
Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 1 από 95 

 

 

 

 

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – 

Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα 

Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ 

Ρροχπολογιςμόσ: € 1.838.400,00 (πλζον ΦΡΑ) 
Διάρκεια: 17 μινεσ 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ 
με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE 

Κωδικόσ ΟΡΣ: 346618 

 
 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 2 από 95 

 

 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου  

Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 

Πίνακασ Περιεχομζνων ......................................................................................... 2 

ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ............................................. 6 

υντομογραφίεσ ................................................................................................... 6 

Α1. Περιβάλλον του Ζργου ............................................................................... 7 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου ...................... 7 

Α1.1.1 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ .............................................. 8 

Α1.1.2 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Τλοποίηςησ ............................................... 9 

Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτην επιτυχή ζκβαςη του Ζργου ................ 9 

Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνηςη του Ζργου) ................................... 10 

Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη ........................................................................... 12 

Α1.2.1 υνοπτική περιγραφή των υπηρεςιών και τησ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 12 

Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και τελζχωςη του Φορζα ........................................... 12 

Α1.2.3 Περιγραφή των κφριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών .............................. 13 

Α1.2.4 Ανάλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών ........ 13 

Α1.2.5 Παράλληλεσ Δράςεισ ............................................................................... 16 

Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου .......... 17 

Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου ............................................................................. 17 

Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη ..................................................... 19 

Α2.3 τόχοι και Ζκταςη του Ζργου .................................................................... 20 

Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου ............................................... 21 

Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου ...................................... 21 

Α3.1 Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ .......................................................................... 21 

Α3.2 Απαιτήςεισ Αρχιτεκτονικήσ υςτήματοσ ................................................... 23 

Α3.3 Σεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίηςησ Ζργου ............................................... 29 
Γενικά 29 
Εργαλεία Ανάπτυξθσ ..................................................................................................................... 30 
Δυνατότθτεσ εκτφπωςθσ ............................................................................................................... 30 
Report Generator .......................................................................................................................... 30 
Business Intelligence (BI) και Data Mining .................................................................................... 30 
Ειςαγωγι / Εξαγωγι δεδομζνων .................................................................................................. 31 
Ρολυγλωςςία ................................................................................................................................ 31 
On-Line και Off-Line λειτουργία .................................................................................................... 31 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 3 από 95 

 

Αςφάλεια δεδομζνων ................................................................................................................... 31 
Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing ................................................................ 32 

Α3.4 Προδιαγραφζσ Λειτουργικών Ενοτήτων (Τποςυςτημάτων, Εφαρμογών) .. 33 

Α3.4.1 Τποςφςτημα Μητρώου Εργοδοτών .......................................................... 33 
A3.4.1.1 Δθμιουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ( Ε.Μ.Ε. ) .................................................... 33 
A3.4.1.2 Ενθμζρωςθ Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με Ε.Α.Μ.Ε. ............................................ 34 
A3.4.1.3 Διαχείριςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ..................................................................... 35 
A3.4.1.4 Συγχρονιςμόσ Μθτρϊων Φ.Κ.Α. με το Εκνικό Μθτρϊο ................................................. 36 

Α3.4.2 Τποςφςτημα Λογαριαςμών Αςφάλιςησ (ζνςημα και λογαριαςμοί αςφαλιςμζνων) 36 
A3.4.2.1 Δθμιουργία Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) .......................................... 37 
A3.4.2.2 Συντιρθςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) ........................................... 40 
A3.4.2.3 Εμφάνιςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) ............................................. 41 
A3.4.2.4 Ζκδοςθ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ Μιςκωτοφ ...................................... 42 

Α3.4.3 Τποςφςτημα Διαχείριςησ Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ ............................ 43 
A3.4.3.1 Ρεριοδικι Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ από Φ.Κ.Α. ... 46 
A3.4.3.2 Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ ενόσ αυτοαπαςχολοφμενου ι ενόσ 
εργοδότθ από Φ.Κ.Α. .................................................................................................................... 48 
A3.4.3.3 Ζκδοςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ............................................................................. 48 
A3.4.3.4 Εμφάνιςθ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ και Ενθμερότθτασ ................................................ 50 

Α3.4.4 Τποςφςτημα Απονομήσ και Τπολογιςμοφ φνταξησ .................................. 51 
A3.4.4.1 Ειςαγωγι Αίτθςθσ Αςφαλιςμζνου – Διαβίβαςθ αιτιματοσ ςε εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. 52 
A3.4.4.2 Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ τθσ αςφάλιςθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. (Διαδοχικι αςφάλιςθ – 
Ραράλλθλθ ςυνταξιοδότθςθ) ....................................................................................................... 53 
A3.4.4.3 Απόφαςθ Θεμελίωςθσ Σφνταξθσ .................................................................................... 54 
A3.4.4.4 Διαδικαςία ζκδοςθσ ςχεδίου ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ ............................................ 55 
A3.4.4.5 Ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ .............................................................................. 55 
A3.4.4.6 Ζκδοςθ τροποποιθτικισ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ .................................................... 56 
A3.4.4.7 Αναηιτθςθ ςτοιχείων Αίτθςθσ – Απονομισ .................................................................... 57 
A3.4.4.8 Ενθμζρωςθ ςυςτθμάτων πλθρωμϊν ςυντάξεων των Φ.Κ.Α. από το Υποςφςτθμα Απονομισ Σφνταξθσ 
του ΕΜΑΡΡΣ ................................................................................................................................. 57 
A3.4.4.9 Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Ρορείασ Αιτιματοσ ςτον Ρολίτθ ...................................... 57 

Α3.4.5 Τποςφςτημα Παρακολοφθηςησ Πληρωμών υντάξεων ............................ 57 
A3.4.5.1 Ρεριοδικι Ενθμζρωςθ Στοιχείων Ρλθρωμϊν Συντάξεων από Φ.Κ.Α. ........................... 61 
A3.4.5.2 Ενθμζρωςθ Στοιχείων Ρ.Ρ.Σ. ενόσ ςυνταξιοφχου από Φ.Κ.Α. ........................................ 62 
A3.4.5.3 Υπθρεςίεσ ελζγχου και ενθμζρωςθσ πλθρωμϊν ςυντάξεων ......................................... 63 

Α3.4.6 Τποςφςτημα Διαςφνδεςησ και Διαλειτουργικότητασ ................................ 64 

Α3.4.7 Τποςφςτημα Διοικητικήσ Πληροφόρηςησ και Διαχείριςησ Αναφορών ...... 69 
A3.4.7.1 Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ ............................................................................................... 69 
A3.4.7.2 Διαχείριςθ Αναφορϊν .................................................................................................... 71 
A3.4.7.3 Βαςικζσ τεχνικζσ και αρχιτεκτονικζσ κατευκφνςεισ ....................................................... 72 

Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά Εξοπλιςμοφ ................................................ 74 

Α3.6 Πολυκαναλική προςζγγιςη ...................................................................... 74 

Α3.7 Ανοιχτά δεδομζνα .................................................................................... 74 

Α3.8 Απαιτήςεισ Αςφάλειασ............................................................................. 75 

Α3.9 Απαιτήςεισ Ευχρηςτίασ υςτήματοσ ......................................................... 76 

Α3.10 Απαιτήςεισ Προςβαςιμότητασ .................................................................. 76 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 4 από 95 

 

Α3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου......................................................... 77 

Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών ....................................................... 83 

Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ ................................................................................. 83 

Α4.2 Υπθρεςίεσ ελζγχου καλισ λειτουργίασ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ (ςφςτθμα προσ παράδοςθ)
 84 

Α4.3 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ  «Καλισ Λειτουργίασ» .................................................... 86 

Α4.4 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ ................................................................................... 88 

Α4.5 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν ............................................... 88 

Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου ....................................... 90 

Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ ....................................... 90 

Α5.1.1 Γενικά ...................................................................................................... 90 

Α5.1.2 Βαςικζσ αρχζσ οριςτικοποίηςησ προδιαγραφών ...................................... 90 

Α5.1.3 Διαχείριςη Αλλαγών ................................................................................ 91 

Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου .............................. 91 

Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ .................................................. 92 

Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων ..................................................... 93 

Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και 
Ζργου 93 

Α5.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ ............................................................................................ 93 

Α5.5.2 Ρροςωρινι Ραραλαβι ............................................................................... 94 

Α5.5.3 Οριςτικι Ραραλαβι ................................................................................... 94 

 
 

 

 

 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 5 από 95 

 

 
Συνοπτικά Στοιχεία Ζργου 
 

Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ Εκνικοφ Μθτρϊου Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
Ρλθρωμϊν Συντάξεων – ΕΜΑΡΡΣ, το οποίο κα ςυγκεντρϊςει τα αςφαλιςτικά δεδομζνα των 
αςφαλιςμζνων από τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα καταγραφισ ενςιμων και αςφαλίςτρων των 
ΦΚΑ, υπό τθ ρθτι επιφφλαξθ των διατάξεων του ν.2472/1997 ( ΦΕΚ Α'50 10.4.1997 ) « Ρροςταςία 
του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, και όπωσ εξειδικεφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Το υπό προμικεια ςφςτθμα αποςκοπεί 
ςτθν δθμιουργία Μθτρϊου Εργοδοτϊν και Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ, ςτθν διαχείριςθ τθσ 
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, ςτθν απονομι και τον υπολογιςμό Σφνταξθσ, ςτθν παρακολοφκθςθ 
των πλθρωμϊν Συντάξεων, τθν διαςφνδεςθ και τθν διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων των Φ.Κ.Α. και ςτθν Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ και τθν Διαχείριςθ Αναφορϊν και 
αναμζνεται να αποφζρει οφζλθ ςτουσ τομείσ: 
 ελζγχου των δαπανϊν 
 χάραξθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα τθσ αςφάλιςθσ 
 

Στουσ ςτόχουσ του ζργου περιλαμβάνονται ακόμθ: 
 Θ κεντρικι πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ 
 Θ επιτάχυνςθ τθσ απονομισ και του υπολογιςμοφ των ςυντάξεων 
 Θ απλοποίθςθ διαδικαςιϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ όπωσ ζκδοςθ εντφπων 

αναφορϊν με ενοποιθμζνθ πλθροφορία από όλουσ τουσ φορείσ αςφάλιςθσ ( βεβαιϊςεισ, 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, απόςπαςμα λογαριαςμοφ κ.ά. )  

 Θ άμεςθ χοριγθςθ παροχϊν αςκενείασ, νοςθλεία ςε νοςοκομείο, ιατροφαρμακευτικι 
περίκαλψθ, κεϊρθςθ βιβλιαρίου αςκενείασ κλπ. 

 Θ ζκδοςθ Κάρτασ Ευρωπαϊκισ Αςφάλιςθσ για περίκαλψθ εκτόσ χϊρασ. 

Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από το εφροσ χριςθσ του και από τθν αξιοποίθςθ των 
εξειδικευμζνων δυνατοτιτων του, που αποςκοποφν κφρια ςτθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 
υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ προσ τον πολίτθ. 

Βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία ( όχι όμωσ και για τθν υλοποίθςι του ) του 
αποτελεί θ ανάγκθ υλοποίθςθσ παράπλευρων δράςεων, ςτα πλαίςια ενόσ ςυνολικότερου 
προγράμματοσ αλλαγισ. Οι δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) : 
 Θεςμικζσ αλλαγζσ 
 Οργανωτικζσ αλλαγζσ 
 Αναβακμίςεισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
 Εκκακαρίςεισ / ςυμπλθρϊςεισ μθτρϊων 
 Ρρομικεια περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ κ.λπ. 

Για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ του παραπάνω κινδφνου κατά το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, 
απαιτείται μεταξφ άλλων και θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν προςεγγίςεων.  

Το αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξφ άλλων υπθρεςίεσ προμικειασ και 
εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, εκπαίδευςθσ, υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν του και αναπτφςςεται διεξοδικά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναμζνεται να ζχει μεγάλθ τεχνογνωςία ςε ςειρά κεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
τθσ πλθροφορικισ ςτο χϊρο τθσ αςφάλιςθσ, κακϊσ και τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, και να 
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ςυμβάλει ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν διαμόρφωςθ των ςχετικϊν 
πρακτικϊν. 

 

ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 

Συντομογραφίεσ 

BI Business Intelligence 
Α.Ε. Ανϊνυμθ Εταιρεία 
Α.Μ. Αρικμόσ Μθτρϊου 
ΑΜΚΑ Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
Ανακζτουςα Αρχι  Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
Α.Φ.Μ. Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 
ΓΓΚΑ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
ΓΓΡΣ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
ΕΑΜΕ Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδοτϊν 
ΕΜΕ Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν 
ΕΜΑΕΣ Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων – Εργοδοτϊν –

Συνταξιοφχων 
ΕΜΑΡΡΣ Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 

Ρλθρωμϊν Συντάξεων 
ΙΚΑ Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
ΜΛΑ Μθτρϊο Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 
ΡΡΣ Ραρακολοφκθςθ Ρλθρωμϊν Συντάξεων 
ΝΡΔΔ Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου 
ΝΡΙΔ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου 
ΟΑΕΕ Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 
ΟΓΑ Οργανιςμόσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

ΦΕΚ Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 
ΦΚΑ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

( ςτον παραπάνω πίνακα δεν ςυμπεριλαμβάνονται όςεσ επεξθγοφνται ςτο κείμενο ) 
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Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Υλοποίθςθ του Αντικειμζνου του Ζργου 

Εμπλεκόμενοι ςτο παρόν ζργο είναι: 

- Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ωσ φορζασ υλοποίθςθσ, αλλά και λειτουργίασ με κφριο αντικείμενο τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου, 

- Θ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΓΓΚΑ) ωσ φορζασ λειτουργίασ, και τελικόσ 
ωφελοφμενοσ των δράςεων αυτϊν, 

- ΟΙ 13 φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και οι επιμζρουσ τομείσ τουσ, ωσ χριςτεσ αλλά 
και ωφελοφμενοι του ζργου. 

- Οι αςφαλιςμζνοι και οι εταιρείεσ ωσ αποδζκτεσ / χριςτεσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου. 

 

Σχθματικά, μποροφμε να απεικονίςουμε τθν λογικι ςφνδεςθ των φορζων με το παρακάτω 
διάγραμμα: 

 
 

Ππωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω ςχιμα οι ΦΚΑ κα ενθμερϊνουν με ςτοιχεία τα ςυςτιματα τθσ 
ΓΓΚΑ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ), με τελικό ςκοπό τθν ςωςτι ενθμζρωςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ. 

Αντίςτοιχα, θ ΓΓΚΑ ενθμερϊνει άλλουσ εξωτερικοφσ ι/και εςωτερικοφσ φορείσ για τα 
τεκταινόμενα ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ. Φυςικά, τα ςτοιχεία αυτά είναι και για εςωτερικι 
χριςθ, ιδιαίτερα για εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων και αποφάςεων. 

 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

Σφςτθμα 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

ΓΓΚΑ ΦΚΑ 13 ΦΚΑ 12 ΦΚΑ 2 
 

.  .  . ΦΚΑ 1 
 

Γ.Γ.Π.. Ε.Ε. 
 

.  .  . 
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Το ςχιμα απεικονίηει τθν τελικι μορφι των φορζων. Όμωσ είναι γνωςτό ότι οι  φορείσ προιλκαν 
από ςυγχϊνευςθ άλλων φορζων. Θα πρζπει να δοκεί θ απαραίτθτθ προςοχι από τουσ 
αναδόχουσ ςε περιπτϊςεισ που ο φορζασ δεν ζχει ενοποιιςει μθχανογραφικά  τουσ κλάδουσ του, 
να παρουςιάηονται ςωςτά ωσ κλάδοι του ταμείου και όχι ωσ ανεξάρτθτοι, αν και μθχανογραφικά 
μπορεί να υπάρχει ανεξαρτθςία. 
 
Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο 

Το νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο το οποίο καλφπτει το παρόν ζργο, παρατίκεται ενδεικτικά (και 
όχι εξαντλθτικά) ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
Νόμοσ Ρεριγραφι 

Ν. 2084/1992 «αναμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

Ειςαγωγι του ΑΜΚΑ (αρ. 64) 

Ν. 2556/1997 «μζτρα κατά τθσ ειςφοροδιαφυγισ, 
διαςφάλιςθ εςόδων ΙΚΑ» 

Ρροςκικθ ΑΜΚΑ (άρκρο 20, παρ. 8) 

Ν. 2676/1999 «οργανωτικι και λειτουργικι 
αναδιάρκρωςθ των ΦΚΑ και άλλεσ διατάξεισ» 

Ρροςκικεσ  ΑΜΚΑ (άρκρο 39) 

Ν. 3655/2008 «Διοικθτικι και Οργανωτικι 
Μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ» 

Καλφπτει τθν ενοποίθςθ των Ταμείων ςε 13 φορείσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Ο ΑΜΚΑ κακίςταται υποχρεωτικόσ (άρκρο 153) 

Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και 
ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ 
ςχζςεισ» 

Καλφπτει ςυνταξιοδοτικά, οικονομικά και 
οργανωτικά κζματα ςτο χϊρο τθσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α 06.05.2010) «Μζτρα για τθν 
εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ 
και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο» 

Ρεριζχει ζνα ευρφτατο πλαίςιο διαρκρωτικϊν και 
άλλων αλλαγϊν που ςυμφωνικθκαν (και 
επικαιροποιοφνται ςυνεχϊσ), απτόμενεσ όλου του 
φάςματοσ τθσ ελλθνικισ Οικονομίασ. 

 

Επίςθσ ςτον ιςτό-τόπο τθσ ΓΓΚΑ υπάρχει λίςτα με το ςφνολο των νόμων: 
http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm 

 

Για τον ΑΜΚΑ υπάρχει ο ιςτό-τόποσ: 

http://www.amka.gr/ 
 
 
 

Α1.1.1 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ 

Γενικι γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

Θ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Γ.Γ.Κ.Α) ανικει ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και εποπτεφει φορείσ που καλφπτουν αςφαλιςτικά το ςφνολο ςχεδόν του 
πλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ. Είναι ο αρμόδιοσ φορζασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ άςκθςθσ τθσ 
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και εποπτεφει τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ). Ειδικότερα, αποςτολι τθσ 
ΓΓΚΑ είναι: 
 θ νομοκετικι ρφκμιςθ των πλαιςίων και των επί μζρουσ μζτρων πάνω ςε κζματα Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων,  

http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm
http://www.amka.gr/
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 ο ζλεγχοσ και θ λειτουργία του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ 
λιψθ μζτρων για τθν περαιτζρω βελτίωςι του 

 θ εποπτεία, ο ζλεγχοσ και ο ςυντονιςμόσ όλων των δραςτθριοτιτων των Αςφαλιςτικϊν 
Οργανιςμϊν, όπωσ ςτισ Ραροχζσ, ςτθ Χρθματοδότθςθ, ςτθν Υγειονομικι Ρερίκαλψθ, ςτθ 
Διοίκθςθ, ςτθ Μθχανοργάνωςθ 

 θ εκπροςϊπθςθ τθσ Χϊρασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε άλλεσ ξζνεσ χϊρεσ και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ. 

 

Α1.1.2 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ 

ΘΔΙΚΑ Α.Ε. 

Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), πρϊθν Κζντρο 
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν (Κ.Θ.Υ.Κ.Υ.), είναι φορζασ παροχισ Υπθρεςιϊν 
Ρλθροφορικισ. Ζχει κοινωφελι χαρακτιρα, εποπτεφεται από το Υπουργείο Εργαςίασ & 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και ειδικότερα από τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
(ΓΓΚΑ). Αποηθμιϊνεται για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τουσ εξυπθρετοφμενουσ φορείσ.  

 

Σκοπόσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. ςφμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (Ν. 3607/2007) είναι θ πλθροφορικι 
εξυπθρζτθςθ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγείασ και κοινωνικισ πολιτικισ, κακϊσ και θ 
παροχι υπθρεςιϊν προσ άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου. 

Τα είδθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ που προςφζρει θ ΘΔΙΚΑ Α.Ε. είναι: 
 Ραροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ: 

o Κεντρικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, ςυντιρθςθ και λειτουργία 
ςυςτθμάτων ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.,  

o Κεντρικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςυςτθμάτων και τεχνικι υποςτιριξθ 
τθσ λειτουργίασ αυτϊν ςε υπολογιςτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςτουσ διάφορουσ φορείσ.  

o Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ των Φορζων ςε βαςικά 
κζματα πλθροφορικισ, αλλά και των χρθςτϊν ςε κζματα λειτουργίασ των 
εφαρμογϊν. 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ: 
o θ παροχι ςτοιχείων και ειςθγιςεων ςε κζματα πλθροφορικισ,  
o ο κακοριςμόσ τυποποίθςθσ ςε κζματα όπωσ διαδικαςιϊν, προμικειασ προϊόντων 

πλθροφορικισ κ.λπ. 
 
 

Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που Εμπλζκονται ςτθν Επιτυχι Ζκβαςθ του Ζργου 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

Οι ΦΚΑ είναι οι βαςικοί ςυντελεςτζσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο του 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, ειςπράττουν ειςφορζσ και 
μεριμνοφν για τθ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων του ςυςτιματοσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ, 
ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ ςυντάξεων, υγειονομικισ περίκαλψθσ και πρόνοιασ.  
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Με βάςθ το νόμο 3655/2008 «Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ 
Κοινωνικισ αςφάλιςθσ και λοιπζσ Αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ, τα ταμεία ενοποιικθκαν ςε 13 
ενιαίουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Οι διατάξεισ του ςυγκεκριμζνου νόμου κακορίηουν τθν 
οικονομικι και λογιςτικι αυτοτζλεια ςτουσ τομείσ των ενοποιθμζνων ταμείων (πρϊθν 
ανεξάρτθτα ταμεία). Θ διαδικαςία ενοποίθςθσ αναδεικνφει ακόμθ και ςιμερα πολλά 
προβλιματα ςε μθχανογραφικό επίπεδο, ιδιαίτερα ςε εφαρμογζσ τιρθςθσ μθτρϊου, λογιςτικισ 
και οικονομικισ παρακολοφκθςθσ, κακϊσ κάκε τομζασ βρίςκεται ςε διαφορετικό βακμό 
ενςωμάτωςθσ τεχνολογιϊν ΤΡΕ και τιρθςθσ ςτοιχείων, τόςο των αςφαλιςμζνων ςυνταξιοφχων 
αλλά και ζμμεςων μελϊν, όςο  και των τθρουμζνων οικονομικϊν ςτοιχείων με διαφορετικι 
ανάλυςθ και κωδικοποίθςθ. 

 

Οι Αςφαλιςτικοί Φορείσ παροχισ υγειονομικισ περίκαλψθσ του ζργου είναι: 

 
1. ΟΑΕΕ 
2. ΟΓΑ 
3. ΤΑΡΙΤ 
4. ΤΕΑΙΤ 
5. ΤΑΥΤΕΚΩ 
6. ΤΕΑΡΑΣΑ 
7. ΕΤΑΡ – ΜΜΕ 
8. ΤΡΔΥ 
9. ΕΤΑΤ 
10. ΙΚΑ 
11. ΕΤΕΑΜ 
12. ΕΤΑΑ 
13. ΤΕΑΔΥ 

 
ημαντική Επιςήμανςη 
 

Οι φορείσ που κα λάβουν μζροσ ςτο ζργο είναι όλοι οι ΦΚΑ του νόμου 3655/2008.  

 

Με τουσ φορείσ αυτοφσ ζχει ςυναφκεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, υπ αρικ. 3197/04-07-2011, με το 
οποίο οι φορείσ αποδζχονται τθ ςυνεργαςία με τθν ΓΓΚΑ για τθν εκπλιρωςθ των δράςεων αυτϊν. 
 

Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) 

Θ Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του ςυνολικοφ ςχιματοσ του ζργου εμπλζκει (λόγω τθσ ζκταςθσ και 
πολυπλοκότθτά του), μεγάλο αρικμό ςτελεχϊν και οργάνων. Λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ 
ανάγκθσ υλοποίθςθσ παράπλευρων δράςεων, θ πρόκεςθ του Κυρίου του Ζργου είναι να το 
εντάξει ςε ζνα ςυνολικό πρόγραμμα. 

 

Στο ςχιμα Διοίκθςθσ ενόσ προγράμματοσ τα όργανα και ρόλοι διακρίνονται ςε: 
 Επιτελικά, που κακοδθγοφν το πρόγραμμα και λαμβάνουν κρίςιμεσ αποφάςεισ 
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 Επιχειρθςιακά, που  διαχειρίηονται το πρόγραμμα ςε κακθμερινι βάςθ κάτω από τθν 
κακοδιγθςθ των επιτελικϊν οργάνων. 

 
Επιτελικά Πργανα 

Ρζραν τθσ πολιτικισ θγεςίασ, τον βαςικό επιτελικό ρόλο παίηει θ Επιτροπι κακοδιγθςθσ 
(Steering Committee). Θ επιτροπι κακοδιγθςθσ αποτελείται από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε 
επίπεδο Γενικισ Γραμματείασ ι/και Διευκφνςεων των φορζων. Συνεδριάηει ςε τακτικά χρονικά 
διαςτιματα (μθνιαία) για να επιλφςει κρίςιμα κζματα, να ελζγξει τθν πρόοδο του προγράμματοσ 
και να δϊςει κατευκφνςεισ για τθν περαιτζρω ςυνζχειά του. 

 
Επιχειρθςιακά Πργανα 
 
Υπεφκυνοσ Ρρογράμματοσ  (Program Manager) 

Ο Υπεφκυνοσ του Ρρογράμματοσ  ζχει τον κυρίαρχο ρόλο ςτθν υλοποίθςι του. Υποςτθρίηεται από 
γραμματεία  (program office) λειτουργεί υπό τθν εποπτεία του  υπεφκυνου επιτελικοφ 
ςχεδιαςμοφ, εποπτείασ και ςυντονιςμοφ  και  αναφζρεται ςτθν Επιτροπι Κακοδιγθςθσ (Steering 
Committee).  Αποτελεί  ad-hoc  όργανο που ζχει εξουςία, ευκφνθ και αρμοδιότθτα για όςο 
διάςτθμα διαρκεί θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Εποπτεφει και ςυντονίηει τουσ Project  
Managers που ζχουν τθν ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν διαχείριςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του 
κάκε ζργου ι δράςθσ που αναλαμβάνει ο κακζνασ.  
 
Υπεφκυνοσ Ζργου ι Δράςθσ  (Project Manager) 

Ο Project Manager ζχει τθν ευκφνθ εξειδίκευςθσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ επί 
μζρουσ δράςθσ ι ζργου που περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ (ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τθσ Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ). Ο   Project Manager λειτουργεί 
υπό τον Program Manager και μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υποδομζσ του Program Office για τθν 
υποςτιριξι του.   

 
Επιτροπι Ζργου – Δράςθσ 

Ο ρόλοσ τθσ επιτροπισ αυτισ (μία για κάκε ζργο- δράςθ που μετζχει ςτο Ρρόγραμμα), είναι να 
καλφψει το ςφνολο των απαιτιςεων του ζργου – δράςθσ ςε επίπεδο: 
 Τεχνικό 
 Επιχειρθςιακό 
 Διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ (προμικειεσ) 

 

Τθσ επιτροπισ αυτζσ προΐςταται ο Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), και αποτελείται από : 
 Τον επικεφαλισ τθσ τεχνικισ ομάδασ εργαςίασ, 
 Τον επικεφαλισ τθσ επιχειρθςιακισ ομάδασ εργαςίασ, 
 Τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ 

 
Ομάδεσ Εργαςίασ 

όλοσ τουσ είναι να ενεργοφν ςφμφωνα με το αντικείμενο και τθν τεχνογνωςία τουσ, 
προςφζροντασ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων που τίκενται από τουσ επικεφαλισ τουσ. 
 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ Ζργου ( ΕΡΡΕ )  
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Ρροεδρεφετε από τον Project Manager, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με τθν 
ςφμβαςθ, και ειςθγείται επί διαφόρων ςχετικϊν κεμάτων (παραλαβι παραδοτζων, αλλαγϊν, 
κυρϊςεων κλπ) ςτθν Επιτροπι Κακοδιγθςθσ. 
 

Α1.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Σαν εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διακζτει τισ κατάλλθλεσ 
υποδομζσ (αίκουςεσ, data center, ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
Ζργου. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να διευκρινίςουν ςτθν προςφορά τουσ τισ ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (χϊροι, παροχι ιςχφοσ, γραμμζσ επικοινωνίασ κ.λπ.), 
ϊςτε θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προχωριςει ζγκαιρα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διαμόρφωςθσ. 

Α1.2.1 Συνοπτικι Ρεριγραφι των Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα 

Λειτουργίασ 

Σιμερα θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ: 
 ςτο Υπουργείο από το οποίο εποπτεφεται,  
 ςε φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα που περιλαμβάνουν 

ςθμαντικό αρικμό προγραμμάτων,  
 ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα και Ιδρφματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ.  

Μζςω των Φορζων που αναφζρκθκαν, ςυνολικά, εξυπθρετοφνται: 
 περίπου 4.000.000 αςφαλιςμζνοι (εκτόσ αγροτϊν)  
 αςφαλιςμζνοι αγρότεσ  
 2.500.000 ςυνταξιοφχοι  
 350.000 επιδοματοφχοι  
 150.000 μιςκοδοτοφμενοι Υπουργείων, Αςφαλιςτικϊν Ταμείων, Νοςοκομείων κ.λπ.  
 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό (περίπου 55%) των δραςτθριοτιτων τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. απορροφοφν οι 
δφο (2) Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί ΙΚΑ και ΟΓΑ, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό απορροφοφν τα 
μεςαία Αςφαλιςτικά Ταμεία αλλά και τα Νοςοκομεία (μζςω του Διαχειριςτικοφ Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Νοςοκομείων). Θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. εξυπθρετεί και άλλουσ φορείσ του ευρφτερου 
Δθμόςιου Τομζα.  

Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα 

Θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. διοικείται από επταμελζσ Δ.Σ. που διορίηεται με τριετι κθτεία από τον αρμόδιο 
Υπουργό, ζχει ζδρα τθν Ακινα και δεν ζχει Υποκ/τα εκτόσ Ακθνϊν. Δεδομζνου ότι εξυπθρετεί 
φορείσ με πανελλινια άρκρωςθ, ζμμεςα θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. εξυπθρετεί και τθν περιφζρεια 
(αςφαλιςμζνοι, αγρότεσ, ςυνταξιοφχοι).  

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ζργων τθσ, θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ διακζτει ζμπειρο και εξειδικευμζνο 
προςωπικό, το οποίο κατανζμεται ωσ εξισ: 
 ΡΕ – Ρλθροφορικισ :58 
 ΤΕ – Ρλθροφορικισ :8 
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 Χειριςτζσ υπολογιςτϊν :10 
 Χειριςτζσ ειςαγωγισ ςτοιχείων : 191 
 Λοιπό προςωπικό  πλθρ/κθσ :  23  ΔΕ προγραμματιςτϊν 
 

Θ δομι του Οργανιςμοφ είναι: 
 Διοίκθςθ  
 Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και  
 Ρζντε (5) Τεχνικζσ Διευκφνςεισ με αρμοδιότθτεσ:  

o τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  
o τθ ςυντιρθςθ και βελτιςτοποίθςθ των εφαρμογϊν των εγκαταςτθμζνων 

ςυςτθμάτων  
o τθ λειτουργία των εφαρμογϊν (ι τθν υποςτιριξθ αυτισ όταν γίνεται από φορείσ) 

και τθν προετοιμαςία των αναγκαίων ςτοιχείων  
o τθν τεχνικι υποςτιριξθ του διακζςιμου εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν.  

 Ανεξάρτθτα γραφεία  

Α1.2.3 Ρεριγραφι των Κφριων Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 

Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ςτόχο να υποςτθρίξουν τισ υπθρεςίεσ και τθν πολιτικι θγεςία του 
υπουργείου, και τθ ΓΓΚΑ ιδιαίτερα, με δεδομζνα (data) και ςτοιχεία (information) για τθν 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν υγεία ςτθν Ελλάδα.  

 

Δθλαδι: 

Θα ςυγκεντρϊςει τα αςφαλιςτικά δεδομζνα των αςφαλιςμζνων από τα διαςυνδεμζνα 
ςυςτιματα καταγραφισ ενςιμων και αςφαλίςτρων των ΦΚΑ με ςτόχο τθν κεντρικι 
πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ, τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ και του υπολογιςμοφ των ςυντάξεων. 
 

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα κα προςφζρει πλατφόρμα άντλθςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων 
αςφάλιςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ Aςφαλιςτικι Eνθμερότθτα ςτουσ υπόχρεουσ 
(εργοδότεσ, αυτοαπαςχολοφμενοι) και αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ για τουσ 
μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ. 

 

Τζλοσ κα διακζτει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα (BI) Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ για τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

 

Διευκρινίηεται ότι το παρόν ζργο δεν ζχει ςτόχο να υποςτθρίξει τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ τθσ 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
 
 

Α1.2.4 Ανάλυςθ Υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν  

Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ 

Οι πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν τισ Υπολογιςτικζσ υποδομζσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS   

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

SUNFIRE-V440 (DATA BASE SERVERS) 2 

IBM-3550 (APPLICATION SERVERS) 4 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

SUN Enterprise 5500 (DATABASE SERVER) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

SUN Enterprise 5500 (APPLICATION & DATABASE SERVER) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE SERVER) 1 

SAN STORAGE 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE SERVER) 1 

EMC STORAGE  1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

  

ΙΒM 6M1  1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

BULL ESCALA T450 1 

BULL ESCALA PL220R 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

IBM 3650 (NAS GATEWAY SERVERS) 2 

IBM 3400 (WINDOWS BACKUP SERVER) 1 

IBM TS3310 FC Tape Backup Library 1 

IBM DS4800 STORAGE 14 TB (RAID-5) 1 

IBM SAN16B-2 FC switches  2 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

IBM p520 (ORACLE DATABASE SERVER) 1 

IBM p520 (NETWORKER BACKUP SERVER) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 

IBM HS-21 BLADE SERVERS  7 

IBM HS-22 BLADE SERVERS 7 

IBM BLADECENTER 20-port FC Switch modules 2 

IBM BLADECENTER 20-port Ethernet switch modules 2 

IBM DS-3400 STORAGE  1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 1 
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS   

HP Proliant ML-350 G-IV (WEB Servers)                                                                                                                                                                                                                                                         2 

HP Proliant ML-750 G-V (WEB Servers                                                                                                                                                                                                                                                         1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και STORAGE 2 

HP Proliant DL-580 R-04 (ORACLE DATABASE SERVERS) 2 

HP Proliant DL-580 R-04 (APPLICATION SERVERS) 2 

HP Proliant ML-350 R-05 (WEB SERVERS) 2 

HP Proliant ML-350 R-05 (LDAP SERVERS) 1 

HP EVA-4000 storage   

HP StorageWorks 4/8 FC Switches 2 

HP Ultrium EXT Tape Drives 2 

Cisco 2811 router 1 

Cisco Catalyst 3560 Switches 2 

Cisco PIX-515e FireWalls 2 

FUJITSU Primergy RX600S4 (DATABASE SERVER) 1 
  

Fujitsu FibreCat TX-24 TAPE BACKUP LIBRARY  1 

FUJITSU FibreCAT SX60  1 

SCANNERS Fujitsu fi-5900C 2 

On –Line UPS 8KVA  1 

 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ  

PAGE PRINTERS NIPSON 7000 (30m/min) 2 
LINE PRINTERs PRINTRONIX P7220 (1600 lines/min) 4 
LINE PRINTERs TALLY T6218 (1200 lines/min) 2 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ  

PITNEY BOWES FPS TM Series (14000 cycles/hour) 1 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

MULLER 1 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY)  

IBM x3650 M3   2 

 
 
 

Δικτυακζσ Υποδομζσ 
 

Οι ακόλουκοι πίνακεσ περιγράφουν τον κεντρικό δικτυακό εξοπλιςμό τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟ   

CORE SWITCES (Cisco CAT-6509) 2 Διαςφνδεςθ των: 
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 Top off Rack switches, 

 Distribution switches 
 Blade Ethernet Switch 

modules 
 servers  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

FIREWALL MODULES (Cisco 6509 FWSM) 2 

2 Contexts 

 Σύνδεζη ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
 Σύνδεζη ΙΚΑΝΕΤ 

IDS/IPS (Cisco IDSM) 2  

WEB Application FireWall appliances (7-
layer) 

2 Ζλεγχοσ περιεχομζνου  

 
 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

 

Σθμειϊνεται ότι τα παρόντα ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςτο υπολογιςτικό κζντρο (data center) 
τθσ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.  

Ο τρόποσ ζνταξθσ του υπό προμικεια ςυςτιματοσ ςτο data center θα προςδιοριςτεί κατά την 
μελζτη χεδιαςμοφ Εγκατάςταςησ του Εξοπλιςμοφ που θα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια 
του παρόντοσ ζργου και που κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπεριλαμβάνει και όλον τον 
απαραίτθτο δικτυακό εξοπλιςμό για τθν αςφαλι διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ ςτα core switches. 
 
 
 

Α1.2.5  Ραράλλθλεσ Δράςεισ  

Το παρόν ζργο είναι αυτόνομο και θ υλοποίθςθ του είναι ανεξάρτθτθ από άλλα ζργα.  

Ραράλλθλθ ςχετικι δράςθ που υλοποιεί θ ΘΔΙΚΑ είναι θ εξισ:  
 
Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν 
 

Σκοπόσ του Ζργου είναι θ αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία διαχείριςθσ και διάχυςθσ  τθσ 
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, με ςυςτιματα τεχνθτισ ευφυΐασ τφπου Natural Language processing, 
που κα διζπει το ςφνολο των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και αφορά όλεσ τισ 
λειτουργικζσ τουσ περιοχζσ, ιτοι Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ. 

 

Στο πλαίςιο του ζργου κα υλοποιθκεί θ κωδικοποίθςθ και θ ςυςχζτιςθ τθσ αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ για το ςφνολο των ΦΚΑ και θ διάχυςθ τθσ ςτο ευρφ κοινό με χριςθ τεχνολογιϊν 
διαδικτφου. 
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Ο δικτυακόσ τόποσ που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου κα προςφζρει πρόςβαςθ ςτθν 
αςφαλιςτικι νομοκεςία με ςενάρια, διαδραςτικζσ "ςυνεντεφξεισ" για προςωποποιθμζνθ 
πλθροφορία, forum χρθςτϊν και “ζξυπνθ” (intelligent)  αναηιτθςθ ςτθν νομοκεςία. 

 

Το ςφςτθμα ΕΜΑΡΡΣ, που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, κατά τθ 
διαδικαςία υπολογιςμοφ ςυντάξεων, κα μπορεί να αντλεί τθ νομοκεςία από το ςφςτθμα που 
κα προκφψει από το ζργο  «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν» και να τθν 
αναφζρει ςτον ελεγκτι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο για το ποιά νομοκεςία ακολοφκθςε για τον 
υπολογιςμό τθσ ςφνταξθσ. 

 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

Τόςο για λόγουσ μεκοδολογικοφσ, όςο και για λόγουσ που άπτονται τθσ παροφςασ 
δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ, το ζργο κα υλοποιθκεί αυτόνομα από τθν υλοποίθςθ των 
παραπάνω παράλλθλων δράςεων, χρθςιμοποιϊντασ εναλλακτικζσ μεκόδουσ κάλυψθσ των 
λειτουργικϊν απαιτιςεων όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Στο βακμό που θ ωριμότθτά των 
παράλλθλων δράςεων το επιτρζπει ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ του, θ 
λειτουργικότθτά του ζργου κα επεκτείνεται.  
 

Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου 

Το ςυνολικό ζργο ζχει τρία (3) υποζργα.  

 

Υποζργο1: Υποζργο 1: «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ»  

 

Το υποζργο αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Management Information System - Business Intelligence, MIS-BI) το 
οποίο κα καλφπτει τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ, για τθν τεκμθριωμζνθ λιψθ αποφάςεων ςε όλα 
τα επίπεδα οργάνωςθσ τθσ ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κακϊσ 
και τθ διάκεςθ μζρουσ από τισ πλθροφορίεσ αυτζσ προσ τρίτουσ φορείσ και προσ τουσ πολίτεσ, 
για λόγουσ ενθμζρωςθσ και διαφάνειασ.  

Το κεντρικό ςφςτθμα κα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα δομικά-αρχιτεκτονικά ςτοιχεία και τθν 
απαραίτθτθ τεχνολογικι υποδομι, όπωσ π.χ. Staging Area για τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων 
από τισ πρωτογενείσ πθγζσ και τθν επεξεργαςία τουσ, Data Warehouse για τθν αποκικευςθ των 
επεξεργαςμζνων και ομογενοποιθμζνων δεδομζνων και Ρφλθ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ και 
υπθρεςίεσ, για τθν πρόςβαςθ των ςτελεχϊν των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων («εςωτερικοί χριςτεσ») ςτο λογικό μοντζλο, ςτισ αναφορζσ και τισ 
αναλφςεισ, μζςα από ζνα φιλικό περιβάλλον διεπαφισ κακϊσ επίςθσ και αντίςτοιχο περιβάλλον 
για τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν και των άλλων φορζων («εξωτερικοί χριςτεσ») ςε ζνα μζροσ από 
τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ. 

Το υποζργο περιλαμβάνει τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ.  
o Λογιςμικό Συςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Β.Ι.):  
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 Κεντρικι βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν. 
 Λογιςμικό εξαγωγισ, μεταςχθματιςμοφ και μεταφοράσ δεδομζνων 
 Λογιςμικό αποκικευςθσ δεδομζνων (data warehouse). 
 Λογιςμικό δθμιουργίασ report, αναλφςεων και ερωτθμάτων. 

 
 

Υποζργο 2 «Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΜΑΡΡΣ» 
 

Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου υποζργου είναι θ δθμιουργία τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ του 
Εκνικοφ Μθτρϊου Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – ΕΜΑΡΡΣ. Για τθν 
ανάπτυξθ του ΕΜΑΡΡΣ απαιτείται θ διαςφνδεςθ των μθτρϊων αςφάλιςθσ κάκε ΦΚΑ με το 
ΕΜΑΡΡΣ, ϊςτε να είναι εφικτι θ κεντρικι διάκεςθ και διαχείριςθ των ςτοιχείων αςφάλιςθσ από 
ζνα κόμβο.  Επιπρόςκετα, επιτυγχάνεται θ διεξαγωγι ελζγχων τιρθςθσ των ςυνταξιοδοτικϊν 
διατάξεων και μεςοπρόκεςμα θ ενοποίθςθ των επί μζρουσ ςυςτθμάτων πλθρωμϊν Συντάξεων 
που διακζτουν ςιμερα οι ΦΚΑ ςε ζνα Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν Συντάξεων (αντίςτοιχο τθσ 
Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν Δθμοςίου Τομζα). 

 

Θ ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου υποζργου οδθγεί ςτθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν παροχισ 
υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, όπωσ : 

 Ζκδοςθ εντφπων αναφορϊν με ενοποιθμζνθ πλθροφορία από όλουσ τουσ φορείσ 
αςφάλιςθσ, όπωσ βεβαιϊςεισ, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, απόςπαςμα λογαριαςμοφ κ.ά. 

 Άμεςθ χοριγθςθ παροχϊν αςκενείασ, νοςθλεία ςε νοςοκομείο, ιατροφαρμακευτικι 
περίκαλψθ, κεϊρθςθ βιβλιαρίου αςκενείασ κ.ά. 

 Ζκδοςθ Κάρτασ Ευρωπαϊκισ Αςφάλιςθσ για περίκαλψθ εκτόσ χϊρασ (δεν περιλαμβάνεται 
ςτο αντικείμενο του ζργου). 
 

Τα υποςυςτιματα που περιλαμβάνει το ςυγκεκριμζνο υποζργο είναι: 
1. Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν 
2. Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ (ζνςθμα και λογαριαςμοί αςφαλιςμζνων) 
3. Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ 
4. Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ 
5. Υποςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πλθρωμϊν ςυντάξεων 
6. Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ και Διαλειτουργικότθτασ 
7. Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν 

 
 

Οι υπθρεςίεσ που καλείται να προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ υποζργου είναι 
(ςυνοπτικά) οι εξισ: 

 Εκπόνθςθ μελετϊν. Σε αυτό περιλαμβάνονται θ Μελζτθ Εφαρμογισ, αλλά και ειςθγιςεισ 
για κζματα όπωσ διαδικαςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, κανόνεσ ελζγχου κλπ 

 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν ΕΜΑΡΡΣ και Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
ΕΜΑΡΡΣ 

 Υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων 

 Εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνει  εκπαίδευςθ 
χρθςτϊν και διαχειριςτϊν.  

 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ 
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Υποζργο 3 «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ>> 

Θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ για να λειτουργιςουν τα 
παραπάνω ςυςτιματα. 

 

Οι υπθρεςίεσ που καλείται να προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του ζργου ςυνοπτικά είναι οι 
εξισ: 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ (system software) για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου ζτοιμου λογιςμικοφ. 

 Ραραμετροποίθςθ λειτουργίασ των παραπάνω. 

 Ρρομικεια και διάκεςθ του αναγκαίου υλικοφ και λογιςμικοφ για τθν πιςτοποίθςθ των 
διαχειριςτϊν και χρθςτϊν (users, power users, administrators) του ςυςτιματοσ. 

 Λοιπζσ υπθρεςίεσ: 
1. Εκπόνθςθσ μελετϊν. Σε αυτό περιλαμβάνονται θ Μελζτθ Εφαρμογισ, αλλά και ειςθγιςεισ 

για κζματα όπωσ διαδικαςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, κανόνεσ ελζγχου, δείκτεσ κλπ 
2. Εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνει  εκπαίδευςθ 

χρθςτϊν και διαχειριςτϊν.  
3. Υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνονται βελτιϊςεισ του 

ςυςτιματοσ, υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ μθτρϊων, παραμετρικϊν αρχείων και γενικότερα 
τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 

Α2.2 Σκοπιμότθτα και Αναμενόμενα Οφζλθ 

Με βάςθ το νόμο υπ’ αρικμ. 3655 / 2008 «Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ του 
Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ», το 2008 τα ταμεία 
ενοποιικθκαν ςε 13 ενιαίουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ). Σιμερα, εξυπθρετοφν 
ςυνολικά περίπου 4.700.000 αςφαλιςμζνουσ και 2.500.000 ςυνταξιοφχουσ. Στουσ περιςςότερουσ 
από τουσ ΦΚΑ λειτουργοφν ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ Ρλθροφοριακά Συςτιματα για τθν 
διαχείριςθ Λογιςτθρίου, Εςόδων, Δανείων, Ρερίκαλψθσ, Συντάξεων, ενϊ κάποιοι ΦΚΑ δεν 
διακζτουν μθχανογραφθμζνα ςυςτιματα για τθν τιρθςθ τθσ Αςφάλιςθσ.  

 

Κάκε ζνα από τα ςυςτιματα Τιρθςθσ Αςφάλιςθσ οφείλει να ςυντθρεί ςτοιχεία τα οποία 
αφοροφν τθν αναλυτικι αςφαλιςτικι ιςτορία ενόσ εργαηόμενου, για τθν χρονικι περίοδο που 
είναι αςφαλιςμζνοσ ςε κάποιον από τουσ ΦΚΑ τθσ χϊρασ.  

 

Οι εντεταλμζνοι υπάλλθλοι του ΦΚΑ εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ 
χρθςιμοποιοφν τα ςτοιχεία αςφάλιςθσ για : 

1. να χορθγοφν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τισ διάφορεσ παροχζσ που προβλζπονται,  
2. να πραγματοποιοφν ελζγχουσ αναφορικά με παραλείψεισ ι παραβάςεισ εφαρμογισ του 

ςχετικοφ Νόμου, 
3. να προβαίνουν ς’ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ διαςφαλίηουν τουσ 

απαραίτθτουσ για τθ λειτουργία του Αςφαλιςτικοφ Συςτιματοσ τθσ χϊρασ πόρουσ.  
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Ρροβλιματα οφειλόμενα ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

Τα Συςτιματα Τιρθςθσ τθσ Αςφάλιςθσ  που ζχουν αναπτφξει ςιμερα και χρθςιμοποιοφν οι ΦΚΑ 
είναι εντελϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τα εξισ: 

- Μεγάλθ δυςκολία ςτθ ςφνκεςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ ενόσ εργαηόμενου. Θ 
αςφαλιςτικι εικόνα κάκε εργαηόμενου βρίςκεται κατακερματιςμζνθ ςτουσ διάφορουσ 
Φ.Κ.Α. ςτουσ οποίουσ ζχει αςφαλιςκεί ο εργαηόμενοσ. Θ ςφνκεςθ των κομματιϊν ςε 
ενιαία εικόνα είναι δφςκολθ γιατί δεν υπάρχει κανόνασ ενιαίασ τυποποίθςθσ των 
ςτοιχείων αςφάλιςθσ. 

- Αδυναμία διαςταφρωςθσ για τθ νομιμότθτα ι μθ χοριγθςθσ παροχϊν ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ, όπωσ παροχζσ κλάδουσ αςκενείασ ( ςε είδοσ, ςε χριμα ), ςφνταξθ, 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, φορολογικι βεβαίωςθ. 

- Αδυναμία παροχισ ςτθν Ρολιτεία των απαραίτθτων πλθροφοριϊν, ϊςτε αυτι να 
διαχειρίηεται αποτελεςματικά το Αςφαλιςτικό Σφςτθμα τθσ χϊρασ. 

- Ο βακμόσ πλθρότθτασ, ορκότθτασ και καταλλθλότθτασ προσ επεξεργαςία, των 
τθρουμζνων ςτοιχείων κακϊσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των επί μζρουσ Συςτθμάτων 
παρουςιάηει μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των διαφόρων ΦΚΑ. 

- Θ ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ και ο υπολογιςμόσ αρχικισ ςφνταξθσ απαιτεί 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ. 

- Οι πλθρωμζσ ςυντάξεων πραγματοποιοφνται από μεγάλο αρικμό ανεξαρτιτων 
ςυςτθμάτων πλθρωμϊν. 

- Δεν υπάρχει δυνατότθτα εκτίμθςθσ του πλικουσ των παράλλθλα αςφαλιςμζνων ςε 
περιςςότερουσ από ζναν ΦΚΑ, κακϊσ και των ςυνταξιοφχων που λαμβάνουν νόμιμα 
περιςςότερεσ από μία ςυντάξεισ.  

 

Θ ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου υποζργου οδθγεί ςτθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν παροχισ 
υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, όπωσ:  

- Ζκδοςθ εντφπων αναφορϊν με ενοποιθμζνθ πλθροφορία από όλουσ τουσ ΦΚΑ, όπωσ 
βεβαιϊςεισ, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, απόςπαςμα λογαριαςμοφ κ.α.  

- Ζκδοςθ Κάρτασ Ευρωπαϊκισ Αςφάλιςθσ για περίκαλψθ εκτόσ χϊρασ.  
 

Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου 

Μετριςιμοσ Στόχοσ Τιμι 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν 
υπθρεςία Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

>30.000 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν 
υπθρεςία Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ 

>200.000 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν 
υπθρεςία ενθμζρωςθσ για Απονομι Σφνταξθσ 

>500.000 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν 
υπθρεςία Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ 
Αςφάλιςθσ  

>2.000.000 
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Α2.4 Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου 

Οι πρϊτεσ εκτιμιςεισ για τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου παρατίκενται ςτον 
πίνακα που ακολουκεί. 
 

Κρίςιμοσ Ραράγοντασ 
Επιτυχίασ 

Τφποσ 
Σχετικζσ Ενζργειεσ 
Αντιμετϊπιςθσ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του 
Αναδόχου ςε κζματα 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον 
τομζα υγείασ ςτθν Ελλάδα 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του 
Αναδόχου ςε κζματα 
διαςφνδεςθσ πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων – 
Διαλειτουργικότθτασ 
(interoperability). 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του 
Αναδόχου ςε κζματα 
αςφάλειασ και ολοκλιρωςθσ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ιςχυρό και ευζλικτο ςχιμα 
Διοίκθςθσ του Ζργου 

Οργανωτικόσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα 
λάβει τα κατάλλθλα 
μζτρα και κα αξιοποιιςει 
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ 

Υλοποίθςθ των παράπλευρων 
δράςεων 

Διοικθτικόσ Μζροσ του 
προγράμματοσ αλλαγισ 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ το ζργου είναι ενδεικτικοί. Οι 
υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν ςτθν προςφορά τουσ να αναπτφξουν τθν δικι τουσ προςζγγιςθ 
πάνω ςτουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και κινδφνουσ του ζργου. 

Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

Α3.1 Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ  

Το ζργο περιλαμβάνει τρία (3) υποζργα:  
 
Υποζργο 

Υποζργο 1: «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ» 

Υποζργο 2 «Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΜΑΡΡΣ» 

Υποζργο 3 «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ>> 

  

Ηθτείται από το ανάδοχο να υλοποιιςει αυτά τα υποζργα, ςυνεπϊσ και το ςφνολο του ζργου, 
ςφμφωνα με τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ. 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 
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Οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι ενδεικτικζσ. Ο ανάδοχοσ καλείται να προςφζρει τθ μζγιςτθ 
δυνατι τεχνικι λφςθ με υψθλισ ποιότθτασ παραδοτζα και υπθρεςίεσ, που κα αποφζρουν το 
μζγιςτο δυνατό αποτζλεςμα για τα απαιτοφμενα του ζργου. 
 
 

Πίνακασ 1: Περιγραφή Τπηρεςιών Ζργου 

Υπθρεςία Ωφελοφμενοσ* 

Υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  
2, 3 

Υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ 
1,2 

Υπθρεςίεσ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ  
2,3 

Υπθρεςίεσ Απονομισ Σφνταξθσ- Υπολογιςμόσ Σφνταξθσ  
1,2 

Υπθρεςίεσ ελζγχου και θ διαςταφρωςθσ των πλθρωμϊν 
ςυντάξεων  

1 

Υπθρεςίεσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθ & Διαχείριςθσ Αναφορϊν 
1 

 

Ζκδοςθ αναλυτικϊν ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ςτουσ 
ςυνταξιοφχουσ για τισ καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ τουσ 

1,2 

 

Ζκδοςθ ενιαίων Φορολογικϊν Βεβαιϊςεων για το ςφνολο των 
λαμβανομζνων ςυντάξεων ανά ςυνταξιοφχο ανεξαρτιτωσ ΦΚΑ. 

1,2 

 

* 1 – Κράτοσ, 2- Ρολίτθσ, 3-Επιχείρθςθ 
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Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ 

Στο ακόλουκο διάγραμμα απεικονίηεται θ λειτουργικι αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         …  
 
                                                  Εικόνα 1: Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ 

 
 

Διευκρινίηεται ότι: 
1. Οι τθλεπικοινωνιακζσ διαςυνδζςεισ κα παρζχονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
2. Οι εξωτερικζσ ςυνδζςεισ με τουσ ΦΚΑ κα γίνουν μζςω του δθμόςιου δικτφου «ΣΥΗΕΥΞΙΣ». 
3. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει, βάςει των απαιτιςεων τθσ λφςθσ τουσ, να 

προςδιορίςουν τθν κατάλλθλθ τοπολογία δικτφου, να εκτιμιςουν τισ ανάγκεσ ςε εφροσ 
ηϊνθσ (bandwidth) τόςο ςε κεντρικό επίπεδο (Main Site) όςο και ανά χριςτθ και να 
κάνουν ςτθν προςφορά τουσ τισ κατάλλθλεσ επιςθμάνςεισ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Υποςφςτθμα 
Μθτρϊου 

Εργοδοτϊν 

Υποςφςτθμα 
Λογ/ςμϊν 
Αςφάλιςθσ 

 

Υποςφςτθμα 
Διαχείριςθσ 

Αςφ/κισ 
Ενθμερ/τασ 

 

Υποςφςτθμα 
Απονομισ 

και 
Υπολογιςμοφ 

Σφνταξθσ 
 

Υποςφςτθμα 
Ραρακολ/ςθσ 

Ρλθρωμϊν 
Συντάξεων 

 

Υποςφςτθμα 
Διοικθτικισ 

Ρλθροφόρθςθσ 
και Διαχείριςθσ 

Υπθρεςίεσ 
προσ Ρολίτεσ 

και 
Επιχειριςεισ 

Υπθρεςίεσ 
προσ Φ.Κ.Α. 

Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ 
και Διαλειτουργικότθτασ 

ΡΣ 
ΦΚ
Α 

ΡΣ 
ΦΚ
Α 

ΡΣ 
ΦΚΑ 

ΡΣ 
ΓΓΚΑ 

ΡΣ 
ΓΓΡΣ 

ΡΥΛΘ 
ΕΜΘΣ

Σ 

ΡΟΛΙΤΕΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ 

ΡΣ 
ΟΤΑ 

                                  Κεντρικι ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων 
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Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται διαγραμματικά θ ενδεικτικι φυςικι αρχιτεκτονικι (main 
site): 
 
 

 
 
 

DATA BASE 

SAN 

MIS – BI  Υποςυςτιματα 
λογιςμικοφ 

Web servers (with Load Balance) 

INTEGRATION 
ENGINE 

Δίκτυο ΘΔΙΚΑ ΑΕ 
(router / network) 

Σφςτθμα 
Αςφαλείασ 
 

Firewall / 
switch 

Firewall / 
switch 

Data layer 

Apps / 
integration layer 

Web / 
presentation 
layer (DMZ) 

Firewall / 
switch 

ΘΔΙΚΑ / 
ΣΥΗΕΥΞΙΣ 

middleware 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκπονιςει μελζτθ εφαρμογισ ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται θ 
οριςτικοποίθςθ τθσ φυςικισ και λογικισ αρχιτεκτονικισ και των απαραίτθτων διεπαφϊν. 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ να 
κατατμείται ςε επιμζρουσ λογικά επίπεδα. Με τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςχιματοσ πολυεπίπεδθσ 
αρχιτεκτονικισ (multi-tier architecture scheme) επιτυγχάνεται μια οργάνωςθ του υλικοφ και του 
λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ που να βαςίηεται ςε επιμζρουσ κομμάτια ι ςυςτατικά (modular 
organization). Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται και θ ευζλικτθ προςαρμογι του ςυςτιματοσ ςε 
δυναμικζσ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του κακϊσ και ςε μελλοντικζσ τεχνολογικζσ 
αλλαγζσ του υλικοφ/λογιςμικοφ του. 

Συμπεραςματικά, για τθν ενδεικτικι περιγραφι του ςχιματοσ λειτουργίασ τθσ Ρλθροφοριακισ 
Υποδομισ προκφπτει ο διαχωριςμόσ / διαςτρωμάτωςθ επιπζδων λειτουργικότθτασ ωσ εξισ: 

 

Επίπεδο παρουςίαςθσ 

Ρεριλαμβάνει: 
o Το περιβάλλον διεπαφισ με τουσ τελικοφσ χριςτεσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων 
o Τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που απαιτοφνται (Web/HTTP servers, Single Sign-On 

agents, Caches ςτατικοφ περιεχομζνου) ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ 
 
 
Επίπεδο Εφαρμογϊν και Διαλειτουργικότθτασ  
 

Ρεριλαμβάνει: 
o Τθν επιχειρθςιακι λογικι των εφαρμογϊν (business logic), δθλαδι όλουσ τουσ κανόνεσ 

(business rules) και τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων που αφοροφν ςτο 
ςφνολο τθσ λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν οι οποίεσ προςφζρονται 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθ 

o Τον πυρινα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςε 
διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν) 

o Τον πυρινα υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα ςε διάταξθ υψθλισ 
διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν) 

o Τθν κεντρικι υποδομι διαχείριςθσ ταυτοτιτων, αυκεντικοποίθςθσ, εξουςιοδότθςθσ, και 
αςφάλειασ εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων και τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που 
απαιτοφνται (π.χ. Directory/LDAP, Identity Management/Single Sign-On) ςε διάταξθ 
υψθλισ διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν) 

 
Επίπεδο Διαχείριςθσ Δεδομζνων  

Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν 
τθν πλθροφοριακι υποδομι. 
 

Ρεριλαμβάνει: 
o Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων, το οποίο κα χαρακτθρίηεται από υψθλι 

απόδοςθ, διακεςιμότθτα, αςφάλεια και διαχειριςιμότθτασ. 
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o Τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που απαιτοφνται (Database Servers, SAN). Ριο 
ςυγκεκριμζνα τθν υλοποίθςθ ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν Βάςθσ Δεδομζνων που κα 
εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ λειτουργία και διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ. 

 
Αναλυτικά 

Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν το 
υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Το ςφςτθμα τθσ βάςθσ δεδομζνων –το οποίο κα αποκθκεφει τα 
δεδομζνα αυτά- κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ταχφτθτα, ςυνοχι, ςτακερότθτα και ευκολία 
ςτθν εγκατάςταςθ. 

 

Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεδομζνων είναι: 
 Ανεξαρτθςία από πλατφόρμα: Θα πρζπει να είναι διακζςιμοσ για τθν πλειοψθφία 

των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πιο δθμοφιλϊν από αυτά. Επιπλζον, πρζπει να είναι 
δυνατι θ ςφνδεςι του με το υπόλοιπο ςφςτθμα. 

 Διαχωριςμόσ μθχανισ αποκικευςθσ από τον κυρίωσ εξυπθρετθτι ζτςι ϊςτε ο 
χριςτθσ να μπορεί  να επιλζξει ποια μθχανι αποκικευςθσ κα χρθςιμοποιιςει 
ανάλογα με το αν θ εφαρμογι του απαιτεί ζλεγχο των ςυναλλαγϊν με τθν βάςθ 
δεδομζνων ι όχι και να κερδίςει είτε ςε αςφάλεια, είτε ςε ταχφτθτα.  

 Ευζλικτο ςφςτθμα αςφάλειασ και υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSL για 
κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων.  

 Query Caching ϊςτε να αυξάνεται θ απόδοςθ ερωτθμάτων που υποβάλλονται 
ςυχνά ςτθ βάςθ δεδομζνων.     

 Αναηιτθςθ και χριςθ ευρετθρίων ςε πλιρεσ κείμενο (Full-text indexing and 
searching) για αποτελεςματικι αναηιτθςθ λζξεων και φράςεων μζςα ςε κείμενο.  

 Υποςτιριξθ ςυνόλων χαρακτιρων με πλιρθ υποςτιριξθ Unicode δεδομζνων: 
Επίςθσ δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. 

 Υποςτιριξθ Υποερωτθμάτων παρζχοντασ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθ ςυγγραφι πιο 
αποτελεςματικϊν και αποδοτικϊν ερωτθμάτων προσ τθ βάςθ δεδομζνων. 

 Ταχφτθτα, αξιοπιςτία και ευκολία ςτθ χριςθ. 
 Δυνατότθτα χριςθσ ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι ϊςτε να είναι δυνατι 

ενςωμάτωςθ ςε 3-tier αρχιτεκτονικζσ, όπου θ βάςθ δεδομζνων είναι ανεξάρτθτθ 
από τθν υπόλοιπθ εφαρμογι. 

 

 

Κεντρικι Υποδομι (main site) 

Στθν παροφςα ενότθτα περιγράφεται θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι του εξοπλιςμοφ τθσ 
κεντρικισ εγκατάςταςθσ (main site) του ςυςτιματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο ςχιμα τθσ 
προθγοφμενθσ ενότθτασ. 

  

Θ φυςικι  υποδομι του ςυςτιματοσ διαχωρίηεται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το είδοσ του 
εξοπλιςμοφ και τισ λειτουργίεσ που υποςτθρίηει, οι οποίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 
 δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, 
 Εξοπλιςμόσ Υποδομισ και λογιςμικό integration engine, 
 Εξοπλιςμόσ υποδομισ και λογιςμικό MIS – BI – Data Mining, 
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 Λογιςμικό ςυςτιματοσ, 
 Λογιςμικό Virtualization, 
 Εξοπλιςμόσ και λογιςμικό υποδομισ βάςεων δεδομζνων, 
 Εξοπλιςμόσ υποδομισ και λογιςμικό Storage Area Network, 
 ικριϊματα (racks), 
 

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι λειτουργίεσ και τα χαρακτθριςτικά των επιμζρουσ ςτοιχείων για 
κάκε κατθγορία εξοπλιςμοφ. 
 
 

Δικτυακόσ Εξοπλιςμόσ 

Ο δικτυακόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να αποτελείται από τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία: 
 τείχοσ προςταςίασ και του ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ ειςβολϊν (Firewall / Intrusion 

Detection System – IDS και Intrusion Prevention - IPS) 
 κεντρικοί μεταγωγείσ με υποςτιριξθ επιπζδου δικτφου (Layer 3 Central Switches) που κα 

υποςτθρίηουν όλεσ τισ δικτυακζσ ςυνδζςεισ του τοπικοφ δικτφου του ςυςτιματοσ. 
 

Οι ςυςκευζσ firewall/ IDS αποτελοφν τθν κφρια «αςπίδα» προςταςίασ ζναντι πικανϊν 
κακόβουλων ενεργειϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα, ςυμβάλλοντασ ςτθ διαςφάλιςθ των 
βαςικϊν ιδιοτιτων τθσ αςφάλειασ: εμπιςτευτικότθτα, ακεραιότθτα και διακεςιμότθτα. Επιπλζον, 
μζςω των firewall/ IDS ςυςκευϊν υλοποιείται θ πρόςβαςθ των εξωτερικϊν χρθςτϊν του 
ςυςτιματοσ ςτουσ πλθροφοριακοφσ του πόρουσ. Θ αςφαλισ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 
επιτυγχάνεται με κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων, τεχνολογία που πρζπει να υποςτθρίηονται 
από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ firewall. Για τθν προςταςία των δεδομζνων που διαχειρίηονται οι 
διαδικτυακοί εξυπθρετθτζσ (web servers) κα πρζπει να υλοποιθκοφν μζςω του firewall ηϊνθ 
περιμετρικισ αςφάλειασ (Demilitarized Zone – DMZ). Τζλοσ, θ ενςωματωμζνθ λειτουργία IDS 
επιτρζπει τθν ανίχνευςθ φποπτων κινιςεων (suspicious traffic) με ςκοπό τθν αναγνϊριςθ των 
αδυναμιϊν του δικτφου και τθν ενίςχυςθ των χαρακτθριςτικϊν του, είτε ςε επίπεδο εξοπλιςμοφ 
είτε ςε επίπεδο λογιςμικοφ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν αποτελεςματικά οι πικανζσ απειλζσ 
παραβίαςθσ των μθχανιςμϊν αςφαλείασ του ςυςτιματοσ. 
 

Οι κεντρικοί μεταγωγείσ του τοπικοφ δικτφου κα είναι εγκατεςτθμζνοι ςε διάταξθ υψθλισ 
διακεςιμότθτασ και ρυκμιςμζνοι ϊςτε ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ μίασ ςυςκευισ να 
αναλαμβάνει τθν εξυπθρζτθςθ του δικτφου θ άλλθ. Οι κεντρικοί μεταγωγείσ ςυνδζονται με τισ 
ενεργζσ ςυςκευζσ δικτφου (firewall, routers) που χρθςιμεφουν για τθ ςφνδεςθ του τοπικοφ 
δικτφου με το κυβερνθτικό δίκτυο, όπωσ επίςθσ και με όλουσ τουσ εξυπθρετθτζσ και λοιπζσ 
δικτυακζσ ςυςκευζσ, παρζχοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων.  

 
 
Εξοπλιςμόσ Υποδομισ 

Ο εξοπλιςμόσ υποδομισ πρζπει να αποτελείται από τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία: 
 εξυπθρετθτζσ με virtualization (όπου χρειάηεται), 
 δίκτυο αποκικευςθσ δεδομζνων (Storage Area Network – SAN), με τουσ αντίςτοιχουσ 

εξυπθρετθτζσ, 
 ικριϊματα (racks). 
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Οι web servers αναλαμβάνουν τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν μζςω των οποίων κα παρζχεται 
πρόςβαςθ για τουσ χριςτεσ του δικτφου ςτισ υπθρεςίεσ και τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ. Τα 
χαρακτθριςτικά τουσ πρζπει να εξαςφαλίηουν υψθλι απόδοςθ και διακεςιμότθτα των 
πλθροφοριακϊν πόρων που διαχειρίηονται. 

Οι LDAP servers αναλαμβάνουν τθν οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν του 
ςυςτιματοσ ςτισ υπθρεςίεσ και τα δεδομζνα του. Ρροςφζρουν υπθρεςίεσ καταλόγου, 
αυκεντικοποίθςθσ και ταυτοποίθςθσ των χρθςτϊν, μειϊνοντασ τισ πικανότθτεσ πρόςβαςθσ ςτουσ 
πόρουσ του ςυςτιματοσ από άτομα που δεν είναι εξουςιοδοτθμζνα. 

Στουσ application servers κα εγκαταςτακοφν οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ ςε 
παραγωγικό περιβάλλον (production servers). Οι εξυπθρετθτζσ είναι ςυνδεδεμζνοι ςε διάταξθ 
κατανομισ φόρτου εργαςιϊν (load balancing mode) για μεγαλφτερθ απόδοςθ και διακεςιμότθτα. 

Οι database servers αποτελοφν τουσ παραγωγικοφσ εξυπθρετθτζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων του 
ςυςτιματοσ. Οι servers ςυνδζονται ςε διάταξθ cluster active – active για αυξθμζνθ 
αποδοτικότθτα, διακεςιμότθτα και αξιοπιςτία των δεδομζνων.  

To δίκτυο αποκικευςθσ δεδομζνων (SAN) αποτελεί το χϊρο φυςικισ αποκικευςθσ των 
δεδομζνων. Είναι οπτικισ τεχνολογίασ (Fibre Channel) για τθν κάλυψθ των υψθλϊν απαιτιςεων 
απόδοςθσ που προδιαγράφονται εξαιτίασ των μεγεκϊν των δεδομζνων, οι οποίοι κα πρζπει να 
ζχουν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ και δυνατότθτα τροποποίθςθσ των δεδομζνων. Για λόγουσ 
αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ των δεδομζνων, κακϊσ και διακεςιμότθτασ, το SAN ςχεδιάςτθκε να 
περιλαμβάνει τουλάχιςτο δφο ςυςτοιχίεσ δίςκων ςε διάταξθ mirroring μεταξφ τουσ. Επιπλζον, οι 
δίςκοι κάκε ςυςτοιχίασ κα πρζπει να είναι ςε διάταξθ fail-over, ελαχιςτοποιϊντασ με αυτόν τον 
τρόπο τθν πικανότθτα απϊλειασ δεδομζνων εξαιτίασ αςτοχίασ ι καταςτροφισ υλικοφ. 

 

Τα ικριϊματα (racks) αποτελοφν το φυςικό χϊρο εγκατάςταςθσ των εξυπθρετθτϊν, δικτυακοφ 
εξοπλιςμοφ κ.α.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ αρχιτεκτονικι που περιγράφεται ςτθν παροφςα για το Main site είναι 
ενδεικτικι και κατοχυρϊνει μια ελάχιςτθ απαιτοφμενθ δυναμικότθτα και διακεςιμότθτα. Ο 
κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει τθν ευχζρεια να προςφζρει διαφορετικι αρχιτεκτονικι, με 
ιςοδφναμα ι ανϊτερα χαρακτθριςτικά από τθν προτεινόμενθ. 
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Α3.3 Τεχνολογίεσ και Σχζδιο Υλοποίθςθσ Ζργου 

Γενικά 

Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ακολουκεί ανοικτά πρότυπα και ευρζωσ αποδεκτζσ 
τεχνολογίεσ για διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ, ευκολίασ χριςθσ και αναβάκμιςθσ. 

 

 Ιςχφουν τα παρακάτω: 

 Υψθλι Διακεςιμότθτα: παροχι υπθρεςιϊν ςτον τελικό χριςτθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. 

 Θα διακζτει χαρακτθριςτικά g-cloud, ϊςτε το ςφςτθμα να είναι fully utilized, 

 Θα διαςυνδζεται με ςυςτιματα άλλων φορζων για ανταλλαγι δεδομζνων, 

 Επεκταςιμότθτα (Scalability): ικανότθτα δυναμικισ ικανοποίθςθσ πρόςκετων απαιτιςεων 
χωρίσ διακοπι τθσ κανονικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, 

 Αςφάλεια: προςταςία από κινδφνουσ, ιοφσ, παραβίαςθ πρόςβαςθσ, δθμοςίευςθ 
εςφαλμζνων δεδομζνων, 

 Αξιοπιςτία: ακρίβεια και ςυνζπεια παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

 Ευκολία διαχείριςθσ: παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν για διαςφάλιςθ ποιοτικισ 
παροχισ υπθρεςιϊν, 

 Υποςτιριξθ ανοικτϊν προτφπων και αρχιτεκτονικισ (open): εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ 
και τθσ μελλοντικισ επζκταςθσ του, 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι μοντζρνασ διαδικηυακής ζχεδίαζης (web based), 

 Θα διακζτει διαδικτυακό τρόπο πρόςβαςθσ χρθςτϊν και υποςτιριξθσ τθσ ςυνεργαςίασ 
τουσ. Βάςει του ρόλου που κα του ζχει ανατεκεί, ο κάκε ςυνδεόμενοσ κα ζχει 
δυνατότθτεσ Ρρόςβαςθσ και Χριςθσ των αντιςτοιχϊν δυνατοτιτων και εφαρμογϊν, 

 Να ζχει αρχιτεκτονικι τουλάχιςτον 3-tier architecture (n-tier architecture), και να είναι  
αρκρωτό (modular), 

 Οι web δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν με τεχνολογίεσ, πρότυπα 
και πρωτόκολλα όπωσ Service Oriented Architecture (SOA), XML based communication 
protocols, SSL κλπ,  

 Θα ενςωματϊνει ςφγχρονα πρότυπα  και τεχνικζσ διαλειτουργικότθτασ και 

 να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα του ελλθνικοφ πλαιςίου διαλειτουργικότθτασ (e-gif). 

 Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τουσ παρακάτω 
φυλλομετρθτζσ (browsers): 

o Internet Explorer, 

o Firefox, 

o Chrome, 

o Safari, 

o Opera. 
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Εργαλεία Ανάπτυξθσ 

Για τα ςθμεία που κα χρειαςτεί να γίνει καταςκευι λογιςμικοφ, το ςφςτθμα κα πρζπει να 
αναπτυχκεί με χριςθ ςφγχρονων εργαλείων.  Ζνα πλιρεσ set των εργαλείων κα πρζπει να 
διατεκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για πικανζσ μικρζσ επεμβάςεισ ςτο μζλλον. 
  

Δυνατότθτεσ εκτφπωςθσ 

Οι εκτυπϊςεισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να προςφζρουν τισ παρακάτω ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ: 
 Ρροεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ, 
 Χριςθ φίλτρων πριν τθν εκτφπωςθ, 
 Δυνατότθτα οριςμοφ του εκτυπωτι, 
 Δυνατότθτα οριςμοφ εκτυπωτι διαδικτφου. 

 

Report Generator 

Το ςφςτθμα πρζπει να διακζτει γεννιτρια αναφορϊν (report generator) ϊςτε να επιτρζπει ςε 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ να ςχεδιάηουν τισ δικζσ τουσ εξειδικευμζνεσ (ad hoc) αναφορζσ. Θ 
γεννιτρια αναφορϊν πρζπει να είναι φιλικι προσ τον χριςτθ και να μθν απαιτεί γνϊςεισ SQL. 

 

 Τα ελάχιςτα ειδικότερα χαρακτθριςτικά περιλαμβάνουν: 
 Γραφικό user interface 
 Ευελιξία 
 WYSIWIG προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ 
 Δυνατότθτα ιεράρχθςθσ κριτθρίων τουλάχιςτον ζωσ 5 επίπεδα 
 Δθμιουργία μερικϊν και ςυνολικϊν ακροιςμάτων 
 Δυνατότθτα ταξινόμθςθσ (sort) αλφαβθτικι, αρικμθτικι αφξουςα, φκίνουςα 
 Δυνατότθτα μορφοποίθςθσ (ζντονα γράμματα, italics κλπ) 
 Δυνατότθτα εξαγωγισ ςε διάφορα format (ASCII, Excel, Word ι rtf κλπ) 
 Δυνατότθτα παραγωγισ γραφικϊν  

Business Intelligence (BI) και Data Mining 

Τα εργαλεία Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ (Business Intelligence, BI) και εξόρυξθσ δεδομζνων (Data 
Mining) χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ με τρεισ ςτόχουσ: 
 Τθν ανάπτυξθ εξελιγμζνων αναφορϊν και δεικτϊν για χριςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ 

Ρολιτικισ Θγεςίασ (KPI, dashboards κ.λπ.) 
 Τθν πικανι εξόρυξθ τάςεων ςτα δεδομζνα για χριςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Ρολιτικισ 

Θγεςίασ. 
 Τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ (fraud detection), με τθν παραγωγι αναφορϊν που 

προορίηονται κφρια για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ. 

Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω λειτουργικότθτεσ μποροφν να καλφπτονται από ζνα μόνο 
υποςφςτθμα (ζτοιμο παραμετροποιιςιμο λογιςμικό). 
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Ειςαγωγι / Εξαγωγι Δεδομζνων 

Το ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ / εξαγωγισ δεδομζνων από άλλα 
ςυςτιματα ςε διάφορεσ μορφζσ (XML, ASCII, CSV κ.λπ.). 
 

Ρολυγλωςςία 

Τα δεδομζνα κα μποροφν να ειςάγονται είτε με Ελλθνικοφσ είτε με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, και 
πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τα ακόλουκα : 
 Στισ οκόνεσ, Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν (π.χ. Αγγλικά) 
 Στα μθνφματα (προειδοποίθςθσ και λακϊν) : Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν 

(π.χ. Αγγλικά) 
 Online βοικεια : Ελλθνικά 
 Αναφορζσ : Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν (π.χ. Αγγλικά) 

 

On-Line και Off-Line Λειτουργία 

Για τθ ςφνδεςθ των χρθςτϊν απαιτείται να διατίκεται πρόςβαςθ του κάκε ςτακμοφ εργαςίασ ςτο 
διαδίκτυο. Εντοφτοισ, όπου απαιτείται από τθν λειτουργικότθτα των υποςυςτθμάτων κα 
προςφζρονται δφο τρόποι λειτουργίασ : 
 On-line λειτουργία, που κα είναι ο ςυνικθσ τρόποσ ςτο ςφνολο ςχεδόν των περιπτϊςεων. 

Ο ςτακμόσ εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ανταλλάςςει δεδομζνα με το κεντρικό ςφςτθμα. 
 Off-line λειτουργία, που κα προςφζρεται για τθν κάλυψθ ειδικϊν περιπτϊςεων (π.χ. 

πτϊςθ του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, προςωρινι αδυναμία ςφνδεςθσ) 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει για τθν off-line λειτουργία ειδικό λογιςμικό. Επιπρόςκετα, το 
λογιςμικό αυτό κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και για τθν υποςτιριξθ άλλων 
λειτουργικοτιτων, όπωσ π.χ. δρομολόγθςθ μθνυμάτων (message queing) ι/και βελτίωςθ τθσ 
απόδοςθσ του ςυςτιματοσ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να περιγράψουν αναλυτικά τθν 
προςζγγιςι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 
 

Αςφάλεια Δεδομζνων 

Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να 
δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ δράςεισ για : 
 

- τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν 

- τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν 

- τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων  

αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικο-
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 

 

Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ 
πρζπει να λάβει υπόψθ του : 
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- το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων Ν. 
2472/97, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99) 

- τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ 

- τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ (best practices) 

- τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ 

- τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα 

τα οποία κα περιλαμβάνονται ςτο Ρλάνο Ενεργειϊν για τθν Αςφάλεια του Συςτιματοσ που κα 
παραδοκεί από τον Ανάδοχο. 

 

Τα τεχνικά μζτρα αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των προϊόντων και 
υπθρεςιϊν που κα προςφζρει. 

 

Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν, διαχειριςτϊν και κυρίων χρθςτϊν (power users)  κα γίνεται, κατϋ 
ελάχιςτο, μζςω από τυπικό μθχανιςμό username - password ι ιςοδφναμου μθχανιςμοφ που κα 
προςφζρει το ςφςτθμα (αποτελεί μζροσ του Αντικειμζνου του Ζργου του Αναδόχου). 

 

Το ςφςτθμα κατόπιν ελζγχου κα επιτρζπει τθν είςοδο του ςτο ςφςτθμα ενϊ κα του δίνει τθ 
δυνατότθτα προβολισ του ςυνόλου των ςτοιχείων που ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ, 
ανάλογα με τθ διαβάκμιςθ που ζχει και τον φορζα που ανικει. 

 

Για κάκε  υποςφςτθμα περιγράφεται θ τθροφμενθ πλθροφορία, θ ανταλλαγι αυτισ μεταξφ 
ςυςτθμάτων κακϊσ και οι λειτουργίεσ που πρζπει να υποςτθρίηονται.  

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αναπτφξει και να διαςφαλίςει τθ λειτουργικότθτα κάκε υποςυςτιματοσ, 
αντιμετωπίηοντασ τα ωσ μζροσ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ, αποφεφγοντασ πλεοναςμοφσ και 
επικαλφψεισ ςε διαδικαςίεσ και πλθροφορία.  
 
 

Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing 

Θ επιλογι τθσ φιλοξενίασ των εφαρμογϊν ςε εικονικζσ μθχανζσ κα εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ 
δυνατι αξιοποίθςθ των απαραίτθτων εξυπθρετθτϊν και παράλλθλα ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικι 
τθσ ΓΓΚΑ για ςυμμετοχι ςτο G-Cloud, κα είναι εφκολθ θ μετάβαςθ του Virtual Machine ςτο G-
Cloud. 
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Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)  

 

Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν γίνεται παρουςίαςθ των υποςυςτθμάτων του υποζργου 2. 

Α3.4.1 Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν  

Σιμερα,  ςτουσ τομείσ των Φ.Κ.Α. λειτουργοφν μθτρϊα εργοδοτϊν ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Αυτό 
ζχει ςαν ςυνζπεια ζνασ εργοδότθσ που ςυναλλάςςεται με περιςςότερουσ από ζναν Φ.Κ.Α να 
εμφανίηεται με διαφορετικοφσ αρικμοφσ μθτρϊου ι/ και με διαφορετικά τθροφμενα ςτοιχεία, με 
αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ ςυναλλαγι του εργοδότθ με το ςφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ δθμιουργίασ Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ( Ε.Μ.Ε. ), ενιαίου για 
όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. Είναι απαραίτθτθ θ απόδοςθ ενόσ και μόνο Ενιαίου Αρικμοφ Μθτρϊου 
Εργοδότθ ( Ε.Α.Μ.Ε. ) ςε εκνικό επίπεδο, κοινοφ για όλουσ τουσ Φ.Κ.Α.. 

 

Για το ςκοπό αυτό απαιτείται νομοκετικι ρφκμιςθ που κα επιβάλλει τθ χριςθ του αρικμοφ 
αυτοφ για οποιαδιποτε ςυναλλαγι κάκε εργοδότθ με τουσ Φ.Κ.Α. 

 

Αντικείμενο του υποςυςτιματοσ είναι: 

 Θ Δθμιουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ( Ε.Μ.Ε. ) 

 Θ Ενθμζρωςθ Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με Ε.Α.Μ.Ε. 

 Θ Διαχείριςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ( Ε.Μ.Ε. ) 

 Ο Συγχρονιςμόσ Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με το Ε.Μ.Ε. 
 

A3.4.1.1 Δθμιουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν ( Ε.Μ.Ε. ) 

Κατά τθ δθμιουργία του Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν κα αποδοκεί ο Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου 
Εργοδοτϊν ( Ε.Α.Μ.Ε. ), που κα προςδιορίηει μοναδικά κάκε εργοδότθ. Τα ςτοιχεία που κα 
τθροφνται ςτο Μθτρϊο κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πλθρζςτερα, ϊςτε να καλφπτουν τισ 
ανάγκεσ των Φ.Κ.Α. και μελλοντικά το Εκνικό Μθτρϊο να μπορεί να υποκαταςτιςει τα επιμζρουσ 
μθτρϊα εργοδοτϊν των φορζων.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, ςτο μθτρϊο κα πρζπει να τθροφνται τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία: 
 
Επωνυμία, 
Συντομογραφία,  
Τφποσ επιχείρθςθσ ( π.χ. ΑΕ, ΝΡΙΔ, ΝΡΔΔ, Δθμόςιο κλπ. ),  
Στοιχεία διεφκυνςθσ,  
Στοιχεία επικοινωνίασ,  
Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ,  
Ζναρξθ / λιξθ εργαςιϊν και αιτία λιξθσ εργαςιϊν,  
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Νζοσ αρικμόσ μθτρϊου εργοδότθ ςε περίπτωςθ π.χ. ςυγχϊνευςθσ , 
Α.Φ.Μ., 
Αρικμόσ Σφςταςθσ Επιχείρθςθσ, 
Στοιχεία υπευκφνων για επικοινωνία με κάκε εργοδότθ, 
Αρικμοί μθτρϊου ςτουσ τομείσ των κλάδων αςφάλιςθσ των Φ.Κ.Α., 
Στοιχεία υποκαταςτθμάτων εργοδότθ, 
Θμερομθνία καταχϊρθςθσ, 
Θμερομθνία τελευταίασ μεταβολισ 
 

Ραράλλθλα κα πρζπει να τθρείται ςφνδεςθ του Ε.Α.Μ.Ε. με τουσ τομείσ των κλάδων αςφάλιςθσ 
των Φ.Κ.Α.  ςτουσ οποίουσ είναι εγγεγραμμζνοσ ο εργοδότθσ και το ιςτορικό τθσ ςφνδεςθσ αυτισ, 
ϊςτε να φαίνεται ςε ποιουσ τομείσ των κλάδων αςφάλιςθσ των Φ.Κ.Α. είναι ι ιταν 
εγγεγραμμζνοσ.  

 

Ο Ανάδοχοσ κα παραμετροποιιςει το ςφςτθμα κατάλλθλα ϊςτε να είναι δυνατι θ κωδικοποίθςθ 
των πεδίων όπωσ Φ.Κ.Α., Τφποσ επιχείρθςθσ, κλπ. με λίςτεσ τιμϊν. 

 

Για τθν δθμιουργία του Ε.Μ.Ε. μποροφν να αξιοποιθκοφν τα δεδομζνα Μθτρϊων Εργοδοτϊν των 
Φ.Κ.Α., με κριτιριο τθν πλθρότθτα και τθν ποιότθτα των δεδομζνων τουσ  (ενδεικτικά 
αναφζρουμε το Μθτρϊο Εργοδοτϊν του ΙΚΑ). Σε περίπτωςθ αξιοποίθςθσ περιςςοτζρων του ενόσ 
μθτρϊων, κα πρζπει να προβλεφκεί και να υλοποιθκεί διαδικαςία ταυτοποίθςθσ εργοδοτϊν.  

 

Ρεριςςότερα και πιο επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία, ϊςτε να  εμπλουτιςτοφν τα δεδομζνα αυτά, 
υπάρχουν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ( Γ.Γ.Ρ.Σ. )  

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υλοποιιςει τον απαραίτθτο μθχανιςμό ςυλλογισ και ελζγχου των 
δεδομζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μορφι τιρθςθσ των μθτρϊων, τα οποία μπορεί να είναι 
θλεκτρονικά ι μθ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ των Φ.Κ.Α. και τθσ  Γ.Γ.Ρ.Σ. Για τουσ Φ.Κ.Α. 
που τθροφν χειρόγραφα μθτρϊα εργοδοτϊν, ο Ανάδοχοσ κα υλοποιιςει κατάλλθλο λογιςμικό για 
τθν δθμιουργία των εγγραφϊν ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο από τουσ Φ.Κ.Α. 
 

A3.4.1.2 Ενθμζρωςθ Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με Ε.Α.Μ.Ε. 

Αφοφ δθμιουργθκεί το Ε.Μ.Ε., ο ανάδοχοσ κα πρζπει να δθμιουργιςει κατάλλθλο τυποποιθμζνο 
μθχανιςμό, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ όλων των μθτρϊων εργοδοτϊν που τθροφνται ςτουσ Φ.Κ.Α. 
με τον Ενιαίο Αρικμό Μθτρϊου Εργοδοτϊν. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κα βαςίηεται  ςτον Α.Φ.Μ., αν 
είναι ςυμπλθρωμζνοσ και ςυμπλθρωματικά ςε όποιο άλλο ςτοιχείο ( π.χ. Αρικμόσ Μθτρϊου 
Εργοδότθ ςτο ΙΚΑ, Επωνυμία) κρίνεται χριςιμο για τθν  ταυτοποίθςθ των εργοδοτϊν από τουσ 
Φ.Κ.Α.  
 

Κάκε Φ.Κ.Α. με ίδια μζςα οφείλει να ενθμερϊςει τουσ ταυτοποιθμζνουσ εργοδότεσ του με τον 
Ενιαίο Αρικμό Μθτρϊου Εργοδοτϊν του ΕΜΑΡΡΣ.  
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A3.4.1.3 Διαχείριςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Εργοδοτϊν 

Συνίςταται ςτθν : 

 Απογραφι εργοδότθ,  

 Αναηιτθςθ Εργοδότθ – Μεταβολι. 

 

Απογραφι Εργοδότθ  
 

Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ διαδικαςία απογραφισ νζων εργοδοτϊν από τουσ Φ.Κ.Α. ςτο 
Ε.Μ.Α.Ρ.Ρ.Σ. Με τθν διαδικαςία αυτι ςυμπλθρϊνεται το Μθτρϊο Εργοδοτϊν του Ε.Μ.Α.Ρ.Ρ.Σ. 
τόςο με νζουσ εργοδότεσ, όςο και με εκείνουσ που δεν είχαν απογραφεί κατά τθν αρχικι 
δθμιουργία του. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε νζο εργοδότθ που αναγγζλλεται ςτουσ Φ.Κ.Α. (ι για κάκε εργοδότθ 
που είναι ιδθ απογεγραμμζνοσ ςτουσ Φ.Κ.Α. αλλά δεν ζχει Ενιαίο Αρικμό Μθτρϊου Εργοδότθ) 
κα πρζπει να γίνεται απογραφι ςτο Εκνικό Μθτρϊο και να αποδίδεται Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου 
Εργοδοτϊν. 

 

Το ςφςτθμα για τα δεδομζνα που ειςάγονται κα πρζπει : 

 να διενεργεί ελζγχουσ ορκότθτασ,  

 να διενεργεί ελζγχουσ ςυςχζτιςθσ ( π.χ. θμερομθνιϊν ), 

 να τθρεί παραμετρικοφσ πίνακεσ ( τφπου επιχείρθςθσ, αιτίασ διακοπισ λειτουργίασ, κ.ά. ) 

 να διευκολφνει τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων μζςω επιλογισ τιμϊν, ι όπου χρειάηεται 
ςε μορφι ελεφκερου κειμζνου. 

 

Ανάλογα με τθ ςθμαςία των πεδίων ο Ανάδοχοσ κα κρίνει αν θ ειςαγωγι πρζπει να είναι 
υποχρεωτικι ( π.χ. Α.Φ.Μ., επωνυμία )  ι προαιρετικι, με κριτιριο τθν πλθρότθτα και τθν 
αξιοπιςτία τθσ πλθροφορίασ και τθν διευκόλυνςθ του ςυγχρονιςμοφ του Ε.Μ.Ε. με τα μθτρϊα 
των Φ.Κ.Α. 

 

Για τθν αποφυγι ειςαγωγισ διπλοεγγραφϊν, πρζπει να υλοποιθκεί διαδικαςία εντοπιςμοφ 
εγγραφϊν με ίδια ι παραπλιςια δεδομζνα (ςε πεδία όπωσ θ επωνυμία, ο Α.Φ.Μ., κ.ά.)  και 
εμφάνιςι τουσ για ζλεγχο από τον χριςτθ. 

 

Ραράλλθλα κα πρζπει να ειςάγεται θ πλθροφορία για το ποιοσ είναι ο τομζασ του κάκε κλάδου 
αςφάλιςθσ του Φ.Κ.Α. που απογράφει τον εργοδότθ, κακϊσ και ποιον αρικμό μθτρϊου εργοδότθ 
ζχει αποδϊςει ςε αυτόν . 
 
Αναηιτθςθ Εργοδότθ - Μεταβολι 
 

Ο εντοπιςμόσ εργοδότθ κα πραγματοποιείται με ζξυπνθ αναηιτθςθ βάςει  κριτθρίων όπωσ θ 
επωνυμία, ο Α.Φ.Μ., ο Ε.Α.Μ.Ε. κλπ.  
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Ανάλογα με τα δικαιϊματα πρόςβαςισ του, κάκε χριςτθσ κα μεταβάλλει τα ςτοιχεία που 
αφοροφν τον εργοδότθ. 

 

Κάκε τομζασ του κάκε κλάδου αςφάλιςθσ του Φ.Κ.Α., κα ζχει δικαίωμα να ειςάγει και να 
μεταβάλλει τα ςτοιχεία που αφοροφν αποκλειςτικά τον ίδιο (όπωσ τουσ Αρικμοφσ Μθτρϊου 
ςτουσ τομείσ των κλάδων αςφάλιςθσ του). 

 

Κατά τθν μεταβολι, κα πραγματοποιοφνται οι αντίςτοιχοι ζλεγχοι με τθν απογραφι. Επίςθσ κα 
τθρείται log των μεταβολϊν. 
 

A3.4.1.4 Συγχρονιςμόσ Μθτρϊων Φ.Κ.Α. με το Εκνικό Μθτρϊο 

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν ςυγχρονιςμοφ των μθτρϊων 
εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με το Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν. Ρρζπει να υποςτθρίηεται online και 
offline λειτουργία. 

 

Κατά τθν online λειτουργία κα παρζχεται web service ανάκτθςθσ δεδομζνων από το Εκνικό 
Μθτρϊο Εργοδοτϊν, για χριςθ από τουσ Φ.Κ.Α., με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ ενθμζρωςθσ των 
μθτρϊων τουσ με τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία ι /και τον Ενιαίο Αρικμό Μθτρϊου Εργοδότθ. 

 

Εναλλακτικζσ υπθρεςίεσ κα παρζχονται για τουσ Φ.Κ.Α. που δεν διακζτουν ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ Μθτρϊα και για offline λειτουργία (όπωσ upload, ανταλλαγι αρχείων 
προδιαγεγραμμζνων μορφϊν ).  

 

Κατά το ςυγχρονιςμό, κα επικαιροποιείται θ πλθροφορία ςφνδεςθσ Ε.Α.Μ.Ε. με τουσ τομείσ των 
κλάδων αςφάλιςθσ των φορζων. 

 

Θ διαδικαςία αυτι δφναται να εκκινείται είτε από τον φορζα λειτουργίασ είτε από τουσ Φ.Κ.Α.  
 

Α3.4.2  Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ (ζνςθμα και λογαριαςμοί 

αςφαλιςμζνων) 

Τα ςυςτιματα τιρθςθσ τθσ αςφάλιςθσ που ζχουν αναπτυχκεί μζχρι ςιμερα και χρθςιμοποιοφν οι 
Φ.Κ.Α. είναι εντελϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, ενϊ υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο πλικοσ εντφπων 
ενςιμων / λογαριαςμϊν αςφαλιςμζνων και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τα εξισ: 

 Μεγάλθ δυςκολία ςτθ ςφνκεςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ ενόσ εργαηόμενου. Θ 
αςφαλιςτικι εικόνα κάκε εργαηόμενου βρίςκεται κατακερματιςμζνθ ςτουσ διάφορουσ 
Φ.Κ.Α. ςτουσ οποίουσ ζχει αςφαλιςκεί ο εργαηόμενοσ. Θ ςφνκεςθ των κομματιϊν ςε 
ενιαία εικόνα είναι δφςκολθ γιατί δεν υπάρχει κανόνασ ενιαίασ τυποποίθςθσ των 
ςτοιχείων αςφάλιςθσ. 
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 Αδυναμία διαςταφρωςθσ για τθ νομιμότθτα ι μθ χοριγθςθσ παροχϊν ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ, όπωσ παροχζσ κλάδου αςκενείασ (ςε είδοσ, ςε χριμα) ςφνταξθ, 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, φορολογικι βεβαίωςθ. 

 Αδυναμία παροχισ ςτθν Ρολιτεία των απαραίτθτων πλθροφοριϊν, ϊςτε αυτι να 
διαχειρίηεται αποτελεςματικά το Αςφαλιςτικό Σφςτθμα τθσ χϊρασ. 

 Ο βακμόσ πλθρότθτασ, ορκότθτασ και καταλλθλότθτασ προσ επεξεργαςία, των 
τθροφμενων ςτοιχείων, κακϊσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των επί μζρουσ Συςτθμάτων 
παρουςιάηει μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των διαφόρων Φ.Κ.Α. 

 Δεν υπάρχει δυνατότθτα εκτίμθςθσ του πλικουσ των παράλλθλα αςφαλιςμζνων ςτουσ 
Φ.Κ.Α.   

 

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ δθμιουργίασ του υποςυςτιματοσ Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ (ζνςθμα 
και λογαριαςμοί αςφαλιςμζνων), το οποίο κα ςυγκεντρϊνει τα επί μζρουσ ςτοιχεία αςφάλιςθσ 
όλων των Φ.Κ.Α. για τουσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΜΑΕΣ. 

 

Αντικείμενο του υποςυςτιματοσ είναι θ : 

 Δθμιουργία Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) 

 Συντιρθςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) 

 Εμφάνιςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) 

 Ζκδοςθ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ Μιςκωτοφ 
 

A3.4.2.1 Δθμιουργία Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) 

Στο Μθτρϊο Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ κα τθρείται θ πλθροφορία αςφάλιςθσ των μιςκωτϊν και 
των αυτοαπαςχολοφμενων, κακϊσ και θ ςφνδεςθ μεταξφ αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν. Τα 
ςτοιχεία που κα τθροφνται ςτο Μθτρϊο κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πλθρζςτερα, ϊςτε να 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ των Φ.Κ.Α. και μελλοντικά το Μθτρϊο να μπορεί να υποκαταςτιςει τα 
επιμζρουσ μθτρϊα λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ των φορζων. Στο πλαίςιο αυτό ςτο μθτρϊο κα 
πρζπει να τθροφνται τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία τα οποία κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθν 
Μελζτθ Εφαρμογισ: 
 
Κωδικόσ Φ.Κ.Α., 
Κλάδοσ Αςφάλιςθσ, 
Τομζασ, 
Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ *, 
Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ ςτον τομζα κάκε κλάδου του Φ.Κ.Α., 
Επωνυμία, 
Οδόσ, 
Αρικμόσ, 
Τ.Κ., 
Ρόλθ, 
Νομόσ, 
Τθλζφωνο1, 
Τθλζφωνο2, 
FAX, 
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E-MAIL, 
Α.Φ.Μ. Εργοδότθ, 
ΑΜΚΑ Αςφαλιςμζνου, 
Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου ςτον τομζα κάκε κλάδου του Φ.Κ.Α., 
Επϊνυμο Γζννθςθσ, 
Επϊνυμο, 
Πνομα, 
Πνομα Ρατρόσ, 
Πνομα Μθτρόσ, 
Επϊνυμο Συηφγου, 
Πνομα Συηφγου, 
Επϊνυμο με Λατινικά Στοιχεία, 
Φφλο, 
Ζνδειξθ Νζου / Ραλαιοφ  Αςφαλιςμζνου, 
Ρλαςματικι Θμερομθνία Γζννθςθσ, 
Ρραγματικι Θμερομθνία Γζννθςθσ, 
Α.Φ.Μ. Αςφαλιςμζνου, 
Αρικμόσ Ταυτότθτασ, 
Τφποσ Ταυτότθτασ, 
Ρόλθ Γζννθςθσ, 
Νομόσ Γζννθςθσ, 
Οδόσ Κατοικίασ, 
Αρικμόσ Οδοφ Κατοικίασ, 
Τ.Κ. Κατοικίασ, 
Ρόλθ Κατοικίασ, 
Νομόσ Κατοικίασ, 
Αρικμόσ Ραραςτατικοφ, 
Ζτοσ Απαςχόλθςθσ, 
Μινασ Απαςχόλθςθσ, 
Τφποσ Αποδοχϊν, 
Από Θμερομθνία Απαςχόλθςθσ, 
Ζωσ Θμερομθνία Απαςχόλθςθσ, 
Ρλιρθσ Απαςχόλθςθ, 
Σχζςθ Εργαςίασ / Ιδιότθτα, 
Ρακζτο Κάλυψθσ, 
Αςφαλιςτικι Κατθγορία, 
Ραλαιόσ Α.Μ. Απόδειξθσ ( Ο.Α.Ε.Ε. ), 
Θμερομθνία Καταβολισ, 
Θμερομθνία Ενθμζρωςθσ Λογιςτθρίου, 
Ζνδειξθ Απλά-Βαρζα,  
Ειδικότθτα Αςφαλιςμζνου, 
Θμζρεσ Αςφάλιςθσ, 
Συνολικζσ Αποδοχζσ, 
Αποδοχζσ επί των οποίων υπολογίηονται Ειςφορζσ, 
Ειςφορζσ Αςφαλιςμζνου, 
Ειςφορζσ Εργοδότθ, 
Συνολικζσ Ειςφορζσ, 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 39 από 95 

 

Ροςό Δόςθσ - Ρροκαταβολισ, 
Επιβαρφνςεισ - Ρρόςκετα Τζλθ - Διαφορζσ Κλάςθσ, 
Ρροζλευςθ (π.χ. Ρράξθ Επιβολισ Ειςφορϊν, Αναγνωρίςεισ Χρόνου, Τακτικι Μιςκοδοςία κλπ. ), 
Ζνδειξθ Υποχρεωτικισ / Ρροαιρετικισ Αςφάλιςθσ, 
Κατάςταςθ Εγγραφισ ( π.χ. Απλιρωτθ, Ρλθρωμζνθ, Κεφαλαιοποιθμζνθ, Αντιλογιςμόσ κλπ.), 
Θμερομθνία Καταχϊρθςθσ, 
Θμερομθνία Τελευταίασ Μεταβολισ 
  

* Τα ςτοιχεία Εργοδότθ ςυμπλθρϊνονται ςτθν περίπτωςθ μιςκωτοφ αςφαλιςμζνου. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα παραμετροποιιςει το ςφςτθμα κατάλλθλα ϊςτε να είναι δυνατι θ κωδικοποίθςθ 
των πεδίων όπωσ Φ.Κ.Α., Σχζςθ Εργαςίασ / Ιδιότθτα, Ρροζλευςθ, Κατάςταςθ Εγγραφισ, Τφποσ 
Αποδοχϊν, κλπ. με λίςτεσ τιμϊν. 
 

Συλλογι Στοιχείων από Φ.Κ.Α. 

 

Κάκε Φ.Κ.Α. κα επεξεργάηεται ςτο οικείο ςφςτθμα τα ςτοιχεία Μθτρϊων αςφαλιςμζνων, 
εργοδοτϊν και λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ. Ρεριοδικά κα ζχει τθν υποχρζωςθ να αναγγζλλει τα 
ςτοιχεία αυτά αναλυτικά ςτο ΕΜΑΡΡΣ. Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τθν αναγγελία τθσ 
απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ που κα 
περιλαμβάνει τα παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία που κα τθροφνται ςτο Μ.Λ.Α. 

Για τθ δθμιουργία του Μ.Λ.Α. κα αξιοποιθκοφν τα δεδομζνα των λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ 
μιςκωτϊν και αυτοαπαςχολοφμενων όλων των Φ.Κ.Α. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυλλογι 
τθσ πλθροφορίασ είναι να είναι ςυμπλθρωμζνοσ ο ΑΜΚΑ του αςφαλιςμζνου ςτα Μθτρϊα των 
Φ.Κ.Α., κακϊσ αυτόσ κα είναι το κλειδί τθσ ςφνδεςθσ των τοπικϊν Μθτρϊων Αςφαλιςμζνων των 
Φ.Κ.Α. με το ΕΜΑΕΣ.  

Επιπλζον, για τουσ λογαριαςμοφσ αςφάλιςθσ των μιςκωτϊν κα πρζπει να είναι υποχρεωτικά 
ςυμπλθρωμζνοσ ο Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ ( ΕΑΜΕ ), κακϊσ αυτόσ κα είναι το κλειδί 
τθσ ςφνδεςθσ των τοπικϊν Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με το Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν. 
 

Ζλεγχοσ φπαρξθσ ΑΜΚΑ – ΕΑΜΕ των Φ.Κ.Α. ςε ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ 

Κατά τθν ειςαγωγι των λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ των Φ.Κ.Α. ςτο ςφςτθμα κα ελζγχεται θ φπαρξθ 
του ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ.  

Αντίςτοιχοσ ζλεγχοσ ειδικά για τουσ μιςκωτοφσ κα γίνεται και για τον ΕΑΜΕ, ϊςτε να είναι 
υπαρκτόσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν του ΕΜΑΡΡΣ.  

Αν κάποιοσ από τουσ παραπάνω ελζγχουσ αποτφχει, τότε οι ςυγκεκριμζνοι λογαριαςμοί 
αςφάλιςθσ δεν κα ειςάγονται ςτο ΜΛΑ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να αναπτφξει τυποποιθμζνο 
μθχανιςμό ενθμζρωςθσ του Φ.Κ.Α. με τα ςτοιχεία των εγγραφϊν που απορρίφκθκαν και τθν 
αιτία τθσ απόρριψθσ. 
 

Διαδικαςία Ταυτοποίθςθσ 
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Εφόςον οι ΑΜΚΑ και οι ΕΑΜΕ των λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ που αναγγζλκθκαν από τουσ Φ.Κ.Α. 
είναι υπαρκτοί ςτα ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ αντίςτοιχα, ακολουκεί ο ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ των 
κρίςιμων δθμογραφικϊν ςτοιχείων του αςφαλιςμζνου ςτο Φ.Κ.Α. με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του 
ΕΜΑΕΣ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ωσ κρίςιμα δθμογραφικά ςτοιχεία τα : Επϊνυμο – Πνομα – 
Ρατρϊνυμο κλπ. Αυτά όμωσ μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τθν ποιότθτα των δεδομζνων των 
Μθτρϊων των Φ.Κ.Α. 

Αν διαπιςτωκεί αςυμφωνία, κα ενεργοποιείται μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ προσ Φ.Κ.Α. και προσ 
ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία του αςφαλιςμζνου για ζλεγχο και πικανό ςυγχρονιςμό. Ειδικά για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Φ.Κ.Α. κα πρζπει να ελζγξει τθν ορκότθτα του ΑΜΚΑ ςτο μθτρϊο του, 
κακϊσ υπάρχει πικανότθτα να ανικει ςε άλλον αςφαλιςμζνο.  

Επίςθσ, για τισ περιπτϊςεισ των μιςκωτϊν κα γίνεται και ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ των κρίςιμων 
ςτοιχείων του Εργοδότθ ςτο Φ.Κ.Α. με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του ΕΜΑΡΡΣ. Ππου παρατθρείται 
ςθμαντικι αςυμφωνία ςτα κρίςιμα ςτοιχεία εργοδότθ ( π.χ. Α.Μ. Εργοδότθ ςτον τομζα του 
κλάδου του Φ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. - Επωνυμία ), κα ενεργοποιείται μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ προσ τον 
Φ.Κ.Α., ο οποίοσ κα πρζπει να ελζγξει τθν ορκότθτα του ΕΑΜΕ ςτο μθτρϊο του, κακϊσ υπάρχει 
πικανότθτα να ανικει ςε άλλον εργοδότθ. Αντίςτοιχα, για ζλεγχο του Μθτρϊου Εργοδοτϊν ςτο 
ΕΜΑΡΡΣ τθρείται αρχείο για ενθμζρωςθ του Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 
 
 

Ενθμζρωςθ Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 

Πταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ ταυτοποίθςθσ, ενθμερϊνεται το Μθτρϊο Λογαριαςμϊν 
Αςφάλιςθσ (Μ.Λ.Α.) του ΕΜΑΡΡΣ με τουσ λογαριαςμοφσ αςφάλιςθσ των Φ.Κ.Α.  Τθρείται 
διάκριςθ των αςφαλιςμζνων και των εργοδοτϊν ςε «ταυτοποιθμζνουσ» και «μθ 
ταυτοποιθμζνουσ». 

 

A3.4.2.2 Συντιρθςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. ) 

Κάκε Φ.Κ.Α., όταν ολοκλθρϊνει ζναν κφκλο επεξεργαςίασ και ενθμζρωςθσ των λογαριαςμϊν 
αςφάλιςισ του (ανά μινα, τρίμθνο, ζτοσ, κ.ά.) κα αναγγζλλει ςτο ΕΜΑΡΡΣ τθν απαιτοφμενθ 
πλθροφορία με όλεσ τισ νζεσ εγγραφζσ και τισ μεταβολζσ των λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ του.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςία αναγγελίασ των νζων εγγραφϊν και  των 
μεταβολϊν με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ που κα περιλαμβάνει τα 
παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία που κα τθροφνται ςτο Μ.Λ.Α. και ενθμζρωςθσ αυτϊν. 

Στθ διαδικαςία αυτι πρζπει να γίνονται οι ζλεγχοι που αναφζρκθκαν και ςτθν διαδικαςία 
δθμιουργίασ του Μ.Λ.Α., δθλαδι : 

 Συλλογι Στοιχείων από Φ.Κ.Α. ( Νζεσ και τροποποιθμζνεσ εγγραφζσ ) 

 Ζλεγχοσ φπαρξθσ ΑΜΚΑ – ΕΑΜΕ των Φ.Κ.Α. ςε ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ 

 Διαδικαςία Ταυτοποίθςθσ 
 

Για τισ νζεσ εγγραφζσ ακολουκείται θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ των Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ του 
Μ.Λ.Α. 

Οι τροποποιθμζνεσ εγγραφζσ εντοπίηονται ςτο Μ.Λ.Α. και ενθμερϊνονται με τισ μεταβολζσ.  
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Επικαιροποιείται επίςθσ θ πλθροφορία του «ταυτοποιθμζνου» ι «μθ ταυτοποιθμζνου» 
αςφαλιςμζνου ι / και εργοδότθ. 

 

Εκτόσ από τισ μεταβολζσ ςτουσ λογαριαςμοφσ αςφάλιςθσ, ο Φ.Κ.Α. πρζπει να αναγγζλλει ςτο 
ςφςτθμα και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων αςφαλιςμζνου και εργοδότθ τουλάχιςτον για τα 
κρίςιμα ςτοιχεία που μετζχουν ςτον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ. Θ αναγγελία αυτι κα γίνεται και ςε 
περίπτωςθ που δεν ςυνδζεται με λογαριαςμό αςφάλιςθσ, όπωσ ςε περίπτωςθ νζου 
αςφαλιςμζνου ι εργοδότθ. 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν περιπτϊςεισ που κατά τθν ταυτοποίθςθ των δθμογραφικϊν 
ςτοιχείων του αςφαλιςμζνου με το ΕΜΑΕΣ  διαπιςτϊκθκε αςυμφωνία. 

Το ΕΜΑΡΡΣ ενθμζρωςε το ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία αςυμφωνίασ τθσ ταυτοποίθςθσ .  

Σε περίπτωςθ που ςτο ΕΜΑΕΣ γίνει τροποποίθςθ των κρίςιμων ςτοιχείων που μετζχουν ςτον 
ζλεγχο ταυτοποίθςθσ, το ΕΜΑΕΣ κα δφναται να ενθμερϊςει το ΕΜΑΡΡΣ.  

Το ΕΜΑΡΡΣ κα διενεργιςει ζλεγχο ταυτοποίθςθσ για αυτόν τον ΑΜΚΑ και κα τον ενθμερϊςει με 
το αποτζλεςμα. 

Θ δυνατότθτα αυτι κα εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 

Αντίςτοιχα, κατά τθ μεταβολι των κρίςιμων ςτοιχείων του Ε.Μ.Ε. πρζπει  να υλοποιθκεί 
μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ τθσ πλθροφορίασ ταυτοποίθςθσ του εργοδότθ.  

 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ που οι Φ.Κ.Α. πρζπει να αναγγείλουν το λογαριαςμό αςφάλιςθσ 
ςυγκεκριμζνου αςφαλιςμζνου ςτο ΕΜΑΡΡΣ χωρίσ να περιμζνουν να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ 
επεξεργαςίασ του Φ.Κ.Α. (π.χ. απονομι ςφνταξθσ). Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
δθμιουργιςει διαδικαςία για αναγγελία όλων των λογαριαςμϊν ενόσ αςφαλιςμζνου από τον 
Φ.Κ.Α. Κατόπιν ακολουκεί θ διαδικαςία ελζγχου φπαρξθσ, ταυτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ ςτο 
Μ.Λ.Α., όπωσ περιγράφθκε παραπάνω. 
 

A3.4.2.3 Εμφάνιςθ Μθτρϊου Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ( Μ.Λ.Α. )  

Οι πολίτεσ κα  μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των δεδομζνων που τουσ αφοροφν μζςω του 
διαδικτφου και αφοφ υλοποιθκεί μια ιςχυρι διαδικαςία ταυτοποίθςθσ / πιςτοποίθςθσ. Θ 
διαδικαςία κα οριςτικοποιθκεί κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ. 

Ο πολίτθσ με βάςθ τον ΑΜΚΑ, επιλζγοντασ τουσ Φ.Κ.Α. που επικυμεί και προςδιορίηοντασ το 
χρονικό διάςτθμα που τον ενδιαφζρει, κα ζχει τθ δυνατότθτα να εμφανίςει και να εκτυπϊςει 
τουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ αςφάλιςισ του. Στθν αναλυτικι κατάςταςθ κα εμφανίηεται θ 
θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων του ςτο ΜΛΑ. 

Θα εμφανίηονται αποτελζςματα μόνο για τουσ Φ.Κ.Α. που ο αςφαλιςμζνοσ και ο εργοδότθσ (ςε 
περίπτωςθ μιςκωτϊν) είναι «ταυτοποιθμζνοι».  

Αν ςε κάποιον Φ.Κ.Α. ο αςφαλιςμζνοσ και ο εργοδότθσ δεν είναι «ταυτοποιθμζνοσ», κα 
ενεργοποιείται πρϊτα θ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ. Αν και μετά από αυτι τθ διαδικαςία 
εξακολουκεί να μθν υπάρχει ταυτοποίθςθ αςφαλιςμζνου και εργοδότθ ςτο ςυγκεκριμζνο Φ.Κ.Α., 
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τότε ο πολίτθσ κα ενθμερϊνεται για τθν αδυναμία εμφάνιςθσ του λογαριαςμοφ του και κα 
παραπζμπεται ςτον αντίςτοιχο Φ.Κ.Α. 

 

Θα παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των 
Φ.Κ.Α. για ζξυπνθ αναηιτθςθ και εμφάνιςθ λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ ταυτοποιθμζνων και μθ 
ταυτοποιθμζνων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν. 

Ειδικά οι χριςτεσ των Φ.Κ.Α. κα μποροφν να εμφανίηουν τουσ λογαριαςμοφσ αςφάλιςθσ για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ τουσ (δθλαδι για τουσ αςφαλιςμζνουσ, ταυτοποιθμζνουσ ι μθ  που ζχουν 
τουλάχιςτον μια εγγραφι ςτο Μ.Λ.Α. ςτο ςυγκεκριμζνο Φ.Κ.Α.) ςε όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. Με τον 
τρόπο αυτό κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ελζγξουν περιπτϊςεισ παράλλθλθσ αςφάλιςθσ, κ.ά. 
 

A3.4.2.4 Ζκδοςθ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ Μιςκωτοφ 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ λογαριαςμοφ 
αςφάλιςθσ μιςκωτοφ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου, 
με δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ με τον ΕΜΘ. O Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τθν απαιτοφμενθ 
λειτουργικότθτα για τθν διαςφνδεςθ με τον ΕΜΘ με χριςθ SOA αρχιτεκτονικισ και web services. 
Με χριςθ των υλοποιθμζνων από τον Ανάδοχο διεπαφϊν, δφναται να παρζχονται οι 
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ μζςω  ΕΜΘ (θ ολοκλιρωςθ με το end user interface 
που υλοποιείται από τον ΕΜΘ δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου).  

Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ ςε ότι αφορά τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των 
χρθςτϊν για τθν απόδοςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ, κα διερευνθκεί θ διαδικαςία ςυμμετοχισ 
των ΦΚΑ με προχπόκεςθ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. Αναλυτικι πρόταςθ και περιγραφι των 
διαδικαςιϊν κα δοκεί ςτθν Ρροςφορά. 
  

Θ  εμφάνιςθ του αποςπάςματοσ λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ μιςκωτοφ κα ζχει τθ μορφι που κα 
προδιαγράψει κάκε Φ.Κ.Α. και οπωςδιποτε κα εξεταςτεί το ενδεχόμενο κοινισ μορφισ για όλουσ 
τουσ Φ.Κ.Α. 

Ο πολίτθσ, με βάςθ τον ΑΜΚΑ, κα ζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ 
λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ, επιλζγοντασ τον ι τουσ Φ.Κ.Α. που επικυμεί και προςδιορίηοντασ το 
χρονικό διάςτθμα που τον ενδιαφζρει. Στο «Απόςπαςμα Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ» κα 
εμφανίηεται θ θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων του ςτο ΜΛΑ. 

Στο «Απόςπαςμα Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ» που κα εκδίδεται για κάκε ζναν αςφαλιςμζνο κα 
απεικονίηεται θ αςφαλιςτικι ιςτορία του, που τθρείται θλεκτρονικά ςτο ΜΛΑ. Το ζντυπο αυτό κα 
ζχει πλιρθ αποδεικτικι ιςχφ και κα περιλαμβάνει ςτοιχεία απαςχόλθςθσ - αςφάλιςθσ ανά μινα, 
τρίμθνο ι ζτοσ ανάλογα με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ απαςχολοφμενων των Φ.Κ.Α.  

 

Ο Ανάδοχοσ κα παραμετροποιιςει το ςφςτθμα ϊςτε να υποςτθρίηει δφο δυνατότθτεσ 
λειτουργίασ :  

 είτε αυτόματθσ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ λογαριαςμοφ αςφαλιςμζνου 

 είτε ζκδοςθσ μζςω διαβίβαςθσ αιτιματοσ ςτον Φ.Κ.Α.  
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Ανάλογα με τθν ποιότθτα και πλθρότθτα τθσ αςφαλιςτικισ πλθροφορίασ που τθρείται ςτο 
ΕΜΑΡΡΣ, κάκε Φ.Κ.Α. και ο διαχειριςτισ κα δφναται να επιλζγει δυναμικά τον τρόπο λειτουργίασ, 
με τθν βοικεια τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που κα υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ. 

 

Κατά τθν λειτουργία ζκδοςθσ με αίτθμα, κα υπάρχει δυνατότθτα ο αςφαλιςμζνοσ να υποβάλλει 
θλεκτρονικι αίτθςθ και να πλθροφορείται για τθν πορεία του αιτιματόσ του μζςω του 
διαδικτυακοφ τόπου του ΕΜΑΡΡΣ ι / και μζςω του ΕΜΘΣ. Θα ζχει δθλαδι τθ δυνατότθτα να 
παρακολουκεί τθν πορεία κάκε αιτιματόσ του, ςε όλεσ τισ φάςεισ διεκπεραίωςθσ (ςφμφωνα με 
τθν οδθγία 123/2006/EC). 

Το αίτθμα κα διαβιβάηεται θλεκτρονικά ςτον Φ.Κ.Α.  

Ο Φ.Κ.Α. κα πρζπει να ελζγξει τον λογαριαςμό αςφάλιςθσ του ςυγκεκριμζνου αςφαλιςμζνου ςτο 
ΕΜΑΡΡΣ, να εξετάςει τθν ταυτοποίθςθ ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ με τα κρίςιμα ςτοιχεία αςφαλιςμζνου 
και εργοδότθ ςτο ςφςτθμά του, να ενθμερϊςει όπου απαιτείται το λογαριαςμό αςφάλιςθσ του 
αςφαλιςμζνου ςτο οικείο ςφςτθμα και να αναγγείλει όλα τα ςτοιχεία αςφάλιςθσ αυτοφ ςτο 
ΕΜΑΡΡΣ.   

 

Το ΕΜΑΡΡΣ είτε με τθ λιψθ τθσ απάντθςθσ του Φ.Κ.Α., είτε αυτόματα ςτθν περίπτωςθ 
λειτουργίασ αυτόματθσ ζκδοςθσ, κα διενεργεί ζλεγχο ταυτοποίθςθσ και ενθμζρωςθ του ΕΜΑΡΡΣ. 
Συνεπϊσ θ ζκδοςθ για κάκε Φ.Κ.Α. κα επιτυγχάνει μόνο για τουσ αςφαλιςμζνουσ – εργοδότεσ 
που είναι ταυτοποιθμζνοι. Αν ςε κάποιον Φ.Κ.Α. ο αςφαλιςμζνοσ ι ο εργοδότθσ δεν είναι 
ταυτοποιθμζνοσ, ο πολίτθσ κα ενθμερϊνεται για τθν αδυναμία ζκδοςθσ του Αποςπάςματοσ 
Λογαριαςμοφ Αςφάλιςισ του και κα παραπζμπεται ςτον αντίςτοιχο Φ.Κ.Α. 
 

Α3.4.3  Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

Επειδι τα ςυςτιματα τιρθςθσ τθσ αςφάλιςθσ που ζχουν αναπτυχκεί μζχρι ςιμερα και 
χρθςιμοποιοφν οι Φ.Κ.Α. είναι εντελϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, υπάρχει αδυναμία κεντρικισ 
άντλθςθσ βεβαιϊςεων αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςτουσ  αυτοαπαςχολοφμενουσ και εργοδότεσ.  

 

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ δθμιουργίασ του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ 
Ενθμερότθτασ, το οποίο κα αποτελείται από ζνα ςφνολο θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν 
υποβολι αιτιματοσ για τθν ζκδοςθ και τθν τιρθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν τισ βεβαιϊςεισ 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Επιπλζον, το Υποςφςτθμα κα παρζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ 
αςφαλιςτικισ ικανότθτασ των αυτοαπαςχολοφμενων και εργοδοτϊν. 

 

Σε ότι αφορά τθν Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα, κάκε Φ.Κ.Α. επεξεργάηεται ςτο οικείο ςφςτθμα τα 
ςτοιχεία πλθρωμϊν των αυτοαπαςχολοφμενων και των εργοδοτϊν του. Το υποςφςτθμα κα 
ςυγκεντρϊνει επιπρόςκετα ςτοιχεία πλθρωμϊν ςε όςουσ Φ.Κ.Α. θ απαιτοφμενθ πλθροφορία δεν 
καλφπτεται από το Μθτρϊο Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, για κάκε αυτοαπαςχολοφμενο και εργοδότθ, κα τθρεί τθν πλθροφορία:  

 φπαρξθσ οφειλισ προσ το ΦΚΑ, θ οποία δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ΜΛΑ ( π.χ. χειρόγραφθ 
οφειλι ) , 
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 αν είναι ενεργόσ ι όχι, 

 πλθρωμϊν ( π.χ. ειςφορζσ, ρυκμίςεισ ), εφόςον αυτι δεν τθρείται ςτον ΜΛΑ και είναι 
απαραίτθτθ ςτθ λιψθ απόφαςθσ ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

Στο εξισ τα παραπάνω ςτοιχεία κα αναφζρονται ωσ Ρρόςκετα Στοιχεία Αςφαλιςτικισ 
Ενθμερότθτασ.  
 

Στο υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ παράλλθλα με το υποςφςτθμα 
Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ, για τουσ Φ.Κ.Α. που κρίνεται απαραίτθτο, κα τθρείται θ πλθροφορία 
πλθρωμϊν με τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία : 
Κωδικόσ Φ.Κ.Α., 
Κλάδοσ Αςφάλιςθσ, 
Τομζασ, 
Ενιαίοσ Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ **, 
Επωνυμία, 
Οδόσ, 
Αρικμόσ, 
Τ.Κ., 
Ρόλθ, 
Νομόσ, 
Τθλζφωνο1, 
Τθλζφωνο2, 
FAX, 
E-MAIL, 
Α.Φ.Μ. Εργοδότθ, 
Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ ςτον Φ.Κ.Α. ( κλάδοσ, τομζασ ), 
ΑΜΚΑ αυτοαπαςχολοφμενου **, 
Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου ςτον Φ.Κ.Α. ( κλάδοσ, τομζασ ), 
Επϊνυμο Γζννθςθσ, 
Επϊνυμο, 
Πνομα, 
Πνομα Ρατρόσ, 
Πνομα Μθτρόσ, 
Επϊνυμο Συηφγου, 
Πνομα Συηφγου, 
Επϊνυμο με Λατινικά Στοιχεία, 
Φφλο, 
Ζνδειξθ Νζου Αςφαλιςμζνου, 
Ρλαςματικι Θμερομθνία Γζννθςθσ, 
Ρραγματικι Θμερομθνία Γζννθςθσ, 
Α.Φ.Μ. Αςφαλιςμζνου, 
Αρικμόσ Ταυτότθτασ, 
Τφποσ Ταυτότθτασ, 
Ρόλθ Γζννθςθσ, 
Νομόσ Γζννθςθσ, 
Οδόσ Κατοικίασ, 
Αρικμόσ Οδοφ Κατοικίασ, 
Τ.Κ. Κατοικίασ, 
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Ρόλθ Κατοικίασ, 
Νομόσ Κατοικίασ, 
Αρικμόσ Ραραςτατικοφ Ρλθρωμισ, 
Ζτοσ Αναφοράσ Ρλθρωμισ, 
Μινασ Αναφοράσ Ρλθρωμισ, 
Είδοσ Ρλθρωμισ, 
Αιτιολογία Ρλθρωμισ, 
Από Θμερομθνία Αναφοράσ, 
Ζωσ Θμερομθνία Αναφοράσ, 
Σχζςθ Εργαςίασ/ Ιδιότθτα, 
Ρακζτο Κάλυψθσ, 
Αςφαλιςτικι Κατθγορία, 
Ραλαιόσ Α.Μ. Απόδειξθσ ( Ο.Α.Ε.Ε. ), 
Θμερομθνία Καταβολισ, 
Θμερομθνία EXTRAIT, 
Ροςό ειςφορϊν, 
Ροςό Δόςθσ- Ρροκαταβολισ 
Επιβαρφνςεισ - Ρρόςκετα Τζλθ - Διαφορζσ Κλάςθσ, 
Ρροζλευςθ ( π.χ. Ρράξθ Επιβολισ Ειςφορϊν, Αναγνωρίςεισ Χρόνου, Τακτικι Μιςκοδοςία κλπ. ), 
Ζνδειξθ Υποχρεωτικισ / Ρροαιρετικισ Αςφάλιςθσ, 
Θμερομθνία Καταχϊρθςθσ, 
Θμερομθνία τελευταίασ Μεταβολισ 
 

** Συμπλθρϊνονται είτε τα ςτοιχεία του εργοδότθ είτε τα ςτοιχεία του αυτοαπαςχολοφμενου. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα παραμετροποιιςει το ςφςτθμα κατάλλθλα ϊςτε να είναι δυνατι θ κωδικοποίθςθ 
των πεδίων όπωσ Φ.Κ.Α., Είδοσ πλθρωμισ, Ρροζλευςθ, κλπ. με λίςτεσ τιμϊν. 

 

Ανάλογα με τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
που τθροφνται ςε κάκε Φ.Κ.Α., κα επιλεγεί κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ θ διαδικαςία 
ςυγχρονιςμοφ μεταξφ ΕΜΑΡΡΣ και Φ.Κ.Α. Επιςθμαίνεται ότι λόγω τθσ φφςθσ του 
Υποςυςτιματοσ, κατά τον ςχεδιαςμό κα πρζπει να λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα (διαδικαςτικϊν και 
τεχνολογικϊν μζτρων) ϊςτε να αποφεφγονται ενδεχόμενα διαφορετικϊν αποτελεςμάτων μεταξφ 
του ΕΜΑΡΡΣ και των Φ.Κ.Α. (π.χ. εργοδότθσ για τον οποίο ζχει εκδοκεί πράξθ βεβαίωςθσ οφειλισ 
από τον Φ.Κ.Α. να μπορεί να εκδϊςει αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μζςω του ΕΜΑΡΡΣ λόγω 
κακυςτζρθςθσ ενθμζρωςθσ του ςυςτιματοσ). 

 

Αντικείμενο του υποςυςτιματοσ είναι : 
1. Ρεριοδικι Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ από Φ.Κ.Α. 
2. Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ ενόσ αυτοαπαςχολοφμενου ι 

ενόσ  εργοδότθ από Φ.Κ.Α. 
3. Ζκδοςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
4. Εμφάνιςθ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ και Ενθμερότθτασ 
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A3.4.3.1 Ρεριοδικι Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ από 
Φ.Κ.Α. 

Κάκε Φ.Κ.Α. οφείλει να  αναγγζλλει τα επιμζρουσ πρόςκετα ςτοιχεία αςφαλιςτικισ ικανότθτασ 
των αυτοαπαςχολοφμενων και των εργοδοτϊν του. Ενδεικτικά, όταν ολοκλθρϊνει ζναν κφκλο 
επεξεργαςίασ και ενθμζρωςθσ των Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ για αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ 
εργοδότεσ του, κα αναγγζλλει ςτο ΕΜΑΡΡΣ τα απαιτοφμενα Ρρόςκετα Στοιχεία Αςφαλιςτικισ 
Ικανότθτασ όπωσ κα κακοριςκοφν ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ.  

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςία αναγγελίασ με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο 
για όλουσ τουσ φορείσ, που κα περιλαμβάνει τα παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία για τθν 
αςφαλιςτικι ικανότθτα των αςφαλιςμζνων και των εργοδοτϊν τουσ και τα οποία κα τθροφνται 
ςτο υποςφςτθμα. 
 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυλλογι τθσ πλθροφορίασ είναι να είναι ςυμπλθρωμζνοσ ο 
ΑΜΚΑ του αυτοαπαςχολοφμενου ςτα Μθτρϊα των Φ.Κ.Α., κακϊσ αυτόσ κα είναι το κλειδί τθσ 
ςφνδεςθσ των τοπικϊν Μθτρϊων Αςφαλιςμζνων των Φ.Κ.Α. με το ΕΜΑΕΣ.  

 

Επιπλζον, για τουσ εργοδότεσ κα πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνοσ ο Ενιαίοσ Αρικμόσ 
Μθτρϊου Εργοδότθ ( Ε.Α.Μ.Ε. ), κακϊσ αυτόσ κα είναι το κλειδί τθσ ςφνδεςθσ των τοπικϊν 
Μθτρϊων Εργοδοτϊν των Φ.Κ.Α. με το Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν. 
 

 
Ζλεγχοσ φπαρξθσ ΑΜΚΑ – ΕΑΜΕ των Φ.Κ.Α. ςε ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ 
 

Κατά τθν ειςαγωγι των Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ των αυτοαπαςχολοφμενων των 
Φ.Κ.Α. ςτο ςφςτθμα κα ελζγχεται θ φπαρξθ του ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ. Αντίςτοιχοσ ζλεγχοσ κα γίνεται 
και κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων αςφαλιςτικισ ικανότθτασ των εργοδοτϊν για τον Ε.Α.Μ.Ε., 
ϊςτε να είναι υπαρκτόσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν του ΕΜΑΡΡΣ.  

 

Αν κάποιοσ από τουσ παραπάνω ελζγχουσ αποτφχει, τότε οι ςυγκεκριμζνεσ εγγραφζσ 
αςφαλιςτικισ ικανότθτασ δε κα ειςάγονται ςτο υποςφςτθμα και ο Ανάδοχοσ πρζπει να αναπτφξει 
τυποποιθμζνο μθχανιςμό ενθμζρωςθσ του Φ.Κ.Α. με τα ςτοιχεία των εγγραφϊν που 
απορρίφκθκαν και τθν αιτία τθσ απόρριψθσ. 
 
 

Διαδικαςία Ταυτοποίθςθσ 
 

Εφόςον οι ΑΜΚΑ και οι ΕΑΜΕ των Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ που 
αναγγζλκθκαν  από τουσ Φ.Κ.Α. είναι υπαρκτοί ςτο ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ αντίςτοιχα, ακολουκεί ο 
ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ των κρίςιμων δθμογραφικϊν ςτοιχείων του αςφαλιςμζνου ςτο Φ.Κ.Α. με 
τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του ΕΜΑΕΣ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ωσ κρίςιμα δθμογραφικά ςτοιχεία τα 
: Επϊνυμο – Πνομα – Ρατρϊνυμο κλπ. Αυτά όμωσ μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τθν ποιότθτα 
των δεδομζνων των Μθτρϊων των Φ.Κ.Α. 
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Αν διαπιςτωκεί αςυμφωνία, κα ενεργοποιείται μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ προσ Φ.Κ.Α. και προσ 
ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία του αςφαλιςμζνου για ζλεγχο και πικανό ςυγχρονιςμό. Ειδικά για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Φ.Κ.Α. κα πρζπει να ελζγξει τθν ορκότθτα του ΑΜΚΑ ςτο μθτρϊο του, 
κακϊσ υπάρχει πικανότθτα να ανικει ςε άλλον αςφαλιςμζνο.  

 

Επίςθσ, για τισ περιπτϊςεισ των εργοδοτϊν γίνεται ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ των κρίςιμων ςτοιχείων 
του Εργοδότθ ςτον Φ.Κ.Α. με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του ΕΜΑΡΡΣ. Ππου παρατθρείται ςθμαντικι 
αςυμφωνία ςτα κρίςιμα ςτοιχεία εργοδότθ ( π.χ. Α.Μ. Εργοδότθ ςτον τομζα του κλάδου του 
Φ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. – Επωνυμία ), κα ενεργοποιείται μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ προσ τον Φ.Κ.Α., ο 
οποίοσ κα πρζπει να ελζγξει τθν ορκότθτα του ΕΑΜΕ ςτο μθτρϊο του, κακϊσ υπάρχει 
πικανότθτα να ανικει ςε άλλον εργοδότθ. Αντίςτοιχα, για ζλεγχο του Μθτρϊου Εργοδοτϊν ςτο 
ΕΜΑΡΡΣ τθρείται αρχείο για ενθμζρωςθ του Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 

 

Υπενκυμίηουμε ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να αντιμετωπίςει τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ με ενιαίο 
τρόπο ςτα υποςυςτιματα όπου αυτι απαιτείται, αποφεφγοντασ πλεοναςμοφσ και επικαλφψεισ.  
 

 
Ενθμζρωςθ 
 

Πταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ ταυτοποίθςθσ, ενθμερϊνεται το υποςφςτθμα του ΕΜΑΡΡΣ 
με νζεσ και τροποποιθμζνεσ εγγραφζσ ςτα Ρρόςκετα Στοιχεία Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ. Τθρείται 
διάκριςθ των αυτοαπαςχολοφμενων και των εργοδοτϊν ςε «ταυτοποιθμζνουσ» και «μθ 
ταυτοποιθμζνουσ». 

 

Για τισ νζεσ εγγραφζσ ακολουκείται θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ. 

Οι τροποποιθμζνεσ εγγραφζσ εντοπίηονται ςτο Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ 
Ενθμερότθτασ και ενθμερϊνονται με τισ μεταβολζσ. Επικαιροποιείται επίςθσ θ πλθροφορία του 
«ταυτοποιθμζνου» ι «μθ ταυτοποιθμζνου» αυτοαπαςχολοφμενου ι / και εργοδότθ. 

 

Εκτόσ από τισ μεταβολζσ ςτα Ρρόςκετα Στοιχεία Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ , ο Φ.Κ.Α. πρζπει να 
αναγγζλλει ςτο ςφςτθμα και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων αςφαλιςμζνου και εργοδότθ 
τουλάχιςτον για τα κρίςιμα ςτοιχεία που μετζχουν ςτον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ. 

Θ αναγγελία αυτι κα γίνεται και ςε περίπτωςθ που δεν ςυνδζεται με Ρρόςκετα Στοιχεία 
Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ, όπωσ ςε περίπτωςθ νζου αςφαλιςμζνου ι εργοδότθ. 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν περιπτϊςεισ που κατά τθν ταυτοποίθςθ των δθμογραφικϊν 
ςτοιχείων του αςφαλιςμζνου με το ΕΜΑΕΣ  διαπιςτϊκθκε αςυμφωνία. Το ΕΜΑΡΡΣ ενθμζρωςε το 
ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία αςυμφωνίασ τθσ ταυτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που ςτο ΕΜΑΕΣ γίνει 
τροποποίθςθ των κρίςιμων ςτοιχείων που μετζχουν ςτον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ, το ΕΜΑΕΣ κα 
δφναται να ενθμερϊςει το ΕΜΑΡΡΣ. Το ΕΜΑΡΡΣ κα διενεργιςει ταυτοποίθςθ για αυτόν τον 
ΑΜΚΑ και κα τον ενθμερϊςει με το αποτζλεςμα. Θ δυνατότθτα αυτι κα εξεταςτεί ςτο πλαίςιο 
τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. 
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Αντίςτοιχα, κατά τθ μεταβολι των κρίςιμων ςτοιχείων του Ε.Μ.Ε. πρζπει  να υλοποιθκεί 
μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ τθσ πλθροφορίασ ταυτοποίθςθσ του εργοδότθ. 

 

Ενθμζρωςθ Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ ενόσ αυτοαπαςχολοφμενου ι ενόσ 
εργοδότθ από Φ.Κ.Α. 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ που οι Φ.Κ.Α. πρζπει να αναγγείλουν πρόςκετα ςτοιχεία αςφαλιςτικισ 
ικανότθτασ ςυγκεκριμζνου αυτοαπαςχολοφμενου ι εργοδότθ ςτο ΕΜΑΡΡΣ χωρίσ να περιμζνουν 
να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ επεξεργαςίασ του Φ.Κ.Α. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
δθμιουργιςει διαδικαςία για αναγγελία όλων των ςχετικϊν ςτοιχείων ενόσ 
αυτοαπαςχολοφμενου ι ενόσ εργοδότθ από τον Φ.Κ.Α. Κατόπιν ακολουκεί θ διαδικαςία ελζγχου 
φπαρξθσ, ταυτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ ςτο υποςφςτθμα, όπωσ περιγράφθκε παραπάνω. 
 

A3.4.3.2 Ζκδοςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για 
αυτοαπαςχολοφμενουσ και εργοδότεσ με πρόςβαςθ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου που κα 
υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου, με δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ με τον ΕΜΘ. O Ανάδοχοσ κα 
αναπτφξει τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα για τθν διαςφνδεςθ με τον ΕΜΘ με χριςθ SOA 
αρχιτεκτονικισ και web services. Με χριςθ των υλοποιθμζνων από τον Ανάδοχο διεπαφϊν, 
δφναται να παρζχονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ μζςω ΕΜΘ (θ ολοκλιρωςθ 
με το end user interface που υλοποιείται από τον ΕΜΘ δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου).  

 

Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ ςε ότι αφορά τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των 
χρθςτϊν για τθν απόδοςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ, κα διερευνθκεί θ διαδικαςία ςυμμετοχισ 
των ΦΚΑ με προχπόκεςθ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. Αναλυτικι πρόταςθ και περιγραφι των 
διαδικαςιϊν κα δοκεί ςτθν Ρροςφορά.  

 

Το Σφςτθμα κα δίνει τθν δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ φορζων του Δθμοςίου που ενδιαφζρονται για 
τθν βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. Ρροοπτικά, θ δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτα με αποδεικτικι ιςχφ κα παρζχεται αποκλειςτικά από φορείσ του 
Δθμοςίου. Επιςθμαίνεται, ότι με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται θ αυκεντικότθτα των 
βεβαιϊςεων, ενϊ ταυτόχρονα εξυπθρετείται ο πολίτθσ που απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του δικαιολογθτικοφ – βεβαίωςθσ ςτον αντίςτοιχο Δθμόςιο Φορζα. 
 

Ο πολίτθσ λαμβάνει αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τθ ιςχφουςα νομοκεςία κάκε Φ.Κ.Α. 
και ανάλογα με τθν ιδιότθτά του εκδίδεται:  

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα Αυτοαπαςχολοφμενου  

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα Εργοδότθ 
 

Θ εμφάνιςθ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα ζχει τθ μορφι που κα προδιαγράψει κάκε Φ.Κ.Α. 
και οπωςδιποτε κα εξεταςτεί το ενδεχόμενο κοινισ μορφισ για όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. 
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Στθν Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα που κα εκδίδεται για κάκε ζναν αςφαλιςμζνο κα απεικονίηεται θ 
αςφαλιςτικι ικανότθτά του, θ οποία τθρείται θλεκτρονικά. Το ζντυπο αυτό κα ζχει πλιρθ 
αποδεικτικι ιςχφ.  
 

Στθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κα εμφανίηεται θ θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ των 
ςτοιχείων του ςτο υποςφςτθμα. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα υλοποιιςει το ςφςτθμα ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηει δφο δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ 
και λειτουργίασ, ϊςτε να ικανοποιοφνται τα διαφορετικά επίπεδα πλθροφοριακισ ωριμότθτασ 
των Φ.Κ.Α.: 

 είτε αυτόματθσ ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 είτε ζκδοςθσ μζςω διαβίβαςθσ αιτιματοσ ςτον Φ.Κ.Α.  
 

Ανάλογα με τθν ποιότθτα και πλθρότθτα τθσ πλθροφορίασ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που 
τθρείται ςτο ΕΜΑΡΡΣ, κάκε Φ.Κ.Α. και ο διαχειριςτισ κα δφναται να επιλζγει δυναμικά τον τρόπο 
λειτουργίασ, με τθ βοικεια τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που κα υλοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ. 

 

Και ςτουσ δφο τρόπουσ λειτουργίασ, ο αυτοαπαςχολοφμενοσ κα ειςάγει τον ΑΜΚΑ του και κα 
επιλζγει τουσ τομείσ των κλάδων των Φ.Κ.Α. για τουσ οποίουσ επικυμεί τθν ζκδοςθ αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ.  

 

Στο πλαίςιο του ελζγχου αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, κα του ηθτείται δυναμικά θ ειςαγωγι 
επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ ανάλογα με τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςτο φορζα δεν προχποκζτει να είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ 
ςε άλλο φορζα, είτε ςαν αυτοαπαςχολοφμενοσ είτε ςαν εργοδότθσ.  

 Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςτο φορζα προχποκζτει να είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ και 
ςε άλλον ι άλλουσ φορείσ. 

 Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςτο φορζα, ςε περίπτωςθ εργοδότθ, προχποκζτει να είναι 
αςφαλιςτικά ενιμεροσ ςε όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ αςφαλίηει προςωπικό. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, το ςφςτθμα κα απαιτεί υποχρεωτικι ειςαγωγι και του ΕΑΜΕ του και 
υπεφκυνθ διλωςθ των τομζων των κλάδων των Φ.Κ.Α. αςφάλιςθσ των μιςκωτϊν του. 
Στον κακοριςμό των φορζων των μιςκωτϊν, το ςφςτθμα κα ςυνυπολογίηει τθν 
πλθροφορία ςφνδεςθσ ΕΑΜΕ και φορζων από το Εκνικό Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

 

Αντίςτοιχα, για τθν ζκδοςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ Εργοδότθ, ο πολίτθσ κα ειςάγει τον 
ΕΑΜΕ του και κα επιλζγει τουσ τομείσ των κλάδων των Φ.Κ.Α. ςτουσ οποίουσ απαςχολεί 
προςωπικό και για τουσ οποίουσ επικυμεί ενθμερότθτα. 

 

Αυτόματθ ζκδοςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

Για όςουσ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ζχουν επιλζξει τθν αυτόματθ ζκδοςθ αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, το ςφςτθμα εμφανίηει ι εκδίδει τθν ςχετικι βεβαίωςθ, ανάλογα με τθν ποιότθτα 
και τθν πλθρότθτα των ςτοιχείων, είτε ςφμφωνα με τα τθροφμενα ςτοιχεία του ΕΜΑΡΡΣ και τθ 
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νομοκεςία που ιςχφει ςε κάκε ΦΚΑ, είτε αντλϊντασ τα ςχετικά ςτοιχεία από τουσ Φ.Κ.Α. μζςω 
κατάλλθλου μθχανιςμοφ.  

 
Ζκδοςθ μζςω διαβίβαςθσ αιτιματοσ ςτον Φ.Κ.Α. 

Ειδικά κατά τθ λειτουργία ζκδοςθσ με αίτθμα, κα υπάρχει δυνατότθτα ο αυτοαπαςχολοφμενοσ ι 
ο εργοδότθσ να υποβάλλει θλεκτρονικι αίτθςθ και να πλθροφορείται για τθν πορεία του 
αιτιματόσ του μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του ζργου ι/και μζςω του ΕΜΘΣ. Θα ζχει δθλαδι 
τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί τθν πορεία κάκε αιτιματόσ του, ςε όλεσ τισ φάςεισ 
διεκπεραίωςθσ ( ςφμφωνα με τθν οδθγία 123/2006/EC ). 

 

Το αίτθμα κα διαβιβάηεται θλεκτρονικά ςτον Φ.Κ.Α. 

Ο Φ.Κ.Α. κα πρζπει να ελζγξει τα ςτοιχεία Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ςυγκεκριμζνου 
αυτοαπαςχολοφμενου ι εργοδότθ ςτο ΕΜΑΡΡΣ, να ελζγξει τθν ταυτοποίθςθ ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ με 
τα κρίςιμα ςτοιχεία αυτοαπαςχολοφμενου ι εργοδότθ ςτο ςφςτθμά του, να ενθμερϊςει όπου 
απαιτείται τα Ρρόςκετα Στοιχεία Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του αυτοαπαςχολοφμενου ι του 
εργοδότθ αντίςτοιχα ςτο οικείο ςφςτθμα και να τα αναγγείλει  όλα ςτο ΕΜΑΡΡΣ.   

 

Το ΕΜΑΡΡΣ είτε με τθ λιψθ τθσ απάντθςθσ του Φ.Κ.Α., είτε αυτόματα ςτθν περίπτωςθ 
λειτουργίασ αυτόματθσ ζκδοςθσ, κα διενεργεί ζλεγχο ταυτοποίθςθσ και ενθμζρωςθ των 
Ρρόςκετων Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.  

Θ διαδικαςία ζκδοςθσ για κάκε Φ.Κ.Α. κα ςυνεχίηεται μόνο ςτουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ – 
εργοδότεσ που είναι ταυτοποιθμζνοι. Αν ςε κάποιον Φ.Κ.Α. ο αυτοαπαςχολοφμενοσ ι ο 
εργοδότθσ δεν είναι ταυτοποιθμζνοσ, ο πολίτθσ κα ενθμερϊνεται για τθν αδυναμία ζκδοςθσ τθσ 
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτάσ του και κα παραπζμπεται ςτον αντίςτοιχο Φ.Κ.Α.  

 

Για τουσ ταυτοποιθμζνουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και εργοδότεσ θ ζκδοςθ αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ ολοκλθρϊνεται με τθν διαδικαςία ελζγχου Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ (για τουσ 
Φ.Κ.Α. που αυτό εφαρμόηεται), από όπου κα προκφπτει αν ο αυτοαπαςχολοφμενοσ – εργοδότθσ 
είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ ςε κάκε εμπλεκόμενο Φ.Κ.Α.  

 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςε οποιονδιποτε από τουσ 
εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α., είτε γιατί δεν είναι ενιμεροσ, είτε γιατί τα ςτοιχεία αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ του ΕΜΑΡΡΣ για τον φορζα δεν είναι επαρκι, ο πολίτθσ κα ενθμερϊνεται 
ανάλογα. 

 

Με τθν παραπάνω διαδικαςία το ςφςτθμα κα μπορεί να παρζχει και άλλεσ μορφζσ βεβαιϊςεων 
όπωσ : βεβαίωςθ καταβολισ ειςφορϊν για φορολογικι χριςθ, βεβαίωςθ χρόνου αςφάλιςθσ κ.ά. 
Θ δυνατότθτα αυτι κα εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 

A3.4.3.3 Εμφάνιςθ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ και Ενθμερότθτασ 

Στοιχεία Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ 
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Θα παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των 
Φ.Κ.Α. για ζξυπνθ αναηιτθςθ και εμφάνιςθ των ςτοιχείων τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ των 
αυτοαπαςχολοφμενων ι των εργοδοτϊν. 

 

Ειδικά οι χριςτεσ των Φ.Κ.Α. κα μποροφν να εμφανίηουν τθν πλθροφορία αυτι για τουσ 
αυτοαπαςχολοφμενουσ ι τουσ εργοδότεσ τουσ (ταυτοποιθμζνουσ ι μθ που ζχουν τουλάχιςτον 
μια εγγραφι ςτο ΕΜΑΡΡΣ ςτο ςυγκεκριμζνο Φ.Κ.Α.) ςε όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. Με τον τρόπο αυτό κα 
ζχουν τθ δυνατότθτα να ελζγξουν περιπτϊςεισ παράλλθλθσ δραςτθριότθτασ, κ.ά. Αν ςε κάποιον 
Φ.Κ.Α. ο αυτοαπαςχολοφμενοσ ι ο εργοδότθσ δεν είναι «ταυτοποιθμζνοσ», κα ενεργοποιείται 
πρϊτα θ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν περίπτωςθ αυτοαπαςχολοφμενου, ο χριςτθσ του Φ.Κ.Α. ι ο 
διαχειριςτισ κα δθλϊνει τον ΑΜΚΑ και τουσ Φ.Κ.Α. για τουσ οποίουσ ενδιαφζρεται να εμφανίςει 
τα ςτοιχεία αςφαλιςτικισ του ικανότθτασ. Αν ο αυτοαπαςχολοφμενοσ είναι και εργοδότθσ, ο 
χριςτθσ δθλϊνει τον ΕΑΜΕ του και τουσ Φ.Κ.Α. ςτουσ οποίουσ απαςχολεί προςωπικό. Για τθν 
περίπτωςθ εργοδότθ, κα δθλϊνει μόνο τον ΕΑΜΕ του και τουσ Φ.Κ.Α. ςτουσ οποίουσ απαςχολεί 
προςωπικό. 
 

Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα 

Θα παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των 
Φ.Κ.Α. για ζξυπνθ αναηιτθςθ και εμφάνιςθ πλθροφορίασ για το ποιεσ βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ ζχουν εκδοκεί για ζνα νομικό ι φυςικό πρόςωπο και από ποιον Φ.Κ.Α.. 

 

Επίςθσ, κα μπορεί να κάνει ερϊτθμα ςε ποιουσ Φ.Κ.Α. ο ςυγκεκριμζνοσ αυτοαπαςχολοφμενοσ ι 
εργοδότθσ είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ, ςφμφωνα με τον δθλωμζνο ΑΜΚΑ ι τον ΕΑΜΕ του. 
 

Α3.4.4  Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ 

Τα ςυςτιματα τιρθςθσ τθσ αςφάλιςθσ και απονομισ ςυντάξεων που ζχουν αναπτυχκεί μζχρι 
ςιμερα και χρθςιμοποιοφν οι Φ.Κ.Α. είναι εντελϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Αυτό ζχει ςαν 
αποτζλεςμα να υπάρχει αδυναμία διαςταφρωςθσ για τθ νομιμότθτα ι μθ χοριγθςθσ ςφνταξθσ. 
Επίςθσ, θ ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ και ο υπολογιςμόσ ςφνταξθσ απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ. 

 

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ δθμιουργίασ του υποςυςτιματοσ Απονομισ και Υπολογιςμοφ 
Σφνταξθσ, το οποίο κα ςυγκεντρϊνει τα επί μζρουσ ςτοιχεία αςφάλιςθσ όλων των Φ.Κ.Α. και κα 
παρζχει υπθρεςίεσ απονομισ και υπολογιςμοφ αρχικοφ ποςοφ ςφνταξθσ για τουσ αςφαλιςμζνουσ 
του ΕΜΑΕΣ ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α. που δεν διακζτουν αντίςτοιχα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα απονομισ ςφνταξθσ. Ειδικά για τουσ Φ.Κ.Α. που διακζτουν πλθροφοριακά ςυςτιματα 
ανακεφαλαίωςθσ και απονομισ ςφνταξθσ, κα υλοποιθκεί ειδικόσ μθχανιςμόσ για τθν θλεκτρονικι 
ανταλλαγι ςτοιχείων. Υποχρζωςθ του Αναδόχου αποτελεί θ υλοποίθςθ των διεπαφϊν από τθν 
πλευρά του παρόντοσ Υποςυςτιματοσ και όχι από τθν πλευρά των Φ.Κ.Α. Οι διεπαφζσ αυτζσ κα 
υποςτθρίηουν τθν δυνατότθτα άντλθςθσ και τροφοδότθςθσ δεδομζνων ζτςι ϊςτε να 
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υποςτθρίηεται θ ςυνολικι τιρθςθ των ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων κακϊσ και των θμερϊν 
αςφάλιςθσ που υπολογίςκθκαν για τθν ζκδοςι τουσ. 

 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποςυςτιματοσ ο Ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει θλεκτρονικι υποδομι 
αςφαλιςτικϊν κανόνων και διαδικαςιϊν, τα οποία αποτελοφν τθ βάςθ τθσ απόφαςθσ 
κεμελίωςθσ ςφνταξθσ και υπολογιςμοφ ςυντάξεων (πίνακεσ αναγωγισ, όρια ςυνταξιοδότθςθσ, 
κ.ά.). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει τθν κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ που κα 
υποςτθρίηεται από το υποςφςτθμα για ςυνολικό πλικοσ εκατό (100) διατάξεων κεμελίωςθσ 
ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. Επιςθμαίνεται ότι ωσ διάταξθ κεμελίωςθσ ςυνταξιοδοτικοφ 
δικαιϊματοσ ορίηεται κάκε άρκρο, παράγραφοσ ι περίπτωςθ του Νόμου που προςδιορίηει 
ςαφϊσ ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο κανόνων κεμελίωςθσ, μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςφνταξθσ 
(π.χ. ςφνταξθ γιρατοσ με υπαγωγι μετά τθν 01/01/93 με τισ διατάξεισ τθσ διαδοχικισ 
αςφάλιςθσ). Το υποςφςτθμα κα παρζχει τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων απόφαςθσ 
του ςυνόλου των διατάξεων κεμελίωςθσ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ που κα οριςκοφν ςτθν 
Μελζτθ Εφαρμογισ. 

 

Θα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον Διαχειριςτι και ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α., 
να διαχειρίηονται τουσ ςχετικοφσ παραμετρικοφσ πίνακεσ απόφαςθσ του υποςυςτιματοσ. Οι  
πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ των Φ.Κ.Α κα ζχουν δυνατότθτα να μεταβάλλουν μόνο τθν πλθροφορία 
που αφορά ςτον δικό τουσ Φ.Κ.Α. Ραράλλθλα κα παρζχεται διαςφνδεςθ με τθν προτεινόμενθ 
δράςθ «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν». 

 

Οι βαςικζσ λειτουργικζσ ενότθτεσ του υποςυςτιματοσ είναι : 
1. Ειςαγωγι Αίτθςθσ Αςφαλιςμζνου - Διαβίβαςθ αιτιματοσ ςε εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. 
2. Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ τθσ αςφάλιςθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. (Διαδοχικι 

Αςφάλιςθ – Ραράλλθλθ Συνταξιοδότθςθ) 
3. Απόφαςθ Θεμελίωςθσ Σφνταξθσ 
4. Διαδικαςία ζκδοςθσ ςχεδίου ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ 
5. Ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ 
6. Ζκδοςθ τροποποιθτικισ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ 
7. Αναηιτθςθ Στοιχείων Αιτιςεων – Απονομϊν 
8. Ενθμζρωςθ Συςτθμάτων Ρλθρωμϊν Συντάξεων των Φ.Κ.Α. από το Υποςφςτθμα Απονομισ 

Σφνταξθσ του ΕΜΑΡΡΣ 
9. Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Ρορείασ Αιτιματοσ ςτον Ρολίτθ. 

 

A3.4.4.1 Ειςαγωγι Αίτθςθσ Αςφαλιςμζνου – Διαβίβαςθ αιτιματοσ ςε εμπλεκόμενουσ 
Φ.Κ.Α. 

Ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του Φ.Κ.Α. ειςάγει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ του αςφαλιςμζνου για 
ςυνταξιοδότθςθ ςτο υποςφςτθμα.  

Θ ταυτοποίθςθ του αςφαλιςμζνου κα γίνεται μζςω του κωδικοφ ΑΜΚΑ ο οποίοσ κα ειςάγεται ςε 
ςχετικό πεδίο τθσ εφαρμογισ. Ακολοφκωσ το ςφςτθμα κα αναηθτά τον ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ. Με τον 
εντοπιςμό του ΑΜΚΑ κα επιςτρζφονται τα ςτοιχεία του αςφαλιςμζνου (ονοματεπϊνυμο, δ/νςθ, 
ςτοιχεία επικοινωνίασ κλπ.). Ο χριςτθσ του Φ.Κ.Α. οφείλει να ελζγξει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων 
και, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν διαφορζσ, κα ζχει τθ δυνατότθτα να διορκϊςει / τροποποιιςει 
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όςα δεν αποτελοφν κρίςιμα ςτοιχεία τθσ ταυτοποίθςθσ. Τα τροποποιθμζνα ςτοιχεία κα 
καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ, ενϊ κα τθρείται log των μεταβολϊν που 
πραγματοποιικθκαν. 

 

Κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ, ειςάγονται όλα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία τθσ, όπωσ ςτοιχεία 
πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ, οι Φ.Κ.Α ςτουσ οποίουσ ο αςφαλιςμζνοσ διλωςε 
ότι ζχει απαςχόλθςθ, κ.ά. 

 

Το υποςφςτθμα ελζγχει αν υπάρχει αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ ςε άλλο Φ.Κ.Α. για τον ίδιο κλάδο 
αςφάλιςθσ. Αν εκκρεμεί αίτθςθ για απονομι ςφνταξθσ του ίδιου κλάδου αςφάλιςθσ ςε 
οποιοδιποτε  φορζα, πρζπει το ςφςτθμα να κζτει ςε αναμονι τθ μια από τισ  δφο αιτιςεισ μζχρι 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ απονομισ τθσ άλλθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία.  

 

Σε περίπτωςθ  αίτθςθσ για απονομι επικουρικισ ςφνταξθσ, το ςφςτθμα κα ελζγχει τθν φπαρξθ 
τθσ απονομισ κφριασ από οποιονδιποτε Φ.Κ.Α. ςτο υποςφςτθμα. Σε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπϊνεται θ παραπάνω πλθροφορία ςτο υποςφςτθμα απονομισ ι ςτο υποςφςτθμα 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων, ο χριςτθσ κα ειςάγει τθν φπαρξθ τθσ ι μθ και το 
ςφςτθμα κα ςυνεχίηει ανάλογα, αφοφ καταγραφεί θ απάντθςι του. 

 

Το υποςφςτθμα ςτθ ςυνζχεια εκτελεί αναηιτθςθ ςτο Μθτρϊο Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ του 
ΕΜΑΡΡΣ με τον ΑΜΚΑ του αςφαλιςμζνου, ϊςτε να εντοπίςει ενδεχόμενθ αςφάλιςθ και ςε Φ.Κ.Α. 
που δεν ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ.  

Το ςφςτθμα κα παρζχει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να ειςάγει τουσ τομείσ ΦΚΑ και το χρόνο 
αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ, που ο αςφαλιςμζνοσ – ςυνταξιοφχοσ επικυμεί να λθφκοφν υπόψθ για τθ 
κεμελίωςθ τθσ ςφνταξθσ.  Επίςθσ, κα παρζχει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να δθλϊνει τθν 
απονομι ςφνταξθσ από ςυγκεκριμζνο μόνο Φ.Κ.Α.  ι με διατάξεισ διαδοχικισ ι παράλλθλθσ 
ςφνταξθσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να υλοποιιςει μθχανιςμό ενθμζρωςθσ όλων των εμπλεκόμενων Φ.Κ.Α. με τα 
ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ για το ςυγκεκριμζνο κλάδο αςφάλιςθσ, ϊςτε να προχωριςουν  ςτθ 
διαδικαςία που απαιτείται από τθ νομοκεςία για τθ βεβαίωςθ χρόνου αςφάλιςθσ με ςκοπό τθν 
απονομι ςφνταξθσ.  

 

A3.4.4.2 Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ τθσ αςφάλιςθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. 
(Διαδοχικι αςφάλιςθ – Ραράλλθλθ ςυνταξιοδότθςθ) 

O Φ.Κ.Α. ελζγχει τθν πλθρότθτα των ςτοιχείων αςφάλιςθσ του αςφαλιςμζνου ςτο ΜΛΑ του 
ΕΜΑΡΡΣ και αν χρειάηεται προβαίνει ςε ενθμζρωςθ μζςω τθσ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ ΜΛΑ.  

Ο Ανάδοχοσ υλοποιεί διαδικαςία κατά τθν οποία, ο Φ.Κ.Α. δφναται για ζναν αςφαλιςμζνο να 
μεταφζρει όλθ τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία αςφάλιςθσ από το ΜΛΑ ςτο Υποςφςτθμα Απονομισ 
Σφνταξθσ. Σθμειϊνουμε ότι για να ολοκλθρωκεί θ μεταφορά πρζπει ο αςφαλιςμζνοσ να είναι 
ταυτοποιθμζνοσ ςτο ΜΛΑ.  
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Στθ ςυνζχεια θ διαδικαςία περιλαμβάνει: 

 Δυνατότθτα για ειςαγωγι ςτοιχείων αςφάλιςθσ που δεν αποτυπϊνονται ςτο ΜΛΑ του 
ΕΜΑΡΡΣ (αςφάλιςθ παλαιϊν ετϊν, αναγνωρίςεισ χρόνου αςφάλιςθσ κλπ.). 

 Με τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων, το ςφςτθμα ςυγκεντρϊνει όλα τα ςυνολικά  ςτοιχεία που 
απαιτοφνται για τθν απονομι π.χ. ςυνολικό χρόνο αςφάλιςθσ ςτο Φ.Κ.Α., ςφνολο 
θμερομιςκίων, ςφνολο αποδοχϊν κλπ. 

 Ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του ΦΚΑ, όταν ολοκλθρϊςει τθν επεξεργαςία του 
ςυγκεκριμζνου αςφαλιςμζνου, ενθμερϊνει ςχετικά το ςφςτθμα. 

 

A3.4.4.3 Απόφαςθ Θεμελίωςθσ Σφνταξθσ 

Πταν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φ.Κ.Α. ολοκλθρϊςουν τθν παραπάνω διαδικαςία, εφόςον υπάρχει 
χρόνοσ αςφάλιςθσ ςε περιςςότερουσ από ζναν τομζα Φ.Κ.Α., το ςφςτθμα αυτόματα κα 
ενθμερϊνει τον Φ.Κ.Α. αίτθςθσ.  

 

Αν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ και των αποτελεςμάτων 
που επζςτρεψε το ςφςτθμα, ο τομζασ του Φ.Κ.Α. τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να ενθμερϊςει τον 
αςφαλιςμζνο - ςυνταξιοφχο για τουσ φορείσ που εντοπίςτθκε ότι ζχει αςφάλιςθ, για τον χρόνο 
αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ, κακϊσ και για τον χρόνο που ζχει ιδθ προςμετρθκεί ςε άλλθ παρεχόμενθ 
ςφνταξθ. 

 

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα επιβεβαίωςθσ ι / και  ειςαγωγισ από τον χριςτθ των 
επιλογϊν τομζων Φ.Κ.Α. και χρόνου αςφάλιςθσ που επικυμεί ο αςφαλιςμζνοσ – ςυνταξιοφχοσ να 
λθφκεί υπόψθ. Επίςθσ, κα παρζχει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα επιβεβαίωςθσ ι ειςαγωγισ τθσ 
διλωςθσ για απονομι ςφνταξθσ από ςυγκεκριμζνο μόνο  Φ.Κ.Α.  ι με διατάξεισ διαδοχικισ ι 
παράλλθλθσ ςφνταξθσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα πρζπει να ενεργοποιιςει τθ διαδικαςία 
απόφαςθσ κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ ςυνταξιοδότθςθσ για τον αςφαλιςμζνο-ςυνταξιοφχο. 

 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί παραμετρικά χρθςιμοποιϊντασ πίνακεσ αποφάςεων και 
κωδικοποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Θα λαμβάνει υπόψθ τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία 
αςφάλιςθσ, τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ι και τθσ μετζπειτα διλωςθσ, το χρόνο αςφάλιςθσ κάκε 
Φ.Κ.Α. που ζχει προςμετρθκεί ςε ιδθ απονεμθμζνεσ ςυντάξεισ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για 
απονομζσ ςυντάξεων. Το ςφςτθμα κα αναδεικνφει ςε ποιουσ από τουσ εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α. ο 
αςφαλιςμζνοσ κεμελιϊνει δικαίωμα ςφνταξθσ. 

 

Σε περίπτωςθ που για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ διάταξθσ απαιτείται επιπλζον πλθροφορία, 
το ςφςτθμα κα επιτρζπει ςτον χριςτθ να ειςάγει αυτι τθν πλθροφορία. Τζλοσ, κα κακορίηει τον 
τελικό Φ.Κ.Α. απονομισ, ανάλογα με το χρόνο αςφάλιςθσ και τθ δυνατότθτα κεμελίωςθσ 
δικαιϊματοσ ςε κάκε Φ.Κ.Α., τον τελευταίο φορζα αςφάλιςθσ κλπ. (όπωσ ορίηει θ νομοκεςία ) και 
κα τον ενθμερϊνει ςχετικά.  

 

Σε περίπτωςθ που δεν κεμελιϊνεται δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ ςε κανζνα Φ.Κ.Α., κα 
ενθμερϊνεται ο Φ.Κ.Α. τθσ αίτθςθσ και ο πολίτθσ για τθν αδυναμία απονομισ ςφνταξθσ και θ 
διαδικαςία κα τερματίηεται. 
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A3.4.4.4 Διαδικαςία Ζκδοςθσ Σχεδίου Συνταξιοδοτικισ Απόφαςθσ 

Σε περίπτωςθ κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ ςφνταξθσ του αςφαλιςμζνου ςτον Φ.Κ.Α., ο 
πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του Φ.Κ.Α. απονομισ κα ζχει πρόςβαςθ και κα επεξεργάηεται τα 
οριςτικοποιθμζνα ςτοιχεία αίτθςθσ και αςφάλιςθσ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ Φ.Κ.Α., κακϊσ 
και τουσ κωδικοφσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βάςει τθσ οποίασ κεμελίωςε δικαίωμα ςτον Φ.Κ.Α. 

 

Σε περίπτωςθ που για τον ακριβι υπολογιςμό του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ απαιτείται επιπλζον 
πλθροφορία, το ςφςτθμα κα επιτρζπει ςτο χριςτθ να ειςάγει αυτι τθν πλθροφορία. Επιπλζον, 
κα ειςάγει τθν πλθροφορία που απαιτείται για τθν ζκδοςθ του ςχεδίου ςυνταξιοδοτικισ 
απόφαςθσ ( π.χ. ςχόλια κλπ. ). 

 

Τα ςτοιχεία των Φ.Κ.Α. ( υπευκφνων, διεφκυνςθσ, τομζα, τμιματοσ κλπ. ) κα τθροφνται 
παραμετρικά ςτο ςφςτθμα και κα ενθμερϊνονται από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ και τουσ 
πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α. 

 

Το ςφςτθμα λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω και τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ των νομοκετικϊν 
διατάξεων ( ποςά, κατθγορίεσ, αςφαλιςτικζσ κλάςεισ κλπ. ) κα υπολογίηει το ποςό τθσ ςφνταξθσ. 
Στθ ςυνζχεια κα εμφανίηει τα ςυνολικά δεδομζνα αςφάλιςθσ και τα αποτελζςματα τθσ 
επεξεργαςίασ για ζλεγχο. Επίςθσ ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να τυπϊνει το ςχζδιο 
ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ.   

 

Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ διαπιςτϊςει παράλειψθ ι λάκοσ, το ςφςτθμα κα του παρζχει τθ 
δυνατότθτα να επαναλαμβάνει τθ Διαδικαςία Απόφαςθσ Θεμελίωςθσ και τθ Διαδικαςία Ζκδοςθσ 
Σχεδίου Συνταξιοδοτικισ Απόφαςθσ, μζχρι να βεβαιωκεί απόλυτα για τθν ορκότθτα των 
ςτοιχείων τθσ απονομισ και του ςχεδίου.  

 

A3.4.4.5  Ζκδοςθ Συνταξιοδοτικισ Απόφαςθσ 

Πταν ο χριςτθσ βεβαιωκεί απόλυτα για τθν ορκότθτα του ςχεδίου ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ, 
τότε το ςφςτθμα κα του παρζχει τθ δυνατότθτα να οριςτικοποιεί το ςχζδιο και να εκδίδει τθν 
απόφαςθ ςυνταξιοδότθςθσ. 

 

Θ εμφάνιςθ τθσ απόφαςθσ ςυνταξιοδότθςθσ κα ζχει ενιαία μορφι και περιεχόμενο για όλουσ 
τουσ Φ.Κ.Α. και κα οριςτικοποιθκεί ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ. 

 

Ενδεικτικά κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία: 
 

Φ.Κ.Α., Τομζασ, Υπθρεςιακι Μονάδα AMKA, Κατθγορία Σφνταξθσ, Ζμμεςοσ / Άμεςοσ, Ρροςωπικά 
ςτοιχεία ( Επϊνυμο, Πνομα κλπ. ),  
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Στοιχεία Εξόδου ( κλιμάκιο, κατθγορία ενιαίου μιςκολογίου, ςυνολικά ζτθ, χρόνοσ διαδοχικισ, 
χρόνοσ αναγνϊριςθσ κλπ. ), 

Στοιχεία Θεμελίωςθσ ( κωδικόσ κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ κλπ. ), 

Συνταξιοδοτικά Στοιχεία ( Αρ. Απόφαςθσ, θμερομθνία απόφαςθσ, θμερομθνία ζναρξθσ ςφνταξθσ, 
ποςό ςφνταξθσ κλπ. ), 

Ενδείξεισ ( τρόπου πλθρωμισ, Φόρου, χαρτ/μου, κωδ. απαλλαγισ φόρου ( λόγω οικογενειακϊν 
βαρϊν , αναπθρίασ κ.ά. ) κλπ. ) 

Αποδοχζσ από αναδρομικά ( είδοσ αναδρομικϊν / πιςτωτικϊν, ζναρξθ - λιξθ αναδρομικϊν, ποςό, 
κρατιςεισ κλπ. ) 

Κρατιςεισ Συνταξιοφχου ( κωδικόσ, δόςθ, υπόλοιπο, θμερομθνία ζναρξθσ, θμερομθνία λιξθσ κλπ. 
). 

 

A3.4.4.6 Ζκδοςθ Τροποποιθτικισ Συνταξιοδοτικισ Απόφαςθσ 

Το υποςφςτθμα κα τθρεί πλθροφορία αιτιςεων και αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ για όλουσ τουσ 
κλάδουσ αςφάλιςθσ ( κφρια και επικουρικι ) όλων των τομζων των Φ.Κ.Α. για κάκε αςφαλιςμζνο. 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ τροποποιθτικισ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ. Θ 
διαδικαςία κα εκκινείται ςτον Φ.Κ.Α. απονομισ, είτε με πρωτοβουλία του (π.χ. λόγω 
παράλειψθσ) είτε μετά από αίτθςθ του ςυνταξιοφχου για νζα απόφαςθ ςυνταξιοδότθςθσ.  
 

Ο χριςτθσ του Φ.Κ.Α. απονομισ κα καταχωρεί ςτο ςφςτθμα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για  ζκδοςθ 
τροποποιθτικισ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ. Το ςφςτθμα κα εντοπίηει προθγοφμενεσ αιτιςεισ και 
αποφάςεισ ςυνταξιοδότθςθσ για τον ειςαγόμενο ΑΜΚΑ ςτον ίδιο φορζα. 

 

Στθ ςυνζχεια κα επαναλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα βιματα από αυτά που περιγράφθκαν 
παραπάνω για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ςυνταξιοδότθςθσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ τροποποίθςθσ. 
Ενδεικτικά, ςε περίπτωςθ που θ τροποποίθςθ δφναται να επθρεάςει απόφαςθ κάποιου Φ.Κ.Α. 
ςτο πλαίςιο τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ ( π.χ. αλλαγι ςτο χρόνο αςφάλιςθσ), κα πρζπει μόνο 
αυτόσ ο Φ.Κ.Α. να ενθμερϊνεται για επανάλθψθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ, ενϊ κα 
επαναλαμβάνονται και τα βιματα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ από το ςθμείο εκείνο και ζπειτα. 

 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να διαχωρίηει τα ςτοιχεία αςφάλιςθσ και λοιπά δεδομζνα που λιφκθκαν 
υπόψθ ςτθν αρχικι κακϊσ και ςε κάκε τροποποιθτικι απόφαςθ του αςφαλιςμζνου - 
ςυνταξιοφχου. 

 

Θ εμφάνιςθ τθσ τροποποιθτικισ απόφαςθσ ςυνταξιοδότθςθσ κα ζχει ενιαία μορφι και 
περιεχόμενο για όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. και κα οριςτικοποιθκεί ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ. 
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A3.4.4.7 Αναηιτθςθ Στοιχείων Αίτθςθσ – Απονομισ 

Κάκε πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του Φ.Κ.Α. και ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα με ζξυπνθ αναηιτθςθ με πολλαπλά κριτιρια ( όπωσ ο ΑΜΚΑ, τα αλφαβθτικά 
ςτοιχεία, ο κλάδοσ αςφάλιςθσ αςφαλιςμζνου - ςυνταξιοφχου, ο Φ.Κ.Α., ο τομζασ κλπ. ) να 
εμφανίηουν τα βαςικά ςτοιχεία των αιτιςεων και των αποφάςεων απονομισ ςφνταξθσ. 
Ραράλλθλα κα ζχουν το δικαίωμα να παρακολουκοφν τθν πορεία των αιτιςεων αναλυτικά ςε 
όλα τα ςτάδια του υποςυςτιματοσ τθσ απονομισ ςφνταξθσ, με χριςθ διαδικτυακισ εφαρμογισ. 
 

A3.4.4.8 Ενθμζρωςθ Συςτθμάτων Ρλθρωμϊν Συντάξεων των Φ.Κ.Α. από το 
Υποςφςτθμα Απονομισ Σφνταξθσ του ΕΜΑΡΡΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςία αναγγελίασ των νζων ςυνταξιοφχων και όλων 
των ςτοιχείων απονομισ ςφνταξθσ ςτα Συςτιματα Ρλθρωμϊν Συντάξεων των τομζων των Φ.Κ.Α. 
με ενιαίο τρόπο. Κάκε τομζασ των Φ.Κ.Α. πρζπει να λαμβάνει περιοδικά ( ανά μινα )  τθν 
πλθροφορία που τον αφορά για όλουσ τουσ νζουσ ςυνταξιοφχουσ του.  

 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ ΦΚΑ να λαμβάνουν από το ΕΜΑΡΡΣ  τα 
ςτοιχεία απονομισ ενόσ μόνο ςυνταξιοφχου ( π.χ. μζςω web service ). 

 

Κάκε τομζασ των Φ.Κ.Α. κα ενθμερϊνει τα οικεία Συςτιματα Ρλθρωμϊν Συντάξεων με τουσ 
νζουσ ςυνταξιοφχουσ και τα  ςτοιχεία απονομισ τθσ ςφνταξθσ τουσ. 
 

A3.4.4.9 Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Ρορείασ Αιτιματοσ ςτον Ρολίτθ 

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςε αςφαλιςμζνουσ - ςυνταξιοφχουσ, μετά από ιςχυρι 
ταυτοποίθςθ  ( χριςθ ΑΜΚΑ κλπ. ), να παρακολουκοφν τθν πορεία τθσ αίτθςισ τουσ αναλυτικά ςε 
όλα τα ςτάδια του υποςυςτιματοσ τθσ απονομισ ςφνταξθσ, με χριςθ διαδικτυακισ εφαρμογισ. 
 

Α3.4.5  Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων 

Τα Συςτιματα Ρλθρωμϊν Συντάξεων που ζχουν αναπτυχκεί μζχρι ςιμερα και χρθςιμοποιοφν οι 
Φ.Κ.Α. είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Κατά ςυνζπεια, δεν υπάρχει δυνατότθτα εκτίμθςθσ του 
πλικουσ των παράλλθλα ςυνταξιοφχων που λαμβάνουν νόμιμα περιςςότερεσ από μία ςυντάξεισ.   

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ δθμιουργίασ του υποςυςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν 
Συντάξεων, το οποίο κα ςυγκεντρϊνει τα επί μζρουσ ςτοιχεία Ρλθρωμϊν Συντάξεων όλων των 
Φ.Κ.Α. και κα παρζχει υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α. και 
ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του ΕΜΑΕΣ. 

 

Άμεςα οφζλθ του υποςυςτιματοσ είναι : 

 Τα ςτοιχεία καταβολισ ςυντάξεων και λοιπϊν παροχϊν ςε δικαιοφχουσ μποροφν να 
διαςταυρωκοφν. 
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 Θ εξειδικευμζνθ μελζτθ ςτοιχείων που αφοροφν το ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ, το είδοσ και 
το φψοσ των καταβαλλόμενων ποςϊν , θλικίεσ, χρόνοσ καταβολισ κλπ. κα αποτελεί 
χριςιμο μθχανιςμό και κα εξυπθρετεί τθν Ρολιτεία ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ 
πολιτικισ. 

 Υπάρχει θ δυνατότθτα ανά φορζα να δοκοφν χριςιμα ςτοιχεία ςτθν κατεφκυνςθ ςφνταξθσ 
αναλογιςτικϊν μελετϊν. 

 

Με τθν παράλλθλθ δράςθ «Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ» κα επεκτακεί ςε όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. θ εγκατάςταςθ και θ λειτουργία τθσ εφαρμογισ 
«Web Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων και Συνταξιοφχων Ενοποιθμζνου Φ.Κ.Α.» που ζχει αναπτυχκεί από 
τθν  Θ.ΔΙ.Κ.Α.   

 

Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. διακζτει ιδθ ςτουσ Φ.Κ.Α. τθν πλιρωσ παραμετροποιθμζνθ 
εφαρμογι «Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ενοποιθμζνου Φ.Κ.Α.». Για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 
τθσ ςε ζναν Φ.Κ.Α. προχπόκεςθ αποτελεί θ εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ εφαρμογισ «Web 
Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων και Συνταξιοφχων Ενοποιθμζνου Φ.Κ.Α.» Οι παραπάνω εφαρμογζσ 
ενοποιθμζνου Φ.Κ.Α. τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. λειτουργοφν ιδθ παραγωγικά ςε οριςμζνουσ φορείσ και 
δφναται να επεκτακεί θ εγκατάςταςι τουσ ςε Φ.Κ.Α. που δεν διακζτουν αντίςτοιχα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα διαχείριςθσ μθτρϊων και ςυντάξεων. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υλοποιιςει μθχανιςμοφσ ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ πλθροφορίασ 
πλθρωμϊν ςυντάξεων μεταξφ του ΕΜΑΡΡΣ και όλων των ςυςτθμάτων Ρλθρωμϊν Συντάξεων των 
Φ.Κ.Α. Στο υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων κα τθρείται θ πλθροφορία 
πλθρωμϊν ςυντάξεων και ιςτορικοφ ςυνταξιοδοτικϊν ςτοιχείων (ςτοιχεία αναςτολισ) από τουσ 
Φ.Κ.Α. Τα ςτοιχεία που κα τθροφνται κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πλθρζςτερα, ϊςτε να 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και διαςταφρωςθσ των Στοιχείων Ρλθρωμϊν 
Συντάξεων. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να τθροφνται τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία : 
 

Φ.Κ.Α.  
Κλάδοσ ςφνταξθσ ( Κφρια / Επικουρικι ) 
Τομζασ ( κωδικόσ ςτο Φ.Κ.Α. ) 
Υπθρεςιακι μονάδα ( κωδικόσ ςτο Φ.Κ.Α. ) 
Κατθγορία ςφνταξθσ  
Αρικμόσ μθτρϊου του ςυνταξιοφχου ςτθν υπθρεςιακι μονάδα / τομζα του Φ.Κ.Α. 
Είδοσ πλθρωμισ ( Κανονικι, Επίδομα Άδειασ, Δϊρο Χριςτουγζννων, κλπ. )  
Μινασ / Ζτοσ πλθρωμισ 
ΑΜΚΑ ςυνταξιοφχου 
Α.Φ.Μ. ςυνταξιοφχου 
Φφλο ςυνταξιοφχου 
Επϊνυμο ςυνταξιοφχου 
Πνομα ςυνταξιοφχου 
Πνομα πατζρα ςυνταξιοφχου 
Πνομα μθτζρασ ςυνταξιοφχου 
Επϊνυμο ςυηφγου ςυνταξιοφχου 
Πνομα ςυηφγου ςυνταξιοφχου 
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ΑΜΚΑ από τον οποίο προκφπτει το δικαίωμα ςφνταξθσ για δικαιοδόχουσ 
Ζνδειξθ φπαρξθσ πλθρεξοφςιου 
Επϊνυμο Ρλθρωμισ ( του ςυνταξιοφχου ι του πλθρεξουςίου ) 
Πνομα Ρλθρωμισ 
Πνομα πατζρα Ρλθρωμισ 
Πνομα μθτζρασ Ρλθρωμισ 
Ζνδειξθ Ταυτότθτασ ςυνταξιοφχου 
Ταυτότθτα 
Οδόσ 
Αρικμόσ  
Ρόλθ  
Οικιςμόσ – ςυνοικία 
Ταχυδρομικόσ κϊδικασ 
Χϊρα 
Θμερομθνία Γζννθςθσ 
Ζνδειξθ Ρλαςματικισ Θμερομθνίασ Γζννθςθσ 
Υπθκοότθτα 
Κωδικόσ Θεμελίωςθσ Δικαιϊματοσ ( νομικι βάςθ ) 
Κωδικόσ Κατάςταςθσ Σφνταξθσ ( Ενεργι, ανενεργι, διακοπι, αναςτολι, κλπ. ) 
Αιτιολογία  Αναςτολισ - Λιξθσ Σφνταξθσ 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Αναςτολισ - Λιξθσ Σφνταξθσ 
Θμερομθνία Λιξθσ Αναςτολισ - Λιξθσ Σφνταξθσ 
Μινασ / Ζτοσ Ρρϊτθσ Ρλθρωμισ 
Θμερομθνία ζναρξθσ ςυνταξιοδότθςθσ 
Θμζρεσ αςφάλιςθσ 
Ζνδειξθ Σφνταξθσ με διαδοχικι 
Ζνδειξθ Σφνταξθσ ( Ρλιρθσ – Μειωμζνθ ) 
Ζνδειξθ Κατωτάτου Ορίου Σφνταξθσ 
Ζνδειξθ τρόπου πλθρωμισ ( ανά μινα, τρίμθνο κλπ. ) 
Ροςοςτό αναπθρίασ 
Κράτθςθ Ρερίκαλψθσ 
Σφνολο αποδοχϊν 
Σφνολο κρατιςεων 
Ρλθρωτζο ποςό 
Φόροσ 
Χαρτόςθμο 
Ζνδειξθ φπαρξθσ αναδρομικϊν / πιςτωτικϊν 
Θμερομθνία ζναρξθσ αναδρομικϊν 
Θμερομθνία λιξθσ αναδρομικϊν 
Ροςό αναδρομικϊν 
Είδοσ αναδρομικϊν 
Φόροσ αναδρομικϊν 
Χαρτόςθμο αναδρομικϊν 
Κωδικοί / Ροςά αποδοχϊν - επιδομάτων   
Κωδικοί / Ροςά κρατιςεων 
Κωδικοί / Ροςά αποδοχϊν - επιδομάτων αναδρομικϊν    
Κωδικοί /  Ροςό κράτθςθσ αναδρομικϊν 
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Θμερομθνία καταχϊρθςθσ  
Θμερομθνία τελευταίασ μεταβολισ  

Στοιχεία Αντιλογιςμοφ Ρλθρωμισ 

Ζνδειξθ αντιλογιςμοφ 
Θμερομθνία αντιλογιςμοφ 
Ραραςτατικό αντιλογιςμοφ 
Ροςό Αντιλογιςμοφ 
Φόροσ αντιλογιςμοφ 
 

Επίςθσ κα τθροφνται πλιρθ ετιςια ςτοιχεία με ςκοπό τθν ζκδοςθ ενιαίων φορολογικϊν 
βεβαιϊςεων για το ςφνολο των λαμβανόμενων ςυντάξεων ανά ςυνταξιοφχο ανεξαρτιτωσ Φ.Κ.Α. 
Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να τθροφνται τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία : 
 
Ζτοσ φορολογικισ χριςθσ 
Φ.Κ.Α. 
Τομζασ  
Υπθρεςιακι μονάδα  
Αρικμόσ μθτρϊου ςυνταξιοφχου ςτθν υπθρεςιακι μονάδα / τομζα του ΦΚΑ 
ΑΜΚΑ ςυνταξιοφχου 
Α.Φ.Μ. ςυνταξιοφχου 
Επϊνυμο ςυνταξιοφχου 
Πνομα ςυνταξιοφχου 
Πνομα πατζρα ςυνταξιοφχου 
Πνομα μθτζρασ ςυνταξιοφχου 
Ζνδειξθ Ταυτότθτασ ςυνταξιοφχου 
Ταυτότθτα 
Οδόσ 
Αρικμόσ  
Ρόλθ  
Οικιςμόσ – ςυνοικία 
Ταχυδρομικόσ κϊδικασ 
Χϊρα 
Θμερομθνία Γζννθςθσ 
Ζνδειξθ Ρλαςματικισ Θμερομθνίασ Γζννθςθσ 
Υπθκοότθτα 
Είδοσ αποδοχϊν φορολογικϊν βεβαιϊςεων ( προςαρμοςμζνο ςτθν ςχετικι κωδικοποίθςθ τθσ 
Γ.Γ.Ρ.Σ. ) 
Κατθγορία ςφνταξθσ  
Αποδοχζσ 
Φόροσ που αναλογεί 
Φόροσ που παρακρατικθκε 
Κρατιςεισ περίκαλψθσ 
Κρατιςεισ ςυλλόγων 
Ειςφορζσ 
Εξαγορζσ 
Χαρτόςθμο 
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Ο.Γ.Α. 
Μινασ / Ζτοσ ζναρξθσ 
Μινασ / Ζτοσ λιξθσ 
Θμερομθνία ζκδοςθσ από τον Φ.Κ.Α. 
Θμερομθνία καταχϊρθςθσ  
Θμερομθνία τελευταίασ μεταβολισ  
 

Ο Ανάδοχοσ κα παραμετροποιιςει το ςφςτθμα κατάλλθλα ϊςτε να είναι δυνατι θ κωδικοποίθςθ 
των πεδίων όπωσ Φ.Κ.Α., Κωδικοί αποδοχϊν - επιδομάτων, κωδικοί κρατιςεων, κατθγορία 
ςφνταξθσ, Είδοσ πλθρωμισ, Είδοσ αποδοχϊν φορολογικϊν βεβαιϊςεων, Κωδικόσ Θεμελίωςθσ 
Δικαιϊματοσ κλπ. με λίςτεσ τιμϊν. Θ προτυποποίθςθ τθσ πλθροφορίασ αυτισ δεν αποτελεί 
υποχρζωςθ του Αναδόχου. 
 

A3.4.5.1 Ρεριοδικι Ενθμζρωςθ Στοιχείων Ρλθρωμϊν Συντάξεων από Φ.Κ.Α. 

Κάκε Φ.Κ.Α. κα επεξεργάηεται ςτο οικείο ςφςτθμα τα ςτοιχεία Ρλθρωμϊν Συντάξεων. Ρεριοδικά 
και όταν ολοκλθρϊνει ζναν κφκλο υπολογιςμοφ πλθρωμϊν ςυντάξεων ( ανά μινα, τρίμθνο κλπ. ) 
κα ζχει τθν υποχρζωςθ να αναγγζλλει τα ςτοιχεία πλθρωμϊν και ιςτορικοφ ςυνταξιοδοτικϊν 
ςτοιχείων ( ςτοιχεία αναςτολισ ) αναλυτικά ςτο υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν 
Συντάξεων ( Ρ. Ρ. Σ. ) του ΕΜΑΡΡΣ.  

 

Επίςθσ κάκε Φ.Κ.Α. μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκδοςθσ φορολογικϊν βεβαιϊςεων για τουσ 
ςυνταξιοφχουσ του, οφείλει να αναγγζλλει για το ζτοσ φορολογικισ χριςθσ ςτο Ρ.Ρ.Σ. τα ςτοιχεία 
ενδεχόμενου αντιλογιςμοφ κάκε πλθρωμισ και τα ςτοιχεία των φορολογικϊν βεβαιϊςεων. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςίεσ αναγγελίασ πλθρωμϊν, αντιλογιςμϊν και 
φορολογικϊν βεβαιϊςεων με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ, που κα 
περιλαμβάνουν τα παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία για πλθρωμζσ, αντιλογιςμοφσ και 
φορολογικζσ βεβαιϊςεισ και τα οποία κα τθροφνται ςτο υποςφςτθμα. 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυλλογι τθσ πλθροφορίασ είναι να είναι ςυμπλθρωμζνοσ ο 
ΑΜΚΑ του ςυνταξιοφχου ςτα Μθτρϊα των Φ.Κ.Α., κακϊσ αυτόσ κα είναι το κλειδί τθσ ςφνδεςθσ 
των τοπικϊν Μθτρϊων Συνταξιοφχων των Φ.Κ.Α. με το ΕΜΑΕΣ.  

 

 

Ζλεγχοσ φπαρξθσ ΑΜΚΑ των Φ.Κ.Α. ςε ΕΜΑΕΣ  

Κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων πλθρωμϊν, αντιλογιςμϊν και φορολογικϊν βεβαιϊςεων των 
Φ.Κ.Α. ςτο ςφςτθμα, κα ελζγχεται θ φπαρξθ του ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ.  

Αν ο ζλεγχοσ αποτφχει, τότε οι ςυγκεκριμζνεσ εγγραφζσ δε κα ειςάγονται ςτο υποςφςτθμα και ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να αναπτφξει τυποποιθμζνο μθχανιςμό ενθμζρωςθσ του Φ.Κ.Α. με τα ςτοιχεία 
των εγγραφϊν που απορρίφκθκαν και τθν αιτία τθσ απόρριψθσ. 
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Διαδικαςία Ταυτοποίθςθσ 

Εφόςον οι ΑΜΚΑ των ςτοιχείων που αναγγζλκθκαν από τουσ Φ.Κ.Α. είναι υπαρκτοί ςτο ΕΜΑΕΣ, 
ακολουκεί ο ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ των κρίςιμων δθμογραφικϊν ςτοιχείων του ςυνταξιοφχου 
ςτο Φ.Κ.Α. με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του ΕΜΑΕΣ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ωσ κρίςιμα 
δθμογραφικά ςτοιχεία τα : Επϊνυμο – Πνομα – Ρατρϊνυμο ςυνταξιοφχου κλπ. Αυτά όμωσ 
μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τθν ποιότθτα των δεδομζνων των Μθτρϊων των Φ.Κ.Α. 

Αν διαπιςτωκεί αςυμφωνία, κα ενεργοποιείται μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ προσ Φ.Κ.Α. και προσ 
ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία του ςυνταξιοφχου για ζλεγχο και πικανό ςυγχρονιςμό. Ειδικά για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Φ.Κ.Α. κα πρζπει να ελζγξει τθν ορκότθτα του ΑΜΚΑ ςτο μθτρϊο του, 
κακϊσ υπάρχει πικανότθτα να ανικει ςε άλλον αςφαλιςμζνο - ςυνταξιοφχο.  

 

Υπενκυμίηουμε ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να αντιμετωπίςει τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ με ενιαίο 
τρόπο ςτο υποςφςτθμα όπου αυτι απαιτείται, αποφεφγοντασ πλεοναςμοφσ και επικαλφψεισ.  
 
 

Ενθμζρωςθ 

Πταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ ταυτοποίθςθσ, ενθμερϊνεται το υποςφςτθμα του ΕΜΑΡΡΣ. 
Τθρείται διάκριςθ των ςυνταξιοφχων ςε «ταυτοποιθμζνουσ» και «μθ ταυτοποιθμζνουσ». 

 

Επίςθσ ο Φ.Κ.Α., πρζπει να αναγγζλλει ςτο ςφςτθμα και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων 
ςυνταξιοφχου τουλάχιςτον για τα κρίςιμα ςτοιχεία που μετζχουν ςτον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ. 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν περιπτϊςεισ που κατά τθν ταυτοποίθςθ των δθμογραφικϊν 
ςτοιχείων του ςυνταξιοφχου με το ΕΜΑΕΣ  διαπιςτϊκθκε αςυμφωνία. 

Το ΕΜΑΡΡΣ ενθμζρωςε το ΕΜΑΕΣ με τα ςτοιχεία αςυμφωνίασ τθσ ταυτοποίθςθσ .  

Σε περίπτωςθ που ςτο ΕΜΑΕΣ γίνει τροποποίθςθ των κρίςιμων ςτοιχείων που μετζχουν ςτον 
ζλεγχο ταυτοποίθςθσ, το ΕΜΑΕΣ κα δφναται να ενθμερϊςει το ΕΜΑΡΡΣ.  

Το ΕΜΑΡΡΣ κα διενεργιςει ταυτοποίθςθ για αυτόν τον ΑΜΚΑ και κα τον ενθμερϊςει με το 
αποτζλεςμα. 

Θ δυνατότθτα αυτι κα εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. 
 

A3.4.5.2 Ενθμζρωςθ Στοιχείων Ρ.Ρ.Σ. ενόσ ςυνταξιοφχου από Φ.Κ.Α. 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ που οι Φ.Κ.Α. πρζπει να αναγγείλουν τα ςτοιχεία: 

 πλθρωμϊν και ιςτορικοφ ςυνταξιοδοτικϊν ςτοιχείων ( ςτοιχεία αναςτολισ )  

 ενδεχόμενου αντιλογιςμοφ κάκε πλθρωμισ 

 φορολογικϊν βεβαιϊςεων 

ςτο ΕΜΑΡΡΣ για μεμονωμζνο ςυνταξιοφχο.  

Για το ςκοπό αυτό, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να δθμιουργιςει διαδικαςίεσ για αναγγελία όλων ι 
κάποιων από τα παραπάνω ςτοιχεία ενόσ ςυνταξιοφχου από τον Φ.Κ.Α.  
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Κατόπιν ακολουκεί θ διαδικαςία ελζγχου φπαρξθσ, ταυτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ ςτο 
υποςφςτθμα, όπωσ περιγράφθκε παραπάνω. 
 

A3.4.5.3 Υπθρεςίεσ Ελζγχου και Ενθμζρωςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων 

Οι πολίτεσ κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των δεδομζνων που τουσ αφοροφν μζςω του 
διαδικτφου και αφοφ υλοποιθκεί μια ιςχυρι διαδικαςία ταυτοποίθςθσ.  

Ο πολίτθσ με βάςθ τον ΑΜΚΑ, επιλζγοντασ τουσ Φ.Κ.Α. που επικυμεί και προςδιορίηοντασ το 
χρονικό διάςτθμα ι ζτοσ φορολογικισ χριςθσ που τον ενδιαφζρει, κα ζχει τθ δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςτα ςχετικά ςτοιχεία πλθρωμϊν ςυντάξεων, αντιλογιςμϊν και φορολογικϊν 
βεβαιϊςεϊν του αντίςτοιχα.  

Θα εμφανίηεται θ θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων του ςτο Ρ.Ρ.Σ. 

 

Επιςθμαίνουμε ότι κα εμφανίηονται αποτελζςματα μόνο για τουσ Φ.Κ.Α. που ο ςυνταξιοφχοσ 
είναι «ταυτοποιθμζνοσ».  

Αν ςε κάποιον Φ.Κ.Α. ο ςυνταξιοφχοσ δεν είναι «ταυτοποιθμζνοσ», κα ενεργοποιείται πρϊτα θ 
διαδικαςία ταυτοποίθςθσ. Αν και μετά από αυτι τθν διαδικαςία εξακολουκεί να μθν υπάρχει 
ταυτοποίθςθ ςυνταξιοφχου ςτον ςυγκεκριμζνο Φ.Κ.Α., τότε ο πολίτθσ κα ενθμερϊνεται για τθν 
αδυναμία εμφάνιςθσ των ςτοιχείων του και κα παραπζμπεται ςτον αντίςτοιχο Φ.Κ.Α. 

 

Θα παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ, ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ τθσ 
Γ.Γ.Κ.Α. και ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α. για ζξυπνθ αναηιτθςθ και εμφάνιςθ 
ςτοιχείων Ρ.Ρ.Σ. ταυτοποιθμζνων και μθ ταυτοποιθμζνων ςυνταξιοφχων. 

Ειδικά οι χριςτεσ των Φ.Κ.Α. κα μποροφν να εμφανίηουν τα ςτοιχεία για τουσ ςυνταξιοφχουσ τουσ 
( ταυτοποιθμζνουσ ι μθ, που ζχουν τουλάχιςτον μια εγγραφι ςτο Ρ.Ρ.Σ. ςτο ςυγκεκριμζνο Φ.Κ.Α. 
) ςε όλουσ τουσ Φ.Κ.Α. Με τον τρόπο αυτό κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ελζγξουν περιπτϊςεισ 
παράλλθλθσ ςυνταξιοδότθςθσ, κ.ά. 
 

Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων και Σθμειωμάτων 
 

Στουσ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ, ανάλογα με τα δικαιϊματα πρόςβαςισ τουσ, κα παρζχεται θ 
δυνατότθτα ζκδοςθσ και εκτφπωςθσ : 

 Αναλυτικϊν ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων 

 Ενιαίων φορολογικϊν βεβαιϊςεων ( ι μεμονωμζνων ανά Φ.Κ.Α. ) 
 

Θ εμφάνιςθ του αναλυτικοφ ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ και τθσ μεμονωμζνθσ φορολογικισ 
βεβαίωςθσ κα ζχει τθ μορφι που κα προδιαγράψει κάκε Φ.Κ.Α., και οπωςδιποτε κα εξεταςτεί το 
ενδεχόμενο κοινισ μορφισ για όλουσ τουσ Φ.Κ.Α.  

 

Θ εμφάνιςθ τθσ ενιαίασ φορολογικισ βεβαίωςθσ για το ςφνολο των λαμβανομζνων ςυντάξεων 
ανά ςυνταξιοφχο ανεξαρτιτωσ Φ.Κ.Α., κα ζχει μορφι που κα προδιαγραφεί από τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ ( Γ.Γ.Κ.Α., Φ.Κ.Α. κλπ. ). 
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Εναλλακτικά, κα διερευνθκεί από τον Ανάδοχο θ δυνατότθτα ζκδοςθσ των ανωτζρω 
ςθμειωμάτων και βεβαιϊςεων μζςα από τθν πφλθ ΕΜΘΣ. 
 

 
Ζλεγχοσ και Διαςταφρωςθ Ρλθρωμϊν Συντάξεων 
 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με πολλαπλά κριτιρια ςε 
διαχειριςτζσ και πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Φ.Κ.Α. και Γ.Γ.Κ.Α. Θα ζχουν δυνατότθτα 
δυναμικισ προβολισ των ςτοιχείων Ρ.Ρ.Σ. και ςτατιςτικϊν τουσ ςε μορφι φιλικι για το χριςτθ. 
Ραράλλθλα, το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ παραμετρικϊν αναφορϊν με ςτόχο 
τθ διαςταφρωςθ των πλθρωμϊν ςυντάξεων. Ενδεικτικά αναφζρουμε τον εντοπιςμό 
ςυνταξιοφχων με πολλαπλζσ ςυντάξεισ, τθν κατανομι ςυνταξιοφχων ανά κλίμακα θλικίασ, 
υπερβολικό φψοσ καταβαλλόμενων ποςϊν, κατανομι κατά ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ, είδοσ 
χορθγοφμενων ςυντάξεων, κατανομι πλικουσ αντιλογιςμϊν ανά Φ.Κ.Α. κλπ.  
 

Α3.4.6  Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ και Διαλειτουργικότθτασ 

Το υποςφςτθμα είναι υπεφκυνο για τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν ειςαγωγισ, ανταλλαγισ και 
ελζγχου των ςτοιχείων που βρίςκονται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα των Φ.Κ.Α. και 
απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ των μθτρϊων τουσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. Ραράλλθλα, 
ευκφνεται για τθν ανταλλαγι και ζλεγχο ςτοιχείων από το ςφςτθμα του ΕΜΑΕΣ, κακϊσ και για 
τθν πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και των Ο.Τ.Α. 

 

Το υποςφςτθμα κα βαςίηεται ςε πλατφόρμα διαςφνδεςθσ και μετατροπισ δεδομζνων ανοιχτισ 
αρχιτεκτονικισ. Για τουσ Φ.Κ.Α. που διακζτουν ςυςτιματα Μθτρϊων, Τιρθςθσ Αςφάλιςθσ και 
Συντάξεων κα παρζχεται πλατφόρμα ανταλλαγισ πλθροφορίασ μεταξφ Φ.Κ.Α. και ΕΜΑΡΡΣ. Για 
τουσ Φ.Κ.Α. που δεν διακζτουν ϊριμα ςυςτιματα κα υλοποιθκεί μθχανιςμόσ επικοινωνίασ μζςω 
κατάλλθλων διεπαφϊν. Σε κάκε περίπτωςθ θ υποδοχι αρχείου κα γίνεται ςφμφωνα με 
προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ.   

 

Στο πλαίςιο τθσ διαλειτουργικότθτασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει (αναπτφςςοντασ 
τισ απαραίτθτεσ διεπαφζσ) τθν ζνταξθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ δθμόςιασ διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» του 
ςυνόλου των εξωςτρεφϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα αναπτφξει ςτα πλαίςια του υποζργου 
και δίδονται προσ τουσ πολίτεσ και φορείσ δθμοςίου (θ ολοκλιρωςθ με το end user interface που 
υλοποιείται από τον ΕΜΘ και θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του ΕΜΘ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ, 
δεν αποτελοφν υποχρζωςθ του Αναδόχου). Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τθ 
ςυμβατότθτα τθσ λφςθσ που προτείνει με το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν 
Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν ( ΡΔ & ΥΘΣ ) και να υλοποιιςει τισ κατάλλθλεσ διεπαφζσ ( π.χ. 
επαρκϊσ τεκμθριωμζνα APIs – Application Programming Interface ). 

 

Ραράλλθλα με τθν ζνταξθ ςτθν πφλθ ΕΜΘΣ, οι βαςικζσ ανάγκεσ διαλειτουργικότθτασ του 
ςυςτιματοσ του ΕΜΑΡΡΣ με άλλα ςυςτιματα ςυνοψίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
 

ΑΡΟ ΡΟΣ Οντότθτεσ Ραρατθριςεισ 
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ΑΡΟ ΡΟΣ Οντότθτεσ Ραρατθριςεισ 

Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Μθτρϊα 
Εργοδοτϊν 

Αρχικι Καταχϊρθςθ 

ΓΓΡΣ ΕΜΑΡΡΣ Μθτρϊο 
Εταιρειϊν 

Αρχικι Καταχϊρθςθ 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ ΕΑΜΕ και 
Στοιχεία 
Μθτρϊου 
Εργοδοτϊν 

(Ωσ απαιτείται για ταυτοποίθςθ εργοδότθ και 
αρχικι ενθμζρωςθ μθτρϊων εργοδοτϊν ΦΚΑ 
με ΕΑΜΕ – ταυτοποίθςθ εργοδότθ και ςυνεχι 
ενθμζρωςθ μθτρϊων εργοδοτϊν ΦΚΑ με 

ΕΑΜΕ και ςτοιχεία εργοδότθ) 

Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Μθτρϊα 
Αςφαλιςμζνων 
ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ – 
Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Μθτρϊα 
Εργοδοτϊν ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Λογαριαςμοί 
Αςφάλιςθσ 
μιςκωτϊν και 

αυτοαπαςχολοφ
μενων 

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Ζλεγχοσ Φπαρξθσ 
ΑΜΚΑ 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία 
εγγραφϊν που 
απορρίφκθκαν 
και αιτία 
απόρριψθσ 

Κατά τθν Αρχικι Καταχϊρθςθ και Συνεχι 
Ενθμζρωςθ Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ αν 
αποτφχει ο ζλεγχοσ φπαρξθσ ΑΜΚΑ ι ΕΑΜΕ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Αςφαλιςμζνου 

Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ αςφαλιςμζνου 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνων 
αςφαλιςμζνων 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΕΜΑΕΣ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνων 
αςφαλιςμζνων 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνων 
εργοδοτϊν 

 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ Εγγραφζσ 

και Μεταβολζσ 
Λογαριαςμϊν 
Αςφάλιςθσ 
μιςκωτϊν και 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 
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αυτοαπαςχολοφ
μενων 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ εγγραφζσ 
και Μεταβολζσ 
ςτοιχείων 
Μθτρϊου 
Εργοδοτϊν ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ εγγραφζσ 
και Μεταβολζσ 

ςτοιχείων 
Μθτρϊου 
Αςφαλιςμζνων 
ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Μεταβολζσ 
Στοιχείων 

Αςφαλιςμζνου 

(Ωσ απαιτείται) - Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ 
αςφαλιςμζνου (θ δυνατότθτα αυτι κα 

εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 
ζργου) 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Λογαριαςμοί 
Αςφάλιςθσ 

ςυγκεκριμζνου 
αςφαλιςμζνου 

(Ωσ απαιτείται) – Για ειδικζσ περιπτϊςεισ (πχ 
απονομι ςφνταξθσ) 

Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Ρρόςκετα 
Στοιχεία 
Αςφαλιςτικισ 
Ικανότθτασ   

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Ζλεγχοσ Φπαρξθσ 
ΑΜΚΑ 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία 
εγγραφϊν που 

απορρίφκθκαν 
και αιτία 
απόρριψθσ 

Κατά τθν Αρχικι Καταχϊρθςθ και Συνεχι 
Ενθμζρωςθ Στοιχείων Αςφαλιςτικισ 

Ικανότθτασ αν αποτφχει ο ζλεγχοσ φπαρξθσ 
ΑΜΚΑ ι ΕΑΜΕ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Αςφαλιςμζνου 

Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ αςφαλιςμζνου 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνου 
αςφαλιςμζνου 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΕΜΑΕΣ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνου 

αςφαλιςμζνου 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνου 
εργοδότθ 
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ΑΡΟ ΡΟΣ Οντότθτεσ Ραρατθριςεισ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ Εγγραφζσ 
και Μεταβολζσ 
Ρρόςκετων 
Στοιχείων 
Αςφαλιςτικισ 
Ικανότθτασ  

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ εγγραφζσ 
και Μεταβολζσ 
ςτοιχείων 

Μθτρϊου 
Εργοδοτϊν ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Νζεσ εγγραφζσ 
και Μεταβολζσ 
ςτοιχείων 
Μθτρϊου 
Αςφαλιςμζνων 
ΦΚΑ 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Μεταβολζσ 
Στοιχείων 

Αςφαλιςμζνου 

(Ωσ απαιτείται) - Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ 
αςφαλιςμζνου (θ δυνατότθτα αυτι κα 

εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 
ζργου) 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Ρρόςκετα 
Στοιχεία 
Αςφαλιςτικισ 
Ικανότθτασ 
ςυγκεκριμζνου 
αυτοαπαςχολοφ

μενου ι 
εργοδότθ 

(Ωσ απαιτείται) – Για ειδικζσ περιπτϊςεισ  

ΡΑΑΛΛΘΛ

Θ ΔΑΣΘ 
«ΨΘΦΙΟΡΟ
ΙΘΣΘ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙ
ΑΣ» 

ΕΜΑΡΡΣ Νομοκετικζσ 

Διατάξεισ ΦΚΑ 
για  ζλεγχο 
αςφαλιςτικισ 
ικανότθτασ 

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ – 

Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ 

ΡΑΑΛΛΘΛ
Θ ΔΑΣΘ 
«ΨΘΦΙΟΡΟ
ΙΘΣΘ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙ
ΑΣ» 

ΕΜΑΡΡΣ Νομοκετικζσ 
Διατάξεισ ΦΚΑ 
για  ζλεγχο 
κεμελίωςθσ και 

απονομι 
ςφνταξθσ 

(Ωσ απαιτείται) – Αρχικι Καταχϊρθςθ – 
Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Ζλεγχοσ Φπαρξθσ 
ΑΜΚΑ 
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ΑΡΟ ΡΟΣ Οντότθτεσ Ραρατθριςεισ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Αςφαλιςμζνου 

Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ αςφαλιςμζνου 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Νζοι 
Συνταξιοφχοι και 
ςτοιχεία 
απονομισ 
ςφνταξθσ 

 

Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 

Ρλθρωμϊν 
Συντάξεων και 
Ιςτορικοφ 
ςυνταξιοδοτικϊ
ν ςτοιχείων 

(Ωσ απαιτείται) – Συνεχισ ενθμζρωςθ 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Αντιλογιςμϊν 
και 
Φορολογικϊν 
Βεβαιϊςεων 

(Ωσ απαιτείται) – Συνεχισ ενθμζρωςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Ζλεγχοσ Φπαρξθσ 
ΑΜΚΑ 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία 
εγγραφϊν που 
απορρίφκθκαν 
και αιτία 
απόρριψθσ 

Κατά τθν Αρχικι Καταχϊρθςθ και Συνεχι 
Ενθμζρωςθ Στοιχείων Ραρακολοφκθςθσ 
Ρλθρωμϊν Συντάξεων αν αποτφχει ο ζλεγχοσ 
φπαρξθσ ΑΜΚΑ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Συνταξιοφχου 

Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ ςυνταξιοφχου 

ΕΜΑΡΡΣ ΦΚΑ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνου 

ςυνταξιοφχου 

 

ΕΜΑΡΡΣ ΕΜΑΕΣ Στοιχεία μθ 
ταυτοποιθμζνου 
ςυνταξιοφχου 

 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Μεταβολζσ 
Στοιχείων 
Συνταξιοφχου 

(Ωσ απαιτείται) –  Συνεχισ Ενθμζρωςθ 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Μεταβολζσ 
Στοιχείων 
Συνταξιοφχου 

(Ωσ απαιτείται) - Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ 
ςυνταξιοφχου (θ δυνατότθτα αυτι κα 
εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 

ζργου) 

ΦΚΑ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
Ρλθρωμϊν, 
Ιςτορικοφ 

(Ωσ απαιτείται) – Για ειδικζσ περιπτϊςεισ  
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ςυνταξιοδοτικϊ
ν ςτοιχείων, 
Αντιλογιςμϊν, 
Φορολογικϊν 
Βεβαιϊςεων 
ςυγκεκριμζνου 
ςυνταξιοφχου 

Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν 

ΓΓΡΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 

διαςταφρωςθσ 

(Ωσ απαιτείται – για ςυςχζτιςθ ςτοιχείων με 

ςτόχο τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ ) 

ΟΤΑ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
διαςταφρωςθσ 

(Ωσ απαιτείται – για ςυςχζτιςθ ςτοιχείων με 
ςτόχο τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ ) 

ΕΜΑΕΣ ΕΜΑΡΡΣ Στοιχεία 
διαςταφρωςθσ 

(Ωσ απαιτείται – για ςυςχζτιςθ ςτοιχείων με 
ςτόχο τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ ) 

 

Α3.4.7 Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν 

Το υποςφςτθμα κα υλοποιεί υπθρεςίεσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ μζςω ςυςτιματοσ 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ. Ραράλλθλα, κα παρζχει διεπαφζσ ςτουσ Φ.Κ.Α. και ςτθ δθμόςια 
διοίκθςθ, μζςω των οποίων κα δθμιουργοφνται ζγγραφα και αναφορζσ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ με δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ βζλτιςτθ χάραξθ αςφαλιςτικισ 
πολιτικισ. 
 

A3.4.7.1 Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ 

 

Με τον όρο Επιχειρθματικι Ευφυΐα ( Business Intelligence – BI ) νοείται ζνα ςφςτθμα με το οποίο 
τα δεδομζνα που αντλοφνται από ζνα ι περιςςότερα πλθροφοριακά ςυςτιματα μετατρζπονται 
ςε πλθροφορίεσ που βοθκοφν τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Τα εργαλεία Επιχειρθςιακισ 
Ευφυΐασ και Εξόρυξθσ Δεδομζνων χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ με τρεισ ςτόχουσ : 

 Τθν ανάπτυξθ εξελιγμζνων αναφορϊν και δεικτϊν για χριςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ 
πολιτικισ θγεςίασ ( δείκτεσ – KPI, Dashboards κλπ. ) 

 Τθν πικανι εξόρυξθ τάςεων ςτα δεδομζνα για χριςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ 

 Τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ( fraud detection ), με τθν παραγωγι αναφορϊν που 
προορίηονται κφρια για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, ςκοπόσ του παρόντοσ υποςυςτιματοσ είναι θ κάλυψθ των αναγκϊν για 
διοικθτικι πλθροφόρθςθ και θ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων, που κα 
παρζχεται ςε ςτελζχθ που ζχουν τθν αποςτολι να ειςθγοφνται ι και να λαμβάνουν αποφάςεισ. Ο 
Ανάδοχοσ καλείται να επιτφχει το ςκοπό αυτό μζςα από τθ ςυγκζντρωςθ, τθν ανάλυςθ και τθ 
γριγορθ και περιεκτικι παρουςίαςθ δεδομζνων που προζρχονται από το ςφνολο των 
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υποςυςτθμάτων που κα υλοποιθκοφν ι και από διαφορετικζσ πθγζσ, και τα οποία δφναται να 
ζχουν διαφορετικι διαμόρφωςθ ( format ).  

 

Το υποςφςτθμα κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα άντλθςθσ, ςφνκετθσ επεξεργαςίασ και 
ομογενοποίθςθσ των δεδομζνων που κα τθροφνται ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων 
των λοιπϊν υποςυςτθμάτων. Ραράλλθλα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα ςυςχζτιςθσ των 
ςτοιχείων αυτϊν με ςτοιχεία βάςεων δεδομζνων άλλων φορζων εκνικοφ και δθμόςιου 
ενδιαφζροντοσ.  

 

Το υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ κα ςτθριχκεί ςτθν τροφοδοςία του με τα δεδομζνα 
των άλλων υποςυςτθμάτων του ΕΜΑΡΡΣ, κακϊσ και δεδομζνα άλλων φορζων που κα 
προςδιοριςτοφν ςτθ μελζτθ του Αναδόχου, ενδεικτικά αναφζρουμε τισ βάςεισ που τθροφνται ςτθ 
ΓΓΡΣ, ΟΤΑ και το ΕMΑΕΣ. Θ ομογενοποίθςθ αφορά τθ διαδικαςία κατά τθν οποία τα αναλυτικά 
δεδομζνα μετατρζπονται ςε ςφνολα με χρονικι διάςταςθ και ιςτορικό βάκοσ. Θ διαδικαςία 
αναφζρεται και ωσ ETL διαδικαςία ( Extraction, Transformation, Loading ). Τα δεδομζνα πρζπει να 
είναι ομοιόμορφα δομθμζνα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ οι εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ να εκτελοφν 
αναφορζσ ρουτίνασ, αλλά και να παράγουν νζεσ αναφορζσ φςτερα από αίτθςθ τθσ διοίκθςθσ. Το 
ηθτοφμενο είναι θ «απελευκζρωςθ» των ςτελεχϊν που είναι υπεφκυνα για τθν ανάλυςθ από τθ 
ςυγκζντρωςθ τθσ πλθροφορίασ. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλφςει τισ ανάγκεσ για διοικθτικι πλθροφόρθςθ των χρθςτϊν και κα 
προςδιορίςει τισ διαςτάςεισ, μετρικζσ και χρονικζσ παραμζτρουσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν ανάλυςθ και παρουςίαςθ των δεδομζνων. 

 

Στο πλαίςιο του υποςυςτιματοσ, κα πρζπει να υλοποιθκεί και να εγκαταςτακεί ςφςτθμα 
εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, δεικτϊν και προβλζψεων. Οι δείκτεσ κα παρζχουν χριςιμθ και 
πολυεπίπεδθ πλθροφόρθςθ για πολλά μεγζκθ και τάςεισ που μποροφν να εκτιμθκοφν και να 
αποτυπωκοφν από τα τθροφμενα ςτοιχεία ςτο ΕΜΑΡΡΣ, κακϊσ επίςθσ και από τθ ςυςχζτιςθ 
αυτϊν των ςτοιχείων με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων εκνικοφ και δθμόςιου ενδιαφζροντοσ.  

 

Θα πρζπει να είναι δυνατι θ παραγωγι χριςιμων και ζγκυρων πλθροφοριϊν για κζματα 
δθμοςιονομικοφ, αςφαλιςτικοφ και γενικότερου ενδιαφζροντοσ, ςε ςχζςθ με τα τθροφμενα 
ςτοιχεία αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ πλθροφορίασ. Αναλυτικά, οι δείκτεσ που κα 
εξάγονται κα αφοροφν τουλάχιςτον τα εξισ : 

 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ για Φ.Κ.Α., εργοδότεσ, αςφαλιςμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία κεμελίωςθσ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία μθτρϊων εργοδοτϊν και αςφαλιςμζνων 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία καταβαλλομζνων ςυντάξεων ( Υπουργείο, Φ.Κ.Α. ) 

 ςυνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ ( άμεςεσ και μεςοπρόκεςμεσ ) των Φ.Κ.Α. 

 ςτοιχεία αποτελεςμάτων διαςταυρϊςεων με τρίτουσ φορείσ ( Γ.Γ.Ρ.Σ., ΟΤΑ ) 

 πορεία ςυνταξιοδοτικϊν υποκζςεων 

 οφειλζσ εργοδοτϊν / αςφαλιςμζνων ςτουσ Φ.Κ.Α. 
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Το ςφςτθμα κα επεξεργάηεται και κα αποτυπϊνει: 

 ςυςχετίςεισ ςτοιχείων τα οποία κα προςδιοριςτοφν ςε μελζτθ του Αναδόχου 

 ιςτορικότθτα των παρουςιαηόμενων τάςεων και μεταβολϊν ςτα τθροφμενα ςτοιχεία. Οι 
μεταβολζσ που ζχουν επζλκει κακϊσ και οι προβλζψεισ για μελλοντικζσ μεταβολζσ ςε όλα 
τα τθροφμενα ςτοιχεία κα πρζπει να αποτυπϊνονται ςε κατάλλθλα γραφιματα, κατά 
χρονικι περίοδο αναφοράσ ( π.χ. θ τάςθ για ςυνταξιοδότθςθ μετά από κάποια θλικία τα 
επόμενα 5 χρόνια ) 

 

Το υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των 
επιπζδων ιεραρχίασ, κα πρζπει δθλαδι να είναι ςε κζςθ να παρζχει το βακμό ανάλυςθσ που 
απαιτείται ςε κάκε επίπεδο ( τμιμα, διεφκυνςθ, γενικι διεφκυνςθ, Διοίκθςθ ). Στο πλαίςιο αυτό 
πρζπει να καλφπτονται οι ανάγκεσ των Φ.Κ.Α., Γ.Γ.Κ.Α., ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν κλπ. 

 

Το υποςφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν ανωνυμία των δεδομζνων αναφοράσ, και να 
κακιςτά αδφνατο τον προςδιοριςμό αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν ι ςυνταξιοφχων ι ομάδων αυτϊν 
ςτουσ οποίουσ τα δεδομζνα αντιςτοιχοφν. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ςτοιχεία κα παραδίδονται 
ςτουσ αρμόδιουσ και εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ και ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ, 
με τθ δζουςα εμπιςτευτικότθτα. 
 

A3.4.7.2 Διαχείριςθ Αναφορϊν 

Το υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν κα ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςχεδίαςθ και παραγωγι αναφορϊν. Ρρόκειται για πολφ ςθμαντικι οριηόντια διαδικαςία που 
αφορά το ςφνολο των λοιπϊν ενεργειϊν που εκτελοφν τα ςτελζχθ και χριςτεσ των 
υποςυςτθμάτων. 

 

Οι διάφορεσ παραγόμενεσ αναφορζσ και καταςτάςεισ δε κα πρζπει να αποτελοφν ςτατικά 
ςτοιχεία των υποςυςτθμάτων, αλλά πρότυπα τα οποία χειρίηεται το αυτόνομο υποςφςτθμα 
ςχεδίαςθσ και παραγωγισ αναφορϊν. Απαραίτθτα χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ ωσ προσ 
τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα είναι : 

 Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων από το ςφνολο των ςτοιχείων που τθροφνται ςτο πλαίςιο 
των υποςυςτθμάτων του ΕΜΑΡΡΣ 

 Δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ γραφθμάτων, γραφικϊν, πινάκων και λοιπϊν ςτοιχείων 
απεικόνιςθσ 

 Εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ χριςθσ γλϊςςασ SQL για τθν καταςκευι ςφνκετων αναφορϊν 

 Εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ κακοριςμοφ κριτθρίων και κατά τθ ςχεδίαςθ αλλά και κατά τθν 
εκτζλεςθ μιασ αναφοράσ 

 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ νζων αναφορϊν και καταςτάςεων ςτα υποςυςτιματα με τθν 
κατάλλθλθ παροχι φιλικισ διεπαφισ για ειςαγωγι κριτθρίων / κανόνων φιλτραρίςματοσ 

 Δυνατότθτα παραγωγισ διαδικτυακά παρεχόμενων ι εκτυποφμενων ςτοιχείων 
 

Κατά τθν παραγωγι μιασ αναφοράσ, ο χριςτθσ που κα εκμεταλλεφεται ζνα πρότυπο μζςω τθσ 
γεννιτριασ δε κα πρζπει να απαιτείται να γνωρίηει ςτοιχεία γλϊςςασ SQL ι άλλων ςυναφϊν 
τεχνολογιϊν για τον οριςμό των κριτθρίων. Αυτά κα πρζπει να δθμιουργοφνται από το 
υποςφςτθμα μζςω μιασ διαιςκθτικισ και πολφ απλισ ςτο χειριςμό τθσ διεπαφισ. 
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Για το ςφνολο του ςυςτιματοσ απαιτείται θ διαλειτουργικότθτα με διαδεδομζνα πακζτα 
εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραφείου ( MS Office, Open Office, Star Office, κλπ. ) ϊςτε για 
παράδειγμα να είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ των αποτελεςμάτων ςε ςφνκετεσ αναφορζσ ι να 
διατίκενται για περαιτζρω επεξεργαςία. 

 

Τζλοσ, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ κρίνεται θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ των κανόνων αςφαλείασ και 
εμπιςτευτικότθτασ για τα παρουςιαηόμενα και εξαγόμενα ςτοιχεία. 
 

A3.4.7.3 Βαςικζσ Τεχνικζσ και Αρχιτεκτονικζσ Κατευκφνςεισ 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ αρχιτεκτονικι ενόσ ςυςτιματοσ Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ είναι άμεςα 
ςυνυφαςμζνθ με τισ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ και τθν αρχιτεκτονικι των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων που βρίςκονται ςε παραγωγικι λειτουργία. Κατά ςυνζπεια, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
να προςφζρει ζνα πλιρεσ υποςφςτθμα Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ για το ΕΜΑΡΡΣ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν αρχιτεκτονικι των λοιπϊν εφαρμογϊν των υποςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 
Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω : 
 

 Ο ςχεδιαςμόσ του ΕΜΑΡΡΣ και οι πικανζσ απαιτιςεισ άλλων φορζων που ενδιαφζρονται 
για τα αςφαλιςτικά ςτοιχεία. 

 Τα ςτοιχεία που κα τροφοδοτιςουν αρχικά τθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων. 

 Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τα τθροφμενα αςφαλιςτικά ςτοιχεία. 

 Θ δυνατότθτα χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ( π.χ. web based interface ) 

 Θ τιρθςθ προτφπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίασ με τισ βάςεισ δεδομζνων ( π.χ. ODBC, 
JDBC, OLE DB, Javabeans, CORBA, DCOM, ActiveX, κλπ. ). 

 Θ ανάγκθ διαςυνδεςιμότθτασ / επικοινωνίασ ανομοιογενϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
και εφαρμογϊν, λόγω τθσ ενδεχόμενθσ απαίτθςθσ για ςυςχζτιςθ ςτοιχείων του ΕΜΑΡΡΣ 
με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων ( ΓΓΡΣ, ΟΤΑ, ΕΜΑΕΣ κλπ. ). 

 Ενιαίοι δείκτεσ και ομογενοποιθμζνθ πλθροφόρθςθ. 

 Οι αναφορζσ και οι δείκτεσ πρζπει να είναι διακζςιμοι ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ 
με τρόπο φιλικό και εφχρθςτο ( π.χ. δυνατότθτεσ drill-down, data pivots, data rotation κλπ. 
) 

 Το υποςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ μεταδεδομζνων ϊςτε όροι και 
ονομαςίεσ πινάκων και πεδίων ςτισ βάςεισ δεδομζνων να είναι επιχειρθςιακά κατανοθτά 
ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

 Το υποςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει τθν ανάγνωςθ δεικτϊν και αναφορϊν ανεξάρτθτα 
από το ςθμείο φυςικισ αποκικευςθσ αυτϊν ( network transparency ). 

 Επίλυςθ ηθτθμάτων όπωσ αναφορζσ που αντλοφν ςτοιχεία από πολλζσ βάςεισ δεδομζνων, 
χριςθ εργαλείων OLAP και εξόρυξθσ δεδομζνων ( κατά περίπτωςθ ), και αναφορζσ ad-hoc 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 
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Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ 

Ραρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ Συμμόρφωςθσ. Θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι παρουςιάηεται  
παραπάνω. 
 

Α3.6 Ρολυκαναλικι Ρροςζγγιςθ 

Θ ςυνεργατικότθτα μεταξφ των εμπλεκομζνων απαιτεί τθ χριςθ μιασ ςφγχρονθσ πλατφόρμασ, θ 
οποία ενςωματϊνει διάφορα εργαλεία που ενιςχφουν τθν ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν και 
γνϊςεων μεταξφ του προςωπικοφ, όπωσ κοινι προετοιμαςία κειμζνων (με διαχείριςθ versioning 
και publishing), κακϊσ και εφαρμογζσ ανταλλαγισ μθνυμάτων.  

Το ζργο  προςφζρει επιπρόςκετα πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ μζςα και 
από κινθτζσ ςυςκευζσ. 

 

Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα μζςα διάκεςθσ (κανάλια), ςυςκευζσ και τρόποι πρόςβαςθσ ςτισ 
εφαρμογζσ παρουςιάηονται κατωτζρω. 
 
 

Υπθρεςία 
Τρόποι 
Αλλθλεπίδραςθσ 

Τερματικό Ρρόςβαςθσ 

Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
μζςω διαδικτυακισ πφλθσ 
(web portal)  για ζκδοςθ 
βεβαιϊςεων και 
εκμετάλλευςθ πλθροφοριϊν 
από τουσ αςφαλιςμζνουσ / 
εργοδότεσ και χριςτεσ άλλων 
φορζων του Δθμοςίου 

Web Brower  
PC / Laptop /  Tablet / 
Smartphone 

 
 

Α3.7 Ανοιχτά Δεδομζνα 

Θ γενικι φιλοςοφία των προτεινομζνων ςυςτθμάτων κα πρζπει να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ 
τάςεισ για «Ανοικτι Αρχιτεκτονικι» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συςτιματα» (Open 
Systems). Ο όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο 
προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (Standards), τα οποία διαςφαλίηουν: 
 

 τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν 
εφαρμογϊν διαφορετικϊν προμθκευτϊν, 

 τθ διαδικτυακι ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά 
ςυςτιματα, 
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 τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν, 
 τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ 

ςτθ δομι και τθ φιλοςοφία, 
 τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν. 

 

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα υιοκετθκεί θ χριςθ Ανοικτϊν Ρροτφπων (Open Standards) για το 
λογιςμικό και τισ διαδικαςίεσ και ανοιχτϊν μορφϊν (Open Formats) για τα δεδομζνα και το 
περιεχόμενο. Ριο ςυγκεκριμζνα τα Ανοιχτά Ρρότυπα κα πρζπει: 
 

 Να είναι διακζςιμα ςε όλουσ για ανάγνωςθ και εφαρμογι ςε λογιςμικό 

 Να επιτρζπεται θ δθμιουργία επεκτάςεων ςτο ανοιχτό πρότυπο με τθν προχπόκεςθ τθσ 
δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ, εφόςον αυτι απαιτείται για λόγουσ 
διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των εφαρμογϊν του προτφπου 

 
 

Α3.8 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να 
δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ δράςεισ για : 
 

- τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν 

- τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν 

- τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων  
αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικο-
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 
 

Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ 
πρζπει να λάβει υπόψθ του: 

- το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων Ν. 
2472/97, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99) 

- τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ 

- τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ (best practices) 

- τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ 

- τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα 

τα οποία κα περιλαμβάνονται ςτο Ρλάνο Ενεργειϊν για τθν Αςφάλεια του Συςτιματοσ που κα 
παραδοκεί από τον Ανάδοχο. 
 

Τα τεχνικά μζτρα αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των προϊόντων και 
υπθρεςιϊν που κα προςφζρει. 
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Α3.9 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ 

Το ςφςτθμα ΕΜΑΡΡΣ χαρακτθρίηεται από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που ζχει για υψθλό επίπεδο 
χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν του. Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να 
λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τθν ευαιςκθςία και κριςιμότθτα των διακινοφμενων 
πλθροφοριϊν και τθν ενδεχόμενθ διαφοροποίθςθ των χρθςτϊν ςε εξοικείωςθ με τισ δικτυακζσ 
εφαρμογζσ. 

Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ 
και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Θ λογικι / λειτουργικι 
πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι λειτουργία 
του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι που επιτρζπει ςε χριςτεσ ελάχιςτα 
εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ ςτο 
πλαίςιο του ΕΜΑΡΡΣ με ευκολία, βεβαιότθτα και χωρίσ τθν προςφυγι ςε οποιουδιποτε τφπου 
εκπαίδευςθ πζραν τθσ ενςωματωμζνθσ ςτθ διεπαφι κακοδιγθςθσ βοικειασ. 

 

Οι βαςικζσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ υψθλοφ βακμοφ χρθςτικότθτασ 
περιλαμβάνουν: 
 Ρελατοκεντρικι Αντίλθψθ: Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ πρζπει να είναι 

προςανατολιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ. 
 Διαφάνεια: Κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ, ο χριςτθσ πρζπει να διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ 

του, χωρίσ να αντιλαμβάνεται τεχνικζσ λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ 
που υποςτθρίηουν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν. 

 Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να υπάρχει ςυνζπεια 
ςτα λεκτικά και τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται. Το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για τθν 
περιγραφι εννοιϊν και λειτουργιϊν ςε όλο το εφροσ των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ πρζπει 
να είναι ςυνεπζσ. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να τθρείται και κατά τθ χριςθ γραφικϊν 
απεικονίςεων και τθ διαμόρφωςθ των ςελίδων/ διεπαφϊν του ςυςτιματοσ. 

 Αποφυγι επαναλαμβανόμενων ενεργειϊν: Θ καταχϊρθςθ ςτοιχείων κα γίνεται μόνο μια 
φορά.  

 Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ : Σε κάκε περίπτωςθ ο χριςτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
ζξυπνουσ και πολφμορφουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ (π.χ. για τον εντοπιςμό του εργοδότθ, τθσ 
αίτθςθσ απονομισ ςφνταξθσ κ.ά.) 

 Υποςτιριξθ από το ςφςτθμα : Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει και να κακοδθγεί 
κατάλλθλα τουσ χριςτεσ  για αποφυγι λακϊν κ.λπ. 

 On line help ςε κάκε βιμα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ 
 

Α3.10 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ 

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν 
αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε 
ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ 
προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 
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Επιπρόςκετα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα αναφερόμενα ςτθν παρ. «3.3.4 Ρροςβαςιμότθτα» 
του Ρλαιςίου Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων του ζργου «Ελλθνικό Ρλαίςιο 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ». 
 

Α3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δζκα επτά (17) μινεσ. Ειδικότερα θ περιγραφι του 
Ζργου ανά Φάςθ ζχει ωσ εξισ: 
 

Φάςθ 
Διάρκεια 

υλοποίθςθσ 
Φάςθσ 

Τίτλοσ Φάςθσ 
Μινασ 

Ζναρξθσ 

Μινασ Λιξθσ 

(παράδοςθσ) 

ΦΑΣΗ Α 2 μινεσ Μελζτθ Εφαρμογισ 1 2 

ΦΑΣΗ Β 3 μινεσ 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ & λογιςμικοφ 

ςυςτιματοσ 

1 3 

ΦΑΣΗ Γ 6 μινεσ 
Υλοποίθςθ υποςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν 
3 8 

ΦΑΣΗ Δ 5 μινεσ 

Μετάπτωςθ δεδομζνων & 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 

ςυςτιματοσ 

9 13 

ΦΑΣΗ Ε 2 μινεσ Εκπαίδευςθ 14 15 

ΦΑΣΗ ΣΤ 4 μινεσ 

 

Υποςτιριξθ Ριλοτικισ 

Λειτουργίασ 

14 17 

  
 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται αναλυτικι περιγραφι των φάςεων του ζργου και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα.  
 

Φάςθ Νο Α’ Τίτλοσ Μελζτθ Εφαρμογισ 

Μινασ Ζναρξθσ 1 Μινασ Λιξθσ 2 

Στόχοι 

 Οριςτικοποίθςθ λογικισ και φυςικισ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ 

 Σχεδιαςμόσ βάςθσ δεδομζνων 

 Σχεδιαςμόσ διεπαφϊν με φορείσ 

 Οριςτικοποίθςθ προτφπου αρχείων ι/και web services για ανταλλαγι δεδομζνων 

 Σχεδιαςμόσ εφαρμογϊν 

 Κατάρτιςθ πλάνου εκπαίδευςθσ 
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 Σχεδιαςμόσ πλάνου υλοποίθςθσ 
 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ςφνταξθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ. Θα καταγράψει όλεσ τισ οντότθτεσ του 

ςυςτιματοσ και κα υποβάλει τθν πρόταςθ του για τθν λογικι και φυςικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. 

Στα πλαίςια αυτά κα ςχεδιάςει τθν βάςθ δεδομζνων, τισ διεπαφζσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

(ςυςτιματα και χριςτεσ),  κα προςδιορίηει τα πρότυπα ανταλλαγισ δεδομζνων και κα εντοπίςει τισ 

απαραίτθτεσ αλλαγζσ που απαιτοφνται από τα ςυςτιματα των φορζων ϊςτε να υλοποιείται θ 

διαλειτουργικότθτα. Στθν μελζτθ κα περιλαμβάνεται και το αναλυτικό πλάνο υλοποίθςθσ, εντοπίηοντασ 

κινδφνουσ απόκλιςθσ και προτείνοντασ ςενάρια αντιμετϊπιςθσ. Τζλοσ, κα ςχεδιάςει τα απαιτοφμενα 

χαρακτθριςτικά των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που κα υποςτθρίηει το ςφςτθμα.  

Ραραδοτζα 

 Τεφχοσ μελζτθσ εφαρμογισ 
 

 

 

Φάζη Νο Β Τίηλορ Ππομήθεια και 

εγκαηάζηαζη 

εξοπλιζμού & 

λογιζμικού 

ζςζηήμαηορ 

Μήναρ Έναπξηρ 1 Μήναρ Λήξηρ 3 

  

Σηόσοι 

 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 
 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ εικονικϊν μθχανϊν 
 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων (RDBMS) 

 

Πεπιγπαθή Υλοποίηζηρ 

 Ο εξοπλιζμόρ και ηο λογιζμικό θα παπαμεηποποιηθεί από  ηον ανάδοσο και θα ενζωμαηωθούν ζηο δίκηςο 

ηηρ ΗΔΙΚΑ. 

 

Παπαδοηέα 

 Εξοπλιςμόσ υποδομισ και λογιςμικό ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 
 Ρλατφόρμα διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 
 Λογιςμικό ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 
 Εγχειρίδια διαχειριςτϊν εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων 
 Τεκμθρίωςθ υλοποίθςθσ μθχανιςμϊν λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ (backup/recovery) 
 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν των ςυςτθμάτων 
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Φάςθ Νο Γ Τίτλοσ Υλοποίθςθ υποςυςτθμάτων 
και εφαρμογϊν 

Μινασ Ζναρξθσ 3 Μινασ Λιξθσ 8 

  

Στόχοι 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Μθτρϊου Εργοδοτϊν 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Διαςφνδεςθσ και Διαλειτουργικότθτασ 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ πλθρωμϊν ςυντάξεων 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν 

 Ανάπτυξθ παρερχόμενων υπθρεςιϊν 

 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ.  

 

Ραραδοτζα: 

 Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν  

 Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 

 Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ και Διαλειτουργικότθτασ 

 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ 

 Υποςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πλθρωμϊν ςυντάξεων 

 Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν 

 Υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 Υπθρεςίεσ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ  

 Υπθρεςίεσ Απονομι Σφνταξθσ - Υπολογιςμόσ Σφνταξθσ  

 Υπθρεςίεσ ελζγχου και θ διαςταφρωςθσ των πλθρωμϊν ςυντάξεων  

 Υπθρεςίεσ Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ & Διαχείριςθ Αναφορϊν 
 

 

 

Φάςθ Νο Δ Τίτλοσ Μετάπτωςθ δεδομζνων & 
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 

ςυςτιματοσ 

Μινασ Ζναρξθσ 9 Μινασ Λιξθσ 13 

  

Στόχοι 
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 Εφάπαξ μετάπτωςθ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και διεπαφϊν με ΦΚΑ 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν αρχικι μετάπτωςθ των δεδομζνων ςτα υποςυςτιματα από τουσ ΦΚΑ. Ο 

ανάδοχοσ κα εκτελζςει ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ των υποςυςτθμάτων και διεπαφϊν μεμονωμζνα αλλά 

και ςτο ςφνολό τουσ (unit & integration tests). Πλεσ οι εφαρμογζσ και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα 

ελεγχκοφν  

 

Ραραδοτζα: 

 Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ και Διαλειτουργικότθτασ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πλθρωμϊν ςυντάξεων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ Αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ Απονομι Σφνταξθσ - Υπολογιςμόσ Σφνταξθσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ ελζγχου και θ διαςταφρωςθσ των πλθρωμϊν ςυντάξεων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ & Διαχείριςθ Αναφορϊν ςε πλιρθ και καλι λειτουργία 

 Υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων  

 Υπθρεςίεσ ελζγχου καλισ λειτουργίασ 

 

Φάςθ Νο Ε Τίτλοσ Εκπαίδευςθ 

Μινασ Ζναρξθσ 14 Μινασ Λιξθσ 15 

  

Στόχοι 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ΦΚΑ και ΓΓΚΑ 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν των 

εμπλεκόμενων ΦΚΑ και τθσ ΓΓΚΑ 

 

Ραραδοτζα: 

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

 Εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

 Εγχειρίδια χριςθσ εφαρμογϊν 
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Φάςθ Νο ΣΤ Τίτλοσ Υποςτιριξθ Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ 

Μινασ Ζναρξθσ 14 Μινασ Λιξθσ 17 

  

Στόχοι 

 Εξαςφάλιςθ απρόςκοπτθσ και καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ κατά τθν πιλοτικι λειτουργία ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ 

προβλθμάτων και με λειτουργία help desk για τουσ χριςτεσ των ΦΚΑ και τθσ ΓΓΚΑ. 

 

Ραραδοτζα: 

• Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ με help-desk και On-the-job training 
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Στθ ςυνζχεια παρατίκεται το ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα μζγιςτθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ του 
Ζργου. 
 

 

ΜΗΝΑΣ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

ΦΑΣΗ Α                  

ΦΑΣΗ Β                  

ΦΑΣΗ Γ                  

ΦΑΣΗ Δ                  

ΦΑΣΗ Ε                  

ΦΑΣΗ ΣΤ                  
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Α4. Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν  

Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  

Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ είναι βαςικζσ για τθν υλοποίθςθ των τριϊν υποζργων και 
περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου του παρόντοσ Ζργου. Σκοπόσ των 
Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ είναι να διαςφαλιςκεί θ εκμάκθςθ και εξοικείωςθ των τελικϊν χρθςτϊν 
με τα Συςτιματα κακϊσ και θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για τα Συςτιματα  εντόσ τθσ Α/Α και του 
φορζα λειτουργίασ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ λειτουργία, θ 
διαχείριςθ και θ ςυντιρθςι του. 

 

Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου υποχρεοφται να παρζχει 
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ, power users ΦΚΑ και διαχειριςτζσ των  ςυςτθμάτων. Θ 
εκπαίδευςθ κα καλφπτει όλεσ τισ επί μζρουσ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων, κακϊσ και τθν 
διαχείριςθ τουσ. 

Στθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράφουν-προςφζρουν το πλαίςιο 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ (χρθςτϊν, διαχειριςτϊν, power users ΦΚΑ κ.λπ.). Θ περιγραφι 
πρζπει να ορίηει το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν ομάδα χρθςτϊν ι διαχειριςτϊν που αφορά, τον 
εκτιμϊμενο χρόνο εκπαίδευςθσ και τθν διαδικαςία που προβλζπεται για τθν παροχι τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εκπαίδευςθσ από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, όλο το απαραίτθτο 
εκπαιδευτικό υλικό για το ςφνολο των εκπαιδευομζνων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.  

Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο κα καλφψουν κατ’ 
ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ Ομάδεσ – Στόχουσ: 

 Διαχειριςτζσ του Συςτιματοσ  

 Επιλεγμζνουσ Χριςτεσ του Συςτιματοσ (και power users ΦΚΑ), 

 Σφνολο Τελικϊν Χρθςτϊν του Συςτιματοσ. 
 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ παραπάνω Ομάδεσ κα προςτεκοφν πικανζσ νζεσ Ομάδεσ, που κα προτακοφν 
από τον Ανάδοχο ςτθν προςφερόμενθ λφςθ του. Επίςθσ, από τον Ανάδοχο κα προςφερκεί 
πρακτικι εκπαίδευςθ (hands-on training) με τθν παρουςία ςτελεχϊν του. 

 

Αρμοδιότθτα του Αναδόχου, που κα ςχεδιάςει και κα υλοποιιςει το Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ, 
αποτελεί: 

 ο κακοριςμόσ των ςτόχων (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ) του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ, 

 ο κακοριςμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ για κάκε Ομάδα – Στόχο (κεματολογία, 
διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, κλπ), 

 θ ςφνταξθ των Εγχειριδίων Κατάρτιςθσ, που αφοροφν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ, 

 ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ που πρόκειται 
να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διενζργεια των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 

 ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί 
και κα πρζπει να διανεμθκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τόςο ςε θλεκτρονικι όςο και ςε 
φυςικι μορφι, 
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 θ διενζργεια των ςεμιναρίων κατάρτιςθσ. 
 

Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε χρόνο που κα οριςκεί από κοινοφ μεταξφ Αναδόχου 
και του Ανακζτοντα Φορζα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ εργαςίεσ των χρθςτϊν αλλά και 
τυχόν άλλα  προγράμματα εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ άλλων Ζργων πλθροφορικισ του 
Ανακζτοντα Φορζα. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιιςει τθν εκπαίδευςθ ςτο κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιβάλλον Δοκιμϊν Αποδοχισ / Εκπαιδεφςεων, το οποίο κα ζχει εφοδιάςει με 
τα κατάλλθλα δεδομζνα και να διαςφαλίςει ότι οποιαδιποτε ενζργεια γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ 
εκπαίδευςθσ δεν επθρεάηει τα άλλα περιβάλλοντα οφτε απειλεί τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων 
που κα ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα Ραραγωγικισ Εκμετάλλευςθσ. 
 

Για τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ιςχφουν οι 
ακόλουκοι περιοριςμοί: 

 Ο χρόνοσ υλοποίθςισ τουσ κα οριςκεί από κοινοφ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτοντα 
Φορζα. 

 Θα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Ανακζτοντα Φορζα. 

 Τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια κα απευκφνονται ςε ομάδεσ ζωσ και 10 ατόμων για τουσ 
Επιλεγμζνουσ Χριςτεσ και ζωσ και 15 ατόμων για το ςφνολο των τελικϊν Χρθςτϊν. 

 Θ χρονικι διάρκεια διδαςκαλίασ δε κα μπορεί να υπερβαίνει τισ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ ανά 
εκπαιδευόμενθ ομάδα. 

 

Α4.2 Υπθρεςίεσ Ελζγχου Καλισ Λειτουργίασ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ (ςφςτθμα προσ 
παράδοςθ) 

Σκοπόσ των Υπθρεςιϊν ελζγχου καλισ λειτουργίασ και πιλοτικισ Λειτουργίασ είναι θ υποςτιριξθ 
τθσ Α/Α και του φορζα λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προ-παραγωγικισ λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ, κακϊσ και θ ςταδιακι μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο προςωπικό αυτοφ προκειμζνου 
να αποκτιςει ςταδιακά όλθ τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία για να υποςτθρίηει εςωτερικά το 
Σφςτθμα. 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για τα ςτάδια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του κάκε υποςυςτιματοσ, από 
ζνα υποςφνολο των χρθςτϊν, βάςει μιασ ςειράσ από προκακοριςμζνα, εκτεταμζνα ςενάρια 
ελζγχου που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα User Acceptance Tests. 

 

Θ προετοιμαςία για κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία του κάκε υποςυςτιματοσ διζπεται από τισ 
ακόλουκεσ αρχζσ: 

 Κατά τθν προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία χρθςιμοποιείται το περιβάλλον 
δοκιμϊν αποδοχισ / εκπαιδεφςεων για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του Συςτιματοσ. 

 Θ προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία λαμβάνει χϊρα με τθ ςυμμετοχι μιασ 
αντιπροςωπευτικισ ομάδασ από το ςφνολο των Επιλεγμζνων χρθςτϊν, οι οποίοι ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςι τουσ. 

 Τα ςενάρια ελζγχου, που περιλαμβάνονται ςτα User Acceptance Tests και εκτελοφνται 
από τθν ομάδα των Επιλεγμζνων χρθςτϊν, είναι κατάλλθλα επιλεγμζνα ϊςτε να 
καλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν που υποςτθρίηονται 
από το Σφςτθμα. Τα ςενάρια ελζγχου των User Acceptance Tests περιλαμβάνονται ςτα 
Εγχειρίδια Κατάρτιςθσ Χρθςτϊν. 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 85 από 95 

 

 Για τθ προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία χρθςιμοποιείται το μεγαλφτερο μζροσ 
των διακζςιμων δεδομζνων που κα ενταχκοφν ςτθν  Ραραγωγικι Λειτουργία του 
Συςτιματοσ 

 

Ο Ανάδοχοσ, ςτθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο τθσ προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία 
του κάκε υποςυςτιματοσ, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 να βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ του Ανακζτοντοσ Φορζα, 

 να διακζςει προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και επιχειρθςιακζσ γνϊςεισ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 
του Συςτιματοσ, 

 να ελζγχει τθν καλι λειτουργία του Συςτιματοσ (ενδεικτικά αναφζρονται): 
o τισ κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν 
o τισ ρυκμίςεισ του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ 
o τισ ρυκμίςεισ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων 
o τισ ρυκμίςεισ των  εφαρμογϊν 
o τισ ρυκμίςεισ των υπολοίπων προςφερόμενων λογιςμικϊν 
o τθ φυςικι ανταπόκριςθ του Συςτιματοσ 
o οποιαδιποτε άλλθ παράμετρο επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του Συςτιματοσ 
o τισ τελικζσ ρυκμίςεισ του Συςτιματοσ 

 να διορκϊςει τυχόν λάκθ του κάκε υποςυςτιματοσ που προκφπτουν από τα παραπάνω 
(bug fixing), 

 να πραγματοποιιςει όποιεσ ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ, προςαρμογζσ, τροποποιιςεισ 
κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του Συςτιματοσ (fine tuning), 

 να επικαιροποιιςει τθν τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ και να ενθμερϊνει τα αρχεία 
βοικειασ του Συςτιματοσ (online help), 

 

Σε περίπτωςθ που, κατά τθν περίοδο προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία, εμφανιςκοφν 
προβλιματα ι διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ και 
αναπροςαρμογζσ, ϊςτε το Σφςτθμα, μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, να είναι ζτοιμο 
για κζςθ ςε Ραραγωγικι Λειτουργία, ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων που καλφπτονται 
από το Σφςτθμα. 
 

Βαςικά κριτιρια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία του 
Συςτιματοσ είναι: 

 να εντοπιςτοφν και να απαλειφκοφν όλα τα τεχνικά λάκθ του λογιςμικοφ του Συςτιματοσ 
(debugging), 

 να εντοπιςτοφν και να απαλειφκοφν τα κρίςιμα λειτουργικά λάκθ (critical functional 
errors) του Συςτιματοσ τα οποία επθρεάηουν άμεςα τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του 
Ανακζτοντοσ Φορζα. 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου προετοιμαςίασ για κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τθν Τεχνικι και Λειτουργικι Τεκμθρίωςθ του 
Συςτιματοσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτον Ανακζτοντα Φορζα. 
 

Σε αυτι υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται: 
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 Εγχειρίδια χριςτθ (user manuals), τα οποία κα περιγράφουν αναλυτικά τισ λειτουργίεσ 
του Συςτιματοσ , τθν πλοιγθςθ του χριςτθ, το γραφικό περιβάλλον, ςενάρια χριςθσ τα 
οποία να καλφπτουν πλιρωσ τθ λειτουργικότθτα του Συςτιματοσ, κλπ. 

 Τεχνικι τεκμθρίωςθ, όπου περιλαμβάνονται θ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι τθσ δομισ 
του Συςτιματοσ, οδθγίεσ διαχείριςθσ, οδθγίεσ αςφαλείασ, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ 
ςυντιρθςθσ, κλπ. Ραράλλθλα, κα περιλαμβάνονται οδθγίεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ 
χρθςτϊν (ρόλοι χρθςτϊν, διαχείριςθ κωδικϊν, δικαιϊματα πρόςβαςθσ, κλπ). Τζλοσ, ςτθν 
τεχνικι τεκμθρίωςθ κα αναλφονται οι δυνατότθτεσ και ο τρόποσ διαςφνδεςθσ του 
Συςτιματοσ με τρίτα ςυςτιματα. 

 Άλλθ τεκμθρίωςθ, που κα κρικεί από τον Ανάδοχο ωσ απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ και 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ μετά τθν Ραραλαβι του 
Συςτιματοσ. 

 

Το ςφνολο τθσ τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ των 
εγχειριδίων καταςκευαςτϊν εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, για τα οποία είναι 
επικυμθτι θ ελλθνικι γλϊςςα, και των όρων τθσ τεχνικισ τεκμθρίωςθσ που δε δφναται να 
αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτο ςφνολο του 
Συςτιματοσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να επικαιροποιιςει, όταν και όπου αυτό απαιτείται, τθν 
τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ και να παραδϊςει ςτον Ανακζτοντα Φορζα τθν επικαιροποιθμζνθ 
ςειρά Τευχϊν Τεχνικισ και Λειτουργικισ Τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ, ζχει τθν πλιρθ και 
αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
υποχρζωςθσ να βελτιϊνει, να αναπτφςςει, να επεκτείνει και να ςυμπλθρϊνει το ςφςτθμα 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα, διακζτοντασ  
ειδικευμζνο προςωπικό κατά περίςταςθ. 

 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ικανό αρικμό 
προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ του Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Χρθςτϊν (helpdesk), κακϊσ και τθσ 
Τεχνικισ Ομάδασ Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) - ομάδα ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. 
 

Α4.3 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ  «Καλισ Λειτουργίασ»  

Ωσ ΡΕΣ (Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ – Συντιρθςθσ) ορίηεται θ ςυνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και 
Συντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και με χρονικι διάρκεια τριϊν (3) ετϊν. 
 

Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ είναι ενόσ (1) ζτουσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι του 
ζργου. 
 

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον 
ΦΟΕΑ για τον οποίο προορίηεται το Ζργο Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν 
Ρερίοδο Εγγφθςθσ. 
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Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ και λιγει με 
τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ. 
 

Σθμείωςθ 1:  Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται 
υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ. 

Σθμείωςθ 2:  Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να προςφζρουν Ρερίοδο Εγγφθςθσ 
μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το 
ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για ακζραιο αρικμό ετϊν. 

 

Οι υπθρεςίεσ τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ αφοροφν ςτο ςφνολο του Ζργου, αλλά παρζχονται δωρεάν. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι και ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτισ προδιαγραφζσ, 
λειτουργία του Συςτιματοσ (εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, λογιςμικοφ εφαρμογϊν)  κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
προβεί ςτθν αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των οποιωνδιποτε λειτουργικϊν και τεχνικϊν 
προβλθμάτων παρουςιαςτοφν ςτο ςφςτθμα, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Οι παρεχόμενεσ κατά τθν περίοδο αυτι υπθρεςίεσ (μζροσ του SLA) κα περιλαμβάνουν: 
 Για εξοπλιςμό, λογιςμικό ςυςτιματοσ και λογιςμικό εφαρμογϊν: 

o Χρόνοσ απόκριςθσ ≤ 4 ωρϊν. 

o Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν από 1 ζωσ 48 ϊρεσ (ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα 
του προβλιματοσ), ςυμπεριλαμβανομζνων ςαββατοκφριακων και επίςθμων 
αργιϊν.   

o Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ και του εξοπλιςμοφ ςε ετιςια 
βάςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο Ανάδοχοσ κα ελζγχει τθν καλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ πρζπει να εκτελείται προγραμματιςμζνα και 
ςε ϊρεσ περιοριςμζνθσ λειτουργίασ. 

o Ραροχι οποιαςδιποτε εργαςίασ ι ανταλλακτικϊν απαιτθκοφν προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν. 

 Για το λογιςμικό (εφαρμογϊν και ςυςτιματοσ): 

o Διάγνωςθ και αποκατάςταςθ των προβλθμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

o Ρροςαρμογι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςτισ μεταβολζσ του Νομοκετικοφ και 
Κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

o Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ διορκωτικϊν ενθμερϊςεων 
(patches) και / ι βελτιϊςεων και διορκϊςεων (bug fixing) του λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν. 

o Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ νζων εκδόςεων του 
λογιςμικοφ. Θ παράδοςθ κάκε νζασ ζκδοςθσ κα κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον 

ςυνοδεφεται από τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ενθμερϊςεισ τθσ αντίςτοιχθσ 
τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, κ.λπ.) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.  
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o Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 
ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτο λογιςμικό εφαρμογϊν, οι επεμβάςεισ 
αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ. 

o Επανεγκατάςταςθ κατεςτραμμζνου (corrupted) λογιςμικοφ. 

o Βελτιςτοποίθςθ (tuning) του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο για τθν 
διατιρθςθ των απαιτοφμενων επιπζδων απόδοςθσ, αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ. 

o Τθλεφωνικι και τεχνικι υποςτιριξθ κακϊσ και υποςτιριξθ μζςω e-mail. 

 Για τον εξοπλιςμό: 

o Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ 

 Τεχνικι Υποςτιριξθ: 

o Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk. 

o On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν 
απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να 
προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου. 

1. Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

2. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςε νζεσ εκδόςεισ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ ι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων ςτα 

οποία βαςίηεται το ςφςτθμα. 

3. Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα του 
ςυςτιματοσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι πρζπει να καλφπτεται το ςφνολο του εξοπλιςμοφ (περιβάλλον εκπαίδευςθσ, 
ελζγχου, ανάπτυξθσ, παραγωγικό). 
  

Α4.4 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ  

Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά το πζρασ του 
ζργου να υπογράψει ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ που κα καλφπτει τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ που 
αναφζρονται για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, οι οποίεσ όμωσ κοςτολογοφνται ςφμφωνα με 
τθν οικονομικι του προςφορά. 
 
 

Α4.5 Τιρθςθ Ρροδιαγραφϊν Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν 

Το SLA (Service Level Agreement) ι Συμφωνία Εξαςφάλιςθσ Επιπζδου Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν 
περιγράφει το ςφνολο των υπθρεςιϊν που κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτο Φορζα, αφετζρου δε, 
κακορίηει τθν ποιότθτα τουσ βάςει άμεςα μετριςιμων και από κοινοφ προςυμφωνθκζντων 
κριτθρίων/ δεικτϊν. 
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Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ να προτείνουν ζνα 
πλιρεσ ςχετικό ςυμβόλαιο, όπου κα εξειδικεφςουν τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ που 
περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο τθσ παροφςασ. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ υποβολι προτάςεων 
καλφτερθσ διαςφάλιςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επιςθμαίνεται ότι οι προτάςεισ του Αναδόχου 
δεν δεςμεφουν τθν Ανακζτουςα Αρχι. Το τελικό ςυμβόλαιο SLA κα οριςτικοποιθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. 

 

Σχζδιο τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τον παρόντα διαγωνιςμό και του 
ςυμπεριλαμβανομζνου ς’ αυτι SLA παρατίκενται ςτο Μζροσ C τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

Το τελικό ςυμβόλαιο SLA κα οριςτικοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον 
Ανάδοχο μζχρι το τζλοσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. 

 

Το SLA, καλφπτει τθν πιλοτικι λειτουργία, τθν περίοδο εγγφθςθσ και αν υπογραφι από τον φορζα 
θ ςυντιρθςθ,  τθν περίοδο ςυντιρθςθσ. 
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Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 

Α4.6 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ 

 

Α4.6.1 Γενικά 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λεπτομερζσ 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ με τισ κφριεσ φάςεισ υλοποίθςθσ, περιγραφζσ εργαςιϊν και 
παραδοτζων, αναλυτικζσ χρονικζσ περιόδουσ υλοποίθςθσ, ανκρϊπινουσ πόρουσ (ρόλοι / ομάδεσ 
ζργου) και αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και τα κφρια ορόςθμα του Ζργου.  

 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει 
Μθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου (progress reports) ςχετικά με τισ δράςεισ του και τισ διαδικαςίεσ 
εκτζλεςθσ του Ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται: 

 θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

 θ ορκι, και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν ΕΡΡΕ για τθν πρόοδο του Ζργου κα διεξάγονται ςε 
μθνιαία βάςθ.  

 

Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει ςε κάκε ςυνάντθςθ τθν Αναφορά 
Ρροόδου του Ζργου, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου. 

 

Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΡΕ μπορεί να ςυγκαλζςει ζκτακτεσ 
ςυναντιςεισ εάν κρικεί απαραίτθτο. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα πρακτικά των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου 
και κα τα αποςτζλλει ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ και ςτθν ΕΡΡΕ. 

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ εφαρμόηει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τθν εν λόγω διαδικαςία με τα ζντυπά τθσ, ι ςε περίπτωςθ 
χριςθσ λογιςμικοφ, να γίνει ςχετικι αναφορά. 
 

Α4.6.2 Βαςικζσ Αρχζσ Οριςτικοποίθςθσ Ρροδιαγραφϊν 

Το παραπάνω ςφςτθμα υλοποιείται υπό μορφι ενοτιτων εργαςιϊν (πακζτων λειτουργικότθτασ) 
που τίκενται ςε εφαρμογι, βάςει των αναγραφομζνων και ςτθν ενότθτα «πίνακασ παραδοτζων». 
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Ο Ανάδοχοσ ςυνεπϊσ οφείλει: 
 Να παρουςιάςει, ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ζνα κεντρικό ςχεδιαςμό του 

ςυςτιματοσ. 
 Για κάκε ενότθτα (πακζτο λειτουργικότθτασ) να κατακζςει ςε εφλογο χρόνο πριν από τθν 

υλοποίθςι τθσ ζνα λεπτομερζσ ςχζδιο που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά): 

o Τθν περιγραφι, ςτοχοκζτθςθ και οριοκζτθςθ τθσ λειτουργικότθτασ 
o Τισ προχποκζςεισ, κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ, κινδφνουσ και πόρουσ 

υλοποίθςισ τθσ 
o ακριβζσ χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
o Ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ τυχόν απαιτοφμενων κωδικοποιιςεων (πλιρθσ 

ανάπτυξθ ςτα ελλθνικά) 
o Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ 
o Σθμεία απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ επί 

αυτϊν, όπωσ (ενδεικτικά): κανόνεσ εκκακάριςθσ, κανόνεσ ορκισ ςυνταγογράφθςθσ 
κλπ. 

o Και γενικότερα κάκε άλλο ςτοιχείο που είναι απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ το ςχζδιο αυτό πρζπει να περιλαμβάνει πρόβλεψθ του απαραίτθτου χρόνου 
που απαιτείται ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να προβεί, μεταξφ άλλων, ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 

1. Ελζγχου των ςχεδίων και προδιαγραφϊν (πριν από τθν υλοποίθςθ του πακζτου 
λειτουργικότθτασ) 

2. Ελζγχων και δοκιμϊν παραλαβισ (μετά τθν υλοποίθςθ του πακζτου 
λειτουργικότθτασ από τον Ανάδοχο, βάςει ενόσ προκακοριςμζνου πλάνου δοκιμϊν 
και ελζγχων). 

 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να περιγράψουν αναλυτικά τθν προςζγγιςι τουσ για τθν όλθ 
διαδικαςία, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
 

Α4.6.3 Διαχείριςθ Αλλαγϊν 

Οι αλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εντάςςονται ςε ζνα οργανωμζνο 
ςχζδιο διαχείριςθσ αλλαγϊν. Τα αιτιματα αλλαγϊν μπορεί να τίκενται  είτε από τον Ανάδοχο είτε 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να αφοροφν είτε μεταβολζσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ είτε μεταβολζσ ςε λειτουργικότθτεσ ιδθ ςε χριςθ. 
 
 

Α4.7 Σχιμα Διοίκθςθσ, Σχεδιαςμοφ και Υλοποίθςθσ του Ζργου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 
για το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα 
διακζςει, με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου δραςτθριοποίθςισ του και του χρόνου 
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απαςχόλθςισ του ςτο ζργο. Τυχόν μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελοφν πάντα 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Α/Α  του ζργου. 

 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου, που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα 
αποτελείται από: 

 Το Διευκυντι Ζργου (Project Director) 

 Τον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου (Project Manager) 

 Τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου 
 

Στθν Ομάδα Ζργου μποροφν να ςυμμετζχουν και όποιεσ άλλεσ ειδικότθτεσ ςτελεχϊν κεωρεί ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ότι κα ςυμβάλλουν ςτθν πλθρότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου και ςτθ βζλτιςτθ 
υλοποίθςθ του Ζργου. 

 

Οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και οι δεξιότθτεσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου των 
υποψιφιων Αναδόχων κα πρζπει να αναφζρονται ςε αντίςτοιχα βιογραφικά ςθμειϊματα, με 
βάςθ το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και κα τεκμθριϊνονται: 

1. από το πλικοσ και τθν ευρφτθτα του αντικειμζνου των ζργων, ςτα οποία ςυμμετείχαν,  
2. από τθ χρονικι διάρκεια εναςχόλθςισ τουσ με ςχετικά κζματα, κακϊσ και  
3. από τθν κατοχι κζςθσ ευκφνθσ (π.χ. Μζλοσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου, Επιςτθμονικόσ 

Υπεφκυνοσ, Τεχνικόσ διευκυντισ, Μζλοσ Ομάδασ Ζργου, κλπ) ςε ςχετικά ζργα. 
 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει, ςτθν προςφορά του, να περιγράψει με ςαφινεια τα 
ακόλουκα: 

 Τθ μεκοδολογία διοίκθςθσ ζργων, που κα χρθςιμοποιιςει ςτο Ζργο (project management 
methodology), 

 Τα παραδοτζα διοίκθςθσ ζργου, που κα παραδίδει ςτον Ανακζτοντα Φορζα, κατά τθ διάρκεια του 
ζργου, 

 Τισ κακιερωμζνεσ τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ και πρότυπα διαχείριςθσ ποιότθτασ (π.χ. ISO 9000), 
που κα χρθςιμοποιιςει, 

 Τισ διεπαφζσ και ςυνεργαςίεσ με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
 

Α4.8 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να ικανοποιιςει αφενόσ τισ απαιτιςεισ 
ποιότθτασ του ζργου και των αποτελεςμάτων αυτοφ, αφετζρου τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ζργου βαςιηόμενο ςε 
αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα. 

Ωσ «Ροιότθτα» ςτο παρόν ζργο μπορεί να χαρακτθριςτεί το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ του 
Αναδόχου ωσ προσ τισ απαιτιςεισ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ Ρροκιρυξθσ και τθσ 
Σφμβαςθσ. Ειδικότερα θ Ροιότθτα μπορεί να εξεταςτεί ωσ προσ δυο άξονεσ: τθν ποιότθτα των 
παραδοτζων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν 
(διοίκθςθσ και παραγωγισ) που αναλαμβάνονται προκειμζνου να παραχκοφν τα παραδοτζα. 
Συνεπϊσ το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κα πρζπει να προςδιορίηει αφενόσ τθν προςζγγιςθ 
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που υιοκετείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων, αφετζρου όλεσ εκείνεσ τισ 
διεργαςίεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα των παραδοτζων (διαχείριςθ επικοινωνίασ, διαχείριςθ 
πόρων, διαχείριςθ κινδφνων, παραγωγι παραδοτζων, κλπ). 

 

Θ μζκοδοσ που κα ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ για τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςυνοψίηεται ςτισ 
ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
 Κακοριςμόσ ποιότθτασ και απαιτιςεων ποιότθτασ 
 Ρροςδιοριςμόσ κριτθρίων ποιότθτασ και προτφπων που υιοκετοφνται 
 Ρεριγραφι των τεχνικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ελζγχου ποιότθτασ 
 Ρροςδιοριςμόσ των διεργαςιϊν / διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων ποιότθτασ 
 

Α4.9 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ, κα εφαρμόςει ςφςτθμα διαχείριςθσ Θεμάτων και Κινδφνων 
(δυνατόν να είναι και δφο διακριτά ςυςτιματα). 

Το ςφςτθμα κα διαςφαλίηει τθν ομαλι εξζλιξθ όλων των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με το 
Ζργο, προβλζποντασ ζγκαιρα όλα τα προβλιματα που παρουςιάηονται ι μπορεί να 
παρουςιαςτοφν. Σκοπόσ είναι: 
 Θ επίλυςθ των κεμάτων που αναφφονται κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου 
 ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των πικανϊν κινδφνων που απειλοφν τθν υλοποίθςθ του 

ςυνολικοφ Ζργου και ο ςχεδιαςμόσ του βζλτιςτου τρόπου αντιμετϊπιςισ τουσ 
 

Α4.10 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία Ραραλαβισ Λειτουργικότθτασ 
Συςτθμάτων και Ζργου 

 

Α4.10.1 Βαςικζσ Αρχζσ 

Θ παραλαβι των παραδοτζων πραγματοποιείται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ 
και όπωσ κα εξειδικευκεί ςτθν Σφμβαςθ. Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο Ανάδοχοσ 
αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αίτθμα παραλαβισ, 
με το οποίο διαβιβάηει ενδεικτικά τα ακόλουκα: 
 
 Αναφορά πεπραγμζνων και εργαςιϊν. 
 Τεκμθριωτικό υλικό για κάκε παραδοτζο, που αφορά προμικεια -λογιςμικοφ και παροχι 

υπθρεςιϊν. Επιπρόςκετα υποβάλλει κατά περίπτωςθ: 
o Σχζδιο Ελζγχων Εφαρμογϊν (Test or Validation Plan - TVPL). Ρεριγράφει τουσ 

ελζγχουσ που κα γίνουν για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των 
εφαρμογϊν.  

 Ζντυπα και θλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων παραδοτζων που αφοροφν μελζτεσ, 
αναλφςεισ, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα θλεκτρονικά αντίγραφα κα πρζπει να 
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παραδίδονται ςε μορφι επεξεργάςιμθ θλεκτρονικά μζςω διαδεδομζνων εφαρμογϊν 
αυτοματιςμοφ γραφείου. 

 

Τα επιμζρουσ παραδοτζα των μελετθτικϊν υπθρεςιϊν κα παραδίδονται ςε 3 αντίτυπα και ςε 
θλεκτρονικι μορφι, ςυνοδευόμενα από περίλθψθ (executive summary). 

Για τθν παραλαβι κάκε παραδοτζου θ Επιτροπι - λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε 
ιδιαιτερότθτεσ - πραγματοποιεί αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ πλθρότθτασ / αρτιότθτάσ 
του, μζςω: 
 Αναςκόπθςθσ και αξιολόγθςθσ μελετϊν, αναφορϊν και λοιπϊν εντφπων παραδοτζων και 

τεκμθριωτικοφ υλικοφ. 
 Διενζργειασ ελζγχων αποδοχισ για τα επιμζρουσ προϊόντα και λειτουργικά υποςφνολα του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 
 

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ, οι παρατθριςεισ τθσ 
Επιτροπισ διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν 
(όταν αφορά ςε Μελζτεσ ι Εξοπλιςμό) ι εντόσ 15 εργαςίμων θμερϊν (όταν αφορά ςε Λογιςμικό) 
από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ.  

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτισ παρατθριςεισ τθσ ΕΡΡΕ εντόσ 10 εργαςίμων 
θμερϊν (όταν αφορά ςε Μελζτεσ ι Εξοπλιςμό) ι εντόσ 20 εργαςίμων θμερϊν (όταν αφορά ςε 
Λογιςμικό) από τθν θμζρα διαβίβαςθσ των εγγράφων παρατθριςεων τθσ Επιτροπισ. Θ 
διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί ζωσ δφο φορζσ.Θ διαδικαςία παραλαβισ 
ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου από τθν Επιτροπι.  

Α4.10.2 Ρροςωρινι Ραραλαβι 

Θ Ρροςωρινι Ραραλαβι κάκε Ενότθτασ του ζργου κα πραγματοποιθκεί από τθν ΕΡΡΕ μετά τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ και τθν αποδοχι των αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν ΕΡΡΕ με τθ 
ςφνταξθ Ρρωτοκόλλου Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. 

 

Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε Ενότθτασ δεν επθρεάηει τον 
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων 
Ενοτιτων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε Ενότθτασ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν 
ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων Ενοτιτων. 
 

Είναι δυνατόν, και εφόςον το παραδοτζο παρουςιάηει ελλείψεισ, οι οποίεσ όμωσ κατά τθν 
αποκλειςτικι κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν το κακιςτοφν ακατάλλθλο προσ χριςθ για το 
ςκοπό τον οποίο προορίηεται, να γίνει μερικι παραλαβι του παραδοτζου ( ποςοςτοφ 
τουλάχιςτον 80% αυτοφ, άλλωσ το παραδοτζο κεωρείται ακατάλλθλο). Θ μερικι παραλαβι 
αυτοφ επθρεάηει τθν πλθρωμι κατά τον τρόπο που περιγράφεται ςτο μζροσ C (SLA). 

Α4.10.3 Οριςτικι Ραραλαβι 

Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
Φάςεων, μζςα ςε ζνα θμερολογιακό μινα από τθν παράδοςθ και του τελευταίου παραδοτζου 
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και εφόςον ζχει γίνει προςωρινι παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων και Ενοτιτων, με τθν 
ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ.  
 

 

 


