Κώδικας Δεοντολογίας διαχείρισης έργων ΕΕ
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα σύνολο αρχών και αξιών που περιγράφουν τις ευθύνες και τις
επαγγελματικές πρακτικές για τα άτομα και τις οργανώσεις στον τομέα της διαχείρισης του έργου της ΕΕ
για το σύνολο του κύκλου του έργου.
Εγώ, ως άτομο που εμπλέκεται στη διαχείριση των έργων της ΕΕ, δηλώνω την πρόθεση ...
Επικοινωνία
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...να είμαι ειλικρινής και να ενεργούμε με ακεραιότητα.
...να ενεργώ με υπευθυνότητα και σεβασμό προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
...να αναδεικνύω τη διαφάνεια στο έργο μου και στην επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
...να παρέχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με ακρίβεια και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος προς όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς.
...να σέβομαι το δικαίωμα του απορρήτου και την προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των ατόμων που συμμετέχουν στο
εκάστοτε έργο και να χρησιμοποιώ τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την εργασία για την οποία
προορίζεται.
...να σέβομαι πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων.
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Ποιότητα

...να στοχεύω πάντα για τη ψηλότερη ποιότητα των αποτελεσμάτων.
...να διασφαλίζω ότι τα αποτελέσματα του έργου είναι σχετικά με τους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες / δικαιούχους του έργου.
...να παρακολουθώ την πρόοδο του έργου τακτικά, ειδικά σχετικά με τις παραδοχές που έγιναν κατά τη φάση του σχεδιασμού
του έργου.
...να ελέγχω και να επηρεάζω όλους τους σχετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων των έργων.
...να τηρώ τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και του Human Rights-Based Approach (HRBA).

Επαγγελματισμός
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...να προσπαθώ να είμαι αποτελεσματικός/η και αποδοτικός/η με την εφαρμογή αναγνωρισμένων μεθόδων και εργαλείων
διαχείρισης έργων ανάλογα με την περίπτωση.
...να προσπαθώ συνεχώς να βελτιώσω τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου στον τομέα της διαχείρισης έργων.
...να είμαι εξοικειωμένος και να βελτιώνω συνεχώς τις γνώσεις μου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
στόχους της, τα νομικά έγγραφα και τα προγράμματα χρηματοδότησης.
...να αποδέχομαι μόνο δεσμεύσεις για τις οποίες έχω την εμπειρία και τις ικανότητες.
...να αξιολογώ και μαθαίνω από την άποψη των τελικών χρηστών, και να αναζητώ τρόπους για βελτίωση της δική μου
απόδοσης.
...να τεκμηριώνω, να αναφέρω και να διαδίδω τα διδάγματα και να διατηρώ την τεκμηρίωση των έργων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.
...να ενεργώ με ηγεσία.

Ενδιαφέροντα

...να γνωρίζω τα διάφορα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του έργου.
...να σέβομαι τα διαφορετικά συμφέροντα των εταίρων του έργου και να συζητώ προκαταρτικά τις όποιες συγκρούσεις
συμφερόντων, με τους εταίρους της κοινοπραξίας.
...να αναπτύσσω και να σεβόμαι τις επίσημες συμφωνίες μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου.

Λογοδοσία

...να διατηρώ το κόστος των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες / πελάτες σε προσιτά επίπεδα και να εφαρμόζω μηχανισμούς
για διαφάνεια του κόστους.
...να διασφαλίζω ότι οποιαδήποτε εργασία για την προετοιμασία της πρότασης, ανεξάρτητα από την επιτυχία της πρότασης, θα
πρέπει να αμείβεται λογικά.
...να απορρίπτω την κάθε μορφή διαφθοράς.
...να χρησιμοποιώ το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου σωστά.
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