όπως είναι τα
έργα πληροφορικής, εγκατάστασης συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, βιοτεχνολογίας, κλπ,
 είτε δράσεων (έργων) και προγραμμάτων χωρίς ή με περιορισμένο τεχνικό ή τεχνολογικό αντικείμενο, όπως είναι οι δράσεις οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης (π.χ. έργα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, πολιτισμικά – καλλιτεχνικά έργα,
κλπ).
Στην κατηγορία των οργανισμών με χαρακτήρα ΦΠΕ περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
 Οι υπηρεσίες - δικαιούχοι δημόσιας χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων στα
πλαίσια του ΠΔΕ ή ΕΣΠΑ ή των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 Ενδιάμεσοι Φορείς που αναλαμβάνουν τη διαχείριση συνολικών επιχορηγήσεων για
την υλοποίηση δράσεων.
 Οι πάσης φύσεως Τεχνικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, των ΟΤΑ ή των ΔΕΚΟ που
υλοποιούν νέα ή διαχειρίζονται υφιστάμενα έργα και που εμφανίζονται ως Αναθέτουσες
Αρχές ή ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες.
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 Τα δημόσια εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΕ) που είναι επιφορτισμένα
με τον έλεγχο της ποιότητας των υλοποιούμενων και των υφιστάμενων δημοσίων έργων.
Οι βασικές υπηρεσιακές ή/και επιχειρησιακές λειτουργίες των οργανισμών αυτών αντιστοιχούν στα Βασικά Πεδία Δραστηριοτήτων, που αναφέρθηκαν προηγούμενα στο εδάφιο
6.3.1.
Είναι προφανές ότι το είδος, ο βαθμός ανάπτυξης και η κρισιμότητα των λειτουργιών που
οφείλει να διεκπεραιώνει κάθε ΦΠΕ, πρέπει να συνάδουν με τον ειδικότερο χαρακτήρα, το
ρόλο ή τη βασική αποστολή του φορέα, αλλά και με το είδος, το μέγεθος και την κρισιμότητα των δράσεων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας.
Σε κάθε περίπτωση η βασική αποστολή του φορέα καθορίζει και την κύρια ή τις κύριες λειτουργίες, που οφείλει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει στο πλαίσιο των γενικότερων αρμοδιοτήτων του, ενώ οι λοιπές λειτουργίες, εφόσον απαιτούνται, είναι λιγότερο σημαντικές
ή έχουν επικουρικό χαρακτήρα.
Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας ενός ΦΠΕ, η διάγνωση των κύριων λειτουργιών του είναι πρωταρχικής σημασίας, για τον καθορισμό και τη διαβάθμιση των
απαιτήσεων και των κριτηρίων της αξιολόγησής του.
Εξυπακούεται ότι ο απαιτούμενος βαθμός επάρκειας για την άσκηση των κυρίων λειτουργιών πρέπει κατά κανόνα να είναι σημαντικότερος από εκείνον που απαιτείται για την άσκηση των λοιπών λειτουργιών.
Κατ’ αντιστοιχία με τα Επαγγελματικά Περιγράμματα που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται για τα φυσικά πρόσωπα, είναι δυνατόν να διαμορφωθούν «Υπηρεσιακά Περιγράμματα» (operational frameworks) τα οποία καθορίζουν τις κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες, που απαιτούνται προκειμένου ο οργανισμός να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, και τα οποία εφαρμόζονται
για την ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων αξιολόγησης (maturity assessment models)
των οργανισμών.
Η ανάπτυξη και η διαμόρφωση τέτοιων Υπηρεσιακών Περιγραμμάτων, με βάση τα οποία οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί θα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν στα πλαίσια του συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, αποτελεί αντικείμενο του προτεινόμενου στο
κεφ. 6.12 Προγράμματος Προετοιμασίας.
Στα Παραρτήματα Β-1.3 και Β-1.4 της παρούσας παρουσιάζονται ενδεικτικά, ανάλογα
περιγράμματα που έχουν καθιερωθεί για την αξιολόγηση ΦΠΕ με κύρια λειτουργία τη ΔΔ–
ΕΠ (Project & Program Management , ΒΠΔ-3).
Στον Πίνακα 6.3-1 που ακολουθεί, επιχειρείται μία ενδεικτική αντιστοίχηση και διαβάθμιση
λειτουργιών σε τυπικές περιπτώσεις ΦΠΕ, με βάση την συνήθη ελληνική πρακτική.
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ΒΠΔ-5

ΒΠΔ-6

ΒΠΔ-7

Διεύθυνση & Διαχείριση ΔΕΠΥ
Προγρ/τισμός & Επιχειρησιακός
Σχεδιασμός

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης,
Λειτουργίας και Συντήρησης

ΒΠΔ-4

Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας

ΒΠΔ-3

Διεύθυνση Κατασκευής &
Εφαρμογής

ΒΠΔ-2

Διεύθυνση Λειτουργικού &
Τεχνικού Σχεδιασμού

ΒΠΔ-1

Διεύθυνση Προμηθειών &
Δημοσίων Συμβάσεων

Ενδεικτικά Υπηρεσιακά Περιγράμματα για ΦΠΕ
κατά το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ

Διεύθυνση Οικονομικών και
Εσωτερικού Ελέγχου

Πίνακας 6.3-1:

Ενδιάμεσοι Φορείς άθρου 42
Κανονισμού Δ' ΚΠΣ

:

:

:

8

z

z

z

Αναπτυξιακή Εταιρία Τ.Α.

:

:

:

8

8

8

z

Βασικές Λειτουργίες
ΦΠΕ

Τυπικές
Περιπτώσεις ΦΠΕ
(τυπικά υπηρεσιακά
περιγράμματα)

Φορείς με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση έργων & προγραμμάτων
π.χ.:

Φορείς υλοποίησης δράσεων με κυρίως τεχνικό αντικείμενο (*)
π.χ.:

Τεχνική Υπηρεσία Ανάθεσης και
Δ/νσης Μελετών

:

:

8

:

-

-

-

Τεχνική Υπηρεσία Ανάθεσης και
Δ/νσης Κατασκευών

:

:

8

z

:

8

z

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων
Έργων (ΕΥΔΕ) Υλοποίησης Δ.Ε.

:

:

:

:

:

8

z

ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΠΑ) ή ΔΕΥΑΠ

:

:

:

:

:

8

:

Τεχνική Υπηρεσία Συντήρησης
υφισταμένων εγκαταστάσεων

:

:

8

z

8

8

:

Εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχου
Ποιότητας (π.χ. ΠΕΔΕ)

:

8

8

8

8

:

8

-

-

z

Φορείς υλοποίησης δράσεων χωρίς ή με περιορισμένο τεχνικό αντικείμενο
π.χ.:

Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΑ

:

8

8

z

:: Κύρια λειτουργία στα πλαίσια των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων
8: Παράλληλη ή δευτερεύουσα λειτουργία στα πλαίσια των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων
z:

:

Ενδεχόμενα απαιτούμενη λειτουργία ανάλογα με το είδος και τη φύση των δράσεων
Μη-συντρέχουσα κατά κανόνα λειτουργία

(*): Ανάλογα περιγράμματα μπορούν να διαμορφωθούν και για ΦΠΕ Πληροφορικής, κλπ.
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6.4

Κατηγορίες Δημοσίων Έργων & Προγραμμάτων Υποδομής (ΔΕΠΥ)
Στο Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ είναι δυνατόν να εντάσσονται φορείς του δημόσιου τομέα που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό, την υλοποίηση ή/και την εκμετάλλευση και λειτουργία
Δημοσίων Έργων και Προγραμμάτων Υποδομής, που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α.
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).
Ανάλογα με τη φύση και το είδος των ΔΕΠΥ που υποστηρίζουν, οι αξιολογούμενοι φορείς
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες [ 11 ]:
 ΔΕΠΥ – Οικοδομικά, π.χ.: κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, αγορές, ξενοδοχεία,
ξενώνες, παιδικοί σταθμοί, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, εκθεσιακοί χώροι, μουσεία,
θέατρα, πολεοδομικές και οικιστικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις, …
 ΔΕΠΥ – Αθλητισμού, π.χ.: στάδια, γήπεδα, κολυμβητήρια, γυμναστήρια, αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων, …
 ΔΕΠΥ – Πολιτικού Μηχανικού, π.χ.: έργα συγκοινωνιακών υποδομών (οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά, αεροδρομίων), έργα δικτύων ΟΚΩ, έργα υδραυλικά–αντιπλημμυρικά, φράγματα, …
 ΔΕΠΥ – Βιομηχανικής Ανάπτυξης, π.χ.: βιομηχανικές μονάδες, βιομηχανικές περιοχές, …
 ΔΕΠΥ – Περιβάλλοντος, π.χ.: υποδομές τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας απορριμμάτων, μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαμορφώσεις-αναπλάσεις, έργα
πρασίνου, ….
 ΔΕΠΥ – Ενέργειας, π.χ.: αιολικά πάρκα, …
 ΔΕΠΥ – Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών …
 ΔΕΠΥ – Αγροτικής Ανάπτυξης και Βιοτεχνολογίας: …
 ΔΕΠΥ – Πολιτιστικής Ανάπτυξης, π.χ.: αρχαιολογικές ανασκαφές, προστασίαανάδειξη μνημείων, αναστυλώσεις, …
…
Περεταίρω ανάλογα με το βαθμό κρισιμότητας, τους κινδύνους και την πολυπλοκότητά
τους, τα ΔΕΠΥ είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως έργα ή δράσεις χαμηλού, μεσαίου ή
υψηλού κινδύνου.
Η αξιολόγηση των δράσεων ως προς το βαθμό κρισιμότητας (ή επικινδυνότητας) τους γίνεται με ενιαίο, τυποποιημένο τρόπο και με κοινό σύστημα κριτηρίων (Project Risk Profile Assessment Tool), προσαρμοσμένων στο είδος των έργων (τεχνικά, πληροφορικήςεπικοινωνιών, λοιπά).
Χαμηλού κινδύνου είναι μεμονωμένες δράσεις ή έργα με μικρό προϋπολογισμό, που
επηρεάζουν ένα περιορισμένο χώρο, πληθυσμό ή οικονομικό τομέα, δεν συνδέονται με
άλλες κρίσιμες δράσεις και διεκπεραιώνονται εύκολα με την εφαρμογή ή χρήση τυποποιημένων ή συνήθων μεθόδων, τεχνικών λύσεων ή συστημάτων. Οι φυσικοί, τεχνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί αντιμετωπίζονται στα πλαίσια συνήθων πρακτικών και ισχυουσών διατάξεων και δεν περικλείουν απρόβλεπτες εξελίξεις ή κινδύνους.

11

/

Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση θα πρέπει να είναι αναγκαστικά ευρύτερη εκείνης του ΜΕΚ – ΜΕΕΠ ή του
Μητρώου Μελετητών Δ.Ε.
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Μεσαίου κινδύνου είναι δράσεις ή έργα με σημαντικό προϋπολογισμό, που επηρεάζουν
ένα ευρύτερο χώρο, πληθυσμό ή οικονομικό τομέα, συνδέονται με άλλες κρίσιμες δράσεις
και διεκπεραιώνονται με την εφαρμογή ή χρήση τυποποιημένων ή συνήθων μεθόδων, τεχνικών λύσεων ή συστημάτων χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι φυσικοί, τεχνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων και δεν
περικλείουν ιδιαίτερους κινδύνους.
Υψηλού κινδύνου είναι μεμονωμένες δράσεις ή έργα μεγάλης πολυπλοκότητας ή ενότητες δράσεων ή προγράμματα, με πολύ σημαντικό προϋπολογισμό, που επηρεάζουν μία
ευρύτατη γεωγραφική περιοχή, πληθυσμό ή οικονομικό τομέα, συνδέονται με σημαντικές
άλλες δράσεις ή/και προγράμματα και η διεκπεραίωσή τους απαιτεί ιδιαίτερες διερευνήσεις ή και την εφαρμογή ή χρήση πρωτότυπων ή καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών λύσεων
ή συστημάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με
ισχύοντες κανονισμούς. Οι φυσικοί, τεχνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή κυρίως λόγω των κινδύνων που περικλείουν, των αυξημένων οχλήσεων και των κανονιστικών υποχρεώσεων.

6.5

Ένταξη στο Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ
Κατά γενικό τρόπο το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ απευθύνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στην ΔΔ-ΕΠ:
 Τους φορείς της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Επιχειρήσεων ΟΤΑ (κοινωφελείς & αναπτυξιακές εταιρείες), και
 Τις υπηρεσίες και οργανισμούς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και των
ΔΕΚΟ.
Η ένταξη στο Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ είναι κατ’ αρχήν προαιρετική, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για του φορείς.
Στο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν:

Επιμέλεια:
Αρχείο:

α/

Φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται συστηματικά ή περιστασιακά τουλάχιστον σε ένα από τα προαναφερόμενα «Βασικά Πεδία», στα πλαίσια ενός φορέα του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα π.χ. από:
- την υπηρεσιακή ή επιχειρησιακή τους θέση ή βαθμό
- τη βαθμίδα εκπαίδευσή τους και την ειδικότητά τους
- την εργασιακή τους σχέση
- την ηλικία και το φύλλο τους
- την εμπειρία τους και τον χρόνο προϋπηρεσίας τους
- τη συμμετοχή ή μη σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανο

β/

Μεμονωμένες Υπηρεσίες ή σύνολο Υπηρεσιών ενός ευρύτερου οργανισμού του
δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα π.χ. από:
- την νομική μορφή του φορέα,
- το μέγεθος της Υπηρεσίας (πλήθος στελεχών),
- την εμπειρία της Υπηρεσίας και το χρόνο λειτουργίας της,
- το μέγεθος ή το είδος των έργων ή/ των προγραμμάτων που χειρίζεται,
- την πηγή χρηματοδότησης των έργων ή των προγραμμάτων που χειρίζεται,
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εφόσον αυτές οι Υπηρεσίες έχουν άμεση οργανική σχέση με τον ευρύτερο οργανισμό,
διαχειρίζονται συστηματικά και άμεσα οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, απασχολούν προσωπικό που δραστηριοποιείται σε κάποιο από τα προαναφερόμενα
«Βασικά Πεδία», και το αντικείμενό τους, κάθε μίας χωριστά ή όλων μαζί συνολικά,
αντιστοιχεί κατά το χρόνο της αξιολόγησης σε κάποιο από τα «Υπηρεσιακά Περιγράμματα», που έχουν καθοριστεί όπως τα αναφερόμενα στον Πίνακα 6.3-1.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός οργανισμού προϋποθέτει την αξιολόγηση και πιστοποίηση των επιμέρους υπηρεσιακών του μονάδων, που συμμετέχουν στην διεύθυνση, τον
προγραμματισμό, το σχεδιασμό την εκτέλεση ή /και την εκμετάλλευση έργων.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση μίας υπηρεσιακής μονάδας προϋποθέτει κατ΄αρχήν την αξιολόγηση του προσωπικού της, που απασχολείται στα Βασικά Πεδία του πίνακα 6.3-1
(ΒΠΔ-1, -7), και στη συνέχεια των ίδιων των λειτουργιών, που προβλέπονται από το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Περίγραμμα.
Σε κάθε Υπηρεσιακό Περίγραμμα και για κάθε λειτουργία που προβλέπεται σε αυτό, αντιστοιχεί και ένα Σχήμα Αξιολόγησης Επάρκειας ΦΠΕ (ΣΑΕ), που περιλαμβάνει τα επιμέρους κριτήρια και απαιτήσεις για την αξιολόγηση του φορέα ως προς την εξεταζόμενη λειτουργία.
Η ανάπτυξη και η διαμόρφωση των διαφόρων Σχημάτων Αξιολόγησης της Επάρκειας
ΦΠΕ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ή επιβεβαίωση των ενδιαφερόμενων φορέων στα πλαίσια του συστήματος
ΑΠΕΦΠΕ, αποτελεί αντικείμενο του προτεινόμενου στο κεφ. 6.12 Προγράμματος Προετοιμασίας.
Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται ορισμένες γενικές αρχές και κατευθύνσεις για τα κριτήρια
αξιολόγησης.
Το γενικό σχήμα αξιολόγησης της επάρκειας ενός ΦΠΕ στο πλαίσιο του Συστήματος ΑΠΕ
ΦΠΕ εμφανίζεται στο Διάγραμμα 6.5-1.
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Διάγραμμα 6.5-1: Το γενικό σχήμα αξιολόγησης επάρκειας ΦΠΕ

Η λογική του Συστήματος ΑΠΕ ΦΠΕ

Επάρκεια Λειτουργιών

Υπηρεσιακά
Περιγράμματα

Λ -1
Δι εύθυνση Οι κ ονομι κ ών
Εσωτερι κ ός Έλεγχος
Λ -2
Δι εύθυνση Προμηθει ών
& Δημοσί ων Συμβάσεων
Λ -3
Δι εύθυνση Έργων
& Προγραμμάτων
Λ -4
Δι εύθυνση Σχεδι ασμού/
Μ ελετών
Λ -5
Δι εύθυνση Εφαρμογής
/ Κατασκ ευής
Λ -6
Δι εύθυνση Ελέγχου
Ποι ότητας
Λ -7
Δι εύθυνση Λ ει τουργί ας
& Συντήρησης

Επιμέλεια:
Αρχείο:
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Επάρκεια Στελεχών

Ειδικότερα Σχήματα
Αξιολόγησης
Λειτουργιών

Επαγγελματικά
Περιγράμματα

κ ρι τήρι α
κ ρι τήρι α

1η Ομάδα

Εμπειρία Ιστορικό
2η Ομάδα

Οργάνω ση &
Διαδικασίες

(3-1.0)
Τίτλοι Σπουδώ ν

(3-2.0)
Επαγγελματική
Εμπειρία

(3-3.0)
3η Ομάδα

Στελέχω ση

Δεξιότητες-Ικανότητες

(3-4.0)
Πιστοποιημένη
Εξειδίκευση (*)
(*) εφόσον προβλέπεται από
το αντίστοιχο Επαγγελματικ ο
Περίγραμμα
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6.6

Κριτήρια Αξιολόγησης

6.6.1

Τα φυσικά πρόσωπα αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις που
ορίζονται για κάθε επιμέρους ΒΠΔ στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Περίγραμμα, με βάση:
 Τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες.
 Τις θεωρητικές γνώσεις στα επιμέρους αντικείμενα των Βασικών Πεδίων, στα οποία αξιολογούνται, με βάση τους τίτλους σπουδών.
 Την επαγγελματική εμπειρία στα επιμέρους αντικείμενα των Βασικών Πεδίων, στα οποία αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 6.6-1 και σχετικές αναφορές σε
υπηρεσιακά έγγραφα.
 Ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. κατοχή βεβαίωσης επάρκειας, που ορίζονται ενδεχόμενα για ορισμένα αντικείμενα στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Περίγραμμα.
Κατά γενικό τρόπο η απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία στο αντικείμενο για το οποίο αξιολογείται ο ενδιαφερόμενος, δίνεται από τον ακόλουθο Πίνακα 6.6-1.
Πίνακας 6.6-1: Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία με βάση τον χρόνο απασχόλησης
Επίπεδο Σπουδών
του αξιολογούμενου

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης στο αντικείμενο

Έργα Χ ή Μ κινδύνου

Έργα Υ κινδύνου

βαθμ. Α1

βαθμ. Α2

βαθμ. Α3

Βαθμ. Β1

βαθμ. Β2

βαθμ. Β3

Διπλωματούχοι ΠΕ:
- Μηχανικοί:
- Λοιπές Ειδικότητες:

≥ 1 έτος

> 5 έτη

> 7 έτη

≥ 3 έτη

> 7 έτη

> 10 έτη

≥ 2 έτη

> 6 έτη

> 9 έτη

≥ 4 έτη

> 9 έτη

> 12 έτη

Κατηγορία ΤΕ:

≥ 5 έτη

> 9 έτη

> 12 έτη

≥ 7 έτη

> 12 έτη

> 15 έτη

Σε κάθε περίπτωση τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να πιστοποιούνται για περισσότερα
του ενός βασικά πεδία δραστηριότητας.
6.6.2

Οι λειτουργίες της Υπηρεσιακής Μονάδας αξιολογούνται με βάση τα προβλεπόμενα στα
αντίστοιχα «Σχήματα Αξιολόγησης Επάρκειας», λαμβάνοντας υπόψη:
 Στοιχεία εμπειρίας της υπηρεσίας σε αντίστοιχα αντικείμενα.
 Στοιχεία οργάνωσης και εσωτερικών διαδικασιών της υπηρεσίας.
 Στοιχεία στελέχωσης και διαθέσιμων μέσων για την εξυπηρέτηση της αξιολογούμενης
λειτουργίας.
Στοιχεία εμπειρίας (1η ομάδα κριτηρίων)
Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στην αξιολόγηση της εμπειρίας της Υπηρεσίας στα αντικείμενα των εξεταζόμενων λειτουργιών. Η εμπειρία μπορεί π.χ. να τεκμηριώνεται με τρεις
τουλάχιστον αναφορές έργων, που διηύθυνε η Υπηρεσία τα τελευταία 6 χρόνια από το
χρόνο της αξιολόγησης.
Κάθε αναφορά πρέπει να τεκμηριώνεται με τις αντίστοιχες συμβάσεις έργων ή μελετών, ή
με άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
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Ως αναφορές εμπειρίας της υπηρεσιακής μονάδας λαμβάνονται υπόψη έργα που διεκπεραιώθηκαν ή διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία με τη συμμετοχή, αθροιστικά, τουλάχιστον π.χ. του 50% του κύριου προσωπικού της, που απασχολείται σε αυτήν κατά το
χρόνο της αξιολόγησης. Στο προσωπικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και
ο προϊστάμενος της υπηρεσίας κατά τον χρόνο της αξιολόγησης.
Εφόσον η υπηρεσία επιθυμεί να πιστοποιηθεί στην κατηγορία των έργων υψηλού κινδύνου, τρεις τουλάχιστον αναφορές πρέπει να έχουν το χαρακτήρα «έργου υψηλού
κινδύνου».
Στοιχεία οργάνωσης & εσωτερικών διαδικασιών (2η ομάδα κριτηρίων)
Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στην αξιολόγηση της Υπηρεσίας από την άποψη π.χ.:
 Της υπηρεσιακής οργανωτικής δομής (οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων και καθηκόντων) και των διοικητικών εξαρτήσεων και νομικών δεσμεύσεων με τον ευρύτερο οργανισμό.
 Του όγκου και της έκταση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας με ορίζοντα την 3-τία από
τον χρόνο της αξιολόγησης.
 Της δυνατότητας ανάπτυξης πρόσκαιρων επιχειρησιακών οργανωτικών δομών για την
υποστήριξη έργων.
 Των διαδικασιών προσφυγής σε εξωτερικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 Της τεκμηρίωσης των εφαρμοζόμενων εσωτερικών διαδικασιών ή του συστήματος
ποιότητας.
 Της τήρηση αρχείων εμπειρίας.
 Της εφαρμογής διαδικασιών και κανόνων ηθικής, κοινωνικής ευθύνης και ακεραιότητας.
Στοιχεία στελέχωσης και διαθέσιμων μέσων (3η ομάδα κριτηρίων)
Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στην αξιολόγηση της Υπηρεσίας από την άποψη π.χ.:
 Των δεξιοτήτων, των προσόντων και της εμπειρίας των βασικών στελεχών της Υπηρεσίας.
 Της παρουσίας των βασικών ειδικοτήτων που επιβάλλεται να διαθέτει η Υπηρεσία για
την κάλυψη του συνόλου των λειτουργιών που αντιστοιχούν, σύμφωνα με τον πίνακα 6., στο Υπηρεσιακό Περίγραμμα για τον οποίο ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί η υπηρεσία.
Οι απαιτούμενες βασικές ειδικότητες που οφείλει να διαθέτει η αξιολογούμενη Υπηρεσιακή Μονάδα για κάθε λειτουργία, ορίζονται στα αντίστοιχα Σχήματα Αξιολόγησης
Επάρκειας ΦΠΕ.
 Τα εξοπλιστικά μέσα που διαθέτει η Υπηρεσία για την υποστήριξη των αξιολογούμενων
λειτουργιών της.
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Εκτός από τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι υπηρεσιακές μονάδες που ενδιαφέρονται να
πιστοποιηθούν, θα πρέπει να ικανοποιούν και τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
 Να έχουν το σχετικό ενδιαφέρον, που δηλώνεται:
o με την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς το ενδιαφερόμενο στελεχιακό δυναμικό τους για την απόκτηση των σχετικών ατομικών πιστοποιήσεων,
o με τη διενέργεια μιας προκαταρκτικής προαιρετικής αυτό-αξιολόγησης,
o με την προαιρετική υποβολή της αίτησης για αρχική αξιολόγηση της υπηρεσίας
στον αρμόδιο οργανισμό.
 Να αναλάβουν τη σχετική δέσμευση, που δηλώνεται:
o με την υπογραφή της αίτηση για αρχική αξιολόγηση από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας,
o με την διενέργεια των προβλεπόμενων περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης
(π.χ. 2 στην περίοδο των 6 ετών),
o με τη διενέργεια της επαναξιολόγησης, μετά τη λήξη της ισχύος της τρέχουσας πιστοποίησης (π.χ. 6 χρόνια).
 Το Υπηρεσιακό Περίγραμμα, ως προς το οποίο ζητούν να πιστοποιηθούν, να αντιστοιχεί με τα πραγματικά αντικείμενα, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του φορέα.

6.7

Κατηγορίες και Διαβαθμίσεις της Αξιολόγησης

6.7.1

Για τα Φυσικά Πρόσωπα:
Η ικανοποίηση των αναφερόμενων στην παρ. 6.6.1 κριτηρίων πιστοποιείται με την χορήγηση «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για κάθε ένα από τα επιμέρους αντικείμενα του Βασικού Πεδίου, στo οποίo αξιολογήθηκε ο ενδιαφερόμενος.
Το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο οργανισμό (βλ σχετικά κεφ. 6.9) και έχει
περιορισμένη διάρκεια, π.χ. 3 ετών.
Προβλέπονται οι ακόλουθες 3 διαβαθμίσεις:
1η βαθμίδα: Πιστοποιείται η ικανότητα πλήρους κατανόησης ή/και άρτιας εφαρμογής ή διεκπεραίωσης από τον αξιολογούμενο, χωρίς καθοδήγηση και εποπτεία, του
αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση (junior).
2η βαθμίδα: Πιστοποιείται η ικανότητα άρτιας εφαρμογής ή διεκπεραίωσης, καθώς και η
ικανότητα καθοδήγησης, εποπτείας και εκπαίδευσης από τον αξιολογούμενο,
λιγότερο έμπειρου ή ικανού προσωπικού, στο αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση (senior).
3η βαθμίδα: Πιστοποιείται η ικανότητα άρτιας εφαρμογής και καθοδήγησης καθώς και η
ικανότητα εμπειρογνωμοσύνης ή περαιτέρω εξέλιξης, βελτίωσης ή ανάπτυξης του αντικειμένου, στο οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση (expert).
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6.7.2

Για τις Υπηρεσιακές Μονάδες:
Η ικανοποίηση των αναφερόμενων στην παρ.6.6.2 κριτηρίων πιστοποιείται με την χορήγηση «Βεβαίωσης Επάρκειας» για κάθε μία από τις λειτουργίες, στις οποίες αξιολογήθηκε η ενδιαφερόμενη υπηρεσία με βάση τις απαιτήσεις του αντίστοιχου Σχήματος.
Προβλέπονται οι ακόλουθες διαβαθμίσεις:
[0] : Δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη λειτουργία από το
Σχήμα Αξιολόγησης, ή ο φορέας δεν γνωρίζει τις σχετικές υποχρεώσεις.
[1] : Ο φορέας γνωρίζει σε ικανό βαθμό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα επιμέρους αντικείμενα των λειτουργιών που αξιολογούνται, διαθέτει σχετική οργάνωση και εμπειρία
για το χειρισμό τους, και είναι σε θέση εγκαταστήσει και να εφαρμόζει τεκμηριωμένες
διαδικασίες, τυποποιημένες μεθοδολογίες και ειδικές επιχειρησιακές δομές για την
υποστήριξή τους.
[2] : Ο φορέας γνωρίζει επαρκώς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα επιμέρους αντικείμενα
των λειτουργιών που αξιολογούνται, διαθέτει σαφή υπηρεσιακή οργάνωση και αρκετή εμπειρία στο χειρισμό τους, και διαθέτει στελέχη επαρκούς ικανότητας που εφαρμόζουν κατά περίπτωση τεκμηριωμένες διαδικασίες, τυποποιημένες μεθοδολογίες
και ειδικές επιχειρησιακές δομές για την υποστήριξή τους.
[3] : Ο φορέας γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα επιμέρους αντικείμενα
των λειτουργιών που αξιολογούνται, έχει οργάνωση «φορέα παραγωγής έργων»
και σημαντική εμπειρία, διαθέτει στελέχη βεβαιωμένης ικανότητας που είναι σε θέση
να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστηματικά τεκμηριωμένες διαδικασίες, τυποποιημένες μεθοδολογίες και ειδικές επιχειρησιακές δομές για την υποστήριξή
τους. Επί πλέον εφαρμόζουν και διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και μέτρησης των
επιδόσεων τους καθώς και διαδικασίες διάχυσης βέλτιστων πρακτικών και ανατροφοδότησης της εμπειρίας.
Κατά γενικό τρόπο και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Σχήμα Αξιολόγησης, οι βεβαιώσεις αυτές έχουν περιορισμένη διάρκεια π.χ. 6 ετών, με την υποχρέωση διενέργειας
π.χ. 2 ενδιάμεσων επιθεωρήσεων επιτήρησης. Στο τέλος της περιόδου αυτής, ή νωρίτερα σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών (π.χ. οργανωτικής δομής), ο φορέας θα πρέπει να
επαναξιολογείται.
Σε περίπτωση που ο φορέας καλύπτει τις απαιτήσεις της 2ης και 3ης ομάδας κριτηρίων,
αλλά υστερεί σε εμπειρία (1η ομάδα κριτηρίων), είναι δυνατόν να βεβαιώνεται η επάρκειά
του για τη βαθμίδα που θα εξασφάλιζε αν είχε την εμπειρία, αλλά στην περίπτωση αυτή οι
βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν μικρότερη διάρκεια (π.χ. 2 ετών) και να μην ανανεώνονται, αν στο διάστημα αυτό δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες αναφορές εμπειρίας.
Τέτοιου είδους «πρόδρομες βεβαιώσεις» μπορούν να χορηγούνται σε νεοσύστατες Υπηρεσίες με πολύ καλή οργάνωση και έμπειρο προσωπικό ή σε παλιές Υπηρεσίες που
επιθυμούν να επεκταθούν και σε άλλα Υπηρεσιακά Περιγράμματα, οι οποίες όμως δεν διαθέτουν ακόμη τις απαιτούμενες από το Σχήμα Αξιολόγησης αναφορές.
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Κατά γενικό τρόπο και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα Σχήματα Αξιολόγησης, για
την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας 2ης ή 3ης βαθμίδας, η υπηρεσιακή μονάδα πρέπει
να ικανοποιεί και τις ακόλουθες δύο ελάχιστες προϋποθέσεις:
1/ Να διαθέτει τουλάχιστον από ένα στέλεχος με Πιστοποιητικό Ικανότητας τουλάχιστον 2ης βαθμίδας σε κάθε μία από τις κύριες λειτουργίες στις οποίες αξιολογείται, και
2/ Ο προϊστάμενος της αξιολογούμενης υπηρεσιακής μονάδας να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας τουλάχιστον 2ης βαθμίδας στο βασικό πεδίο ΒΠΔ-1: Διεύθυνση & Διαχείριση ΔΕΠΥ.
6.7.3

Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη βεβαίωση αναφέρεται σε ικανοτική επάρκεια της
υπηρεσίας να χειριστεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες του Υπηρεσιακού Περιγράμματος
για τον οποίο αξιολογήθηκε. Η χορηγούμενη πιστοποίηση ή βεβαίωση δεν αναφέρεται σε
αριθμητική επάρκεια του διαθέσιμου κατά το χρόνο της αξιολόγησης στελεχιακού δυναμικού της Υπηρεσίας, για την κάλυψη συγκεκριμένου πλήθους αντικειμένων ή όγκου εργασιών.
Εν τούτοις στο πλαίσιο των οδηγιών και του συμβουλευτικού και υποστηρικτικού υλικού
που θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Προετοιμασίας, για την ενημέρωση και την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για ένταξη στο Σύστημα ΑΠΕ ΦΠΕ,
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και ενδεικτικές συνθέσεις τυπικών ομάδων έργου σε
συσχετισμό με τον όγκο ή το μέγεθος των προς διεκπεραίωση έργων και τον διαθέσιμο
χρόνο.

6.8

Ενδεικτικά Σχήματα Αξιολόγησης – Χρήση του διαδικτύου

6.8.1

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για την εφαρμογή του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ είναι απαραίτητο
στα πλαίσια ενός Προγράμματος Προετοιμασίας, να καθοριστούν, να αναπτυχθούν και να
δοκιμαστούν:
 Τα τυπικά Επαγγελματικά Περιγράμματα, για τα οποία τα ενδιαφερόμενα Φυσικά
Πρόσωπα θα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν.
 Τα Υπηρεσιακά Περιγράμματα, που καθορίζουν τις λειτουργίες που οφείλει να διασφαλίζει ο φορέας για την υποστήριξη της αποστολής του και οι οποίες υπόκεινται σε
αξιολόγηση.
 Τα τυπικά Σχήματα Αξιολόγησης Επάρκειας ΦΠΕ (ΣΑΕ), που περιλαμβάνουν τα επιμέρους κριτήρια και απαιτήσεις για την αξιολόγηση του φορέα ως προς την εξεταζόμενη λειτουργία.
 Τα τυποποιημένα εργαλεία αξιολόγησης των δράσεων ως προς το βαθμό κρισιμότητας
ή επικινδυνότητας (Project Risk Profile Assessment Tool).
Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση ανάλογων σχημάτων και εργαλείων, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και διαδεδομένη η χρήση τους μέσω του διαδικτύου, κατ’ ευθείαν από τον ενδιαφερόμενο φορέα ή το φυσικό πρόσωπο,
τόσο για λόγους εκπαίδευσης ή αυτό-αξιολόγησης όσο και ως αξιολόγηση από τρίτο μέρος.
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6.8.2

Υπενθυμίζεται ότι τα προς διαμόρφωση σχήματα αξιολόγησης επάρκειας (ΣΑΕ) θα πρέπει
να καλύπτουν κατ΄αρχήν τις ακόλουθες λειτουργίες:
Λ-1: Διεύθυνση Οικονομικών και Εσωτερικού Ελέγχου
Λ-2: Διεύθυνση Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων
Λ-3: Διεύθυνση και Διαχείριση ΔΕΠΥ – Προγραμματισμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Λ-4: Διεύθυνση Λειτουργικού και Τεχνικού Σχεδιασμού (Μελέτες)
Λ-5: Διεύθυνση Κατασκευής Έργων & Εφαρμογής Προγραμμάτων
Λ-6: Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας
Λ-7: Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, Λειτουργίας και Συντήρησης υφιστάμενων
υποδομών, εγκαταστάσεων ή και πάγιου εξοπλισμού
Για την ανάπτυξη των κατάλληλων σχημάτων αξιολόγησης θα μπορούσαν να ληφθούν
υπόψη και τα ακόλουθα:

6.8.2.1 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση Οικονομικών και Εσωτερικού Ελέγχου
Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές των Διαχειριστικών Αρχών και των Αρχών Πληρωμής, ως προς τις διαδικασίες τήρησης και ελέγχου των
οικονομικών στοιχείων των δράσεων.
6.8.2.2 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων
Εκτός από τα σχετικά υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β-4, η διαμόρφωση του σχήματος αυτού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και με το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 45503, το πεδίο εφαρμογής του οποίου θα πρέπει να επεκταθεί για να καλύπτει
όλες τις αναθέτουσες αρχές (οδηγίες 2004/17 και 2004/18), όπως έγινε στην Ιταλία.
6.8.2.3 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση και Διαχείριση Έργων & Προγραμμάτων (Project & Program
Management)
Στο 5ο μέρος της παρούσας γίνεται εκτενής αναφορά για τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου
σχήματος ενώ στα παραρτήματα Β-1 και Β-2 επισυνάπτονται ανάλογα παραδείγματα που
εφαρμόζονται διεθνώς.
Η πλέον «επιεικής» ή «ελαφριά» μορφή ενός τέτοιου σχήματος θα μπορούσε να είναι η
εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 σε συνδυασμό και με τις κατευθύνσεις
του ISO 10006 :1998, που περιγράφονται στο 4ο μέρος της παρούσας.
Η εφαρμογή των κατευθύνσεων αυτών θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για όλους
τους ΦΠΕ, που επιθυμούν να προσφύγουν σε πιστοποίηση συστήματος ποιότητας
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.
Επίσης υποχρεωτική θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή των οδηγιών IWA 4:2005[12
του ISO (Quality Management Systems–Guidelines for the application of ISO
9001:2000 in local government), για όλους τους ΟΤΑ που επιθυμούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα σύστημα ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

12

/

IWA = International Workshop Agreement (ISO)
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6.8.2.4 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση & Διαχείριση Ερευνών, Μελετών και Κατασκευών Τεχνικών Έργων
Εκτός από τα υποδείγματα που αναφέρονται στο παράρτημα Β-3 και εφ’όσον πρόκειται
για ειδικότητες Μηχανικών ΑΕΙ ή Τεχνικών ΤΕΙ κλπ, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν,
κατ΄αναλογίαν, τα ισχύοντα για την εγγραφή φυσικών προσώπων στα μητρώα Μελετητών
Δ.Ε. και Κατασκευαστών Δ.Ε.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η εφαρμογή των προβλέψεων για
την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), (άρθρο 17 του Ν.1418 και
σχετικές ΥΑ), σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η εγγραφή στο ΜΕΚ και τεχνικών στελεχών της ΔΔΑ: μηχανικών διπλωματούχων ΑΕΙ, ή τεχνικών ΤΕΙ και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών, που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιό της
(μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη).
Ειδικότερα οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.1418 σχετικά με την υποχρέωση σύνταξης του Πιστοποιητικού ΜΕΚ με την παραλαβή κάθε έργου, θα πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα των απαιτήσεων αξιολόγησης και των προβλέψεων του άρθρου 4 του Ν.3316, σχετικά με την υποχρέωση κατάρτισης του Φακέλου Έργου, που
δημιουργείται πριν από την ανάθεση των μελετών και ακολουθεί το έργο έως την
οριστική παραλαβή του.
Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτόν έχουν συσταθεί π.χ. στη Γαλλία εξειδικευμένοι οργανισμοί (Organismes Professionnels de Qualification), και ειδικότερα ο Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie: Infrastructures, Bâtiment, Industrie, του
οποίου η λειτουργία διέπεται από τα γαλλικά εθνικά πρότυπα:
FD X90-090, 2002: «Exigences générales aux offices professionnels de qualification d’
entreprises de prestations intellectuelles», και
NF X50-091, 2004: «Qualification – Exigences générales aux organismes de qualification d’entreprises»

6.8.2.5 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση & Διαχείριση θεμάτων Ελέγχου Ποιότητας Τεχνικών Έργων
Εκτός από τα υποδείγματα που αναφέρονται στο παράρτημα Β-6, οι σχετικές προβλέψεις
θα πρέπει να συνδυαστούν με την υπό μελέτη πρόθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ για σύσταση νέου
ανεξαρτήτου φορέα, στον οποίο θα υπάγονται τα εργαστήρια δοκιμών Δ.Ε.
6.8.2.6 ΣΑΕ για τη Διεύθυνση & Διαχείριση Εκμετάλλευσης, Λειτουργίας και Συντήρησης υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού
Σχετικά υποδείγματα αναφέρονται στο παράρτημα Β-5.
Στο σχήμα 6.8-1, που ακολουθεί απεικονίζονται ενδεικτικά σχετικά κανονιστικά κείμενα
και αναφορές, που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την διαμόρφωση των προαναφερόμενων Σχημάτων Αξιολόγησης.
6.8.3

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Στο κεφ. 6.12 στη συνέχεια της παρούσας περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο ενός
Προγράμματος Προετοιμασίας του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, σκοπός του οποίου θα πρέπει
να είναι η διαμόρφωση και δοκιμαστική εφαρμογή των απαιτούμενων οργανωτικών δομών
και μηχανισμών, κανονισμών, διαδικασιών και σχημάτων αξιολόγησης.

Δ.Τουλιάτος
finrpt-3b
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Σχ.6.8-1:
Ενδεικτικά Σχήματα Αξιολόγησης και σχετικές Αναφορές
CIPFA:
FM Assessment
Model for
Public Services

Project Management
Institute (PMI)
PPM Qualifications

Διαχειριστική & Διοικητική Επάρκεια

Οικονομική Διαχείριση
Διαχείριση Προμηθειών
Σύναψη Συμβάσεων

OGC:
Achieving Excellence
in Construction
Procurement Guides (2003)
ΕΛΟΤ ΕΝ 45503
UNI 10943

N. 3230/2004:
Καθιέρωση Συστήματος
Διοίκησης με στόχους,
μέτρηση της αποδοτικότητας
κλπ

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Τεχνικών Έργων και
Προγραμμάτων Υποδομής

APMG/OGC
PPM Qualifications
(PRINCE2, P3M3,
etc)

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Υλοποίησης
Μελέτες-Έρευνες
Κατασκευές

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
(ΜΕΚ),
(άρθρο 17του Ν.1418 και σχετικές ΥΑ),
εγγραφή τεχνικών υπαλλήλων
που ασχολούνται
με την παραγωγή έργων
σε οποιοδήποτε στάδιό της
(μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Δ.Τουλιάτος
finrpt-3b

International Project
Management
Association (IPMA)
PPM Qualifications

ISO 10006:
Quality management
Guidelines to quality
in project management
OGC:
Key Performance
Indicators
…….

Ποιότητα

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση-Διαχείριση
Εκμετάλλευσης
Τεχνική Επάρκεια

FD X90-090, 2002:
«Exigences générales aux
offices professionnels de
qualification d’ entreprises
de prestations intellectuelles»,
NF X50-091, 2004:
«Qualification
Exigences générales
aux organismes
de qualification d’entreprises»
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6.9

Οργανισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΦΠΕ (ΟΑΠΦΠΕ)

6.9.1

Αναγκαιότητα και Σκοπός
Για τη διαχείριση του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, την διαμόρφωση και επικύρωση των προαναφερόμενων επαγγελματικών και υπηρεσιακών περιγραμμάτων και των αντίστοιχων
σχημάτων αξιολόγησης, την τήρηση των σχετικών μητρώων και την εν γένει εποπτεία της
λειτουργίας του, είναι απαραίτητη η σύσταση, ανεξάρτητου, πολύ-συμμετοχικού και
αμερόληπτου οργανισμού, ιδιωτικού δικαίου, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατάλληλα
διαπιστευμένου, που θα λειτουργεί στα πλαίσια του ενός «Εθνικού Συμβουλίου Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης» (ΕΣΟΔ2Α).
Στον ΟΑΠΦΠΕ θα πρέπει να εκπροσωπούνται (ενδεικτικά):
 Τα Υπουργεία ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ και ΥΠΜΕΤ
 Το ΤΕΕ
 Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης: ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ
 Τα συνδικαλιστικά όργανα των στελεχών της ΔΔΑ (π.χ. ΑΔΕΔΥ, Μηχανικών του Δημοσίου (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ), κλπ)
Στους σκοπούς αυτού του οργανισμού περιλαμβάνονται:
 Ο καθορισμός των δεξιοτήτων, των προσόντων και της εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον, τα φυσικά πρόσωπα και οι υπηρεσιακές μονάδες του δημόσιου
τομέα για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους ως ΦΠΕ.
 Ο καθορισμός των ειδικότερων λειτουργιών διοικητικής, τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης των ΦΠΕ για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την εκμετάλλευση Δημοσίων Έργων και Προγραμμάτων Υποδομής (ΔΕΠΥ), ως προς τους οποίους αξιολογείται η επάρκεια των φυσικών προσώπων και των υπηρεσιακών μονάδων.
 Ο καθορισμός των κριτηρίων και η διαμόρφωση της μεθοδολογίας και του κανονιστικού
πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαβάθμιση της ικανότητα και επάρκειας των φυσικών προσώπων και των υπηρεσιακών μονάδων.
 Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα και τις υπηρεσιακές μονάδες του δημόσιου τομέα, που επιθυμούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και επάρκεια αντίστοιχα.
 Η έγκριση/αναγνώριση εξειδικευμένων φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
για:
o τη παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους
ΦΠΕ και τα φυσικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Σύστημα
ΑΠΕΦΠΕ.
o τη διενέργεια ανεξάρτητων αξιολογήσεων και εξετάσεων επάρκειας
 Η τήρηση του μητρώου των παραπάνω φορέων και η εποπτεία της λειτουργίας τους.
 Η ανάπτυξη και διάθεση ενημερωτικού, συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού υλικού για
την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των ενδιαφερόμενων προσώπων και φορέων σε
θέματα Διεύθυνσης και Διαχείρισης Δημοσίων Έργων και Προγραμμάτων Υποδομής.
 Η προώθηση προς τους συναρμόδιους οργανισμούς (ΕΣΣΕΕΚΑ, ΕΚΕΠΙΣ, ΕΣΥΔ,
ΕΛΟΤ) των σχετικών προδιαγραφών, κειμένων αναφοράς και λοιπών τυποποιητικών
εγγράφων.
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6.9.2

Πόροι
Σε κάθε περίπτωση ο ΟΑΠΦΠΕ λειτουργεί ανταποδοτικά και με τους κανόνες τις ιδιωτικής
οικονομίας.
Η δαπάνη για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ή υλικού αυτό-αξιολόγησης, την παραλαβή των εντύπων του φακέλου αξιολόγησης, τη συμμετοχή σε ατομικές εξετάσεις, την
αρχική ή επαναληπτική αξιολόγηση και τις περιοδικές επιθεωρήσεις, καθορίζεται σε επίσημο τιμοκατάλογο, που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού.
Η δαπάνη αυτή θα πρέπει να θεωρείται «επιλέξιμη» ώστε να καλύπτεται από τα διάφορα
χρηματοδοτικά προγράμματα και τα μέτρα τεχνικής βοήθειας και οργανωτικής υποστήριξης.

6.10

Η Διαδικασία Αξιολόγησης Φυσικών Προσώπων και ΦΠΕ

6.10.1

Γενικά
Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι κατ’ αρχήν προαιρετική για τους υφιστάμενους φορείς
και το προσωπικό τους.
Μετά την έναρξη εφαρμογής του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι
υποχρεωτική για τους νέο-ιδρυόμενους φορείς και το νέο-προσλαμβανόμενο προσωπικό
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, και θα πρέπει να διενεργείται μέσα σε προθεσμία π.χ. 1 έτους
από τη σύσταση του φορέα και εντός 7μηνών από την πρόσληψη ενός φυσικού προσώπου.
Ειδικά για τους Τελικούς Δικαιούχους και τους Φορείς Υλοποίησης, μετά από μία μεταβατική περίοδο 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, η κατοχή
Βεβαίωσης Επάρκειας για τη λειτουργία ΔΔ-ΕΠ, θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της υλοποίησης έργων και προγραμμάτων με προϋπολογισμό
πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Κατά γενικό τρόπο το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ απευθύνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες δημόσιων ΦΠΕ:
 Τους φορείς της αυτοδιοίκησης 1ης και 2ης βαθμίδας και των Επιχειρήσεων ΟΤΑ (κοινωφελείς & αναπτυξιακές εταιρείες), και
 Τις υπηρεσίες και οργανισμούς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και των
ΔΕΚΟ.
Για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιακών Μονάδων και
Φυσικών Προσώπων είναι δυνατόν, οι φορείς και τα πρόσωπα να απευθύνονται,
κατ΄αρχήν, σε υπηρεσίες υποστήριξης διαμεσολάβησης, όπως π.χ.:
 Στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), αν υπάγονται στην πρώτη κατηγορία (ΟΤΑ κλπ.)
ή
 στις Δ/νσεις ή Γραφεία Οργάνωσης ή στις Μονάδες Ποιότητας και Αποδοτικότητας του
οργανισμού στον οποίον υπάγονται, αν ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία (κεντρική
διοίκηση κλπ.).
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6.10.2

Ο ρόλος των υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Αυτοί οι «ενδιάμεσοι φορείς»:
 Διαπιστώνουν και βεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων εμπίπτουν
στα πεδία και τις περιοχές δραστηριοτήτων (Υπηρεσιακά Περιγράμματα), που καλύπτονται από το Σύστημα ΑΠΕΦΠΕ.
 Συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και επιβεβαιώνουν τα δηλούμενα
στοιχεία εμπειρίας, στελέχωσης κλπ., με βάση τα τηρούμενα από αυτούς αρχεία ή και
με επιτόπια επίσκεψη.
 Προωθούν τις αιτήσεις και τους φακέλους των ενδιαφερομένων στον φορέα αξιολόγησης/επιβεβαίωσης.
 Ενημερώνονται από τον φορέα αξιολόγησης/επιβεβαίωσης για τυχόν ελλείψεις των φακέλων και για την έκβαση της αξιολόγησης και παραλαμβάνουν τις εκθέσεις και εισηγήσεις τους.
 Ενημερώνουν τα αρχεία τους με τα στοιχεία των αξιολογήσεων και προωθούν τις εισηγήσεις των φορέων αξιολόγησης/επιβεβαίωσης στον ΟΑΠΦΠΕ που χορηγεί τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους.
 Μεριμνούν για την ανανέωση των πιστοποιήσεων και ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές στην κατάσταση των υπηρεσιακών μονάδων ή των φυσικών προσώπων.
Στο Σχ.6.10-1 εμφανίζεται το γενικό διάγραμμα λειτουργίας του ΟΑΠΦΠΕ.
Σχ.6.10-1:
Ε.ΣΥ.
ΣΥ.Δ.

Άλλοι
Συναρμόδιοι
Οργανισμοί

Εθνικό Συμβούλιο
Οργάνωσης της ΔΔΑ

Ομόλογοι Φορείς της Ε.Ε.
-Εναρμόνιση Διαδικασιών
- Μεταφορά Τεχνογνωσίας

ΟΑΠΟΑΠ-ΦΠΕ
Δίκτυο Διαπιστευμένων
Συμβούλων και ΚΕΚ

Δίκτυο Διαπιστευμένων
Φορέων Αξιολόγησης

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Δ/σεις Οργάνωσης Υπουργείων
ή Φορέων

ΕΕΤΑΑ

Ενδιαφερόμενοι

Κεντρική & Περιφερειακή
Διοίκηση - ΔΕΚΟ

Επιμέλεια:
Αρχείο:

Δ.Τουλιάτος
finrpt-3b

ΝΑ, ΟΤΑ, Αν.Εταιρίες, κλπ

Ημνία:
Σελίδα:

28.5.06

89 από 100

Ομ. Εργασίας σχεδίου Υπ. Απόφ.
της παρ. 4 άρθρου 3 του Ν. 3316

ΤΤ .. ΕΕ .. ΕΕ ..

Μέρος 6ο

Εισήγηση

6.11

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό και εικονικό παράδειγμα εφαρμογής των προαναφερόμενων στην περίπτωση ενδιάμεσων φορέων και τελικών δικαιούχων της Τ.Α., εν
όψει της προγραμματικής περιόδου 2007-13.
Στο παράρτημα Β-7 της εισήγησης επισυνάπτονται ανάλογες πρακτικές «διαπίστευσης»
της επάρκειας τοπικών αρχών από κεντρικές αρχές, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
για την υλοποίηση τεχνικών έργων τοπικής σημασίας.

Υπόχρεοι Επιβεβαίωσης Επάρκειας
1.

Ενδιάμεσοι Φορείς της Τ.Α.
ανεξάρτητα από το ύψος της συνολικής επιχορήγησης που διαχειρίζονται

2.

Δικαιούχοι της Τ.Α.:
(δημόσια ενίσχυση μέσω Επιχ.Προγράμματος)
2.1

2.2

3.

Για δράσεις με αντικείμενο την υλοποίηση
τεχνικών έργων (υποδομών) προϋπολογισμού:
Για δράσεις με άλλο αντικείμενο
προϋπολογισμού

Φορείς της Τ.Α. με ευθύνη /αρμοδιότητα διαχείρισης (λειτουργίας,
συντήρησης) υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, συνολικής αξίας:
(ανεξάρτητα από το ύψος τυχόν δημόσιας ενίσχυσης μέσω
Επιχειρησιακού Προγράμματος ή του ΠΔΕ)

> 1.500.000 €

(*)

> 750.000 €

(*)

> 5.000.000 €

(*)

(*) Ενδεικτικές τιμές
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2.

Ενδιάμεσοι Φορείς της Τ.Α.
ανεξάρτητα από το ύψος της συνολικής επιχορήγησης

Διεύθυνση Λειτουργίας
και Συντήρησης

1.

Διεύθυνση Κατασκευής
/ Εφαρμογής

(βλ. αντίστοιχα σχήματα αξιολόγησης/επιβεβαίωσης)

Διεύθυνση Μελετών

Ελάχιστος Απαιτούμενος Βαθμός Επάρκειας κατά
περίπτωση Φορέα (*)

Διεύθυνση Έργων και
Προγραμμάτων

Λ-5 Διεύθυνση Εφαρμογής / Κατασκευής
Λ-6 Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης

Διαχείριση Δημοσίων
Συμβάσεων

Λ-3 Διεύθυνση Έργων & Προγραμμάτων
Λ-4 Διεύθυνση Σχεδιασμού / Μελετών

Οικονομική Διαχείριση
& Εσωτερικός Έλεγχος

Αξιολογούμενες Λειτουργίες ενός Φορέα T.A.
(ανάλογα με την περίπτωση)
Λ-1 Οικονομική Διαχείριση και Εσωτερικός Έλεγχος
Λ-2 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων

Λ-1

Λ-2

Λ-3

Λ-4

Λ-5

Λ-6

2+

2+

2

2

2

1+

1+

1+

1+

0

1

1

0

0

0

0

1

1

(βλ διάγραμμα Α-1)

Δικαιούχοι της Τ.Α.:
(δημόσια ενίσχυση μέσω Επιχ.Προγράμματος)
2.1 Για δράσεις με αντικείμενο την υλοποίηση
τεχνικών έργων (υποδομών)

2

2

(βλ διάγραμμα Α-2.1)

2.2 Για δράσεις με άλλο αντικείμενο

1+

1+

(βλ διάγραμμα Α-2.2)

3.

Φορείς της Τ.Α. με ευθύνη /αρμοδιότητα διαχείρισης
(λειτουργίας, συντήρησης) υφιστάμενων υποδομών

1

1

(βλ διάγραμμα Α-3)

(*) Οι αναφερόμενοι βαθμοί αντιστοιχούν σε δράσεις μέσης κρισιμότητας ή επικινδυνότητας. Αν η κρισιμότητα
των δράσεων επιβάλλει μεγαλύτερο βαθμό επάρκειας αυτός μπορεί να εξασφαλιστεί π.χ. με εξωτερικές
υπηρεσίες υποστήριξης
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Το προφίλ Ενδιάμεσου Φορέα ΟΤΑ (περίπτωση Α-1)
(περίγραμμα)
Λ-1
Οικονομική Διαχείριση Εσωτερικός Έλεγχος

+

Λ-6
Διεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

+

2

+

3

Λ-2
Διαχείριση Δημοσίων
Συμβάσεων

1
0

+

+
Λ-5
Διεύθυνση Εφαρμογής
/ Κατασκευής

Λ-3
Διεύθυνση Έργων
& Προγραμμάτων

+

Λ-4
Διεύθυνση Σχεδιασμού/
Μελετών

Το προφίλ Δικαιούχου ΟΤΑ με τεχνικό αντικείμενο (περίπτωση Α-2.1)
Λ-1
Οικονομική Διαχείριση Εσωτερικός Έλεγχος

Λ-6
Διεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

+

3

Λ-2
Διαχείριση Δημοσίων
Συμβάσεων

2

+
1
0

+

+

+
Λ-5
Διεύθυνση Εφαρμογής
/ Κατασκευής

+

Λ-3
Διεύθυνση Έργων
& Προγραμμάτων

Λ-4
Διεύθυνση Σχεδιασμού/
Μελετών
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Το προφίλ Δικαιούχου ΟΤΑ χωρίς τεχνικό αντικείμενο (περίπτωση Α-2.2)
Λ-1
Οικονομική Διαχείριση Εσωτερικός Έλεγχος

Λ-6
Διεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

3

+

Λ-2
Διαχείριση Δημοσίων
Συμβάσεων

2
1

+

0

+

+
+
Λ-5
Διεύθυνση Εφαρμογής
/ Κατασκευής

Λ-3
Διεύθυνση Έργων
& Προγραμμάτων

Λ-4
Διεύθυνση Σχεδιασμού/
Μελετών

Το προφίλ φορέα ΟΤΑ διαχείρισης υφιστάμενων υποδομών (περίπτωση Α-3)
Λ-1
Οικονομική Διαχείριση Εσωτερικός Έλεγχος

Λ-6
Διεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

3

+
+

0

Λ-2
Διαχείριση Δημοσίων
Συμβάσεων

2
1

+

+
+
Λ-5
Διεύθυνση Εφαρμογής
/ Κατασκευής

Λ-3
Διεύθυνση Έργων
& Προγραμμάτων

Λ-4
Διεύθυνση Σχεδιασμού/
Μελετών
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ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Φορέας T.A. με υποχρέωση
επιβεβαίωσης επάρκειας

διαμεσολάβηση
και
συμβουλευτική
υποστήριξης

Εθνικό Συμβούλιο
Οργάνωσης ΔΔA

ΟΑΠ ΦΠΕ

Παραλαβή Εντύπων
Αυτό-αξιολόγησης

Αυτό-αξιολόγηση

Θετική ?

O

Συνέχιση
Προετοιμασίας

N

Έγκριση-Επικύρωση:
• Σχημάτων Αξιολόγησης
• Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων
• κλπ
Προδιαγραφές φορέων
αξιολόγησης
& επιβεβαίωσης Επάρκειας

Έλεγχος –
Επιβεβαίωση
στοιχείων Αίτησης

Συμπλήρωση αίτησης
για Αξιολόγηση

O

Διαπιστευμένος
Φορέας Επιβεβαίωσης
Θετική ?

N
Διαβίβαση αίτησης
και παράβολου
δαπάνης

Προκαταρκτικός έλεγχος
στοιχείων αυτοαξιολόγησης
και των προς αξιολόγηση
λειτουργιών

Καθορισμός Προγράμματος
Επιθεωρήσεων

Διενέργεια Επιθεωρήσεων

Σύνταξη Αρχικής Έκθεσης
Αξιολόγησης
Συμφωνία,
αποδοχή
του Φορέα ?

N

O
Υποστήριξη για Διορθωτικές
Ενέργειες

Επαναξιολόγηση

Διενέργεια Επιθεωρήσεων

Σύνταξη Τελικής Έκθεσης
Αξιολόγησης & Εισήγησης

Δυνατότητα σύναψης ειδικής
συμφωνίας με Ενδιάμεσο
Φορέα

Χρήση Επιβεβαίωσης
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6.12

Πρόγραμμα Προετοιμασίας (ΠΠ) του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
Εφόσον τα προτεινόμενα στην παρούσα εισήγηση γίνουν αποδεκτά και υιοθετηθούν κατ’
αρχήν από τη Διοίκηση του ΤΕΕ, η σημαντικότερη από τις αμέσως επόμενες ενέργειες
που θα πρέπει να προωθήσει το ΤΕΕ (στο κεφ. 2.8 αναφέρονται και άλλες ενέργειες &
πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν) είναι και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
ενός προγράμματος προετοιμασίας του συστήματος.
Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να γίνει ένας προκαταρκτικός σχεδιασμός, ώστε η δράση αυτή να υπαχθεί σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί.
Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι το ΠΠ και όλη η λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ να ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» (βλ σχετικά παρ. Α-2).
Στη συνέχεια δίνεται ένα συνοπτικό περίγραμμα και αρχικές σκέψεις για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό καθώς και για τη διάρθρωση του προγράμματος προετοιμασίας (ΠΠ).

6.12.1

Προκαταρκτικός Σχεδιασμός
Ουσιαστικά πρόκειται για το στάδιο ωρίμανσης και τεκμηρίωσης της πρότασης, ώστε να
μπορεί να υποβληθεί στα εμπλεκόμενα υπουργεία (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΥΠΑΝ) προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από κάποιο ήδη εγκεκριμένο ή
υπό διαμόρφωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός του ΠΠ θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
1/

Γενική Περιγραφή και Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
Τα θέματα αυτά έχουν επαρκώς αναλυθεί στην παρούσα

2/

Οριστικοποίηση του σχήματος υλοποίησης και χρηματοδότησης του ΠΠ.
Ως «σχήμα υλοποίησης» νοούνται συνολικά τα ακόλουθα:
o Ένα δι-υπουργικό εποπτικό όργανο (Δι-Υπουργική Επιτροπή Καθοδήγησης–Δ.Ε.Κ.:
π.χ. ΥΠΕΣΔΔΑ–ΥΠΟΙΟ–ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠΑΝ) σε επίπεδο Υφυπουργού ή Γεν. Γραμματέα,
στην οποία θα συμμετέχουν π.χ. και οι Πρόεδροι της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ, της ΑΔΕΔΥ και
της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.
o Ένα όργανο παρακολούθησης & διεύθυνσης του προγράμματος (Επιτροπή Παρακολούθησης–Ε.Π.), εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Κ. για τη Διεύθυνση / Διοίκηση του προγράμματος. Στην Ε.Π. εκπροσωπούνται όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του
Προγράμματος φορείς, με επικεφαλής ως εκτελεστικό όργανο τον Διευθυντή του Προγράμματος (ΔΠ).
o Οι επιμέρους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΠ, π.χ. ΕΕΤΑΑ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ,
ΕΚΔΔΑ, ΤΠΔΤΕ-ΕΜΠ, και οι οποίοι αναλαμβάνουν επιμέρους δράσεις π.χ. η ΕΕΤΑΑ για
την ομάδα-στόχο των Τ.Υ. των ΟΤΑ, το ΙΟΚ για την ομάδα-στόχο των Τ.Υ. του ΥΠΕΧΩΔΕ,
κλπ.
o Οι συνεργάτες – υπεργολάβοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΠ, ως Σύμβουλοι,
Μελετητές, Ειδικοί Επιστήμονες, κλπ
o Οι ξένοι εταίροι μεταφοράς τεχνογνωσίας, δημόσιοι οργανισμοί από άλλες χώρες της Ε.Ε.
π.χ. OGC, CNFPT, κ.α.
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Ως «σχήμα χρηματοδότησης» νοείται ο το ή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα οποία
θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ΠΠ (π.χ. Τεχνική Βοήθεια, ΘΗΣΕΑΣ, Βελτίωση, Διοικητικής Ικανότητας)

3.

Οριστικοποίηση του σχήματος λειτουργίας και κεντρικής διαχείρισης του Συστήματος
ΑΠΕΦΠΕ κατά την φάση αποδοτικής λειτουργίας του.
Ως «σχήμα λειτουργίας» νοούνται συνολικά μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
o Τα Επαγγελματικά και Υπηρεσιακά Περιγράμματα και τα επιμέρους Σχήματα Αξιολόγησης
φυσικών προσώπων και λειτουργιών των ΦΠΕ.
o Το κανονιστικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιβεβαίωσης της επάρκειας
των φυσικών προσώπων και των ΦΠΕ και τήρησης των σχετικών μητρώων.
o Το κανονιστικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αναγνώρισης/διαπίστευσης αξιολογητών, συμβούλων υποστήριξης, κέντρων κατάρτισης και εξεταστικών κέντρων.
o Τα διαδραστικά εργαλεία υποστήριξης του συστήματος και των ενδιαφερόμενων μέσω του
διαδικτύου.
Ως «σχήμα κεντρικής διαχείρισης» νοούνται συνολικά τα ακόλουθα:
o Το «Εθνικό Συμβούλιο Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης»
(ΕΣΟΔ2Α), που συγκροτείται στα πλαίσια της Γεν.Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ως επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και
την παρακολούθηση δράσεων σχετικών με την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και
επάρκειας της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και κανόνων και για την εποπτεία της εφαρμογής τους.
To ΕΣΟΔ2Α καλύπτει ειδικότερα τους ακόλουθους στρατηγικής σημασίας τομείς:
1/ Οργανωτικές Δομές και Συστήματα Διοίκησης στη ΔΔΑ
- Τυπικά Υπηρεσιακά Περιγράμματα
- Διοίκηση με Στόχους, Αποτελέσματα, Έργα
- Συστήματα Ποιότητας
- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων
- Βέλτιστες Πρακτικές
- Προδιαγραφές Επάρκειας και Σχήματα Αξιολόγησης
- Έργα BPR
…
2/ Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων της ΔΔΑ
- Τυπικά Επαγγελματικά Περιγράμματα
- Μητρώα
- Δια βίου κατάρτιση
- Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων
- Προδιαγραφές Επάρκειας και Σχήματα Αξιολόγησης
- ...
3/ Διαχείριση Δημόσιων Υποδομών και Περιουσίας
-…
-…
o Ο «Οργανισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΦΠΕ» (ΟΑΠΦΠΕ), που συγκροτείται
και λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΣΟΔ2Α, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο κεφ. 6.9.
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4.

Διαμόρφωση του βασικού πλαισίου και του αντικειμένου μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για την υλοποίηση του ΠΠ.
Όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, για την υλοποίησης του ΠΠ, η σύναψη μιας Προγραμματικής Συμφωνίας φαίνεται ότι είναι το καταλληλότερο νομικό σχήμα δέσμευσης όλων
των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι:
o Του Κράτους, με τα συναρμόδια Υπουργεία: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ, ως
Κυρίου του Έργου και βασικού Εντολέα,
o Του ΤΕΕ, ως επισήμου συμβούλου του Κράτους, εντεταλμένου για το σχεδιασμό και την
διεύθυνση του προγράμματος,
o Των κρατικών φορέων, που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος προετοιμασίας και οι οποίοι στη συνέχεια θα συμμετέχουν στη λειτουργία του συ-στήματος
ΑΠΕΦΠΕ, ήτοι ο ΟΑΠΦΠΕ του ΥπΕΣΔΔΑ, η ΕΕΤΑΑ, το ΕΚΔΔΑ, το ΙΟΚ, ο ΕΛΟΤ, το
ΕΜΠ, …
και
o Των εκπροσώπων των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών, όπως π.χ.: ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ,
Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, ΑΔΕΔΥ

5.

Διακρατικές συνεργασίες με χώρες της Ε.Ε. για την μεταφορά τεχνογνωσίας.
Αναφέρεται στην ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας αξιοποίησης της εμπειρίας και των
συστημάτων, που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες της Ε.Ε., με προτεραιότητα εκείνων της
Μ. Βρετανίας (OGC – Competencies Certification Schemes, μεθοδολογία PRINCE2, P3M3,
APM, κλπ, σύστημα δεικτών μέτρησης επιδόσεων – KPI Key Performance Indicators, κλπ),
της Γαλλίας (CNFPT – Centre National de la Fonction Publique Territoriale), του Βελγίου
(πρόγραμμα Copernicus για τη μεταρρύθμιση της ΔΔ) κ.α.
Από την έρευνα και τις επαφές της ΟΕ προκύπτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αντικείμενο συνεργασίας με αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αξιοποίηση της υπάρχουσας εκεί «υποδομής» (αρχές, κανόνες, εργαλεία, μηχανισμοί, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, κλπ).
Με τις κατάλληλες συνεργασίες με αρμόδιους κρατικούς φορείς άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε.
που διαθέτουν ήδη ανάλογη τεχνογνωσία και τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις, είναι δυ-νατόν
να εξασφαλιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία συστήματος ΑΠΕΦΠΕ, που είναι ο τα απαιτούμενα σχήματα και περιγράμματα, τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης, τα εγχειρίδια, οι κανονισμοί, η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών και των αξιολογητών, κλπ.

6.12.2

6.

Ανάλυση του προγράμματος σε επιμέρους φάσεις και παραδοτέα και η περιγραφή
τους.

7.

Εκτίμηση της δαπάνης του προγράμματος

Διάρθρωση του Προγράμματος Προετοιμασίας
Με βάση τα προηγούμενα, το προτεινόμενο ΠΠ θεωρείται ότι θα πρέπει να καλύψει τα
ακόλουθα επιμέρους θέματα:
1.

Συγκερασμός – Συντονισμός – Συναίνεση – Συνέργεια
Αναφέρεται στην ανάγκη εναρμόνισης και συντονισμού παράλληλων, συναφών ή συμπληρωματικών δράσεων των ενδιαφερόμενων φορέων (ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ,
ΥΠΕΧΩΔΕ), ώστε όλες οι προσπάθειες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου συνεκτικού συστήματος υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης με ενιαίες αρχές.
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2.

Σχεδιασμός ενιαίας Μεθοδολογίας Διεύθυνσης Υλοποίησης Δημοσίων Έργων & Προγραμμάτων (ΜΔΥΕ)
Το θέμα αυτό αναλύεται στο 5ο μέρος της παρούσας

3.

Μηχανισμός & Κανονισμός Αξιολόγησης & Πιστοποίησης
α/ Φυσικών Προσώπων
β/ Υπηρεσιακών Μονάδων
Αναφέρεται στη διαμόρφωση και επικύρωση (βλ σχετικά κεφ. 6.8):
o Τυπικών Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, για τα οποία τα ενδιαφερόμενα Φυσικά Πρόσωπα θα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν.
o Τυπικών Υπηρεσιακών Περιγραμμάτων, που καθορίζουν τις λειτουργίες που οφείλει να διασφαλίζει ο φορέας για την υποστήριξη της αποστολής του και οι οποίες υπόκεινται σε αξιολόγηση.
o Τα τυπικά Σχήματα Αξιολόγησης Επάρκειας ΦΠΕ (ΣΑΕ), που περιλαμβάνουν τα επιμέρους κριτήρια και απαιτήσεις για την αξιολόγηση του φορέα ως προς την εξεταζόμενη λειτουργία.
o Τα τυποποιημένα εργαλεία αξιολόγησης των δράσεων ως προς το βαθμό κρισιμότητας ή
επικινδυνότητας (Project Risk Profile Assessment Tool).

4.

Οργανωτικός, Λειτουργικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
α/ Φυσικών Προσώπων
β/ Υπηρεσιακών Μονάδων
Αναφέρεται στην μελέτη και κατάρτιση του οργανωτικού, λειτουργικού και επιχειρησιακού
πλαισίου του συστήματος ΑΠΕΦΠΕ (βλ σχετικά κεφ. 6.9, 6.10).
Είναι σκόπιμο να γίνει προσπάθεια «στήριξης» των λειτουργικών απαιτήσεων του νέου θεσμού από υφιστάμενες δομές και φορείς (π.χ. ΕΚΔΔΑ, ΤΕΕ, ΕΛΟΤ, ΕΕΤΑΑ, ΤΥΔΚ, ΤΥΝΑ,
κλπ), και να αποτραπεί η σύσταση νέων πλην των ΕΣΟΔ2Α και ΟΑΠΦΠΕ.

5.

Μηχανισμός & Κανονισμός πιστοποιούμενης κατάρτισης
Αναφέρεται στον μηχανισμό, τα σχήματα και τις διαδικασίες παροχής εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών των ΦΠΕ. Περιλαμβάνει:
o την κατάρτιση πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και των αντιστοίχων εγχειριδίων
o εργαλείων και βοηθημάτων προετοιμασίας για τις σχετικές εξετάσεις (e-learning, eassessment)
o πιστοποίησης των φορέων παροχής της κατάρτισης αυτής
o διαπίστευσης αξιολογητών και εξεταστών
Είναι προφανές ότι η παρεχόμενη κατάρτιση και πιστοποίηση θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις διεθνείς πρακτικές και ικανές να υποστηρίξουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο λειτουργιών και δομών των ΦΠΕ, της Δημόσιας Διοίκησης και των στελεχών
τους, που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.
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7. Σύστημα Δεικτών Μέτρησης Επιδόσεων των ΦΠΕ (Key Performance I Indicators KPI)
Αναφέρεται στην ανάπτυξης της μεθοδολογίας και του συστήματος κριτηρίων και δεικτών για
την μέτρηση των επιδόσεων των ΦΠΕ ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Ν. 3230/2004 για την «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

8.

Πιλοτικές εφαρμογές – Δράσεις ενημέρωσης & προβολής
Αναφέρεται:
o στην δοκιμαστική πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης σε ενδιαφερόμενους φορείς,
o στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και
o στην έκδοση ενημερωτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού
Βασικός σκοπός των πιλοτικών δράσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία διερεύνησης της μεταφερσιμότητας και της εφαρμοσιμότητας των σχετικών μεθόδων, εργαλείων και διαδικασιών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και να εκτιμηθεί το μέγεθος της απαιτούμενης προσπάθειας και δαπάνης ανάπτυξης του όλου συστήματος σε εθνική κλίμακα.

9.

Κλιμάκωση της εφαρμογής του συστήματος
Αναφέρεται:
o στον μηχανισμό προσέλκυσης και ένταξης των ενδιαφερόμενων προσώπων και φορέων
στο σύστημα ΑΠΕΦΠΕ και στην παροχή σχετικών κινήτρων,
o στην ιεράρχηση της εφαρμογής του συστήματος ανάλογα με την ωριμότητα των υπηρεσιών και την κρισιμότητα των έργων,
o στην προοδευτική ένταξη στο σύστημα και συντονισμό των επιμέρους φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία του
o στις προκαταρκτικές ενέργειες για την υποστήριξη των φορέων, που ενδιαφέρονται να
προβούν σε μία αυτό-αξιολόγηση ή αξιολόγηση από τρίτο μέρος,
o στην δημιουργία ενός δικτύου «Υποδειγματικών ΦΠΕ».

10. Εποπτεία – Επιτήρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη κατά το πρώτο στάδιο
εφαρμογής του συστήματος ΑΠΕΦΠΕ
Αναφέρεται στον μηχανισμό εξωτερικής συμβουλευτικής υποστήριξης, συντονισμού και διορθωτικών παρεμβάσεων τόσο προς τους φορείς και τους μηχανισμούς λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος όσο και προς τις αξιολογούμενες υπηρεσίες.

6.13

Ενέργειες 1ης προτεραιότητας
Ανεξάρτητα από την έκβαση και την προώθηση του προαναφερόμενων δράσεων, το ΤΕΕ
θα πρέπει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΥΠΑΚΥ, ΥΠΕΠΘ, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, κ.α.), να προωθήσει άμεσα την υλοποίηση των ενεργειών που περιγράφονται στο κεφ. 2.8 της παρούσας.
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