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1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΡΓΟ: Ολοκληρωµένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείµενο που 
µπορεί να προσδιορίζεται µε το χαρακτήρα της υλικής 
(υλικοτεχνικής υποδοµή – εξοπλισµός) ή άυλης παρέµβασης 
(καταρτίσεις κάθε είδους, ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα 
κλπ) 

Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ’ ΚΠΣ (ΜΟ∆) 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, 
αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση 
πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του 
άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και 
λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση 

Πηγή: ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013» 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται 
για την υλοποίηση του Έργου µέχρι την ολοκλήρωση του. Για 
παράδειγµα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέµβαση, το ΦΑ 
µπορεί να συνίσταται σε µελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες 
(εκσκαφές, σκυροδέµατα, τοιχοποιία κλπ.). 

Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ’ ΚΠΣ (ΜΟ∆) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύµβαση µεταξύ 
Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για 
να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείµενο του Έργου. 

Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ’ ΚΠΣ (ΜΟ∆) 

ΑΡΧΕΙΟ: Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει αποτελέσµατα που έχουν 
επιτευχθεί ή παρέχει αποδείξεις από ενέργειες που έχουν γίνει. 

Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems —
Fundamentals and vocabulary 
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2 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ  

Π.Ν.ΑΙ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΠΣ: Περιφερειακό Συµβούλιο 

ΠΕ: Περιφερειακή Επιτροπή 

∆Α: ∆ιαχειριστική Αρχή 

ΜΟ∆: Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης 

Σ∆Ε:  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 

ΥΣ∆Ε Υπεύθυνος Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων 

Σ∆Π: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ΥΣ∆Π: Υπεύθυνος Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας 

Π∆Ε: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Τ∆Ε: Τεχνικό ∆ελτίο Έργου 

ΠΠΕ: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΓΛΣ: Γενικό Λογιστικό Σύστηµα 

Υ∆Ε: Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
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3 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

3.1 ΣΚΟΠΟΣ 

Το παρόν Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης έργων είναι µια συνοπτική περιγραφή των 
κανόνων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 
την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας στον προγραµµατισµό, τον 
σχεδιασµό και ωρίµανση, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά µε την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας της Π.Ν.ΑΙ για τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007 - 2013. 
Αποτελεί δε µέρος της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 
Π.Ν.ΑΙ.  

Η τήρηση των αναφερόµενων στο παρόν εγχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το 
σύνολο των εργαζοµένων της Π.Ν.ΑΙ ανεξαρτήτως από το επίπεδο της ιεραρχίας ή 
τη θέση εργασίας.  

3.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Μετά την έγκριση του από το Περιφερειακό Συµβούλιο της Π.Ν.ΑΙ, το παρόν 
εγχειρίδιο χρησιµοποιείται:  

• Για την ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων συνεργατών της Π.Ν.ΑΙ στην 
υλοποίηση των έργων 

• Στον προγραµµατισµό, σχεδιασµό και γενικότερα στην κατασκευή των 
έργων 

• Στην αξιολόγηση της απόδοσης των σχετικών διεργασιών / διαδικασιών 

• Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των κριτηρίων της 
διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων της 
περιόδου 2007 – 2013. 

Περιλήψεις του Εγχειριδίου σε οποιαδήποτε γλώσσα µπορούν να χρησιµοποιούνται 
κατά την κρίση του Περιφερειάρχη, µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε το περιεχόµενο του παρόντος Εγχειριδίου και καλύπτονται πλήρως από 
αυτό. 

Μετά την επίσηµη πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και την 
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, η χρήση του παρόντος Εγχειριδίου 
εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις του ∆ιαπιστευµένου Φορέα Πιστοποίησης και των 
Ειδικών Υπηρεσιών (∆ιαχειριστικές Αρχές / Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές ή 
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης).  
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Σύνταξη εγγράφων  

Τα έγγραφα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων σχεδιάζονται και συντάσσονται µε 
ευθύνη του ΥΣ∆Ε, µετά και από πιθανές υποδείξεις / προτάσεις του αρµόδιου 
προσωπικού της Π.Ν.ΑΙ.  

Για τη σύνταξη των εγγράφων του Σ∆Ε, γίνεται χρήση τυποποιηµένης µορφής και 
δοµής περιεχοµένων (προτύπου εγγράφου) µε στόχο την οµοιοµορφία. Τα έγγραφα 
του Σ∆Ε φέρουν συγκεκριµένες πληροφορίες όπως: 

- Κωδικό και τίτλο αναγνώρισης 

- Κατάσταση εγγράφου 

- Ηµεροµηνία ισχύος 

- Έκδοση 

- Σελιδοποίηση 

- Υπεύθυνο σύνταξης 

- Υπεύθυνο έγκρισης 

- Κωδικοποίηση εγγράφων 

Το σύστηµα κωδικοποίησης που έχει χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη του 
παρόντος πρότυπου συστήµατος βασίζεται στην κατά αύξοντα αριθµό αρίθµηση των 
διαδικασιών του συστήµατος (∆ΧΧ.ΥΥ).  

Η κωδικοποίηση δύναται να µην εφαρµοστεί σε έγγραφα στα οποία υπάρχει 
πρακτική δυσκολία, π.χ. έγγραφα τα οποία παράγονται από λογισµικό. 

Ανασκόπηση και έγκριση εγγράφων 

Τα έγγραφα του Σ∆Ε ανασκοπούνται πριν την έγκρισή τους από τους 
εµπλεκόµενους στην εφαρµογή του υπό εξέταση εγγράφου, µε στόχο την 
ενσωµάτωση τυχόν παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό, κάθε νέο έγγραφο ή αλλαγή 
σε ήδη υπάρχον στο σύστηµα, αποστέλλεται για σχολιασµό στο σύνολο των 
εµπλεκοµένων στην εφαρµογή του.  

Αφού το έγγραφο οριστικοποιηθεί εγκρίνεται τελικά από τον εκπρόσωπο της 
∆ιοίκησης.   

∆ιανοµή εγγράφων 

Η διανοµή των εγγράφων του Σ∆Ε πραγµατοποιείται σε όλες τις θέσεις εργασίας 
όπου απαιτείται η χρήση τους,  µε ευθύνη του ΥΣ∆Ε. 

Εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί τροποποίηση υφιστάµενου εγγράφου αποσύρεται η 
παλιά έκδοση από όλες τις θέσεις εργασίας, µε ευθύνη του ΥΣ∆Ε και καταχωρείται 
σε κατάλληλο αρχείο. 

Η διανοµή των εγγράφων του Σ∆Ε αποτυπώνεται στο Ε09.05/1 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ∆Π» 
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Αρχειοθέτηση εγγράφων 

Τα έγγραφα του Συστήµατος Ποιότητας χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

- Ισχύοντα έγγραφα 

- Υπό ανάπτυξη έγγραφα 

- Αποσυρθέντα / εκτός ισχύος 

Κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες αρχειοθετούνται κατάλληλα µε ευθύνη του 
ΥΣ∆Ε.  

Ειδικότερα, τα αποσυρθέντα / εκτός ισχύος έγγραφα φυλλάσονται σε σχετικό 
φάκελο. 
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4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

4.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

4.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Η Π.Ν.ΑΙ ακολουθώντας τη στρατηγική της για συνεχή αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, µεριµνά για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών όχι µόνο αυτών που ορίζονται από τη σχετική 
νοµοθεσία αλλά και όλων των υπηρεσιών της που προέρχονται από την 
πρωτοβουλία και την προσπάθεια της Π.Ν.ΑΙ για την εκπλήρωση των πραγµατικών 
αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών. 

Μεριµνά επίσης για τη συστηµατική βελτίωση των υποδοµών της.  

Αυτό επιτυγχάνεται µε την καταγραφή των αδυναµιών της υφιστάµενης υποδοµής 
και της µεθοδευµένης παρέµβασης. 

Η λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ και η διαχείριση των έργων καθορίζονται 
από τη σχετική νοµοθεσία.  

4.1.2 ∆ιαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νοµοθεσίας 

Με στόχο την διασφάλιση της συµβατότητας του θεσµικού / κανονιστικού  πλαισίου 
λειτουργίας της Π.Ν.ΑΙ µε την υλοποίηση των σχεδιαζόµενων έργων έχει 
καθορισθεί διαδικασία για τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
την αξιολόγηση και την αξιοποίηση όλων των νοµικών κειµένων τα οποία 
εκδίδονται στη διάρκεια του χρόνου, τον έγκαιρο εντοπισµό των αλλαγών που 
αφορούν τον Οργανισµό και την ένταξη των απαραίτητων προσαρµογών στη 
διαχείριση των έργων.  

4.1.2.1 ∆ιαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νοµοθεσίας  

Σύµφωνα µε την διεργασία ∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ του Σ∆Π της 
Π.Ν.ΑΙ, το Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας έχοντας την ευθύνη συγκεντρώνει το 
σύνολο της νοµοθεσίας του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που αφορά τη 
λειτουργία, τις αρµοδιότητες, την ανάθεση και διαχείριση δηµοσίων συµβάσεων 
(έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών).  

∆ιαθέτει δε σχετικό αρχείο των νόµων σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή.  

Στις περιπτώσεις τροποποίησης κάποιου νόµου, µετά την αρχειοθέτηση της νέας 
έκδοσης στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας, οι εκάστοτε υπεύθυνοι εξετάζουν το 
περιεχόµενο των αλλαγών και προτείνουν, όπου απαιτείται, τις αναγκαίες αλλαγές 
οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στις διαδικασίες.   

Για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων εξετάζεται, επιπλέον η 
συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου  µε το Κοινοτικό δίκαιο και την εθνική νοµοθεσία καθώς και το απαιτούµενο 
νοµικό πλαίσιο του προγράµµατος.  
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4.1.2.2 Παροχή νοµικής υποστήριξης 

Η Π.Ν.ΑΙ διαθέτει Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας το οποίο µε σκοπό την απάλειψη των 
οποιωνδήποτε νοµικών προβληµάτων που σχετίζονται είτε µε τη λειτουργία της 
Π.Ν.ΑΙ, είτε µε την υλοποίηση των έργων ενηµερώνεται για κάθε νέα νοµοθεσία και 
για τις τροποποιήσεις των ισχυόντων.  

Μετά την εξέταση των νοµικών κειµένων, αξιολογεί τις απαιτήσεις και  ενηµερώνει 
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Π.Ν.ΑΙ. Στις περιπτώσεις που οι νέοι νόµοι ή οι 
τροποποιήσεις των ισχυόντων οδηγήσουν σε αλλαγές, τότε το Γραφείο Νοµικής 
Υπηρεσίας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας εντάσσει τις 
νέες απαιτήσεις στις διαδικασίες λειτουργίας της Π.Ν.ΑΙ.  

Έτσι διασφαλίζεται η εναρµόνιση της λειτουργίας της Π.Ν.ΑΙ µε τις απαιτήσεις του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου.  

Ότι αφορά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων ο υπεύθυνος του 
Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας ελέγχει εάν το θεσµικό πλαίσιο της Π.Ν.ΑΙ καλύπτει τις 
σχετικές νοµοθετικές απαιτήσεις του έργου. 

Με τη συµµετοχή του στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχει την εφαρµογή από τους 
εµπλεκόµενους του θεσµικού πλαισίου του έργου. Στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν αποκλίσεις συµµετέχει στον ορισµό των απαιτούµενων διορθωτικών 
ενεργειών.  

Τα στελέχη του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της 
Π.Ν.ΑΙ στην διαχείριση των νοµικών θεµάτων και στην επίλυση κάθε σχετικού 
προβλήµατος. 

4.2 ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Ο καθορισµός και η υλοποίηση των έργων του ετήσιου επιχειρησιακού 
προγράµµατος της Π.Ν.ΑΙ  πραγµατοποιείται στα παρακάτω στάδια : 

• Προγραµµατισµός και παρακολούθηση έργων (διαχείριση χαρτοφυλακίου) 
και ενεργειών 

• Σχεδιασµός και ωρίµανση των έργων 

• ∆ιενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση συµβάσεων 

• Παρακολούθηση και διαχείριση έργων και πιστοποίηση του φυσικού 
αντικειµένου των έργων 

• Οικονοµική διαχείριση των έργων 

• Ολοκλήρωση των έργων 

Οι ενέργειες που ακολουθούνται στα προαναφερόµενα στάδια υλοποίησης των 
έργων, αναφέρονται στις αντίστοιχες τεκµηριωµένες διαδικασίες του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Έργων της Π.Ν.ΑΙ. Στις διαδικασίες αναφέρονται επίσης και τα 
χρησιµοποιούµενα τυποποιηµένα έντυπα για τη καταγραφή των στοιχείων. 
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4.2.1 Προγραµµατισµός και παρακολούθηση έργων (διαχείριση  χαρτοφυλακίου) 

Η ∆ιοίκηση της Π.Ν.ΑΙ σε µια συνεχή προσπάθεια, βελτιώνει την απόδοση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
συστηµατική ανάλυση των αποτελεσµάτων των ελέγχων και την αξιολόγηση µέσω 
δεικτών της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της Π.Ν.ΑΙ.  

Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αναδεικνύουν τα ασθενή σηµεία για τα οποία 
ακολουθώντας συγκεκριµένη διαδικασία, ορίζονται διορθωτικές παρεµβάσεις µε την 
εφαρµογή των οποίων επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των υποδοµών και της 
λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ. 

Στις διαδικασίες ∆01.01, ∆01.02, ∆01.03 και ∆01.04 περιγράφονται όλες οι 
ενέργειες που ακολουθούνται για την: 

• ∆ιερεύνηση και καταγραφή των αναγκών 

• ∆ιαµόρφωση των εισηγήσεων  

• ∆ιαµόρφωση της συνολικής ετήσιας πρότασης / έγκριση  

• Κατηγοριοποίηση των έργων 

• Τροποποίηση του ετήσιου προγράµµατος  

• Ένταξη των έργων σε προγράµµατα συγχρηµατοδότησης 

• Παρακολούθηση των έργων 

Όλα τα στοιχεία διαµόρφωσης του ετήσιου επιχειρησιακού προγράµµατος της 
Π.Ν.ΑΙ  καταγράφονται σε τυποποιηµένα έντυπα. 

4.2.2 Σχεδιασµός και ωρίµανση έργων 

Μετά την οριστικοποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράµµατος έργων της 
Π.Ν.ΑΙ, το πρόγραµµα προωθείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση. Με την 
έγκρισή του κοινοποιείται στους υπεύθυνους των ∆ιευθύνσεων, των Τµηµάτων και 
των Γραφείων. 

Στο εγκεκριµένο πρόγραµµα αναφέρονται όλα τα σχετικά στοιχεία για κάθε έργο 
όπως: 

• Ο κωδικός και η περιγραφή του έργου 

• Η διαδικασία εκτέλεσης: ανάθεση, δηµοπράτηση, αυτεπιστασία 

• Ο προϋπολογισµός 

• Ο τρόπος χρηµατοδότησης 

• Οι τροποποιήσεις του έργου / περιγραφή 

• Η ηµεροµηνία αποπεράτωσης 

• Το συνολικό κόστος κλπ 
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Το στάδιο σχεδιασµού της ωρίµανσης των έργων ξεκινά µε τον ορισµό για κάθε 
έργο της «οµάδας σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου» και της «οµάδας έργου» για 
την υλοποίηση – παρακολούθηση του.  

Όλες οι ενέργειες που ακολουθούνται, από τους εµπλεκόµενους, στο στάδιο 
σχεδιασµού και ωρίµανσης των έργων περιγράφονται στις διαδικασίες ∆02.01, 
∆02.02, ∆02.03, ∆02.04. Στις διαδικασίες αναφέρονται επίσης οι αρµοδιότητες και 
τα έντυπα που χρησιµοποιούνται.    

4.2.3 ∆ιενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση συµβάσεων 

Η ανάγκη προµήθειας συγκεκριµένων υλικών ή υπηρεσιών απορρέουν από τα έργα 
που έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση της Π.Ν.ΑΙ στα πλαίσια του ετήσιου 
προγράµµατος της Π.Ν.ΑΙ καθώς και από τις ανάγκες που προκύπτουν από την 
λειτουργία και την βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της.   

Για κάθε εγκεκριµένο έργο ορίζεται µεταξύ των άλλων και η διαδικασία εκτέλεσης 
του έργου (ανάθεση, δηµοπράτηση, αυτεπιστασία) καθώς και τα υλικά / υπηρεσίες 
που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. 

Η «οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου» ορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ακριβή προσδιορισµό των προς προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών όπως:  

επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης, την ποσότητα, την περιγραφή του είδους / 
υπηρεσίας, τον κωδικό, εάν υπάρχει, το τµήµα παραλαβής, την ενδεικτική τιµή, τις 
ειδικές απαιτήσεις / προδιαγραφές, κλπ. 

Για την ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών, η ΝΑ∆ υπόκειται σε θεσµικό πλαίσιο 
απολύτως συµβατό µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ειδικότερα, οι 
προµήθειες και υπηρεσίες ανατίθενται µε το Ν. 2286/95 και το Π∆ 28/1980. Σε 
κάθε περίπτωση ισχύουν τα Π∆ 60/07 και 59/07. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση του έργου ανατίθεται σε εξωτερικό 
φορέα (ανάδοχο), η ανάθεση πραγµατοποιείται µέσω εφαρµογής κατάλληλων 
διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση του ισχύοντος κατά περίπτωση 
θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια από την προετοιµασία και 
προκήρυξη του διαγωνισµού έως και την υπογραφή της σύµβασης. 

Στην διαδικασία ∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ περιγράφονται όλες οι ενέργειες που 
ακολουθούνται από τους εµπλεκόµενους στην προµήθεια των υλικών και στις 
διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισµών για την επιλογή των αναδόχων.  

Η εφαρµογή της διαδικασίας ∆03.01 διασφαλίζει την τεκµηριωµένη, κατά νόµο, 
ανάθεση των έργων και την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίησή 
τους. 

4.2.4 Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων  

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αποτελεί, για τη Π.Ν.ΑΙ, το πλέον 
κρίσιµο στάδιο στην πορεία υλοποίησης των έργων που προγραµµατίζει και 
υλοποιεί. Στο στάδιο αυτό οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Π.Ν.ΑΙ, ακολουθώντας 
συγκεκριµένες διαδικασίες, λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλίζουν ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση το σχεδιασµό του και τις 
απαιτήσεις όπως αυτές έχουν καθορισθεί κατά τον σχεδιασµό του έργου και 
περιγράφονται στις µελέτες, τα τεύχη δηµοπράτησης και τη σύµβαση ανάθεσης του 
έργου.  
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Στα πλαίσια του σχεδιασµού και ωρίµανσης των έργων έχουν καθορισθεί τα θέµατα 
που αφορούν : 

• Την διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων των έργων 

• Την διαχείριση της επικοινωνίας των εµπλεκοµένων και της διαχειριστικής 
αρχής 

• Την διαχείριση των θεµάτων και των αλλαγών των έργων 

• Τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των πιθανών κινδύνων 

• Την διασφάλιση της ποιότητας µέσω ελέγχων και δοκιµών 

• Τους ελέγχους και την παραλαβή του φυσικού αντικειµένου των έργων 

• Την διαχείριση αποκλίσεων  

• Την τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης των έργων  

Οι προαναφερόµενες διαδικασίες αποτελούν µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία 
διαχείρισης έργων η οποία υποστηρίζει την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
έργων.  

Η διαχείριση έργου αφορά τον σχεδιασµό και οργάνωση των απαιτούµενων 
δραστηριοτήτων και πόρων προκειµένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του έργου 
εντός του χρονοδιαγράµµατος και των λοιπών παραµέτρων σχεδιασµού (κόστος, 
τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ). 

Η επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς αποτελεί τµήµα της διαχείρισης ενός 
έργου. Ειδικότερα η επικοινωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή περιγράφεται µε 
σαφήνεια λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Βάσει των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου του 
έργου ελέγχεται  η πρόοδος των έργων ως προς το φυσικό αντικείµενο και τις 
µεταβολές του, καθώς και τα αναγκαία µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται για τη 
διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου. Η εφαρµογή τους έχει 
ως αποτέλεσµα τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών του φυσικού 
αντικειµένου που αναφέρονται στο σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο, στη διακήρυξη και στη 
σύµβαση ανάθεσης έργου. 

Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην παρακολούθηση και στη 
διαχείριση των έργων καθώς και τα τυποποιηµένα έντυπα που χρησιµοποιούνται 
αναφέρονται στις διαδικασίες ∆04.01, ∆04.02, ∆04.03, ∆04.04, ∆04.05, ∆04.06 και 
∆04.07 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων.  

4.2.5 Οικονοµική διαχείριση των έργων  

Το στάδιο της ωρίµανσης των έργων και ειδικότερα στον ορισµό της «οµάδας 
έργου» ορίζεται ο υπεύθυνος της οικονοµικής διαχείρισης του έργου. 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 14 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Στο στάδιο προετοιµασίας έναρξης υλοποίησης του έργου, ο υπεύθυνος της 
οικονοµικής διαχείρισης (από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού κ΄Λογιστικής 
∆ιαχείρισης) µεριµνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που 
αφορούν τις πληρωµές και τις εισπράξεις από τα προγράµµατα χρηµατοδότησης. 
Στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται σε προγράµµατα συγχρηµατοδότησης σε 
συνεργασία µε τον υπεύθυνο του αρµόδιου Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας  και το 
Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων  και Έργων της  ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού  καταγράφουν τον χρόνο και τα ποσά τα οποία θα αποπληρωθούν 
από το πρόγραµµα στα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου, σε συνεργασία µε 
την Ε∆Α, η οποία προτείνει τις επιµέρους ετήσιες πιστώσεις για τα έργα και τις 
µηνιαίες τους. 

Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία διαµορφώνει τον προϋπολογισµό του έργου. Τα 
στοιχεία του προϋπολογισµού του έργου εισάγονται στο µηχανογραφηµένο 
λογιστικό σύστηµα της Π.Ν.ΑΙ.   

Κατά την εξέλιξη του έργου και µετά την υποβολή αιτήµατος πληρωµής από 
προµηθευτές ή αναδόχους ο υπεύθυνος της οικονοµικής διαχείρισης του έργου 
αφού ελέγξει την επιλεξιµότητα της δαπάνης προωθεί τα σχετικά έγγραφα. Αφού 
προηγουµένως έχει προσκοµιστεί η προέγκριση πληρωµής του αντίστοιχου 
λογαριασµού από την Ε∆Α, στο αρµόδιο Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας για την 
διεκπεραίωση της πληρωµής. Ο υπεύθυνος του Ταµείου ακολουθώντας τις 
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας προβαίνει στην διεκπεραίωση των πληρωµών. 

Στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων ο υπεύθυνος της οικονοµικής 
διαχείρισης του έργου αφού εξετάσει τους κανόνες που αφορούν την πράξη και τις 
απαιτήσεις που τίθενται από το πλαίσιο χρηµατοδότησής του έργου καθώς και από 
τους γενικούς κανόνες οικονοµικής διαχείρισης καθορίζει τις απαιτήσεις και τα 
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ικανοποίησή τους (έλεγχος νοµιµότητας 
οικονοµικού, έλεγχος επιλεξιµότητας δαπανών, τήρηση χωριστής λογιστικής 
µερίδας, κλπ)  

Μετά την υλοποίηση συγκεκριµένων σταδίων του έργου, όπως αυτά ορίζονται από 
το πρόγραµµα χρηµατοδότησης, ο υπεύθυνος της οικονοµικής διαχείρισης του 
έργου προετοιµάζει τα απαραίτητα απολογιστικά έγγραφα τα οποία και προωθεί 
στην αρµόδια διαχειριστική αρχή. Μεριµνά δε για την έγκαιρη αποπληρωµή των 
αναλογούντων ποσών. 

Ο υπεύθυνος της οικονοµικής διαχείρισης του έργου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
του, ελέγχει την συµφωνία των παραστατικών λογιστικών εγγράφων και των 
ταµειακών ροών, την ορθότητα των καταχωρήσεων στο µηχανογραφικό σύστηµα, 
των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασµού και γενικά ελέγχει την τήρηση των 
υποχρεώσεων.  

Στις περιπτώσεις που διαπιστώσει αποκλίσεις στις καθορισµένες ενέργειες τήρησης 
των υποχρεώσεων καθώς και µεταξύ των προϋπολογισθέντων και των 
απολογιστικών µεγεθών ερµηνεύει τις αποκλίσεις ενηµερώνει την «οµάδα έργου» 
και εισηγείται στις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. 

Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
έργου, ο υπεύθυνος της οικονοµικής διαχείρισης του έργου συνεργάζεται µε τους 
υπεύθυνους των υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ και της Ε∆Α, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
αµφίδροµη ενηµέρωση σχετικά µε την τεχνική και οικονοµική εξέλιξη του έργου.    

Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην οικονοµική διαχείριση των 
έργων καθώς και τα τυποποιηµένα έντυπα που χρησιµοποιούνται αναφέρονται στις 
διαδικασίες ∆05.01, ∆05.02 και ∆05.03 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων.  
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4.2.6 Ολοκλήρωση του έργου  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική παραλαβή του φυσικού 
αντικειµένου του έργου η «επιτροπή παραλαβής έργου» διενεργεί το διαχειριστικό 
κλείσιµο του έργου. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη της «επιτροπής παραλαβής έργου» 
ανάλογα µε τις αρµοδιότητες τους ελέγχουν εάν έχουν διεξαχθεί όλες οι ενέργειες 
οι οποίες είχαν καθορισθεί κατά τον σχεδιασµό της υλοποίησης του έργου. Σε 
περίπτωση που δεν διαπιστωθεί κάποια απόκλιση ελέγχουν την πληρότητα του 
φακέλου και στη συνέχεια προωθούν τον φάκελο προς αρχειοθέτηση.  

Τελευταία ενέργεια της «επιτροπή παραλαβής έργου» είναι η αξιολόγηση της 
ικανοποίησης των ενδιαφεροµένων / επωφελούµενων µερών από την υλοποίηση 
και του αποτελέσµατος του έργου. 

Τα αποτελέσµατα µετά την αξιολόγηση ως προς την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί κοινοποιούνται στις ∆ιευθύνσεις και στη ∆ιοίκηση της Π.Ν.ΑΙ. 
Αρχειοθετούνται δε στον φάκελο του έργου.  

Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην ολοκλήρωση των έργων καθώς 
και τα τυποποιηµένα έντυπα που χρησιµοποιούνται αναφέρονται στη διαδικασία  
∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων.  
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  Π.Ν.ΑΙ 
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εµπλεκόµενες µονάδες στις λειτουργίες 
υλοποίησης έργων, οι βασικές αρµοδιότητες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί µέσω των 
∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Συγχρ/νων Έργων, η σχετική διαδικασία από την οποία προκύπτει 
ο κάθε ρόλος καθώς και η υπηρεσιακή µονάδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία 
ενσωµατώνει τις αναφερόµενες λειτουργίες.     

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

1. 
Προγραµµα-

τισµός έργων / 

ενεργειών 

∆01.01 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ν.ΑΙ  

∆01.03 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ν.ΑΙ 

∆01.04 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

 

Προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης 

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού 

 

-Καταγραφή αναγκών 

έργων 

-Αρχική αξιολόγηση 

-Εισηγήσεις υλοποίησης 

έργων 

-Συντονισµό της µονάδας 

Προγραµµατισµού έργων 

για την συγκέντρωση 

εισηγήσεων  

-Κατάρτιση συνολικής 

πρότασης ετήσιου 

προγράµµατος έργων 

-Εισήγηση πρότασης 

ετήσιου προγράµµατος 

έργων 

-∆ιαχείριση αλλαγών/ 

τροποποίηση 

προγράµµατος 

-Παρακολούθηση 

υλοποίησης 

 

∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού 

Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

2. 
Προγραµµα-

τισµός  

ενεργειών  / 

δυνατοτήτων 

χρηµατοδό-

τησης 

∆01.02 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ-

ΣΗΣ 

Στελέχη Τµήµατος 

Σχεδιασµού  

Περιφερειακής 

Πολιτικής 

 

Στελέχη Τµήµατος 

Εφαρµογής 

Προγραµµάτων & 

Έργων 

-Παρακολούθηση των 

δυνατοτήτων 

συγχρηµ/τησης έργων 

-Καταγραφή ευκαιριών 

χρηµατοδότησης 

-Ενηµέρωση 

ενδιαφερόµενων/ παροχή 

διευκρινήσεων σε κάθε 

περίπτωση εντοπισµού 

ευκαιρίας 

∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού 

Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

3. 
Ανασκόπηση 

και έγκριση 

του 

προγράµµατος 

∆01.03 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Περιφερειάρχης 

 

Π.Σ. / Περιφερειάρχης 

 

-Ανασκόπηση και 

οριστικοποίηση του 

προγράµµατος  

-Έγκριση του τελικού 

ετήσιου προγράµµατος 

(είτε προς ωρίµανση είτε 

προς υλοποίηση) έργων 

 

4. 
Ανασκόπηση 

πορείας έργων 

∆01.04 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 

Περιφερειάρχης 

 

-Λήψη γνώσης για την 

πορεία των έργων 

-Λήψη των απαραίτητων 

µέτρων σε περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 19 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

5. 
Σχεδιασµός 

της ωρίµανσης 

έργων  

∆02.01 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

∆02.02 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

 

∆02.03 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

∆04.04  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

 
Στελέχη οµάδας έργου 

 

- Προγραµµατισµός και 

καθορισµός των απαιτήσεων  

του σχεδιασµού των έργων 

και των ενεργειών που είναι 

απαραίτητες για την 

ωρίµανσή τους 

- ∆ιερεύνηση µέσω της Ε∆Α 

προσκλήσεων που έχουν 

βγει από Υπουργεία, 

Κεντρικούς φορείς κλπ, για 

το είδος των έργων που 

µπορούν να προταθούν σε 

αυτές τυχόν διαθέσιµα ποσά, 

και βάση αυτών να γίνουν οι 

προτάσεις των έργων.   

- ∆ηµιουργία για κάθε έργο 

τον φάκελο σχεδιασµού και 

ωρίµανσης έργου στον 

οποίον αρχειοθετούνται όλα 

τα έγγραφα, έντυπα, 

µελέτες κλπ που αφορούν 

τον σχεδιασµό και ωρίµανση 

του έργου 

- Μελέτη και καθορισµό του 

θεσµικού πλαισίου του 

έργου και ενσωµάτωση στη 

διαδικασία σχεδιασµού και 

ωρίµανσης νέες ή 

υπάρχουσες οδηγίες 

- Εξέταση όλων των 

σχετικών µε το έργο 

στοιχείων  

- Μεριµνά έτσι ώστε η 

εκτέλεση των εργασιών να 

γίνεται σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα που έχει 

καθορισθεί 

- Εντοπισµό, ανάλυση και 

καθορισµό των  κίνδυνων 

που µπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο όχι µόνο τη 

υλοποίηση του έργου, αλλά 

την χρονική καθυστέρηση 

και την αύξηση του 

κόστους κατασκευής του 

έργου. 

- Καθορισµό των 

υποχρεώσεων της 

οικονοµικής διαχείρισης. 

Η  οµάδα έργου 

περιλαµβάνει 

στελέχη από όλες 

τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 20 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

6. 
Ωρίµανση 

Έργων 

(εκπόνηση 

µελετών 

έργων) 

∆02.01 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆02.02 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

∆02.03 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Στελέχη της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων (Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

- ∆ιασφάλιση της 

εκπόνησης των 

απαιτούµενων µελετών 

για την ωρίµανση και 

υλοποίηση έργων της 

Π.Ν.ΑΙ κατά τρόπο 

έγκαιρο και µε τα 

απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά 

ποιότητας 

- ∆ιασφάλιση των 

απαιτούµενων 

αδειοδοτήσεων ή /και 

απαλλοτριώσεων για την 

ωρίµανση και υλοποίηση 

των έργων 

-Ποιοτικός έλεγχος 

µελετών 

∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

7. 
Ωρίµανση 

Έργων 

(επίβλεψη 

µελετών 

έργου) 

∆04.05   

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΟΥ  

∆04.06  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

 

Προϊστάµενος  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων (Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

-Παρακολούθηση 

εξέλιξης ενεργειών 

ωρίµανσης έργων και 

τήρηση σχετικού 

φακέλου ωρίµανσης 

έργων 

-Υλοποίηση ή επίβλεψη 

υλοποιούµενων µελετών  

-Ποιοτικός έλεγχος 

µελετών 

 

 

 

∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 21 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

8. 
Ωρίµανση 

Έργων 

(∆ιαδικασία 

Υποβολής 

προς ένταξη 

έργων) 

∆02.01 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆02.04   

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-

ΤΗΣΗ 

 

 

Στελέχη Τµήµατος 

Σχεδιασµού  

Περιφερειακής 

Πολιτικής 

Στελέχη Τµήµατος 

Εφαρµογής 

Προγραµµάτων & 

Έργων 

 

- Επικοινωνία µε 

διαχειριστική αρχή – 

φορέα χρηµατοδότησης 

έργου 

- Σύνταξη Τεχνικού 

∆ελτίου Έργου βάσει των 

οδηγιών του εκάστοτε 

αρµόδιου φορέα 

διαχείρισης και του 

Σχεδίου Υλοποίησης του 

Έργου 

- Έλεγχος Τ∆Ε ως προς 

την πληρότητα και την 

αρτιότητά τους 

- ∆ιανοµή έγγραφων 

έργου και ενηµέρωση 

εµπλεκοµένων 

∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού 

Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 22 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

9. 
∆ιενέργεια 

διαγωνισµών  

∆03.01 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Τεχνικός Υπεύθυνος  

Έργου 

 

 

Οικονοµικός  

Υπεύθυνος  Έργου 

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Νοµικής 

Υποστήριξης 

 

-Κατάρτιση τευχών 

διακηρύξεων / 

δηµοπράτησης έργων 

-∆ιενέργεια διαγωνισµών 

επιλογής αναδόχου 

-Κατάρτιση συµβάσεων 

σε συνεργασία µε το 

νοµικό τµήµα 

-Εφαρµογή και έλεγχος 

εφαρµογής των 

διατάξεων 

δηµοσιοποίησης / 

δηµοσιότητας 

- ∆ιασφάλιση της νόµιµης 

αξιολόγησης των 

προσφορών των 

διαγωνιζοµένων,  η 

εισήγηση στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο/ 

Επιτροπή  

- ∆ιασφάλιση  των 

ενεργειών που 

απαιτούνται από την 

κατακύρωση του 

διαγωνισµού και µέχρι 

την υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

- ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 

 

- Νοµική Υπηρεσία 

 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 23 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

10. 
Ανάθεση – 

διαχείριση 

συµβάσεων  

∆03.01 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

 
Μέλη Επιτροπών 

∆ιαγωνισµού 
 

  
 

 
Σηµαντικές γνωµοδοτικές 
και αποφασιστικές 
αρµοδιότητες κατά τη 
διαδικασία των 
διαγωνισµών έχουν οι 
Επιτροπές ∆ιαγωνισµού, 
που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 παρ. 2 του 
ν. 3263/04 (για τα έργα) 
σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 21 
και 22 του π.δ. 609/85 
(τριµελείς και επταµελείς 
επιτροπές), οι οποίες 
συγκροτούνται  
α) για την ανάθεση 
δηµοσίων έργων κατά τις 
διαδικασίες του ν. 
3263/2004 και  

β) για την αξιολόγηση 

των τεχνικών και 

οικονοµικών προσφορών  

στα συστήµατα 

προσφοράς των άρθρων 

10, 12 και 13 του π.δ. 

609/85, στα οποία 

υποβάλλεται και τεχνική 

προσφορά (µελέτη-

κατασκευή, αξιοποίηση 

ακινήτων µε το σύστηµα 

της αντιπαροχής και 

µελέτη - κατασκευή 

έργου έναντι της 

εκµετάλλευσή του για 

ορισµένο χρόνο από τον 

ανάδοχο). 

Η  επιτροπή 

∆ιαγωνισµού 

περιλαµβάνει   

στελέχη από όλες 

τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 24 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

11. 
Ανάθεση – 

παρακολού-

θηση  

συµβάσεων 

∆03.01 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Μέλη Επιτροπών 
παρακολούθησης 

συµβάσεων 
 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 25 του Νόµου 
3316/2005 βασικά 
καθήκοντα και 
αρµοδιότητες των 
επιβλεπόντων αποτελούν: 
α) Η διαρκής 
παρακολούθηση της 
σύµβασης, η χορήγηση 
οδηγιών προς τον ανάδοχο 
για την έντεχνη και 
εµπρόθεσµη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του και 
η µέριµνα για τη 
συµµόρφωση του 
αναδόχου µε τις 
συµβατικές του 
υποχρεώσεις.  
β) Η διαδικασία ελέγχου, 
έγκρισης και παραλαβής 
της µελέτης, ο έλεγχος και 
θεώρηση των 
λογαριασµών, η σύνταξη 
και ο έλεγχος των 
Συγκριτικών Πινάκων, η 
σύνταξη βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών 
της µελέτης και η εισήγηση 
στα αιτήµατα του 
αναδόχου για την αλλαγή 
συµβατικών όρων, 
χορήγηση παρατάσεων, 
καταβολή αποζηµίωσης 
είτε λόγω υπερηµερίας 
εργοδότη είτε για άλλη 
αιτία.  
γ) Η τήρηση φακέλου για 
την πορεία της σύµβασης, 
στον οποίο εµπεριέχονται 
ιδίως το χρονοδιάγραµµα, 
οι παρατάσεις προθεσµιών, 
οι εκθέσεις προόδου, οι 
λογαριασµοί και η 
αλληλογραφία µε τον 
ανάδοχο. 

δ) Η τήρηση και επικαι- 

ροποίηση του φακέλου 

του έργου, µετά την 

έγκριση κάθε ενδιάµεσου 

σταδίου της µελέτης. 

Η  επιτροπή 

παρακολούθησης 

περιλαµβάνει   

στελέχη από όλες 

τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 25 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

12. 
Υλοποίηση  

των έργων  

 

 

 

 

 

 

∆02.01 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆02.02 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

∆02.03 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.04  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.05  

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.07 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

∆06.01 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Προϊστάµενος  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων (Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

Στελέχη  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

 

 

Οικονοµικός 

Υπεύθυνος έργου 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Νοµικής 

Υποστήριξης 

-Συντονισµό της οµάδας 

επιβλεπόντων 

-Σχεδιασµό του έργου ή 

έγκριση αυτού 

-Καθορισµός θεσµικών 

απαιτήσεων έργων (σε 

συνεργασία και µε τον 

Υπεύθυνο Νοµικής 

Υποστήριξης) 

- Ανασκόπηση των 

τευχών της διακήρυξης 

σε συνεργασία µε το 

αρµόδιο τµήµα 

Λογιστικής ∆ιαχείρισης, 

καθώς επίσης και τον 

υπεύθυνο της νοµικής 

υποστήριξης (πριν την 

αποστολή τους προς 

εξωτερικούς φορείς ή 

αρχές) 

- Έλεγχος Τ∆Ε ως προς 

την πληρότητα και την 

αρτιότητά τους 

-Επίλυση ή κατάλληλη 

διευθέτηση θεµάτων και 

προβληµάτων  

-Καταγραφή και 

αξιολόγηση τυχόν 

αποκλίσεων του έργου, 

σχεδιασµός και λήξη 

διορθωτικών µέτρων 

καθώς και 

παρακολούθηση της 

εφαρµογής τους. 

 

 

 

 

∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

 

 

 

 

 

 

- ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 

 

 

Νοµική Υπηρεσία 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 26 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

13. 
Υλοποίηση  

των έργων 

(διαχείριση 

εγγράφων) 

 

∆04.01 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

∆04.03 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

∆04.02 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Συντονιστής Οµάδας 

Επιβλεπόντων       

(από  το Τµήµα 

Σχεδιασµού  

Περιφερειακής 

Πολιτικής ) 

 

 

Τεχνικός  Υπεύθυνος 

έργου 

 

 

Οικονοµικός  

Υπεύθυνος έργου 

 

- ∆ιαχείριση εγγράφων, 

αρχείων και φακέλου 

έργου 

- ∆ιαχείριση 

απαιτούµενων εγγράφων 

από 

συγχρηµατοδοτούµενο 

πρόγραµµα (πχ τεχνικά 

δελτία, αναφορές κλπ) 

- Επικοινωνία µε 

διαχειριστική αρχή – 

φορέα χρηµατοδότησης 

έργου 

- Σύνταξη Τεχνικού 

∆ελτίου Έργου βάσει των 

οδηγιών του εκάστοτε 

αρµόδιου φορέα 

διαχείρισης και του 

Σχεδίου Υλοποίησης του 

Έργου 

- ∆ιανοµή έγγραφων 

έργου και ενηµέρωση 

εµπλεκοµένων 

- Καταχώρηση 

δεδοµένων διαχείρισης 

έργων και 

παρακολούθηση λήψης 

απαραίτητων ενεργειών 

(πχ µητρώο διαχείρισης 

θεµάτων έργου) 

 

∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού 

Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

 

 

∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 

- ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 27 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

14. 
Πιστοποίηση 

του φυσικού 

αντικειµένου 

έργων 

∆02.03 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.05  

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.07 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

∆06.01 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Μέλη Οµάδας 

Επιβλεπόντων  της 

∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων (Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 

 - Αναγνώριση/ 

καταγραφή των τεχνικών 

απαιτήσεων του έργου  

- Έλεγχο και πιστοποίηση 

του φυσικού 

αντικειµένου (ποιοτικός 

και ποσοτικός έλεγχος): 

α) Έλεγχο της 

υλοποίησης των 

συµβατικών 

υποχρεώσεων των 

αναδόχων µέσω 

κατάλληλης 

µεθοδολογίας 

β) ∆ιενέργεια επιτόπιων 

και διοικητικών ελέγχων 

- Έλεγχο ποιότητας 

υλικών και εργασιών 

(τεχνικά έργα και 

µελέτες), καταγραφή 

αποτελεσµάτων και 

αξιολόγηση τους (σε 

συνεργασία µε τον 

Προϊστάµενο της ∆/νσης) 

- Έλεγχο εγγράφων και 

δικαιολογητικών για να 

πιστοποιηθεί η ορθή 

τήρηση των διαδικασιών 

και των απαραίτητων 

αρχείων για την 

τεκµηρίωση της 

κατάστασης του φυσικού 

αντικειµένου του έργου 

- Αυτοψία σε τεχνικά 

έργα υποδοµής 

(κατασκευές) 

 

∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Έργων 

(Κυκλάδων ή 

∆ωδεκανήσου) 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 28 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

15. 
Οικονοµική 

∆ιαχείριση των 

έργων  

∆05.01 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆05.02 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  

∆05.03    

ΤΗΡΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Οικονοµικός 

Υπεύθυνος Έργου 

(από το αρµόδιο 

Τµήµα 

Προϋπολογισµού & 

Λογιστικής 

∆ιαχείρισης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Καθορισµό των 

υποχρεώσεων,  

σχεδιασµό των ενεργειών 

οικονοµικής διαχείρισης 

και υλοποίηση των 

ενεργειών ελέγχου 

τήρησης των 

υποχρεώσεων 

- Έλεγχο νοµιµότητας 

οικονοµικού αντικειµένου 

-Έλεγχο συµφωνίας 

παραστατικών λογιστικών 

έγγραφων και ταµειακών 

ροών 

 

 

∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 29 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

  ∆05.02 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  

∆05.03   

ΤΗΡΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπεύθυνος Τήρησης 

Λογιστικού 

Συστήµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Καταχώρηση όλων των 

δεδοµένων που 

προκύπτουν στο σύστηµα 

οικονοµικής διαχείρισης 

που λειτουργεί στην 

Π.Ν.ΑΙ 

-Έλεγχος των 

καταχωρήσεων στο 

λογιστικό σύστηµα (σε 

συνεργασία µε τον 

οικονοµικό υπεύθυνο 

έργου) 

-∆ιασταύρωση µεταξύ 

των στοιχείων 

τεκµηρίωσης δαπανών 

προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η άνευ 

λαθών τήρηση των 

απαιτούµενων 

οικονοµικών στοιχείων 

του έργου (σε 

συνεργασία µε τον 

οικονοµικό υπεύθυνο) 

∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 

 

 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 30 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

16. Πληρωµές 

έργων 

∆05.02 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Υπεύθυνος Τµήµατος  

αρµόδιας Ταµειακής 

Υπηρεσίας 

 

 

-Παραλαβή των Χ.Ε. από 

Υ.∆.Ε. ή το τµήµα 

Λογιστικής ∆ιαχείρισης 

και έλεγχος αυτών 

-Έκδοση επιταγών για 

εξόφληση των Χ.Ε. 

-Παράδοση στους 

δικαιούχους και 

παρακολούθηση της 

εξόφλησης από τις 

τράπεζες  

-Έκδοση  καταστάσεων 

και αντίστοιχων επιταγών 

απόδοσης κρατήσεων 

υπέρ τρίτων 

-Σύνταξη του ετήσιου 

απολογισµού εξόδων, 

προώθηση στα αρµόδια 

όργανα για έγκριση και 

αποστολή στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο 

-Παροχή απολογιστικών 

στοιχείων εξόδων για την 

σύνταξη και τροποποίηση 

του ετήσιου 

προϋπολογισµού 

-Μέριµνα για την 

σύνταξη ηµερήσιου 

ταµειακού υπολοίπου ανά 

λογαριασµό  

-Επιστροφή των 

αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων φόρων, 

τελών και δικαιωµάτων 

-Είσπραξη των πάσης 

φύσεως εσόδων 

-Κατάθεση των εσόδων 

στους οικείους 

λογαριασµούς του 

Πιστωτικού Οργανισµού 

 

 

∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού 

Κυκλάδων  

 ή  ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου 

 

 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 31 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

    

 

σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από την από 

την κείµενη 

δηµοσιολογιστική 

νοµοθεσία    

-Τήρηση βιβλίων ταµείου 

καταχώρησης αναλυτικά 

και κατά χρονολογική 

σειρά όλων των 

ενεργούµενων 

εισπράξεων και 

πληρωµών  

-Εισήγηση προς 

πιστωτικό ίδρυµα το 

άνοιγµα των νέων 

λογαριασµών κατάθεσης 

των πιστώσεων της 

Π.Ν.ΑΙ ή ακύρωση αυτών  

 

 

 

 

17. 

Νοµική 

Υποστήριξη 

∆07.01    

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆03.01    

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Υπεύθυνοι Νοµικής 

Υποστήριξης 

 

-Παρακολούθηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας σε 

συνεργασία µε τον 

εκάστοτε αρµόδιο για την 

εφαρµογή της 

-Παροχή νοµικής 

υποστήριξης προς την 

Π.Ν.ΑΙ  κατά την 

διαχείριση πιθανών 

ενστάσεων από µέρους 

των υποψηφίων 

αναδόχων 

-Σύνταξη σχεδίου 

σύµβασης 

Νοµική Υπηρεσία 

Π.Ν.ΑΙ 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 32 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ  / 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.ΑΙ 

18. 

∆ιαχείριση 

Εξοπλισµού 

και Υποδοµής   

∆08.01 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

-Στελέχη Τµήµατος 

Σχεδιασµού και 

Υποστήριξης 

Συστηµάτων Φορέα 

 

-Στελέχη Τµήµατος 

Υποστήριξης 

Περιφερειακών 

Συστηµάτων 

 

-Στελέχη Τµήµατος 

Πληροφορικής 

∆ωδεκανήσου 

-Συντήρηση και επισκευή 

εξοπλισµού και  

πληροφοριακών 

συστηµάτων της Π.Ν.ΑΙ 

 

∆ιεύθυνση 

∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 01/03/11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 33 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ANTIKEIMENO 

∆01.01 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η αποτελεσµατική διαχείριση από 
τη Π.Ν.ΑΙ των αναγκών που προκύπτουν κατά περίπτωση για 
υλοποίηση έργων µε απώτερο στόχο την υποστήριξη της 
λήψης κατάλληλων αποφάσεων όσον αφορά στον 
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων. 

∆01.02 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

1 01/03/11 

Η έγκαιρη ενηµέρωση του αρµόδιου προσωπικού της Π.Ν.ΑΙ σε 
σχέση µε τις υπάρχουσες ή υπό εξέλιξη δυνατότητες 
συγχρηµατοδότησης των έργων, µε στόχο τη µεγιστοποίηση 
της αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων από το ΕΣΠΑ. 

∆01.03 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

1 01/03/11 

Στόχοι της διαδικασίας είναι η κατάλληλη επιλογή των 
απαραίτητων έργων προς υλοποίηση, λαµβανοµένου υπόψη 
όλους τους παράγοντες, και η διαµόρφωση  κατάλληλου 
προγράµµατος έργων µε στόχο το συνολικό συντονισµό των 
αρµόδιων µονάδων της Π.Ν.ΑΙ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση 
των αναγκαίων επιλεγµένων έργων. 

∆01 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ

ΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚ

ΙΟΥ ΕΡΓΩΝ) 

∆01.04 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ν.ΑΙ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαχείρισης του προγράµµατος των έργων είναι η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων εντός 
των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί, µε την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική λήψη των απαραίτητων 
ενεργειών. 

∆02.01  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι σχεδιασµός των απαραίτητων 
ενεργειών, όπως εξασφάλιση πόρων, απαιτούµενες µελέτες, 
αδειοδοτήσεις κλπ για την ωρίµανση των έργων µε απώτερο 
σκοπό την υποστήριξη ολοκληρωµένου σχεδιασµού της 
υλοποίησης του έργου σε επόµενη φάση. 

∆02.02 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

1 01/03/11 
Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον καθορισµένο 
τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται βασικές εργασίες ωρίµανσης 
έργων. 

∆02 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆02.03  
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο λεπτοµερής και 
ολοκληρωµένος σχεδιασµός του συνόλου των παραµέτρων και 
απαιτήσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 01/03/11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 34 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ANTIKEIMENO 

∆02.04  
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 01/03/11 

Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή όλων των 
απαραίτητων ενεργειών στις οποίες χρειάζεται να προβεί η 
Π.Ν.ΑΙ, µε στόχο να εντάξει το έργο σε συγχρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας µεγάλο µέρος των αναγκαίων 
πόρων για την υλοποίησή του. 

∆03 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ) 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 01/03/11 

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι ή η υλοποίηση ενεργειών 
ανάθεσης έργου σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο), µε στόχο τη 
διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος κατά περίπτωση 
θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια, από την 
προετοιµασία και προκήρυξη του διαγωνισµού έως και την 
υπογραφή σύµβασης. 

∆04.01 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο 
ενσωµάτωσης και διαχείρισης σηµαντικών εξωτερικών 
εγγράφων και εντύπων έργου, καθώς και δηµιουργίας και 
τήρησης του φακέλου έργου, στον οποίο θα πρέπει να 
περιέχεται το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών 
σχετικών µε το κάθε έργο. 

∆04.02 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον 
οποίο η Π.Ν.ΑΙ διαχειρίζεται την αλληλογραφία σχετική µε τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τις µεθόδους µε τις οποίες 
επικοινωνεί µε τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση ενός 
έργου, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνει τον 
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στα πλαίσια των δεσµεύσεων 
που έχει αναλάβει. 

∆04.03 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο µε 
τον οποίο οι οµάδες έργων θα διαχειρίζονται τα όποια θέµατα 
ή αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός 
έργου 

∆04.04  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο 
παρακολούθησης των κινδύνων ενός έργου, καθώς και τον 
τρόπο αντιµετώπισης των επιπτώσεων σε περίπτωση που 
εµφανιστούν. 

∆04 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ

ΗΣΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆04.05 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της τήρησης των 
προδιαγραφών ποιότητας του έργου, µέσω των κατάλληλων 
ελέγχων µετρήσεων και δοκιµών σε επιλεγµένες φάσεις 
υλοποίησής του. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 01/03/11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 35 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ANTIKEIMENO 

∆04.06 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση µέσω κατάλληλων 
ελέγχων, της τήρησης των όρων της σύµβασης/ εγκριτικής 
απόφασης καθώς και της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου του έργου, σύµφωνα µε τους όρους (ποσοτικούς 
και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύµβασης ή εγκριτικής 
απόφασης και το ισχύον θεσµικό – κανονιστικό πλαίσιο. 

∆04.07 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας η κατάλληλη και αποτελεσµατική 
διαχείριση των ενδεχόµενων αποκλίσεων από τις 
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις που εντοπίζονται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των έργων της Π.Ν.ΑΙ. Επίσης η 
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τη διερεύνηση και ανάλυση των 
αιτιών που είναι δυνατό να προκαλέσουν σηµαντικές µη 
συµµορφώσεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές, καθώς και την 
λήψη των απαραίτητων διορθωτικών/ προληπτικών 
ενεργειών. 

∆05.01  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο σχεδιασµός, έλεγχος, τήρηση 
και ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Π.Ν.ΑΙ ως προς την 
οικονοµική διαχείριση του εκτελούµενου έργου. 

∆05.02 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας και 
κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωµών του έργου και η 
διεκπεραίωση αυτών. 

∆05 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆05.03 
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 01/03/11 
Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συµφωνία των 
στοιχείων του λογιστικού συστήµατος της Π.Ν.ΑΙ µε τα 
αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης των δαπανών. 

∆06 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 
∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

∆07 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΩΝ  

∆07.01 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Η διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας 
αφορά τη συγκέντρωση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση 
όλων των νοµικών κειµένων τα οποία εκδίδονται στη διάρκεια 
του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των 
έργων της Π.Ν.ΑΙ, µε στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των 
θεσµικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε φάση του κύκλου 
ζωής των, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νοµικής 
υποστήριξης της οµάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 01/03/11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 36 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ANTIKEIMENO 

∆08 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

∆08.01 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1 01/03/11 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και 
αποτελεσµατική λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων 
της Π.Ν.ΑΙ σχετικά µε τη διαχείριση έργων, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής, έγκαιρη, έγκυρη και αποδοτική 
διαχείριση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 37 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

8       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑ 

∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

Ε01.01/1 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  1 01/03/11 

Ε01.02/2 

ΛΙΣΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

1 01/03/11 ∆01 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ

ΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Υ ΕΡΓΩΝ) 

Ε01.03/1 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 
1 01/03/11 

Ε02.01/1  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ 
1 01/03/11 

Ε02.01/2 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Ε02.03/1  
ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε02.03/2  

∆ΟΜΗ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Ε02.03/3 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε02.03/4 
ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε02.03/5 

ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Ε02.03/6 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
1 01/03/11 

∆02 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/7 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 38 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑ 

∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

Ε02.03/8 
ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε02.03/9 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 01/03/11 

Ε02.03/10 
ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε02.03/11 
ΦΥΛΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

∆03 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ) 

- - - - 

Ε04.01/1 
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε04.01/2 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο∆ΗΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1 01/03/11 

Ε04.01/3 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε04.03/1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 1 01/03/11 

Ε04.05/1 
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

Ε04.06/1 
ΦΟΡΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
1 01/03/11 

∆04 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ

ΣΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

E04.06/2 
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
1 01/03/11 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε∆ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΣΕΛ 39 ΑΠΟ 39 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΩ∆. 

∆ΙΑ∆ΙΚ

ΑΣΙΑ 

∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΩ∆. 

ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚ∆Ο-

ΣΗ 

ΗΜΕΡ/ 

ΝΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

Ε04.07/1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 1 01/03/11 

∆05 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Ε05.01/1  

ΠΛΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1 01/03/11 

∆06 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 
Ε06.01/1 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

∆07 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΩΝ  

Ε07.01/1 
ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
1 01/03/11 

  Ε09.05/1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σ∆Ε 

1 01/03/11 

 


