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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.01 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 1 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ          

Αντικείµενο 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται η απαίτηση εξέτασης αναγκών 
για έργα. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

∆01.02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε01.01/1 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   Π.Ν.ΑΙ 

Οι ανάγκες συλλέγονται και καταγράφονται όποτε αυτές προκύπτουν, από το 
Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Οι ανάγκες για έργα διαµορφώνονται: 

� από την κατά περίπτωση αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης 
κάποιου έργου κατόπιν διαπίστωσης έκτακτης ανάγκης, και όχι µόνο. 

� από εισηγήσεις αρµόδιων φορέων, αρχών και οικονοµικών και κοινωνικών  
εταίρων, όπως επίσης και από ΟΤΑ (Α΄ Βαθµού) 

� στην περίπτωση των νέων προσκλήσεων στα πλαίσια των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων, 

� από ανάγκες προηγούµενων ετών οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί                  

� Αποφάσεις του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συµβουλίου  

Οι ανάγκες συλλέγονται και καταγράφονται στο έντυπο Ε01.01/1 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, µε στόχο αφενός την κατάλληλη αρχειοθέτησή τους, αλλά και την 
δροµολόγηση και παρακολούθηση των επόµενων ενεργειών.  

Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος έργων ακολουθούνται 
συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες συµβάλουν στον πληρέστερο προγραµµατισµό 
κάθε έργου µε συνέπεια να διασφαλίζεται η ταχύτερη υλοποίηση των έργων στο 
συνολικό κύκλο ζωής τους (σχεδιασµός, ωρίµανση, υλοποίηση). 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.01 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 2 
ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Οι ενέργειες αφορούν τον προσδιορισµό των έργων που πρόκειται να υλοποιήσει η 
Π.Ν.ΑΙ, την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και τον καθορισµό των 
σχετικών χρονοδιαγραµµάτων. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 3 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων (ΕΣΠΑ 2007-20013) και κατάλληλη 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των δυνατοτήτων συγχρηµατοδότησης έργων από το ΕΣΠΑ 
2007-2013. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε01.02/1 ΛΙΣΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Παρακολούθηση προγραµµάτων - προσκλήσεων  

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού στα πλαίσια των καθηκόντων του διερευνά µέσω στον ιστοσελίδων των 
Υπουργείων και των δηµόσιων φορέων, των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης, των προσκλήσεων των διαχειριστικών αρχών, τις προκηρύξεις των διαφόρων 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης. Εξετάζει ξεχωριστά για κάθε πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης εάν το απαιτούµενο από το πρόγραµµα νοµικό πλαίσιο είναι σύµµορφο 
µε το νοµικό πλαίσιο της Π.Ν.ΑΙ.  

 

Καταγραφή ευκαιριών 

Όλα τα προγράµµατα για τα οποία το νοµικό πλαίσιο της Π.Ν.ΑΙ καλύπτει όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις των προγραµµάτων καταγράφονται στο έντυπο Ε01.02/1 ΛΙΣΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.  

 

Ενηµέρωση ενδιαφερόµενων - παροχή διευκρινήσεων 

Το έντυπο Ε01.02/1 κοινοποιείται (έντυπα ή ηλεκτρονικά) σε όλες τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία της Π.Ν.ΑΙ  µε στόχο την εξέταση των ευκαιριών 
ένταξης της υλοποίησης των προγραµµατισµένων έργων σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης.     

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού συνεργάζεται και παρέχει διευκρινήσεις τεχνοοικονοµικού και 
διαχειριστικού χαρακτήρα στους ενδιαφερόµενους. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 4 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 5 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο η Π.Ν.ΑΙ  
διενεργεί την 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εξετάζει, ωριµάζει, 
εκτελεί η Περιφέρεια. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆01.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

∆01.02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε01.03/1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  Π.Ν.ΑΙ 

Κατάρτιση συνολικής πρότασης ετήσιου προγράµµατος έργων 

Οι ανάγκες συλλέγονται και καταγράφονται σε κατάλληλο  πίνακα διαµορφωµένο µε τις 
ανάλογες κατηγορίες έργων σύµφωνα µε τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τις 
γενικές αρχές που προτάσσει η Περιφέρεια π.χ σκουπίδια λύµατα, νερά, µε στόχο αφενός 
την κατάλληλη αρχειοθέτησή τους, αλλά και την δροµολόγηση και παρακολούθηση των 
επόµενων ενεργειών. 

Η συγκέντρωση των αναγκών γίνεται τακτικά τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο µε στόχο 
την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος έργων και τυχόν τροποποιήσεις του και έκτακτα 
όπου παρουσιαστεί η ανάγκη (βλέπε ∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ν.ΑΙ). 

Τα έργα που θα ενταχθούν στο Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων της Π.Ν.ΑΙ, κωδικοποιούνται 
και καταγράφονται στο έντυπο Ε01.03/1. Το έντυπο Ε01.03/1 προωθείται στον 
Περιφερειάρχη.  

 

Κωδικοποίηση έργων 

∆ίνεται µοναδικός κωδικός αναγνώρισης σε κάθε ξεχωριστό έργο, ο οποίος παράγεται 
εσωτερικά από τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος 
διαχείρισης έργων που έχει εγκατεστηµένο η Περιφέρεια.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 6 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Εισήγηση – ανασκόπηση και έγκριση πρότασης ετήσιου προγράµµατος έργων 

Ο Περιφερειάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποίαν συµµετέχουν οι προϊστάµενοι των 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Στη σύσκεψη εξετάζονται όλα τα στοιχεία των προτεινόµενων 
έργων δίδονται οι διευκρινήσεις που θα ζητηθούν και διαµορφώνει ο Περιφερειάρχης το 
τελικό ετήσιο πρόγραµµα έργων το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο προς 
έγκριση. 

Η εισήγηση εξετάζεται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου µε 
ειδικό θέµα (προγραµµατισµός συνεδρίασης, σύνταξη και χρήση θεµατολογίας σύσκεψης, 
καταγραφή πρακτικών κλπ). 

Το ετήσιο πρόγραµµα έργων της Π.Ν.ΑΙ κατόπιν εισήγησης από τον προϊστάµενο της 
∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, τη σύµφωνη γνώµη της Γεν. ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού διαβιβάζεται στον αντίστοιχο Αντιπεριφερειάρχη και ο 
οποίος το εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο,  εγκρίνεται από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο.  

Στο πρόγραµµα καταγράφονται τα εξής: 

• Τα έργα που έχουν εντοπιστεί ως ανάγκες και θα πρέπει να αποφασιστεί η 
ωρίµανσή τους (υπό εξέταση) 

• Τα έργα που ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης (σε ωρίµανση) 

• Τα έργα που ήδη υλοποιούνται (σε εξέλιξη) από τη Π.Ν.ΑΙ 

Το ετήσιο πρόγραµµα έργων µετά την έγκρισή του και τις τυχόν τροποποιήσεις του, 
καταγράφεται στο έντυπο Ε01.03/1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ.  

 

Ενεργοποίηση ετήσιου προγράµµατος έργων - ενηµέρωση εµπλεκοµένων 

Το εγκεκριµένο ετήσιο πρόγραµµα έργων (Ε01.03/1) κοινοποιείται µέσω των ∆ιευθύνσεων 
στους προϊσταµένους των Τµηµάτων και των Γραφείων και στους  υπεύθυνους  των 
Τµηµάτων Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής και Εφαρµογής Προγραµµάτων & Έργων  
της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Ενσωµατώνεται δε στον προϋπολογισµό 
της Π.Ν.ΑΙ.  

Ενηµερώνονται εγγράφως όλοι οι φορείς που εµπλέκονται σε αυτό: α) µε απόφαση 
χρηµατοδότησης οι φορείς οι οποίοι θα χρηµατοδοτηθούν για να εκτελέσουν έργα του 
προγράµµατος και β) µε σχετικό έγγραφο οι φορείς οι οποίοι χρηµατοδοτούν έργο του 
προγράµµατος. 

 

Εγγραφή σε Π∆Ε 

Τα έργα του ετήσιου προγράµµατος έργων υποβάλλονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
σχετικής εγκυκλίου που εκδίδεται κάθε χρόνο  στο Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για 
την ένταξη τους στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

Υπεύθυνος για την παρακολούθησης της εγγραφής στο Π∆Ε είναι το τµήµα Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων  της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 7 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 8 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αναθεώρηση, όπου κριθεί 
αναγκαίο, του προγράµµατος των έργων µε στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
υλοποίησης των έργων εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί, µε την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική λήψη των απαραίτητων ενεργειών. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται στο σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ν.ΑΙ τα οποία 
περιέχονται στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Παρακολούθηση προόδου έργων 

Η παρακολούθηση γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή, µε τακτική ενηµέρωση σε εβδοµαδιαία 
τουλάχιστον φάση των στοιχείων της. Κατά διαστήµατα γίνονται: α) ενηµέρωση επί της 
πορείας των έργων προς το Π.Σ. και τον Περιφερειάρχη, β) συναντήσεις εργασίας µε τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, αλλά και µε την Περιφέρεια για την παρακολούθηση της πορεία 
των έργων µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων ή την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων, 
αφού προηγηθούν συναντήσεις µε τις οµάδες έργου και γ) συναντήσεις µε τις οµάδες.    

Η πρόοδος αποτυπώνεται σε ειδική αναφορά προόδου έργων Ε02.01/2. Τα έργα που 
αποτυπώνονται στην αναφορά είναι ταυτόσηµα µε το ισχύον στη συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή πρόγραµµα έργων.  

 

Ανασκόπηση προόδου έργου 

Η πρόοδος των έργων ανασκοπείται σε ανώτερο διοικητικά επίπεδο (Περιφερειάρχη) σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα µε στόχο αφενός τη λήψη γνώσης από τη ∆ιοίκηση για την 
πορεία των έργων, και αφετέρου για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων σε περίπτωση που 
παραστεί ανάγκη. 

 

Λήψη απαραίτητων µέτρων 

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη µέτρων ενεργοποιείται η διαδικασία 
∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 9 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ  Π.Ν.ΑΙ 

Μετά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος έργων και την έναρξη υλοποίησης του, 
µπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησης του, λόγω νέων έκτακτων αναγκών σε έργα. 

Ανάγκες τροποποίησης του ετήσιου προγράµµατος µπορεί να προκύψουν και από την 
εξέλιξη της υλοποίησης των προγραµµατισµένων έργων.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 10 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Παραλαβή εισηγήσεων τροποποίησης προγράµµατος έργων 

Οι εισηγήσεις τροποποίησης του προγράµµατος έργων προκύπτουν µεταξύ των άλλων και 
από: 

• Οριστικής ένταξης έργων σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 

• Αλλαγές σε προϋπολογισµό των έργων κατόπιν αναθέσεων 

• Ανάγκες ένταξης νέων έργων 

• ∆ιαφοροποίηση έργων που βρίσκονται σε κατάσταση ωρίµανσης και 
σχεδιασµού 

• Ανάγκη χρηµατοδότησης φάσεων ωρίµανσης έργου π.χ. µελέτες 

Οι εισηγήσεις γίνονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του έργου προς το Τµήµα Σχεδιασµού 
Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για τα υπό 
εξέλιξη έργα ή από το τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης  
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για τα νέα έργα. 

 

Έγκριση εισηγήσεων – τροποποίση προγράµµατος 

Το τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού µεριµνά για την έγκριση των αλλαγών από τον Περιφερειάρχη και το 
Περιφερειακό Συµβούλιο και σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτές, τροποποιείται το ετήσιο 
πρόγραµµα έργων της Π.Ν.ΑΙ. 

 

Ενηµέρωση εµπλεκοµένων - ενεργοποίηση αναθεωρηµένου προγράµµατος 

Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και την τροποποίηση του ετήσιου 
προγράµµατος, αυτό κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους.  

Το τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής  διατηρεί αρχείο µε όλες τις τροποποιήσεις 
των ετήσιων προγραµµάτων. 

 

Εγγραφή σε Π∆Ε 

Τα έργα του τροποποιηµένου ετήσιου προγράµµατος έργων υποβάλλονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου που εκδίδεται κάθε χρόνο  στο Υπ. Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για την ένταξη τους στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

Υπεύθυνος για την παρακολούθησης της εγγραφής στο Π∆Ε είναι το τµήµα Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων  της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.  

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆01.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 11 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 

 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.01 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 12 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται στο σύνολο των έργων που έχουν εισηγηθεί για ένταξη στον 
προγραµµατισµό της Π.Ν.ΑΙ (νέα έργα). 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆01.02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

∆01.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Γενικά. 

Ο σχεδιασµός και η ωρίµανση έργων αφορούν τις απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες 
προκειµένου να διασφαλίζονται ο έγκαιρος και επιτυχής σχεδιασµός κάθε έργου, καθώς 
και η ύπαρξη των απαιτούµενων µελετών και αδειοδοτήσεων για την έναρξη υλοποίησής 
του. 

Η φάση της ωρίµανσης ενός έργου αντιµετωπίζεται ως αυτοτελές έργο µε τη δική του 
οµάδα, σχεδιασµό, αρχεία, προϋπολογισµό (όπου κριθεί απαραίτητο).  

Κατά τον σχεδιασµό καθορίζονται οι ενέργειες για την ωρίµανση των έργων, όπως η  
διασφάλιση της εκτέλεσης των απαιτούµενων µελετών είτε µε ίδια µέσα είτε µέσω 
αναδόχου, τη διασφάλιση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ανάλογα µε το είδος και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου, τη διασφάλιση έκδοσης του απαιτούµενου 
κανονιστικού πλαισίου για την εφαρµογή του έργου στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται 
κλπ µε απώτερο σκοπό την διαµόρφωση ολοκληρωµένου σχεδιασµού της υλοποίησης του 
έργου που θα χρησιµοποιηθεί στις επόµενες φάσεις. 

Στην περίπτωση που κάποια από τα στάδια σχεδιασµού και ωρίµανσης ανατίθενται σε 
εξωτερικό φορέα (ανάδοχο) αυτό γίνεται σύµφωνα µε τεκµηριωµένες διαδικασίες 
ανάθεσης και παρακολούθησης όπως αναφέρονται στη συνέχεια. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.01 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 13 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Ορισµός οµάδας σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου  

Για τον σχεδιασµό της ωρίµανσης των έργων ορίζεται οµάδα έργου στην οποίαν 
συµµετέχουν εργαζόµενοι της Π.Ν.ΑΙ οι οποίοι διαθέτουν τις εξειδικευµένες γνώσεις και 
εµπειρία που απαιτούνται για τον σχεδιασµό κάθε έργου.  

Στην οµάδα αυτή µπορούν να συµµετέχουν και εργαζόµενοι οι οποίοι θα εµπλακούν στην 
υλοποίηση του έργου.  

Άνοιγµα φακέλου σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου 

Η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης δηµιουργεί για κάθε έργο τον φάκελο σχεδιασµού της 
ωρίµανσης έργου στον οποίον αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα, έντυπα, µελέτες κλπ που 
αφορούν τον σχεδιασµό της ωρίµανσης του έργου.  

Ο φάκελος αυτός αργότερα µετατρέπεται σε φάκελο έργου όταν πλέον ξεκινήσει η 
υλοποίηση του. Ο φάκελος των έργων έχει συγκεκριµένη τυποποιηµένη δοµή και µέρη 
αυτού µπορεί να είναι σε ηλεκτρονική µορφή. 

Υπεύθυνος για την τήρηση του φακέλου είναι ο υπεύθυνος της οµάδας έργου. 

Μελέτη πλαισίου έργου & καθορισµός απαιτήσεων ωρίµανσης 

Η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου µετά τη µελέτη του πλαισίου του έργου 
καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο και ενσωµατώνει στη διαδικασία σχεδιασµού της ωρίµανσης 
νέες ή υπάρχουσες οδηγίες (πχ πρότυπα τεύχη ελάχιστων απαιτήσεων για περιφερειακά 
έργα κλπ). 

Στις περιπτώσεις έργων των οποίων η υλοποίηση προτίθεται να ενταχθεί σε πρόγραµµα 
συγχρηµατοδότησης, η οµάδα έργου λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις του 
προγράµµατος έτσι ώστε να προβλεφθεί η εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις και τους στόχους 
του. Στο έντυπο Ε02.01/1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ καταγράφονται οι 
απαιτούµενες µελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κλπ για την ωρίµανση των έργων. 

Χρονοπρογραµµατισµός ωρίµανσης έργου 

Η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου αφού εξετάσει όλα τα σχετικά µε το έργο 
στοιχεία (εισήγηση του εισηγητή, µελέτη σκοπιµότητας, τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
κλπ), ορίζει τις απαιτούµενες εργασίες που θα εφαρµοσθούν στον σχεδιασµό ωρίµανσης 
του έργου. Καθορίζει επίσης  τις υπευθυνότητες καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης των ενεργειών.  

Όλα τα στοιχεία και οι ενέργειες που αφορούν τον σχεδιασµό, την ωρίµανση και την 
υλοποίηση του έργου καθώς και ο χρόνος υλοποίησης τους καταγράφονται στο έντυπο 
Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

∆ιαµόρφωση εισηγήσεων για χρηµατοδότηση µελετών και εργασιών ωρίµανσης και 
Υποβολή εισηγήσεων προς αρµόδιο όργανο 

Επίσης η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου διαµορφώνει εισηγήσεις για τη 
χρηµατοδότηση των µελετών και των εργασιών ωρίµανσης (Προµελέτες, Τεχνικές 
Μελέτες, Οικονοµοτεχνικές Μελέτες – Μελέτες Σκοπιµότητας ή Περιβαλλοντικές Μελέτες) 
όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης των εργασιών ωρίµανσης από τους πόρους του έργου και υποβάλει τις 
απαιτούµενες εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.01 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 14 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.02 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 15 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται 
βασικές εργασίες ωρίµανσης έργων. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για εργασίες εκπόνησης µελετών, αδειοδοτήσεις και έκδοση απαραίτητου 
κανονιστικού πλαισίου που υλοποιούνται στα πλαίσια ωρίµανσης έργων προς 
συγχρηµατοδότηση. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.01 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Στη φάση του σχεδιασµού της ωρίµανσης & διασφάλισης πόρων του έργου καθορίζονται οι 
φάσεις ωρίµανσης του και οι αντίστοιχες για κάθε φάση εργασίες οι οποίες και 
καταγράφονται στο Ε02.01/2. 

Οι φάσεις / εργασίες που καθορίζονται και θα εκτελεστούν µπορεί να είναι : 

• Εκπόνηση µελετών 

• Έλεγχος και παραλαβή µελετών 

• Αδειοδοτήσεις 

• Έκδοση απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου 

• Ενέργειες για την κάλυψη των απαιτήσεων των προγραµµάτων 
συγχρηµατοδότησης κλπ 

Οι προαναφερόµενες εργασίες εφαρµόζονται από τους υπεύθυνους  που αναφέρονται στο 
έντυπο Ε02.01/2 σύµφωνα µε τις τεκµηριωµένες διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας της Π.Ν.ΑΙ στις οποίες έχουν ενταχθεί και οι απαιτήσεις της σχετικής 
νοµοθεσίας. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για κάποια εργασία, λόγω της ιδιαιτερότητας της, δεν 
υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία, τότε ορίζεται ως εργασία ωρίµανσης του έργου και ο 
καθορισµός και η τεκµηρίωση της συγκεκριµένης διαδικασίας.   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.02 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 16 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών καταγράφεται από την οµάδα έργου στο έντυπο Ε02.01/2 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ.  Η οµάδα σχεδιασµού έργου µεριµνά 
έτσι ώστε η εκτέλεση των εργασιών να γίνεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει 
καθορισθεί. 

Η διασφάλιση της νοµικής υποστήριξης µε στόχο την εξέταση του υφιστάµενου 
κανονιστικού πλαισίου του εκάστοτε έργου, της πληρότητάς του, καθώς και των όποιων 
αναγκών σε σχέση µε την έκδοση ή τροποποίηση κανονιστικού πλαισίου περιγράφεται στη 
∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 17 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι ο λεπτοµερής και ολοκληρωµένος σχεδιασµός του 
συνόλου των ενεργειών, παραµέτρων και απαιτήσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
έργου. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται στο σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και αφορά στο σύνολο των προδιαγραφών ενός έργου.  

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ  

∆04.02 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ε02.03/1 ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/2 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ.     

Ε02.03/4 ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ  

Ε02.03/6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Ε02.03/7 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/8 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε02.03/10 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Η οµάδα έργου για τον σχεδιασµό της ωρίµανσης, αφού έχει ορίσει τις εργασίες που 
απαιτούνται για την ωρίµανση του έργου, µε στόχο τη διασφάλιση έκδοσης του 
απαιτούµενου κανονιστικού πλαισίου για την εφαρµογή του έργου  στις περιπτώσεις που 
αυτό απαιτείται, ερευνά το νοµικό πλαίσιο το οποίο θα ισχύει για την διεξαγωγή του 
συνόλου των εργασιών που αναφέρονται στο έντυπο Ε02.01/2 για κάθε έργο.   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 18 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Επιπλέον, η οµάδα έργου λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Π.Ν.ΑΙ, 
αλλά και τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των έργων, ορίζει το απαιτούµενο νοµικό πλαίσιο που απαιτείται το οποίο και 
καταγράφει στο έντυπο Ε02.03/1 ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

Ο Νοµικός Σύµβουλος διαθέτει αρχείο µε το σύνολο των νόµων και κανονισµών που 
καθορίζουν το πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και την λειτουργία των 
υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ και συνδράµει όπου χρειάζεται. 

Το έντυπο Ε02.03/1 κοινοποιείται σε όλους τους εµπλεκόµενους. 

Στην περίπτωση που κάποιες φάσεις / εργασίες σχεδιασµού ωρίµανσης του έργου 
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες / φορείς  η οµάδα σχεδιασµού ωρίµανσης έργου 
έχοντας την ευθύνη παρακολουθεί την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου από τον εξωτερικό 
συνεργάτη / φορέα. 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Καθορισµός οµάδας υλοποίησης του έργου 

Η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργου αφού εξετάσει όλα τα σχετικά µε το έργο 
στοιχεία και τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, ορίζει σε 
συνεργασία µε τους αρµόδιους ∆ιευθυντές την οµάδα υλοποίησης του έργου και τις 
αρµόδιες επιτροπές.  

Στην οµάδα υλοποίησης έργου ορίζονται εργαζόµενοι της Π.Ν.ΑΙ οι οποίοι διαθέτουν τις 
εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  

Μεταξύ των άλλων ορίζεται ο υπεύθυνος του έργου, ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, ο 
οικονοµικός υπεύθυνος, ο επιβλέπων µηχανικός / η οµάδα επίβλεψης ανάλογα µε το 
µέγεθος , τη φύση του έργου κλπ 

Τα στοιχεία που εξετάζονται ενόψει του ορισµού της οµάδας έργου είναι: 

• Μελέτη σκοπιµότητας (όπου κρίνεται απαραίτητο και µε απόφαση Π.Σ.) 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Πολυπλοκότητα 

• ∆ιαθεσιµότητα και ικανότητες του προσωπικού της Π.Ν.ΑΙ 

• Τρόπος υλοποίησης του έργου (αυτεπιστασία / ανάδοχος) 

 

Καθορισµός επιτροπών έργου 

Καθορίζονται οι απαραίτητες επιτροπές έργου όπως: 

• Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 

• Επιτροπές παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών,  

• Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων 

Οι επιτροπές αυτές ορίζονται ως προς τη δοµή και τις αρµοδιότητές τους.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

Οι αρµοδιότητες των ρόλων της οµάδας έργων καθώς και των αρµοδίων επιτροπών 
απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Π.Ν.ΑΙ, καθώς 
και από τα έγγραφα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Συγχρ/νων Έργων.  

Οι αρµοδιότητες αφορούν τα θέµατα προµηθειών, επιστασίας του έργου, οικονοµική 
παρακολούθηση του έργου κλπ. 

Για τον λόγο αυτό, ο καθορισµός της οµάδας έργων αφορά στις περισσότερες των 
περιπτώσεων την επιλογή των προσώπων και µόνο. 

Στις περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο ορίζονται νέες αρµοδιότητες.  

Στον καθορισµό των µελών των οµάδων προβλέπεται πάντοτε ο διαχωρισµός των 
αρµοδιοτήτων για την πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου και για την διεκπεραίωση των 
πληρωµών σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύων νοµικό πλαίσιο και των αρµοδιοτήτων από 
τον Εσωτερικό Κανονισµό.  

Η δοµή, τα µέλη και οι αρµοδιότητες της οµάδας έργου καταγράφονται για κάθε έργο 
ξεχωριστά στο έντυπο Ε02.03/2 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εκτίµηση αναγκών εκπαίδευσης και εκπαίδευση οµάδας έργου 

Σε περίπτωση που θα κριθεί ότι απαιτείται ειδικοί εκπαίδευση για κάποια µέλη της οµάδας, 
τότε ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
προγραµµατίζεται και εντάσσεται στο πρόγραµµα εκπαίδευσης της  Π.Ν.ΑΙ.  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Καθορισµός σχεδίου υλοποίησης έργου  

Βασική δραστηριότητα της οµάδας έργου είναι ο ορισµός του σχεδίου υλοποίησης του 
έργου βάση του οποίου γίνεται η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.  

Στο σχέδιο υλοποίησης του έργου καθορίζονται: 

• ο λεπτοµερής προγραµµατισµός του έργου 

• οι αναλυτικές φάσεις υλοποίησης 

• ο υπεύθυνος υλοποίησης 

• τα παραδοτέα κάθε φάσης 

• το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα  

• τα κρίσιµα σηµεία  του έργου  

Το σχέδιο υλοποίησης υπόκειται σε τροποποιήσεις, ώστε σε κάθε φάση του έργου να 
αποτυπώνεται ο επικαιροποιηµένος σχεδιασµός. 

Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος έργου 

Η οµάδα έργου, µετά την αναγνώριση των απαιτούµενων εργασιών, σχεδιάζει την 
αλληλουχία τους, εκτιµά τον χρόνο υλοποίησης και συντάσσει το χρονοδιάγραµµα του 
έργου.  

Τα στοιχεία του χρονοδιαγράµµατος του έργου καταγράφονται στο έντυπο Ε02.01/2 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ.  
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Η οµάδα έργου εξετάζει τις τυχόν ανάγκες σε εξοπλισµό που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που τα έργα 
ανατίθενται σε αναδόχους.  

Λαµβάνεται υπόψη τόσο ο εξοπλισµός που απαιτείται για την κατασκευή των έργων, όσο 
και ο εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών. 

Το σύνολο του εξοπλισµού που απαιτείται ανά έργο, καταγράφεται στο έντυπο Ε02.03/3 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ.     

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Καταγραφή τεχνικών απαιτήσεων έργου 

Οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου αναγνωρίζονται από τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι 
τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές του έργου καθορίζονται από τη φύση, τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου. 

 

Επιλογή µεθόδων επιβεβαίωσης συµµόρφωσης  

Για κάθε φάση υλοποίησης του έργου (όπως αυτές έχουν καθορισθεί κατά τον σχεδιασµό 
και ωρίµανση) και µε βάσει την τεχνογνωσία και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, 
επιλέγονται οι µέθοδοι και τα πρότυπα ελέγχου και επιβεβαίωσης της συµµόρφωσης των 
ελεγχόµενων χαρακτηριστικών. Οι έλεγχοι µπορεί να είναι επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού 
αντικειµένου ή έλεγχος εγγράφων και δικαιολογητικών κατά την διάρκεια υλοποίησης του 
έργου.  

Καθορίζονται επίσης τα κριτήρια αποδοχής, οι διαδικασίες ελέγχου και δοκιµών καθώς και 
η συχνότητα των ελέγχων και το µέγεθος των δειγµατοληψιών. 

Στις σχετικές διαδικασίες του Συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας της Π.Ν.ΑΙ αναφέρονται 
τα έγγραφα καταγραφής των αποτελεσµάτων των ελέγχων και οι ενέργειες καθορισµού 
των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν αποκλίσεις. 

Σύνταξη κατάλληλων οδηγιών ελέγχων  

Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες οδηγίες ελέγχου και δοκιµών τότε η 
οµάδα σχεδιασµού και ωρίµανσης του έργου µεριµνά για την έκδοση τους  

Καθορισµός αρµόδιων διεκπεραίωσης ελέγχων  

Στη συνέχεια καθορίζονται οι αρµοδιότητες για τη διεκπεραίωση των ελέγχων και των 
δοκιµών, όπως αυτές αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Π.Ν.ΑΙ και τις ειδικές 
απαιτήσεις της σύµβασης για το συγκεκριµένο έργο. 

 

Σύνταξη πλάνου ελέγχων ποιότητας έργου 

Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/4 ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ. 
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Στις περιπτώσεις που το έργο θα εκτελεστεί µε αυτεπιστασία από το εργατοτεχνικό 
προσωπικό της Π.Ν.ΑΙ, αρµόδιος για τη σύνταξη του προγράµµατος ποιότητας είναι ο 
υπάλληλος της Π.Ν.ΑΙ  που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος µελέτης. 

Για τα τεχνικά έργα όπου η εκτέλεσή τους ανατίθεται σε ανάδοχο εταιρία, την ευθύνη  για 
τη σύνταξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου έχει η ανάδοχος εταιρία, η οποία 
στηρίζεται στις τεχνικές υποδείξεις της σχετικής µελέτης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπάλληλος της Π.Ν.ΑΙ που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της κατασκευής του έργου, ελέγχει το πρόγραµµα ποιότητας. Και στις 
δύο περιπτώσεις η τελική έγκριση των προγραµµάτων γίνεται από τον Προϊστάµενο του 
αντίστοιχου Τµήµατος. 

Το έντυπο Ε02.03/4 ενηµερώνεται κατάλληλα από τον επιµέρους σχεδιασµό αναδόχων 
του έργου (σε περίπτωση ανάθεσης) και εγκρίνεται από τον τη οµάδα παρακολούθησης 
έργου.  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Αναγνώριση κατηγοριών θεµάτων και αλλαγών έργου 

Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη αλλαγών, αυτές διαχειρίζονται έτσι ώστε να µην 
διακυβεύεται η επιτυχής υλοποίηση του έργου. 

Αλλαγές µπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση/ αλλαγή: 

• του θεσµικού πλαισίου εκτέλεσης των δηµοσίων έργων 

• των προγραµµάτων χρηµατοδότησης 

• του τεχνικού προγράµµατος της  Π.Ν.ΑΙ 

• του σχεδιασµού και ωρίµανσης  

• της υλοποίησης των έργων. 

Επίσης αλλαγές µπορεί να προκύψουν από τη τροποποίηση των αρµοδιοτήτων και 
γενικότερα της οργανωτικής δοµής της Π.Ν.ΑΙ. 

 

Καθορισµός αρµόδιων ανά κατηγόρια διαχείρισης θεµάτων και αλλαγών. 

Οι αλλαγές µπορεί να είναι τεχνικού ή διαχειριστικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η 
αντίστοιχη οµάδα έργου µετά την εξέταση της αιτίας της αλλαγής ορίζει τον υπεύθυνο 
διαχείρισης, την διαδικασία διαχείρισης και τον αρµόδιο αξιολόγησης / έγκρισης.  

Κατάρτιση πλάνου διαχείρισης θεµάτων και αλλαγών. 

Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ  

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαχείριση των αλλαγών προδιαγράφεται από τρίτο 
φορέα πχ θεσµικό πλαίσιο, διαχειριστική αρχή, αρµόδιο υπουργείο επισυνάπτεται η 
διαδικασία διαχείρισης της αλλαγές στο προτεινόµενο πλάνο.   
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ανάλυση και καθορισµός κίνδυνων έργου 

Βασική αρµοδιότητα της οµάδας σχεδιασµού και ωρίµανσης έργου είναι ο εντοπισµός, η 
ανάλυση και ο καθορισµός 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. 

Οι κίνδυνοι είναι κυρίως τεχνικού, διαχειριστικού και οικονοµικού χαρακτήρα. 

Αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση - ιεράρχηση κίνδυνων  

Η οµάδα έργου αναλύει όλες τις φάσεις και ενέργειες υλοποίησης του έργου και σε 
περίπτωση που εντοπίσει κινδύνους, τους αξιολογεί και τους ποσοτικοποιεί από την 
εκτίµηση των επιπτώσεων τους. Η αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται βάσει συγκεκριµένων 
κριτηρίων για κάθε κίνδυνο (Ε02.03/6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ). 

Σχεδιασµός µεθόδων παρακολούθησης και αντιµετώπισης κίνδυνων  

Στη συνέχεια και µετά την ιεράρχηση των κινδύνων ορίζονται ενέργειες κυρίως 
προληπτικού χαρακτήρα για την αντιµετώπισή τους. 

Ορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες διεκπεραίωσης των ενεργειών για τη πρόληψη και 
αντιµετώπιση των κινδύνων.   

Για τον έγκαιρο εντοπισµό µιας πιθανής εµφάνισης των κινδύνων η οµάδα έργου µεριµνά 
για τον καθορισµό µεθόδων παρακολούθησης των κινδύνων.  

Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης κίνδυνων 

Οι κίνδυνοι που διαπιστώνονται, οι επιπτώσεις, η σηµαντικότητα καθώς οι ενέργειες 
πρόληψης και αντιµετώπισης κάθε κινδύνου καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/7 ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Αναγνώριση απαιτήσεων επικοινωνίας έργου. 

Η επιτυχής διεκπεραίωση των διαδικασιών τόσο του σχεδιασµού όσο και της υλοποίησης 
ενός έργου, προϋποθέτει τη σαφή ρύθµιση των κανόνων εσωτερικής και εξωτερικής 
επικοινωνίας.  Για το λόγο αυτό η οµάδα σχεδιασµού και ωρίµανσης έργου αναγνωρίζει και 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις επικοινωνίας για κάθε έργο.  

Οι απαιτήσεις επικοινωνίας ενός έργου αφορά την επικοινωνία των εµπλεκοµένων στο 
σχεδιασµό και ωρίµανση και στην υλοποίηση του έργου τόσο στο εσωτερικό της Π.Ν.ΑΙ, 
όσο και µε τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Οι απαιτήσεις επικοινωνίας δύνανται να προκύπτουν από τη διαχειριστική αρχή, από το 
σχεδιασµό της υλοποίησης του έργου, από ανάγκες επικοινωνίας µε συναρµόδιους φορείς 
κλπ. 

Αναγνώριση απαιτήσεων ενηµέρωσης της διαχειριστικής αρχής. 

Οι απαιτήσεις ενηµέρωσης της διαχειριστικής αρχής αποτελούν κρίσιµης σηµασίας 
επικοινωνία.  
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Απαιτήσεις ενηµέρωσης διαχειριστικής αρχής οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασµό της επικοινωνίας του έργου είναι µεταξύ άλλων: 

• Ο έλεγχος προκήρυξης και τευχών δηµοπράτησης από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή στη φάση του σχεδιασµού των αναθέσεων (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ) 

• η ανάγκη ενηµέρωσης µέσω µηνιαίων, τριµηνιαίων αναφορών, σε 
συγκεκριµένες φάσεις εξέλιξης του έργου, 

• η ενηµέρωση σε περιπτώσεις αλλαγών σε σηµαντικές παραµέτρους του 
έργου (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ) 

Καθορισµός υπεύθυνων επικοινωνίας. 

Στο πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας στη Π.Ν.ΑΙ έχουν ορισθεί και τεκµηριωθεί όλοι οι 
κανόνες πληροφόρησης και ενηµέρωσης των υπηρεσιών. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν 
στην συντονισµένη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και στη 
βελτίωση της απόδοσης τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα µία ενιαία γλώσσα επικοινωνίας. 

Οι αρµοδιότητες και υπευθυνότητες των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της Π.Ν.ΑΙ 
ορίζονται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της 
Π.Ν.ΑΙ,  ο οποίος είναι γνωστός σε όλο το προσωπικό. 

Συµπληρωµατικά προς τον Οργανισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και όπου 
απαιτείται, ορίζονται οι αρµοδιότητες συγκεκριµένων εργαζοµένων της Π.Ν.ΑΙ.  

Στα προαναφερόµενα έγγραφα αναφέρονται επίσης στοιχεία της λειτουργίας των 
υπηρεσιών καθώς και στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την γενικότερη διαχείριση της 
πληροφορίας. 

Σύνταξη πλάνου επικοινωνίας έργου. 

Η οµάδα έργου µετά τον προσδιορισµό των απαιτήσεων επικοινωνίας για κάθε έργο 
καταγράφει στο Ε02.03/8 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ, τα µέσα και τη συχνότητα 
επικοινωνίας των εµπλεκοµένων µερών.  

Ειδικότερα οι απαιτήσεις ενηµέρωσης της διαχειριστικής αρχής αποτελούν ξεχωριστό 
κεφαλαίο του πλάνου επικοινωνίας του έργου λόγω της σηµασίας τους. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Καθορισµός δεικτών παρακολούθησης έργου  

Ότι αφορά την παρακολούθηση των έργων το τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και 
Έργων  της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού παρακολουθεί µέσω δεικτών την 
διεκπεραίωση όλων των φάσεων της υλοποίησης του συνόλου των έργων που εντάσσει η 
Π.Ν.ΑΙ στο ετήσιο πρόγραµµα έργων. 

Με βάσει τα στοιχεία κάθε έργου (χρόνος υλοποίησης, πόροι χρηµατοδότησης, 
προϋπολογισµός έργων κλπ) έχουν τεθεί δείκτες για την παρακολούθηση της εξέλιξης 
του. 

Οι δείκτες ανασκοπούνται ετησίως στην συνεδρίαση «Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση».   

Το σύνολο των δεικτών έχουν καταγραφεί στο έντυπο Ε02.03/9 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 24 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η οµάδα έργου µε βάσει την τεχνογνωσία, τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και τα τεχνικά 
στοιχεία των µελετών επιλέγει τις κατάλληλες µεθοδολογίες και τα πρότυπα ελέγχου και 
πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου των έργων.  

Καθορίζονται:  

• Τα κριτήρια αποδοχής  

• οι διαδικασίες ελέγχου και δοκιµών  

• η συχνότητα των ελέγχων  

• το µέγεθος των δειγµατοληψιών. 

Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/4 ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Εξέταση πλαισίου αναθέσεων έργου 

Εξετάζονται τα εξής: 

� θεσµικό πλαίσιο,  

� εσωτερικός κανονισµός, 

� οδηγίες διαχειριστικής αρχής,  

� γενικέ απαιτήσεις του έργου. 

Επιλογή τρόπου ανάθεσης  

Βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης των προµηθειών είναι η συµφερότερη ή η χαµηλότερη 
τιµή της προµήθειας 

Οι ενέργειες για τις προµήθειες µε απευθείας ανάθεση ή µέσω πρόχειρου ή ανοικτού 
διαγωνισµού, όπως ορισµός επιτροπών, προδιαγραφών, ηµεροµηνίες και τρόπος 
δηµοσιοποίησης, διαδικασία παραλαβής κλπ., καθορίζονται απόλυτα στον Ενιαίο 
Κανονισµό Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία προµήθειας. 

Το σύνολο των αναθέσεων που αποφασίζονται για κάθε έργο καταγράφονται στο έντυπο 
Ε02.03/10 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

Σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Τα τεύχη της διακήρυξης συντάσσονται βάση των προτύπων που προβλέπονται από τη 
διαχειριστική αρχή του προς ένταξη προγράµµατος. 

Τα τεύχη περιέχουν όλα τα βασικά στοιχεία – απαιτήσεις έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί 
έως αυτή τη φάση του σχεδιασµού του έργου. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 25 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Ανασκόπηση τευχών  

Η ανασκόπηση των τευχών της διακήρυξης γίνεται από τον υπεύθυνο του έργου σε 
συνεργασία µε το τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
∆ωδεκανήσου ή αντίστοιχα το τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 
∆ιευθυνσης Οικονοµικού Κυκλάδων, καθώς επίσης και από τον υπεύθυνο της νοµικής 
υποστήριξης πριν την αποστολή τους προς εξωτερικούς φορείς ή αρχές. 

Στη συνέχεια τα τεύχη αποστέλονται προς ανασκόπηση κατά περίπτωση σε: 

• Λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς 

• ∆ιαχειριστική αρχή 

• Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟΠΑ∆ΙΣ) 

Οι παρατηρήσεις εξετάζονται από τα επιλεγµένα στελέχη της οµάδας έργου και γίνονται οι 
απαραίτητες διορθώσεις. 

Έγκριση τευχών από αρµοδία αρχή της Π.Ν.ΑΙ 

Αφού ολοκληρωθούν οι διορθώσεις, τα τεύχη εγκρίνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 
και το Περιφερειακό Συµβούλιο ή τη Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Ν.ΑΙ (ανάλογα µε τις 
αρµοδιότητες που απορρέουν από τον ισχύοντα κώδικα λειτουργία της). 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στη φάση αυτή αφού έχει καθοριστεί το σύνολο του σχεδιασµού και των παραµέτρων του 
έργου γίνεται εκτίµηση του τελικού  προϋπολογισµού του έργου. 

Ο προϋπολογισµός του έργου συντάσσεται αναλυτικά ανά κατηγορία κόστους (έσοδα – 
έξοδα) και ενσωµατώνεται στο συνολικό Σχέδιο Υλοποίησης του έργου. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ανασκόπηση και έγκριση σχεδίου υλοποίησης έργου. 

Το συνολικό Σχέδιο της Υλοποίησης του έργου αποτελείται από το σύνολο των επιµέρους 
πλάνων και εγγράφων  που έχουν αναφερθεί: 

• ∆οµή και Αρµοδιότητες Οµάδας Έργου / Οργανόγραµµα οµάδας έργου 

• Χρονοδιάγραµµα έργου 

• Λίστα θεσµικών απαιτήσεων έργου 

• Πλάνο ελέγχων ποιότητας έργου 

• Πλάνο διαχείρισης θεµάτων και αλλαγών έργου 

• Σχέδιο διαχείρισης κίνδυνων έργου 

• Πλάνο επικοινωνίας έργου 

• Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών Έργου 

• Πλάνο αναθέσεων έργου 

• Τεύχη διακήρυξης διαγωνισµών 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 26 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασµού υλοποίησης κάθε έργου, η οµάδα 
σχεδιασµού της ωρίµανσης παραδίδει τα σχετικά έγγραφα και έντυπα στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση προς έγκριση. 

Η ∆ιεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού / τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και 
Έργων , αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις ρυθµίσεις που αναφέρονται παραπάνω, 
εγκρίνει το σχέδιο υλοποίησης του έργου.  

Ενηµέρωση οµάδας έργου και εµπλεκοµένων. 

Η ∆ιεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού / τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και 
Έργων, αφού εγκρίνει το σχέδιο υλοποίησης του έργου υπογράφοντας στο έντυπο 
Ε02.01/2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ, ενηµερώνει την οµάδα 
έργου και το σύνολο των εµπλεκόµενων στο έργο. 

  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 27 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 28 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στις περιπτώσεις που η αρµόδια ∆ιεύθυνση κρίνει ότι κάποια θέµατα θα πρέπει να 
επανεξετασθούν τα κοινοποιεί στην οµάδα σχεδιασµού και ωρίµανσης η οποία τα 
επανεξετάζει, προβαίνει σε πιθανές τροποποιήσεις και τα επιστρέφει στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση προς έγκριση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.04 ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 29 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών στις 
οποίες χρειάζεται να προβεί η Π.Ν.ΑΙ, µε στόχο να εντάξει το εκάστοτε έργο σε 
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας µεγάλο µέρος ή και το σύνολο της 
απαραίτητης χρηµατοδότησης για την υλοποίησή του. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για κάθε έργο το οποίο αποφασίζει η Π.Ν.ΑΙ να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη συγχρηµατοδότηση του από κάποιο πρόγραµµα. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.03/11 ΦΥΛΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Σύνταξη Τεχνικού ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε) 

Ο οµάδα έργου συντάσσει το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου βάσει των οδηγιών του εκάστοτε 
αρµόδιου φορέα διαχείρισης και του Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου. 

Έλεγχος Τ∆Ε 

Το Τ∆Ε ελέγχεται ως προς την πληρότητα και την αρτιότητά του από τον Υπεύθυνο του 
έργου και το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων & Έργων, της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, αν απαιτηθεί γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. 

Υποβολή Τ∆Ε 

Το Τ∆Ε υποβάλλεται στον Φορέα ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του 
πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ). 

Μαζί µε το Τ∆Ε υποβάλλονται όλα τα στοιχεία υποστήριξης και τεκµηρίωσης της 
ωριµότητας και του σχεδιασµού του έργου. Έτσι θα πρέπει να υποβάλλεται το Σχέδιο 
Υλοποίησης του Έργου µαζί µε τα όποια τεύχη έχουν αναπτυχθεί όπως τεύχη διακήρυξης 
κλπ. 

Αφού εξεταστεί το Τ∆Ε από τον φορέα και προκύψουν διορθώσεις, λαµβάνονται οι 
απαραίτητες ενέργειες από τον Υπεύθυνο του έργου και το Τµήµα Εφαρµογής 
Προγραµµάτων & Έργων, της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.04 ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 30 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Ένταξη έργου 

Στην περίπτωση που προκύψουν διορθώσεις σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό, αυτές 
ενσωµατώνονται κατάλληλα στο σχεδιασµό του έργου όπως περιγράφεται στη διαδικασία 
∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. 

Σχεδιασµός τήρησης υποχρεώσεων συγχρηµατοδοτούµενου έργου 

Η οµάδα σχεδιασµού της ωρίµανσης έργων σε συνεργασία µε τον εισηγητή του έργου και 
τον προϊστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής καθορίζουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις των προγραµµάτων χρηµατοδότησης.  

Μεταξύ των υποχρεώσεων αναφέρονται: 

• η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, 

• η οικονοµική διαχείρισης, 

• η δηµοσιότητα, 

• η υποβολή αναφορών και ενηµέρωσης Ενδιάµεσων Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 
του προγράµµατος, 

• η τήρηση αρχείων και εγγράφων, 

• άλλες υποχρεώσεις. 

Καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες και οι υπεύθυνοι τήρησης των υποχρεώσεων. Τα 
στοιχεία αυτά καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/11 ΦΥΛΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ. 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆02.04 ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆02.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 31 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆03.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 32 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ανάθεσης 
έργου (τεχνικών έργων, προµηθειών, υπηρεσιών) σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο), 
σύµφωνα µε το ισχύον κατά περίπτωση θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα στάδια, 
από την προετοιµασία και προκήρυξη του διαγωνισµού έως και την υπογραφή σύµβασης. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων (τεχνικών έργων, προµηθειών, 
υπηρεσιών)  για τα οποία η Π.Ν.ΑΙ πρόκειται να υλοποιήσει µέσω ανάθεσης σε εξωτερικό 
φορέα (ανάδοχο). 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αίτηµα συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού 

Πραγµατοποιείται η κατάθεση αιτήµατος ορισµού επιτροπής διαγωνισµού από τον 
Υπεύθυνο του έργου. Το αίτηµα δύναται να αποστέλλεται προς τις αρµόδιες, σχετικές µε 
το αντικείµενο του διαγωνισµού, διευθύνσεις και λοιπούς εξωτερικούς φορείς, εφόσον 
απαιτείται (π.χ. επιµελητήρια, τοπικοί φορείς κλπ) οι οποίοι ορίζουν τα συµµετέχοντα στην 
επιτροπή, στελέχη τους.  

Στο τέλος των παραπάνω ενεργειών και εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο συντάσσεται 
Πρακτικό - Απόφαση Ορισµού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  από την ∆ιευθύνση Τεχνικών 
Έργων (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) ανάλογα µε την περιοχή στην οποία υλοποιείται το 
έργο  ενώ αν πρόκειται για προµήθεια ή υπηρεσία συντάσσεται αντίστοιχο Πρακτικό - 
Απόφαση Ορισµού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Κυκλάδων ή 
την  ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού και Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου αναλόγως και παλι από την 
περιοχή στην οποία υλοποιείται το έργο.   

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διενεργεί τόσο την δηµοπρασία όσο και την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆03.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 33 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Επικαιροποίηση Τευχών ∆ιακήρυξης – σύνταξη περίληψης διακήρυξης  

Κατά την εξέλιξη των διαδικασιών ένταξης του έργου υπάρχει ενδεχόµενο να απαιτηθούν 
εκ των υστέρων τροποποιήσεις επί των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισµού (π.χ. οι 
τροποποιήσεις αφορούν σε νέα δεδοµένα βάσει εγκεκριµένου Τ∆Ε κλπ). Ο υπεύθυνος του 
έργου σε συνεργασία µε το αρµόδιο µέλος της οµάδας έργου  προβαίνει σε ενσωµάτωση 
των όποιων αλλαγών προκύψουν, προκειµένου να παραχθούν τα τελικά κείµενα – τεύχη 
προκήρυξης του διαγωνισµού. Κατόπιν αυτού, συντάσσεται και η περίληψη του 
διαγωνισµού και διεξάγονται οι ενέργειες δηµόσιας διαβούλευσης, εφόσον απαιτούνται 
από την εκάστοτε ∆Α, προκειµένου τυχόν παρατηρήσεις που προκύψουν εκ νέου να 
τύχουν επεξεργασίας και ενσωµάτωσης τους στα τελικά τεύχη προκήρυξης και η Π.Ν.ΑΙ να 
προχωρήσει στην δηµοσίευση του διαγωνισµού. 

Σε κάθε φάση τροποποιήσεων και αλλαγών επί των κειµένων των τευχών της προκήρυξης 
του διαγωνισµού, το τελικό κατά περίπτωση τεύχος αποστέλλεται προς έγκριση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο ή την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή της Π.Ν.ΑΙ. Η συγκεκριµένη 
ενέργεια υλοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΡΓΟΥ και σύµφωνα µε το πλάνο διαχείρισης θεµάτων και αλλαγών έργου. 

 

Επιλογή µεθόδου δηµοσίευσης και υλοποίηση αυτής 

Η επιλογή της µεθόδου γίνεται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 
διέπουν τη διαδικασία δηµοσιοποίησης του διαγωνισµού, ανάλογα µε το συνολικό του 
προϋπολογισµό και την φύση του έργου (π.χ. δηµοσίευση σε ΦΕΚ, σε τοπικές και εθνικές   
εφηµερίδες, στην έδρα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Ν.ΑΙ 
και του οικείου επιµελητηρίου, αποστολή στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της ΕΕ 
(όταν αφορά σε διεθνή διαγωνισµό) κλπ. 

Η εκκίνηση υλοποίησης των ενεργειών της επιλεγµένης µεθόδου δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού από τον Υπεύθυνο Έργου, πραγµατοποιείται κατόπιν λήψης σχετικής 
απόφασης από αρµόδιο όργανο της Π.Ν.ΑΙ (Περιφερειακό Συµβούλιο και Οικονοµική 
Επιτροπή). 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆03.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 34 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆03.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, 
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ΣΕΛ 35 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παροχή διευκρινήσεων 

Κατόπιν δηµοσίευσης των εγγράφων του διαγωνισµού, αρµόδια για να παρέχει 
διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων και διατάξεων των τευχών διακήρυξης προς όποιον 
ενδιαφερόµενο είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία δηλ  η ∆ιευθύνση Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων 
ή ∆ωδεκανήσου) ή η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) ανάλογα µε την 
φύση του έργου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επιλαµβάνεται των θεµάτων µετά την ηµέρα 
διαγωνισµού. 

Παραλαβή πρόσφορων 

Με το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης προσφορών, οι σχετικοί 
υποβληθέντες φάκελοι έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆04.02 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού τηρεί φάκελο µε τις 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις οικονοµικές 
προσφορές των υποψήφιων αναδόχων.  

Αξιολόγηση πρόσφορων  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των τευχών προκήρυξης του διαγωνισµού, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αναλαµβάνει την αξιολόγηση των κατατεθειµένων από µέρους των 
υποψηφίων αναδόχων προσφορών. Η αξιολόγηση αφορά σε τρία στάδια: α) ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, β) της τεχνικής προσφοράς (όπου 
απαιτείται) και γ) της οικονοµικής προσφοράς. Με την ολοκλήρωση των σταδίων 
αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει µια εισήγηση-πρακτικό µε τα 
αποτελέσµατα, το οποίο και εγκρίνεται µέσω έκδοσης απόφασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής, και το γνωστοποιεί στους υποψήφιους αναδόχους πλην του επιλεγµένου 
αναδόχου. (Το πρακτικό είναι ένα για τα τρία στάδια ελέγχου εκτός αν πρόκειται για 
εκτέλεση έργου µε το σύστηµα Μελέτη – Κατασκευή.) Η συγκεκριµένη ενέργεια 
υλοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ.  

Χειρισµός ενστάσεων  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των τευχών προκήρυξης του διαγωνισµού, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αναλαµβάνει την διαχείριση των πιθανών ενστάσεων από µέρους των 
υποψηφίων αναδόχων επί των αποτελεσµάτων των επιµέρους σταδίων αξιολόγησης. Η 
αξιολόγηση και διαχείριση των ενστάσεων, ανάλογα µε τη σηµαντικότητα και 
πολυπλοκότητά τους, δύναται να εγείρει την ανάγκη νοµικής υποστήριξης (∆07.01 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ).  

Με την παραλαβή κάθε ένστασης/ων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει εισήγηση-
πρακτικό, το οποίο και εγκρίνεται µέσω έκδοσης απόφασης αρµόδιου οργάνου 
(Οικονοµική Επιτροπή), µε τα αποτελέσµατα επεξεργασίας της σχετικής ένστασης/ων και 
το γνωστοποιεί στους υποψήφιους αναδόχους. Η συγκεκριµένη ενέργεια υλοποιείται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ. 

Ενστάσεις δύναται να προκύψουν και στη φάση που ο διαγωνισµός τελεί υπό δηµοσίευση. 
Στην περίπτωση αυτή οι ενστάσεις αφορούν σε επιµέρους διατάξεις του διαγωνισµού και η    
διαχείριση τους γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή (αρµόδια Υπηρεσία) και όχι από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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ΣΕΛ 36 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Κατακύρωση ανάθεσης  

Μετά την ολοκλήρωση των επιµέρους ενεργειών αξιολόγησης και διαχείρισης ενστάσεων, 
ακολουθεί η κατακύρωση της ανάθεσης του έργου, µέσω σύνταξης εισήγησης-πρακτικού 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µε το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού), το οποίο 
εγκρίνεται µέσω έκδοσης απόφασης αρµόδιου οργάνου (Οικονοµική Επιτροπή), και το 
οποίο γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους πλην του επιλεγµένου αναδόχου. Η 
συγκεκριµένη ενέργεια υλοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ.  

  

Ολοκλήρωση διαγωνισµού  

Την κατακύρωση της ανάθεσης ακολουθεί η δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων, όπως είναι 
αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Επίσης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επιστρέφει τις 
εγγυητικές επιστολές στους υποψήφιους αναδόχους που δεν επιλέχθηκαν τελικά. 
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4.3 ∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύνταξη σχεδίου σύµβασης 

Το σχέδιο σύµβασης καταρτίζεται από αρµόδια στελέχη του έργου (στελέχη της ∆/σης 
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου   εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο  ή 
στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Κυκλάδων ή της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού και 
Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου αν πρόκειται για προµήθεια ή υπηρεσία) σε συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο νοµικής υποστήριξης έργου.  

Χρησιµοποιούνται τα σχετικά πρότυπα (π.χ. ∆Α, ΜΟΠΑ∆ΙΣ, ΜΟ∆ κλπ).  

Στο σχέδιο σύµβασης εξειδικεύονται οι όροι και οι δεσµεύσεις του Αναδόχου. 

Ανασκόπηση – εγκρίσεις 

Το τελικό σχέδιο σύµβασης αποστέλλεται κατά περίπτωση στη ∆Α προς έλεγχο ή και σε 
άλλους ελεγκτικούς φορείς (π.χ. ΜΟΠΑ∆ΙΣ, Ελεγκτικό Συνέδριο), µε σκοπό την τελική 
έγκριση των περιεχοµένων του.  

Υπογραφή σύµβασης ανάθεσης 

Με έγγραφο – πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας της Π.Ν.ΑΙ (∆/νση Τεχνικών Έργων ή 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού) προσκαλείται ο επιλεγµένος ανάδοχος προκειµένου να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση. Η ενέργεια αυτή περιγράφεται στο τεύχος προκήρυξης του 
διαγωνισµού. Κατά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκοµίσει 
όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που κατά περίπτωση απαιτούνται (εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά δικαστικών υπηρεσιών και άλλων δικαιολογητικών που 
ισχύς τους έχει λήξει από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 

Αρχειοθέτηση σύµβασης ανάθεσης 

Η υπογεγραµµένη σύµβαση, µαζί µε τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα του αναδόχου, 
αρχειοθετούνται από τον υπεύθυνο του έργου στον φάκελο του έργου. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆03.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 39 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

4.4 ∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για κάθε συγχρηµατοδοτούµενο έργο που υλοποιεί η Π.Ν.ΑΙ τόσο για τον 
έντυπο όσο και για τον ηλεκτρονικό φάκελο του έργου. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

∆08.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

∆09.04 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

∆09.05 ∆ΙΑΧΕΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ∆Π 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε04.01/1 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε04.01/3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ, Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Αναγνώριση εξωτερικών εγγράφων υλοποίησης έργου 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων η Π.Ν.ΑΙ υποχρεούται να 
εφαρµόζει διαδικασίες και τυποποιηµένα έντυπα τα οποία επιβάλλονται από τους φορείς 
χρηµατοδότησης των έργων. Αυτού του είδους τα έγγραφα θα πρέπει να ενσωµατωθούν 
κατάλληλα στο σύστηµα διαχείρισης του έργου, και πλαισιώνοντας τις ήδη υφιστάµενες 
διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Π.Ν.ΑΙ, να αποτελέσουν το σύνολο 
του τυποποιηµένου συστήµατος του έργου. 

Τέτοιους είδους έγγραφα είναι συνήθως µεταξύ των άλλων: 

• Τυποποιηµένα έντυπα που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται (πχ αναφορές 
έργου, τεχνικά δελτία κλπ) 

• ∆ιαδικασίες και οδηγίες υλοποίησης,  

• Πρότυπα τεύχη διαγωνισµών και συµβάσεων 

Η οµάδα έργου µεριµνά ώστε να τηρείται αρχείο εγγράφων στην κάθε εµπλεκόµενη 
υπηρεσία.  
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Αξιολόγηση δυνατότητας ενσωµάτωσης στο έργο 

Πριν την οριστική ενσωµάτωσή τους στο έργο προς χρήση από την οµάδα έργου, ο ΥΣ∆Π 
αξιολογεί την δυνατότητα ενσωµάτωσης των εγγράφων αυτών στο Σ∆Π. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί αντίφαση µε το υπάρχον σύστηµα, η αντίφαση αυτή εξετάζεται 
κατάλληλα ώστε να ληφθεί µία εκ των παρακάτω ενεργειών: 

• Αλλαγή του συστήµατος στα σηµεία στα οποία παρουσιάστηκε η αντίφαση 
αν κριθεί ότι το σύστηµα χρήζει βελτίωσης (∆09.04 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

• Μη χρήση του εξωτερικού εγγράφου  

• Χρήση του εξωτερικού εγγράφου κατ’ εξαίρεση 

Καταγραφή τους σε λίστα ελεγχόµενων έγγραφων έργου 

Αφού διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης των εξωτερικών εγγράφων, µε στόχο την 
ελεγχόµενη διαχείριση τους, ενσωµατώνονται στο σύστηµα διαχείρισης µέσω της 
καταγραφής στο Ε04.01/1 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

Από τη στιγµή που κάποιο έγγραφο ενσωµατωθεί στο έργο µε αυτόν τον τρόπο,  
παρακολουθείται κατάλληλα η ισχύς του, όπως περιγράφεται στη διαδικασία ∆09.05 
∆ΙΑΧΕΡΙΣΗ ΕΓΡΡΑΦΩΝ Σ∆Π. 

Σε περίπτωση που αλλάξει κάτι σε σχέση µε αυτό, γίνεται η κατάλληλη ενηµέρωση του  
Ε04.01/1 καθώς και των χρηστών (∆09.05 ∆ΙΑΧΕΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ∆Π). 

Στην περίπτωση που κριθεί ότι το έγγραφο δύναται ή θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
γενικότερα πέραν του συγκεκριµένου έργου, το έγγραφο καταγράφεται στο Ε04.01/2 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 

∆ιανοµή έγγραφων έργου και ενηµέρωση εµπλεκοµένων 

Στη συνέχεια το έγγραφο διανέµεται ή τοποθετείται στο µηχανογραφικό δίκτυο της Π.Ν.ΑΙ 
προς χρήση, και γίνεται ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στη χρήση του εγγράφου.  

Η ενηµέρωση γίνεται µε αποστολή εσωτερικής αλληλογραφίας και σε συναντήσεις της 
οµάδας έργου. 

Τήρηση αρχείου εξωτερικών εγγράφων έργου 

Τα έγγραφα αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στον φάκελο του έργου και παρακολουθούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την ισχύ και την εγκυρότητα τους από το 
µέλος της οµάδας έργου της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής η οµάδα έργου και οι λοιποί εµπλεκόµενοι ενηµερώνονται 
άµεσα όπως περιγράφεται παραπάνω.  
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∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ηµιουργία φακέλου έργου 

Μετά την απόφαση της ∆ιοίκησης της Π.Ν.ΑΙ για την κατασκευή κάποιου τεχνικού έργου, 
η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) δηµιουργεί τον φάκελο του 
έργου. 

Κάθε τεχνικό έργο έχει το δικό του φάκελο και σε αυτόν αρχειοθετούνται όλα τα σχετικά 
µε το έργο έγγραφα (αλληλογραφία, µελέτες, συµβατικά τεύχη, συµβάσεις, πρωτόκολλα 
επιµετρητικών και ποιοτικών ελέγχων, τιµολόγια αγοράς υλικών κλπ.). 

Οι υποφάκελοι που δηµιουργούνται για κάθε έργο είναι: 

• Φάκελος επικοινωνίας µε τη ∆ιαχειριστική αρχή και φορέα, τον οποίο 
ενηµερώνει η ∆ιεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού / Τµήµα 
Εφαρµογής Προγραµµάτων και έργων / Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής 
Πολιτικής. 

Περιέχει το σύνολο των εγγράφων που στέλνονται ή λαµβάνονται από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή και το φορέα. Επίσης περιέχει τις εκθέσεις / αναφορές 
προόδου. 

• Φάκελος  Παραστατικών, τον οποίο ενηµερώνει το Τµήµα Προυπολογισµού 
& Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων ή το τµήµα 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού και Οικονοµικού 
∆ωδεκανήσου. 

Περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τη λογιστική διαχείριση 
του έργου όπως παραστατικά, εντολές πληρωµών και συµβάσεις. 

• Τεχνικός φάκελος (τεχνικά έργα), τον  οποίο ενηµερώνει η ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου). 

Περιέχει τη µελέτη του έργου, τα συµβατικά τεύχη, τα έντυπα 
επιµετρητικών ελέγχων, τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων, το 
ηµερολόγιο του έργου, την αλληλογραφία, λογαριασµούς. 

Για λόγους ιχνηλασιµότητας όλα τα έγγραφα των φακέλων Επικοινωνίας και 
Παραστατικών φέρουν τον κωδικό του έργου, ενώ τα έγγραφα του τεχνικού φακέλου 
φέρουν αριθµό φακέλου του αρχείου της υπηρεσίας. 

Για κάθε φάκελο συµπληρώνεται το Ε04.01/3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Έργων τηρεί αρχείο των έργων, στο 
οποίο βρίσκονται όλοι οι φάκελοι των τεχνικών  έργων.  

Η τήρηση των επιµέρους εγγράφων δύναται να είναι είτε σε έντυπη είτε ηλεκτρονική 
µορφή. Η ηλεκτρονική φύλαξη των εγγράφων περιγράφεται στη διαδικασία ∆08.01 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Η δοµή του φακέλου έργου δύναται να προτυποποιηθεί ανά κατηγορία έργου και να 
χρησιµοποιείται χωρίς να προσαρµόζεται κάθε φορά. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 44 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Ενσωµάτωση υπαρχόντων έγγραφων από φάση ωρίµανσης και σχεδιασµού 

Αφού ανοιχτεί ο φάκελος του έργου, όλα τα σχετικά αρχεία του έργου που έχουν 
δηµιουργηθεί στη φάση ωρίµανσης και σχεδιασµού του έργου ενσωµατώνονται µε στόχο 
να υπάρξει τελικά ενιαίος φάκελος έργου. 

Τήρηση φακέλου έργου 

Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο φάκελος τηρείται µε ευθύνη του διαχειριστικού/ 
διοικητικού υπευθύνου όπως αυτός έχει οριστεί στη συγκρότηση της οµάδας υλοποίησης  
έργου (∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ). 

Ο υπεύθυνος τήρησης του φακέλου µεριµνά ώστε το σύνολο των εγγράφων να είναι 
εύκολα προσβάσιµα, ευανάγνωστα, και εύκολα ανακτήσιµα  από αυτούς που έχουν τη 
δικαιοδοσία. Για το λόγο αυτό τηρούνται τα κατάλληλα αντίγραφα ασφαλείας όπως 
περιγράφονται στη διαδικασία ∆08.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.  

Κλείσιµο φακέλου έργου 

Το κλείσιµο του φακέλου έργου γίνεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών, της 
οριστικής παραλαβής και εξόφλησης του έργου (∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ). 

Πριν το κλείσιµο του φακέλου, τα περιεχόµενα ελέγχονται ως προς την πληρότητα και 
αρτιότητά τους µε ευθύνη του υπευθύνου έργου, µε στόχο να διασφαλιστεί αφενός η 
κατάλληλη αποθήκευση του φακέλου του έργου, καθώς και η δυνατότητα ανάκτησης 
χρήσιµων πληροφοριών και εγγράφων στο µέλλον όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο.  

Αρχειοθέτηση φακέλου έργου 

Ο χώρος αποθήκευσης των φακέλων έργων είναι η βιβλιοθήκη αρχείων έργων και 
υπεύθυνος τήρησης είναι ο αρµόδιος  ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων ή 
∆ωδεκανήσου). 

Το χρονικό διάστηµα τήρησης των φακέλων εάν δεν καθορίζεται από το εκάστοτε 
πρόγραµµα ή τη νοµοθεσία, αποφασίζεται από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή  Τεχνικών Έργων. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 45 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 46 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται στο σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ειδικότερα στο σύνολο 
της αλληλογραφίας και επικοινωνίας που σχετίζεται άµεσα µε αυτά.  

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε04.01/2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ε02.03/8 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Παραλαβή, χαρακτηρισµός και πρωτοκόλληση έγγραφου 

Υπάλληλος του γραφείου γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
παραλαµβάνει την αλληλογραφία και την παραδίδει στον Προϊστάµενο του για 
χαρακτηρισµό. Στη συνέχεια την πρωτοκολλεί και την κοινοποιεί στους ∆ιευθυντές των 
αρµοδίων υπηρεσιών.  

Κατά την φάση υλοποίησης του έργου, η παραλαβή της αλληλογραφίας γίνεται από το 
γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ή 
∆ωδεκανήσου (πλην της αλληλογραφίας που αφορά έργα προµηθειών και υλοποίησης 
προγραµµάτων που αφορούν σε αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικού Κυκλάδων ή 
∆ιοικητικού και Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου) 

Αρχειοθέτηση έγγραφου  

Αντίγραφο του εγγράφου αρχειοθετείται στον φάκελο του έργου καθώς και στο αρχείο 
(πρωτόκολλο) της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 47 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 48 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Σύνταξη έγγραφου – επιστολής 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράµµατος και ανάλογα µε τη φύση του 
εγγράφου, σε τακτά χρονικά διαστήµατα εξετάζεται η αναγκαιότητα κοινοποίησής του στη 
∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος µε στόχο την ενηµέρωσή της. 

Βασικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης όλων των εξερχόµενων εγγράφων αποτελεί ο 
κωδικός του έργου στο οποίο αναφέρονται. 

Ανασκόπηση - έγκριση έγγραφου 

Το εξερχόµενο έγγραφο ανασκοπείται, γίνονται τυχόν διορθώσεις, και υπογράφεται από 
τον  αρµόδιο για την έγκριση. 

Πρωτοκόλληση – αποστολή – αρχειοθέτηση έγγραφου 

Το έγγραφο πρωτοκολλείται και αποστέλλεται από το γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης 
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Αντίγραφο του εγγράφου αρχειοθετείται στον φάκελο του έργου καθώς και στο αρχείο 
(πρωτόκολλο) της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 49 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται ηλεκτρονική αλληλογραφία στα πλαίσια έργων, 
τηρείται εκ παραλλήλου και η επίσηµη έγγραφη αλληλογραφία.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 50 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ  

Σύνταξη δελτίου/αναφοράς έργου 

Ο τρόπος σύνταξης δελτίου έργου (µηνιαίου, τριµηνιαίου κλπ) µε στόχο την απαιτούµενη 
ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής καθορίζεται εκ του νόµου. 

Η σύνταξη γίνεται από τον εργαζόµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 
της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   που συµµετέχει στην οµάδα έργου.   

Οι οδηγίες σύνταξης που υπάρχουν τυποποιηµένες από φορείς διαχείρισης, 
ενσωµατώνονται στο έργο και χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. (∆04.01 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ, 
Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ). 

Έλεγχος δελτίου/αναφοράς έργου 

Το δελτίο / αναφορά έργου ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Έργου πριν την υποβολή του. Σε 
περίπτωση που κριθεί απαραίτητο γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις. 

Υποβολή δελτίου/αναφοράς έργου 

Η υποβολή των δελτίων και αναφορών έργου προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή περιγράφεται σε 
οδηγίες που εκδίδει η ∆ιαχειριστική αρχή και αναγράφονται στο Ε04.01/2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

Η υποβολή των δελτίων και αναφορών έργου προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
πραγµατοποιείται µε βάση το  Ε02.03/8 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Αρχειοθέτηση δελτίου/αναφοράς έργου 

Το δελτίο /  αναφορά του έργου αρχειοθετείται στον φάκελο του έργου. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 51 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

∆/ΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έλεγχος δελτίου/

αναφοράς έργου

Σύνταξη δελτίου/

αναφοράς έργου

Υποβολή δελτίου/

αναφοράς έργου

Αρχειοθέτηση 

δελτίου/αναφοράς 

έργου

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 52 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα για θέµατα τα οποία κρίνονται ως 
σηµαντικά από τον Υπεύθυνο του έργου, καθώς και για αλλαγές οι οποίες είτε επιβάλλεται 
συγκεκριµένος τρόπος διαχείρισής τους από τρίτο φορέα (πχ διαχειριστική αρχή, αρµόδια 
υπουργεία κλπ), είτε η Π.Ν.ΑΙ  έχει ορίσει συγκεκριµένο τρόπο διαχείρισης. 

Παραδείγµατα εφαρµογής της δοµηµένης διαχείρισης αλλαγών είναι: 

• Το Τ∆Ε 

• Η όποια σύµβαση ανάθεσης έργου 

• Το ΠΠΕ 

• Το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου  

• Το Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων  

Κάθε άλλο έγγραφο έργου το οποίο προβλέπεται από τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος 
συγχρηµατοδότησης. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε04.03/1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆ιαπίστωση θέµατος έργου 

Με τον όρο «θέµατα έργου» περιγράφονται κάθε σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν κατά 
την πορεία υλοποίησης ενός έργου, και κρίνεται σκόπιµη η δοµηµένη διαχείρισή του µέσω 
της παρούσας διαδικασίας. 

Ως θέµατα έργου µεταξύ των άλλων θα µπορούσαν να είναι τα εξής: 

• Ζητήµατα που χρήζουν εξέτασης και δεν έχουν προβλεφθεί από το 
σχεδιασµό του έργου, 

• Επιπλέον εργασίες οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο σχεδιασµό και 
κρίνεται σκόπιµο να παρακολουθηθεί η εξέλιξή τους ώστε να διασφαλιστεί η 
υλοποίησή τους, 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 53 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

• Απρόοπτα γεγονότα ή καταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η 
αντιµετώπισή τους (πχ µέσω των υφιστάµενων διαδικασιών διαχείρισης 
έργου, της διαχείρισης κινδύνων κλπ), 

• Αποκλίσεις ή προβλήµατα έργων που χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης, 

Η οµάδα παρακολούθησης του έργου έχοντας την ευθύνη διαχειρίζεται όλα τα θέµατα και 
τις αλλαγές που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων.  

Αρχική αξιολόγηση – καταγραφή θέµατος έργου 

Η αρχική αξιολόγηση του θέµατος γίνεται µε στόχο να καθοριστεί η σοβαρότητά του και 
να αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείρισή του. 

Η αρχική αξιολόγηση γίνεται από το µέλος της οµάδας που διαπιστώνει ή παραλαµβάνει το 
θέµα. Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα για άµεση αντιµετώπιση από το ίδιο το 
µέλος, λαµβάνονται άµεσα οι απαραίτητες ενέργειες και το θέµα κλείνει. Στη περίπτωση 
αυτή η απόφαση για την καταχώρηση ή όχι του θέµατος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια 
του µέλους της οµάδας. 

Στην περίπτωση που το θέµα δεν δύναται να διευθετηθεί άµεσα, καταγράφεται όπως 
περιγράφεται στην επόµενη ενέργεια.  

Καταγραφή θέµατος έργου - Ανάθεση διευθέτησης θέµατος 

Μετά την αρχική αξιολόγηση των θεµάτων ανατίθεται η διευθέτηση του σε συγκεκριµένο 
στέλεχος της Π.Ν.ΑΙ ή σε εξωτερικό συνεργάτη.  

Η ανάθεση των ενεργειών επίλυσης ενός θέµατος γίνεται σύµφωνα µε: 

• το Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

• Την οργανωτική δοµή της οµάδας έργου και τις ήδη ανατεθειµένες 
αρµοδιότητες (∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ). 

• Οδηγίες ή προβλεπόµενες διαδικασίες διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων από τη διαχειριστική αρχή, 

• Προβλεπόµενα από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο που βρίσκει εφαρµογή στο 
έργο. 

Λήψη απαραίτητων ενεργειών - ενηµέρωση µητρώου θεµάτων έργου 

Μετά τον καθορισµό των απαιτούµενων ενεργειών, για την άρση του θέµατος και την 
διεκπεραίωση τους αξιολογείται το αποτέλεσµα και «κλείνει» το θέµα. 

Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 54 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 55 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Αίτηση αλλαγής  

Ότι αφορά τις αλλαγές αυτές κοινοποιούνται στην οµάδα παρακολούθησης του έργου 
µέσω του εντύπου Ε04.03/1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ στο οποίο περιγράφεται η αλλαγή και η 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας. 

Παραλαβή και καταχώρηση αιτήµατος αλλαγής 

Η αίτηση αλλαγής παραλαµβάνεται και το αίτηµα καταγράφεται στο Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ.  

Αξιολόγηση αιτήµατος αλλαγής – καταγραφή απόφασης 

Η οµάδα παρακολούθησης του έργου µετά την αξιολόγηση της αίτησης της αλλαγής 
αποφασίζει για την εφαρµογή της ή όχι.  

Στην περίπτωση που η απόφαση είναι θετική ενηµερώνεται ο αρµόδιος για την 
διεκπεραίωση της αλλαγής. 

Η απόφαση καταγράφεται είτε είναι αρνητική είτε θετική Ε02.03/5 ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ.  

Καταγραφή απόφασης – Υλοποίηση αλλαγής 

Σε περίπτωση που αποφασισθεί να εφαρµοσθεί η αλλαγή τότε ορίζεται ο υπεύθυνος 
υλοποίησης. 

Η διεκπεραίωση της αλλαγής παρακολουθείται για την επιτυχή ολοκλήρωσή της από τον 
Υπεύθυνο Έργου. 

Ενηµέρωση εµπλεκοµένων 

Εµπλεκόµενοι είναι: 

- Ο αιτών την αλλαγή 

- Ο υπεύθυνος και η οµάδα έργου (ανάλογα µε την αλλαγή) 

- Οι εµπλεκόµενοι φορείς στο έργο (ανάλογα µε την αλλαγή) 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 56 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.04 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 57 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

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

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί τόσο στη φάση του 
σχεδιασµού όσο και κατά την υλοποίηση ενός συγχρηµατοδοτούµενου έργου. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.03/7 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Παρακολούθηση σχεδίου αντιµετώπισης κίνδυνων 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργου (Ε02.03/7) παρακολουθείται καθ’ όλη την πορεία 
υλοποίησης ενός έργου από την οµάδα έργου, και ενηµερώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να 
είναι συνεχώς έγκυρο. 

Η ενηµέρωση του σχεδίου µπορεί κατά περίπτωση να αφορά σε: 

• Εµφάνιση νέων κινδύνων στο έργο.  

• ∆ιαφοροποίηση ήδη υπαρχόντων κινδύνων. 

• Αλλαγή σηµαντικότητας και προτεραιότητας των ήδη καταγεγραµµένων. 

Εφαρµογή ενεργειών αντιµετώπισης κίνδυνων έργου σε περίπτωση που παραστεί 
ανάγκη. 

Η οµάδα έργου µεριµνά για την εφαρµογή των ενεργειών αντιµετώπισης των κίνδυνων 
του  έργου σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Μετά την εφαρµογή των µέτρων αξιολογεί 
το αποτέλεσµα. 

Την επίβλεψη και συντονισµό της λήψης των απαραίτητων ενεργειών την έχει ο 
υπεύθυνος του έργου. 

Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας. 

Τέλος πραγµατοποιείται η αξιολόγηση του αποτελέσµατος των ενεργειών που έχουν 
ληφθεί.   

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.05 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 58 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των κατάλληλων ενεργειών για τη 
διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας του έργου, µέσω των κατάλληλων 
ελέγχων µετρήσεων και δοκιµών σε επιλεγµένες φάσεις υλοποίησής του. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η διαδικασία εφαρµόζεται σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου για το οποίο προβλέπεται 
βάση σχεδιασµού η διενέργεια ελέγχων ποιότητας, µετρήσεων και δοκιµών. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε02.03/4 ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Ε04.05/1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

∆ιενέργεια ελέγχων, µετρήσεων και δοκιµών  

Η οµάδα σχεδιασµού και ωρίµανσης µετά την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
έργου έχει καταγράψει τις τεχνικές απαιτήσεις και µε βάσει την τεχνογνωσία και τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας έχουν επιλεγεί οι µέθοδοι και τα πρότυπα ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της συµµόρφωσης των ελεγχόµενων χαρακτηριστικών. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης ενός έργου διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας υλικών και 
εργασιών (τεχνικά έργα και µελέτες) µε ευθύνη του Υπευθύνου έργου και σε συνεργασία 
µε το αρµόδιο προσωπικό της Π.Ν.ΑΙ, ώστε να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Οι έλεγχοι αυτοί οι οποίοι περιλαµβάνουν τις 
κατάλληλες δοκιµές και µετρήσεις, θα γίνονται σε κατάλληλα επιλεγµένες φάσεις του 
έργου όπως προβλέπεται από το σχεδιασµό για την ποιότητα του έργου (∆02.03 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ).  

Τα κριτήρια αποδοχής, οι διαδικασίες ελέγχου και δοκιµών καθώς και η συχνότητα των 
ελέγχων και το µέγεθος των δειγµατοληψιών καταγράφονται στο έντυπο Ε02.03/4 ΠΛΑΝΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται εξωτερικά πιστοποιηµένα εργαστήρια αυτά πρέπει 
να ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη καθώς και τις 
γενικότερες απαιτήσεις που τίθενται από τη νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. 

Επίσης µε ευθύνη του Υπευθύνου έργου, πραγµατοποιείται έλεγχος τήρησης των 
Προγραµµάτων Ποιότητας Έργου που υποβάλλει ο ανάδοχος, όπου αυτό προβλέπεται από 
τα συµβατικά τεύχη και τη σχετική νοµοθεσία.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.05 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 59 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Καταγραφή αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω ελέγχων καταγράφονται σε ειδικό έντυπο ελέγχου 
και καταγραφής αποτελεσµάτων εργαστηριακών ελέγχων (Ε04.05/1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ) µε ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στο πλάνο ποιότητας του εκάστοτε έργου.  

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη διενέργεια όλων των παραπάνω ποιοτικών 
ελέγχων, µετρήσεων και δοκιµών κατά την εκτέλεση του έργου, αξιολογούνται µε ευθύνη 
του Υπευθύνου του έργου. 

Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήµατα ή αποκλίσεις από τις προδιαγραφές 
ακολουθούνται τα όσα προβλέπονται στη διαδικασία ∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.05 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 60 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση µέσω κατάλληλων ελέγχων, της ποσοτικής και 
ποιοτικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου, σύµφωνα µε τους όρους 
της αντίστοιχης σύµβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσµικό – κανονιστικό 
πλαίσιο. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται στο σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως προβλέπεται από το 
Σχέδιο της Υλοποίησης του έργου (βλέπε ∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ). 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 61 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε04.06/1 ΦΟΡΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ε04.06/2 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ε09.04/1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι έλεγχοι για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου ενός έργου χωρίζονται στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

� ∆ιοικητικός έλεγχος: Νοείται ο έλεγχος εγγράφων και δικαιολογητικών που 
διενεργείται για να πιστοποιήσει την ορθή τήρηση των διαδικασιών και των 
απαραίτητων αρχείων για την τεκµηρίωση της κατάστασης του φυσικού 
αντικειµένου. Εφαρµόζεται κυρίως στην περίπτωση έργων για τα οποία η 
επιβεβαίωση του φυσικού αντικειµένου µπορεί να γίνει διοικητικά όπου ελέγχονται 
τυχόν έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παραδοτέα 
του έργου. 

� Επιτόπιος έλεγχος: Αφορά σε αυτοψία και εφαρµόζεται κυρίως στα τεχνικά έργα 
υποδοµής (κατασκευές). 

Για την τελική πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου έργου, δύναται ανάλογα µε 
την περίπτωση να διενεργηθεί συνδυασµός των δύο ελέγχων. 

Οι απαιτήσεις του έργου ως προς τη µέθοδο ελέγχου και τεκµηρίωσης της προόδου του 
φυσικού αντικειµένου δύναται να προκύπτουν από Τ∆Ε, διακήρυξη, τεύχη δηµοπράτησης, 
σύµβαση, θεσµικό πλαίσιο κλπ. Βασικές απαιτήσεις οι οποίες λαµβάνονται υπόψη είναι 
αυτές που τίθενται από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης ή άλλων αρµόδιων οργάνων 
κατά τη διεξαγωγή των από την πλευρά τους ελέγχων. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Σχεδιασµός ∆ιοικητικού Ελέγχου έργου 

Για να σχεδιαστεί ο έλεγχος θα πρέπει να: 

� καθοριστούν οι αρµόδιοι (κατάλληλα επιλεγµένα στελέχη – επιτροπές) για 
τη διενέργεια του ελέγχου (∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ). 

� Καθοριστεί η µεθοδολογία του ελέγχου 

� Καθοριστούν τα απαραίτητα στοιχεία τεκµηρίωσης της προόδου του 
φυσικού αντικειµένου του έργου. Μεταξύ των άλλων στοιχεία τεκµηρίωσης 
θα µπορούσαν να είναι: 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 62 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

o Αποφάσεις αρµόδιων οργάνων 

o Τροποποιήσεις βασικών στοιχείων του έργου (σύµβαση, Τ∆Ε κλπ) 

o Αποδεικτικά τήρησης υποχρεώσεων έργου 

o Πίνακας παραδοτέων και προµηθειών 

o Πρακτικά αξιολόγησης προσφορών, παραλαβής παραδοτέων και 
σχετική τεκµηρίωση 

Οι απαιτήσεις του έργου ως προς τα αποδεικτικά τεκµηρίωσης της προόδου του φυσικού 
αντικειµένου προκύπτουν από Τ∆Ε, διακήρυξη, τεύχη δηµοπράτησης, σύµβαση, θεσµικό 
πλαίσιο κλπ. Βασικές απαιτήσεις οι οποίες λαµβάνονται υπόψη είναι αυτές που τίθενται 
από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης ή άλλων αρµόδιων οργάνων κατά τη διεξαγωγή των 
δικών τους ελέγχων. 

Το σύνολο των διοικητικών ελέγχων καταγράφεται στο έντυπο Ε04.06/1 ΦΟΡΜΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆ιενέργεια ∆ιοικητικού Ελέγχου - αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων τα αποτελέσµατα καταγράφονται στο έντυπο Ε04.06/1. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ορίζονται διορθωτικές ενέργειες για την άρση των 
αποκλίσεων. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σηµαντικές αποκλίσεις η άρση των οποίων απαιτεί 
ιδιαίτερη ανάλυση και επεξεργασία τότε η απόκλιση καταγράφεται και στο έντυπο 
Ε09.04/1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ). 

Ενηµέρωση αρχείων  

Τέλος ενηµερώνεται η Ε04.06/1 ΦΟΡΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ καθώς και ο φάκελος του 
έργου µε τα απαραίτητα έγγραφα. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 63 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 64 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Σχεδιασµός επιτόπιου Ελέγχου έργου 

Κατά τον σχεδιασµό των επιτόπιων ελέγχων έχουν καθορισθεί : 

• οι αρµόδιοι (κατάλληλα επιλεγµένα στελέχη – επιτροπές) για τη διενέργεια του 
ελέγχου  

• η µεθοδολογία του ελέγχου ανά περίπτωση. Η µεθοδολογία του επιτόπιου 
ελέγχου διαφοροποιείται ανά έργο και κατηγορία έργων (πχ κατασκευές, 
µελέτες, άλλες δράσεις κλπ) Έτσι σε κάθε έργο ακολουθείται η πρότυπη 
µεθοδολογία, η οποία δύναται να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 
του εκάστοτε έργου.  

Μεταξύ των ενεργειών ελέγχου για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου θα 
µπορούσαν να αναφερθούν οι παρακάτω: 

• ∆ιενέργεια επιµετρήσεων 

• Έλεγχος λογαριασµού 

• Σύνταξη - έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

• Έλεγχος ηµερολογίου έργου και ηµερολογίου αφανών εργασιών 

Το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων καταγράφεται στο έντυπο Ε04.06/2 ΦΟΡΜΑ 
ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

∆ιενέργεια επιτόπιου ελέγχου έργου - αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Ανάλογα µε το είδος του έργου και τον γενικότερο σχεδιασµό, ο επιτόπιος έλεγχος δύναται 
να γίνεται κατά την υλοποίηση του έργου (έργα κατασκευών, ΕΚΤ) ή µετά την 
ολοκλήρωση του έργου (έργα προµηθειών κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση κατά τη φάση του ελέγχου συλλέγονται οι απαιτούµενες πληροφορίες 
(διενέργεια επιµετρήσεων, εξέταση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, έλεγχος 
λειτουργίας, έλεγχος τήρησης απαιτήσεων δηµοσιότητας, κλπ). 

Τα αποτελέσµατα καταγράφονται στο έντυπο Ε04.06/2 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή σε 
ειδικά για κάθε µέτρηση έντυπα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων ορίζονται διορθωτικές 
ενέργειες για την άρση των αποκλίσεων.   

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σηµαντικές αποκλίσεις η άρση των οποίων απαιτεί 
ιδιαίτερη ανάλυση και επεξεργασία τότε η απόκλιση καταγράφεται και στο έντυπο 
Ε09.04/1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ).  

Ενηµέρωση αρχείων  

Τέλος ενηµερώνεται η Ε04.06/2 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ καθώς και ο φάκελος του 
έργου µε τα απαραίτητα έγγραφα. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 
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ΣΕΛ 65 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.06 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 20/03/2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η, 
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ΣΕΛ 66 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Παραλαβή φυσικού αντικειµένου έργου 

Η πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειµένου ενός έργου, ακολουθεί τις 
διαδικασίες διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου έργου, και ακολουθείται όταν οι έλεγχοι 
αυτοί έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 

Μετά τον ολοκλήρωση του έργου η επιτροπή παραλαβής ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι το 
φυσικό αντικείµενο που ολοκληρώθηκε αντιστοιχεί στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται από τη σύµβαση. Στην περίπτωση Τεχνικού έργου ελέγχονται επίσης τα 
λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη µελέτη και τις υπογεγραµµένες 
υποχρεώσεις. 

Ελέγχεται και επιβεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις από τις διατάξεις περί 
δηµόσιων έργων στάδια, διαδικασίες και κανονισµοί. 

Στην περίπτωση έργων µε τεχνικό αντικείµενο ο Υπεύθυνος έργου σε συνδυασµό µε την 
επιτροπή παραλαβής ελέγχουν επιβεβαιώνουν ότι οι πιστοποιήσεις των εργασιών έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τη σύµβαση έργου και ότι 
ανταποκρίνονται στις φυσικές µονάδες του έργου που πράγµατι εκτελέστηκαν.  

Σε περίπτωση που το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο ελέγχεται από τον Υπεύθυνο 
Έργου εάν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις ενηµέρωσης της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Εκθέσεις 
Προόδου, Μηνιαία και Τριµηνιαία ∆ελτία Έργου). 

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σηµαντικές αποκλίσεις η άρση των οποίων απαιτεί 
ιδιαίτερη ανάλυση και επεξεργασία τότε η απόκλιση καταγράφεται στο έντυπο Ε09.04/1 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ).  

Για την τελική παραλαβή του έργου συντάσσεται πρακτικό παραλαβής το οποίο 
υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Π.Ν.ΑΙ και τον ανάδοχο. 

Τέλος σε περίπτωση ανάθεσης και αφού γίνει η αποδοχή του Έργου επιστρέφονται 
έγκαιρα οι κατατεθειµένες εγγυητικές επιστολές στους διαγωνιζόµενους και στους 
αντισυµβαλλόµενους για την υλοποίηση ή κατασκευή του έργου.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.07 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
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ΣΕΛ 67 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η κατάλληλη και αποτελεσµατική διαχείριση των 
ενδεχόµενων αποκλίσεων από τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις που εντοπίζονται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 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. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η διαδικασία εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεθείσες 
µέσω του σχεδιασµού, προδιαγραφές του έργου. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆04.05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε04.07/1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Καταγραφή αποκλίσεων 

Σαν απόκλιση θεωρείται οτιδήποτε έχει σχέση µε τη µη ικανοποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών/ απαιτήσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή/ και τη µη επίτευξη 
των συγκεκριµένων σκοπών και στόχων της εκτέλεσης του εκάστοτε έργου. 

Αποκλίσεις µεταξύ των άλλων δύναται να προκύψουν κατά: 

� Τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας έργου (∆04.05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ) 

� Τους ελέγχους για την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειµένου 
του έργου (∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ) 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί απόκλιση από τις προδιαγραφές σε οποιαδήποτε φάση 
εκτέλεσης του έργου, καταγράφεται σε κατάλληλο έντυπο (Ε04.07/1 ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ) µε ευθύνη του Υπευθύνου έργου. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆04.07 
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ΣΕΛ 68 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Αξιολόγηση αποκλίσεων 

Η αξιολόγηση έχει σαν στόχο την εκτίµηση της σηµαντικότητας της απόκλισης καθώς και 
της εκτίµησης των επιπτώσεών της. Η αξιολόγηση της απόκλισης διενεργείται από τον 
επιλεγµένο ελεγκτή ή επιβλέποντα σύµφωνα µε το σχεδιασµό για την ποιότητα του έργου 
(βλέπε ∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ). 

Οι αποκλίσεις του έργου, ανάλογα µε τη σηµαντικότητά τους µπορούν να αποτελούν 
θέµατα των έργων και κατά συνέπεια να διαχειρίζονται όπως προβλέπεται από τη ∆04.03 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

Σχεδιασµός και  λήψη διορθωτικών µέτρων 

Μετά την καταγραφή και αξιολόγηση της απόκλισης, ανάλογα µε τη σηµαντικότητά της, 
διερευνούνται οι αιτίες που προκάλεσαν την απόκλιση και σχεδιάζονται οι απαραίτητες 
διορθώσεις ή/ και διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειµένου να επιλυθεί το 
πρόβληµα και να αποφευχθεί η επανάληψή του.  

Σε περίπτωση αποκλίσεων για τις οποίες υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για τη διαχείρισή 
τους (νοµοθεσία, συµβατικά τεύχη, Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου κλπ), γίνονται οι 
προβλεπόµενες ενέργειες. 

Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώνονται στο Ε04.07/1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ. 

Παρακολούθηση εφαρµογής διορθωτικών µέτρων 

Με την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών ο Υπεύθυνος του έργου 
είναι αρµόδιος για τον έλεγχο, την επαλήθευση και πιστοποίηση της εφαρµογής και 
αποτελεσµατικότητάς τους. 

Εφόσον πραγµατοποιηθούν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και αρθεί η απόκλιση, τα 
αποτελέσµατα καταγράφονται στο Ε04.07/1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ.  

Ενηµέρωση αρχείου 

Τέλος, µετά την άρση της απόκλισης ενηµερώνεται ο φάκελος του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆04.07 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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ΣΕΛ 69 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 
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ΣΕΛ 70 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασµός και λήψη των κατάλληλων ενεργειών µε 
στόχο να προετοιµαστεί η υποδοµή για την τήρηση των υποχρεώσεων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου ως προς την οικονοµική διαχείριση του εκτελούµενου έργου. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εκτελεί η Περιφέρεια. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Καθορισµός υποχρεώσεων οικονοµικής διαχείρισης 

Στη φάση της προετοιµασίας έναρξης υλοποίησης του έργου η οµάδα σχεδιασµού της 
ωρίµανσης του έργου µε βάσει τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία του έργου (αναθέσεις, κόστος 
υλικών, δανεισµός εξοπλισµού, ποσά από προγράµµατα χρηµατοδότησης κλπ) καθορίζει 
τις υποχρεώσεις της οικονοµικής διαχείρισης. 

Σχεδιασµός ενεργειών τήρησης υποχρεώσεων και διαµόρφωση συστήµατος έλεγχου 
τήρησης υποχρεώσεων 

Μετά τον καθορισµό των υποχρεώσεων σχεδιάζει τις ενέργειες τήρησης των υποχρεώσεων 
και διαµορφώνει  σύστηµα  ελέγχου τήρησης υποχρεώσεων. 

Οι ενέργειες αυτές αφορούν άνοιγµα λογαριασµού, τήρησης ξεχωριστής λογιστικής 
µερίδας, ενηµέρωση ∆.Α.).  

Ορισµός αρµοδιοτήτων οικονοµικής διαχείρισης 

Όλα τα οικονοµικά στοιχεία του έργου που αφορούν τις πληρωµές και τις εισπράξεις από 
τα προγράµµατα χρηµατοδότησης καταγράφονται στο έντυπο Ε05.01/1 ΠΛΑΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και εισάγονται παράλληλα στο 
µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα που τηρεί η Π.Ν.ΑΙ. 

Στο παραπάνω έντυπο καταγράφονται επίσης το σύνολο των ενεργειών καθώς και τα 
αρµόδια στελέχη. 

Τα τµήµατα Λογιστικής ∆ιαχείρισης (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου)  σε συνεργασία µε τα  
αντίστοιχα τµήµατα Ταµειακής Υπηρεσίας και το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και 
Έργων  της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού έχουν την ευθύνη της 
οικονοµικής διαχείρισης του έργου και κατά συνέπεια του ελέγχου της τήρησης των 
υποχρεώσεων. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.01 
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ΣΕΛ 71 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού 

Για την διενέργεια πληρωµών, η Π.Ν.ΑΙ «ανοίγει» Τραπεζικό Λογαριασµό για κάθε έργο 
ξεχωριστά, στον οποίο θα κατατίθενται οι πιστώσεις που έχουν δεσµευτεί για κάθε έργο. 

Άνοιγµα ξεχωριστής λογιστικής µερίδας  

Για την έγκυρη παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου η Π.Ν.ΑΙ 
«ανοίγει» ξεχωριστή λογιστική µερίδα έτσι ώστε να προκύπτουν λογιστικά οι δαπάνες που 
αφορούν το Έργο ανά Υποέργο. 

∆ηµιουργία κέντρων κόστους  ανά υποέργο 

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας προβλέπεται η δηµιουργία Κέντρων Κόστους σε 
επίπεδο Υποέργων µε αντίστοιχη ανάπτυξη λογαριασµών δαπανών (και όπως αυτές έχουν 
εγκριθεί στο Τ∆Ε). Η δόµηση των Υποέργων ως Κέντρων Κόστους παρέχει τη δυνατότητα 
άθροισης των δαπανών σε επίπεδο Έργου µέσω του λογισµικού συστήµατος. Οι λογιστικές 
καταστάσεις των καταχωρήσεων των οικονοµικών στοιχείων για κάθε Υποέργο στα βιβλία 
του Τ∆ έχουν πλήρη και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων του Έργου.  

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 72 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 73 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας και κανονικότητας των 
απαιτήσεων πληρωµών του έργου και η διεκπεραίωση αυτών. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εκτελεί η Περιφέρεια. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε05.01/1 Πλάνο Υποχρεώσεων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Έλεγχος νοµιµότητας οικονοµικού αντικειµένου 

Η διεκπεραίωση των πληρωµών πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες της Π.Ν.ΑΙ σύµφωνα 
µε τη κείµενη νοµοθεσία. 

Αυτό σηµαίνει ότι πριν την διενέργεια κάθε πληρωµής  γίνεται έλεγχος νοµιµότητας του 
οικονοµικού αντικειµένου, διασταυρώνονται τα στοιχεία και ελέγχεται η επιλεξιµότητα της 
δαπάνης και τα παραστατικά πληρωµής. 

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε βάση τις οδηγίες των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. Οι σχετικές δαπάνες έρχονται σε συµφωνία µε τους κωδικούς 
των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών που απεικονίζονται στα εγκεκριµένα Τ∆Ε/ υποέργου. 
Επίσης, ελέγχεται η επάρκεια των στοιχείων τεκµηρίωσης του οικονοµικού αντικειµένου µε 
βάση τους ισχύοντες κανόνες και τα  στοιχεία  τεκµηρίωσης. 

∆ιασταύρωση στοιχείων πληρωµής µε στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου – 
έκδοση εντολής πληρωµής 

Κατόπιν παραλαβής εγγράφου πιστοποίησης εργασιών από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) µε  υπογεγραµµένο σχετικό λογαριασµό, το 
αντίστοιχο τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης του έργου συγκρίνει τα επιµέρους στοιχεία 
προκειµένου να εξακριβωθεί η συνέχεια και συµφωνία. 

Έκδοση παραστατικών / δικαιολογητικών για τη διενέργεια πληρωµής  

Με την παραλαβή του πιστοποιηµένου λογαριασµού, παραλαµβάνεται νόµιµο παραστατικό 
και νόµιµες κρατήσεις ανάλογα µε το εργολαβικό όφελος (18% κλπ). Στην συνέχεια 
αποστέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία εντελλοµένων εξόδων για έλεγχο και την 
ενταλµατοποίηση της δαπάνης, αφού ληφθεί προέγκριση πληρωµής δαπάνης από τη ∆.Α. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 74 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Έλεγχος κανονικότητας-επιλεξιµότητας δαπανών 

Η εντολή πληρωµής µαζί µε λοιπά συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. υπογεγραµµένος 
λογαριασµός, δικαιολογητικά – παραστατικά πληρωµής κλπ) αποστέλλεται προς την Υ∆Ε, 
η οποία προβαίνει σε έλεγχο µε σκοπό την τελική έκδοση του Εντάλµατος Πληρωµής. Με 
την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, εκδίδεται το ένταλµα πληρωµής. 

Ενηµέρωση λογιστικού συστήµατος 

Στα πλαίσια διεκπεραίωσης πληρωµών έργου προβλέπεται ενδιάµεσα η καταχώρηση όλων 
των δεδοµένων που προκύπτουν στο σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης που λειτουργεί 
στην Περιφέρεια απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό. 

Καταβολή πληρωµής 

Όπως προβλέπεται από τον κανονισµό, από 1/7/2011 το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 
υπάγεται στην Π.Ν.ΑΙ και µετά από απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
ορίζεται υπόλογος και διενεργεί τις πληρωµές των έργων που υλοποιεί η ίδια η Π.Ν.ΑΙ 

Στις πληρωµές, µε την κατανοµή της χρηµατοδότησης στο έργο, τα κονδύλια µε εντολή 
µεταφοράς από το Φορέα Χρηµατοδότησης µεταφέρονται στον ειδικό Τραπεζικό 
Λογαριασµό της Περιφέρειας  προκειµένου αυτή να πραγµατοποιήσει πληρωµές. 

Υπάλληλος του αρµόδιου τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) 
καταγράφει τα στοιχεία στο έντυπο Ε05.01/1 Πλάνο Υποχρεώσεων Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης.  

Ενηµέρωση φακέλου έργου 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγµατοποιείται η αρχειοθέτηση όλων των 
παραγόµενων, σχετικών µε την διεκπεραίωση της πληρωµής, εγγράφων στο φυσικό 
φάκελο έργου. 

 

 

   

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.02 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 75 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆05.03 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆05.03 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 76 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συµφωνίας των στοιχείων του 
λογιστικού συστήµατος της Π.Ν.ΑΙ µε τα αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης των δαπανών 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εκτελεί η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆05.01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆05.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε05.01/1 Πλάνο Υποχρεώσεων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Συµφωνία παραστατικών λογιστικών έγγραφων και ταµειακών ροών 

Πέραν του ελέγχου ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών, πραγµατοποιείται και 
έλεγχος διασταύρωσης λογιστικών εγγραφών, ταµειακών ροών και σχετικών στοιχείων 
τεκµηρίωσης δαπανών (π.χ. παραστατικά πληρωµών) σε µηνιαία βάση και οποσδήποτε 
πριν την ανάρτηση των οικονοµικών  αποτελεσµάτων στο διαδίκτυο. Το αρµόδιο Τµήµα 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης (Κυκλάδων ή ∆ωδεκανήσου) σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 
τήρησης λογιστικού συστήµατος προβαίνει σε διασταύρωση µεταξύ των παραπάνω 
τεκµηρίων προκειµένου να εξασφαλιστεί άνευ λαθών τήρηση των απαιτούµενων 
οικονοµικών στοιχείων. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λανθασµένες εγγραφές, το 
Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης προβαίνει σε διορθωτική ενέργεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που θα καθορίζονται για τη συγκεκριµένη περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση µη αποδοχής ως 
επιλέξιµης µίας δαπάνης, η διόρθωση υλοποιείται µέσω πράξης αντιλογισµού, η οποία 
διοθρώνει την λογιστική εικόνα).  

 

Επίσης, η διενέργεια των παραπάνω ελέγχων µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο της 
διαδικασίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ και να διενεργείται κατά τη διάρκεια των 
εσωτερικών επιθεωρήσεων από αρµόδιους επιθεωρητές που θα οριστούν για το σκοπό 
αυτό. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆06.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆06.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 77 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τους κανόνες και τις ενέργειες που πρέπει 
να εκπληρωθούν ώστε ένα έργο να χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωµένο. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα της Π.Ν.ΑΙ. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆01.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ν.ΑΙ  

∆01.05 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

∆04.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

∆05.02 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε06.01/1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ολοκλήρωση αντικειµένου έργου 

Η ολοκλήρωση του αντικειµένου του έργου αποτελείται από: 

� Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου  

� Την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου 

Το φυσικό αντικείµενο αφορά κυρίως: 

� στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του/ των αναδόχων 
(ολοκλήρωση σύµβαση ανάθεσης και παραλαβή φυσικού αντικειµένου 
έργου, ∆04.06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) 

� στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου ή των όποιων εργασιών / 
ενεργειών έχει προγραµµατιστεί να υλοποιήσει η Π.Ν.ΑΙ (∆02.03 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) 

Το οικονοµικό αντικείµενο αφορά στις τελικές πληρωµές του έργου (∆05.02 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ) είτε αυτές αφορούν σε πληρωµές αναδόχων, είτε 
πληρωµές άλλων εξόδων που έχουν γίνει κατά την υλοποίηση του έργου κλπ. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Αξιολόγηση έργου 

Αφού ολοκληρωθεί το έργο, αξιολογείται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί (∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 4.10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ). 

 

Για το λόγο αυτό συλλέγονται τα κατάλληλα δεδοµένα, επεξεργάζονται και εξάγονται τα 
απαραίτητα συµπεράσµατα όπως προβλέπεται από το σχεδιασµό. 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο γίνεται εσωτερική αξιολόγηση του έργου πχ 
παρουσίαση σε αρµόδια στελέχη / επιτροπές της Π.Ν.ΑΙ από την οµάδα έργου. 

 

Τελικές αναφορές έργου 

Με βάση το σύνολο των πληροφοριών και δεδοµένων του έργου συντάσσονται και 
υποβάλλονται οι απαραίτητες αναφορές προς τους όποιους φορείς απαιτείται (∆02.03 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ και ∆04.02 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ). 

Ενηµέρωση Π∆Ε 

Μετά την Ολοκλήρωση  του Έργου και την πραγµατοποίηση των αναγκαίων ελέγχων από 
τις Αρµόδιες Υπηρεσίες, η Π.Ν.ΑΙ ενηµερώνει το Π∆Ε  και διαγραφεί το Έργο από την 
ΣΑΝΑ. 

 

Αρχειοθέτηση εγγράφων και πληροφοριών έργου 

Αφορά στη συλλογή, ενηµέρωση, έλεγχο πληρότητας και τελική αρχειοθέτηση όλων των 
εγγράφων και πληροφοριών ενός έργου όπως: 

� Έγγραφα έργου τα οποία αποτελούν περιεχόµενα του φακέλου έργου (εντύπου 
και ηλεκτρονικού) 

� Ενηµέρωση πληροφοριακών και µηχανογραφικών συστηµάτων 

Η αρχειοθέτηση εγγράφων και πληροφοριών γίνεται από την οµάδα έργου. 

 

∆ιαχειριστικό κλείσιµο έργου 

Με βάση το σύνολο των πληροφοριών και δεδοµένων του έργου γίνεται το διαχειριστικό 
κλείσιµο του έργου το οποίο αφορά τον τελικό έλεγχο για την υλοποίηση όλων των 
απαραίτητων ενεργειών όπως προβλέπεται και αναφέρεται στις προηγούµενες 
παραγράφους, και την τελική ενηµέρωση του Προγράµµατος των έργων για το κλείσιµο 
του έργου. 

Η οµάδα έργου συντάσσει και υποβάλει τις απαραίτητες αναφορές στις εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες που ορίζονται από τη νοµοθεσία ή από το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης. Τα 
στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί για το διαχειριστικό έλεγχο του 
έργου καταγράφονται στο έντυπο Ε06.01/1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. 
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∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

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 τους, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νοµικής υποστήριξης της 
οµάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για το σύνολο της σχετικής µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ισχύουσας 
νοµοθεσίας. 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆09.02 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ε07.01/1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Παρακολούθηση ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας γίνεται από τον Υπεύθυνο του Γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ν.ΑΙ  σε συνεργασία µε τον εκάστοτε αρµόδιο για την εφαρµογή 
της (πχ Τεχνικός Υπεύθυνος έργου, οικονοµικός υπεύθυνος του έργου κλπ), µέσω: 

• ενηµέρωσης από τους αρµόδιους φορείς (υπουργεία, ενδιάµεσοι φορείς 
διαχείρισης κλπ) 

• ενηµέρωσης από βάσεις νοµοθεσίας (ΝΟΜΟΣ) 

• ενηµέρωση από τις αρµόδιες διευθύνσεις της Π.Ν.ΑΙ. 

Αναγνώριση και καταγραφή σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας 

Ευθύνη του υπεύθυνου του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας είναι η παρακολούθηση της 
εξέλιξης της νοµοθεσίας και η έγκαιρη προµήθεια των νέων νόµων και των 
τροποποιήσεων των παλαιότερων. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συστηµατική αναζήτηση του υπεύθυνου του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας σε συγκεκριµένα αρχεία φορέων του δηµοσίου όπως: 

• Ιστοσελίδες και υπηρεσίες των Υπουργείων 
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• Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 

• Ελληνικό τυπογραφείο κλπ 

Σε περίπτωση που υπάρξει νέος νόµος η τροποποίηση κάποιου ισχύοντος, ο υπεύθυνος 
του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας  µεριµνά για την άµεση προµήθεια του. 

Τήρηση αρχείου νοµοθεσίας έργων 

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας διαθέτει αρχείο µε το σύνολο της 
νοµοθεσίας που αφορά στη Π.Ν.ΑΙ.  

Το αρχείο έχει έντυπη µορφή (Ε07.01/1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ) και 
ηλεκτρονική. 

Ενηµέρωση εµπλεκοµένων 

Μετά την παραλαβή του νέου νόµου ή τροποποίηση κάποιου ισχύοντος, ελέγχει το 
περιεχόµενο και ανάλογα µε το αντικείµενο που αφορά προωθεί αντίγραφο στις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ν.ΑΙ  µε εσωτερικό σηµείωµα.  

Το επίσηµο αντίγραφο αρχειοθετείται στο αρχείο της Π.Ν.ΑΙ. 
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∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Καταγραφή ισχύοντος θεσµικού πλαισίου έργου 

Με στόχο να διασφαλιστεί η εναρµόνιση του κάθε συγχρηµατοδοτούµενου που υλοποιεί η 
Π.Ν.ΑΙ, µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, στη φάση του σχεδιασµού υλοποίησης του έργου 
αναγνωρίζεται και καταγράφεται το σχετικό θεσµικό πλαίσιο (∆02.03 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ). 

Έλεγχος εφαρµογής θεσµικού πλαισίου έργου  

Ο έλεγχος της εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου του έργου γίνεται σε 2 επίπεδα: 

1. Έλεγχος εφαρµογής από την οµάδα έργου και τον υπεύθυνο έργου σε 
συνεργασία µε τον υπεύθυνο Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

2. Σε επίπεδο συνόλου έργων της Π.Ν.ΑΙ κατά τη διάρκεια των εσωτερικών 
επιθεωρήσεων όπου διενεργείται ταυτόχρονα και δειγµατοληπτικός έλεγχος 
τήρησης ισχύουσας νοµοθεσίας από τους εσωτερικού επιθεωρητές. 

∆ιαχείριση αποκλίσεων εφαρµογής θεσµικού πλαισίου έργου 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση σε σχέση µε την εφαρµογή του θεσµικού 
πλαισίου, µε την κατάλληλη υποστήριξη του υπευθύνου του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας 
λαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την άρση της απόκλισης ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων. 

Για τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων χρησιµοποιείται η διαδικασία ∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ. 
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∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Αίτηση διαχείρισης νοµικού θέµατος 

Σε κάθε περίπτωση που προκύψει ανάγκη νοµικής υποστήριξης στα πλαίσια 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ν.ΑΙ, το µέλος της οµάδας έργου αιτείται τη 
διαχείριση του νοµικού θέµατος µε υποστήριξη από τον υπεύθυνο του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας. Η αίτηση γίνεται γραπτώς µέσω εσωτερικής αλληλογραφίας. 

Στην περίπτωση που προκύψει σηµαντικό θέµα, εφαρµόζεται η ∆04.03 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ. 

Εξέταση νοµικού θέµατος 

Το θέµα εξετάζεται από τον υπεύθυνο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας και σχεδιάζονται 
οι κατάλληλες ενέργειες. 

Λήψη ενεργειών 

Οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί υλοποιούνται µε συνεχή στήριξη και παρακολούθηση 
του υπευθύνου του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆07.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 86 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

∆ιάγραµµα ροής εργασιών. 

 
 

 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆08.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆08.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 87 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο 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.    

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η διαδικασία εφαρµόζεται στο σύνολο των εφαρµογών πληροφορικής της Π.Ν.ΑΙ που 
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη διαχείριση έργων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών αρχείων και δεδοµένων που σχετίζονται άµεσα µε την 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων τηρείται κατάλληλα σε αντίγραφα ασφαλείας 
µε στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας σε περίπτωση µερικής ή ολικής 
απώλειάς των. 

Λήψη – αποθήκευση – διατήρηση αντιγράφων ασφάλειας 

Σε ηµερήσια βάση δηµιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας από όλους τους servers της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αυτόµατα µε τη χρήση ειδικού λογισµικού µε sheduled task τα 
οποία φυλάσσονται σε Back up server. 

Ο υπεύθυνος του Τµήµατος Σχεδιασµού & Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα έχει την 
ευθύνη για την ασφάλεια των δεδοµένων. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

∆ιαχείριση προβληµάτων εξοπλισµού πληροφορικής 

Το Τµήµα Σχεδιασµού & Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα είναι υπεύθυνο για τη 
λειτουργικότητα του εσωτερικού δικτύου υπολογιστών της Π.Ν.ΑΙ, καθώς και για τη 
σύνδεση όλων των υπολογιστών µε τα τερµατικά της Π.Ν.ΑΙ και µε το διαδίκτυο. Σε κάθε 
περίπτωση βλάβης και µη συνδεσιµότητας οι υπάλληλοι του τµήµατος προβαίνουν στις 
κατάλληλες ρυθµίσεις για την αποκατάσταση του δικτύου.  

Η συντήρηση που πραγµατοποιείται από τους υπάλληλους του τµήµατος, καταγράφεται 
ηλεκτρονικά σε βάση δεδοµένων µέσω της ιστοσελίδας της Π.Ν.ΑΙ. 

Σε περιπτώσεις που η επισκευή των εκτυπωτών, των φαξ και των τηλεφωνικών κέντρων 
δεν είναι δυνατή από τον υπεύθυνο του τµήµατος Οργάνωσης & Πληροφορικής, 
χρησιµοποιείται εξωτερικός συνεργάτης της Π.Ν.ΑΙ. 

Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών πληροφορικής 

Οι χρήστες εξοπλισµού πληροφορικής εκπαιδεύονται κατάλληλα στη χρήση του 
εξοπλισµού µε στόχο την εξασφάλιση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 
πληροφοριακών συστηµάτων. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆08.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆08.01 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΙΣΧΥΟΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

ΣΕΛ 88 

ΕΚ∆ΟΣΗ: 1 

 

Η εκπαίδευση γίνεται από το ΚΕΚ της Περιφέριεας , το οποίο διοργανώνει σεµινάρια για 
την εκπαίδευση των υπαλλήλων της  Π.Ν.ΑΙ σε θέµατα πληροφορικής.  

Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Οργάνωσης και Πληροφορικής: 

• παρέχουν βοήθεια σε περιπτώσεις τεχνικών προβληµάτων και οδηγίες για την 
αποκατάστασή τους.  

• παρέχουν οδηγίες για την ρύθµιση και χρήση κάποιων λογισµικών (π.χ. Outlook, 
IE, Firefox) ώστε να επικοινωνούν µε το δίκτυο.  

• βοηθούν τους χρήστες του δικτύου στην χρήση του και διαχειρίζονται τους 
δικτυακούς χώρους αποθήκευσης.  

• παρέχουν εκπαίδευση στους υπάλληλους της Π.Ν.ΑΙ, που δεν διαθέτουν γνώσεις 
χειρισµού εξειδικευµένων λογισµικών (π.χ. Autocad, Οικονοµική ∆ιαχείριση, 
Μισθοδοσία, Excell κλπ)        

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας και υποστήριξης προς τους 
χρήστες πληροφοριακών συστηµάτων από τους υπάλληλους του τµήµατος Οργάνωσης & 
Πληροφορικής σε θέµατα χρήσης του Η/Υ εκτός εξειδικευµένων λογισµικών.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


