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Τι εννοούµε «ίδια µέσα»:

Την παραγωγή έργου ή υπηρεσίας από φορέα που 

χρησιµοποιεί δικούς του πόρους:

• Ανθρώπινο δυναµικό

• Τεχνογνωσία

• Εξοπλισµό και λοιπές υποδοµές



Μπορεί να χρησιµοποιήσει πόρους τρίτων;

Ναι,

υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι αυτοί είναι 

συµπληρωµατικοί και δεν κατατέµνεται η υλοποίηση 

του έργου σε επιµέρους αναθέσεις



Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται 
για την υλοποίηση µε ίδια µέσα;

• Πρόβλεψη στο πλαίσιο λειτουργίας του φορέα 

(καταστατικό, νόµος, ΥΑ κλπ) 

• ∆ιάθεση επαρκών ιδίων πόρων

• Χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε προσφυγή σε 

ανάδοχο (αρχή της οικονοµίας)



Πώς σχεδιάζεται η εκτέλεση του έργου;
(η Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα)

• Την περιγραφή του ΦΑ και τους επιδιωκόµενους στόχους

• Τους πόρους (ανθρώπινοι, µέσα κλπ) που θα διατεθούν

• Τους πόρους που θα αναζητηθούν από την αγορά

• Τις εγκαταστάσεις υλοποίησης

• Τα επί µέρους παραδοτέα

• Το χρονοδιάγραµµα (ανά παραδοτέο και συνολικά)

• Τον προϋπολογισµό (αναλυτικό & συνολικό)

• Τον τρόπο παρακολούθησης και παραλαβής του έργου



Ποιος ο σκοπός του σχεδίου απόφασης;

• Αποτελεί το σχέδιο υλοποίησης του έργου και 

αποτελεί «νοµική δέσµευση» (αυτοσύµβαση)

• Υποβάλλεται µαζί* µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης και 

αξιολογείται µαζί µε την πράξη

(*) Σχέδια Απόφασης  για υποέργα αρχαιολογικών εργασιών  
σε έργα τρίτων μπορεί να υποβάλλονται και μετά την ΑΕ



Ποιο το προσωπικό στο έργο;

• τακτικό προσωπικό του φορέα συνδέεται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας (µόνιµο, σύµβαση εργασίας 

πλήρους ή µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου)

• έκτακτο προσωπικό που συνδέεται µε το φορέα είτε µε 

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (πλήρους ή µερικής 

απασχόλησης), είτε µε σύµβαση µίσθωσης έργου



Πώς τεκµηριώνονται οι δαπάνες τακτικού 
προσωπικού;

• Απόφαση αρµοδίου οργάνου διοίκησης 

• Μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης 

(global timesheets) σε περίπτωση µερικής 

απασχόλησης στο έργο

• Μισθοδοτική κατάσταση

• ∆ιασφάλιση της µη διπλής χρηµατοδότησης



Πώς τεκµηριώνονται οι δαπάνες έκτακτου 
προσωπικού;

• Σύµβαση έργου ή εργασίας µε αντικείµενο την 

αποκλειστική απασχόληση στο έργο κλπ όρους

• Απασχόληση στις εγκαταστάσεις του φορέα

• Άσκηση «διευθυντικού δικαιώµατος»

• Φύλλο χρονοχρέωσης

• Έκθεση πεπραγµένων και βεβαίωση παραλαβής

• Μισθοδοτική κατάσταση

• Τιµολόγιο ή τίτλος κτήσης (απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης)



Ποιο προσωπικό δεν θεωρείται έκτακτο;
(σωρευτικά)

• Φυσικά πρόσωπα που συµβάλλονται µε συµβάσεις 

έργου ή υπηρεσιών 

• Αντικείµενο της σύµβασης είναι σαφώς 

προσδιορισµένο παραδοτέο 

• Εκτέλεση του αντικειµένου µε µέσα του φυσικού 

προσώπου και όχι του φορέα



Έκτακτο προσωπικό σε έργα ΑΕΙ/ΤΕΙ & 
ερευνητικών ιδρυµάτων:

• Υπότροφοι ερευνητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί 

φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες µε αποκλειστική 

απασχόληση στο έργο

• Λήπτες υποτροφιών ως βραβείων δεν θεωρούνται 

προσωπικό



∆ιακριτές διοικητικές & επιχειρησιακές 
λειτουργίες

Όργανο που αποφασίζει (∆Σ)

Όργανο που παρακολουθεί και παραλαµβάνει (ΕΠΠΕ)

Οµάδα υλοποίησης έργου



στη διάθεσή σας


