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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

Η εταιρία A.T. MANAGEMENT ιδρύθηκε 

το 2010 από μία ομάδα  έμπειρων 

στελεχών με μακρά εμπειρία στο χώρο 

των χρηματοδοτήσεων και της ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο, 

ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων χρηματοδότησης και 

ανάπτυξης, εξειδικευμένη στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τεχνική 

υποστήριξη προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 

διεθνών οργανισμών (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, EuropeAid, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κ.ά.). Διαθέτει 

την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις 

υποδομές για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης 

επιχειρηματικών, χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, με κύριο 

γνώμονα τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας του πελάτη. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Α.Τ MANAGEMENT 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: A.T ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2010 

ΕΔΡΑ: Αθήνα 

Οδός: Φιλελλήνων 7 

Τ.Κ.: 105 57 

Τηλέφωνα: +30210-3239273-4  

Telefax: +30210-3239271 

e-mail: atmanage@otenet.gr 

Νόμιμος εκπρόσωπος: Αλέξανδρος Τσιατσιάμης , Διαχειριστής 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η A.T. MANAGEMENT απευθύνονται σε ένα 

ευρύ κοινό διαφορετικών απαιτήσεων που περιλαμβάνει: 

 Επιχειρήσεις 

 Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες κλπ.) 

 Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες 

 Ανώνυμες Εταιρίες 

 Αναπτυξιακές  Ανώνυμες Εταιρείες Δήμων και Περιφερειών 

 ΔΕΚΟ και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

 Φορείς ενεργειακής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανά τομέα είναι οι ακόλουθες: 

Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης 

Ολοκληρωμένο φάσμα  υπηρεσιών  για την υπαγωγή των πελατών μας 

τους σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης. 

 Εκτιμούμε τη συνάφεια του πελάτη με τα διαθέσιμα προγράμματα και 

αναγνωρίζουμε τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

 Διαμορφώνουμε, με βάση την εμπειρία και τη συνεχή έρευνα, ένα δίκτυο 

φορέων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή να συνεισφέρουν με 

οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε πρόγραμμα.  

 Προβαίνουμε στην προετοιμασία των φορέων που ηγούνται ενός 

προγράμματος ή συμμετέχουν σε αυτό ως εταίροι, εκπαιδεύοντας το 

ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί στο κάθε πρόγραμμα. 

 Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προς χρηματοδότηση και 

προβαίνουμε σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποβολή του 

φακέλου  του προτεινόμενου προγράμματος στον εκάστοτε 

χρηματοδοτικό φορέα. 
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 Διαπραγματευόμαστε και επικοινωνούμε με τις Εθνικές και Κοινοτικές 

Διαχειριστικές Αρχές του εκάστοτε προγράμματος. 

 Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό και την υλοποίηση επιδοτούμενων 

προγραμμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις διαδικασίες, της προόδου 

καθώς και τις ανάγκες των δικαιούχων των επιδοτήσεων, προσαρμόζοντας, 

ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες, τις δραστηριότητες υποστήριξης σε 

κάθε στάδιο της υλοποίησης του έργου. 

 Παρέχουμε στους εταίρους κάθε προγράμματος μία ηλεκτρονική 

διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας (intranet), διασφαλίζοντας την 

αμεσότητα, τη λειτουργικότητα και τη διαφάνεια στην αναγκαία 

επικοινωνία των εταίρων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κάθε 

προγράμματος. 

 Αναλαμβάνουμε την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και 

υποβάλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε φάση εκταμίευσης 

μέχρι την ολοκληρωτική αποπληρωμή της επιχορήγησης. 

 Καταρτίζουμε σχέδια επικοινωνίας και προώθησης των προγραμμάτων, 

χρησιμοποιώντας ως εργαλεία, τη δημιουργία ιστότοπου για κάθε 

πρόγραμμα, την οργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων κ.α. 

 Εκπονούμε τις αναγκαίες ενδιάμεσες και τελικές αναφορές καθώς και ότι 

άλλο προβλέπει η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των 

χρηματοδοτούμενων έργων.  

 

Υπηρεσίες προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών  σε ενδιαφερόμενους Δήμους και 

Νομαρχίες. 

 Οργάνωση και προσαρμογή των οργανισμών των νέων δήμων, σύμφωνα 

με το Νόμο του Καλλικράτη. 

 Σύνταξη προϋπολογισμών νέων Καλλικρατικών δήμων που 

περιλαμβάνουν: 

o  ενοποίηση προϋπολογισμών Καποδιστριακών Δήμων, 

o σύνταξη, ανάλυση και παρουσίαση της προηγούμενης 

κατάστασης, 
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o σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμών 

o σύνταξη συγκριτικής παρουσίασης προϋπολογισμών. 

 Συγχώνευση νομικών προσώπων που περιλαμβάνει: 

o Παρουσίαση θετικών και αρνητικών σημείων για την επιλογή 

του κατάλληλου μοντέλου συγχώνευσης, 

o Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Σύνταξη Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 

 Σύνταξη Οργανισμού Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας 

 Σύνταξη Προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας 

 Σύνταξη Οργανισμού Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού 

 Σύνταξη Προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού 

 Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης προσωπικού, από 

εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Διοικητικά, 

Οικονομικά (Έσοδα-Έξοδα, Προϋπολογισμός) 

 Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ 

 Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο  

 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης επόμενου έτους 

 Απολογισμός τρέχοντος έτους-Προϋπολογισμός επόμενου έτους 

 Ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την υπαγωγή τους στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

 Διερευνούμε τις πηγές χρηματοδότησης  και με βασικούς στόχους την 

επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του πελάτη 

και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, προχωράμε 

στον σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΣΠΑ. 

 Συντάσσουμε όλα τα απαιτούμενα του φακέλου για την ένταξη των 

ώριμων έργων στο ΕΣΠΑ. 

 Παράλληλα, σταδιακά συντάσσουμε και τους φακέλους εκείνων των έργων 

που θα ωριμάζουν για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 

 Διαπραγματευόμαστε και επικοινωνούμε με την εκάστοτε διαχειριστική 

αρχή 

 Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση των έργων παρέχοντας τεχνική και 

επιστημονική υποστήριξη με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία και την 
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επίτευξη των στόχων του προγράμματος, διασφαλίζοντας παράλληλα και 

την ομαλή και αποδοτική ροή του προγράμματος. 

 Προσδιορίζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών 

για την επιτάχυνση του κάθε προγράμματος, ευνοώντας κυρίως την 

αύξηση της απορροφητικότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των 

έργων. 

 Εκπονούμε εκθέσεις προόδου και απολογισμού των δράσεων, όποτε κάτι 

τέτοιο προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε έργου. 

 

Έρευνες – Μελέτες 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο φάσμα  

υπηρεσιών  συντονισμού και υλοποίησης εξειδικευμένων ερευνών – μελετών 

στο πλαίσιο προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων διεθνών οργανισμών. 

Ολοκληρωμένος Οδηγός Υποβολής και Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Η A.T. MANAGEMENT, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου φάσματος  

υπηρεσιών  που προσφέρει στους πελάτες της για την υπαγωγή τους σε 

Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης, έχει διαμορφώσει και 

παρέχει σε αυτούς έναν οδηγό που λειτουργεί σαν εγχειρίδιο, από τη 

σύλληψη της ιδέας του έργου έως την υλοποίηση και την αξιολόγησή του. Ο 

οδηγός αυτός περιέχει μία ολοκληρωμένη μέθοδο για την προετοιμασία της 

πρότασης, την οργάνωση του φακέλου αίτησης και τη διαχείριση των 

χρηματοδοτούμενων έργων. 

Παράλληλα με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει η A.T. 

MANAGEMENT καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 

του χρηματοδοτούμενου έργου, ο πελάτης θα έχει στα χέρια του ένα 

εγχειρίδιο, το οποίο δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε κάθε βήμα του έργου, 

αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές για κάθε διαδικασία που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί.  
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Ο οδηγός δίνει αρχικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 

της πρότασης, τον σχεδιασμό του έργου και την επιλογή των κατάλληλων 

εταίρων, ώστε η πρόταση να είναι πλήρης, ανταγωνιστική και να 

συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που θα της εξασφαλίσουν την 

επιθυμητή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Περαιτέρω, ένα μέρος του οδηγού αφιερώνεται σε όλες τις διαδικασίες 

που απαιτούνται για την ακέραιη προετοιμασία του φακέλου της αίτησης, που 

περιλαμβάνει μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 

αίτησης, προετοιμασία του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του έργου και τη συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται. 

Στο τελευταίο στάδιο πριν την υλοποίηση του έργου, επεξηγούνται όλα τα 

βήματα που χρειάζεται να γίνουν για την υπογραφή του συμφώνου της 

επιδότησης με την αναθέτουσα αρχή. 

Όσον αφορά το κομμάτι υλοποίησης του έργου, γίνεται εκτενής 

αναφορά σε μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία και πρακτικές διαχείρισης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς και της οικονομικής διαχείρισής του. 

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη συμμετοχή του πελάτη μας στο έργο, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

τακτικές εκθέσεις προόδου, τις οικονομικές εκθέσεις και την γενικότερη 

παρακολούθησης της προόδου του έργου. Δίνεται η μεθοδολογία για τη 

δημιουργίας ενός συστήματος εσωτερικής παρακολούθησης του έργου, τόσο 

για την πρόοδο των εργασιών που περιλαμβάνει, με χρονοδιαγράμματα και 

κανόνες επικοινωνίας με τους άλλους εταίρους, όσο και για την 

παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου, μέσω πινάκων, 

χρονοδιαγραμμάτων και άλλων οικονομικών εργαλείων. Μέσω του 

συγκεκριμένου συστήματος εσωτερικής παρακολούθησης, συγκεντρώνονται 

εγκαίρως όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των 

εκθέσεων, η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης των οποίων επεξηγείται 

με ακρίβεια στον οδηγό. Επιπλέον, αναφέρονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες 

που απαιτούνται για την αξιολόγηση και την επικύρωση των οικονομικών 
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στοιχείων από την αναθέτουσα, στο πλαίσιο των εξωτερικών αξιολογήσεων 

του έργου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Δήμος Αθηναίων-Αναπτυξιακή Εταιρεία Δ.Α. «Α.Ε.Δ.Α. ΑΕ» 

Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

 Σύμβουλος προσαρμογής στον Καλλικράτη του Δήμου Βόλβης. 

 Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εταιρεία 

Τουρισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. 

 Τεχνικός Σύμβουλος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ 

Α.Ε). 

 Δήμος Αθηναίων-Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δ.Α. 

«Κ.Ε.Κ. Δ.Α ΑΕ» Οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύνταξη μελέτης . 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Η A.T. MANAGEMENT συνεργάζεται με μια σειρά από στελέχη που 

διαθέτουν μακρά εμπειρία στο χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε 

θέματα χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης.  

 

Αλέξανδρος  ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ (Γενικός Διευθυντής A.T. 
MANAGEMENT)  

 
Αντικείμενο 
 

 Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EuropeAid, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών κ.ά.) 
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 Οικονομική διαχείριση και συντονισμός διακρατικών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων φορέων του δημοσίου  
και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την υπαγωγή τους στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

 
 Συντονισμός και υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνών - μελετών στα 
πλαίσια προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων διεθνών οργανισμών 

 
 Σύνταξη και συντονισμός επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων 

 
 

Εμπειρία 
 
01/2010- παρόν Γενικός Διευθυντής A.T. MANAGEMENT Funding 

and Development Consultants,  
εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων 

 
05-09/2009  Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών 

 
 Υπεύθυνος δράσεων της Οικονομικής Διπλωματίας 
του ΥΠΕΞ, τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της χώρας 
και την αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς τρίτες 
χώρες 

 
 Υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Άτυπης Συνόδου 
των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ που έλαβε 
χώρα στην Κέρκυρα στις 27 και 28 Ιουνίου 2009, στο 
πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Οργανισμού  

 
 Υπεύθυνος για τη διοργάνωση της 
Προπαρασκευαστικής Συνάντησης της Αθήνας για την 
Άτυπη Σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα 

 
 Υπεύθυνος για την οργανωτική προετοιμασία της 
Ετήσιας Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του 
ΟΑΣΕ στην Αθήνα 

 
 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στην 
Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή στις 22 Σεπτεμβρίου 2009 
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05/2007-05/2009  Ειδικός Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών 

Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών 
 

 Δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης Διεθνών 
Χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
(www.aidfunding.mfa.gr)  

 
 Οργάνωση δράσεων για τη συστηματική προσέγγιση 
της ελληνικής αγοράς στο πλαίσιο διεθνών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Παγκόσμια 
Τράπεζα, EuropeAid, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
κ.ά.) 

 
 Ίδρυση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών 
υπό την Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών 
Προγραμμάτων 

 
 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων 
του ΥΠΕΞ στο ΕΣΠΑ  

 
 Σύνταξη, συντονισμός και παρακολούθηση της 
υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του 
ΥΠΕΞ  

 
 Συντονισμός της προετοιμασίας και της υλοποίησης 
της συμμετοχής του ΥΠΕΞ σε εθνικά, διεθνή 
πολυμερή ευρωπαϊκά και διμερή προγράμματα 

 
 Εκπροσώπηση του ΥΠΕΞ σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
και δημόσιες αρχές για ζητήματα επενδύσεων και 
χρηματοδότησης 

 
 
01/2003-03/2007 Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρίας του 

Δήμου Αθηναίων 
 

 Υπεύθυνος για το συντονισμό της προετοιμασίας και 
της υλοποίησης καθώς και της οικονομικής 
διαχείρισης 40 ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

 
 Υπεύθυνος για τη διοργάνωση συνεδρίων του New 

School of Athens 
 

 Υπεύθυνος για τη δημιουργία του Διαπολιτισμικού 
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων «Community Media 
Centre» 
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 Υπεύθυνος για το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του 
Δήμου Αθηναίων για το συντονισμό των υπηρεσιών 
του Δήμου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» 

 
 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων 
για ένταξη έργων του Δήμου Αθηναίων στο Γ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  

 
 Σύνταξη και υποβολή Επενδυτικού σχεδίου του 
Δήμου Αθηναίων 

 
 Διαχείριση της Κοινοπραξίας του Δήμου Αθηναίων για 
την Ανάπλαση των Προσόψεων των Κτιρίων και 
διακριτικό τίτλο «Νέα Εικόνα για την Αθήνα- 
ΠΡΟΣΟΨΗ» 

 
 
11/2005-01/2007 Διευθύνων Σύμβουλος της «Διπλή Ανάπλαση-

Βοτανικός, Λεωφόρος Αλεξάνδρας»  
 
01/2003-01/2007 Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων 
 
1997-2003  Σύμβουλος επιχειρήσεων 
 
 

 
Σπουδές 
 
1993-1994  University of Sunderland - Sunderland Business School, 

Sunderland - UK  
M.A in Marketing (European Advertising Strategy)  

 
1987-1993 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 

 
Γλώσσες 
 

 Ελληνικά  Μητρική γλώσσα 
 

 Αγγλικά  Άριστη γνώση 
 
 
Ειδικές γνώσεις 
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Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Excel, Word, Power Point, Internet) 
 

Νικόλας  ΤΡΙΤΑΡΗΣ 
 

Ο Νικόλας Τριτάρης είναι οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου από το London School of Economics στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Οικονομία και πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και 

προγραμμάτων σε όλα τα στάδια υλοποίησης τους, από τη διαβούλευση με 

φορείς, τη χάραξη στρατηγικής σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, τη σύνταξη 

δράσεων καθώς και τη παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Διετέλεσε Γενικός 

Διευθυντής στην Εταιρία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων ΑΕ» (ΤΕΜΠΜΕ) όπου ως επικεφαλής σχεδίασε και υλοποίησε τη 

Δράση «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης». Η 

συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε και την πρώτη απορρόφηση του ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και ενίσχυσε συνολικά 

πάνω από 55.000 επιχειρήσεις σε μικρό διάστημα. Ως Διευθυντής στο γραφείο 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης ανέλαβε τον συντονισμό σημαντικών δημόσιων 

υπηρεσιών που είχαν και την ευθύνη της χάραξης στρατηγικής για τη χώρα 

στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε ενεργά 

στην επίσπευση του Γ’ΚΠΣ και την έναρξη εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Ως ειδικός 

σύμβουλος στο γραφείο Πρωθυπουργού ανέλαβε τον οριζόντιο συντονισμό 

υπουργείων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο 

αυτό συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων και των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής.   Τα τελευταία 

χρόνια συμμετέχει ως εθνικός εκπρόσωπος σε επιτροπές ή σημαντικές 

διαπραγματεύσεις με διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, ΟΟΣΑ, Οργανισμός 

φορέων εγγυοδοσίας, Παγκόσμια τράπεζα και άλλα. Επίσης συμμετείχε στην 

υλοποίηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων.  

Σήμερα παραμένει σύμβουλος διοίκησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Ελληνικού Εμπορίου σε θέματα χρηματοοικονομικά και ευρωπαϊκών 
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προγραμμάτων καθώς και μέλος της επενδυτικής επιτροπής του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης που αποτελεί έργο του ΕΠΑΝ 2 με αρχικό 

προϋπολογισμό 460 εκ ευρώ.   

Δημήτριος   ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 
 

O Δημήτρης Δρακούλης είναι εξειδικευμένος μηχανικός, κάτοχος 

διδακτορικού τίτλου του Τομέα Πληροφορικής του ΕΜΠ, στην περιοχή των 

ασύρματων και κινητών επικοινωνιών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), 

εξειδικευμένο στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και διαχείριση 

ευρωπαϊκών έργων. Διετέλεσε εμπειρογνώμονας για το έργο «Σύστημα 

Διαχείρισης Έργου Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και 

Τεχνολογίας του ΕΚΤ/ΕΙΕ». Διετέλεσε υπεύθυνος της ομάδας του Συμβούλου 

Υποστήριξης για το έργο του Παγκόσμιου ΣΗΔΕ (Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Εγγράφων) του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης ήταν Υπεύθυνος 

έργων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (IST FP5-FP6) – όπως INFOGATE, PICE, 

NETGATE, καθώς και της ομάδας ανάπτυξης συστήματος online διαχείρισης 

για το Ευρωπαϊκό Έργο HORTUS (INTERREG). Έχει διατελέσει υπεύθυνος σε 

σειρά έργων για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως τα έργα συμβούλου 

υποστήριξης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε Δήμους και Ν.Α. της 

χώρας. Τέλος ήταν Υπεύθυνος διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του 

κυρίως έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία». 

Δημήτριος   ΔΡΕΣ 
 

O Δρ Δημήτρης Δρες αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1996 και 

είναι Διδάκτορας του ΕΜΠ στον τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων από το 2003.  

Ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΠΙΣΕΥ έχει διατελέσει Υπεύθυνος έργου 

σε πληθώρα έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

όπως στα ερευνητικά προγράμματα MAESTRO (IST - 2003) - “Mobile 

Application and Services based on Terrestrial and Satellite Interworking”, 
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SATIN (IST - 2000) - “Satellite UMTS IP Based Network” και “INSURED 

(ACTS-229): Integrated S-UMTS Real Environment Demonstrator”. Έχει 

επίσης εργαστεί ως μέλος του Εργαστηρίου Κινητών Επικοινωνιών του ΕΜΠ 

σαν ειδικός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής για 

δημόσιους οργανισμούς (ΑΘΗΝΑ 2004, ΕΕΤΤ, HELLAS SAT) και στο 

Υπουργείο Μεταφορών, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών πληροφοριακών 

συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

Ο Δρ Δρες διετέλεσε Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα 

Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων και είναι εκλεγμένο 

μέλος της Ε.Μη.Π.Ε.Ε και του Τ.Ε.Ε. 

 

 Απόστολος  ΣΙΣΚΟΣ  

Κάτοχος μεταπτυχιακού Environmental Sciences από Wageningen 

University στην Ολλανδία και πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. 

Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) από το 1998, της ΤΕ 

55/ΟΕ1 “Περιβαλλοντική Διαχείριση” του ΕΛΟΤ από το 1998 και της Ένωσης 

Αποφοίτων Ολλανδικών Πανεπιστημίων.  

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΦΕΤ, και Εκπαιδευτής Τεχνικών 

Ασφαλείας στα σεμινάρια που διοργανώνει το ΙΕΚΕΜ –ΤΕΕ. Έχει εργαστεί ως 

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε μεγάλη εκδοτική εταιρεία. Από το 

2005 είναι εταίρος και Επικεφαλής Αξιολογητής της εταιρείας ECOCERT ΕΠΕ,  

το 2010 υπήρξε συνιδρυτής   στην  εταιρεία A.T. MANAGEMENT Funding and 

Development Consultants, εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων. Ιδρυτής της 

εταιρείας  Envirometrics Ε.Π.Ε., σήμερα εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού 

Διευθυντή και προΐσταται του τμήματος Περιβάλλοντος της εταιρείας. 

Παναγιώτης  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, με 

ειδίκευση στην πληροφορική.  Εδώ και μια δεκαετία έχει εργαστεί ως 

υπεύθυνος μηχανογράφησης και Διαχείρισης Δικτύου σε μια σειρά φορέων, 
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μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Εξωτερικών, 

ενώ από το 2010 υπήρξε συνιδρυτής  στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων 

AT MANAGEMENT Funding and Development Consultants. Παράλληλα, 

διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διδασκαλία πάνω σε θέματα πληροφορικής, 

αφού από το 2004 έως και σήμερα έχει διδάξει σε μια σειρά επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, με αντικείμενο πληροφοριακά προγράμματα, όπως το Εcdl skills. 

Έχει συμμετάσχει σε ομάδες έργου για το σχεδιασμό και την υποβολή 

προτάσεων για ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει 

αναλάβει τον συντονισμό των τεχνικών εργασιών και της μηχανογράφησης σε 

μια σειρά εκδηλώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Οικονομικό Μεσογειακό 

Forum, Θεματικά Προγράμματα της EUROPEAID για ΜΚΟ και επιχειρήσεις, 

Νέες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του - Πύλη «Agora» και Πύλη Διεθνών 

Χρηματοδοτήσεων κ.α.), ενώ αποτέλεσε μέλος της συντονιστικής ομάδας για 

τη διοργάνωση του του 19ου Περιβαλλοντικού  Forum (ΟΑΣΕ) και της Άτυπης 

Συνόδου του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το 2009 υπό 

το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η πληροφοριακή υποδομή της A.T. MANAGEMENT. βασίζεται στην 

αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση των πληροφοριακών της 

συστημάτων. Τα πληροφοριακά συστήματα βρίσκονται στον τεχνολογικό 

χώρο της εταιρίας, ο οποίος είναι κατανεμημένος σε ένα  όροφο. Δύο 

switches ενοποιούν τους τεχνολογικούς κλάδους δημιουργώντας ένα κανάλι 

επικοινωνίας το οποίο εξασφαλίζει τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100-

1000 MBPS, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 48 τερματικών.  

Συνολικά υπάρχουν 11 τερματικά σημεία, 7 σταθεροί υπολογιστές (desktop), 

4 φορητοί υπολογιστές (lap top) καθώς και 2 βασικοί σταθμοί εξυπηρέτησης 

(server). 

Οι σταθεροί υπολογιστές χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που 

βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας, ενώ οι φορητοί από τα στελέχη, λόγω 
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των αυξημένων μετακινήσεων τους. Η αρχιτεκτονική και  η οργάνωση της 

τεχνολογικής υποδομής εξυπηρετεί στη λειτουργία μίας ενιαίας και ευέλικτης 

δικτυακής πλατφόρμας.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε σταθμού εργασίας είναι: 

 Επεξεργαστής Intel Pentium 

 Μονάδα δίσκου χωρητικότητας 40-200 GB 

 512 MB – 2GB RAM 

 Εξοπλισμό σύνδεσης στο δίκτυο, με κάρτα δικτύου 10/100/1000 

ΜBPS. 

Οι φορητοί υπολογιστές είναι εφοδιασμένοι με κάρτες δικτύου έτσι ώστε να 

είναι έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρίας, καθώς και δυνατότητα 

ασύρματης σύνδεσης σε αυτό. Ενδεικτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

φορητών υπολογιστών είναι: 

 Επεξεργαστής Intel Pentium  

 Μονάδα δίσκου χωρητικότητας 40-200 GB Ultra ATA/100 HDD 

 512 MB – 2GB DDR SDRAM 

 Intel PRO/Wireless 2200BG(802.11b/g WLAN) 

Οι βασικοί βοηθητικοί σταθμοί ή βασικοί σταθμοί εξυπηρέτησης (server) είναι 

οι εξής:  

 WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2003 

 1 File server 

 
Δύο ADSL 3COM διακομιστές (routers) ενοποιούνται, μέσω ενός multi-

wan VPN router, μεταφέροντας μία γραμμή πάνω στον SBS server. O  SBS 

server υποστηρίζει λειτουργίες fax server, ftp server, mail και web server . 

 

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον κάθε server και από το 

ενοποιημένο σύστημα είναι οι εξής: 

Απομακρυσμένη πρόσβαση: ο SBS υποστηρίζει τη δυνατότητα 

απομακρυσμένης πρόσβασης  στο δίκτυο της A.T. MANAGEMENT. Είναι 

εφικτή η λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η διαχείριση αρχείων 

στο προφίλ του κάθε εργαζόμενου. 
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 Διαχείριση αρχείων: ο file server υποστηρίζει υπηρεσίες 

διαχείρισης αρχείων σε περιβάλλον Windows XP-7 

Professional. 

 Εκτύπωση αρχείων: ο file server εκτελεί και λειτουργίες 

εκτύπωσης σε περιβάλλον Windows XP-7 Professional, 

δημιουργώντας ένα ιδεατό κανάλι ανάμεσα στους 

σταθερούς τερματικούς σταθμούς και στους εκτυπωτές.  

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: η υπηρεσία αυτή παρέχεται 

από τον  SBS. 

 Αντίγραφα ασφαλείας: τα αντίγραφα ασφαλείας 

(backups) είναι συνεπή με την πολιτική ασφαλείας που 

ακολουθείται από την εταιρία σχετικά με τον τρόπο 

δημιουργίας backups, αλλά και με το version-control που 

τηρείται από τους εργαζομένους. Ο SBS εκτελεί 

καθημερινά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, όχι 

μόνο των αρχείων αλλά και του profile των εργαζομένων 

στον τερματικό σταθμό που δουλεύουν.  

 Προστασία από ιούς: σε κάθε τερματικό σταθμό εργασίας 

είναι εγκατεστημένο  το λογισμικό Norton Antivirus 

Corporate Edition. Κάθε τερματικός σταθμός 

ενημερώνεται αυτόματα για νέες εκδόσεις προστασίας 

από τον SBS.  

 

Για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της A.T. 

MANAGEMENT, οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη εξοικείωση και άριστη γνώση 

και χρήση τω παρακάτω λογισμικών . Οι υπολογιστές είναι εξοπλισμένοι με τα 

αντίστοιχα προγράμματα και στην πλειοψηφία τους τόσο οι σταθεροί όσο και 

οι φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν τα παρακάτω λογισμικά:  

 Microsoft Windows XP-7 Professional 

 Microsoft Office 2007 (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook) 
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 Microsoft Project 

 Adobe Photoshop 

 Microsoft Visio 

 
Επίσης υπάρχει εγκατεστημένο Τηλεφωνικό κέντρο Panasonic TDA 15 

με 11 συσκεύες (τρία κέντρα KX-DT-333, πέντε  ασύρματες συσκεύες KX-

TG6411 και τρείς απλές συσκεύες KX-TS580EX) με δυνατότητες χρήσης VOIP, 

fax Panasonic UF-4100, ένας δικτυακός εκτυπωτής laser  Hp color 2600, ένας 

δικτυακός εκτυπωτής Lexmark E120n, ένα Φωτοτυπικό Μηχάνημα SHARP AP 

105 και ένας δικτυακός εκτυπωτής Hp color 4500 . 

Ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης και συντονισμού 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο διευκολύνει την συνεργασία σε πολυμελή, πολυεθνικά 

σχήματα υλοποίησης έργων, παρέχοντας εργαλεία διαχείρισης έργου (project 

management), κατά κύριο λόγο συνεργασίας και αναφορών, αντικαθιστώντας 

«συμβατικά» μέσα όπως το τηλέφωνο, fax και e-mail. Η υλοποίηση τέτοιων 

συστημάτων πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για να εξασφαλίσει παραγωγικά 

οφέλη για το έργο. Γενικά με χρήση εργαλείων διαχείρισης εγγράφων όλοι οι 

εταίροι-φορείς του σχήματος αποκτούν εύκολη πρόσβαση στην πλέον έγκυρη 

και επίκαιρη πληροφορία για έγγραφα, πρότυπα, κλπ. 

Προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύστημα  

Η εταιρία μας σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής έχει  

δημιουργήσει ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον (σύστημα) διοίκησης και 

συντονισμού στη φιλοσοφία των σύγχρονων MIS συστημάτων, το οποίο είναι 

πλήρως διαθέσιμο διαδικτυακά. Το σύστημα iGnosis (τρέχουσα έκδοση v1.2) 

απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών παρουσίασης της πληροφορίας που 

αφορά το έργο, καθώς και κοινής πρόσβασης από τους εταίρους 

προγράμματος, στις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν το έργο.  

Το σύστημα iGnosis επιτρέπει τη δημιουργία δύο λειτουργικών 

περιοχών: 
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 Εξωτερική περιοχή (που λειτουργεί ως Δυναμικός Δικτυακός Τόπος 

του Έργου) που συγκεντρώνει πληροφορία διαθέσιμη σε χρήστες και 

σε επισκέπτες του συστήματος 

 Εσωτερική περιοχή (λειτουργεί ως ενδο-δικτυακός τόπος Intranet), 

που ενσωματώνει πληροφορίες και αρχεία, διαθέσιμα μόνο στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες-εταίρους 

Το σύστημα είναι εξαρχής σχεδιασμένο με πολυγλωσσικές 

δυνατότητες. Για κάθε πληροφοριακή οντότητα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει 

μια ή περισσότερες μεταφράσεις. Στο υπόδειγμα που υποβάλλεται θα δούμε 

όλες τις λειτουργίες στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η συνηθέστερη γλώσσα 

επικοινωνίας. 

Επιπλέον το σύστημα θα ενοποιηθεί με μηχανισμούς άμεσης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως με σύστημα video-conferencing, το οποίο 

επιτρέπει τη μείωση των αναγκών φυσικής συνεργασίας και αντίστοιχα 

μεταβάσεων στο εξωτερικό.  

Ακολούθως παρατίθενται πληροφορίες για τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος. 
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Εικόνα 1 – Αρχική σελίδα (demo) ηλεκτρονικού 

συστήματος iGnosis 

 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά «Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Διοίκησης και Συντονισμού» iGnosis 

Το ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης και συντονισμού διακρίνεται για τα 

ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

Α. Γενικά χαρακτηριστικά διαθέσιμα σε χρήστες και 

επισκέπτες του συστήματος 

1. Το σύστημα είναι πλήρως διαθέσιμο στους χρήστες και τους 

διαχειριστές μέσω διαδικτύου (web-based), λειτουργεί με 

οποιονδήποτε από τους γνωστούς φυλλομετρητές (browsers), 

Explorer, Mozilla, Safari, Opera 

2. Επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό χρηστών 

Β. Χαρακτηριστικά διαθέσιμα μόνο στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες-εταίρους  

3. Επιτρέπει άμεση ενημέρωση για το έργο, χάρη στην ενσωμάτωση 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 
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Εικόνα 2 – Για να αποκτήσει πρόσβαση στην εσωτερική 

περιοχή του site (intranet), ο χρήστης εισάγει στοιχεία του 

λογαριασμού του 

 

4. Ασφάλεια πρόσβασης: με την αξιοποίηση της SSL κρυπτογραφίας, 

μηδενίζεται η πιθανότητα υποκλοπής δεδομένων κατά τη μεταφορά 

τους στο σύστημα 

5. Εξουσιοδότηση πρόσβασης: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση με 

κωδικό χρήστη, έχουν δε συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης σε 

αρχεία και ενότητες πληροφορίας 

6. Επιτρέπει την άμεση και μόνιμη πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που συνδέονται με το πρόγραμμα 

 

 

Εικόνα 3 – Για να 

αποκτήσει πρόσβαση 

στην εσωτερική περιοχή 

του site (intranet), ο 

χρήστης εισάγει στοιχεία 

του λογαριασμού του 

Εικόνα 4 – Μετά την 

είσοδο στο σύστημα, ο 

χρήστης αποκτά πρόσβαση 

στα στοιχεία λογαριασμού, ενώ 

έχει δυνατότητα εισαγωγής 

νέας πληροφορίας 

 



22 
 

Γ. Ειδικά χαρακτηριστικά για την υποστήριξη 

διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού 

Ειδικά για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και αφού αυτοί 

αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα, εισέρχονται στην αρχική σελίδα της 

περιοχής intranet 

 

 

Εικόνα 5 – Η περιοχή Intranet του συστήματος 

Το σύστημα υποστηρίζει μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. παρέχει συνεχή δυνατότητα αποθήκευσης, κατηγοριοποίησης 

και διαχείρισης των αρχείων κάθε κατηγορίας (αλληλογραφία, 

έγγραφα, κλπ), όπως φαίνεται και στις ακόλουθες εικόνες. 

2. παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας  

3. δημιουργεί και διατηρεί πίνακες ηλεκτρονικών διευθύνσεων 

4. δημιουργεί πίνακες παραδοτέων και χρονοδιαγραμμάτων 

5. δημιουργεί εκθέσεις προόδου ανά εταίρο, μήνα, εξάμηνα, ενότητα και 

δράση, σύμφωνα με το πλάνο εργασίας 

6. κατηγοριοποιεί τις εκθέσεις ανά εταίρο 
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7. παρακολουθεί τα παραδοτέα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και 

ανά εταίρο και ανά εξάμηνο σε συνδυασμό με την πρόοδο  

 

 

Εικόνα 6 – Η περιοχή διαχείρισης αρχείων (εγγράφων, 

προτύπων, εικόνων,  

χρονοδιαγραμμάτων και αλληλογραφίας) 

Το σύστημα επιτρέπει την εύκολη προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία 

αρχείων μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (browser). 

 

Εικόνα 7 – Εύκολη 

διαχείριση των αρχείων και 

εγγράφων, με δυνατότητα 

αναζήτησης 

Εικόνα 8 – Εύκολη 

προσθήκη (ανέβασμα) 

αρχείων από το χρήστη, 

ακόμα και αν το αρχείο 
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βρίσκεται σε 

απομακρυσμένο 

εξυπηρετητή 

 

Διαχείριση επαφών (ηλεκτρονικών και συμβατικών 

διευθύνσεων) 

Όσον αφορά τον πίνακα οργάνωσης ηλεκτρονικών και συμβατικών 

διευθύνσεων, αυτός πέραν από ένα πλήρες address directory, λειτουργεί ως 

πλήρες σύστημα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς συνεργάτες.  

Επιπρόσθετα στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν σε σχέση 

με κάθε επαφή είναι  

 σύντομη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε επαφής 

 επιπλέον στοιχεία αναγνώρισης όπως π.χ. φωτογραφία. 

Διαχείριση Υλικού Επικοινωνίας του Έργου 

Για να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης του επικοινωνιακού υλικού κάθε 

έργου, το σύστημα διαχειρίζεται πρότυπα αρχεία υλικού επικοινωνίας. Εδώ 

αναρτώνται συνήθως το σχέδιο επικοινωνίας, το project logo, μία ή 

πειρσσότερες project brochure, ένα ή περισσότερα poster και newsletter 

επικοινωνίας. 
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Εικόνα 9 – Πρότυπη οργάνωση του πρότυπου υλικού 

επικοινωνίας του έργου 

 

Β. Ηλεκτρονικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης 

 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο διευκολύνει την συνεργασία σε πολυμελή, πολυεθνικά 

σχήματα υλοποίησης έργων, παρέχοντας εργαλεία διαχείρισης έργου (project 

management), κατά κύριο λόγο συνεργασίας και αναφορών, αντικαθιστώντας 

«συμβατικά» μέσα όπως το τηλέφωνο, fax και e-mail. Η υλοποίηση τέτοιων 

συστημάτων πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για να εξασφαλίσει παραγωγικά 

οφέλη για το έργο. Γενικά με χρήση εργαλείων διαχείρισης εγγράφων όλοι οι 

εταίροι-φορείς του σχήματος αποκτούν εύκολη πρόσβαση στην πλέον έγκυρη 

και επίκαιρη πληροφορία για έγγραφα, πρότυπα, κλπ. 

Προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύστημα  

Η εταιρία μας πρωτοπορεί σε αυτό το χώρο, έχοντας δημιουργήσει ένα 

πλήρες ψηφιακό περιβάλλον (σύστημα) διοίκησης και συντονισμού στη 

φιλοσοφία των σύγχρονων MIS συστημάτων, το οποίο είναι πλήρως 

διαθέσιμο διαδικτυακά. Το σύστημα iGnosis (τρέχουσα έκδοση v1.2) 

απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών παρουσίασης της πληροφορίας που 

αφορά το έργο, καθώς και κοινής πρόσβασης από τους εταίρους 

προγράμματος, στις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν το έργο.  

Το σύστημα iGnosis επιτρέπει τη δημιουργία δύο λειτουργικών 

περιοχών: 

 Εξωτερική περιοχή (που λειτουργεί ως Δυναμικός Δικτυακός Τόπος 

του Έργου) που συγκεντρώνει πληροφορία διαθέσιμη σε χρήστες και 

σε επισκέπτες του συστήματος 

 Εσωτερική περιοχή (λειτουργεί ως ενδο-δικτυακός τόπος Intranet), 

που ενσωματώνει πληροφορίες και αρχεία, διαθέσιμα μόνο στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες-εταίρους 

Το σύστημα είναι εξαρχής σχεδιασμένο με πολυγλωσσικές 

δυνατότητες. Για κάθε πληροφοριακή οντότητα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
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μια ή περισσότερες μεταφράσεις. Στο υπόδειγμα που υποβάλλεται θα δούμε 

όλες τις λειτουργίες στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η συνηθέστερη γλώσσα 

επικοινωνίας. 

Επιπλέον το σύστημα θα ενοποιηθεί με μηχανισμούς άμεσης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως με σύστημα video-conferencing, το οποίο 

επιτρέπει τη μείωση των αναγκών φυσικής συνεργασίας και αντίστοιχα 

μεταβάσεων στο εξωτερικό.  

Ακολούθως παρατίθενται πληροφορίες για τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος. 

 

Εικόνα 1 – Αρχική σελίδα (demo) ηλεκτρονικού 

συστήματος iGnosis 

 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά «Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Διοίκησης και Συντονισμού» iGnosis 

Το ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης και συντονισμού διακρίνεται 

για τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

Α. Γενικά χαρακτηριστικά διαθέσιμα σε χρήστες και 

επισκέπτες του συστήματος 
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7. Το σύστημα είναι πλήρως διαθέσιμο στους χρήστες και τους 

διαχειριστές μέσω διαδικτύου (web-based), λειτουργεί με 

οποιονδήποτε από τους γνωστούς φυλλομετρητές (browsers), 

Explorer, Mozilla, Safari, Opera 

8. Επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό χρηστών 

Β. Χαρακτηριστικά διαθέσιμα μόνο στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες-εταίρους  

9. Επιτρέπει άμεση ενημέρωση για το έργο, χάρη στην ενσωμάτωση 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

 

 

Εικόνα 2 – Για να αποκτήσει πρόσβαση στην εσωτερική 

περιοχή του site (intranet), ο χρήστης εισάγει στοιχεία του 

λογαριασμού του 

 

10. Ασφάλεια πρόσβασης: με την αξιοποίηση της SSL κρυπτογραφίας, 

μηδενίζεται η πιθανότητα υποκλοπής δεδομένων κατά τη μεταφορά 

τους στο σύστημα 

11. Εξουσιοδότηση πρόσβασης: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση με 

κωδικό χρήστη, έχουν δε συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης σε 

αρχεία και ενότητες πληροφορίας 
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12. Επιτρέπει την άμεση και μόνιμη πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που συνδέονται με το πρόγραμμα 

 

 

Εικόνα 3 – Για να 

αποκτήσει πρόσβαση 

στην εσωτερική 

περιοχή του site 

(intranet), ο χρήστης 

εισάγει στοιχεία του 

λογαριασμού του 

Εικόνα 4 – Μετά την 

είσοδο στο σύστημα, ο 

χρήστης αποκτά πρόσβαση 

στα στοιχεία λογαριασμού, 

ενώ έχει δυνατότητα 

εισαγωγής νέας 

πληροφορίας 

 

Γ. Ειδικά χαρακτηριστικά οικονομικής διαχείρισης 

Το σύστημα (χάρη στην ενσωματωμένη μονάδα οικονομικής 

παρακολούθησης FN Monitor) υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. δημιουργεί εκθέσεις προόδου ανά εταίρο, μήνα, εξάμηνα, 

ενότητα και δράση, σύμφωνα με το πλάνο εργασίας 

2. δημιουργεί μηνιαίες εκθέσεις κόστους, ωρών εργασίας και 

προόδου του έργου  

3. κατηγοριοποιεί τις εκθέσεις ανά εταίρο 

4. παρέχει συνεχή αξιολόγηση και αναφορά της οικονομικής 

κατάστασης 

5. παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τα έξοδα ανά κατηγορία και 

ανά δράση 
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6. παρέχει συνεχή πληροφόρηση για το προσωπικό (διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού) 

Όλες οι οικονομικές αναφορές του FN Monitor βασίζονται στο 

MS Excel. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί πρόκειται για εφαρμογή γνώριμη 

στη μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών, καθώς επίσης και επειδή 

επιτρέπει εύκολη επεξεργασία των δεδομένων.  

Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας οικονομικής 

παρακολούθησης FN Monitor είναι απλός και δοκιμασμένος σε άλλα 

έργα (INTERREG και ICT). Ακολούθως παρουσιάζεται η λειτουργία 

βήμα προς βήμα.  

Βήμα 1 – Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής δαπανών 

από κάθε Partner 

Ο κάθε εταίρος συμπληρώνει (ακολουθώντας τις οδηγίες του PM), τη 

φόρμα που αφορά το συγκεκριμένο εξάμηνο και στην οποία αποτυπώνει 

κόστη ανά ενότητα (Component ή αντίστοιχα Work Package) και δράση. Ανά 

δράση αποτυπώνονται αναλυτικά οι κατηγορίες δαπανών, όπως για αμοιβές 

προσωπικού, overheads, έξοδα Travel and Accomodation ή Subsistence, 

δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και για υπηρεσίες. 

Ειδικά για τις αμοιβές του προσωπικού, αυτές στο τελικό σύστημα που 

θα παρουσιαστεί θα συνδέονται με συγκεκριμένα φύλλα εκτίμησης χρόνου 

εργασίας (timesheets) από τα άτομα μέλη της ομάδας έργου κάθε εταίρου. 

Έτσι εύκολα θα παρακολουθείται ο βαθμός εμπλοκής των μελών της ομάδας, 

επιτρέποντας τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο 

(σύνολα έναντι προκαθορισμένων τιμών), σε σχέση με τις συμβατικά 

ορισμένες τιμές που έχουν συμπληρωθεί από το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο 

του Lead Partner. 

Ακολουθεί υποδειγματικός πίνακας.  
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Εφόσον στις εισηγμένες τιμές υπάρχει κάποια υπέρβαση ανά 

κατηγορία, ενότητα ή περίοδο αναφοράς, κάποιο κελί ελέγχου θα υποδείξει το 

σφάλμα.  

Βήμα 2 – Καταχώρηση (ανέβασμα) του αρχείου στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Αφού έχει ολοκληρώσει την εργασία του, ο υπεύθυνος του εταίρου 

ανεβάζει την προσωρινή ή οριστική έκδοση του αρχείου στο Ηλεκτρονικό 

Σύστημα. Αν πρόκειται για οριστική υποβολή, αυτόματα ενημερώνεται ο 

υπεύθυνος του Lead Partner για το γεγονός. 

Βήμα 3 – Συγκέντρωση των επιμέρους αρχείων στο FN 

Monitor 

Ο Lead Partner συγκεντρώνει από το Ηλεκτρονικό Σύστημα τα 

επιμέρους στοιχεία των εταίρων. Τα εισάγει στο FN Monitor (Workbook) ως 

επιπλέον φύλλα εργασίας (Worksheets).  

Έλεγχοι αξιοπιστίας στοιχείων, αξιολόγηση προόδου 

Αυτόματα με την εισαγωγή, οι τιμές ενημερώνουν τα σύνολα και 

υποσύνολα ανά Ενότητα Component (ή WorkPackage), για όλους τους 

εταίρους. Προφανώς γίνονται αναλυτικοί έλεγχοι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση και για κάθε Partner ξεχωριστά, καθώς και σε σχέση με τις 
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προκαθορισμένες τιμές. Το σύστημα παρέχει συνεχή αξιολόγηση και αναφορά 

της οικονομικής κατάστασης, χάρη σε ενσωματωμένους δείκτες και ποσοστά. 

Επέκταση με μηχανισμούς για επικοινωνία μέσω 

εικονικής πλατφόρμας 

Το σύστημα iGnosis επιτρέπει τη συνεργασία με συστήματα Video 

Conferencing (ή Virtual Communication σύμφωνα με την ορολογία του 

διαγωνισμού). Έχει δοκιμαστεί και προτείνεται το σύστημα WizIQ. Αυτό το 

module επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται σε ένα web meeting 

απευθείας από το περιβάλλον του iGnosis. Οι χρήστες μπορούν να 

προβάλλουν τα διαθέσιμα web meetings στα οποία μπορούν να συμμετέχουν.  

Ο administrator δημιουργεί ένα μάθημα εισάγοντας το όνομα, τη 

διάρκεια και την ημερομηνία του. Μπορεί να επιλέξει αν το μάθημα θα 

καταγραφεί και αν θα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση web camera. 

 

Εικόνα 5 – Προγραμματισμός εικονοσυνεδρίας από το 

συντονιστή στο iGnosis 

Στη συνέχεια μπορεί να προσκαλέσει επαφές (χρήστες) στην 

εικονοσυνεδρίαση.  

Σε ένα web meeting ένας χρήστης κατέχει το ρόλο του «teacher» ενώ 

οι υπόλοιποι είναι «attendees». Σε κάθε χρονική στιγμή μόνο ένας χρήστης 

μπορεί να προβάλει την εικόνα από την web camera του. Ο teacher ελέγχει 

ποιού χρήστη η camera θα φαίνεται (η δικιά του ή κάποιου attendee). Επίσης 



32 
 

ο teacher μπορεί να επιτρέψει σε κάποιο χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του 

μαθήματος πχ να γράψει στο whiteboard ή να κάνει screen sharing. 

 

Εικόνα 6 – Περιβάλλον συνεργασίας iGnosis 

(Whiteboard) 

Στο κενό που εμφανίζεται στο κέντρο της παραπάνω εικόνας 

μπορεί να εμφανίζεται: 

 Το whiteboard όπου ο teacher ή κάποιος άλλος χρήστης μπορούν να 

σχεδιάσουν σχήματα και γραφήματα. 

 Η εικόνα του desktop του χρήστη που κάνει screen sharing. 

Σημειώνεται ότι η λειτουργία screen sharing απαιτεί Mozilla Firefox 3.5 

ή νεώτερο. 

 Ένα αρχείο (PowerPoint, Word, Excel, PDF, Flash, Video, Audio, 

YouTube videos) το οποίο ο χρήστης έχει επιλέξει να ανεβάσει στο web 

meeting μέσω της λειτουργίας Load files from desktop. 

 Μια σελίδας web που έχει επιλεχθεί μέσω της λειτουργίας Browse and 

share web. 

 

 

 

 

 

 


