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Το σύστημα Διαχείρισης Έργων  

Το σύστημα ∆ιαχείρισης Έργων είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που αποτελεί την ιδανική λύση για 

την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων (και όχι μόνο) έργων από τον σχεδιασμό έως την 

ολοκλήρωσή τους. Καλύπτει όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων, αλλά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση των μηνιαίων 

και τριμηνιαίων δελτίων. 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 Υποστηρίζει πλήρως την διαχείριση των στοιχείων του έργου: ημερομηνίες έναρξης/λήξης, στοιχεία 

υπευθύνων, επιχειρησιακό πρόγραμμα, φορείς χρηματοδότησης, άξονας προτεραιότητας, αριθμός 

πρόσκλησης, κωδικός MIS, προϋπολογισμός, ανάλυση σε υποέργα, κατηγορίες δαπανών, χωροθέτηση 

κλπ. 

 Υποστηρίζει όλες τις μεταβολές ενός έργου (σχεδιασμός, ένταξη, τροποποίηση, ολοκλήρωση, ακύρωση, 

κλπ.), τηρώντας ιστορικό όλων των καταστάσεων. 

 Παρακολουθεί τα προβλήματα του έργου, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειές τους. 

 Παρακολουθεί συμβάσεις ομάδας έργου (έναρξη, λήξη, προμηθευτής, ποσό κλπ.). 

 Παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων σχετικών με το έργο σε ψηφιοποιημένη μορφή. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των δεικτών έργου και υποέργων. 

 Παρέχει εύκολη καταχώρηση παραστατικών προμηθευτών, χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και 

γραμμάτιων είσπραξης. 

 Εξαγωγή αρχείου για ανάρτηση στην ∆ιαύγεια. 

 Παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης επιταγών. 

 Πληρωμή προμηθευτών με κατάθεση σε τράπεζα μέσω internet από αρχεία που εξάγει το σύστημα από 

τις εκκρεμείς δαπάνες και αυτόματη καταχώρηση των πληρωμών που έγιναν στην καρτέλα 

προμηθευτή, αυτόματη δημιουργία των αντίστοιχων άρθρων γενικής λογιστικής και αυτόματος 

συσχετισμός πληρωμών με δαπάνες. 

 Συσχετισμό δαπανών-πληρωμών, εσόδων-εισπράξεων. 

 Αυτόματη δημιουργία ακυρωτικών εγγραφών. 

 Έλεγχος υπέρβασης προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου, υποέργου, διαβάθμισης, κατηγορίας δαπάνης, 

σύμβασης. 

 Έλεγχος καταχώρησης δαπάνης βάση ημερομηνιών σύμβασης και προμηθευτές έργου. 
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 Έλεγχος υπέρβασης πληρωμένων δαπανών κατά την εντολή πληρωμής δαπάνης σε σχέση με 

εισπραχθείσες χρηματοδοτήσεις. 

 Παρέχει ποικιλία καταστάσεων και στατιστικών αναφορών (Ισοζύγιο Έργων, Κατάσταση 

Εσόδων/Εξόδων, Λογιστική Κατάσταση Πληρωμών, ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών, ∆ελτίο 

Παρακολούθησης Προόδου,  Οικονομική Κατάσταση Απορρόφησης, Αναλυτικό Καθολικό Έργων, 

Σύγκριση εσόδων/εξόδων με προηγούμενα έτη κλπ.). 

 ∆υνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης στις αναφορές των έργων σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. 

 ∆υνατότητα εξαγωγής αναφορών σε αρχεία .xls, .pdf. 

 ∆υνατότητα στους υπευθύνους έργων να «κλειδώνουν» τις εγγραφές των μηνών για τα έργα που 

έχουν ελεγχθεί ή υποβληθεί καταστάσεις. 

 Καταστάσεις Παρακρατήσεων, Βεβαιώσεις Παρακρατήσεων, Βεβαιώσεις Αμοιβών, Συγκεντρωτική 

κατάσταση τιμολογίων πελατών-προμηθευτών. 

 Αποτελέσματα ανά έργο και στις υπόλοιπες οντότητες γενική λογιστική, πάγια, επιταγές, προμηθευτές, 

χρηματοδότες πχ Ισοζύγιο γενικής λογιστικής ανά έργο, Καρτέλα γενικής λογιστικής ανά έργο, Κλείσιμο 

γενικής λογιστικής ανά έργο, Μητρώο παγίων ανά έργο, Ισοζύγιο παγίων ανά έργο, Αποσβέσεις παγίων 

ανά έργο, Καταστάσεις επιταγών ανά έργο, Ισοζύγιο προμηθευτών ανά έργο, Καρτέλα προμηθευτών 

ανά έργο, Μαζική εκτύπωση βεβαιώσεων αμοιβών ανά έργο, Μαζική εκτύπωση βεβαιώσεων 

παρακράτησης φόρου ανά έργο, Εκτύπωση καταστάσεων παρακράτησης φόρου ανά έργο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Διαχείρισης Έργων 

 Το σύστημα ∆ιαχείρισης Έργων αποθηκεύει όλα τα στοιχεία σε κεντρική βάση δεδομένων, 

εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους από καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και την 

διαθεσιμότητά τους στους χρήστες του συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους. 

 Το σύστημα διατηρεί τα δεδομένα από όλες τις χρήσεις οπότε υπάρχει η δυνατότητα άντλησης 

στοιχείων από πολλαπλές χρήσεις για συγκριτικά ή διαχρονικά αποτελέσματα έργων.  

 Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας στους χρήστες ένα λειτουργικό και 

εύχρηστο περιβάλλον, μέσα από το οποίο είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους γρήγορα 

και αποτελεσματικά. 

Συνοδευτικές Υπηρεσίες – Επεκτάσεις 

 Η 01 SOLUTIONS HELLAS αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη, παραμετροποίηση και εγκατάσταση του 

συστήματος, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη αξιοποίηση 

του συστήματος από τον οργανισμό. 
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 Η 01 SOLUTIONS HELLAS δύναται να αναλάβει εργασίες μετάπτωσης δεδομένων από υφιστάμενα 

συστήματα ή αρχεία όπου μπορεί ο φορέας να τηρεί στοιχεία. Τα συστήματα και αρχεία εξετάζονται 

κατά περίπτωση για την δυνατότητα εξαγωγής αξιοποιήσιμων πληροφοριών από αυτά. 

 Το σύστημα ∆ιαχείρισης Έργων κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από την 01 SOLUTIONS HELLAS, 

δίνοντας την δυνατότητα για την υλοποίηση προσαρμογών στην λειτουργία του συστήματος, 

προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ειδικευμένες ανάγκες του οργανισμού. 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές Οθόνες Εφαρμογής 
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Εικόνα 1: Μητρώο Έργων 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Κατάσταση Εσόδων/Εξόδων Έργων 
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Εικόνα 3: Καταχώρηση Δαπάνης 

 

 

Εικόνα 4: Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων  
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Εικόνα 5: Δελτίο Δήλωσης Δαπανών  
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