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ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

ΑΥΞΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ* 
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ΘΕΜΑ 
«Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων  

της Περιφέρειας Κρήτης» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και έχει θέσει σε 

εφαρμογή από τις αρχές του 2021 το νέο καινοτόμο Σύστημα 

Διαχείρισης Έργων. Η ηγεσία της Περιφέρειας, έχοντας διανύσει 

αρκετό χρονικό διάστημα με το προηγούμενο ατομοκεντρικό σύστημα 

διαχείρισης και παρακολούθησης των τεχνικών έργων και έχοντας 

διαπιστώσει τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος, προχώρησε 

σε εσωτερική αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμό των διαδικασιών 

μέσω της τυποποίησης και της ψηφιοποίησης τους.  

Οι νέες διαδικασίες, μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού των στελεχών 

της Περιφέρειας, αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Διαχείρισης Έργων, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών, της αιρετής διοίκησης και των σχέσεων με άλλες 

εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου 

συστήματος διακυβέρνησης έργων, η ενιαία αποτύπωση των φάσεων 

τους, το ενιαίο σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης τους, η δυνατότητα 

παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων, η διαχείριση 

πληροφορίας και γνώσης, η αξιοποίηση γεωχωρικής πληροφορίας 

καθώς και η υποστήριξη σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων 

καθιστούν την καινοτομία μοναδική για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά 

δεδομένα. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων σχεδιάστηκε, 

προτυποποιήθηκε και αναπτύχθηκε από ομάδα στελεχών της 

Περιφέρειας. Η πλατφόρμα συμπεριέλαβε τις καίριες παρατηρήσεις 

των στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχικού 

σχεδιασμού και ανάπτυξης ευέλικτης μεθοδολογίας (agile 

management) καθώς και της υποδομής γεωχωρικών δεδομένων της 

Περιφέρειας (GIS Crete). Οι προδιαγραφές της πλατφόρμας 

περιελάμβαναν την ανάγκη των χρηστών, της διοίκησης και της 

πολιτικής ηγεσίας για πολυεπίπεδο management, προτυποποίηση 

διαδικασιών και εγγράφων, δυνατότητα επικοινωνίας από και προς 
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όλα τα επίπεδα διοίκησης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως matrix 

organization. Το πολυσύνθετο αυτό σχεδιαστικό εγχείρημα 

ενσωματώνει τη μεθοδολογία και τις βασικές αρχές διαχείρισης έργων 

PM2, διαχείρισης διαδικασιών, διαχείρισης πληροφοριών και γνώσης 

(ΙΙMS). Τα συστήματα αυτά κάλυψαν τη σχεδιαστική ανάγκη της 

ομοιόμορφης κτήσης και διάχυσης πληροφορίας (με διαβαθμισμένα 

επίπεδα πρόσβασης). 

Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Έργων σύστημα έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των τεσσάρων 

Περιφερειακών Ενοτήτων και στην κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας, η οποία διαχειρίζεται έργα διαπεριφερειακού 

χαρακτήρα.  

Το νέο καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Έργων στοχεύει στην 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των έργων και 

προσεγγίζει συνολικά τον «κύκλο ζωής» κάθε έργου, από την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης, με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότησή του, τη 

διαδικασία δημοπράτησης, τη φάση εκτέλεσης, μέχρι την ολοκλήρωση 

της κατασκευής και έναρξη λειτουργίας του. Υπάρχει, πλέον σε 

πραγματικό χρόνο, ακριβής εικόνα όλων των έργων, ενώ πριν την 

τυποποίηση και ψηφιοποίηση τους, η συλλογή και η επεξεργασία των 

στοιχείων απαιτούσε αρκετό χρόνο με μειωμένη πιστότητα.  

Η σύγχρονη αυτή πλατφόρμα εμπλέκει ενεργά τα διαφορετικά 

επίπεδα διακυβέρνησης του έργου, από την αιρετή διοίκηση, μέχρι τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Παράλληλα, η 

διαλειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας με το ευφυές σύστημα 

διαχείρισης πληροφορίας επιτυγχάνει ενιαία ψηφιακή διαχείριση, 

δημιουργώντας πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε έργο, και επιτρέπει 

την παραγωγή πρότυπων εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια 

Κρήτης προσαρμόζεται στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής 

PM2 που περιγράφει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου.  

Το Σύστημα Παρακολούθησης Έργων ως η νέα ψηφιακή μέθοδος 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου ενός project, όχι μόνο στο 

στάδιο της υλοποίησης αλλά και σε κάθε κρίσιμη καμπή πριν, κατά τη 

διάρκεια κατασκευής, αλλά και τη διάρκεια ζωής των υποδομών θα 

συμπεριλαμβάνει δύο ακόμα καινοτομίες, κάνοντας το συνολικό 
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σύστημα “the game changer”:  

• Τη γεωχωρική πληροφορία (GIS) 

• Την απεικόνιση τρωτότητας (SAR INTERFEROMETRY) 
Και οι δύο στηρίζονται στην αδιάλειπτη λήψη δορυφορικών 

δεδομένων και στη βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος των 

πολιτών. Αυτή η δράση, στο σύνολό της, αντανακλά την ευαισθησία 

της Περιφέρειας Κρήτης στις ιδιαιτερότητες μιας νησιωτικής 

Περιφέρειας και μάλιστα με τόσο ετερόκλητα χαρακτηριστικά.  

Οι χρήστες  υπολογίζονται περίπου στα 190 στελέχη, τα τεχνικά έργα 

υποδομών που μέχρι σήμερα έχουν «ανέβει» στο σύστημα είναι 1.300 

και αντιστοιχούν σε ένα πρόγραμμα 685.000.000 €. Πρόκειται για 

έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, με διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι κλπ.) και διαφόρων θεματικών 

κατηγοριών (συγκοινωνιακά, κτιριακά, υδραυλικά κλπ.) σε όλο το 

γεωγραφικό εύρος της Περιφέρειας. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος είναι τα ακόλουθα: 

• Οι λειτουργίες των Υπηρεσιών ευθυγραμμίζονται με το 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας. 

• Βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. 

• Καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις 

του καθενός. 

• Εξασφαλίζεται η συνέχεια της πληροφορίας. 

• Επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και επίβλεψη των 

διαδικασιών. Οι διαδικασίες παρακολουθούνται, καθώς η 

λειτουργία τους είναι τυποποιημένη και τεκμηριωμένη. 

• Βελτιστοποιείται η λειτουργία των διαδικασιών.  

• Εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι, πριν ακόμα εκδηλωθούν 

προβλήματα στις διαδικασίες. 

• Ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης κάθε 

επιπέδου Διοίκησης Έργου (Επιβλέπων, Προϊστάμενος, 

Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής, αιρετή Διοίκηση).  

Έχουν γίνει ήδη 5 συναντήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες και στην 

Έδρα της Περιφέρειας και έχει υλοποιηθεί η εκπαίδευση των 

στελεχών, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέβασαν τα έργα 
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ευθύνης τους στην πλατφόρμα. Έχει γίνει παρουσίαση επίσης στην 

αιρετή διοίκηση και θα ακολουθήσει η εκπαίδευσή τους στις 

λειτουργίες της πλατφόρμας. 

Η δημόσια καινοτομία της εν λόγω πλατφόρμας, ανέδειξε για άλλη μια 

φορά τη δύναμη του συμμετοχικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων 

των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της δέσμευσης της 

Περιφερειακής Αρχής στην καινοτομία και στη δημόσια αξία, προς 

όφελος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, των 

επισκεπτών, των επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.           

Με το καινοτόμο αυτό Σύστημα Διαχείρισης Έργων η Περιφέρεια 
Κρήτης στοχεύει: 

• στη διαρκή βελτίωση της συνολικής ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών,  

• στην παροχή ποιοτικών δημόσιων υποδομών στους πολίτες,  

• στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων,  

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας και  

• στη διασφάλιση της διαφάνειας καθ’ όλη τη διαδικασία 

υλοποίησης ενός έργου.  

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, πρωτοποριακά εργαλεία και 
τεχνολογίες αιχμής,  

• ενδυναμώνεται η θεσμική μνήμη,  

• επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και επίβλεψη των 

διαδικασιών, 

• βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ εμπλεκομένων,  

• εξασφαλίζεται η συνέχεια της πληροφορίας – γνώσης και  

• οι λειτουργίες των υπηρεσιών ευθυγραμμίζονται με το 

στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο ο άρτιος 

σχεδιασμός και η χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση τεχνικών 

έργων έχουν πρωταρχικό ρόλο. 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  

      Στοιχεία Δημοσιότητας  

• https://www.crete.gov.gr/press-releases/se-leitoyrgia-to-neo-
kainotomo-systima-diacheirisis-ergon-tis-perifereias-kritis/  

• Aνατολή_Πρωτοσέλιδο   

• Chania News  

https://www.crete.gov.gr/press-releases/se-leitoyrgia-to-neo-kainotomo-systima-diacheirisis-ergon-tis-perifereias-kritis/
https://www.crete.gov.gr/press-releases/se-leitoyrgia-to-neo-kainotomo-systima-diacheirisis-ergon-tis-perifereias-kritis/
https://www.frontpages.gr/d/20210127/409/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://hania.news/2021/01/20/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C/
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1 Ο Τομέας Υλοποίησης δραστηριοποιείται σε 5 τομείς: 
     α. Πρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση 
     β. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής 
     γ. Τοπική Υγεία & Πρόνοια 
     δ. Πολιτισμός, Αθλητισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη 
     ε. Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες 

• https://www.zarpanews.gr/chania-synantiseis-ypo-ton-niko-
kalogeri-gia-gis-crete-kai-systima-diacheirisis-ergon/  

• https://www.cretavoice.gr/p-e-chanion-synantiseis-gia-to-
programma-gis-crete-kai-to-systima-diacheirisis-ergon/  

• https://www.ekriti.gr/kriti-hania/simantikes-synantiseis-kai-

paroysiaseis-stin-antiperifereia-hanion?page=16  

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ1 Πρότυπες Διαδικασίες και Πιστοποίηση 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 
Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας, Αιρετοί, Εκτελεστική Επιτροπή, 

Περιφερειάρχης 

ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το έργο σχεδιάστηκε, προτυποποιήθηκε, αναπτύχθηκε και λειτούργησε 
εσωτερικά από τον Εκτελεστικό Γραμματέα και στελέχη της 

Περιφέρειας Κρήτης 

ΚΟΣΤΟΣ 

α. Σχεδιασμός προτυποποίηση ανάπτυξη και λειτουργία, κόστος: 
0,00 €. 

β. Τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη στο στάδιο της 
ανάπτυξης, του διακριτού module Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης 

Πληροφορίας, κόστος:  
20.000 €. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

https://www.crete.gov.gr/ 

https://www.facebook.com/CreteRegion 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ 

α. Σκαρπαθάκη Βάσια, Επιστημονική Συνεργάτης, 6945-820048 

vasiaskarpathaki@gmail.com 

β. Καραμανίδης Θωμάς, Ειδικός Συνεργάτης, 6932-554048 

thkaramanidis@gmail.com 

γ. Χήτα Ελευθερία, Πολιτική Επιστήμονας, 6949-623906 

eleftheria.chita@gmail.com 

https://www.zarpanews.gr/chania-synantiseis-ypo-ton-niko-kalogeri-gia-gis-crete-kai-systima-diacheirisis-ergon/
https://www.zarpanews.gr/chania-synantiseis-ypo-ton-niko-kalogeri-gia-gis-crete-kai-systima-diacheirisis-ergon/
https://www.cretavoice.gr/p-e-chanion-synantiseis-gia-to-programma-gis-crete-kai-to-systima-diacheirisis-ergon/
https://www.cretavoice.gr/p-e-chanion-synantiseis-gia-to-programma-gis-crete-kai-to-systima-diacheirisis-ergon/
https://www.ekriti.gr/kriti-hania/simantikes-synantiseis-kai-paroysiaseis-stin-antiperifereia-hanion?page=16
https://www.ekriti.gr/kriti-hania/simantikes-synantiseis-kai-paroysiaseis-stin-antiperifereia-hanion?page=16
https://www.crete.gov.gr/
https://www.facebook.com/CreteRegion
mailto:vasiaskarpathaki@gmail.com
mailto:thkaramanidis@gmail.com
mailto:eleftheria.chita@gmail.com
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(*) συμπληρώνεται από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 


