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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)
Σκοπός του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας είναι να καθοριστούν οι σχέσεις
μεταξύ των εταίρων του έργου με ακριβή, σαφή και πλήρη τρόπο, προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμφωνία μεταξύ των εταίρων σε βασικά σημεία και σε ό,τι αφορά τις
ευθύνες του έργου.
Επιπλέον, το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας έχει ως στόχο να καθορίσει:


τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας,



τους ρόλους των εταίρων στη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας,



τους δείκτες,



τους στόχους,



τα καθήκοντα,



και τις γενικές αρχές διοίκησης μεταξύ των εταίρων του έργου.

Τα οφέλη του συμφωνηθέντος ΕΔΠ είναι εκείνα που προκύπτουν από το γεγονός ότι:


υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου,



όλες οι επιχειρηματικές και διοικητικές δραστηριότητες είναι κατάλληλα
δρομολογημένες και εξουσιοδοτημένες, εντός του πεδίου εφαρμογής του
έργου,



όλες οι αλλαγές σε σχεδιασμούς του έργου, προδιαγραφές κλπ ελέγχονται
επαρκώς με ένα καθορισμένο και συμφωνημένο τρόπο,



όλοι οι εταίροι του έργου κατανοούν σαφώς τους στόχους του έργου, την
πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και κάθε εμπόδιο στην
υλοποίησή τους,



υπάρχει σαφής συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων του έργου,



υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το έργο θα λάβει όλα τα
καθορισμένα παραδοτέα, με τα συμφωνημένα πρότυπα ποιότητας και εντός
της συμφωνημένης προθεσμίας,



και, τέλος, το ΕΔΠ χρησιμοποιείται ως βάση για την επίτευξη συμφωνίας (και
όχι σύγκρουσης).

Επιπλέον, το ΕΔΠ παρέχει επίσης το πλαίσιο μιας διαδικασίας Διασφάλισης
Ποιότητας, η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών όσον
αφορά στην ποιότητα της εργασίας που θα εκτελέσει η Ομάδα Έργου, δείχνοντας
πώς θα υλοποιηθεί το έργο, πώς θα μετρηθεί, πώς θα παρακολουθηθεί, πώς θα
αντιπροσωπευθεί, και πώς θα προστατευθεί.
Το ΕΔΠ κάνει χρήση Σαφών διατυπώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να
εξασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιούνται η ασάφεια και τα αυθαίρετα συμπεράσματα, έτσι
ώστε όλοι να καταλαβαίνουν τι έλεγχοι ισχύουν για την ομαλή εξέλιξη του έργου.
Το παρόν ΕΔΠ περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με:


τους ορισμούς των ρόλων και των ευθυνών, για κάθε μέρος που συμμετέχει
στο πρόγραμμα, με έμφαση στο σύνολο των απαιτούμενων δεξιοτήτων ώστε
να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα και τα διακυβεύματα του
έργου,
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τις ενδείξεις για το πως θα πρέπει να εντοπίζονται, να αναφέρονται και να
γίνονται αντικείμενο διαχείρισης οι διεργασίες που αφορούν στην εξέλιξη και
στα προβλήματα,



τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, τις διαδικασίες επιτυχούς
περάτωσης και παράδοσης, και την ταυτοποίηση των σαφών κριτηρίων
αποδοχής για κάθε παραδοτέο,



τις περιγραφές όλων των μέσων που εφαρμόζονται και θα πρέπει να
εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων
του χρήστη,



τις πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας και με τις
διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζονται στις
δραστηριότητες και στα παραδοτέα του έργου,



τη δήλωση των διαδικασιών, των κανόνων και των εφαρμοζόμενων μεθόδων
που πρέπει να υιοθετηθούν.

Το ΕΔΠ αποτελείται από έξι (6) μέρη:


ΕΙΣΑΓΩΓΗ, το οποίο περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση εξηγώντας το
σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του ΕΔΠ, τα σχετικά και τα ισχύοντα έγγραφα,
καθώς και την ορολογία που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του έργου.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το οποίο περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή
του έργου, τις πολιτικές που αφορούν στις αποκλίσεις και στις αλλαγές, το
χρονοδιάγραμμα του έργου, μια σύντομη περιγραφή όλων των πακέτων
εργασίας και τον κατάλογο των αναμενόμενων παραδοτέων.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, στο οποίο περιγράφονται οι
υποχρεώσεις του ΚΔ (Κύριου Δικαιούχου) και τα καθήκοντα, καθώς και οι
υποχρεώσεις και οι ευθύνες των εταίρων, ένας εκτεταμένος πίνακας με το
βασικό προσωπικό του έργου και τους εκπροσώπους, καθώς και τους
υπεργολάβους και, τέλος, μια περιγραφή της διαδικασίας κλιμάκωσης.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το οποίο περιλαμβάνει τη μέτρηση και
την παρακολούθηση της προόδου και τους ελέγχους διεργασιών.



ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, όπου εξηγείται η διαδικασία πληρωμής και η
διαδικασία οριστικής παραλαβής και η ολοκλήρωση του έργου.



ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο περιγράφει την
πλατφόρμα συνεργασίας Google Drive και Google Calendar που
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του έργου και ορίζει τις συγκεκριμένες ροές
εργασίας και τα πρωτόκολλα συνεργασίας.

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΔΠ
Το ΕΔΠ καθορίζει τις σχέσεις από την άποψη:


Οργάνωσης και Επικοινωνίας



Χρονοδιαγράμματος του Έργου



Παρακολούθησης και Αναφορών Προόδου



Διαχείρισης Ελέγχου Αλλαγών



Διαχείρισης Κινδύνων
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Προτύπων, Διαδικασιών και Μεθόδων



Παραδοτέων



Ρόλων και Καθηκόντων

1.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα ακόλουθα έγγραφα χρησιμοποιούνται ως σχετικά έγγραφα και ισχύοντα έγγραφα
σε αυτό το ΕΔΠ:


Αίτηση R1 - Adriatic Route Application Form.
Ημερομηνία έκδοσης σχετικού εγγράφου: 01 November 2011
Filename: PRJ-2°ord._0039_0-ADRIATIC-ROUTE-APPL-FORM.pdf



Αίτηση R2 -Adriatic IPA Programme Management and Control Manual
Ημερομηνία έκδοσης σχετικού εγγράφου: August 2011
Filename: Programme_Management_and_Control_Manual.pdf



Αίτηση R3 -Adriatic IPA Guidelines for First Levels Controles Version 2
Ημερομηνία έκδοσης σχετικού εγγράφου: 12 February 2014
Filename: Guidance_FLCO_approved12022014.pdf

1.4 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατάλογος των Συντομογραφιών και των αρκτικόλεξων:
ΑΕ: Αρχή Ελέγχου
AΣ: Αίτηση Συμμετοχής
AΕΔ: Αίτηση Επιστροφής Δαπανών
ΔΧ: Δικαιούχος Χώρα
ΚΠ: Κονδύλι Προϋπολογισμού
ΑΠ: Αρχή Πιστοποίησης
ΔΣ: Διασυνοριακή Συνεργασία
ΥΧ: Υποψήφιες Χώρες
ΤΣ: Ταμείο Συνοχής
ΔΕΔ: Δήλωση Επικύρωσης Δαπανών
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΕΠ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΣΕ: Συχνές Ερωτήσεις
ΤΔ: Τελικός Δικαιούχος
ΕΠΒ: Ελεγκτής Πρώτου Βαθμού
ΓΕΠΒ: Γραφείο Ελεγκτή Πρώτου Βαθμού
ΟΕ: Ομάδα Ελεγκτών
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ΕΥ: Εγχειρίδιο Υλοποίησης
ΜΠΒ: Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας
ΚΕΠΑ: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΚΤΓ: Κοινή Τεχνική Γραμματεία
ΚΑ: Κύριος Αιτών
ΚΔ: Κύριος Δικαιούχος
ΕΕΤ: Επικεφαλής Εταίρος, αντιστοιχεί στον Κύριο Δικαιούχο
ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή
ΚΜ: Κράτος-Μέλος
ΕΣ: Εθνική Συγχρηματοδότηση
ΟΕΣΜ/ΝUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων
ΕΥΚΑ: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
ΕΔΥΧ: Εν Δυνάμει Υποψήφια Χώρα
ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΕΡ: Εταίρος Έργου, αντιστοιχεί στον Τελικό Δικαιούχο
Οδηγός PRAG: πρακτικός οδηγός για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σχετικά
με εξωτερικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΠΕ: Πακέτο Εργασίας

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επισκόπηση έργου
Το ADRIATIC-ROUTE είναι ένα έργο που βασίζεται στη χρήση των νέων ΤΠΕ
(Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) καθώς επίσης και στην προώθηση
της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης της περιοχής στα θέματα πολιτισμού και
πολυμέσων.
Στοχεύει στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της
Αδριατικής μέσω πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών.
Απώτερος στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες
περιφέρειες για σκοπούς θεματικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην
γαστρονομία, ενώ την ίδια στιγμή προωθείται η προσβασιμότητα από τη μια περιοχή
/ χώρα στην άλλη.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας πλατφόρμας Web-GIS που
θα γεφυρώσει τους τουριστικούς / πολιτιστικούς / φυσικούς πόρους με τα συστήματα
μεταφοράς των περιοχών που συμμετέχουν, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει την
προσβασιμότητα σε πληροφορίες και υπηρεσίες στους τουριστικούς / πολιτιστικούς /
φυσικούς πόρους και στα συστήματα μεταφοράς.
Οι εφαρμογές για κινητά (για κινητά τηλέφωνα iPhone και βασισμένα σε Android) θα
ενισχύσουν τη χρηστικότητα της πλατφόρμας και θα επεκτείνουν την
προσβασιμότητα στην πλατφόρμα σε ένα ευρύτερο φάσμα μέσων επικοινωνίας.
Επιπλέον, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των σύγχρονων
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μέσων επικοινωνίας, η πλατφόρμα θα ενσωματώσει και εφαρμογές για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και επίσης θα παρουσιαστεί και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (facebook, twitter).
Το έργο αποτελείται από πέντε (5) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):


ΠΕ1 - Διασυνοριακή Διαχείριση Έργου και Συντονισμός



ΠΕ2 - Επικοινωνία και Διάχυση



ΠΕ3 - Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης - Συγκριτική Προτυποποίηση Καλές Πρακτικές



ΠΕ4 -Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την Ανάπτυξη και την Προώθηση
του Θεματικού Τουρισμού



ΠΕ5 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της Πλατφόρμας Web-GIS και Ενσωμάτωση
Εφαρμογών για Κινητά Τηλέφωνα και για Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σύμπραξη του έργου
1. ΚΔ - Περιφέρεια Ηπείρου - ΕΛΛΑΔΑ
2. ΤΔ1 - Επαρχία της Πάντοβα - ΙΤΑΛΙΑ
3. ΤΔ2 - Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επαρχίας ΝτουμπρόβνικNερέτβα -RDA DUNEA - ΚΡΟΑΤΙΑ
4. ΤΔ3 - Οργανισμός Ανάπτυξης Οικονομικής Περιφέρειας του Σαράγιεβο- SERDA
- ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
5. ΤΔ4 - Δήμος Αγ.Σαράντα- ΑΛΒΑΝΙΑ
6. ΤΔ5 - Περιφέρεια της Mάρκε - ΙΤΑΛΙΑ
Στόχοι του Έργου
Το έργο ADRIATIC-ROUTE αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών
στόχων:


Αύξηση / ενίσχυση της ικανότητας των αρχών της Αδριατικής στην προώθηση
των τοπικών / περιφερειακών ταυτοτήτων και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.



Ανάπτυξη νέων δι-Αδριατικών τουριστικών προϊόντων («διαδρομών» για τον
πολιτιστικό και θεματικό τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής).



Δημιουργία δικτύων μεταξύ των εταίρων του έργου και ευρύτερων ομάδων
εμπλεκομένων φορέων εστιάζοντας στην ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας
και πληροφοριών και συντονισμό της επεξεργασίας των πολιτικών για την
ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών.



Βελτίωση της πρόσβασης σε τουριστικούς / πολιτιστικούς / φυσικούς πόρους.



Ελαχιστοποίηση της εποχικότητας του τουρισμού και βελτίωση της ποιότητας
των τουριστών που προσελκύονται στις περιοχές που συμμετέχουν, μέσω
της ενίσχυσης της συνεργασίας και της κοινής ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στις περιοχές που συμμετέχουν.



Βελτίωση της προβολής των πολιτιστικών πόρων και του φυσικού πλούτου
των περιοχών που συμμετέχουν.
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Αποτελεσματική αξιοποίηση και προς όφελος των τοπικών φορέων του
τουριστικού προϊόντος των περιοχών που συμμετέχουν.



Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και των καλών
πρακτικών
που
συλλέχθηκαν,
προκειμένου
να
επιτευχθούν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.



Ευαισθητοποίηση
των
εμπλεκομένων
φορέων,
οφειλόμενη
στις
δραστηριότητες διάδοσης του έργου και της ενεργού συμμετοχής τους σε
κρίσιμες φάσεις του έργου.



Ευαισθητοποίηση του κοινού βασισμένη στις δραστηριότητες διάδοσης, στην
έκδοση της Πράσινης Βίβλου για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην
Αδριατική και στην αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος.



Βελτίωση της προσβασιμότητας και της αναγνωρισιμότητας των τουριστών
στο τουριστικό προϊόν των περιφερειών που συμμετέχουν.



Αύξηση των γνώσεων των συμμετεχόντων και κυρίως σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές γνώσεις που προκύπτουν από τη συγκριτική προτυποποίηση και
τη μελέτη των βέλτιστων πρακτικών.



Μεγαλύτερο αριθμό θεματικών μορφών τουρισμού που προωθούνται από
τους εθνικούς, περιφερειακούς και εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς που
συμμετέχουν.



Αύξηση της έκθεσης του τουριστικού προϊόντος σε πιθανούς τουρίστες λόγω
της λειτουργίας πιλοτικών πλατφόρμων.



Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων για την
προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής μέσω της
αντίστοιχης Πράσινης Βίβλου που θα αναπτυχθεί, καθώς και του
Προγράμματος Παρακολούθησης το οποίο θα διατυπωθεί για την
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου).

Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν
Το ADRIATIC-ROUTE θα οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα:


1 μελέτη ανά εταίρο που θα αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά
στους πόρους και στα μέσα για την προώθηση του τουρισμού, στη
διαθεσιμότητα και ψηφιοποίηση/διανομή του αντίστοιχου περιεχομένου
(χάρτες, χωρικά δεδομένα, κλπ).



1 συλλογή των ορθών πρακτικών για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.



1 έκθεση για τη συγκριτική προτυποποίηση των αρχών που συμμετέχουν
έναντι των κριτηρίων προτυποποίησης που συλλέχθηκαν από τις καλές
πρακτικές.



1 συνθετική διάγνωση των εκθέσεων.



1 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΣΕΣ) για κάθε εταίρο για την
ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού.



1 συνθετική έκθεση των διαδικασιών.



1 εκ των προτέρων αξιολόγηση των διαδικασιών (εξωτερικός συνεργάτης).



6 σεμινάρια ενίσχυσης τεχνογνωσίας τα οποία θα παρακολουθήσει το
προσωπικό των αρχών που συμμετέχουν σχετικά με την προώθηση του
θεματικού τουρισμού.
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6 τοπικές / περιφερειακές συσκέψεις για την παρουσίαση των ΣΕΣ.



1 κεντρική σύσκεψη για την παρουσίαση των ΣΕΣ.



1 πλατφόρμα Web-GIS με ενσωμάτωση εφαρμογών για κινητά και για μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (σχεδιασμός, ανάπτυξη, πιλοτική λειτουργία,
αξιολόγηση, βελτιστοποίηση, δημοσιοποίηση).



1 κεντρική σύσκεψη για την παρουσίαση της πλατφόρμας Web-GIS.



1 Πράσινη Βίβλο για την προώθηση θεματικού τουρισμού στην Αδριατική.



1 επικοινωνιακό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του έργου.



1 πολύγλωσσο διαδικτυακό τόπο του έργου.



Ενημερωτικό πολύγλωσσο υλικό (8.000 Έντυπα Έργου, 8.000 φυλλάδια
σχετικά με τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια, 8.000 φυλλάδια σχετικά
με την πλατφόρμα Web-GIS, 8 Τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία αναρτημένα
στο διαδίκτυο).



1 συνέδριο λήξης του έργου.



8 τριμηνιαίες εσωτερικές συνεχείς αξιολογήσεις.



1 εκ των υστέρων αξιολόγηση του συνόλου του έργου (εξωτερικός
συνεργάτης).



1 σχέδιο παρακολούθησης.



υποβολή εκθέσεων προόδου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
ελέγχων κατά περίπτωση



1 εναρκτήρια συνάντηση



8 συναντήσεις για το έργο.

2.2 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι Αποκλίσεις και οι Αλλαγές από το αρχικό Έντυπο Αίτησης προσδιορίζονται μόνο
σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω παράτασής του μέχρι την 30 η
Σεπτεμβρίου του 2015.
Παρά ταύτα, ζητήθηκε μία ακόμα παράταση του έργου, η οποία θα οδηγήσει σε
περαιτέρω τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου και οι αλλαγές αυτές
πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο νέο χρονοδιάγραμμα του έργου που υποβλήθηκε
μαζί με την αίτηση παράτασης του έργου, και κατά συνέπεια στο επικαιροποιημένο
πρόγραμμα επικείμενων δραστηριοτήτων που εκδίδονται από τον ΚΔ κατόπιν
εγκρίσεως.
Επιπλέον, θα υποβληθεί μία πρόταση για την ενσωμάτωση νέων συμπληρωματικών
παραδοτέων στο πλαίσιο των υφιστάμενων Δράσεων και των Πακέτων Εργασίας,
οδηγώντας έτσι σε τροποποιήσεις στον κατάλογο των παραδοτέων.
Ο ΚΔ θα επικαιροποιήσει και θα μοιραστεί με όλους τους εταίρους το
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου και το χρονοδιάγραμμα των
μελλοντικών δραστηριοτήτων του έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα
παραδοτέα, όπως απαιτείται.
Δεν προσδιορίζονται περαιτέρω αποκλίσεις και αλλαγές σε άλλες παραμέτρους του
έργου.
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2.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την αίτηση (R)1 -Έντυπο Αίτησης

Ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε ΠΕ και Ενέργειες μετά την παράταση
του έργου
•

ΠΕ1 - Διασυνοριακή Διαχείριση και Συντονισμός
ΔΡΑΣΗ 1.1 - Διοικητική Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας
Μήνας έναρξης: 08/2013
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 9/2015
ΔΡΑΣΗ 1.2 - Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης inter &intra
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 9/2015

•

ΠΕ2 - Επικοινωνία και Διάχυση
ΔΡΑΣΗ 2.1 - Ανάπτυξη της Πράσινης Βίβλου για την Προώθηση του
Θεματικού Τουρισμού στην Αδριατική
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 6/2015
Δράση 2.2 - Δραστηριότητες διάδοσης
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2015
ΔΡΑΣΗ 2.3 -Ανάπτυξη ενός σχεδίου παρακολούθησης
Μήνας έναρξης: 03/2014
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2015
ΔΡΑΣΗ 2.4 -Αξιολόγηση του Έργου
Μήνας έναρξης: 03/2014
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2015
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•

ΠΕ3 - Ανάλυση της Υφιστάμενης
Προτυποποίηση - Καλές Πρακτικές

Κατάστασης

-

Συγκριτική

Δράση 3.1 - Ορισμός των πολιτιστικών και φυσικών πόρων
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2014
ΔΡΑΣΗ 3.2 - Ανάλυση της Γεωμορφολογίας και των Υποδομών Μεταφορών
και αξιολόγηση της τοπικής κατάστασης των ΤΠΕ.
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2014
Δράση 3.3 -Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών για την Ανάπτυξη του Θεματικού
Τουρισμού
Μήνας έναρξης: 03/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2014
ΔΡΑΣΗ 3.4 -Συλλογή των Ορθών Πρακτικών για την Προώθηση του
Θεματικού Τουρισμού
Μήνας έναρξης: 06/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 8/2015
ΔΡΑΣΗ 3.5 - Συγκριτική προτυποποίηση και σύνθεση των αποτελεσμάτων
Μήνας έναρξης: 11/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου 5/2015


ΠΕ4 - Διατύπωση των ΣΕΣ για την Ανάπτυξη και την Προώθηση του
Θεματικού Τουρισμού
ΔΡΑΣΗ 4.1 - Ορισμός των Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων.
Μήνας έναρξης: 03/2013
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 5/2015
Δράση 4.2 -Σχεδιασμός και θέση σε Εφαρμογή της ενίσχυσης των ικανοτήτων
μέσω Σεμιναρίων με θέμα τον Θεματικό Τουρισμό.
Μήνας έναρξης: 08/2013
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 7/2015

•

ΠΕ5 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας Web-GIS και την ένταξη
των εφαρμογών για κινητά και των εφαρμογών για τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
ΔΡΑΣΗ 5.1 -Ορισμός λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πλατφόρμας
Web-GIS.
Μήνας έναρξης: 11/2012
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 5/2015
ΔΡΑΣΗ 5.2 -Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας Web-GIS.
Μήνας έναρξης: 03/2013
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 7/2015
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Δράση 5.3 -Πιλοτική Λειτουργία - Προσαρμογή - Δημοσιοποίηση της
πλατφόρμας Web-GIS
Μήνας έναρξης: 11/2013
Μήνας λήξης: επικαιροποιημένος μετά την παράταση του έργου, 9/2015
Επικαιροποιημένος πίνακας των ΠΕ με μήνα έναρξης - μήνα λήξης

ΠΕ
(συμπεριλαμβανομένων
όλων των δραστηριοτήτων
ανά ΠΕ)

Μήνας έναρξης
(με βάση την Αίτηση R1 Έντυπο Αίτησης)

Μήνας λήξης
(επικαιροποιημένο μετά την
παράταση του έργου)

ΠΕ1

03/2012

9/2015

ΠΕ2

03/2012

8/2015

ΠΕ3

03/2012

5/2015

ΠΕ4

03/2013

7/2015

ΠΕ5

11/2012

9/2015

2.4 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ1 - Διασυνοριακή Διαχείριση και Συντονισμός
Υπεύθυνος δικαιούχος: ΚΔ - Περιφέρεια Ηπείρου
Αυτό το πακέτο εργασίας εστιάζει στη συνολική οργάνωση του προγράμματος
εργασιών του έργου και στον συνεχή έλεγχο της ροής πληροφοριών μεταξύ των
εταίρων, προκειμένου να παρακολουθεί και να επανεξετάζει τα επιτεύγματα του
συνολικού έργου και να διαχειριστεί το επίπεδο της συνεργασίας.
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες προκειμένου να:
•

Καθιερώσει μια ευέλικτη στρατηγική διαχείρισης, η οποία συμβάλλει στην
αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη βέλτιστη εσωτερική
επικοινωνία, καθώς και σε κατάλληλους διοικητικούς, οικονομικούς και
τεχνικούς ελέγχους του έργου·

•

Διασφαλίσει ότι το έργο προχωράει σύμφωνα με το σχέδιο, τους στόχους και
τα ορόσημα μέσω μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής παρακολούθησης
της υλοποίησης του έργου·

•

Συντονίσει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην προώθηση των
σχέσεων μεταξύ των εταίρων και της Διαχειριστικής Αρχής (επικοινωνία,
κατάρτιση και παρουσίαση των εκθέσεων προόδου, αίτηση και να καταβολή
πληρωμών), άλλες σχετικές οργανώσεις ή δραστηριότητες και τις εξωτερικές
ομάδες·

•

Διασφαλίσει τη σωστή ποιότητα για όλα τα παραδοτέα και ως εκ τούτου την
επίτευξη των στόχων του έργου.

ΠΕ2 - Επικοινωνία και Διάχυση
Υπεύθυνος δικαιούχος: ΤΔ5 - Περιφέρεια της Μάρκε
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Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο
αποτέλεσμα με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από την καταγραφή, την
αξιολόγηση και την παρουσίαση των συμπερασμάτων του έργου με τη μορφή μιας
Πράσινης Βίβλου.
Επιπλέον, ο στόχος είναι να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά οι θετικές επιδράσεις
και τα αποτελέσματα του έργου στους αρμόδιους φορείς, καθώς και στις ομάδες
όλων των δικαιούχων και να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εργασίες του
έργου από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής.
Παράλληλα με αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με το έργο.
ΠΕ3 - Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης - Συγκριτική Προτυποποίηση - Καλές
Πρακτικές
Υπεύθυνος δικαιούχος: ΤΔ3 - Οργανισμός Ανάπτυξης Οικονομικής Περιφέρειας του
Σαράγιεβο (SERDA)
Αυτό το πακέτο εργασίας στοχεύει στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσον
αφορά στους πόρους και τα μέσα για την προώθηση του θεματικού τουρισμού και η
διαθεσιμότητα και η ψηφιοποίηση / διανομή του αντίστοιχου περιεχομένου.
Επίσης, στοχεύει στον προσδιορισμό των σχετικών καλών πρακτικών σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξάγοντας τα κατάλληλα σημεία
συγκριτικής προτυποποίησης από τις επιτυχημένες περιπτώσεις και αξιολογώντας
τους συμμετέχοντες στο έργο κατ'αντιστοιχία, έτσι ώστε να καθοριστούν οι επιδόσεις
και οι ικανότητές τους όσον αφορά στην ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, παρέχοντας
έτσι χρήσιμες κατευθύνσεις και ερεθίσματα για βελτιώσεις.
ΠΕ4 - ΣΕΣ για την ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού
Υπεύθυνος δικαιούχος: ΤΔ1 - Επαρχία της Πάντοβα
Το Πακέτο Εργασίας 4 στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών / περιφερειακών ΣΕΣ
για την παρουσίαση των νέων προϊόντων θεματικού τουρισμού και τους τρόπους
μείωσης της εποχιακής τουριστικής κίνησης, την αύξηση της προσβασιμότητας και
της αναγνωρισιμότητας των τουριστικών πόρων και την προσέλκυση τουριστών
υψηλών απαιτήσεων και εισοδημάτων.
ΠΕ5 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας Web-GIS και ένταξη των
εφαρμογών για Κινητά και των εφαρμογών για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Υπεύθυνος δικαιούχος: ΤΔ2 - Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επαρχίας
Ντουμπρόβνικ-Nερέτβα (DUNEA) (Web-GIS πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τον
ΚΔ - την Περιφέρεια Ηπείρου)
Το πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας
μεσογειακής πλατφόρμας Web-GIS που θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της
προβολής του τουριστικού προϊόντος των περιοχών που συμμετέχουν και για να
προωθηθεί καλύτερα μέσα από την παρουσίαση "διαδρομών" θεματικού τουρισμού.
Στο πλαίσιο των ΠΕ4 η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει νέες έννοιες
σχετικά με τον θεματικό τουρισμό και αξιοποίηση των τεχνολογιών GIS από την
οπτική του τελικού χρήστη.
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2.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΕ

ΠΕ1

Παραδοτέο

Περιγραφή

Ποσότητα

Αναφορές προόδου

1 εναρκτήρια
συνάντηση για το
έργο

Συναντήσεις για το έργο

1.2

8 συναντήσεις για το
έργο
ΠΕ2

2.1

1 Πράσινη Βίβλο για την
προώθηση θεματικού
τουρισμού στην Αδριατική

1

ΠΕ2

2.2

1 κεντρικό συνέδριο για την
παρουσίαση της
πλατφόρμας Web-GIS

1

ΠΕ2

2.2

Επικοινωνιακό σχέδιο,
συμπεριλαμβανομένης της
ταυτότητας του έργου

1

ΠΕ2

2.2

1 πολύγλωσσο δικτυακό
τόπο του έργου

1

ΠΕ2

2.2

Ενημερωτικό πολύγλωσσο
υλικό

8.000 Έντυπα
Έργου, 8.000
φυλλάδια σχετικά με
τα ΣΕΣ, 8.000
φυλλάδια σχετικά με
την πλατφόρμα
Web-GIS, 8
Τριμηνιαία
ενημερωτικά δελτία
ανηρτημένα στο
διαδίκτυο

ΠΕ2

2.2

1 συνέδριο λήξης του έργου

1

ΠΕ2

2.2

1 κεντρικό συνέδριο για την
παρουσίαση των ΣΕΣ

1

ΠΕ2

2.2

τοπικά / περιφερειακά
συνέδρια για την
παρουσίαση των ΣΕΣ

1 ανά εταίρο (6)

ΠΕ2

2.3

Σχέδιο Παρακολούθησης

ΠΕ2

2.4

Τριμηνιαίες εσωτερικές
συνεχείς αξιολογήσεις

8

ΠΕ2

2.4

1 εκ των προτέρων
αξιολόγηση όλου του έργου

1

3.1, 3.2, 3.3

μελέτες που θα αναλύουν
την υφιστάμενη κατάσταση
όσον αφορά στους πόρους
και στα μέσα για την
προώθηση του τουρισμού,
τη διαθεσιμότητα και την
ψηφιοποίηση / διανομή του
αντίστοιχου περιεχομένου
(χάρτες, χωρικά δεδομένα,
κλπ)

3 ανά εταίρο (18)

3.4

1 συλλογή των καλών
πρακτικών για την
ανάπτυξη του θεματικού
τουρισμού

1 ανά εταίρο (6)

ΠΕ3

ΠΕ3
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1

ΠΕ

Παραδοτέο

Περιγραφή

Ποσότητα

ΠΕ3

3.5

Αναφορά για τη συγκριτική
προτυποποίηση των
Αρχών που συμμετέχουν
έναντι των κριτηρίων
προτυποποίησης που
συλλέχθηκαν από τις καλές
πρακτικές

1 ανά εταίρο (6)

ΠΕ3

3.5

1 συνθετική διάγνωση των
αναφορών

1

ΠΕ4

4.1

Στρατηγικό και
Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΣΕΣ)
για κάθε εταίρο για την
ανάπτυξη και προώθηση
του θεματικού τουρισμού

1 ανά εταίρο (6)

ΠΕ4

4.1

1 συνθετική αναφορά των
ΣΕΣ

1

4.1

1 εκ των υστέρων
αξιολόγηση του συνόλου
του έργου (εξωτερικός
συνεργάτης)

1

4.2

Σεμινάρια ενίσχυσης
τεχνογνωσίας τα οποία θα
παρακολουθήσει το
προσωπικό των αρχών
που συμμετέχουν σχετικά
με την προώθηση του
θεματικού τουρισμού

5.2

Πλατφόρμα Web-GIS με
ενσωμάτωση εφαρμογών
για κινητά και για μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
(σχεδιασμός, ανάπτυξη,
πιλοτική λειτουργία,
αξιολόγηση,
βελτιστοποίηση,
δημοσιοποίηση)

ΠΕ4

ΠΕ4

ΠΕ5

1 ανά εταίρο
(6)

1

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
3.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΔ
Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας θα συμβάλει στο έργο με
τη μεγάλη εμπειρία της στην υλοποίηση διασυνοριακών έργων, στην ανάπτυξη του
θεματικού τουρισμού και την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στην Ήπειρο, στη
χάραξη πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο, για την
αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών μέσω της χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών
και εργαλείων, όπως το GIS. Τέλος, θα συμβάλει με την εμπειρία της στη διαχείριση
των διασυνοριακών έργων, γεγονός σημαντικό. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα ηγηθεί του
έργου και θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση του έργου
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης. Πέρα από το γενικό
συντονιστικό της ρόλο, η Περιφέρεια θα συντονίσει επίσης την εφαρμογή όλων των
τοπικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας.
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Ο ΚΔ είναι υπεύθυνος για το ΠΕ1, συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας και είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Web-GIS (Παραδοτέο στο ΠΕ5)
3.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΔ1 επαρχία της Πάντοβα
Η επαρχία της Πάντοβα, θα συμβάλει στο έργο με την εμπειρία της στην υλοποίηση
διασυνοριακών έργων, είτε ως ηγέτης εταίρος, είτε ως απλός εταίρος. Μεταξύ αυτών
των έργων, περιλαμβάνεται σημαντική υποδομή μεταφορών, επιτρέποντας στην
Επαρχία να προσθέσει αξία στην εταιρική σχέση όσον αφορά στις υποδομές των
μεταφορών και λόγω της σχετικής εμπειρίας της. Η επαρχία της Πάντοβα θα
εφαρμόσει όλες τις τοπικές δραστηριότητες του προγράμματος, ενώ θα συμμετάσχει
επίσης στην υλοποίηση όλων των κοινών δραστηριοτήτων. Η επαρχία της Πάντοβα
μπορεί να συνεργάζεται στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών που
σχετίζονται με τον θεματικό τουρισμό και τη γαστρονομία. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο
σημαντικό, η επαρχία μπορεί να εφαρμόσει το μεγαλύτερο μέρος των
αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του έργου σε τοπικό επίπεδο και στο πλαίσιο
της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στην περιοχή του Βένετο. Άλλωστε, είναι σε
θέση να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, τους οικονομικούς συνεταιρισμούς
και τους τοπικούς μετόχους για την υλοποίηση των στόχων του έργου.
Ο ΤΔ1 είναι υπεύθυνος για το ΠΕ4 και συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας.
ΤΔ2 Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Dubrovnik-Neretva County -RDA
DUNEA
Ο DUNEA θα συμμετέχει στο έργο των τοπικών βασικών μετόχων, όπως η
Περιφερειακή Επιτροπή Τουρισμού, το τουριστικό συμβούλιο του Δήμου της Vela
Luka, η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δημοτική εταιρεία του
Ντουμπρόβνικ, τουριστικά γραφεία από ολόκληρη την περιοχή, το Πολιτιστικό κέντρο
του Δήμου της Vela Luka και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας, προωθώντας παράλληλα
το έργο μέσα από αυτά.Ο DUNEA θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των
τοπικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα με τη συμμετοχή σε αυτό το έργο θα
προωθήσει την τοπική ταυτότητα και την παράταση της τουριστικής περιόδου σε όλη
τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης, μέσω του πιλοτικού προγράμματος για την περιοχή,
θα προσελκύσει τουρίστες με πιο υψηλό εισόδημα και τουρίστες που ενδιαφέρονται
για ειδικά θέματα. Τέλος, ο DUNEA θα συνεισφέρει στο έργο με την ευρεία εμπειρία
του στην προώθηση του τουρισμού και των διασυνοριακών έργων, γεγονός
σημαντικό.
O ΤΔ2 είναι υπεύθυνος για το ΠΕ4 και συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας.
ΤΔ3 Οργανισμός Ανάπτυξης Οικονομικής Περιφέρειας του Σαράγιεβο (SERDA)
Ο SERDA πρόκειται να συνεισφέρει στο έργο μέσω της ανάληψης καθηκόντων των
εμπλεκομένων φορέων (αειφορία και συνάφεια), μέσω της προώθησης του έργου
μέσω των διαφημιστικών καναλιών SERDA και Ceppei και μέσα από την εμπειρία και
τη συμβολή της γνώσης από προηγούμενα προγράμματα για τον τουρισμό (π.χ.
έγγραφα στρατηγικής που ο SERDA δημιούργησε για τους ιδρυτές του και τους
εταίρους, το Master Plan του Τουρισμού για τα Ολυμπιακά όρη στο Σεράγεβο, το
Master Plan για την ανάπτυξη του τουρισμού της παλιάς βασιλικής πόλης Bobovac
και τη Στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Άνω Podrinje). Ο SERDA θα
αναλάβει την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του έργου, που θα λάβει χώρα

16

στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων τοπικών φορέων
και θα συμμετέχει σε όλες τις κοινές δραστηριότητες.
Ο ΤΔ3 είναι υπεύθυνος για την ΠΕ3 και συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας.
ΤΔ4 Δήμος Αγίων Σαράντα
Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής και την κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση των κατοίκων της. Αλλά επίσης θα ενέχει ένα αμοιβαίο όφελος καθώς η
πόλη θα επωφεληθεί από το έργο και το έργο θα είναι επιτυχημένο λόγω της
συμμετοχής του αλβανού εταίρου του έργου με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της
περιοχής αυτής. Ο Δήμος θα συμβάλει, επίσης, με τη συμμετοχή των τοπικών
φορέων, όπως οι ξενοδοχειακές-τουριστικές επιχειρήσεις των Αγίων Σαράντα, τα
ταξιδιωτικά γραφεία, η γυμνασιακή σχολή τουρισμού των Αγίων Σαράντα, η
οικονομική σχολή, τα εστιατόρια, τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και οι εφημερίδες,
ενώ θα αναλάβει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο και θα
συμμετάσχει στην υλοποίηση των κοινών δραστηριοτήτων.
Ο ΤΔ3 συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας.
ΤΔ5 Περιφέρεια της Μάρκε
Ο ρόλος κάθε εταίρου στο έργο είναι να μοιραστεί με τους υπόλοιπους εταίρους
προσωπικές εμπειρίες σχετικές με το τρέχον έργο. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια
της Μάρκε θα φέρει στο προσκήνιο την ώριμη εμπειρία της προώθησης και της
ανάκτησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου,
η περιοχή θα προάγει την ποιότητα των δομών και των υπηρεσιών της. Η
Περιφέρειας της Μάρκε θα περιλαμβάνει, επίσης, τοπικούς φορείς, όπως το
Aerdorica (αεροδρόμιο), επαγγελματικές ενώσεις, τους Δήμους, τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες,
περιβαλλοντικές ενώσεις κλπ, ενώ θα είναι υπεύθυνη για τον
συντονισμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και θα προσφέρει την εμπειρία της
στην ανάπτυξη των εφαρμογών για την κινητή τηλεφωνία και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για το έργο.
Η ΤΔ5 είναι υπεύθυνη για το ΠΕ2 και συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας.
3.3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Όλα τα στελέχη και από τον κύριο ανάδοχο και τους εταίρους τους αντιπροσώπους
προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ρόλος

Ονοματεπώνυμο

Εταιρεία / Οργανισμός

ΣτοιχείαΕπικοινωνίας
(email)

Προσωπικό ΚΔ

Βίκυ Ηγουμενίδου

Π.Ε. Ηπείρου

v.igoumenidou@php.gov.gr

Προσωπικό ΚΔ

Μαίρη Στεργίου

Π.Ε. Ηπείρου

mstergiou@epirussa.gr

Προσωπικό ΚΔ

Ελένη Καλαμπόκα

Π.Ε. Ηπείρου

e.kalampoka@php.gov.gr
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Ρόλος

Ονοματεπώνυμο

Εταιρεία / Οργανισμός
Επαρχία της Πάντοβα

Προσωπικό ΤΔ1

Προσωπικό ΤΔ1

Προσωπικό ΤΔ1

Lisa Dovico

Επαρχία της Πάντοβα

Andrea Pilonato

Marco Selmin

ΣτοιχείαΕπικοινωνίας
(email)
lisa.dovico@provincia.padova
.it

andrea.pilonato@provincia.pa
dova.it

Επαρχία της Πάντοβα

marco.selmin@provincia.pad
ova.it

fmilos@dunea.hr

Προσωπικό ΤΔ2

Franica Milos

DUNEA

Προσωπικό ΤΔ2

Melanija Milić

DUNEA

Προσωπικό ΤΔ2

Renata Mozara

DUNEA

rmozara@dunea.hr

Προσωπικό ΤΔ3

Belma Pašić

SERDA

belma@serda.ba

Προσωπικό ΤΔ4

Entela Kaleshi

Δήμος Αγ. Σαράντα

entela.kaleshi@yahoo.com

Δήμος Αγ. Σαράντα

telibita@yahoo.com

Προσωπικό ΤΔ4

mmilic@dunea.hr

Προσωπικό ΤΔ4

Teuta Stroka

Δήμος Αγ. Σαράντα

teuta.stroka@yahoo.com

Προσωπικό ΤΔ5

Giovanni Dannuzio

Περιφέρεια της Μάτσε

giovanni.dannunzio@regione.
marche.it

Προσωπικό ΤΔ5

Paola Micucci

Περιφέρεια της Μάτσε

paola.micucci@regione.marc
he.it

Προσωπικό ΤΔ5

Cecilia Gobbi

Περιφέρεια της Μάτσε

cecilia.gobbi@regione.march
e.it

Προσωπικό ΤΔ5

Federica Rotatori

Περιφέρεια της Μάτσε

federica.rotatori@regione.mar
che.it

Προσωπικό ΤΔ5

Carla Alfonsi

Περιφέρεια της Μάτσε

carla.alfonsi@regione.marche
.it

Οποιαδήποτε αλλαγή του Υπεύθυνου Έργου του Αναδόχου υπόκειται σε έγγραφη
συμφωνία της Επιτροπής.
3.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Κάθε εταίρος, ως κύριος ανάδοχος, έχει την πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που παρέχονται από τους υπεργολάβους του.
Το ΕΔΠ περιέχει μια λίστα του (των) υπεργολάβου (ων) που χρησιμοποιούνται από
τον κάθε εταίρο:
Υπεργολάβος

Ονοματεπώνυμο

Εταιρεία / Οργανισμός

ΣτοιχείαΕπικοινωνία
ς (email)

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Νίκος Δημητριάδης

STRATIS Ltd.

ndimit@stratis.com.gr

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Νεφέλη Δημητριάδη

STRATIS Ltd.

nefelid@stratis.com.gr
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Υπεργολάβος

Ονοματεπώνυμο

Εταιρεία / Οργανισμός

ΣτοιχείαΕπικοινωνία
ς (email)

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Κώστας Οικονομόπουλος

STRATIS Ltd.

cosoik@stratis.com.gr

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Νίκη Ζαχαριουδάκη

STRATIS Ltd.

nikizax@stratis.com.gr

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Κατιάνα Χούλη

STRATIS Ltd.

katianahouli@gmail.com

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Πέγγυ Καλουμένου

STRATIS Ltd.

kaloumenoupeggy@gm
ail.com

Ανάδοχος ΚΔ - Π. Ηπείρου

Κωνσταντίνος Παπανικολάου COMITECH

kspapanik@comitech.gr

Ανάδοχος ΤΔ1 - Επαρχία της Veronica Ruzzante
Πάντοβα

CORVALLIS

Veronica.Ruzzante@cor
vallis.it

Ανάδοχος ΤΔ5 - Περιφέρεια
της Μάκε

CaterinaDauria

SVIMSPA

cdauria@svimspa.it

Ανάδοχος ΤΔ5 - Περιφέρεια
της Μάκε

Vanessa Conigli

SVIMSPA

vconigli@svimspa.it

Ανάδοχος ΤΔ5 - Περιφέρεια
της Μάκε

ValentinaRomagnoletti

SVIMSPA

vromagnoletti@svimspa
.it

Ανάδοχος ΤΔ5 - Περιφέρεια
της Μάκε

Claudia Monaldi

SVIMSPA

cmonaldi@svimspa.it

Ανάδοχος ΤΔ5 - Περιφέρεια
της Μάκε

SmeraldaTornese

SVIMSPA

smeralda_tornese@hot
mail.com

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
Η διαδικασία κλιμάκωσης είναι μια διαδικασία με την οποία προβλήματα του έργου
και άλλες εξαιρέσεις τίθενται προοδευτικά σε υψηλότερα επίπεδα προσοχής της
διοίκησης.
Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου:


οι εξαιρέσεις έργου πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια κλιμάκωσης, ή / και



δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα θέματα του έργου ή σχετικά
με προβλήματα που προκύπτουν.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
στη διαδικασία κλιμάκωσης:


ένας εταίρος είναι σιωπηλός, δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται σε e-mail ή άλλες
μορφές επικοινωνίας για περισσότερες από 10 ημέρες, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση σχετικά με την απουσία του.



ένας εταίρος δεν παραδίδει τα παραδοτέα εμπρόθεσμα, χωρίς κοινοποίηση
για την επικείμενη καθυστέρηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα,
επηρεάζοντας τη συνολική επιτυχία του έργου και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ
των παραδοτέων.



οι εταίροι αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά σημαντικές
τροποποιήσεις του έργου, για παράδειγμα, σχετικά με την ανακατανομή του
προϋπολογισμού και το αίτημα παράτασης του έργου.
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Οι εταίροι αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά στην
ολοκλήρωση συγκεκριμένων παραδοτέων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την
επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου.



Οι εταίροι αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν συμμορφώνονται με τους
κανόνες και τους κανονισμούς του προγράμματος του Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας για την Αδριατική.



Οι εταίροι δεν ακολουθούν τις προσυμφωνημένες διαδικασίες συνεργασίας.
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4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Η πρόοδος του έργου καταγράφεται με τη μορφή μιας Έκθεσης Προόδου του Έργου,
η οποία παράγεται από τον ΚΔ με όλες τις συνεισφορές των ΕΕΡ και αποστέλλεται
στην ΚΤΓ.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες με σκοπό την
διευκόλυνση της παρακολούθησης και των ελέγχων.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να ενημερώνεται σε μηνιαία βάση μέχρι
την οριστική παραλαβή. Η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου θα
πρέπει να λάβει χώρα πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση για την πρόοδο.
Οι συνεδριάσεις για την πρόοδο του έργου, καθώς και οι Άτυπες συνεδριάσεις
Τεχνικού Χαρακτήρα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, προκειμένου να
διασφαλιστεί η πρόοδος του έργου.
Ο ΚΔ βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους εταίρους και είναι υπεύθυνος για την
αναγνώριση της ανάγκης για συχνότερες συναντήσεις ή για πρόσθετες συναντήσεις,
προκειμένου να παρακολουθεί καλύτερα το έργο.
Ο ΚΔ είναι υπεύθυνος για τη συνολική μέτρηση της προόδου και της
παρακολούθησης του έργου.
4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στόχος της υιοθέτησης των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί ότι το έργο:


Παράγει τα απαιτούμενα προϊόντα που πληρούν τα καθορισμένα Κριτήρια
Αποδοχής.



Διεξάγεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τα σχέδια των
πόρων και του προϋπολογισμού.



Παραμένει βιώσιμο.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι των διεργασιών πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα του έργου:
Αξιολογήσεις της ποιότητας και διαδικασία έγκρισης
Ο ΤΔ που είναι υπεύθυνος για κάθε ΠΕ, όπως ορίζεται στην παρούσα ΕΔΠ (όπως
και στην αίτηση R1 - Αίτηση) θα παρέχει εσωτερικές αξιολογήσεις της ποιότητας κατά
την παράδοση από τον κάθε εταίρο των παραδοτέων, σε δύο χρόνους: 1 έλεγχο
ποιότητας κατά την παράδοση και 1 έλεγχο ποιότητας κατά την τελική παράδοση
(δηλαδή αφότου έχουν συμπεριληφθεί οι προτεινόμενες αλλαγές, βελτιώσεις και
τροποποιήσεις από τον υπεύθυνο ΤΔ).
Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος ΤΔ ειδοποιεί τον ΚΔ όσον αφορά στην έγκριση των
παραδοτέων και ο ΚΔ παρέχει την τελική έγκριση, στο πλαίσιο μιας γενικής
εποπτείας της ποιότητας του έργου.
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Παρακολούθηση των αρχείων του έργου και της αλληλογραφίας μέσω e-mail
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα του έργου, όλα τα
έγγραφα του έργου θα πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με το συμφωνηθέν
πρότυπο.
Σε όλη την αλληλογραφία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου, όλοι οι εταίροι
πρέπει να αναφέρουν στην αρχή του θέματος του e-mail, το ακρωνύμιο του έργου
(ADRIATIC ROUTE).
Το ίδιο πρωτόκολλο ισχύει ως πρότυπη συμφωνία ονοματολογίας των αρχείων για
όλα τα έγγραφα του έργου.
Επίσης, σε όλα τα έγγραφα οι τυπικές συμβάσεις για την ονομασία των αρχείων θα
πρέπει να αναφέρουν και την ημερομηνία και την έκδοση, όταν εφαρμόζονται στο
πρότυπο των ΗΠΑ (YYMMDD) για λόγους ευρετηρίασης.
Τα τυποποιημένα έντυπα αναφορών πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα λογότυπα
και τους τίτλους του Έργου και των προτύπων που ισχύουν για όλα τα έγγραφα του
έργου.
Τα πρότυπα έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ2 από τον ΤΔ5 τα οποία πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για όλα τα παραδοτέα, καθώς και για τα άλλα έγγραφα του έργου,
όπως για τις Παρουσιάσεις σε Συνεδριάσεις, το Πρόγραμμα Επικείμενων
Δραστηριοτήτων, τις Ημερήσιες Διατάξεις των Συνεδρίασεων και τα Πρακτικά των
Συνεδριάσεων.
Παρακολούθηση των υπεργολάβων
Η παρακολούθηση των υπεργολάβων είναι υπό την ευθύνη του κάθε ΤΔ, ο οποίος
έχει αναθέσει την υπεργολαβία του έργου στον υπεργολάβο.
Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπεργολάβων κάθε ΤΔ
πρέπει να λάβει υπόψη του το θέμα των διαδικασιών επαλήθευσης και των σημείων
ελέγχου με βάση:


την Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη δράση



μιας σύντομης περιγραφής του τι πρόκειται να επαληθευτεί π.χ. του υποσυστήματος, της τεκμηρίωσης κ.λπ.



του πότε θα λάβει χώρα π.χ. δηλωμένη συχνότητα ή στο τέλος μιας φάσης
(ολοκλήρωση ενός εγγράφου, λήξη της παραγωγής, κ.λπ.)



της μορφής των μέτρων που πρέπει να ληφθούν π.χ. επιθεώρηση,
λεπτομερής έλεγχος, αναθεώρηση, λογιστικός έλεγχος κ.λπ.



το είδος των αρχείων που θα παραχθούν και θα διατηρηθούν (έκθεση
επιθεώρησης, έντυπο αποδοχής των αποτελεσμάτων των δοκιμών, έκθεση
λογιστικού ελέγχου κλπ).

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
5.1 ΠΛΗΡΩΜΗ
Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος πληρωμών, με σαφή καθορισμό της αιτιολογίας
για κάθε πληρωμή.
Οι εταίροι υποχρεούνται να αναφέρουν τις δαπάνες τους στην πλατφόρμα ΟΠΣ,
όποτε εξυπηρετούνται, αλλά πάντα τηρώντας τις προθεσμίες της 31ης Ιανουαρίου,
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30ής Απριλίου, 30ής Ιουνίου και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, όταν οι εκθέσεις των
έργων υποβάλλονται στο Κοινή Τεχνική Γραμματεία (JTS).
Η διαδικασία πληρωμής έχει ως εξής:


Κάθε εταίρος εισάγει τις
Πληροφοριακό Σύστημα).



Αφού γίνει η εισαγωγή των δαπανών, ο Ελεγκτής Πρώτου Βαθμού της κάθε
χώρας, ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών που υποβλήθηκαν. Η όλη
διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες.



Σε περίπτωση που όλα είναι ορθά, τότε ο Ελεγκτής Πρώτου Βαθμού εκδίδει
τη Δήλωση Εγκυρότητας των Δαπανών (ΔΕΔ) και την «ανεβάζει» στο ΟΠΣ.



Μόλις ο Κύριος Δικαιούχος δει μία ή περισσότερες ΔΕΔ στο ΟΠΣ, μπορεί να
κινήσει τη διαδικασία της Αίτησης για Αποζημίωση και να την αποστείλει στη
Διαχειριστική Αρχή.



Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει την ορθότητα της Αίτησης, μια διαδικασία που
μπορεί να διαρκέσει έως και 45 ημέρες.



Στην περίπτωση που όλα είναι ορθά, η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει την Εντολή
Πληρωμής και στέλνει την εντολή αποζημίωσης στο Λογιστήριο του
Προγράμματος, προκειμένου αυτό να πραγματοποιήσει την πληρωμή στον
Κύριο Δικαιούχο. Η διαταγή πληρωμής θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του
ΟΠΣ.



Από τη στιγμή που ο Κύριος Δικαιούχος λάβει την πληρωμή, πρέπει να κάνει
τα σχετικά εμβάσματα προς τους λοιπούς εταίρους του έργου.

δαπάνες

του

στο

ΟΠΣ

(Ολοκληρωμένο

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει με σαφήνεια τα προϊόντα που απαιτούν επίσημη
αποδοχή:

Φάση του
έργου

Παραδοτέα

Αναθεώρηση

Τελική
Αναθεώρηση

Στόχος
Ημερομηνίας
Έγκρισης

Έγκριση
(Ν ή Ο)

5.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την τελική αποδοχή από την Κοινή
Τεχνική Γραμματεία, η κοινοπραξία προχωράει στις Διοικητικές Διαδικασίες
Ολοκλήρωσης του έργου.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι Κύριοι Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν την
τελική έκθεση προς τη Διαχειριστική Αρχή, το αργότερο 6 μήνες μετά τη λήξη του
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έργου (ημερομηνία λήξης), δίνοντας μια ποιοτική περίληψη του έργου στο σύνολό
του.
Η έκθεση αυτή, η οποία αντικαθιστά την Τελική Έκθεση Προόδου του έργου, πρέπει
να παρέχει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων του έργου. Θα
πρέπει επίσης να τονιστεί πώς μια διασυνοριακή συνεργασία έχει συμβάλει στην
επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και θα πρέπει να περιλαμβάνει
λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να εξασφαλιστεί
η διατήρησή τους στο μέλλον. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικές
πληροφορίες σχετικά με όλες τις πιστοποιημένες δαπάνες (DVEs).
Όπως και η Έκθεση Προόδου του Έργου, η Τελική Έκθεση θα πρέπει να
περιλαμβάνει:


αναλυτική έκθεση όλων των δραστηριοτήτων του έργου στο σύνολό του, την
επίτευξη των εκροών και των αποτελεσμάτων, τα παραχθέντα παραδοτέα και



χρηματοοικονομική έκθεση σχετικά με όλες τις πιστοποιημένες δαπάνες του
έργου και την αίτηση αποζημίωσης



σχετικά επισυναπτόμενα, όπως έγγραφα επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Βήματα για την τελική αποζημίωση, μετά τη λήξη του έργου:


Διαβίβαση της τελικής Έκθεσης Προόδου από κάθε Τελικό Δικαιούχο στον
αρμόδιο Ελεγκτή Πρώτου Βαθμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία λήξης της περιόδου υλοποίησης του έργου.



Επαλήθευση των εκθέσεων προόδου από το αρμόδιο Γραφείο Ελεγκτή
Πρώτου Βαθμού.



Δηλώσεις σχετικά με την Επικύρωση των Δαπανών που εκδίδονται από την
τον αρμόδιο Ελεγκτή Πρώτου Βαθμού και διαβιβάζονται στο Τελικό Δικαιούχο
και στους Κύριο Δικαιούχο, Διαχειριστική Αρχή και Αρχή Πιστοποίησηςμέσω
του ΟΠΣ.



Προετοιμασία και υποβολή της Αίτησης Αποζημίωσης (ΑΑ), από τον Κύριο
Δικαιούχο.



Υποβολή της Τελικής Έκθεσης από τον Κύριο Δικαιούχο.



Επαλήθευση από τη Διαχειριστική Αρχή Κοινή Τεχνική Γραμματεία του
υπέβαλε την αίτησης αποζημίωσης και την τελική έκθεση.



Διαταγή πληρωμής που εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή στο Λογιστήριο
του Προγράμματος, για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης
στον Κύριο Δικαιούχο.
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6. ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
6.1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ GOOGLE DRIVE ΚΑΙ GOOGLE CALENDAR
Google Drive
Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης σε cloud που επιτρέπει την
αποθήκευση εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο κ.ά. στο διαδίκτυο. Τα Google Docs,
Google Sheets και άλλες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
δημιουργία και την επεξεργασία διάφορων τύπων αρχείων.

Με το Google Drive στο διαδίκτυο, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να:


Να δημιουργήσει, να προσθέσει, ή να «ανεβάσει» ένα αρχείο με ένα μόνο
πάτημα πλήκτρου.



Να βρει εύκολα και να προσθέσει κοινόχρηστα αρχεία.



Να επιλέξει ένα αρχείο με ένα μόνο κλικ και να το ανοίξει με διπλό κλικ.



Να σύρει και να βάλει σε ένα χώρο της επιλογής του τα αρχεία και τους
φακέλους, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια επιφάνεια εργασίας.



Να μοιραστεί αρχεία με άλλους και να επιλέξει τι μπορούν να κάνουν με αυτά:
θέαση, εισαγωγή σχολίων, ή επεξεργασία.



Να έχει πρόσβαση σε αρχεία, ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένος στο
Διαδίκτυο.

Google Docs
Τα Google Docs, Sheets και Slides είναι εφαρμογές παραγωγικότητας που
επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει διαφορετικά είδη ηλεκτρονικών εγγράφων,
να εργαστεί σε αυτά σε πραγματικό χρόνο με άλλους ανθρώπους και να τα
αποθηκεύσει στο δικό του Google Drive σε απευθείας σύνδεση.
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Δημιουργία εγγράφων με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ξεκινήστε ένα νέο
έγγραφο στα Docs (Έγγραφα), ένα νέο υπολογιστικό φύλλο στα Sheets (Φύλλα), και
μια νέα παρουσίαση στα Slides (Διαφάνειες).

Γρήγορα βρείτε το κατάλληλο αρχείο. Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο
κειμένου για να αναζητήσετε το αρχείο σας, ταξινομήστε τα αρχεία σας κάνοντας κλικ
στο Sort icon (εικονίδιο ταξινόμησης), ή αναζητήσετε τους φακέλους σας και αρχεία
non-Google (εκτός Google) πατώντας τον File picker (επιλογέα αρχείου).

Εύκολη πρόσβαση στα Έγγραφα σας, στα Φύλλα σας και στις Διαφάνειές
σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των Εγγράφων, των Φύλλων και των
Διαφανειών, ή να δείτε όλα τα αρχεία σας στο Google Drive.
GOOGLE CALENDAR

Κοινή χρήση χρονοπρογράμματος

Υπενθυμίσεις - Ειδοποιήσεις μέσω e-mail

Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις - Οι εταίροι μπορούν να απαντούν σε
προσκλήσεις για εκδηλώσεις μέσω e-mail ή μέσω του Google Calendar

Ημερολόγιο εν κινήσει - Δείτε το ημερολόγιό σας όταν είστε μακριά από το
γραφείο σας με αμφίδρομο συγχρονισμό με το τηλέφωνο ή το tablet σας

Εργασία χωρίς σύνδεση - Δείτε το χρονοπρόγραμμά σας, ακόμα κι αν δεν
έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

6.2 ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Google Drive και το Google Calendar έχουν σχεδιαστεί για την διευκόλυνση της εξ
αποστάσεως συνεργασίας για την επιτυχή εφαρμογή του Adriatic Route Project.
Η δομή του Google Drive για το Adriatic Route Project παρουσιάζεται στην
παρακάτω προεπισκόπηση:
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Προεπισκόπηση της δομής φακέλων Google Drive του Έργου Adriatic Route για το ΠΕ1:
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Προεπισκόπηση της δομής φακέλων Google Drive του Έργου Adriatic Route για το ΠΕ2:

Προεπισκόπηση της δομής φακέλων Google Drive του Έργου Adriatic Route για το ΠΕ3:
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Προεπισκόπηση της δομής φακέλων Google Drive του Έργου Adriatic Route για το ΠΕ4:

Προεπισκόπηση της δομής φακέλων Google Drive του Έργου Adriatic Route για το ΠΕ5:
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Διαχείριση
Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργηθεί από τον ΚΔ ένας λογαριασμός στο
Gmail: adriaticroute@gmail.com.
Αυτός ο λογαριασμός ορίζεται ως Διαχειριστής τόσο του Google Drive, όσο και των
εργαλείων του Google Calendar και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων στα e-mails συγκεκριμένων εμπλεκομένων
φορέων.
Ο λογαριασμός του Adriatic Route στο Google και τα εργαλεία του Google Drive και
του Google Calendar διαχειρίζονται από τον ΚΔ.
Ο ΚΔ είναι επίσης υπεύθυνος για την επικαιροποίηση όλου του περιεχομένου που
σχετίζεται με την Διαχείριση του έργου, όπως για παράδειγμα ο κατάλογος με e-mails
των εκπροσώπων των εταίρων και των υπεργολάβων, το νέο χρονοδιάγραμμα
επικείμενων δραστηριοτήτων, καθώς και άλλα έγγραφα αναφοράς για κοινή χρήση,
στο ΠΕ1 (στον φάκελο ΠΕ1).
Δικαιώματα Επεξεργασίας
Όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων και οι υπεργολάβοι που βρίσκονται στον κατάλογο
καλούνται να συμμετάσχουν στο Google Drive του έργου, τόσο για να δουν, όσο και
για να επεξεργαστούν αρχεία.
Ο ΚΔ πρέπει πάντα να δίνει άδεια σε ένα νέο συμμετέχοντα και να τον προσκαλεί για
να μοιραστεί με τους υπόλοιπους το Google Drive.
Πρωτόκολλα της χρήσης του Google Drive
Λόγω του ότι τα δικαιώματα επεξεργασίας παρέχονται σε όλους, τα πρωτόκολλα
συνεργασίας πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως συνεργασίας μέσω αυτών των
διαδικτυακών εργαλείων, η ασφάλεια των εγγράφων που «ανεβάζονται» και η προσυμφωνημένη δομή των φακέλων.
Οι ΤΔ πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνοι όσον αφορά στη χρήση του περιεχομένου του
Google Drive, και συγκεκριμένα να μην διαγράψουν οποιοδήποτε υλικό έχει «ανέβει»
από άλλους εταίρους.
Τροποποίηση αρχείων και ενημέρωση
Όταν τα αρχεία τροποποιούνται, όλοι οι ΤΔ πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο
Google Docs (Έγγραφα Google) για να τροποποιήσουν το έγγραφο διαδικτυακά
(word, excel, power point κλπ) και να το αποθηκεύσουν με μία νέα ένδειξη στην
ονομασία του αρχείου, στην οποία να αναφέρεται η συγκεκριμένη έκδοση.
Μόλις το συγκεκριμένο έγγραφο έχει ολοκληρωθεί (ως περιεχόμενο και μορφή) και
ύστερα από κοινοποίηση στον ΚΔ, ο υπεύθυνος ΤΔ θα πρέπει να διαγράψει όλες τις
παλιές εκδόσεις και να αφήσει αυτή την τελική έκδοση στο Google Drive.
Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για άλλο υλικό, όπως φωτογραφίες ή
αρχεία .pdf που δεν μπορούν να επεξεργαστούν με τα παρεχόμενα διαδικτυακά
εργαλεία: κάθε νέα έκδοση πρέπει να έχει την κατάλληλη ένδειξη στο όνομα του
αρχείου και μετά την ολοκλήρωση του τελικού αρχείου πρέπει αυτό να «ανεβαίνει»
και όλες οι παλιές εκδόσεις να διαγράφονται προσεκτικά, μετά από κοινοποίηση στον
ΚΔ για το θέμα αυτό.
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Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, κάθε εταίρος έχει τη δυνατότητα να διαγράψει μόνο τα
αρχεία που έχουν «ανέβει» ή επεξεργαστεί από τον ίδιο και όχι να αλλάξει με
οποιονδήποτε τρόπο ή να διαγράψει το περιεχόμενο που ανέβασαν οι άλλοι εταίροι.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός διαδικτύου
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από συμφωνία με όλους τους εταίρους ότι όλες οι παλιές
εκδόσεις του ανεβασμένου υλικού έχουν διαγραφεί και οι τελικές εκδόσεις έχουν
ανεβαστεί, ο ΚΔ θα κάνει ένα πλήρες back-up σε ένα αρχείο .ZIP (μέσω της επιλογής
Dowload («κατέβασμα»)) ως αρχείο .ZIP του συνόλου των περιεχομένων του Adriatic
Route Google Drive, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο ένα back-up εκτός διαδικτύου, με
την ημερομηνία του back-up όπως αναφέρεται στο όνομα του αρχείου .zip.
Δομή φακέλων
Η δομή του φακέλου στο Google Drive θα διατηρηθεί όπως παρουσιάζεται στο
παρόν ΕΔΠ, χωρισμένη κατ’ αρχήν σε πακέτα εργασίας και, στη συνέχεια, μέσα σε
κάθε πακέτο εργασίας, θα υπάρχει ένας ξεχωριστός φάκελος για κάθε ΤΔ:
ΠΕ1
ΠΕ1-ΚΔ
ΠΕ1-ΤΔ1
ΠΕ1-ΤΔ2
ΠΕ1-ΤΔ3
ΠΕ1-ΤΔ4
ΠΕ1-ΤΔ5
Στο ΠΕ1, ο ΚΔ ανεβάζει μερικά έγγραφα αναφοράς για γενική χρήση, όπως:


Τον κατάλογο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
αντιπροσώπων των εταίρων και των υπεργολάβων



Το Πρόγραμμα των Επικείμενων Δραστηριοτήτων



Τα πρότυπα Αναφορών

(e-mail)

των

Ο ΚΔ είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των τελικών εκδόσεων των εγγράφων που
αφορούν στη διαχείριση του έργου και όλοι οι ΕΕΡ είναι υπεύθυνοι για να ανεβάσουν
τις τελικές εκδόσεις των παραδοτέων τους που ανήκουν στο ΠΕ1 στους
συγκεκριμένους φακέλους, με ένδειξη ανά εταίρο.
Τυχόν υποφακέλοι που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε έναν από τους φακέλους
πρώτου επίπεδου από έναν ΕΕΡ για έναν συγκεκριμένο σκοπό, πρέπει να
περιλαμβάνουν την ένδειξη του ονόματος του εταίρου (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ), καθώς και μια
σαφή ένδειξη του σχετικού Παραδοτέου (1.1.1, 1.2.1 κλπ).
ΠΕ2
ΠΕ2-ΚΔ
ΠΕ2-ΤΔ1
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ΠΕ2-ΤΔ2
ΠΕ2-ΤΔ3
ΠΕ2-ΤΔ4
ΠΕ2-ΤΔ5
Στο ΠΕ2, ο ΤΔ5 «ανεβάζει» μερικά έγγραφα αναφοράς για γενική χρήση, όπως:


Τη Συμμετοχή στην λίστα excel των συνεδρίων



Το Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο



Τα Πρότυπα

Ο ΤΔ5 είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των τελικών εκδόσεων των εγγράφων που
αφορούν στα γενικά έγγραφα του ΠΕ2 και όλοι οι ΕΕΡ είναι υπεύθυνοι για να
«ανεβάσουν» τις τελικές εκδόσεις των παραδοτέων τους στο ΠΕ2 στους
συγκεκριμένους φακέλους, με ένδειξη ανά εταίρο.
Τυχόν υποφακέλοι που δημιουργούνται σε κάθε ένα από τους φακέλους του πρώτου
επιπέδου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας ΕΕΡ για έναν συγκεκριμένο
σκοπό πρέπει να περιλαμβάνουν την ένδειξη του ονόματός του (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ),
καθώς και μια σαφή ένδειξη του σχετικού Παραδοτέου (2.1.1, 2.2.1 κλπ).
ΠΕ3
ΠΕ3-ΚΔ
ΠΕ3-ΤΔ1
ΠΕ3-ΤΔ2
ΠΕ3-ΤΔ3
ΠΕ3-ΤΔ4
ΠΕ3-ΤΔ5
Στο ΠΕ3, ο ΤΔ3 και ο ΚΔ ανεβάζουν κάποια έγγραφα αναφοράς για γενική χρήση,
όπως:


Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Παραδοτέα



Πρότυπα για τα Παραδοτέα

Ο ΤΔ3 και ο ΚΔ είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση των τελικών εκδόσεων των
εγγράφων που αφορούν στα γενικά έγγραφα του ΠΕ3 και όλοι οι ΕΕΡ είναι
υπεύθυνοι για να ανεβάσουν τις τελικές εκδόσεις των παραδοτέων τους βάσει του
ΠΕ2 στους συγκεκριμένους φακέλους, με ένδειξη ανά εταίρο.
Τυχόν υποφακέλοι που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε ένα από τους φακέλους
του πρώτου επιπέδου από έναν ΕΕΡ για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να
περιλαμβάνουν την ένδειξη με το όνομα του ΕΕΡ (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ), καθώς και μια
σαφή ένδειξη του σχετικού Παραδοτέου (3.1.1, 3.2.1 κλπ).
ΠΕ4
ΠΕ4-ΚΔ
ΠΕ4-ΤΔ1
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ΠΕ4-ΤΔ2
ΠΕ4-ΤΔ3
ΠΕ4-ΤΔ4
ΠΕ4-ΤΔ5
Στο ΠΕ4, ο ΤΔ1 ανεβάζει μερικά σχετικά έγγραφα για γενική χρήση, όπως:


Τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Παραδοτέων



Τα Πρότυπα των Παραδοτέων

Ο ΤΔ1 είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των τελικών εκδόσεων των εγγράφων που
αφορούν στα γενικά έγγραφα του ΠΕ3 και όλοι οι ΕΕΡ είναι υπεύθυνοι για να
ανεβάσουν τις τελικές εκδόσεις των παραδοτέων τους βάσει του ΠΕ2 στους
συγκεκριμένους φακέλους, με ένδειξη ανά εταίρο.
Τυχόν υποφακέλοι που δημιουργούνται σε κάθε ένα από τους φακέλους του πρώτου
επιπέδου από έναν ΕΕΡ για έναν συγκεκριμένο σκοπό, πρέπει να περιλαμβάνουν
την ένδειξη με το όνομα του ΕΕΡ (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ), καθώς και μια σαφή ένδειξη του
σχετικού Παραδοτέου (4.1.1, 4.2.1 κ.λπ.).
ΠΕ5
ΠΕ5-ΚΔ
ΠΕ5-ΤΔ1
ΠΕ5-ΤΔ2
ΠΕ5-ΤΔ3
ΠΕ5-ΤΔ4
ΠΕ5-ΤΔ5
Στο ΠΕ5, ο ΚΔ «ανεβάζει» μερικά έγγραφα αναφοράς για γενική χρήση, όπως:


Τις Κατευθυντήριες Γραμμές στα Παραδοτέα



Τα Πρότυπα για τα Παραδοτέα

Ο ΚΔ είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των τελικών εκδόσεων των εγγράφων που
αφορούν στα γενικά έγγραφα του ΠΕ3 και όλοι οι ΕΕΡ είναι υπεύθυνοι για να
«ανεβάσουν» τις τελικές εκδόσεις των παραδοτέων τους στο ΠΕ5 στους
συγκεκριμένους φακέλους, με ένδειξη ανά εταίρο.
Τυχόν υποφακέλοι που δημιουργούνται από έναν ΕΕΡ σε κάθε έναν από τους
φακέλους του πρώτου επιπέδου για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να
περιλαμβάνουν την ένδειξη με το όνομα του εταίρου (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ), καθώς και μια
σαφή ένδειξη του σχετικού Παραδοτέου (5.1.1, 5.2.1 κλπ).
Πρότυπα ονομασίας αρχείων
Όλα τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί ή αναρτηθεί από τους ΕΕΡ του Έργου
πρέπει να περιλαμβάνουν στο όνομα του αρχείου τα εξής και με την ακόλουθη σειρά:


την ένδειξη του ονόματος του εταίρου (ΤΔ1, ΤΔ2, κλπ)



την ένδειξη ΠΕ (ΠΕ1, ΠΕ2 κλπ)



την ένδειξη του σχετικού Παραδοτέου (5.1.1, 5.2.1 κλπ)
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την έκδοση (και την ένδειξη «τελική», όταν είναι η τελική έκδοση που
αναρτάται)



την ημερομηνία τροποποίησης (κατά περίπτωση) κατά το πρότυπο των ΗΠΑ
για λόγους ευρετηρίασης: YYMMDD

Χρήση του Google Calendar (ημερολόγιο Google)
Τo Google Calendar είναι συνδεδεμένο με το Google Drive για το έργο Adriatic Route
μέσω του λογαριασμού adriaticroute@gmail.com.

Προεπισκόπηση του Google Calendar για τη δομή του έργου Adriatic Route (μήνας
Απρίλιος):
Ειδοποιήσεις δράσεων
Οι δράσεις πρέπει να «ανεβαίνουν» στο Google Calendar κάθε φορά που το
πρόγραμμα επικείμενων δραστηριοτήτων ενημερώνεται από τον ΚΔ, τον διαχειριστή
της πλατφόρμας.
Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να προσκαλούνται σε εκδήλωση, τοποθετώντας τον
συνολικό κατάλογο αλληλογραφίας στο τμήμα της πρόσκλησης, για να λαμβάνουν
αυτόματες ειδοποιήσεις: 1 εβδομάδα και 3 ημέρες πριν από κάθε καταληκτική
ημερομηνία.
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Χρωματισμός δράσεων
Οι δράσεις πρέπει να έχουν ένα χρώμα ανάλογα με το επίπεδο ή τη σπουδαιότητα,
την αυστηρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της εκπνοής της διορίας για την
συγκεκριμένη εργασία, ξεκινώντας από τα πιο ψυχρά χρώματα ως τα πιο θερμά: τα
ψυχρότερα χρώματα είναι μια χαλαρότερη ενδιάμεση διορία, το κόκκινο είναι μια
αυστηρή, σημαντική καταληκτική ημερομηνία.
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