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Σύνοψη

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το θέμα της διαχείρισης και παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων. Κύριο αντικείμενό της αποτελεί
η ανάλυση και περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσής του. Η μελέτη ξεκινάει με τον
ορισμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των
προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) και την τεκμηρίωση της
ανάγκης για καλύτερη διαχείριση. Τέλος, παρουσιάζεται το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και

ένα

πρότυπο

Πληροφοριακό

Σύστημα

διαχείρισης

και

παρακολούθησης

συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Επιχειρηματικότητα»
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Κοινωνία της Πληροφορίας
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Κοινή Υπουργική Απόφαση
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Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Μ.Μ.Ε.

Μικρο-Μεσαία Επιχείρηση

Μ.Ο.Δ.

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης

Μ.Ο.Π.

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
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Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
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Πληροφοριακό Σύστημα
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Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΥΠΟΙΚΟ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

G2B

Government to Business (Κυβέρνηση προς Επιχείρηση)
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1. Εισαγωγή

Τα Πληροφοριακά Συστήματα συλλέγουν, αποθηκεύουν, μεταδίδουν και επεξεργάζονται
δεδομένα για την παροχή χρήσιμων, ολοκληρωμένων και έγκαιρων πληροφοριών όπου είναι αυτό
απαραίτητο (Φωλίνας, 2006). Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να προσδιορίζει, αποδοτικά και
αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα και
να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών αυτών
(Τασόπουλος, 2005).
Στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων η ανάγκη για πιο αποδοτική
παρακολούθηση και διαχείριση προέκυψε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της χρηματοδότησης
επενδυτικών έργων από Κοινοτικά κονδύλια. Ο όγκος των επενδυτικών έργων αλλά και των
προγραμμάτων ήταν πολύ μεγάλος με συνέπεια την όχι ποιοτική παρακολούθηση και διαχείριση
των συγχρηματοδοτούμενων έργων και με φυσικό επακόλουθο την χαμηλή απορροφητικότητα των
κοινοτικών κονδυλίων που είχαν αρχικά εγκριθεί.
Η

παρούσα

μελέτη

αρχικά

πραγματεύεται

την

ιστορία

της

διαχείρισης

των

συγχρηματοδοτούμενων έργων και την ανάγκη για καλύτερη και ποιοτικότερη διαχείριση. Στην
Ενότητα 3 παρουσιάζεται το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και παρατίθενται κάποια ιστορικά στοιχεία, ο σκοπός και οι στόχοι του
Π.Σ., η διαδικασία διαχείρισης έργων ιδιωτικού τομέα, η αναλυτική περιγραφή του και τέλος οι
δυνατότητες και προτάσεις βελτίωσής του.
Η Ενότητα 4 έχει τίτλο «το μέλλον στην διαχείριση και την παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων» και αφορά την νέα διαχειριστική χρήση 2007-2013 με το Εθνικό
Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την συνοπτική περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήματος
το οποίο θα εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες και την εμπειρία που έχει προκύψει από την
διαχείριση των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Στην μελέτη περιλαμβάνεται ένα Ευρετήριο Εικόνων με τους τίτλους τους και ένας Πίνακας
Συντμήσεων

με την ανάλυση των συντμήσεων που περιλαμβάνονται στο κείμενο για την

διευκόλυνση του αναγνώστη.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την σύνταξη των βιβλιογραφικών αναφορών στην
Ενότητα 6 χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο αναγραφής του πανεπιστημίου του Harvard.
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2. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
2.1

Περιγραφή
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως συγχρηματοδοτούμενο έργο νοείται το

έργο (πρόγραμμα, άξονας, μέτρο, υποέργο) του οποίου μέρος της χρηματοδότησής του αποτελεί
Δημόσια Δαπάνη. Δημόσια Δαπάνη είναι το σύνολο της Εθνικής και Κοινοτικής συμμετοχής. Κάθε
συγχρηματοδοτούμενο έργο μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται από
ένα μέρος από την Ε.Ε. (Κοινοτική Συμμετοχή) και από ένα άλλο από το Κράτος-Μέλος (Εθνική
Συμμετοχή). Το τμήμα του Συνολικού Κόστους ενός προγράμματος που καλύπτεται από ιδιωτικά
κεφάλαια, επιπλέον της Δημόσιας Δαπάνης είναι η Ιδιωτική Συμμετοχή.
Συνεπώς, Κοινοτική συμμετοχή είναι η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους
του προϋπολογισμού ενός προγράμματος/έργου και προέρχεται από κοινοτικούς πόρους των
Διαρθρωτικών Ταμείων και των Χρηματοδοτικών Μέσων και Εθνική συμμετοχή είναι η δαπάνη που
πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού ενός προγράμματος/έργου, που
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και εξασφαλίζεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Ο σκοπός των επιχορηγήσεων από την Ε.Ε. είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ή
δραστηριοτήτων σε σχέση με τις πολιτικές της. Αυτές οι επιχορηγήσεις μπορούν να διανεμηθούν
μέσα σε τομείς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η υγεία, η
προστασία καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανθρωπιστική βοήθεια, κ.λπ.
Οι δικαιούχοι επιχορήγησης είναι κυρίως ιδιωτικές ή δημόσιες οργανώσεις, και σε κάποιες
περιπτώσεις άτομα, που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ικανότητά τους να
εφαρμόσουν τα σχετικά προγράμματα.
Δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις καλύπτουν πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας,
οι συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να τηρηθούν ποικίλλουν από τον έναν τομέα στον άλλο. Είναι
επομένως σημαντικό σε κάθε περίπτωση να προσεχθούν οι κανόνες κάθε προγράμματος
επιχορήγησης. Εντούτοις, μερικές βασικές αρχές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση είναι οι εξής:
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Οι επιχορηγήσεις:
•

είναι μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Η Ε.Ε. δεν χρηματοδοτεί τα
προγράμματα με επιχορήγηση 100%. Μόνο τα προγράμματα που πραγματοποιούνται
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης

•

δεν μπορούν να απονεμηθούν αναδρομικά για τις ενέργειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Οι επιχορηγήσεις δεν απονέμονται σε κάθε περίπτωση χωριστά. Αντ' αυτού, υπόκεινται σε
ετήσιο προγραμματισμό. Πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, εκείνα τα τμήματα της Επιτροπής
που διαχειρίζονται τα προγράμματα επιχορήγησης δημοσιεύουν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
τους στη ιστοσελίδα τους. Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τις ευρείες περιλήψεις των
προγραμμάτων επιχορήγησης που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του έτους (τομέας της
δραστηριότητας, των στόχων, του χρονοδιαγράμματος, του διαθέσιμου προϋπολογισμού, των
όρων, κ.λπ.). Με τη διαβούλευση αυτών των προγραμμάτων εργασίας υπάρχει η δυνατότητα
προσδιορισμού των τομέων ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους.
Στη συνέχεια, τα τμήματα της Επιτροπής δημοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
στις ιστοσελίδες τους, προσκαλούν τους υποψηφίους για να υποβάλουν, εντός μιας δεδομένης
προθεσμίας, μια πρόταση για τη δράση που αντιστοιχεί στους στόχους που ακολουθούνται και
τηρεί τους απαραίτητους όρους. Αυτές οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορούν επίσης να
δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες οι προτάσεις εξετάζονται και αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που έχουν αναγγελθεί
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και έπειτα οι υποψήφιοι
ενημερώνονται χωριστά για τη τελική απόφαση σχετικά με την πρότασή τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μερικές επιχορηγήσεις απονέμονται άμεσα σε ορισμένους
δικαιούχους χωρίς την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στη φύση κάποιων συγκεκριμένων ειδικοτήτων ή τα χαρακτηριστικά τους όπου
εμφανίζονται ως οι μόνοι δικαιούχοι για ορισμένες ενέργειες (καταστάσεις μονοπωλίου), ή στις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ανθρωπιστική βοήθεια).
Δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις αποτελούν χρήματα της Ε.Ε. και του κράτους-μέλους, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε
έτους, τα τμήματα της Επιτροπής δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες τους τον κατάλογο των
επιχορηγήσεων που απένειμαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, με εξαίρεση εκείνες
που απονεμήθηκαν υπό μορφή υποτροφιών στα άτομα.
Η Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη της στην οικογένεια της τότε Ε.Ο.Κ., σημερινής
Ε.Ε. επωφελήθηκε από την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλιών για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) μέχρι το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
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(Κ.Π.Σ.) και το σημερινό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), πλήθος δικαιούχων
ενισχύθηκαν μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων με στόχο της περαιτέρω ανάπτυξη τους.

2.1.1 Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(1986-1994)
Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιφέρειες της
χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων. Σταθμός, όμως, για τις
παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
(Μ.Ο.Π.) που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993 και θεωρούνται από πολλούς ως η
αφετηρία άσκησης ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Τα Μ.Ο.Π. έθεσαν για πρώτη
φορά το στόχο υλοποίησης μίας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης προσπάθειας για την ανάπτυξη
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω πολυετών
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με τα Μ.Ο.Π. προωθήθηκε η χρηματοδότηση σχεδίων ενταγμένων
σε συνολικά περιφερειακά προγράμματα, τα οποία διαμορφώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από
τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες. Στην Ελλάδα καταρτίσθηκαν 7 Ολοκληρωμένα Μεσογειακά
Προγράμματα: Κρήτης, Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νήσων
Αιγαίου Πελάγους, Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και τέλος ένα θεματικό, το Μ.Ο.Π.
Πληροφορικής. Η αρχική περίοδος εφαρμογής των Μ.Ο.Π. ήταν η περίοδος 1984-1989, αλλά
επεκτάθηκε μέχρι το 1993.
Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 μέχρι το 1993 (που
καλύπτει τόσο τα Μ.Ο.Π. όσο και το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη
μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε μικρά έργα υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα. Η
πολιτική αυτή στήριξε την οικονομική δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής στις αγροτικές και περιμετρικές περιοχές. Αναβάθμισε το επαρχιακό δίκτυο μεταφορών και
ενίσχυσε τον εκσυγχρονισμό των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων
μικρού και μεσαίου μεγέθους σε πολλές περιοχές.
Η περίοδος αυτή συνέπεσε με ένα σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1988 αποφασίστηκε η ριζική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των
Διαρθρωτικών Ταμείων που οδήγησε στον συντονισμό των πολιτικών των κοινοτικών διαρθρωτικών
ταμείων που μέχρι τότε παρέμεναν ανεξάρτητες. Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε σταδιακή
αύξηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων μέχρι τον διπλασιασμό τους την περίοδο 1987-1993.
Προέβλεπε επίσης ότι η ευθύνη για το προγραμματισμό και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών
δράσεων και προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μοιράζεται ανάμεσα
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994-1999)

Η περίοδος 1994-1999 χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη έμφαση σε έργα υποδομής εθνικής
σημασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονομίας και τη γενικότερη διασύνδεση της χώρας
με το εξωτερικό. Χωρίς να εγκαταλείπεται η εφαρμογή μέτρων ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας,
δόθηκε προτεραιότητα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα
δραστηριοτήτων και με κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Κύριο
χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η προετοιμασία της χώρας για την ένταξη στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς και η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε ολόκληρη
την χώρα: Οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός), λιμενικά έργα, εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Σιδηροδρομικού Δικτύου, μετρό της Αθήνας, ενεργειακά έργα (αιολικά πάρκα, φυσικό αέριο),
τηλεπικοινωνίες, νοσοκομεία, κ.ο.κ.
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η βελτίωση των συνθηκών
της Ελληνικής οικονομίας και τα μέτρα για την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και
διαρθρωτικών αλλαγών καθώς και η συμβολή του ιδίου του Β΄Κ.Π.Σ., δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας η οποία
συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2000-2006.
Την εφαρμογή του Β΄Κ.Π.Σ. δυσχέρανε, όμως, μία σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών που
αφορούσαν τους μηχανισμούς διαχείρισης και υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να
αντιμετωπίσουν μία αυξημένη κλίμακα παρεμβάσεων. Παράλληλα, όμως, προέκυψαν πολύτιμες
εμπειρίες που υπέδειξαν την ανάγκη έντασης της προσπάθειας ώστε να ικανοποιηθούν οι ποιοτικές
και ποσοτικές απαιτήσεις αυτής της εμβέλειας παρεμβάσεων.

2.1.3

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠ.Σ.) αποτέλεσε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό
πρόγραμμα της χώρας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις
μελλοντικές συνθήκες ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο διεθνές και ευρωπαϊκό
περιβάλλον και της επιτρέπει να ολοκληρώσει όλα εκείνα τα έργα και τις παρεμβάσεις που είναι
καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή της.
Το Γ΄Κ.Π.Σ. είναι το προϊόν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα το χρονικό
διάστημα 2000-2006. Καταρτίστηκε με βάση το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε
από την Ελλάδα στην Ε.Ε.
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Το κείμενο του Κ.Π.Σ. υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2000 (Ε2000 3405/28-11-2000) και
αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 (Ε2004 2412/3-12-04), τον Δεκέμβριο του 2005 (Ε2005 4788
τελικό /12-12-05) και τον Δεκέμβριο του 2006 (Ε2006 6419 τελικό 7-12-06). Περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
• Τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων
• Την συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τους ειδικούς στόχους
και τις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί
• Το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης που προσδιορίζει για κάθε άξονα και για κάθε έτος το
ποσό των συνολικών κονδυλίων που προβλέπονται
• Τις διατάξεις εφαρμογής του Γ΄Κ.Π.Σ.
Οι στόχοι - προτεραιότητες του Κ.Π.Σ. 2000-2006 εστιάζονται σε επενδύσεις στο φυσικό,
ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, που μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στην εμβάθυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα:
1. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης.
2. Ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αστικές μεταφορές,
αερολιμένες, λιμένες, συνδυασμένες μεταφορές και εμπορευματικά κέντρα, ασφάλεια).
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη (περιλαμβάνει τους
τομείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Τουρισμού, Ενέργειας –
Φυσικών Πόρων).
4. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία.
5. Ποιότητα ζωής (παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη φυσική κληρονομιά,
στον πολιτισμό και στον τομέα της υγείας – πρόνοιας).
6. Κοινωνία της πληροφορίας (παρεμβάσεις που αφορούν τομείς όπως εκπαίδευση,
πολιτισμό, δημόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή
οικονομία, επικοινωνίες).
7. Περιφερειακή ανάπτυξη (με στόχο την μείωση των αποκλίσεων ανάπτυξης μεταξύ των
περιφερειών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της απασχόλησης).
Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠ.Σ. 2000-2006 καταρτίστηκαν και υλοποιούνται 25
Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων
-

τα 11 είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούν εθνικές τομεακές πολιτικές

-

τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), ένα για κάθε μία από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των
διαθέσιμων πιστώσεων για την περίοδο 2000-2006
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και 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική βοήθεια» που στόχο έχει να ενδυναμώσει, να
στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδοτούν, εκτός από το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το χρονικό διάστημα 2000 - 2006 είναι : EQUAL (ισότητα
στην αγορά εργασίας), LEADER+ (αγροτική ανάπτυξη), URBAN II (αστική ανάπτυξη) και INTERREG III
(διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή συνεργασία).
Το Ταμείο Συνοχής παρέχει συγχρηματοδότηση σε έργα ή ομάδες έργων ή στάδια έργων τα
οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τόσο στον Τομέα "Περιβάλλοντος" όσο και στον
Τομέα "Μεταφορές". Ειδικότερα, για τον Τομέα "Περιβάλλον" η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται
σε τομείς παρέμβασης όπως ύδρευση με πόσιμο νερό, αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων,
διαχείριση στερεών αποβλήτων, πιθανές παρεμβάσεις για αντιπλημμυρική προστασία, προστασία
δασικών συστημάτων, περιβαλλοντική αναβάθμιση και φυσική κληρονομιά. Όσον αφορά τον Τομέα
"Μεταφορές", το Ταμείο Συνοχής παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε έργα υποδομής κοινού
ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (π.χ. οδικοί άξονες,
σιδηροδρομικά έργα, λιμενικά έργα, κλπ
Για την αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων
παρεμβάσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 "περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
Ταμεία", δημιουργήθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα :
•

Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ.

•

Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

•

Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

•

Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

•

Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής

•

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.)
Επιπλέον των ανωτέρω οργάνων, λειτουργεί και ένας φορέας, η Μονάδα Οργάνωσης της

Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με σκοπό την υποστήριξη φορέων που
διαχειρίζονται και υλοποιούν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
καλύπτοντας ανάγκες σε:
•

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

•

επιλογή, επεξεργασία και συστηματοποίηση μεθόδων

•

μεταφορά τεχνογνωσίας
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Η σύνθεση, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των οργάνων
καθορίζονται με το Νόμο 2860/2000 που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Βάσει του παραπάνω Νόμου και των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο των Διατάξεων
Εφαρμογής του Κ.Π.Σ., οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών διαχωρίζονται σαφώς από τις
αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής και των Τελικών Δικαιούχων. Παρακάτω παρατίθεται σε
σχεδιάγραμμα η Λειτουργική συσχέτιση φορέων διαχείρισης και ελέγχου.

Εικόνα 1: Λειτουργική συσχέτιση φορέων διαχείρισης και ελέγχου
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Η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση
Από τα πρώτα χρόνια που η Ελλάδα άρχισε την απορρόφηση κονδυλίων για

συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και του Α’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης η ανάγκη για μεθοδική και τυποποιημένη διαχείριση τέθηκε ως
ζήτημα ύψιστης σημασίας για την επιτυχία αυτών των έργων. Σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια δεν υπήρξαν
οι αναγκαίες δομές σε υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των έργων. Αυτός είναι
και ένας από τους λόγους που η Ελλάδα είχε χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλιών
που είχαν ήδη δεσμευθεί από τη χώρα μας.
Στο Β’ Κ.Π.Σ. η κατάσταση έδειξε να αλλάζει. Το 1996 ιδρύεται η Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κατά τη
διάρκεια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αποστολή της Μ.Ο.Δ. ήταν η κάλυψη των αναγκών
της δημόσιας διοίκησης σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για
τη βελτίωση της διαχείρισης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και η υποστήριξη των φορέων στην επιτυχή αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίησή
τους, όπως:
•

στην ποιότητα μελετών των έργων

•

στον προϋπολογισμό των έργων

•

στο χρονοδιάγραμμα των έργων

•

στην εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανονισμούς για την κατασκευή των έργων

Για το σκοπό αυτό, η Μ.Ο.Δ. προσέλαβε μετά από διαγωνισμούς εξειδικευμένα στελέχη του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και, εν συνεχεία, συγκρότησε και έθεσε στη διάθεση των φορέων
διαχείρισης προγραμμάτων:
-

"Ομάδες Στελεχών" που ανέλαβαν τον ρόλο της Γραμματείας Επιτροπής Παρακολούθησης
στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και σε 3 Τομεακά Προγράμματα

-

"Ομάδες Έργου" που ανέλαβαν να υποστηρίξουν 3 Υπουργεία και ένα Οργανισμό – Φορέα
Υλοποίησης στη διαχείριση 4 Τομεακών Προγραμμάτων

Οι Ομάδες αυτές, υπό το συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας, διαδραμάτισαν έναν ενεργό
ρόλο στην προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος ευθύνης τους, και ειδικότερα ανέλαβαν
ρόλο:
•

παρακολούθησης των απορροφήσεων και γενικότερα της προόδου του προγράμματος

•

ενημέρωσης - πληροφόρησης και γενικής υποστήριξης των φορέων υλοποίησης του
προγράμματος
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συντονισμού των αρμοδίων φορέων για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του
προγράμματος

•

εντοπισμού και έγκαιρης ανάδειξης των προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά την
υλοποίηση των έργων/ενεργειών του κάθε προγράμματος

•

εισήγησης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

•

μέριμνας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας των έργων/ενεργειών και
ετοιμότητας των φορέων

•

ελέγχου της τήρησης των κανονισμών (Εθνικών και Κοινοτικών)

Κατά την περίοδο του Β΄ ΚΠ.Σ., η Μ.Ο.Δ. ανέλαβε επίσης:
•

την εκπαίδευση / κατάρτιση σε συνεχή βάση όλων αυτών των στελεχών, καθώς και την
κατάρτιση στελεχών των Φορέων Υλοποίησης σε εξειδικευμένα θέματα

•

την παραγωγή και προώθηση τεχνογνωσίας (με οδηγούς, εργαλεία κλπ) και οργανωτικών
συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων και των έργων του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης

•

τον εξοπλισμό των Ομάδων Στελεχών και Έργου με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και
πληροφοριακά συστήματα

Οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.), δημιουργήθηκαν για την διαχείριση των πιστώσεων
που τους μεταφέρει ο Φορέας Εθνικής Χρηματοδότησης, τις οποίες κατευθύνει προς τα έργα, ενώ
σε πολλές περιπτώσεις έχει και αρμοδιότητες τεχνικής υποστήριξης (οργάνωση σεμιναρίων,
συλλογή και επεξεργασία προτάσεων, συμμετοχή στην αξιολόγηση των προτάσεων κ.λπ.). Οι Ε.Φ.Δ.
στα πρώτα χρόνια της σύστασή τους για την εσωτερική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων χρησιμοποιούσαν λογιστικά φύλλα εργασίας και δημιουργία μικρών βάσεων δεδομένων, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων.
Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν αυτό που άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων καθολικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων
έργων. Ύστερα από την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ομοιόμορφη ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στον κανονισμό 1260/99 του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και στον κανονισμό 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001, και την
ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, για την παρακολούθηση της προόδου
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταμείου
Συνοχής, για την αποτελεσματική τήρηση των δεσμεύσεων, την τροποποίηση των μέτρων, αν
χρειάζεται, και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις
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παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στα Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δημιουργήθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).
Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:
•

Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (έργο/υποέργο
και παραστατικά πληρωμών).

•

Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό
αντικείμενο, φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.

•

Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στα πλαίσια του προγραμματισμού και της
υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.

Για το λόγο αυτό οι λειτουργίες και έλεγχοι που περιλαμβάνει αποσκοπούν στο:
•

να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαχείρισης κάθε επιπέδου της δενδροειδούς ανάλυσης
του Κ.Π.Σ., σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Έργα (Πράξεις)
και Υποέργα, καθώς και του Ταμείου Συνοχής σε Έργα και Υποέργα ανά αρμόδια Υπηρεσία
Διαχείρισης.

•

να διασφαλίσουν τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω επιπέδων,

•

να μπορούν οι υπεύθυνοι, ανά επίπεδο διαχείρισης:

•

να παρακολουθούν αν τηρούνται αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις

•

να δρομολογούν, αν χρειάζεται, τροποποιήσεις των Προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα

•

να παρακολουθούν τους ρυθμούς υλοποίησης

•

να αξιολογούν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του Προγράμματος

Το Ο.Π.Σ. καλύπτει τις παρακάτω ενότητες λειτουργιών:
•

τον Προγραμματισμό, που αναφέρεται στα προγράμματα, τους άξονες προτεραιότητας, τα
μέτρα και υπομέτρα καθώς και τους Χρηματοδοτικούς πίνακες,

•

την Ένταξη-Τροποποίηση, που καλύπτει πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα και τα
προγραμματικά στοιχεία των έργων και υποέργων, καθώς και τις διαδικασίες ένταξης και
πιθανών τροποποιήσεων,

•

την Παρακολούθηση, που αφορά σε πληροφορίες σχετικές με την πρόοδο υλοποίησης των
έργων από τους Τελικούς Δικαιούχους, ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και,
συγκεντρωτικά, την πρόοδο για κάθε επίπεδο,

•

τις Χρηματορροές, όπου:
o

εκτιμούνται τα ποσά προς είσπραξη από την Ε.Ε. και η κατανομή τους

o

διενεργούνται προβλέψεις δαπανών σε επίπεδο μέτρου
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δημιουργούνται αιτήσεις-πιστοποιήσεις πληρωμών που υποβάλλονται στην Ε.Ε.

τους Ελέγχους, όπου παρακολουθούνται οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων,
ανά Αρμόδια Αρχή Ελέγχου, με τις ενδεχόμενες διορθώσεις ή κυρώσεις που τους
συνοδεύουν

•

τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης, όπου καταγράφεται η σύνθεση των
επιτροπών, οι ρόλοι, η ημερήσια διάταξη, οι αποφάσεις.

Το σύστημα υποστηρίζει:
•

•

Όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, δηλ.:
o

Τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης

o

Tην Αρχή Πληρωμής

o

Τις Επιτροπές Παρακολούθησης

o

Τις Ελεγκτικές Αρχές

o

Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Τελικών Δικαιούχων

o

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τα έργα του Ταμείου
Συνοχής,

•

Όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του συστήματος και την αξιοποίηση των δεδομένων του,
έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν:
•

την ευχερή εισαγωγή δεδομένων (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από Τελικούς
Δικαιούχους μέσω διαδικτύου),

•

την άντληση δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ανάλογα με τη χρήση,

•

ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων, με πίνακες, γραφήματα,
στατιστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανάλογα με τις απαιτήσεις
ενημέρωσης, διαχείρισης και δημοσιότητας.

Μετά τη δημιουργία του Ο.Π.Σ. το οποίο αφορούσε κυρίως ανώτερα επίπεδα διαχείρισης
έπρεπε να καλυφθεί η ανάγκη της δημιουργίας ενός Π.Σ. για την διαχείριση και παρακολούθηση
των συγχρηματοδοτούμενων έργων από τους Τελικούς Δικαιούχους. Έτσι το 2003 η Allweb Solutions
A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των συγχρηματοδοτούμενων
έργων. Το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει το αντικείμενο της παρούσας μελέτης,
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όπου θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική του, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, οι τεχνολογικές
απαιτήσεις του και οι δυνατότητες βελτίωσής του.

21

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

3. Πληροφοριακό

Σεπτέμβριος 2009

Σύστημα

Κρατικών

Ενισχύσεων

του

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
3.1

Εισαγωγή – Ιστορικά Στοιχεία
Η πλατφόρμα Auditor - Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων είναι ένα ολοκληρωμένο

λογισμικό που επιτρέπει σε φορείς που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα να τα
παρακολουθήσουν αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα υποστηρίζει τις διαδικασίες των εμπλεκόμενων
μερών για τη διαχείριση, παρακολούθηση και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα - Κρατικών Ενισχύσεων. Η πλατφόρμα
υλοποιήθηκε από την Allweb Solutions A.E. (www.allweb.gr) και ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία της
το 2003 με την ηλεκτρονική υποβολή του Α' κύκλου για τη δράση Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την επιτυχή λειτουργία του Π.Σ., τέθηκε σε πλήρη λειτουργικότητα το
2004 με τον πλήρη κύκλο ενεργειών που υλοποιήθηκαν για τον Β' κύκλο για τη δράση Επιχειρείτε
Ηλεκτρονικά του Υπουργείου Ανάπτυξης και βρέθηκε στην πιο ώριμη φάση του το έτος 2007 με την
υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) και του Αναπτυξιακού Νόμου του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών. Έπειτα, ακολούθησαν οι δράσεις στα πλαίσια των Π.Ε.Π. των
Ολοκληρωμένων Αστικών, οι δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα URBAN II, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg III. Για κάποιες από τις προηγούμενες
δράσεις η διαχείριση και η παρακολούθηση τους συνεχίζεται καθώς μετά από υπουργικές
αποφάσεις για παράταση τους δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη σε μέγεθος δράση που
παρακολουθείται μέχρι και σήμερα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
είναι το Εμπόριο-Υπηρεσίες στα πλαίσια των ΠΕΠ με περισσότερες από 25000 ηλεκτρονικές
υποβολές επενδυτικών σχεδίων.
Οι δράσεις οι οποίες τελευταία προστέθηκαν στο Π.Σ. είναι αυτές της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης τον
Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ –
www.eommex.gr), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει
την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την
παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με
ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
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Η παρακολούθηση όλων αυτών των δράσεων γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας. Εξασφαλίζεται η επιτάχυνση, μειώνεται το κόστος παρακολούθησης
και ελέγχου και παράλληλα εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.
Το σύστημα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, την τυποποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης,
ελέγχου και μεταφοράς των πιστώσεων με μαθηματικοποιημένα και τυποποιημένα κριτήρια.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων λειτουργεί μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το
Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών
μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες
των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται
περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας και στόχος του είναι να
αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος
θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως :
•

Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων της Δημόσιας
Διοίκησης

•

Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

•

Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές
τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης)

•

Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

•

Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)

•

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης

•

Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες
Υπηρεσίες.
Η Βάση Δεδομένων και οι αντίστοιχες εφαρμογές, συντηρούνται στο κεντρικό κτήριο της

Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.) και είναι ορατές δικτυακά τόσο στην ασφαλή
δικτυακή περιοχή όσο και στο διαδίκτυο, μέσω της σύνδεσης πρόσβασης της Μ.Ο.Δ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Η εφαρμογή αξιοποιεί πλήρως τις ευρυζωνικές υποδομές αλλά και τις υποδομές ασφαλείας του
δικτύου, και προσφέρει τη μέγιστη διαλειτουργικότητα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) με τον Ιδιωτικό τομέα για θέματα επενδύσεων.
Πρόκειται για μια ακόμη εφαρμογή G2B (government to business) που λειτουργεί με επιτυχία
στο πλαίσιο του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το G2B (Κυβέρνηση προς Επιχείρηση) αποτελεί ένα από τα
βασικά μοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Grosse, 2005). Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση - η οποία συμπεριλαμβάνει, τόσο την κεντρική
κυβέρνηση, όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση - είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές
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αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού,
την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών.
Η πρόσβαση στο Π.Σ. πραγματοποιείται μέσω του portal www.ependyseis.gr και συγκεκριμένα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Για την εισαγωγή στο Π.Σ. είναι απαραίτητη η
δημιουργία λογαριασμού και η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα.
Από το 2003 μέχρι και σήμερα στο Π.Σ. έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αναβαθμίσεις είτε
λόγω προβλημάτων και παραλήψεων που έχουν παρατηρηθεί στο σύστημα, είτε για τη
συμβατότητα του συστήματος με το κανονιστικό πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του
Π.Σ. κι έτσι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μπορεί να υποστηρίξει την
ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε είδους έργου που χρηματοδοτείται από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
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-

Στόχοι

-

Κρίσιμοι

παράγοντες

επιτυχίας

του

Πληροφοριακού Συστήματος
Σκοπός του παρόντος Π.Σ. διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου είναι η υποστήριξη των
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα Κρατικών Ενισχύσεων. Ειδικότερα οι στόχοι του έργου είναι να:
•

συμβάλει στην αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των
Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα που υλοποιεί η αναθέτουσα Αρχή,

•

υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων μερών,

•

υποστηρίξει την απαιτούμενη τυποποίηση των διαδικασιών και των δεδομένων – εντύπων που
παράγονται και διακινούνται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,

•

υποστηρίξει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των
ενισχυόμενων έργων και να εξάγει στοιχεία και συμπεράσματα με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό
προβλημάτων,

•

μειώσει την απαιτούμενη προσπάθεια των εμπλεκομένων μερών για τη διαχείριση της
πληροφορίας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της αποφυγής διπλών
καταχωρήσεων και επανάληψης της επεξεργασίας των επαναλαμβανόμενων, στα διάφορα
στάδια, δεδομένων,

•

επιτρέψει την άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο σύνολο της πληροφορίας που
εμπεριέχεται στις Δράσεις Ιδιωτικού Τομέα σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη,

•

διασφαλίσει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων μερών και των
καταστάσεων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
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Διαδικασία Διαχείρισης Έργων Ιδιωτικού Τομέα
Η υλοποίηση Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα από την Αναθέτουσα Αρχή, πραγματοποιείται βάσει

ενός προκαθορισμένου κατά περίπτωση πλαισίου διαχείρισης και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
-

τα διακριτά στάδια εξέλιξης της επόμενης παραγράφου 3.3.1,

-

τις οριζόντιες ενέργειες της παραγράφου 3.3.2.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

που υλοποιήθηκε διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας που δημιουργείται στο σύνολο των
σταδίων εξέλιξης των Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα και των αντίστοιχων οριζόντιων και κάθετων
ενεργειών που υλοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 3.2.
3.3.1

Κάθετες ενέργειες

Η υλοποίηση μίας τυπικής Δράσης Ιδιωτικού Τομέα – Κρατικής Ενίσχυσης διακρίνεται στα
ακόλουθα κύρια στάδια υλοποίησης:

Εικόνα 2: Κύρια στάδια υλοποίησης Έργων Ιδιωτικού Τοµέα

3.3.1.1

Υποδοχή Προτάσεων

Η προκήρυξη μιας Δράσης Ιδιωτικού Τομέα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου υποβολής
προτάσεων από μέρους των δυνητικών αποδεκτών των ενισχύσεων (επιχειρήσεων). Η χρονική
διάρκεια της περιόδου υποβολής προτάσεων ποικίλει και εκτείνεται από την ημερομηνία
προκήρυξης της Δράσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Κατά το εν λόγω
στάδιο, η πληροφορία που δημιουργείται αφορά ενδεικτικά στα εξής:
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τα διακριτικά στοιχεία, την κατάσταση και το περιεχόμενο των προτάσεων των δυνητικών
τελικών αποδεκτών των ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις στο Π.Σ. Κρατικών
Ενισχύσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

-

το περιεχόμενο, τυχόν ελλείψεις και την αντίστοιχη κατάσταση των έντυπων φακέλων με
συνοδευτικά των προτάσεων δικαιολογητικά και κατά περίπτωση στοιχεία,

-

την προώθηση των προτάσεων και του κατά περίπτωση συνοδευτικού υλικού προς αξιολόγηση.

3.3.1.2

Αξιολόγηση Προτάσεων και Υπαγωγή Αποδεκτών στη ∆ράση

Η χρονική διάρκεια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από
τους δυνητικούς αποδέκτες των ενισχύσεων (επιχειρήσεις), εξαρτάται από διάφορους παράγοντες
όπως το πλήθος των συμμετοχών σε μία Δράση, το μέγεθος και την τεχνική/επιχειρησιακή
πολυπλοκότητα των προς αξιολόγηση προτάσεων, κλπ. Κατά το εν λόγω στάδιο, η πληροφορία που
δημιουργείται αφορά ενδεικτικά στα εξής:
-

Επιλογή αξιολογητών από το αντίστοιχο Μητρώο Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα (οι
σχετικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://www.ktpae.gr),

-

κατάρτιση αξιολογητών,

-

επιλογή και κατάλληλη προετοιμασία των χώρων διενέργειας της αξιολόγησης,

-

υποστήριξη των αξιολογητών / εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης και διαρκής μέριμνα για την
επιβεβαίωση ότι η πρωτοβάθμια αξιολόγηση (όπου προβλέπεται) υλοποιείται σύμφωνα με και
χωρίς παρέκκλιση από τις διαδικασίες που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τους
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς ,

-

υποστήριξη των δευτεροβάθμιων οργάνων αξιολόγησης και διαρκής μέριμνα για την
επιβεβαίωση ότι η δευτεροβάθμια αξιολόγηση υλοποιείται σύμφωνα με και χωρίς παρέκκλιση
από τις διαδικασίες που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή,

-

διενέργεια των διαχειριστικών εργασιών που προβλέπονται / προαπαιτούνται για την έκδοση
Απόφασης Υπαγωγής των τελικών Αποδεκτών των ενισχύσεων στη Δράση,

-

ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγηση της πρότασής
τους,
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υποστήριξη των κατά περίπτωση προβλεπόμενων οργάνων κατά τη διαχείριση αιτήσεων
επανεξέτασης.

3.3.1.3

Ανάληψη Συµβατικών ∆εσµεύσεων µε Τελικούς Αποδέκτες

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έκδοση απόφασης υπαγωγής των
επενδύσεων στην δράση, ξεκινά η διαδικασία ανάληψης των συμβατικών δεσμεύσεων με τους
Τελικούς Αποδέκτες, η χρονική διάρκεια της οποίας εξαρτάται από το πλήθος των εγκεκριμένων
έργων. Κατά το εν λόγω στάδιο, η πληροφορία που δημιουργείται αφορά ενδεικτικά στα εξής:
-

έλεγχος των κατά περίπτωση απαραίτητων / προαπαιτούμενων των συμβατικών δεσμεύσεων
δικαιολογητικών,

-

υπογραφή συμβάσεων μεταξύ αφενός των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη Δράση και
αφετέρου του Τελικού Δικαιούχου,

3.3.1.4

Παρακολούθηση Υλοποίησης Ενισχυόµενων Έργων

Με την ολοκλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων μεταξύ των τελικών Αποδεκτών των
ενισχύσεων και του Τελικού Δικαιούχου, ξεκινά η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των
ενισχυόμενων έργων, η χρονική διάρκεια της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρονική
διάρκεια υλοποίησης του συνόλου των ενισχυόμενων έργων (με βάση τα όρια που τίθενται στα
συμβατικά κείμενα που διέπουν την υλοποίηση εκάστου ενισχυόμενου έργου, π.χ. Κ.Υ.Α.
προκήρυξης, σύμβαση, κλπ). Κατά το εν λόγω στάδιο, η πληροφορία που δημιουργείται αφορά
ενδεικτικά στα εξής:
-

επιλογή ελεγκτών / πιστοποιητών ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των ενισχυόμενων έργων,

-

κατάρτιση ελεγκτών,

-

διαχείριση συμβατικών τροποποιήσεων (όπου προβλέπεται),

-

παρακολούθηση της διενέργειας ελέγχων / πιστοποιήσεων Ορθής Ολοκλήρωσης Έργων,

-

διαρκής υποστήριξη των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων υλοποίησης της Δράσης,

-

καταβολή της προβλεπόμενης επιχορήγησης,

28

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δραγάνης Ι. Βασίλειος

-

Σεπτέμβριος 2009

ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών & εποπτικών αρχών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
εκάστοτε θεσμικού πλαισίου που διέπει τη Δράση.

3.3.1.5

Καταβολή Επιχορήγησης προς τους Τελικούς Αποδέκτες

Ανάλογα με την εξειδίκευση της εκάστοτε δράσης, η καταβολή της επιχορήγησης στους
Τελικούς Αποδέκτες είναι δυνατό να πραγματοποιείται είτε τμηματικά κατά την διάρκεια
υλοποίησης του ενισχυόμενου έργου και μετά από διενέργεια πιστοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του, είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή των έργων που
καλύπτουν τους όρους πληρωμής, έτσι όπως αυτοί ορίζονται κατά περίπτωση στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Κ.Υ.Α.) προκήρυξης και εξειδικεύονται στους Οδηγούς Εφαρμογής που εκδίδονται από
την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά το εν λόγω στάδιο, η πληροφορία που δημιουργείται αφορά ενδεικτικά
στα εξής:
-

επικοινωνία και ενημέρωση Τελικών Αποδεκτών για την υποβολή των απαραίτητων για τη
καταβολή της επιχορήγησης δικαιολογητικών,

-

έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών και καταβολή της επιχορήγησης

στους Τελικούς

Αποδέκτες.
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Εικόνα 3: Τυπικές Ενέργειες ∆ιαχείρισης

30

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δραγάνης Ι. Βασίλειος

3.3.2

Σεπτέμβριος 2009

Οριζόντιες ενέργειες

Εκτός των παραπάνω κάθετων ενεργειών, η Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της και μία σειρά από οριζόντιες ενέργειες διαχειριστικού χαρακτήρα. Οι ενέργειες
αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

3.3.2.1

∆ιαχείριση Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τοµέα

Η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού τομέα, από το οποίο αντλεί
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες αξιολογητές και επόπτες αξιολόγησης. Η διαχείριση του Μητρώου
υλοποιείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Κατάρτισης & Λειτουργίας που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής (http://www.ktp.gr/am.php?id=3).
Για την υποστήριξη των εργασιών της και την τήρηση του συνόλου της απαραίτητης
πληροφορίας, η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου έχει στη διάθεσή της εφαρμογή Διαχείρισης
Μητρώου Αξιολογητών Έργων Κρατικών Ενισχύσεων. Τα κυριότερα λειτουργικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά της εφαρμογής έχουν ως εξής:
-

Η εφαρμογή διαθέτει λειτουργία λήψης ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής μέσω διαδικτύου, η
οποία είναι ενεργή στη διεύθυνση (http://www.ktp.gr/am.php?id=3).

-

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ή διαγραφής ενεργών αξιολογητών από το μητρώο,
κατηγοριοποίησης των αξιολογητών με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες προσόντων ή
εξειδίκευσης, αναζήτησης και εξαγωγής (export) στοιχείων αξιολογητών, για την εισαγωγή τους
σε άλλα πληροφοριακά συστήματα και παραγωγής αναφορών.

3.3.2.2

∆ιαχείριση Μητρώου Ελεγκτών Έργων Ιδιωτικού Τοµέα

Η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί Μητρώο Ελεγκτών Έργων Ιδιωτικού τομέα, από το οποίο αντλεί
ελεγκτές – πιστοποιητές της ορθής υλοποίησης των ενισχυόμενων έργων. Ανάλογα με τις κατά
περίπτωση ανάγκες πιστοποίησης, οι ελεγκτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Η διαχείριση του Μητρώου υλοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την υποστήριξη
εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος.
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Υποβολή αναφορών

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ρόλου της ως Τελικός Δικαιούχος
καλείται να υποβάλει σε συνεχή βάση αναφορές, οι οποίες κατευθύνονται τόσο στους άμεσα
εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Φορείς Χρηματοδότησης, κλπ) όσο και σε αποδέκτες του ευρύτερου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος (π.χ. υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσα ενημέρωσης, κλπ).
Οι αναφορές μπορεί να έχουν περιοδικό χαρακτήρα (π.χ. μηνιαία δελτία δαπανών, τριμηνιαία
δελτία παρακολούθησης έργων, μηνιαίες αναφορές ΕΕΠΣ, κλπ) ή και έκτακτο (π.χ. εξειδικευμένες
αναφορές προς τους φορείς που συνθέτουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
επιχειρησιακών προγραμμάτων, προς τους Φορείς Χρηματοδότησης, κλπ). Επιπρόσθετα, οι
αναφορές μπορεί να αντλούν στοιχεία από μία ή περισσότερες Δράσεις.

3.3.2.4

Σχεδιασµός προτύπων (templates) εγγράφων

Στο σύνολο των σταδίων υλοποίησης της παραγράφου 3.3.1 απαιτείται η δημιουργία
εγγράφων, με βάση τα οποία ανταλλάσσεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη πληροφορία μεταξύ
της Αναθέτουσας Αρχής και των αντίστοιχων εμπλεκομένων (π.χ. επιχειρήσεων, αξιολογητών,
ελεγκτών, κλπ). Το σύνολο των εν λόγω εγγράφων (πρέπει να) δημιουργείται με τρόπο ώστε η
σχετική πληροφορία να είναι επαρκώς δομημένη και ηλεκτρονικά διαχειρίσιμη.
Ενδεικτικά έγγραφα που αξιοποιούνται κατά την υλοποίηση Δράσεων Ιδιωτικού Τομέα είναι τα
εξής:
-

Φόρμα Πρότασης Δυνητικού Αποδέκτη της Ενίσχυσης (επιχείρησης)

-

Έντυπο Αξιολόγησης Πρότασης

-

Έντυπο εισήγησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής

-

Πρότυπο Σύμβασης μεταξύ Τελικού δικαιούχου και Αποδέκτη της ενίσχυσης

-

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου – Έντυπο Αίτησης Ελέγχου Ολοκλήρωσης Έργου

-

Έκθεση Ελεγκτών – Έντυπο Ελέγχου Ολοκλήρωσης Έργου

3.3.2.5

Τήρηση φακέλων έργων

Για κάθε ενισχυόμενο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο μίας Δράσης Ιδιωτικού Τομέα,
τηρείται από την Αναθέτουσα Αρχή ο αντίστοιχος φάκελος έργου, μέσα στον οποίο περιέχεται το
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σύνολο της απαραίτητης κατά περίπτωση έντυπης πληροφόρησης (π.χ. έντυπα δικαιολογητικά,
αλληλογραφία, φωτοτυπίες αποδεικτικών δαπανών, κλπ).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δημιουργία των φακέλων έργων ενδέχεται να ξεκινάει και πριν
την υπαγωγή των προτάσεων στην αντίστοιχη Δράση και να αφορά στο σύνολο των εκάστοτε
δυνητικών αποδεκτών των ενισχύσεων (επιχειρήσεων) που υποβάλουν σχετική πρόταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή καλείται να τηρεί τους φακέλους έργων διαρκώς επικαιροποιημένους,
μεριμνώντας ώστε να αποκαθίστανται τυχόν ελλείψεις, μέσω επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις ή και
τους λοιπούς κατά περίπτωση αρμόδιους (π.χ. ελεγκτές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) για
την προσκόμιση των εν λόγω έντυπων στοιχείων.
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3.4

Αναλυτική περιγραφή Π.Σ.

3.4.1

Αρχιτεκτονική

Όλες οι λειτουργίες του Π.Σ. διεκπεραιώνονται μέσω Web-based υπηρεσιών. Η Αρχιτεκτονική
του Π.Σ. απεικονίζεται ενδεικτικά στο ακόλουθο σχήμα.

Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική του Π.Σ.

Η αρχιτεκτονική που υλοποιήθηκε είναι ανοικτή και υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων
βάσει προτύπων. Ακολούθως,

ενδεικτικά παραθέτονται παρακάτω κάποια τεχνολογικά

χαρακτηριστικά του Π.Σ.:
1. Διασυνδεσιμότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα, βάσει σύγχρονων προτύπων.
2. Λειτουργία υποστήριξης διαδικασιών ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων.
3. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων.
4. Διαθεσιμότητα εργαλείων ανάπτυξης του Π.Σ., εργαλείων παραγωγής αναφορών και
λοιπών εργαλείων.
5. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα των εφαρμογών στις κατά περίπτωση ανάγκες κάθε
κατηγορίας χρηστών.
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά του Π.Σ.

3.4.2.1

Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις

Το πληροφοριακό σύστημα, βάσει της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο της
προμήθειας του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων
ιδιωτικού τομέα, έπρεπε να ικανοποιεί τις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης
της πλήρους παρακολούθησης της ροής διαδικασιών από το στάδιο της υποδοχής προτάσεων (βλ.
σχετικά ενότητα 3.3.1.1) έως και το στάδιο παρακολούθησης και καταβολής της αναλογούσας
επιχορήγησης προς τους αποδέκτες αυτής (βλ. σχετικά ενότητα 3.3.1.5):
1. Χρήση τεχνολογιών αιχμής και υλοποίηση σε web περιβάλλον.
2. Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου επενδυτικών προτάσεων και χρηστών από
τεχνολογικής και λειτουργικής πλευράς.
3. Υψηλή ταχύτητα απόκρισης του συστήματος δεδομένου του μεγάλου αριθμού χρηστών και
της σύνδεσης μέσω Internet.
4. Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.
5. Λειτουργία ορισμού ρόλων για τους εμπλεκόμενους φορείς (Τελικός Δικαιούχος,
ανεξάρτητοι αξιολογητές – εμπειρογνώμονες, εθνικοί & κοινοτικοί ελεγκτικοί φορείς, κλπ)
και ύπαρξης διαχειριστικού περιβάλλοντος για την εύκολη προσθήκη χρηστών και την
ανάθεση ρόλων σε αυτούς. Η πρόσβαση στο σύστημα (πλην τμημάτων του portal
ενημέρωσης, όπως αναλύεται παρακάτω) θα γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
(με όνομα χρήστη-κωδικό).
6. Λειτουργία πληροφόρησης – ενημέρωσης του κοινού μέσω διαδικτυακής πύλης (portal). Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύονται μέσω του
διαδικτύου όλο το ενημερωτικό – πληροφοριακό υλικό σχετικά με την κατά περίπτωση
Δράση ενίσχυσης (Θεσμικό πλαίσιο, Οδηγοί, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ). H διαδικτυακή
πύλη θα αποτελεί και το σημείο εισόδου στο Π.Σ. για όλους τους τύπους χρηστών.
7. Λειτουργία ηλεκτρονικής υποδοχής προτάσεων, η οποία αναλύεται σε:
a. Λειτουργία εγγραφής χρηστών (δυνητικών αποδεκτών των ενισχύσεων) με
χορήγηση Username και Password για την ηλεκτρονική υποβολή της κατά
περίπτωση αίτησης σε συγκεκριμένες προθεσμίες και την παρακολούθηση της
πορείας της επενδυτικής πρότασης από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.
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b. Λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του υποψήφιου επενδυτή και
καταχώρησή της για περαιτέρω επεξεργασία (αξιολόγηση, παρακολούθηση από
Τελικό Δικαιούχο κλπ).
c. Λειτουργία

υποβολής

δικαιολογητικών

που

συνοδεύουν

την

αίτηση

σε

ψηφιοποιημένη μορφή με μηχανισμό διαχείρισης εγγράφων.
8. Λειτουργία διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης εκκρεμοτήτων των αιτήσεων των
επενδυτών από τους Τελικούς Δικαιούχους, με ηλεκτρονική ειδοποίηση των επενδυτών
όταν αυτό απαιτείται για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή εντύπων, την
ενημέρωση για τα επόμενα στάδια κλπ.
9. Λειτουργία ηλεκτρονικής διαχείρισης των κριτηρίων και λοιπών στοιχείων της αξιολόγησης
των αιτήσεων των επενδυτών από τους αρμόδιους φορείς.
10. Λειτουργία αυτοματοποιημένης παραγωγής όλων των εντύπων (πρακτικών, συμβάσεων
κλπ.) που απαιτούνται για την υπαγωγή των προτάσεων και την έναρξη των επενδύσεων,
από τον εκάστοτε υπεύθυνο φορέα.
11. Λειτουργία ηλεκτρονικής διαχείρισης των στοιχείων, παρακολούθησης της πορείας των
επενδύσεων και παραγωγής όλων των απαραίτητων εντύπων μέχρι και την ολοκλήρωση
των επενδύσεων (τεχνικά δελτία, μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, τριμηνιαία δελτία,
αιτήσεις τροποποιήσεων, αποφάσεις κλπ).
12. Λειτουργία ηλεκτρονικής διαχείρισης των τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων, απεντάξεων και
των “εκ των υστέρων” (expost) παρακολούθησης των επενδυτικών προτάσεων.
13. Λειτουργία συνεργασίας με το Ο.Π.Σ. ΥΠΟΙΚΟ με χρήση Web Services και μέσω της
ανταλλαγής δεδομένων σε κοινά συμφωνημένη μορφή στα στάδια που αυτό απαιτείται.
14. Δυναμική σύνδεση όλων των λειτουργιών του Π.Σ., έτσι ώστε οι υπολογισμοί και τα
δεδομένα κάθε σταδίου να βασίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα δεδομένα που έχουν
ήδη

εισαχθεί

και

γίνει

αντικείμενο

επεξεργασίας

στα

προηγούμενα

στάδια,

αυτοματοποιώντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις εργασίες και μειώνοντας στο
ελάχιστο την επανεισαγωγή δεδομένων.
15. Λειτουργία παρακολούθησης χρηματοροών (καταβολές ενισχύσεων, πληρωμές δημόσιας
δαπάνης προς τελικούς δικαιούχους, κλπ).
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16. Λειτουργία επεκτάσεων του Π.Σ. προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση
αντίστοιχων Δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Χρήση ανοικτής αρχιτεκτονικής και
καθιερωμένων προτύπων.
17. Λειτουργία παροχής διευκρινήσεων και βοήθειας (on-line help) για τους εμπλεκόμενους
χρήστες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
18. Λειτουργία αυτοματοποιημένης παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας εκτός ωρών αιχμής της
χρήσης του συστήματος.
19. Δυνατότητα συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας και ύπαρξη πλάνου άμεσης ανάκτησης σε
περίπτωση προβλημάτων.
20. Εκπαίδευση των χρηστών πριν τεθεί το Π.Σ. σε λειτουργία.
21. Τεχνική Εκπαίδευση των στελεχών που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και διάθεση σε
αυτήν του κώδικα της εφαρμογής / Βάσης Δεδομένων με πλήρη τεκμηρίωση προκειμένου
να είναι δυνατή η συντήρηση, τροποποίηση ή επέκτασή της από την Αναθέτουσα Αρχή μετά
τη λήξη του έργου.
22. Υποστήριξη του Π.Σ. και των χρηστών και στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι
τη λήξη του έργου.

3.4.2.2

Βασική λειτουργικότητα

Υποδοχή και διαχείριση προτάσεων

i.

Προσωπικές σελίδες επενδυτών για την υποβολή προτάσεων
Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τη λειτουργία υποβολής του κυρίου μέρους των
επενδυτικών σχεδίων ηλεκτρονικά, μέσω προσωπικής σελίδας του κάθε εξωτερικού χρήστη–
επενδυτή, που αποτελεί και την αρχική διεπαφή για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής
υποβολής. Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μπορεί κανείς να βρει
στο portal www.ependyseis.gr.
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ι
Εικόνα 5: Φόρµα Εισόδου στο Π.Σ.

ii. Ηλεκτρονικές φόρμες για την καταχώρηση των δεδομένων των προτάσεων
Η συμπλήρωση των στοιχείων των προτάσεων πραγματοποιείται σε τυποποιημένες
ηλεκτρονικές φόρμες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Προτυποποίηση δομής και πεδίων ηλεκτρονικής φόρμας, αναλόγως του ειδικού τύπου της
επένδυσης.



Αυτόματη καθοδήγηση και περιορισμός/ τυποποίηση στις τιμές ειδικών πεδίων, αναλόγως του
τύπου/ κατηγορίας της επένδυσης (επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, όρια προϋπολογισμού
κλπ).



Έλεγχος πληρότητας πρότασης όσον αφορά στη συμπλήρωση πεδίων που έχουν χαρακτηριστεί
υποχρεωτικά (αδύνατη η υποβολή της πρότασης χωρίς τη συμπλήρωσή τους - έλεγχος
ορθότητας ή κρίσιμα (δυνατή η υποβολή της πρότασης, αλλά ενημέρωση-υπενθύμιση στο
χρήστη).



Έλεγχος ορθότητας πρότασης: λειτουργία εφαρμογής λογικών αλγορίθμων ελέγχου που
αποτυπώνουν βασικούς ποσοτικούς κανόνες κάθε Δράσης (business rules validation).



Αυτόματος υπολογισμός και εμφάνιση ποσοτικών κριτηρίων που προκύπτουν από πρωτογενή
δεδομένα της πρότασης.
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Οι ηλεκτρονικές φόρμες σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν:


στοιχεία ταυτοποίησης της επένδυσης και του υποβάλλοντος φορέα,



ποσοτικά στοιχεία που εξειδικεύουν-αναλύουν το προτεινόμενο φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο,



ποσοτικά στοιχεία που συμβάλλουν στην εξαγωγή-υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων
αξιολόγησης,



ποιοτικά στοιχεία–συνοπτικές αναφορές που απαντούν σε δομημένα ερωτήματα– σχετικά με
τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας πρότασης.

iii. Διαδικτυακός μηχανισμός ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων
Το σύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων με τρόπο διαφανή ως προς
το χρήστη / δυνητικό αποδέκτη των ενισχύσεων:


Αποστολή δεδομένων και εισαγωγή τους στο Π.Σ., μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων
και την οριστικοποίηση της πρότασης.



Έκδοση απόδειξης παραλαβής, με μοναδικό κωδικό υποβολής και παράλληλο μηχανισμό
πιστοποίησης του χρόνου υποβολής (time stamping).



Λειτουργία εκτύπωσης της οριστικοποιημένης πρότασης για έντυπη υποβολή.

iv. Λοιπές δυνατότητες


Λειτουργία ελέγχου - διασταύρωσης γενικών στοιχείων με χρήση άλλων συστημάτων (πχ
έλεγχος ΑΦΜ μέσω TAXIS). Σε περίπτωση που καταχωρείται λάθος ΑΦΜ, το πληροφοριακό
σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Τυπικός έλεγχος πληρότητας – έλεγχος και συμπλήρωση δικαιολογητικών συμμετοχής

i. Καταγραφή και επιβεβαίωση πληρότητας και νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής.
Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τη λειτουργία καταχώρησης της πορείας ελέγχου
των δικαιολογητικών και των περιεχομένων του εντύπου φακέλου από τους αρμόδιους χειριστές.
Αν τα στοιχεία αυτά τηρούνται μόνο σε έντυπη μορφή, μπορεί να παρακολουθηθεί και να
σημειωθεί σε ειδικές φόρμες διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος :


Η λίστα των περιεχομένων του εντύπου φακέλου.



Οι σχετικές ελλείψεις.



Η επιβεβαίωση της ορθότητας, πληρότητας και νομικής αρτιότητας των δικαιολογητικών και
λοιπών στοιχείων.
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Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους αρμόδιους χειριστές.



Πληροφορία ταυτοποίησης του αρμόδιου χειριστή («χρέωση» πρότασης σε χειριστή).

Αξιολόγηση των προτάσεων

i. Διαχείριση αξιολογητών και χρέωση προτάσεων


Το πληροφοριακό σύστημα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων των αξιολογητών που
δύνανται να αναλάβουν την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.



Μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας παρακολούθησης- διαχείρισης της χρέωσης
προτάσεων μπορούν να εφαρμόζονται ειδικές πολιτικές-κανόνες που αφορούν ενδεικτικά το
μέγιστο όριο αξιολογήσεων ανά αξιολογητή και την εφαρμογή της κυκλικότητας στην ανάθεση
των προτάσεων.

ii. Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης σε όλο τον “κύκλο ζωής” της


Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τη λειτουργία παρακολούθησης των χρεώσεων προτάσεων
σε αξιολογητές και των αντίστοιχων χρόνων ολοκλήρωσης. Τυχόν υπέρβαση προβλεπόμενων
μέγιστων προθεσμιών είναι δυνατόν να εντοπίζεται αυτόματα για να ληφθούν οι αντίστοιχες
διορθωτικές ενέργειες.



Το σύνολο των δεδομένων της αξιολόγησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε ειδικές,
τυποποιημένες φόρμες, που υποβοηθούν και οδηγούν τους αξιολογητές στην εκτίμηση και
βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων
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Εικόνα 6: Πίνακας Βαθµολόγησης

Εικόνα 7: Τυπική Φόρµα Βαθµολόγησης
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Η πρόσβαση των αξιολογητών στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται μέσω της
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης και αντίστοιχους ρόλους.



Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των γνωμοδοτικών επιτροπών /
επιτροπών αξιολόγησης κάθε Δράσης (η οποία περιλαμβάνει και τυχόν επαναξιολόγηση στις
περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται), παρακολουθώντας την τυχόν αλλαγή κατάστασης της
πρότασης και διατηρώντας την ιστορικότητα των προηγούμενων καταχωρήσεων.

Εικόνα 8: Λίστα επαναξιολογήσεων έργων



Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας τυχόν
ενστάσεων/αιτήσεων επανεξέτασης από τους υποψήφιους επενδυτές, με κατάλληλη
επανεκκίνηση της λειτουργίας κατάρτισης των ενιαίων καταστάσεων που τυχόν επηρεάζονται.

Εικόνα 9: Λίστα ενστάσεων επιχορηγούµενων έργων
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Υποστήριξη στην εκτίμηση - βαθμολόγηση των κριτηρίων
Όσον αφορά στα ποσοτικά κριτήρια, το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική
διαχείριση των δεδομένων αξιολόγησης και την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας μέσω του
υπολογισμού της από τα επιμέρους πρωτογενή, αναλυτικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί από
τον επενδυτή και έχουν επιβεβαιωθεί ή τροποποιηθεί από τους αξιολογητές. Σε κάθε
περίπτωση τηρείται η ιστορικότητα των δεδομένων και είναι δυνατή η άμεση αντιπαράθεση
των επιμέρους εκτιμήσεων του επενδυτή, των αξιολογητών και των τυχόν δευτεροβάθμιων
οργάνων ελέγχου που αξιολογούν δειγματοληπτικά τυχαία δείγματα επιλεγμένων προτάσεων.

iv.

Εκτύπωση όλων των σχετικών εντύπων και αναφορών
Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη εκτύπωση όλων των

εντύπων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά


λίστες παραδεκτών / μη παραδεκτών προτάσεων όπως προκύπτουν από τους ελέγχους
δικαιολογητικών και λοιπών προϋποθέσεων



βαθμολογικές καταστάσεις του 1ου σταδίου αξιολόγησης (αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες –
μέλη του Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα που τηρεί η Αναθέτουσα Αρχή)



εισηγητικά σημειώματα προς τις επιτροπές του 2ου σταδίου (γνωμοδοτικές επιτροπές)



τελικές καταστάσεις όπως προκύπτουν από τις εργασίες των επιτροπών καταστάσεις
εισηγητικά, αποφάσεις ένταξης και υπαγωγής κλπ.

Τήρηση συμβατικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εγκριθεισών
προτάσεων και τροποποιήσεων αυτού


Το πληροφοριακό σύστημα έχει τη δυνατότητα τήρησης των ποσοτικών στοιχείων φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών προτάσεων που εντάχθηκαν.



Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει –μέσω κατάλληλης διαδικασίας (τροποποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου)– τη δυνατότητα της τροποποίησης των επιμέρους ποσοτικών
στοιχείων κατά τις διαδοχικές φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης (π.χ. περικοπές μη
επιλέξιμου αντικειμένου), ελέγχοντας παράλληλα την τήρηση επιμέρους ορίων που τυχόν έχουν
τεθεί (business rules validation).



Πιθανές

τροποποιήσεις,

περικοπές,

προσθήκες

κατά

τη

φάση

της

αξιολόγησης

πραγματοποιούνται με τήρηση της ιστορικότητας των στοιχείων αυτών, ώστε να είναι άμεσα
δυνατή η αντιπαραβολή των υποβαλλόμενων, αξιολογούμενων και τελικώς εγκριθέντων
στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

43

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Σεπτέμβριος 2009

Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης των έργων

i. Συμβατικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο παρακολούθησης


Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των ενισχυόμενων έργων που έχει εγκριθεί προς
υλοποίηση (δεδομένα προτάσεων, όπως τελικά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
εγκρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης), παρέχεται αυτόματα μέσω του συστήματος
στους υπεύθυνους παρακολούθησης και ελέγχου (εξαγωγή σε excel).

ii. Υποβολή εκθέσεων προόδου – εκθέσεων ολοκλήρωσης


Περιοδικές ή/και τελικές εκθέσεις προόδου των έργων υπό υλοποίηση θα μπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω των προσωπικών, εξατομικευμένων σελίδων πρόσβασης των
αποδεκτών των ενισχύσεων.

Εικόνα 10: Εισαγωγική σελίδα Αιτήµατος Ελέγχου



Τα

στοιχεία

των

αιτήσεων

καταχωρούνται

σε

ηλεκτρονικές

φόρμες

αντίστοιχης

λειτουργικότητας με αυτές της υποβολής προτάσεων και αποτυπώνουν με δομημένο τρόπο
αναλυτικά στοιχεία προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Στις
ηλεκτρονικές φόρμες καταχωρούνται και τα αναλυτικά δεδομένα των παραστατικών, που
διασφαλίζουν την επαρκή διαδρομή ελέγχου.

44

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Σεπτέμβριος 2009

Εικόνα 11: Αναλυτικά δεδοµένα παραστατικών Αιτήµατος Ελέγχου



Ο μηχανισμός διαχείρισης των εκθέσεων προόδου παρακολουθεί και τη χρονική συνέπεια των
υποβολών, ενημερώνοντας αυτόματα τους αρμόδιους χειριστές για καθυστερήσεις στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αποδεκτών των ενισχύσεων.

iii. Διαχείριση τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου


Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει μέσω δομημένης διαδικασίας την υποβολή και εξέταση
αιτημάτων τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων.

Εικόνα 12: Αρχική σελίδα Αιτήµατος Τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου



Οι επιτρεπόμενες περιπτώσεις-κατηγορίες τροποποιήσεων οριοθετούνται μέσω ειδικών
κανόνων του συστήματος, που υποβοηθούν-οδηγούν τον αποδέκτη της ενίσχυσης (επιχείρηση)
στη συμπλήρωση του αιτήματός του.
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iv. Υποστήριξη της διενέργειας των ελέγχων - Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου
Η πρόσβαση των ελεγκτών στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται μέσω
προσωπικών, εξατομικευμένων σελίδων. Οι ελεγκτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα
προτάσεων που τους έχουν ανατεθεί και για χρονικό διάστημα που μπορεί να καθορίζεται
παραμετρικά.
Για την υποβοήθηση της διενέργειας των ελέγχων, το πληροφοριακό σύστημα παρουσιάζει
στοιχεία του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου σε αντιπαραβολή με τα υποβληθέντα στοιχεία
εκθέσεων προόδου που δηλώνονται από τους επενδυτές.
Η καταγραφή των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων ελέγχων πραγματοποιείται σε
ειδικές, προτυποποιημένες φόρμες.

Εικόνα 13: Φόρµα βασικών συµβατικών στοιχείων του Ελέγχου

v. Σύνταξη αποφάσεων ολοκλήρωσης
Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης με βάση τα
στοιχεία των τελικών ελέγχων όπως αυτοί προβλέπονται ανά Δράση, καθώς και την με κατάλληλο
τρόπο ενημέρωση του Ο.Π.Σ. ΥΠΟΙΚΟ.
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Εικόνα 14: Αρχική σελίδα Ενηµέρωσης του ΟΠΣ ΥΠΟΙΚΟ

vi. Εκτύπωση των σχετικών εντύπων και αναφορών
Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την εκτύπωση του συνόλου των εντύπων και
αναφορών που δημιουργούνται στο πλαίσιο των ως άνω λειτουργιών. Όλα τα έντυπα εκτυπώνονται
σε μορφή pdf και υπάρχει και η δυνατότητα εξαγωγής και αποθήκευσης τους σε κάποιον τοπικό
δίσκο του χρήστη.

Εκταμιεύσεις και πληρωμές
Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τη λειτουργία:


αυτόματου υπολογισμού της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης ανά επένδυση με βάση τα
οικονομικά δεδομένα του ελέγχου.



τήρησης δεδομένων των εγγυητικών επιστολών των επενδυτών και παρακολούθησης πιθανών
ημερομηνιών λήξης.



αυτόματης εξαγωγής των σχετικών τυποποιημένων εντύπων για την υποστήριξη των
εμπλεκομένων στην έκδοση αποφάσεων και διενέργειας των πληρωμών.

Επικοινωνία με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Π.Σ. και περιγράφονται παραπάνω
προβλέφθηκε κατά την υλοποίηση του Π.Σ. η αυτόματη εξαγωγή των δεδομένων που απαιτούνται
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής ως Τελικού Δικαιούχου.
Συγκεκριμένα, είναι δυνατή:
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Η εξαγωγή / τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων των σχετικών Υποέργων μετά την έγκριση των
αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών Νομικών
Δεσμεύσεων που απαιτούνται από το ΟΠΣ ΥΠΟΙΚΟ.



Η εξαγωγή των μηνιαίων δελτίων δηλώσεων δαπανών που προκύπτουν από τα αναλυτικά
στοιχεία των διενεργούμενων οικονομικών ελέγχων και πληρωμών.



Η εξαγωγή των τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης με βάση τα στοιχεία των υποβληθέντων
εκθέσεων προόδου καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχων φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου.
Η εξαγωγή των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε εκτυπώσιμη μορφή,

όσο και με χρήση κατάλληλης διεπαφής για την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων με το ΟΠΣ ΥΠΟΙΚΟ
(XML format), ενώ επίσης θα υλοποιηθεί κατάλληλη λειτουργία αυτοματοποιημένης επικοινωνίας
με το ΟΠΣ ΥΠΟΙΚΟ με χρήση Web Services.

3.4.2.3

Βοηθητικές Λειτουργίες

i. Βοηθητική λειτουργία εξαγωγής συγκεντρωτικών - στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης και
αναφορών διαφόρων ειδών και μορφών
Το Π.Σ. θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και παραγωγής
συγκεντρωτικών ή αναλυτικών αναφορών. Οι αναφορές αυτές βασίζονται στα δεδομένα όλων των
προηγούμενων σταδίων με στόχο τη λήψη αποφάσεων, την αποτίμηση της πορείας εξέλιξης των
ενισχυόμενων έργων, την αξιολόγηση του όλου συστήματος καθώς και την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων για τα στάδια εξέλιξης.
Μέσω του Π.Σ. παρέχεται η λειτουργία παρακολούθησης της κίνησης (Monitoring & Reporting)
και παροχής στοιχείων επισκεψιμότητας και χρήσης του Π.Σ. στο χρόνο. Η διαθεσιμότητα των εν
λόγω αναφορών ποικίλλει ανά επίπεδο πρόσβασης (χρήστη / ρόλο).

ii. Βοηθητική λειτουργία Διαχείρισης ρόλων και χρηστών
Χρήστες του Π.Σ. είναι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και παρακολούθηση των
επενδυτικών προτάσεων και των ενισχυόμενων έργων στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών
Ενισχύσεων που υλοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή.
Στο Π.Σ. υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση των διαφόρων κατηγοριών χρηστών με διαφορετικούς
ρόλους. Κάθε κατηγορία χρηστών έχει κατά περίπτωση πρόσβαση σε διαφορετικό υποσύνολο
υπηρεσιών / λειτουργιών, με δικαιώματα ανάγνωσης ή / και εγγραφής – τροποποίησης των
σχετικών δεδομένων, ανάλογα με το θεσμικό της ρόλο στο όλο κύκλωμα. Ο θεσμικός ρόλος των
χρηστών αποτυπώνεται στο κατά περίπτωση θεσμικό πλαίσιο που συνδέεται με την υλοποίηση
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έκαστης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων (π.χ. κοινές υπουργικές αποφάσεις άρθρου 35 ν.3016/2002,
συμπλήρωμα προγραμματισμού Ε.Π. ΚτΠ, κλπ.).
Οι βασικές κατηγορίες χρηστών του Π.Σ. είναι οι ακόλουθες:
▪

Οι επιλεγμένοι χειριστές της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν
read/write δικαιώματα, εκτός των εξαιρέσεων που αναλύονται παρακάτω. Εκτιμώμενος
αριθμός χρηστών: 20 – 30, εκ των οποίων 3 – 5 με super user δικαιώματα.

▪

Οι δυνητικοί τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε
προσωπικό τους λογαριασμό, μέσω του οποίου επικοινωνούν με το Π.Σ., παρέχοντας τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα (π.χ. επενδυτική πρόταση σε ηλεκτρονική
μορφή, αίτηση επανεξέτασης, αίτηση συμβατικής τροποποίησης, αίτηση ελέγχου, κλπ.
Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών: 6000.

▪

Οι αξιολογητές των επενδυτικών προτάσεων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ανάκτησης της προς
αξιολόγηση πρότασης και καταχώρησης της αξιολόγησής τους στο σύστημα. Εκτιμώμενος
αριθμός χρηστών: 300.

▪

Τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών που ορίζονται με κατά περίπτωση αποφάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής ή των Φορέων Χρηματοδότησης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ανάκτησης
της προς αξιολόγηση πρότασης και των αξιολογήσεων των αξιολογητών και καταχώρησης της
γνωμοδότησης/ αξιολόγησής τους στο Π.Σ.. Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών: 50.

▪

Οι ελεγκτές – πιστοποιητές της υλοποίησης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των
ενισχυόμενων έργων που ορίζονται με κατά περίπτωση αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
οι οποίοι έχουν δικαίωμα ανάκτησης της υπό πιστοποίηση έκθεσης του αποδέκτη της
ενίσχυσης και καταχώρησης της έκθεσης ελέγχου στο Π.Σ.. Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών:
1000.

▪

Στελέχη των φορέων που ανήκουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Αρχή Πληρωμής,
ΕΔΕΛ, κλπ). Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών: 6.

▪

Οι Φορείς Χρηματοδότησης των Δράσεων. Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών: 10.

▪

Εξωτερικοί ελεγκτές που τυχόν οριστούν για την αποτίμηση του έργου της Αναθέτουσας
Αρχής και την αξιολόγηση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του Π.Σ..
Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών: 10.

▪

Λοιποί χρήστες που θα αποκτήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο δικαίωμα ανάγνωσης στο Π.Σ..
Τα δικαιώματα των χρηστών ορίζονται παραμετρικά με βάση τους ρόλους των χρηστών. Στο

Π.Σ. υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χρηστών που έχουν δικαίωμα καταχώρησης αποτελεσμάτων
από αυτούς με δικαίωμα ελέγχου – οριστικοποίησης. Κάθε καταχώρηση ή μεταβολή
αποτελέσματος καταγράφεται σε ένα αρχείο παρακολούθησης (log file), μαζί με τον κωδικό του
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χρήστη που το μετέβαλε και τη χρονική στιγμή της μεταβολής (time stamp). Τα δεδομένα του log file
θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον διαχειριστή του συστήματος, ενώ θα
τηρούνται και αντίγραφα ασφαλείας (backup). Εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να
παρακολουθήσουν το ιστορικό των μεταβολών των αποτελεσμάτων.

Εικόνα 15: Ιστορικό Ενέργειας

Για τη διαχείριση χρηστών και ρόλων αναπτύχθηκε ένα διαχειριστικό εργαλείο, που
διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή και δίνει τη δυνατότητα προσθήκης, τροποποίησης, διαγραφής
κλπ. χρηστών βάσει ρόλων σε εκπροσώπους κάθε κατηγορίας χρηστών.
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Τεχνολογικές απαιτήσεις

3.4.3.1

Εξοπλισµός Υποδοµής

Η Allweb Solutions AE, ως ανάδοχος της δημιουργίας του Π.Σ., προσέφερε τον εξοπλισμό
υποδομής που απαιτήθηκε για την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.. Το σύνολο του εξοπλισμού
υποδομής που θα φιλοξενήσει το Π.Σ. είναι εγκατεστημένο στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

3.4.3.2

Λογισµικό Συστήµατος (Απαιτούµενες Άδειες Λογισµικού)

Η Allweb Solutions AE παρείχε τις απαιτούμενες άδειες λογισμικού συστήματος που
απαιτήθηκαν για την υλοποίηση και λειτουργία του Π.Σ.. Τα προσφερόμενα λογισμικά πακέτα
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των εφαρμογών του Π.Σ..
Ειδικότερα:
-

Η Allweb Solutions AE προσέφερε όλες τις άδειες που απαιτήθηκαν για την ομαλή λειτουργία
του Π.Σ. (περιλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων).

-

Η εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος στο σύνολο του εξοπλισμού του Π.Σ. έγινε από την
ίδια και η καλή λειτουργία του είναι ευθύνη αυτής.

3.4.3.3

Περιβάλλον υλοποίησης

Το Π.Σ. εγκαταστάθηκε σε χώρους που υποδείχθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Στις
υποχρεώσεις της Allweb Solutions AE περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα:
-

Εγκατάσταση και ρύθμιση – παραμετροποίηση του λογισμικού συστήματος στον εξυπηρετητή
(λειτουργικό σύστημα, απαιτούμενα components, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων, πιστοποιητικά ασφαλείας κλπ).

-

Εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού εφαρμογών που υλοποιήθηκαν

-

Ρυθμίσεις του εξυπηρετητή

ώστε να παρέχεται η λειτουργία πλήρους απομακρυσμένης

διαχείρισης – συντήρησης του Π.Σ. από την Allweb Solutions AE.

Οι απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον υλοποίησης του Π.Σ., όπως προκύπτουν από τη
διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια του Π.Σ. για την διαχείριση και την παρακολούθηση
έργων ιδιωτικού τομέα, ήταν οι ακόλουθες:
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Ανάπτυξη του Π.Σ. σε περιβάλλον ευρέως χρησιμοποιούμενο στην αγορά με σύγχρονη
αρχιτεκτονική υλοποίησης διαχωρισμού του κώδικα σε view-server-database επίπεδα και χρήση
ευρέως διαδεδομένου σχεσιακού συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

-

Παραγωγή συγκεκριμένων εντύπων σε μορφή αρχείων (τύπου π.χ. MS Office ή αντίστοιχο,
Acrobat, κλπ.), μεγέθους που να εξασφαλίζει ταχύτητα διακίνησης μέσω του Internet.

-

Χρησιμοποίηση ενσωματωμένου ή συνεργαζόμενου με το Π.Σ. εργαλείου για τη δημιουργία /
μορφοποίηση ειδικών αναφορών (reports) και εκτυπωτικών από τα δεδομένα του Π.Σ..
Επιθυμητός είναι ο μέγιστος βαθμός φιλικότητας προς τον χρήστη του εργαλείου που θα
προταθεί.

-

Χρήση τεχνολογιών XML για την εξαγωγή δεδομένων σε οποιαδήποτε επιθυμητή δομή με στόχο
τη διασύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα καθώς και
δυνατότητες διαλειτουργικότητας με παροχή Web Services.

-

Υλοποίηση του front-end του Π.Σ. με αναπαράσταση html, στατικών ή δυναμικών σελίδων.

3.4.3.4

Περιβάλλον εργασίας των χρηστών

Οι απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον εργασίας των χρηστών του Π.Σ., όπως προκύπτουν
από τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια του Π.Σ. για την διαχείριση και την
παρακολούθηση έργων ιδιωτικού τομέα, ήταν οι ακόλουθες:
-

Όλες οι λειτουργίες του Π.Σ. θα πρέπει να παρέχονται απρόσκοπτα σε απομακρυσμένα σημεία
με τρόπο διαφανή ως προς το χρήστη.

-

Σημείο πρόσβασης, ταυτοποίησης των χρηστών και εισόδου στις επιμέρους εφαρμογές και
λειτουργίες θα αποτελεί ο κεντρικός διαδικτυακός τόπος του Π.Σ. (www.ependyseis.gr/mis).

-

Παροχή σε όλους τους τύπους χρηστών ενιαίου περιβάλλοντος διεπαφής της εφαρμογής (user
interface) μέσω Web browser και εξασφάλιση ανεξαρτησίας ως προς την επιλογή του
λειτουργικού συστήματος και του χρησιμοποιούμενου λογισμικού από πλευράς χρηστών. Το
σύνολο των λειτουργιών θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω web browser χωρίς να
απαιτείται η χρήση πρόσθετων plug-ins.

-

Η σχεδίαση της διεπαφής (οθόνες του Π.Σ., τρόπος αλληλεπίδρασης με τους χρήστες κλπ.) θα
πρέπει να ακολουθεί ένα κοινό πρότυπο αναγνωρίσιμο σε όλες τις λειτουργίες του Π.Σ. το οποίο
θα βασίζεται σε σχεδιαστικές αρχές στις οποίες είναι εξοικειωμένη η πλειοψηφία των χρηστών.
Το Π.Σ. θα πρέπει να είναι φιλικό στη χρήση και να είναι σαφής και κατανοητός ο τρόπος
αλληλεπίδρασης με αυτό.
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Σε κάθε οθόνη – λειτουργία του Π.Σ. απαιτείται να υπάρχει επιλογή βοήθειας (on-line help) που
να παρέχει πρόσβαση σε οδηγίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία και συγχρόνως να παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης σε πίνακα περιεχομένων (help topics) και θεματικής αναζήτησης (index)
βοήθειας για το Π.Σ..

-

Το Π.Σ. θα πρέπει να παρέχει τη λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης (remote
administration) μέσω κατάλληλων οθονών και να παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης
και για τις “περιφερειακές” υποστηρικτικές λειτουργίες (όπως είναι π.χ. η λήψη αντιγράφων
ασφαλείας).

-

Η γλώσσα αλληλεπίδρασης του Π.Σ. με τους χρήστες θα είναι η ελληνική.

-

Ο σχεδιασμός του Π.Σ. πρέπει να εξασφαλίζει ταχύτητα απόκρισης τέτοια, ώστε να μην
προκαλείται ουδεμία δυσχέρεια στους χρήστες, ανεξαρτήτως της εργασίας που επιτελούν, και
δεδομένων των ευρέως χρησιμοποιούμενων ταχυτήτων σύνδεσης στο Internet.

3.4.3.5

Ασφάλεια

Η Allweb Solutions AE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας για το Π.Σ., κατά την υλοποίησή
του, έλαβε ειδική μέριμνα και δρομολόγησε τις κατάλληλες δράσεις για :
-

την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών,

-

την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,

-

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων
αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-

διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Π.Σ., η Allweb
Solutions AE έλαβε υπόψη της :
-

το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων ν.
2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα ν. 2774/99)

-

τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

-

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις Τ.Π.Ε. (best practices)

-

τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

-

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις ασφαλείας για το Π.Σ. θα έπρεπε να ερευνηθούν – ενσωματωθούν κατ’ ελάχιστο
και τα ακόλουθα:
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Αποτίμηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας (Risk Assessment and Security
Plan Development).

-

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (Data Protection and Privacy).
Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια αφορά στις διαδικασίες και δομές της επεξεργασίας, στους

συμμετέχοντες και στη φυσική και λογική ασφάλεια του Π.Σ..
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, είναι σημαντική η
υποστήριξη των τεχνολογιών κρυπτογράφησης και δικτυακών πρωτοκόλλων ασφαλούς
επικοινωνίας. Το Π.Σ. πρέπει να έχει τη λειτουργία παρακολούθησης των εγγραφών της βάσης
δεδομένων (audit trails), ώστε να αποτρέπεται η κακή χρήση των αποθηκευμένων πληροφοριών.
Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα
ακόλουθα:
-

Πιστοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας
ανταλλαγής δεδομένων. Αναλυτικότερα:
Ταυτοποίηση και έλεγχος πρόσβασης:
▪

Ύπαρξη μηχανισμού ταυτοποίησης (authentication) χρήστη (username & password).

▪

Λειτουργία ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης μέσω ελέγχου IP address, όσον
αφορά στους εσωτερικούς διαβαθμισμένους χρήστες των εμπλεκόμενων φορέων.

▪

Λειτουργία χρήσης SSL στις σελίδες log-in.

▪

Είναι επιθυμητό η λειτουργία ταυτοποίησης των εσωτερικών χρηστών να
υποστηρίζει τη χρήση PKI smart cards.

Λειτουργία δυναμικού καθορισμού ρόλων & απόδοσης ρόλων σε χρήστες, μέσα από ενιαίο
περιβάλλον χρηστών. Ο καθορισμός δικαιωμάτων ρόλων και χρηστών θα πρέπει να καλύπτει τα
ακόλουθα:
▪

Επιλογή-περιορισμό των επιτρεπόμενων λειτουργιών.

▪

Επιλογή-περιορισμό των δεδομένων στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση.

▪

Διάκριση των δυνατοτήτων επέμβασης των χρηστών στα δεδομένα (read-only, edit,
delete).

▪

Χρόνος ισχύος δικαιωμάτων. Η ισχύς των δικαιωμάτων θα είναι δυνατό να
περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ.).

-

Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη.

-

Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. H πληροφορία
διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι. Η πιστοποίηση της
δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων. Επίσης
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων.
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Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην
υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για την διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων είναι
απαραίτητη η χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα παρέχουν τους
κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και
να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη
εξουσιοδοτημένη καταστροφή δεδομένων, κλπ). Η Allweb Solutions AE θα πρέπει να
διασφαλίσει τη ακεραιότητα των δεδομένων, ενώ θα πρέπει να διασφαλίσει τη κρυπτογράφηση
των δεδομένων που μεταδίδονται διαμέσου κάποιου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

-

Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να
αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. Επιτυγχάνεται με το κατάλληλο
μηχανισμό καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging).

-

Λειτουργία ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει
να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε, δηλαδή, καταγραφή των βασικών
ενεργειών των χρηστών και λειτουργία ιχνηλασιμότητας.

-

Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή,
πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου.

-

Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας
ώστε να μπορούν να ελεγχθούν.

-

Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται.
Επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανισμών που αποτρέπουν επιθέσεις τύπου denial of service.

3.4.3.6

∆ιαλειτουργικότητα

Η Διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του Π.Σ. για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της
πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
Συγκεκριμένα αφορά:
-

Τον σαφή προσδιορισμό της μορφής αναπαράστασης της πληροφορίας (πρότυπα δόμησης της
πληροφορίας / δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων).

-

Τον σαφή προσδιορισμό και καθορισμό του τρόπου ανταλλαγής των πληροφοριών με άλλα
συστήματα.

-

Τον προσδιορισμό του τρόπου πρόσβασης στις πληροφορίες και στα δεδομένα.

-

Η Allweb Solutions AE προέβλεψε τη λειτουργία εξαγωγής βασικών δεδομένων που τηρεί το
Π.Σ. σε αρχεία τυπικής μορφής, όπως ενδεικτικά:
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XML αρχεία: Περιλαμβάνονται αρχεία που αφορούν στο ΟΠ.Σ. ΥΠΟΙΚΟ, όπως
Τεχνικά Δελτία Έργων, Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, Τριμηνιαίες εκθέσεις
προόδου κλπ.

▪

Html & pdf: Περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα έντυπα που παράγει το
σύστημα (π.χ. Υποβολή, Αξιολόγηση, Έκθεση Ελέγχου, κλπ.) καθώς και

η

δυνατότητα εξαγωγής αυτών σε μορφή επεξεργάσιμη από το χρήστη, που αυξάνει
την ευελιξία στη δημιουργία και διαχείριση εκθέσεων κλπ.
▪

Λογιστικά Φύλλα Παρακολούθησης (π.χ. Excel ή αντίστοιχο): Περιλαμβάνονται
κυρίως αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία εξέλιξης της δράσης ή μεμονωμένων
επενδύσεων, τα οποία δύναται να εξαχθούν σε πινακοποιημένη μορφή, προς
περαιτέρω ανάλυση-επεξεργασία (π.χ. Παραστατικά, Δαπάνες, στο αίτημα ελέγχου
κλπ.)

3.4.3.7

Επεκτασιµότητα

Το Π.Σ. εμπεριέχει δυνατότητες μελλοντικής υποστήριξης και επέκτασης από την Allweb
Solutions AE. Έτσι, από την αρχή της λειτουργίας του Π.Σ. μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
διορθώσεις σε αδυναμίες του συστήματος και επεκτάθηκαν κάποιες λειτουργίες του. Επιπρόσθετα,
για κάθε νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που
αφορούσε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη
επέκταση του συστήματος για την υποστήριξη του εκάστοτε προγράμματος.

3.4.4

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

3.4.4.1

Ενσωµάτωση υφιστάµενων ψηφιακών δεδοµένων

Η Allweb Solutions AE μερίμνησε για την ενσωμάτωση των ψηφιακών δεδομένων που
αφορούσαν σε Δράσεις που υλοποιούνταν πριν την ανάθεση της δημιουργίας του Π.Σ. ή των
οποίων η υλοποίηση (και επακόλουθα η συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων/ δεδομένων)
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο που μεσολαβεί από τον σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης και των ελέγχων του Π.Σ..
Τα σχετικά δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:
-

xml,

-

βάση δεδομένων MSSQL
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φύλλα εργασίας excel.

3.4.4.2

Τεκµηρίωση

Το Π.Σ. συνοδεύεται από τα κατάλληλα εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτά
υπάρχει πλήρη και αναλυτική τεκμηρίωση του Π.Σ. και περιλαμβάνονται:
-

Εγχειρίδια χρήστη (user manuals) τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργικότητες του
Π.Σ., την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης κλπ.

-

Τεχνική τεκμηρίωση. Σε αυτή περιλαμβάνονται η αναλυτική τεχνική περιγραφή της δομής του
Π.Σ., διαγράμματα ροής, πηγαίος κώδικας με εκτενή σχόλια, η αναλυτική περιγραφή της δομής
της βάσης δεδομένων, οδηγίες διαχείρισης, οδηγίες ασφαλείας, οδηγίες εγκατάστασης και
παραμετροποίησης, οδηγίες συντήρησης κλπ. Παράλληλα περιλαμβάνονται οδηγίες που
αφορούν τη διαχείριση χρηστών (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης
κλπ). Τέλος στην τεχνική τεκμηρίωση αναλύονται οι δυνατότητες και ο τρόπος διασύνδεσης της
εφαρμογής (οδηγός διασυνδεσιμότητας – implementation message profiles) με τρίτες
εφαρμογές. Ότι αφορά την τεχνική τεκμηρίωση παραδόθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν
δημοσιεύθηκε για λόγους εμπιστευτικότας και απορρήτου.
Σε περιπτώσεις τροποποίησης του Π.Σ. η Allweb Solutions AE ενημερώνει τα αρχεία βοηθείας

του συστήματος (on-line help) και παρέχει συμπληρωματική τεκμηρίωση - νέες εκδόσεις των
εγχειριδίων.

3.4.4.3

Εκπαίδευση

Η Allweb Solutions AE παρείχε υπηρεσίες εκπαίδευσης (οι οποίες συνοδεύονταν από τα
εγχειρίδια χρήσης και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό) προς τους χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής
αναφορικά με τη διαχείριση, συντήρηση και ενημέρωση του συστήματος.
Αρμοδιότητα της Allweb Solutions AE σχετικά με την εκπαίδευση ήταν:
-

Ο καθορισμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού
και της υλοποίησης του Π.Σ. και ο προσδιορισμός των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διενέργεια της εκπαίδευσης.

-

Η σύνταξη του περιεχομένου των προγραμμάτων κατάρτισης.

-

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε (στην Ελληνική
γλώσσα).

-

Η διενέργεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε χώρους που παρείχε η ίδια.
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∆οκιµαστική λειτουργία

Σημαντικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία του Π.Σ. είναι τήρηση περιόδου δοκιμαστικής
λειτουργίας του Π.Σ., η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού
και πριν την εγκατάσταση κάθε νέας έκδοσης του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών στον
εξυπηρετητή στον οποίο αυτή φιλοξενείται. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, κάθε νέα έκδοση
λογισμικού εγκαθίσταται σε δοκιμαστικό περιβάλλον όπου ελέγχεται η ομαλή λειτουργία της.

3.4.4.5

Υποστήριξη λειτουργίας και χρηστών – συντήρηση

Από τη στιγμή που το Π.Σ. τέθηκε σε λειτουργία η Allweb Solutions AE υποστηρίζει τηλεφωνικά,
μέσω ηλεκτρονικού Helpdesk κ.λ.π. τους χρήστες και στην περίπτωση που η επίλυση των
προβλημάτων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις
για την επίλυση τους.
Παράλληλα εξασφαλίστηκε η λειτουργία πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης και
συντήρησης της εφαρμογής.
Επίσης, η Allweb Solutions AE δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να είναι εφικτή η συνεργασία σε
θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Π.Σ. καθώς και για την επιτόπια επίλυση προβλημάτων.
Στις ευθύνες της Allweb Solutions AE περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης:

Συντήρηση εξοπλισµού

-

Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Διενέργεια από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς των
απαραίτητων ρυθμίσεων και των κατάλληλων ελέγχων των ευαίσθητων εξαρτημάτων του
εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο
δυνατό αριθμό βλαβών.

-

Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Υλοποίηση των ενεργειών (εργασίες και ανταλλακτικά) που
απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι
προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.
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Συντήρηση λογισµικού συστήµατος

-

Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού συστήματος.
▪

Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.

▪

Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού.

▪

Εξασφάλιση

ορθής

λειτουργίας

όλων

των

υφιστάμενων

μετατροπών

(customisations), διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις.
▪

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων
των εγχειριδίων λογισμικού.

Συντήρηση εφαρµογών

-

Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών.
▪

Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών του Π.Σ..

▪

Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.

▪

Εξασφάλιση

ορθής

λειτουργίας

όλων

των

υφιστάμενων

μετατροπών

(customisations), διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις του
λογισμικού συστημάτων και των εφαρμογών.
▪

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων
των αντίστοιχων εγχειριδίων.

Τεχνική Υποστήριξη

-

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk.

-

On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας
και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε
ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.
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Δυνατότητες Βελτίωσης - Προτάσεις
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, παρά τα έξι χρόνια συνεχούς λειτουργίας

του και παρά της όποιες αναβαθμίσεις που ενσωματώθηκαν, ακόμα και σήμερα παρουσιάζει
κάποια προβλήματα και ελλείψεις με συνέπεια την απαίτηση για τη βελτίωσή του.
Πρώτα απ’ όλα το Π.Σ. εκτελείται αποτελεσματικά μόνο σε έναν φυλλομετρητή (browser) και
συγκεκριμένα στον Internet Explorer της Microsoft. Το παραπάνω έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση
με τη λογική της καθολικής πληροφόρησης αφού για να έχει πρόσβαση ο χρήστης θα πρέπει να έχει
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του το συγκεκριμένο φυλλομετρητή. Οι περισσότερες
διαδικτυακές εφαρμογές σήμερα υποστηρίζουν όλους τους φυλλομετρητές πράγμα που θα πρέπει
να υλοποιηθεί και στην περίπτωση του Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων.
Σε περιόδους όπου η είσοδος χρηστών στο Π.Σ. είναι μαζική, όπως σε περιόδους αξιολόγησης
και υποβολής επενδυτικών προτάσεων, το Π.Σ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες
απαιτήσεις των χρηστών με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους απόκρισης, μεγάλες καθυστερήσεις,
αδυναμία αποθήκευσης δεδομένων και αδυναμία ανάκτησης πληροφοριών από τη βάση
δεδομένων. Για τη λύση αυτού του προβλήματος, της στένωσης που δημιουργείται, θα πρέπει να
τοποθετηθούν πολλαπλοί servers αυξημένων δυνατοτήτων με καλύτερη διαχείριση της
υπολογιστικής ισχύς αλλά και της βάσης δεδομένων έτσι ώστε να μην υφίστανται καθυστερήσεις
και απώλεια δεδομένων.
Το Π.Σ. από τη στιγμή που είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την λειτουργία του
απαιτείται ο χρήστης να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Για την αποθήκευση των δεδομένων
που καταχωρούνται στις ειδικές φόρμες θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί αποθήκευση. Πολλές
φόρες είτε από το φόρτο του συστήματος είτε από αστάθεια της σύνδεσης του χρήστη στο
διαδίκτυο, η σύνδεση με τον κεντρικό server διακόπτεται, δεν πραγματοποιείται επανασύνδεση, και
όταν γίνεται αίτημα για αποθήκευση τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν όχι μόνο δεν
αποθηκεύονται αλλά χάνονται αφού ο φυλλομετρήτης μας πληροφορεί για το σφάλμα σύνδεσης
και την αποσύνδεση μας από το σύστημα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να εισέλθει
και πάλι στο σύστημα και να καταχωρήσει εκ νέου τα δεδομένα της φόρμας που συμπλήρωνε. Μια
πιθανή πρόταση για τη λύση αυτού του προβλήματος θα ήταν το Π.Σ. να παρείχε την δυνατότητα
offline καταχώρησης των στοιχείων σε ειδικές φόρμες, που θα μπορούσε ο χρήστης να κατεβάσει
από το σύστημα, την εξαγωγή τους σε αρχεία τύπου xml και έπειτα την υποβολή τους στο Π.Σ. Έτσι
ακόμα και να υπάρξει πρόβλημα στη σύνδεση με τον web server θα πρέπει να επαναληφθεί η
διαδικασία της αποστολής του αρχείου xml. Σε μια πρόσφατη αναβάθμιση το Π.Σ. παρείχε αυτή τη
δυνατότητα στην υποβολή της επενδυτικής πρότασης όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα
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(Υποβολή offline). Θα πρέπει όμως αυτή η δυνατότητα να δοθεί και στην συμπλήρωση και των
άλλων φορμών του Π.Σ.

Εικόνα 16: ∆υνατότητα Υποβολής offline

Στη φάση της αξιολόγησης των επενδυτικών έργων το Π.Σ. θα μπορούσε να παρέχει τη
δυνατότητα εμφάνισης καταλόγων κατάλληλων αξιολογητών με βάση ειδικούς περιορισμούςπαραμέτρους που θα έχουν κατά περίπτωση τεθεί, όπως τη σύνθεση γνώσεων και δεξιοτήτων
(κλήρωση αξιολογητών από ειδικές κατηγορίες γνωστικού αντικειμένου), την περιφερειακή
διάσταση. Επιπρόσθετα, όπου η εκτίμηση κριτηρίων αφορά σύγκριση με αντικειμενικά στοιχεία
(κλαδικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή), για την υποβοήθηση των αξιολογητών θα πρέπει να
παρέχονται κεντρικά από το πληροφοριακό σύστημα πίνακες αναφοράς για την υποστήριξη μιας
ενιαίας και αντικειμενικής αξιολόγησης.
Αν και υπάρχει η δυνατότητα προβολής του ιστορικού της πρότασης αφορά μόνο την κάθε
φάση ξεχωριστά και μας πληροφορεί για γενικότερα για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί
(έναρξη, επεξεργασία, οριστικοποίηση, αναίρεση οριστικοποίησης κλπ.), την ώρα που
πραγματοποιήθηκαν και τους χρήστες που έχουν εμπλακεί στις παραπάνω ενέργειες. Δεν έχει
προβλεφθεί όμως κατά τον σχεδιασμό του Π.Σ. η δυνατότητα προβολής του συνολικού ιστορικού
ενός επενδυτικού έργου, όπως για παράδειγμα το πότε πραγματοποιήθηκε η υποβολή ενός
επενδυτικού έργου, η αξιολόγηση, η έγκριση, κάποιο πιθανό αίτημα τροποποίησης, ο τελικός
έλεγχος, η πιστοποίηση και η εκταμίευση του έργου. Με αυτή τη δυνατότητα θα μπορούσε ο
χρήστης με κωδικούς ανώτερων επιπέδων (ελεγκτής, αξιολογητής, κλπ.) να έχει μια πλήρη εικόνα
του έργου και όχι να απαιτείται η εισαγωγή του σε κάθε φάση του έργου ξεχωριστά.
Μια άλλη δυνατότητα που θα μπορούσε να προστεθεί στο Π.Σ. σε μία επόμενη αναβάθμιση
είναι η λειτουργία διαχείρισης εγγράφων με τη βοήθεια της οποίας θα είναι δυνατή η εισαγωγή

61

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Σεπτέμβριος 2009

ψηφιοποιημένων εγγράφων (δικαιολογητικών). Τα έγγραφα θα μπορούν να συσχετίζονται με την
επένδυση και θα υπάρχει μηχανισμός διαχείρισης εκδόσεων (version control) για τη χρονική
παρακολούθηση.
Τέλος, μια άλλη δυνατότητα η οποία θα πρέπει να απαιτηθεί από τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας είναι η λειτουργία ελέγχου - διασταύρωσης
γενικών στοιχείων με χρήση άλλων Π.Σ. άλλων δημόσιων φορέων (π.χ. στοιχεία από τα φορολογικά
έντυπα Ε1, Ε3, Ε7, Ε9).
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4. Το

μέλλον

Σεπτέμβριος 2009

στην

διαχείριση

και

την

παρακολούθηση

συγχρηματοδοτούμενων έργων.
4.1

Εισαγωγή
Το περιβάλλον των συγχρηματοδοτούμενων έργων χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δυναμικό,

αφού όλο και πιο νέα και μοντέρνα προγράμματα ανακοινώνονται τα οποία αφορούν τη σημερινή
πραγματικότητα και έρχονται να στηρίξουν τις μοντέρνες προσεγγίσεις της Ε.Ε. και της σημερινής
οικονομίας.
Τα Π.Σ. του αύριο για την διαχείριση και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων απαιτούν μικρότερους χρόνους αξιολόγησης και ελέγχου, καλύτερη διαχείριση της βάσης
δεδομένων, μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στο τρόπο αξιολόγησης μέσω του Π.Σ., εξαγωγή άμεσων
αποτελεσμάτων για την καλύτερη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και διαφανείς
διαδικασίες ώστε ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει τους στόχους και τα αποτελέσματα των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να
γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Στη συνέχεια της παρούσας μελέτης θα γίνει μια μικρή αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και σε ένα πρότυπο Π.Σ. για την διαχείριση και παρακολούθηση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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4.2
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Το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον

προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 20072013.
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το Ε.Σ.Π.Α. «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα
Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και
προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού
προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».
Για τη διαμόρφωση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν
εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας &
Οικονομικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών
δεδομένων και μελετών.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις οποίες
διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι
Κανονισμοί των Ταμείων της Ε.Ε., καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές
αρχές

προκειμένου

να

προσεγγίσουν

τις

βασικές

παραμέτρους

του

αναπτυξιακού

προγραμματισμού και να καταρτίσουν το Ε.Σ.Π.Α.
Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της Ε.Ε. που αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική
της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στις οποίες κλήθηκε να συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου Ε.Σ.Π.Α.
Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του Ε.Σ.Π.Α. διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα:
•

στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του Ε.Σ.Π.Α.,

•

στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από
το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων,

•

στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική
προτεραιότητα,

•

στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικές πολιτικές που
διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο
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Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιμενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ..
Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισμών των νέων
Κανονισμών και προέκυψε με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην
επόμενη περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της
προηγούμενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της
Λισσαβόνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής
περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.
Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας
διαβούλευσης

και

αποτυπώθηκαν

σε

κείμενα

θέσεων

των

συμμετεχόντων

φορέων.

Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών
της Ε.Ε. (Γραμματεία σχεδιασμού του Ε.Σ.Π.Α., Μ.Ο.Δ. ΑΕ, Δ.Α. Κ.Π.Σ./Ε.Υ.Σ.) και σχετικής μελέτης
που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ με θέμα τη «Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των
ΕΠ του ΚΠ.Σ. 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και στην
προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013».

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013
διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας,
ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του
πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).
Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο
στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8)
Τομεακά Ε.Π., πέντε (5) Περιφερειακά Ε.Π. και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα
υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού Ε.Π., ενώ για τους τομείς της υγείας και του
πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό Ε.Π. και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από
Περιφερειακά και Τομεακά Ε.Π.
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Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης

συγχρηματοδοτούμενων έργων του αύριο
Οι δομές διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. γίνονται
ολοένα και πιο ευέλικτες, όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, με αποτέλεσμα να
αναμένονται μικρότεροι χρόνοι αξιολόγησης και ελέγχου, ποιοτικότερη διαχείριση και ταχύτερη
πληροφόρηση των εμπλεκομένων φορέων.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, εκτός από την απλοποίηση των διαδικασιών και των
δομών, απαιτείται και ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η υλοποίηση ενός νέου Π.Σ. Το νέο αυτό Π.Σ.
θα πρέπει να εκμεταλλεύεται την εμπειρία που έχει προκύψει από την διαχείριση και
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο παρελθόν και κυρίως την εμπειρία από την
υλοποίηση του Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία
θα σχεδιαστεί το νέο Π.Σ.
Το Π.Σ. θα πρέπει να εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική των web services για την δημιουργία
διεπαφών με άλλα υπάρχοντα Π.Σ. από τα οποία θα αντλούνται άμεσα δεδομένα που θα αφορούν
το κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο. Τα web services είναι μια καινοτομική αρχιτεκτονική με την
οποία παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο με
απλό και οικονομικό τρόπο(Δημητρίου, 2007).
Η αρχιτεκτονική των web services παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία
αναφέρονται παρακάτω :
•

Διαλειτουργικότητα. Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό
σύστημα όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραμμα που συμβαδίζει με αυτή
τη τεχνολογία μπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει μία τέτοια υπηρεσία.

•

Ενσωμάτωση. Σε ένα υπάρχον λογισμικό σύστημα που λειτουργεί μέσα στο Internet η
δημιουργία ενός web service δεν απαιτεί αλλαγές στον μηχανισμό του συστήματος.

•

Διαθεσιμότητα και δημοσίευση. Οι πληροφορίες για τα web services δημοσιεύονται
οπότε η εύρεση και η χρήση τους μπορεί να είναι ταχύτατες.

•

Επέκταση. Ένα έτοιμο web service είναι δυνατό να ανανεωθεί με εύκολο τρόπο
παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες του.

•

Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης. Εφόσον σε ένα λογισμικό σύστημα υπάρχει
ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η
δημιουργία του web service κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το κόστος ενσωμάτωσης ενός
web service σε κάποιο website ή σε δικτυακή εφαρμογή είναι πάρα πολύ μικρό. Ακόμα
και στις περιπτώσεις που η χρήση κάποιου web service γίνεται με ενοικίαση σίγουρα το
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συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά πιο μικρό από το κόστος δημιουργίας της
υπηρεσίας αυτής.
•

Χρήση λογισμικών συστημάτων. Όλα τα λογισμικά συστήματα και ειδικότερα τα
websites που χρησιμοποιούν έτοιμες υπηρεσίες γίνονται πιο λειτουργικά και πιο
φιλικά αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες.

Τα web services συνεπώς είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν
μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service είναι μια
διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες
μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα
βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα
δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη εφαρμογή. Μια ομάδα από web services οι οποίες
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζει μια εφαρμογή web services (Fremantle, Weerawarana,
Khalaf, 2002)
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι για την υλοποίηση του νέου Π.Σ. θα πρέπει να δημιουργηθούν τα
κατάλληλα web services για τη διασύνδεση με τα Π.Σ. άλλων δημοσίων φορέων για την άντληση
των απαιτούμενων στοιχείων. Τα Π.Σ. με τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί διεπαφή είναι το
TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και κάποιο ενοποιημένο Π.Σ. της
Επιθεώρησης Εργασίας που πιθανόν θα δημιουργηθεί. Τα στοιχεία που θα αντλούνται από τα
παραπάνω Π.Σ. θα συμβάλλουν στην ταχύτερη αξιολόγηση, έγκριση και έλεγχο για αποπληρωμή
των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός Π.Σ. όπου τα στοιχεία υποβολής θα ταυτοποιούνται άμεσα
μέσω των Π.Σ. των δημοσίων φορέων και συνεπώς ο ρόλος του αξιολογητή θα είναι μόνο ο έλεγχος
του χαρακτήρα του έργου, των δαπανών, και κάποιων ποιοτικών κριτηρίων που καθορίζονται στα
πλαίσια του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης
και μετά τις εισηγήσεις των γνωμοδοτικών επιτροπών, προωθούνται τα εγκεκριμένα έργα για τη
συμβασιοποίηση. Όταν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα ελέγχου για την
ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω του Π.Σ. τα φορολογικά στοιχεία θα ταυτοποιούνται μέσω των
άλλων Π.Σ. και ο ελεγκτής θα εμπλέκεται στον έλεγχο των παραστατικών και των πληρωμών και
στην ταυτοποίησή τους με το φυσικό αντικείμενο.
Η πραγματικότητα είναι ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί την εμπλοκή
περισσότερων των δύο δημοσίων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους για την επιτυχία
του, πράγμα που δυσχεραίνει την άμεση υλοποίησή του. Ωστόσο το πιθανότερο είναι η Ε.Ε. να
απαιτήσει τη δημιουργία των κατάλληλων διεπαφών μέσω web services για τη διασύνδεση με τα
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άλλα Π.Σ. και συνεπώς το Π.Σ. του αύριο για την διαχείριση και παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων να είναι ένα βήμα πιο κοντά προς την υλοποίησή του.
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5. Συμπεράσματα
Είναι προφανής και αναπόφευκτη η ανάγκη εγκατάστασης και χρήσης ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων από όλους τους εμπλεκόμενους για την διαχείριση και
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, διότι ικανοποιεί την ανάγκη για ταχύτερη και
ποιοτικότερη διαχείριση, ενοποιώντας και τυποποιώντας τις βασικές διαδικασίες, και
δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας.
Αν προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε το Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων όπως είναι (IT-system as
such) που σημαίνει ότι αξιολογούμε το πληροφοριακό σύστημα χωρίς καμία συμμετοχή από τους
χρήστες, θα λέγαμε ότι θα έπαιρνε μια πολύ καλή βαθμολογία. Κι αυτό γιατί αξιολογούμε το
σύστημα για το τι είναι δυνατό να κάνει και το πως υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και
παρακολούθησης και όχι από τις εκτιμήσεις των χρηστών για το πως το πληροφοριακό σύστημα
ωφελεί την εργασία τους. Σε αυτό το επίπεδο, και μετά από την εμπειρία αρκετών χρόνων στα
συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα λέγαμε ότι Π.Σ. κρατικών ενισχύσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες για
τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε (Cronholm & Goldkuhl, 2003).
Αν τώρα αξιολογήσουμε το Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων σε χρήση (IT-system in use) που σημαίνει
ότι μελετάμε μια κατάσταση χρήσης που ένας χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα, τότε θα
μπορούσαμε να εντοπίσουμε προβλήματα τα οποία, βέβαια, θα μπορούσαν να επιλυθούν με
κάποιες σχετικές αναβαθμίσεις του συστήματος.
Το γεγονός είναι, αν και το Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες
διαχείρισης και παρακολούθησης σε επίπεδο τελικών δικαιούχων, ότι για την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας και την μείωση των χρόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή
των συγχρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα καθολικής διαχείρισης. Το πληροφοριακό σύστημα αυτό θα πρέπει να
εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της τεχνολογίας των web services και μέσω της διασύνδεσης με τα
πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων να μειωθούν οι χρόνοι
αξιολόγησης, ελέγχου και τελικής αποπληρωμής των επενδυτικών έργων.
Η πραγματικότητα είναι ότι χρονικά είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει μια τέτοια
ενέργεια αφού η εμπειρία από τους εμπλεκόμενους φορείς υπάρχει, η απαιτούμενη τεχνολογία
υφίσταται και το μόνο που απομένει είναι η ανάληψη της πρωτοβουλίας από τους αρμοδίους για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων του αύριο.

69

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Σεπτέμβριος 2009

6. Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις – Ιστοσελίδες στον παγκόσμιο ιστό στα Ελληνικά

1. Διαδικασίες για την Υποβολή και την Έγκριση Έργων καθώς και Παρακολούθηση αυτών
κατά

την

4η

Προγραμματιστική

Περίοδο.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.edeya.gr/dbData/Res/KEFALAIOI_DiadikasiesGiaTinYpovoliKaiEgrisiErgwnKathw
sKaiParakolouthisiAutwnkataTin4hProgrammatikiPeriodo.doc (Ανακτήθηκε 21 Αυγούστου,
2009).
2. Διαχείριση της Πληροφορίας - Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).
Διαθέσιμο σε: http://www3.mnec.gr/ergorama/ops_info.asp (Ανακτήθηκε 23 Μαΐου, 2009).
3. Εγχειρίδιο Αίτησης Τελικού Έλέγχου. Διαθέσιμο σε: http://www.ependyseis.gr/mis
(Ανακτήθηκε 20 Αυγούστου, 2009).
4. Εγχειρίδιο

Υποβολής

Αιτήματος

Τροποποίησης.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.ependyseis.gr/mis (Ανακτήθηκε 20 Αυγούστου, 2009).
5. Ενδιάμεσος

Φορέας

ή

Ενδιάμεσος

Φορέας

Διαχείρισης.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/650.htm (Ανακτήθηκε 20 Μαΐου,
2009).
6. ΕΣΠΑ

2007-2013

-

Πληροφόρηση

&

Δημοσιότητα.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=133,35 (Ανακτήθηκε 18 Αυγούστου,
2009).
7. Η ΜΟΔ στο ΚΠΣ 1994-1999. Διαθέσιμο σε: http://www.mou.gr/index.asp?a_id=134
(Ανακτήθηκε 18 Μαΐου, 2009).
8. Ηλεκτρονική

διακυβέρνηση:

H

Επιγραμμική

Δημόσια

Διοίκηση.

Διαθέσιμο

σε:

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l
24226b_el.htm (Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2009).
9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της Επιτροπής της 2ης Μαρτίου 2001.. Διαθέσιμο σε:
http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/sistimata_diaxeirisis
/kan_438_01.pdf (Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου, 2009).
10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999. Διαθέσιμο σε:
http://www.hellaskps.gr/6eppa/files/1260_1999_Gr.pdf (Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου, 2009).

70

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Σεπτέμβριος 2009

11. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Διαθέσιμο σε:
http://www.mou.gr/index.asp?a_id=46 (Ανακτήθηκε 20 Μαΐου, 2009).
12. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης A.E.. Διαθέσιμο σε:
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/570.htm (Ανακτήθηκε 20 Μαΐου,
2009).
13. Οδηγίες

Χρήσης

Ηλεκτρονική

Υποβολής

Προτάσεων.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.ependyseis.gr/mis (Ανακτήθηκε 20 Αυγούστου, 2009).
14. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Διαθέσιμο σε: http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/services/leksiko/538.htm (Ανακτήθηκε 23 Μαΐου, 2009).
15. Πρόγραμμα

«Ενίσχυση

Επιχειρηματικότητας

Γυναικών».

Διαθέσιμο

σε:

http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11655 (Ανακτήθηκε 15 Ιουνίου, 2009).
16. Προγράμματα

1986-1999.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm

Διαθέσιμο

σε:

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm

(Ανακτήθηκε 15 Μαΐου, 2009).
17. Προγράμματα

2000-2006.

(Ανακτήθηκε 15 Μαΐου, 2009).
18. ΣΥΖΕΥΞΙΣ

-

Εθνικό

Δίκτυο

Δημόσιας

Διοίκησης.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?id=180&nt=18 (Ανακτήθηκε 15 Ιουνίου, 2009).
19. Τι είναι το ΕΣΠΑ. Διαθέσιμο σε: http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=48
(Ανακτήθηκε 18 Αυγούστου, 2009).
20. To Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Διαθέσιμο σε:
http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?id=905&nt=105 (Ανακτήθηκε 15 Ιουνίου, 2009).
21. Auditor4

–

Πλατφόρμα

Διαχείρισης

Έργων.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.allweb.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/
Auditor4%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%
94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%CE
%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD/tabid/290/language/el-GR/Default.aspx (Ανακτήθηκε
15 Ιουνίου, 2009).
22. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=213
23. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=215

71

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Σεπτέμβριος 2009

Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις – Ιστοσελίδες στον παγκόσμιο ιστό στα Αγγλικά

1. Introduction to EU Funding. Διαθέσιμο σε: http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
(Ανακτήθηκε 15 Μαΐου, 2009).
2. Introduction

to

Web

Services.

Διαθέσιμο

σε:

http://www.w3schools.com/webservices/ws_intro.asp (Ανακτήθηκε 27 Αυγούστου, 2009).
3. Web Service. Διαθέσιμο σε: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service (Ανακτήθηκε 27
Αυγούστου, 2009).

Κυβερνητικές Εκδόσεις

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. (2007). Η Στρατηγική της Ανάπτυξης για την
Περίοδο 2007-2013. (Φυλλάδιο). Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. (2007). Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΕΣΠΑ.
(Φυλλάδιο). Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. (2000). Διαγωνισμός για την Προμήθεια του Π.Σ.
για την Διαχείριση και την Παρακολούθηση Έργων Ιδιωτικού Τομέα. Αθήνα: Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε..

Ελληνική Βιβλιογραφία

1. Δημητρίου, Θ. (2007). Web Services και SOAP. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
2. Φωλίνας,

Δ.

(2006).

Ολοκληρωμένα

πληροφοριακά

συστήματα

διαχείρισης

επιχειρηματικών πόρων. Αθήνα: Εκδόσεις Ανίκουλα.
3. Τασόπουλος, A. (2005). Πληροφοριακά συστήματα. Οργάνωση, μεθοδολογία, εφαρμογές.
Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε..

72

Π.Σ. Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Δραγάνης Ι. Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Σεπτέμβριος 2009

Ξένη Βιβλιογραφία

1. Cronholm, S. and Goldkuhl, G. (2003). Strategies for Information Systems Evaluation –Six
Generic Types, Electronic Journal of Information Systems Evaluation. Volume 6 Issue 2.
2. Grosse, R. (2005). International Business and Government Relations in the 21st Century.
Cambridge: Cambridge University Press.
3. Fremantle, P., Weerawarana, S. & Khalaf, R. (2002). Enterprise Services. Communications of
the ACM.

73

