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Α1. Συνοπτικά Στοιχεία Ζργου 

Το 2008 με βάςθ τον Ν. 3655/2008 «Διοικθτικι και Οργανωτικι Μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ», τα ανεξάρτθτα ταμεία ενοποιικθκαν 
ςε 13 Ενιαίουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ). Οι διατάξεισ του ςυγκεκριμζνου νόμου 
κακορίηουν τθν οικονομικι και λογιςτικι αυτοτζλεια ςτουσ τομείσ των ενοποιθμζνων ταμείων 
(πρϊθν ανεξάρτθτα ταμεία). 

Πμωσ, θ διαδικαςία ενοποίθςθσ αναδεικνφει ακόμθ και ςιμερα πολλά προβλιματα ςε 
μθχανογραφικό επίπεδο, ιδιαίτερα ςε εφαρμογζσ τιρθςθσ μθτρϊου, λογιςτικισ και οικονομικισ 
παρακολοφκθςθσ, κακϊσ κάκε τομζασ των ενοποιθμζνων φορζων  βρίςκεται ςε διαφορετικό 
βακμό ενςωμάτωςθσ τεχνολογιϊν ΤΡΕ και τιρθςθσ ςτοιχείων, τόςο των αςφαλιςμζνων 
ςυνταξιοφχων – άμεςων μελϊν αλλά και ζμμεςων μελϊν, όςο  και των τθρουμζνων οικονομικϊν 
ςτοιχείων με διαφορετικι ανάλυςθ και κωδικοποίθςθ. 

Επιπρόςκετα, οι δαπάνεσ των ταμείων ςε ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ παρουςιάηουν αφξθςθ, 
και κα πρζπει να ελεγχκοφν. Στο παραπάνω πλαίςιο, βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζργο για τθν 
θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, που εκτιμάται να περιορίςει ςθμαντικά τα προβλιματα και να 
δθμιουργιςει μία χριςιμθ κεντρικι βάςθ δεδομζνων με ακριβι ςτοιχεία για τισ παροχζσ 
φαρμάκων ςε δικαιοφχουσ. Τα δεδομζνα αυτά πρζπει να αξιολογοφνται και να εντοπίηονται με 
εφκολο τρόπο δικαιολογθμζνεσ και μθ παροχζσ, ϊςτε να υπάρχει μία δίκαιθ και ορκολογικι 
ςτρατθγικι ςτισ παροχζσ αυτζσ για το ςφνολο των ΦΚΑ και των δικαιοφχων ςτθν Ελλθνικι 
επικράτεια. 

Επίςθσ, ζχει κεςμοκετθκεί το Εκνικό Γενικό μθτρϊο όλων των αςφαλιςμζνων, Συνταξιοφχων και 
εργοδοτϊν τθσ χϊρασ με το άρκρο 64 του Ν. 2084/1992 «αναμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ», και ςυμπλθρϊκθκε  / τροποποιικθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 
20 του Ν. 2556/1997 και το άρκρο 39 του Ν. 2676/1999, γνωςτό και ωσ ΑΜΚΑ. 

Στα πλαίςια των ςυγκεκριμζνων δράςεων και αναφορικά με τα μθτρϊα, επιχειρείται  θ 
ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ με ζγκυρα ςτοιχεία, μζςω ενοποίθςθσ των μθτρϊων 
κάκε ενοποιθμζνου ταμείου και τθσ τιρθςθσ ςτον ίδιο βακμό ςτοιχείων για όλουσ τουσ 
αςφαλιςμζνουσ, ζμμεςα μζλθ και ςυνταξιοφχουσ. Το παρϊν ζργο κα εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ των 
ςτοιχείων και τον ςυγχρονιςμό των μθτρϊων των ταμείων με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και μετά 
τθν ολοκλιρωςθ του παρόντοσ ζργου (διαρκισ ενθμζρωςθ). 

Επίςθσ, ςτο παραπάνω πλαίςιο και ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ,  υπάρχει 
επιτακτικι ανάγκθ ανάπτυξισ ςφγχρονϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν για τθν 
ομογενοποίθςθ των ςτοιχείων, τον γριγορο και ςυςτθματικό ζλεγχο των οικονομικϊν και 
λογιςτικϊν ςτοιχείων που τθροφνται, αλλά και διαφάνειασ προσ τουσ πολίτεσ. 

Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υλοποίθςθ υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και ςτρατθγικϊν 
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ που κα παρακολουκοφν, κα ενοποιοφν και κα δίνουν ςτρατθγικζσ 
πλθροφορίεσ για του Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ), ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΓΓΚΑ). 

Με αυτά τα ςυςτιματα θ ΓΓΚΑ αναμζνεται να ζχει οφζλθ ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

 Να παρακολουκεί απευκείασ (on-line) και χωρίσ χρόνο-κακυςτζρθςθ (on-time) τα 
οικονομικά και λογιςτικά μεγζκθ των φορζων, ανεξάρτθτα (κάκε ζνασ χωριςτά και ανά 
τομζα) και ενοποιθμζνα 

 Αν είναι δυνατόν ςε πραγματικό χρόνο (real-time) ι με κακυςτζρθςθ το μζγιςτο μίασ 
μζρασ, 
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 Να παράγει όλων των ειδϊν δομθμζνεσ καταςτάςεισ για πλιρωςθ των πλθροφοριακϊν 
τθσ αναγκϊν  (MIS function), 

 Να παράγει όλων των ειδϊν δομθμζνεσ καταςτάςεισ για αναφορζσ ςε ελλθνικοφσ και 
ξζνουσ οργανιςμοφσ (Reporting function - πχ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, Ε.Ε. κλπ), 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει δομθμζνεσ ερωτιςεισ προσ το ςφςτθμα και να λαμβάνει 
απαντιςεισ για εξόρυξθ δεδομζνων και  επιχειρθςιακι ευφυΐα (Business Intelligence & 
data-mining functions – πχ διάφορουσ δείκτεσ, κόςτοσ νοςθλίου ςυγκεκριμζνθσ πάκθςθσ 
κλπ. τάςεισ ςτα δεδομζνα), 

 Να ενθμερϊνεται χωρίσ χρόνο-κακυςτζρθςθ και απευκείασ το μθτρϊο ΑΜΚΑ με ζγκυρα 
αςφαλιςτικά και δθμογραφικά ςτοιχεία από τα πρωτογενι δεδομζνα των φορζων – 
ταμείων (διαρκείσ ενθμζρωςθ - αν είναι δυνατόν και ςε πραγματικό χρόνο (real time) ι με 
κακυςτζρθςθ το μζγιςτο μίασ μζρασ). 

 Τα ςτοιχεία αυτά, με ςφνδεςθ άλλων δθμογραφικϊν ςτοιχείων (layers), να προβάλλονται 
ςε ευφυι χάρτθ τθσ Ελλάδασ, από όπου κα μποροφν να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα 
για τθν πολιτικι θγεςία. 

Συμπεραςματικά, 

 Τα ςυςτιματα αυτά να είναι πάντοτε ενθμερωμζνα, ϊςτε να υπάρχει μία επιτελικι εικόνα 
του τομζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ χϊρασ, ζγκυρα και ζγκαιρα, 

 Να είναι ςε κζςθ θ πολιτικι θγεςία να λαμβάνει αποφάςεισ για τον τομζα κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από τθν ποιότθτα και ποςότθτα των δεδομζνων που κα 
ειςαχκοφν, από το εφροσ χριςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν και από τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων 
που παράγουν, που αποςκοποφν κφρια ςτθν επιτελικι πλθροφόρθςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ και 
εξωτερικϊν οντοτιτων που ενδιαφζρονται για τθν οικονομικι και οργανωτικι διάςταςθ τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία 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 ΦΚΑ, 
 Ρρομικεια περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ κλπ. 

Για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ του παραπάνω κινδφνου, απαιτείται μεταξφ άλλων και θ ανάπτυξθ 
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων και παράλλθλων δράςεων.  

Το αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξφ άλλων υπθρεςίεσ  μελετϊν, 
προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, παραμετροποίθςθσ ζτοιμου 
λογιςμικοφ,  ανάπτυξθσ λογιςμικοφ όπου απαιτείται, εκπαίδευςθσ, υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν του και αναπτφςςεται διεξοδικά παρακάτω ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 

Ο Ανάδοχοσ αναμζνεται να ζχει μεγάλθ τεχνογνωςία ςτο χϊρο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 
να ζχει εμπειρία ςε διαλειτουργικότθτα ετερογενϊν ςυςτθμάτων, εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτο 
χϊρο των βάςεων δεδομζνων, να ζχει γνϊςθ ςε ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων MIS – BI (δεικτϊν, 
λογιςτικισ διαχείριςθσ κλπ), να ζχει εξειδικευμζνθ γνϊςθ ςε ςυςτιματα GIS (καταςκευι 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ), και να ςυμβάλει ενεργά ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν διαμόρφωςθ των ςχετικϊν πρακτικϊν. 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 6 από 122 

 

Το ςυνολικό ζργο ζχει τζςςερα (4) υποζργα: 

Υποζργο Ρροχπολογιςμόσ 

«MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ςτοιχείων» 543.165,00 € 

«Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία» 745.865,00 € 

«Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» 414885,00 € 

«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ» 79.000,00 € 

Σφνολο 1.782.915,00 € 

Συντομογραφίεσ 

o Α/Α ανακζτουςα αρχι 
o ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
o ΕΣΠΑ Εκνικό Στρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ 
o ΕΠ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου 
o ΨΣ Ψθφιακι Σφγκλιςθ 
o HL7 Health Level 7 
o ISO International Organization for Standardization 
o WS Web Services 
o MIS Management Information System(s) 
o BI Business Intelligence 
o ΥΕΚΑ Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
o ΓΓΚΑ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
o ΦΚΑ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
o ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
o ΕΤΑΑ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων 
o ΤΑΥΤΕΚΩ Ταμείο Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Τραπεηϊν και Επιχειριςεων Κοινισ 

Ωφζλειασ 
o ΟΠΑΔ Οργανιςμόσ Περίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων του Δθμοςίου 
o ΤΥΔΚΥ Τομζασ Υγείασ Δθμοτικϊν Κοινοτικϊν Υπαλλιλων 
o ΟΓΑ Οργανιςμόσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
o ΟΑΕΕ Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 
o ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μ.Μ.Ε. 
o ΑΜΚΑ Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
o ΚΑΠΗ Κζντρα Ανοιχτισ Προςταςίασ Ηλικιωμζνων 
o Α.Μ. Αρικμόσ Μθτρϊου 
o Η.Σ. Ηλεκτρονικι Συνταγογράφθςθ 
o Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 
o Υ.Α. Υπουργικι Απόφαςθ 
o ΥΠΑΔ Υπθρεςίεσ Περίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου 
o ΥΔΕ Υπθρεςίεσ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου 
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 

Α2. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Α2.1 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, Κφριοσ του 
ζργου, και τελικόσ ωφελοφμενοσ των δράςεων αυτϊν, 

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

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: 

ΘΔΙΚΑ 
ΑΕ 

ΓΓΚΑ 

ΦΚΑ 13 ΦΚΑ 12 ΦΚΑ 2 
 

.  .  . ΦΚΑ 1 
 

Γ.Λ.Κ. 
Ε.Ε. 
 

.  .  . 
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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/ 

Α2.1.1 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,  
 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. 

Α2.1.2 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ 

ΘΔΙΚΑ ΑΕ 

Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΘΔΙΚΑ. ΑΕ), 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 ΘΔΙΚΑ ΑΕ 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. 

http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm
http://www.amka.gr/
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Τα είδθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ που προςφζρει θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ είναι: 
 Ραροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ: 

o Κεντρικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, ςυντιρθςθ και λειτουργία ςυςτθμάτων ςτουσ 
υπολογιςτζσ τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ,  

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. 

Α2.1.3 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.  

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: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΡΙΤ, 
ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΡΑΣΑ, ΕΤΑΡ – ΜΜΕ, ΤΡΔΥ, ΕΤΑΤ, ΙΚΑ, ΕΤΕΑΜ, ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔΥ 

Σημαντική 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. 

Α2.1.4 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 
 Επιχειρθςιακά, που  διαχειρίηονται το πρόγραμμα ςε κακθμερινι βάςθ κάτω από τθν 

κακοδιγθςθ των επιτελικϊν οργάνων. 

Επιτελικά Πργανα 
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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 )  

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. 

Α2.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Σαν εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, θ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ 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 κλπ), ϊςτε θ ΘΔΙΚΑ. 
ΑΕ να προχωριςει ζγκαιρα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διαμόρφωςθσ. 
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Α2.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα 
Λειτουργίασ 

Σιμερα θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ 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.τ.λ.  

Το μεγαλφτερο ποςοςτό (περίπου 55%) των δραςτθριοτιτων τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ 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 ΘΔΙΚΑ ΑΕ εξυπθρετεί και άλλουσ φορείσ του ευρφτερου Δθμόςιου 
Τομζα.  

Α2.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα 

Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ διοικείται από επταμελζσ (7) 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 ΘΔΙΚΑ ΑΕ εξυπθρετεί και τθν περιφζρεια 
(αςφαλιςμζνοι, αγρότεσ, ςυνταξιοφχοι).  

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ζργων τθσ, θ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ διακζτει ζμπειρο και εξειδικευμζνο 
προςωπικό, το οποίο κατανζμεται ωσ εξισ: 
 ΡΕ – Ρλθροφορικισ :58 
 ΤΕ – Ρλθροφορικισ :8 
 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  

Α2.2.3 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.  
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Δθλαδι: 

Θα υποςτθρίηει τισ ανάγκεσ MIS-Reporting όλων των επιπζδων (strategic, middle και every day), 
τισ διαδικαςίεσ Business Intelligence (δείκτεσ, managerial dashboard, κλπ.), προσ όλουσ τουσ 
ενδιαφερομζνουσ φορείσ (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ) και Data-mining για εξαγωγι πικανϊν 
τάςεων (trends, patterns) από τα δεδομζνα. Σε κάκε περίπτωςθ το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει όλεσ 
τισ πικανζσ υποςτθρικτζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ αναφορϊν και εγγράφων, που κα 
παρουςιάηονται ςτθν κακθμερινι λειτουργία τθσ ΓΓΚΑ και των υπθρεςιϊν τθσ. 

Θα δϊςει μία ςυνολικι κακαρι εικόνα των ςτοιχείων του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ με τθν υποςτιριξθ των 
διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ του (μετάπτωςθ – ψθφιοποίθςθ υλικοφ ΦΚΑ) και με τθν επζκταςθσ τθσ 
εφαρμογισ μθτρϊου τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ. 

Θα υποςτθρίξει τισ διαδικαςίεσ και ανάγκεσ MIS γεωγραφικϊν δεδομζνων παρουςιάηοντασ τα 
ςτοιχεία και δεδομζνα με γεωγραφικι αναφορά (χάρτθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 

Διευκρινίηεται ότι το παρόν ζργο δεν ζχει ςτόχο να υποςτθρίξει τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ τθσ 
ΗΔΙΚΑ. ΑΕ 

Α2.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν  

Υπολογιςτικζσ υποδομζσ 
Οι πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν τισ Υπολογιςτικζσ υποδομζσ τθσ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS    

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

SUNFIRE-V440 (DATA BASE SERVERS) 2 Υποςτιριξθ λειτουργίασ δικτυακισ εφαρμογισ 
απονομισ ΑΜΚΑ & Τιρθςθ Μθτρϊου ΑΜΚΑ IBM-3550 (APPLICATION SERVERS) 4 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

SUN Enterprise 5500 (DATABASE SERVER) 1 
Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθ παραγωγικισ 
λειτουργίασ εφαρμογϊν κυρίωσ ΟΓΑ & Μθτρϊου 
Νεφροπακϊν. 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

SUN Enterprise 5500 (APPLICATION & 
DATABASE SERVER) 

1 
Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν client 
server Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE 
SERVER) 

1 Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν client 
server Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ 

SAN STORAGE 2.1 TB (RAID- 5) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE 
SERVER) 

1 Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν διαφόρων 
ΦΚΑ (μιςκοδοςίεσ Νοςοκομείων, Υπουργείων κλπ) 

EMC STORAGE 2.1 TB (RAID- 5) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

   

ΙΒM 6M1  1 
Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν 
κυρίωσ ΙΚΑ (π.χ. Συντάξεισ) 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS    

BULL ESCALA T450 1 Εξυπθρετθτζσ υποςτιριξθσ αυτόνομου Κεντρικοφ 
Εκτυπωτικοφ Συςτιματοσ ΘΔΙΚΑ  BULL ESCALA PL220R 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

IBM 3650 (NAS GATEWAY SERVERS) 2 

Σφςτθμα Ενιαίου Backup των Servers τθσ ΘΔΙΚΑ  

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 
Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν 
Αςφάλιςθσ ΙΚΑ (ζςοδα αςφάλιςθσ ΙΚΑ)  

IBM p520 (NETWORKER BACKUP SERVER) 1 
SERVER κεντρικοφ ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ 
Backup – ΘΔΙΚΑ 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

IBM HS-21 BLADE SERVERS  7 

Ρλθροφοριακά Συςτιματα ΘΔΙΚΑ & Ριλοτικζσ 
εφαρμογζσ (πχ. Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ)  

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 7,5 TB (RAID-5) 1 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1  

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

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

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

2 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ ΦΚΑ 

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

2 

Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν 
«Συςτιματοσ Διαλειτουργικότθτασ ΦΚΑ & Υγείασ» 

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 2 TB (RAID-5)  

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 

 

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και 
STORAGE 

1 REBATE (Κτίριο ΓΑΛΑΞΙΑ) 

FUJITSU Primergy RX600S4 (APPLICATION 
SERVERS) 

2 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
Ανάπτυξθσ και Ραραγωγικισ λειτουργίασ 
εφαρμογϊν «Συςτιματοσ Εκκακάριςθσ Συνταγϊν 
ΦΚΑ – Α! Φάςθ: Υπολογιςμόσ REABATE»  

FUJITSU Primergy RX600S4 (DATABASE 
SERVER) 

1 

  

Fujitsu FibreCat TX-24 TAPE BACKUP LIBRARY  1 

FUJITSU FibreCAT SX60 storage 3.5 TB (RAID-
5) 

1 

SCANNERS Fujitsu fi-5900C 2 
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On –Line UPS 8KVA  1 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ   

PAGE PRINTERS NIPSON 7000 (30m/min) 2 

Ενιαίο εκτυπωτικό περιβάλλον 
LINE PRINTERs PRINTRONIX P7220 (1600 
lines/min) 

4 

LINE PRINTERs TALLY T6218 (1200 lines/min) 2 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 

  

PITNEY BOWES FPS
 TM 

Series (14000 
cycles/hour)

 1 

Σφςτθμα Επεξεργαςίασ και Διεκπεραίωςθσ 
ςυνεχϊν μθχανογραφικϊν εντφπων για το 
Ταχυδρομείο (Κοπι, ςυςςϊρευςθ, δίπλωςθ, 
τροφοδοςία ζνκετων, εμφακζλλωςθ και 
δεςμοποίθςθ κατά κωδικό) 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ   

MULLER 1 
Σφςτθμα Αποπεράτωςθσ, Διαχωριςμοφ & 
Ρεριςυλλογισ ςυνεχϊν μθχανογραφικϊν 
εντφπων (cutter job separation system)  

 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) 

  

IBM x3650 M3   2 
Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν Ειςαγωγισ 
Στοιχείων (DATA ENTRY) που υποςτθρίηουν 132 
Στακμοφσ Ειςαγωγισ Στοιχείων 

 

Δικτυακζσ υποδομζσ 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ περιγράφει τον κεντρικό δικτυακό εξοπλιςμό τθσ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ. 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟ   

CORE SWITCES (Cisco CAT-6509) 2 

Διαςφνδεςθ των: 

 Top off Rack switches, 

 Distribution switches 

 Blade Ethernet Switch modules 

 servers  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

FIREWALL MODULES (Cisco 6509 FWSM) 2 

2 Contexts 

 Σφνδεςθ ΣΥΗΕΥΞΙΣ 

 Σφνδεςθ ΙΚΑΝΕΤ 

IDS/IPS (Cisco IDSM) 2  

WEB Application FireWall appliances (7-layer) 2 Ζλεγχοσ περιεχομζνου  

 

Το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηει τισ δικτυακζσ υποδομζσ (LAN, WAN) τθσ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ. 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 15 από 122 

 

 
 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

Σθμειϊνεται ότι τα παρόντα ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςτο υπολογιςτικό κζντρο (data center) 
τθσ ΗΔΙΚΑ. ΑΕ. Ο τρόποσ ζνταξθσ του υπό προμικεια ςυςτιματοσ ςτο data center κα 
προςδιοριςτεί κατά τθν μελζτθ Σχεδιαςμοφ Εγκατάςταςθσ του Εξοπλιςμοφ που κα εκτελζςει ο 
Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου. 

Α2.2.5 Σχετιηόμενα Ζργα 
Συςτιματα ςάρωςθσ ςυνταγϊν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Θ.ΔΙ.ΚΑ  

Για τθν εφαρμογι θλεκτρονικοφ ελζγχου τθσ χειρόγραφθσ ςυνταγογράφθςθσ,  χρθςιμοποιοφνται 
τα ςυςτιματα ςάρωςθσ (scanning) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων του Ταμείου) 
και τθσ ΘΔΙΚΑ. (για τα Ταμεία: ΟΑΕΕ, ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΓΑ). Επιςθμαίνεται ότι δεν 
πρόκειται για ςυςτιματα Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ, γιατί θ είςοδοσ των δεδομζνων ςτο 
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ςφςτθμα γίνεται μετά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ. Οι βαςικοί ςτόχοι των ςυςτθμάτων αυτϊν 
είναι: 
 Θ μείωςθ του κόςτουσ τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ. 
 Θ ςφνδεςθ των δαπανϊν για φάρμακα με τθν υγεία του πλθκυςμοφ (πολυφαρμακία). 
 Ο ζλεγχοσ τθσ ποςοτικισ κατανάλωςθσ των φαρμάκων κατά είδοσ και κατά αξία φαρμάκου ςε 

ετιςια, μθνιαία, εβδομαδιαία και θμεριςια κλίμακα. 
 Ο πλιρθσ απολογιςτικόσ ζλεγχοσ και ιχνθλάτθςθ τθσ κάκε ςυνταγισ και φαρμάκου από τον 

αςφαλιςμζνο μζχρι τον παραγωγό / ειςαγωγζα / διανομζα ανά περιοχι και όλουσ τουσ 
ενδιάμεςουσ (π.χ. γιατροφσ, φαρμακοποιοφσ). 

Ριλοτικό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου τθσ «Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ» θ ΓΓΚΑ προζβθ ςτθν 
δθμιουργία διαδικτυακισ (web) εφαρμογισ θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ και εκτζλεςθσ ςυνταγϊν 
θ οποία τζκθκε ςε λειτουργία ςτισ 24 Ιανουαρίου 2011.  

Στο εν λόγω ςφςτθμα ςυμμετζχουν ςιμερα 8.000 ιατροί και 9.850 φαρμακεία. 
Συνταγογραφοφνται θμερθςίωσ κατά μζςο όρο 20.000 ςυνταγζσ και εκτελοφνται θμερθςίωσ κατά 
μζςο όρο 15.000 ςυνταγζσ, για τα τζςςερα μεγαλφτερα Αςφαλιςτικά Ταμεία τθσ χϊρασ (ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΡΑΔ). 

Στόχοσ του εν λόγου ζργου ιταν να αποτελζςει ζνα εργαλείο για τθ διάδοςθ τθσ Θλεκτρονικισ 
Συνταγογράφθςθσ ςτουσ επαγγελματίεσ του χϊρου (Ιατροφσ, Φαρμακοποιοφσ) και τουσ πολίτεσ 
αλλά και πθγι για τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ χριςιμων ςυμπεραςμάτων από τθ λειτουργία 
τθσ προκειμζνου να ςχεδιαςτεί και να εφαρμοςτεί ορκότερα το κυρίωσ Ζργο τθσ Θλεκτρονικισ 
Συνταγογράφθςθσ. Το πιλοτικό ςφςτθμα κα τεκεί ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου προκειμζνου να 
αξιοποιθκεί κατάλλθλα. 
Ραράλλθλεσ Δράςεισ 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου δεν ζχει ςαν προχπόκεςθ 
τθν υλοποίθςθ των παράλλθλων δράςεων. Ωςτόςο, αυτζσ κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν 
ολοκλθρωμζνθ επίτευξθ των ςτόχων τθσ. Ρρόκεςθ είναι να αντιμετωπιςτοφν ςτο πλαίςιο ενόσ 
ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ. 
«Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ και Ραροχι ςχετικϊν Υποςτθρικτικϊν 
Υπθρεςιϊν» 

Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ Θλεκτρονικισ  
Συνταγογράφθςθσ όπωσ κεςμοκετείται ςτο νόμο 3892/2010 (ΦΕΚ Αϋ 189/04.11.2010) 
«Θλεκτρονικι καταχϊριςθ και εκτζλεςθ ιατρικϊν ςυνταγϊν και παραπεμπτικϊν ιατρικϊν 
εξετάςεων» και των τροποποιιςεϊν του, και 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 κα εξειδικευκείσ τθ 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων, κακϊσ και   θ τεχνικι / λειτουργικι υποςτιριξι του για διάςτθμα δφο 
ετϊν και ζξι μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ του λειτουργίασ. Το υπό προμικεια 
ςφςτθμα αποςκοπεί ςτθν καταγραφι και ζλεγχο των κινιςεων ιατρικϊν επιςκζψεων / ςυνταγϊν 
/ παραπεμπτικϊν, τθν εκκακάριςθ και πλθρωμι τουσ. 

Ειδικά το παραπάνω ζργο είναι ςθμαντικό για το παρϊν ζργο, κακϊσ δεδομζνα και ςτοιχεία τθσ 
Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ κα εμφανίηονται ςτον Χάρτθ που κα υλοποιθκεί. 

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 
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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. 

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΙΣΙΜΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Α3.1 Αντικείμενο του Ζργου 

Το ςυνολικό ζργο ζχει τζςςερα (4) υποζργα: 

1. «MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ςτοιχείων» 

Στόχοσ του υποζργου αυτοφ είναι θ ενιαία λογιςτικι παρακολοφκθςθ των ΦΚΑ για ζγκυρθ και 
ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΓΓΚΑ αλλά και άλλων ενδιαφερομζνων οντοτιτων, για τουσ φορείσ 
αυτοφσ. 

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.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το υποζργο εντάςςεται ςτθ γενικότερθ ςτρατθγικι του Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, που κζτει ωσ κφρια προτεραιότθτα τθν προϊκθςθ του 
οργανωτικοφ, λειτουργικοφ και οικονομικοφ εκςυγχρονιςμοφ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και τθν παρακολοφκθςθ αυτϊν και περιλαμβάνει: 

 Τον προςδιοριςμό των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων κακϊσ και τισ 
προδιαγραφζσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διοικθτικισ 
Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυϊασ (Μελζτθ Εξειδίκευςθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν – μζροσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ). 

 Τθν υλοποίθςθ τθσ φόρτωςθσ και ενοποίθςθσ των δεδομζνων που βρίςκονται ςτα 
λογιςτιρια των φορζων, μζςω του Συςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και 
Επιχειρθματικισ Ευφυϊασ (MIS-BI). Επιπλζον, με τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ MIS–BI, 
κα παρζχεται θ δυνατότθτα ανάλυςθσ των διακζςιμων ςτοιχείων και εξαγωγισ 
πολυάρικμων αναφορϊν που κα απευκφνονται, ανάλογα με το περιεχόμενο τουσ, προσ το 
αρμόδιο υπουργείο, τουσ πολίτεσ ι τρίτουσ φορείσ.  

Αναλυτικότερα, θ Μελζτθ Εξειδίκευςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 
Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (MIS-BI) – μζροσ τθσ μελζτθσ 
εφαρμογισ - αφορά ςτθν οριςτικοποίθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του νζου ςυςτιματοσ που κα υλοποιθκεί (αναλυτικι καταγραφι των 
απαιτιςεων, δθμιουργία μοντζλου του ςυςτιματοσ και περιγραφι αυτοφ), 
ςυμπεριλαμβανομζνων και εκτενϊν αναφορϊν, ςτθν αυτοματοποίθςθ και τθν βελτιςτοποίθςθ 
που κα προςφζρει το ςφςτθμα MIS-BI, κακϊσ και ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν με ςκοπό τθ διαχείριςθ τθσ μετάβαςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ των αντίςτοιχων 
κινδφνων. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Μελζτθ Εξειδίκευςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ρλιρθ και λεπτομερι ςχεδιαςμό του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ: μοντελοποίθςθ δεδομζνων, 
διαγράμματα ροισ δεδομζνων, ςχεδιαςμό Βάςεων Δεδομζνων, Entity Relationship 
Diagrams, αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, ρόλοι χρθςτϊν, αςφάλεια ςυςτιματοσ, 
διαςυνδεςιμότθτα ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ και ποιοτικϊν 
ελζγχων των δεδομζνων.  
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 Ρλιρθ και λεπτομερι λειτουργικι περιγραφι του ςυςτιματοσ και παρουςίαςθ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (MIS-BI) 
περιλαμβάνει: 

 Τθ ςυγκζντρωςθ χριςιμων δεδομζνων από τα λογιςτιρια των αρμόδιων φορζων ςε ζνα 
κεντρικό ςφςτθμα. 

 Τθν επεξεργαςία αυτϊν των δεδομζνων (ποιοτικόσ ζλεγχοσ, εκκακάριςθ, ομογενοποίθςθ, 
κλπ.) και τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου λογικοφ μοντζλου, το οποίο κα διευκολφνει τθν 
πλθροφόρθςθ των ςτελεχϊν των Υπθρεςιϊν του υπουργείου. 

 Τθ δθμιουργία προκακοριςμζνων αλλά και τθν παροχι τθσ δυνατότθτασ ςχεδίαςθσ 
δυναμικϊν αναφορϊν, γραφθμάτων, αναλφςεων, ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν 
απόδοςθσ. 

 Τθν άμεςθ πρόςβαςθ των ςτελεχϊν των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ςτο παραπάνω λογικό μοντζλο, τισ αναφορζσ, τισ αναλφςεισ, τα 
ςτατιςτικά ςτοιχεία και τουσ δείκτεσ, μζςα από ζνα πολυ-καναλικό και εφχρθςτο 
περιβάλλον διεπαφισ που κα υποςτθρίηει μεταξφ άλλων τθ χριςθ δυναμικϊν dashboards, 
scorecards, γραφθμάτων, απεικόνιςθ δεικτϊν πάνω ςε γεωγραφικοφσ χάρτεσ, δθμοςίευςθ 
περιεχομζνου, ειδοποιιςεων (alerts) κλπ, κακϊσ και τθ διάκεςθ μζρουσ από τισ 
παραπάνω πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ ςε άλλουσ φορείσ (όπωσ π.χ. ςε άλλα Υπουργεία 
και οργανιςμοφσ του Δθμοςίου, ανεξάρτθτεσ αρχζσ όπωσ θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι κλπ), 
αλλά και ςτουσ πολίτεσ.  

Θ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων από τισ επιμζρουσ πρωτογενείσ πθγζσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα κα 
γίνεται περιοδικά και αυξθτικά (incremental) και κα ςυμμορφϊνεται με το «Ελλθνικό Ρλαίςιο 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ». Θ 
παρακολοφκθςθ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, για ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τθσ 
ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων κα πρζπει να είναι δυνατι ςε 
κακθμερινι βάςθ, με χρονικι υςτζρθςθ το πολφ μιασ θμζρασ. 

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. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν αρχιτεκτονικι και τθν τεχνολογικι υποδομι του κεντρικοφ 
ςυςτιματοσ, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του 
υποζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναγκϊν για υψθλι απόδοςθ, διαχείριςθ μεγάλου 
όγκου δεδομζνων, εξυπθρζτθςθ μεγάλου αρικμοφ χρθςτϊν, αςφάλεια, υψθλι διακεςιμότθτα 
κλπ. Ζμφαςθ δίνεται επίςθσ και ςτθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων διαδικαςιϊν και τεχνολογικϊν 
λφςεων, τόςο για τθν προςταςία των δεδομζνων και των ςχετικϊν υπθρεςιϊν από μθ 
εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, όςο και για τθν ανωνυμοποίθςθ των δεδομζνων, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται πλιρωσ θ προςταςία των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων κατά τθ 
ςυγκζντρωςθ, τθν επεξεργαςία και τθ διάκεςι τουσ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν. 
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Σε ότι αφορά ςτθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτα δεδομζνα και τισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ MIS-
BI που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ υποζργου, δίνεται ζμφαςθ ςτισ ακόλουκεσ 
ενδεικτικζσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ: 

 Στθ δυνατότθτα δθμοςίευςθσ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςτο περιβάλλον διεπαφισ τθσ Ρφλθσ τθσ ΓΓΚΑ, εγκεκριμζνων 
αποτελεςμάτων, αναλφςεων, αναφορϊν κλπ., που κα δθμιουργθκοφν από τισ ίδιεσ τισ 
υπθρεςίεσ ι άλλουσ φορείσ και κα βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του 
παρόντοσ ζργου ςε βάκοσ χρόνου. 

 Στθν εξυπθρζτθςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, με τθ δυνατότθτα αποςτολισ προσ τουσ χριςτεσ του 
ςυςτιματοσ MIS-BI, μθνυμάτων/ειδοποιιςεων (alerts) και περιεχομζνου (π.χ. αναφορζσ, 
μελζτεσ), είτε με βάςθ ςυγκεκριμζνο χρονο-προγραμματιςμό, είτε υπό προκακοριςμζνεσ 
ςυνκικεσ, είτε ad-hoc, αλλά και ςτθ δυνατότθτα αυτόματθσ ι επιλεκτικισ ενεργοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν υπό ςυνκικθ. 

 Στθν πολυ-καναλικι πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο ςχετικό περιεχόμενο που κα 
υποςτθρίηεται, τόςο με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (“thin clients”) που κα 
διακζτουν ζναν απλό πλοθγό (browser) για Internet (για πρόςβαςθ ςτθν Ρφλθ), όςο και 
με τθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και αςφρματων (mobile) ςυςκευϊν.  

 Στθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ των δεικτϊν ςε χάρτεσ για τθν οπτικοποίθςθ τθσ 
γεωγραφικισ κατανομισ τουσ όπου αυτό κρίνεται ςκόπιμο, που κα διευκολφνει τθν 
πλθρζςτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ χριςτεσ και τθ διενζργεια των ςχετικϊν 
αναλφςεων.  

 Στθ δυνατότθτα οργάνωςθσ και απεικόνιςθσ δεικτϊν με τθ μορφι scorecards για τθν 
οπτικοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθσ αλλθλεξάρτθςισ τουσ, όπου αυτό κρίνεται ςκόπιμο, 
που επίςθσ, που κα διευκολφνει τθν πλθρζςτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ χριςτεσ και τθ 
διενζργεια των ςχετικϊν αναλφςεων.  

Θα δθμιουργθκοφν επίςθσ οι κατάλλθλεσ διεπαφζσ (π.χ. XML, HTML, Web Services κ.λ.π) και κα 
επιτευχκεί πολυκαναλικι διάκεςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, όπου αυτό είναι δυνατό, με 
ζμφαςθ ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου ι άλλων ζξυπνων ςυςκευϊν. Το 
MIS-BI ςφςτθμα κα ομογενοποιεί τα ςτοιχεία του ςυνόλου των λογιςτθρίων και κα τα 
“κακαρίηει”, με ςκοπό τθν ςυγκρότθςθ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ που επιτρζπει τθν διοικθτικι 
πλθροφόρθςθ των αρμόδιων ςτελεχϊν.  

Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κα αποτελείται από ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ και καταγραφισ 
ςτοιχείων και ζνα ςφςτθμα επεξεργαςίασ, διαχείριςθσ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ςτοιχείων. Το 
ςφςτθμα ςυλλογισ και καταγραφισ δεδομζνων είναι υπεφκυνο για τθ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι 
και αποκικευςθ πλθροφοριϊν. Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ, διαχείριςθσ, ανάλυςθσ και 
παρουςίαςθσ ςτοιχείων κα αναπτφξει τθν λειτουργικι δομι με ςυγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι 
διάρκρωςθ, κα είναι υπεφκυνο για τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ των αποκθκευμζνων 
δεδομζνων καταγραφισ αλλά και τθν προϊκθςθ/διάκεςθ των επιςτθμονικϊν δεδομζνων, 
αποτελεςμάτων και ποριςμάτων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αποδζκτεσ.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει, όλο το λογιςμικό (υλοποιθμζνο και  κατάλλθλα 
παραμετροποιθμζνο). 

Αναλυτικά το προσ υλοποίθςθ Ζργο περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
1. Μελζτθ Εφαρμογισ για τθν οριςτικοποίθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν και δομϊν που κα 

παρακολουκοφνται, μαηί με τθν Μελζτθ Εξειδίκευςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 
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ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ 
(MIS-BI) 

2. Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ.  
o Τθσ απαραίτθτθσ εφαρμογισ/διαδικαςίασ ςυλλογισ και καταγραφισ ςτοιχείων 
o Λογιςμικό Συςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Β.Ι.):  

 Κεντρικι βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν. 
 Λογιςμικό εξαγωγισ, μεταςχθματιςμοφ και μεταφοράσ δεδομζνων 
 Λογιςμικό αποκικευςθσ δεδομζνων (data warehouse). 
 Λογιςμικό δθμιουργίασ report, αναλφςεων και ερωτθμάτων. 

3.  Υλοποίθςθ Συςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ:  
o Ανάπτυξθ υποδομισ Αποκικθσ Δεδομζνων (data warehouse), αποκικευςθ με τον 

κακαριςμό των πρωτογενϊν δεδομζνων και δθμιουργία μθχανιςμϊν 
ανατροφοδότθςισ με δεδομζνα.  

o Ανάπτυξθ εφαρμογϊν - reports:  
 Υποςφςτθμα Επιχειρθςιακισ Ρλθροφόρθςθσ. 

4. Εκπαίδευςθ τεχνικϊν και χρθςτϊν- εκπαιδευτϊν.  
o Ραροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ προσ τεχνικοφσ, διαχειριςτζσ και εκπαιδευτζσ 

χρθςτϊν  

Το εργαλείο BI κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ Χρθςτϊν πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (Authentication και 
Authorization) 

 Υποςφςτθμα ςφνδεςθσ με τθ δικτυακι πφλθ τθσ ΓΓΚΑ και το periousia.gr, με ςκοπό τθν 
ενθμζρωςθ, τθν εξαγωγι αναφορϊν και Στατιςτικϊν ςτοιχείων  

 Υποςφςτθμα Καταγραφισ (Logging) 

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και υποβολισ δυναμικϊν διαδραςτικϊν ερωτθμάτων 

 Υποςφςτθμα παρουςίαςθ αποτελεςμάτων, δεικτϊν και αναφορϊν 

Στα πλαίςια του υποζργου περιλαμβάνεται υποςφςτθμα ςυλλογισ και καταγραφισ ςτοιχείων 
(τφπου integration engine) που κα: 

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω FTPs, HTTPs διεπαφισ για ascii ι 
xml αρχεία με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ.  

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω XML WEB SERVICE διεπαφισ με 
προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ.  

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω ειδικισ web φόρμασ uploading για 
ascii ι xml αρχεία με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ.  

2. «Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία» 

Στόχοσ του υποζργου είναι θ ςυςτθματικι ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ του μθτρϊου ΑΜΚΑ-
ΕΜΑΕΣ με αςφαλιςτικά και δθμογραφικά από τουσ ΦΚΑ. Για να υλοποιθκεί αυτό, χρειάηεται μία 
ενδιάμεςθ εφαρμογι που κα ομογενοποιεί και μοναδικοποιεί τα μθτρϊα του κάκε ΦΚΑ. Θ 
Εφαρμογι web μθτρϊο τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ςχεδιάςτθκε για αυτό το ςκοπό και εςωτερικά ςυνδζεται με 
το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. 

Από τον ανάδοχο ηθτοφνται οι παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ, με: 
o Καταγραφι απαραίτθτων διεπαφϊν με τουλάχιςτον τα υποςυςτιματα εςόδων, 

παροχϊν - περίκαλψθσ, δανείων και απονομισ ςυντάξεων των φορζων, 
o Εκπόνθςθ του ςυνόλου των προδιαγραφϊν λειτουργικότθτασ των διεπαφϊν 

(προτυποποίθςθ των προδιαγραφϊν για τθν ςφνδεςθ με το middleware), 
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o ςυνολικό, πικανό πλάνο μετάπτωςθσ εφαρμογϊν φορζων, 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και web server, 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του middleware – τφπου enterprise 
service bus, 

 Εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ web μθτρϊο ςτο νζο ςφςτθμα που κα προςφζρει ο 
ανάδοχοσ, 

 Τθ δθμιουργία 9 instance τθσ εφαρμογισ, μία για κάκε ενδιαφερόμενο ΦΚΑ, 

 Ραραμετροποίθςθσ τθσ εφαρμογισ για κάκε ΦΚΑ, 

 Για τθ χριςθ ενόσ, ενιαίου και μοναδικοφ μθτρϊου ςε κάκε ΦΚΑ:  
o Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ υλικοφ των ΦΚΑ (μθτρϊα ςε καρτζλεσ), 
o υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων των ΦΚΑ (μθτρϊα εφαρμογϊν), 
o Εκκακάριςθσ των παραπάνω δεδομζνων (πχ εκκακάριςθσ διπλό-

εγγραφϊν,ανενεργϊν εγγραφϊν, ελλιπϊν ςτοιχείων κλπ), 

 Τθν μεταφορά των εκκακαριςμζνων μθτρϊων – δεδομζνων ςτθν κάκε εγκατάςταςθ 
(instance) τθσ εφαρμογισ web μθτρϊο για κάκε ΦΚΑ, 

 Τθν ταυτόχρονθ εξάπλωςθ τθσ εφαρμογισ ςτουσ ΦΚΑ (roll-out) και με τθ χριςθ τθσ 
εφαρμογισ Μθτρϊου τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ, 

 υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ ΦΚΑ, 

 Ππου είναι δυνατόν, να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ των διεπαφϊν με τισ εφαρμογζσ των 
φορζων ςτισ λειτουργικζσ μονάδεσ (τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ι τρίτων καταςκευαςτϊν), 

 Ελζγχου καλισ λειτουργίασ (για κάκε φάςθ του υποζργου). 

Επίςθσ και εδϊ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι και τθν τεχνολογικι υποδομι του 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ λειτουργικζσ 
απαιτιςεισ του υποζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναγκϊν για υψθλι απόδοςθ, 
διαχείριςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων, εξυπθρζτθςθ μεγάλου αρικμοφ χρθςτϊν, αςφάλεια, 
υψθλι διακεςιμότθτα κλπ. Ζμφαςθ δίνεται επίςθσ και ςτθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων 
διαδικαςιϊν και τεχνολογικϊν λφςεων, τόςο για τθν προςταςία των δεδομζνων και των ςχετικϊν 
υπθρεςιϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, όςο και για τθν ανωνυμοποίθςθ των 
δεδομζνων, ϊςτε να διαςφαλίηεται πλιρωσ θ προςταςία των ευαίςκθτων προςωπικϊν 
δεδομζνων κατά τθ ςυγκζντρωςθ, τθν επεξεργαςία και τθ διάκεςι τουσ ςτισ διάφορεσ 
κατθγορίεσ χρθςτϊν. 

3. «Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» 

Στόχοσ του υποζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των παροχϊν υγείασ των ΦΚΑ που 
εποπτεφει θ ΓΓΚΑ. Ριο ςυγκεκριμζνα επιχειρείται ο ζλεγχοσ των παροχϊν υγείασ ςε ςχζςθ με τα 
δθμογραφικά και επιδθμιολογικά ςτοιχεία, με γεωγραφικά κριτιρια. 

Επιπρόςκετα, όλα τα ςθμεία επαφισ των δικαιοφχων με τουσ ΦΚΑ, όπωσ διοικθτικά γραφεία, 
ιατρεία, νοςοκομεία, ςυνεργαηόμενοι φορείσ, κλπ κα είναι διακζςιμα με γεωγραφικά κριτιρια, 
μζςα από τθ δικτυακι πφλθ τθσ ΓΓΚΑ για τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Τζλοσ, οι δαπάνεσ των ταμείων ςε ιατροφαρμακευτικζσ παρουςιάηουν αφξθςθ και το  κόςτουσ 
τουσ πρζπει να ελεγχκεί.  Στο παραπάνω πλαίςιο βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζργο θλεκτρονικισ 
ςυνταγογράφθςθσ, που εκτιμάται να περιορίςει ςθμαντικά τα προβλιματα και να δθμιουργιςει 
μία χριςιμθ βάςθ δεδομζνων με ακριβι ςτοιχεία  για τισ παροχζσ ςε φάρμακα ςε δικαιοφχουσ. 

Τα δεδομζνα αυτά, με τθ χριςθ τθσ γεωγραφικισ πλατφόρμασ που κα υλοποιθκεί από το ζργο, 
κα αξιολογοφνται και κα αντιμετωπίηονται με εφκολο τρόπο δικαιολογθμζνεσ και μθ παροχζσ, 
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ϊςτε να υπάρχει μία πιο δίκαιθ και ορκολογικι ςτρατθγικι ςτισ παροχζσ αυτζσ για το ςφνολο των 
ΦΚΑ και των δικαιοφχων ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

Το υποζργο αυτό περιλαμβάνει: 

 Τθν προμικεια χωρικισ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων, 

 Τθν προμικεια γεωγραφικισ πλατφόρμασ διαδικτυακισ τεχνολογίασ με δυνατότθτα 
εκτζλεςθσ δυναμικϊν και ςτατικϊν ερωτθμάτων και αναφορϊν, 

 Τθν ενςωμάτωςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα, 

 Σφνδεςθ με ςφςτθμα θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ και ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ, 

 Τθν ενςωμάτωςθ δθμογραφικϊν και επιδθμιολογικϊν ςτοιχείων με γεωγραφικι διάςταςθ 
ςτο ςφςτθμα, 

 Τθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ για τθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ αναφορϊν για 
τθν ΓΓΚΑ και τουσ ΦΚΑ και για τθν ενθμζρωςθ με ςτοιχεία για τα ςθμεία που παρζχουν 
υπθρεςίεσ οι ΦΚΑ προσ το κοινό, 

 Τθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ για τουσ πολίτεσ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςθμείων 
παρουςίασ, 

 και παροχισ υπθρεςιϊν του ςυνόλου των ΦΚΑ που εποπτεφει θ ΓΓΚΑ 

Οι δείκτεσ και οι αναφορζσ που κα παράγονται δυναμικά κα βοθκοφν ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό μθ 
δικαιολογθμζνων δαπανϊν και ςτθν χάραξθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Επιπρόςκετα, όλα τα ςθμεία επαφισ των ςυναλλαςςόμενων δικαιοφχων με τα ταμεία, όπωσ 
διοικθτικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, νοςοκομεία και ςυνεργαηόμενοι φορείσ κα είναι διακζςιμα 
μζςα από διαδικτυακι πφλθ για τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

4.  «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ» 

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

Υπθρεςίεσ Αναδόχου 

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

 Ρρομικειασ και εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ (system software) για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων 
ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Ρρομικειασ και εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου ζτοιμου λογιςμικοφ για τθν λειτουργία 
των ςυςτθμάτων ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Ραραμετροποίθςθ λειτουργίασ των παραπάνω. 

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

Λοιπζσ υπθρεςίεσ: 

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

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

 Υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνονται βελτιϊςεισ του 
ςυςτιματοσ, υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ μθτρϊων, παραμετρικϊν αρχείων και γενικότερα 
τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 
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Α3.2 Σκοπιμότθτα και Αναμενόμενα Οφζλθ 

Τα δεδομζνα που ζχει ςιμερα ςτα χζρια τθσ θ πολιτικι θγεςία ϊςτε να χαράξει πολιτικι ςτο 
χϊρο τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ είναι ελλιπι και ανεπίκαιρα. Το παρόν ζργο κα παράγει τθν 
κρίςιμθ μάηα των επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων από τα δεδομζνα ϊςτε να μποροφν να βγουν 
αςφαλι ςυμπεράςματα για τον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα, τα προβλιματα που ζχει ςιμερα θ ΓΓΚΑ είναι: 

 Δεν υπάρχει μία επιτελικι εικόνα του τομζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, δθλαδι:  
1. Τα οικονομικά και λογιςτικά μεγζκθ των φορζων δεν είναι άμεςα  προςβάςιμα (on-line), 
2. Τα οικονομικά ςτοιχεία των φορζων παρουςιάηουν μεγάλθ χρονικι υςτζρθςθ, 
3. Ο κάκε φορζασ παρουςιάηει μια ανεξάρτθτθ εικόνα ςε άλλεσ οντότθτεσ, 
4. δεν υπάρχει μία ςυνολικι εικόνα για όλουσ, 
5. δεν υπάρχει τρόποσ να εξαχκοφν κοινζσ αναφορζσ για όλουσ τουσ φορείσ με εφκολο 

τρόπο, 
6. δεν υπάρχει τρόπουσ να εξαχκοφν χριςιμα ςτοιχεία επιχειρθματικισ ευφυΐασ (κοινοί 

δείκτεσ, managerial dashboard κλπ), 
7. δεν υπάρχει τρόπουσ να εξαχκοφν τάςεισ (trends, patterns) που είναι πικανό να υπάρχουν 

ςτα δεδομζνα, 

 Τα ςτοιχεία αυτά είναι κρίςιμα για: 
1. τον ςυςτθματικό ζλεγχο των οικονομικϊν δεικτϊν του κάκε ταμείου, 
2. τθν ζγκαιρθ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, 
3. τθν ςφγκριςθ εξόδων ανάμεςα ςε ταμεία, ακόμα και ςε τομείσ του ίδιου ταμείου, 
4. τθν χάραξθ ενιαίασ ςτρατθγικισ ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ ςε όλουσ τουσ ΦΚΑ, 
5. τον εντοπιςμό ιδιαιτεροτιτων ι και επικαλφψεων ςε προμθκευτζσ, 
6. τθν ζγκαιρθ και κεντρικι ενθμζρωςθ εξωτερικϊν φορζων για οικονομικά μεγζκθ. 

 το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ δεν ενθμερωμζνο με τα τελευταία δθμογραφικά και αςφαλιςτικά 
δεδομζνα, 
1. είναι κρίςιμο να εξαςφαλιςτεί θ τιρθςθ των ςτοιχείων και ο ςυγχρονιςμόσ των μθτρϊων 

των ΦΚΑ με το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και μετά τθν ολοκλιρωςι του ζργου. 

 δεν υπάρχει μία επιτελικι εικόνα του τομζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε ςχζςθ με τα 
γεωγραφικά δθμογραφικά ςτοιχεία (χάρτθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ), 
1. είναι κρίςιμο, με τθν χριςθ γεωγραφικισ πλατφόρμασ, να αξιολογοφνται και να 

εντοπίηονται με εφκολο τρόπο δικαιολογθμζνεσ και μθ παροχζσ, ϊςτε να υπάρχει μία πιο 
δίκαιθ και ορκολογικι ςτρατθγικι ςτισ παροχζσ αυτζσ για το ςφνολο των ΦΚΑ και των 
δικαιοφχων ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

 αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχει τρόποσ να παρκοφν αποφάςεισ από δεδομζνα. 
1. είναι κρίςιμο να μποροφν να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα για τον τομζα τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Στα παραπάνω προβλιματα και ανάγκεσ, υπάρχει επιτακτικι ανάγκθ ανάπτυξισ ςφγχρονϊν 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν για τθν ομογενοποίθςθ των ςτοιχείων, τον γριγορο 
και ςυςτθματικό ζλεγχο των οικονομικϊν και λογιςτικϊν ςτοιχείων που τθροφνται,  αλλά και 
διαφάνειασ προσ τουσ πολίτεσ. 

Το παρόν ζργο κα υλοποιιςει μία ςειρά από ςτρατθγικά ςυςτιματα πλθροφορικισ που  
προςφζρουν υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ, ενοποίθςθσ και κα δίνουν ςτρατθγικζσ πλθροφορίεσ 
για του ΦΚΑ, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ ΓΓΚΑ. 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 24 από 122 

 

Ειδικά για το ςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυϊασ (MIS-BI), ο 
ςτόχοσ είναι θ ενιαία λογιςτικι παρακολοφκθςθ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, για τθν 
ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. 
Ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί μζςα από τθν εφκολθ και άμεςθ πρόςβαςθ που κα αποκτιςουν τα 
ςτελζχθ του υπουργείου ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ και ποιοτικζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για 
τθ λιψθ αποφάςεων και με τθν αξιοποίθςθ των δεικτϊν και των μεκοδολογιϊν μζτρθςθσ τθσ 
απόδοςθσ που κα υλοποιθκοφν. Είναι προφανζσ πωσ θ αξιοποίθςθ από τα ςτελζχθ των 
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, όλων των ςχετικϊν 
δεδομζνων, δεικτϊν, αναφορϊν και αναλφςεων  που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
Ζργου κα ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν καλφτερα ςτοχευμζνθ και αποτελεςματικότερθ άςκθςθ 
επιχειρθςιακισ διοίκθςθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ οργανωτικισ δομισ του υπουργείου, 
λογιςτθρίου, παροχϊν, εςόδων, εξόδων, οικονομικϊν δεικτϊν κλπ. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ όλων των παραπάνω, είναι βζβαια, θ κεντρικι παρακολοφκθςθ από τθν ΓΓΚΑ 
όλων των λογαριαςμϊν του προχπολογιςμοφ και τθσ γενικισ λογιςτικισ με ςκοπό:  

 τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των πολιτικϊν,  

 τθ βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν, 

 τον ςυςτθματικό ζλεγχο των οικονομικϊν δεικτϊν κάκε ταμείου, 

 τθν ζγκαιρθ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, 

 τθ ςφγκριςθ εξόδων ανάμεςα ςε ταμεία 

 τθ χάραξθ ενιαίασ ςτρατθγικισ ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ ςε όλουσ τουσ ΦΚΑ, 

 τον εντοπιςμό ιδιαιτεροτιτων ι και επικαλφψεων ςε προμθκευτζσ  

 τθν ζγκαιρθ και κεντρικι ενθμζρωςθ εξωτερικϊν φορζων για οικονομικά μεγζκθ 

Επιπλζον, με τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ όλων των 
δεδομζνων που κα ςυγκεντρωκοφν από τα επιμζρουσ λογιςτιρια των φορζων, τα οποία ςιμερα 
είναι απομονωμζνα (information silos) και δυςπρόςιτα, κακϊσ και θ δυνατότθτα χριςθσ 
εξελιγμζνων δυνατοτιτων ανάλυςθσ, για τθ διεξοδικι μελζτθ και ζρευνα και τθ διάχυςθ των 
αποτελεςμάτων μζςα από τθ ςχετικι Ρφλθ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που κα 
δθμιουργθκεί. 

Επειδι μάλιςτα το Ζργο δεν απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο ςε χριςτεσ εντόσ τθσ 
οργανωτικισ δομισ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων,  αλλά παρζχει υπό 
προχποκζςεισ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο «μθ-διαβακμιςμζνο» περιεχόμενο και ςε 
«εξωτερικοφσ» χριςτεσ, ςε άλλουσ φορείσ όπωσ άλλα Υπουργεία και πολίτεσ, όχι μόνο 
επιτυγχάνονται οι πολφ ςθμαντικοί ςτόχοι τθσ διαφάνειασ, αλλά τα οφζλθ που αναφζρκθκαν 
παραπάνω εκτείνονται πολφ περιςςότερο, επιτρζποντασ τθ δθμιουργία περιςςότερων 
ςυνεργειϊν και κετικϊν επιπτϊςεων με ευρφτερθ επίδραςθ ςτο ςφνολο τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Μζςα από το εν λόγω ζργο θ πλθροφορία που κα ςυλλζγεται από τα παραγωγικά ςυςτιματα 
(λογιςτιρια), κα κακαρίηεται, κα ομογενοποιείται και κα αποκθκεφεται ςε μια κεντρικι 
υποδομι. Σκοπόσ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ είναι θ παροχι ποιοτικισ πλθροφορίασ ςτα αρμόδια 
ςτελζχθ αλλά και ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, κάτι που δεν κα μποροφςε να επιτευχκεί με 
κανζνα άλλο τρόπο. Ραράλλθλα το ςφςτθμα MIS κα επιτρζψει τθν πιο ευζλικτθ και γριγορθ 
παραγωγι αναλφςεων και ςτατιςτικϊν, από τθ ςτιγμι που οι πλθροφορίεσ κα είναι 
επεξεργαςμζνεσ και αποκθκευμζνεσ ςε μορφι που εξυπθρετεί τισ προαναφερκείςεσ ενζργειεσ. 
Ζτςι επιλφονται κζματα και προβλιματα που υπάρχουν και ςχετίηονται με τθν ποιότθτα αλλά και 
τθν ποςότθτα των δεδομζνων αλλά και τθν παραγωγι των επικυμθτϊν αναλφςεων και 
ςτατιςτικϊν.  



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 25 από 122 

 

Ραράλλθλα κα βελτιωκεί θ πλθροφόρθςθ των χρθςτϊν και των αρμόδιων φορζων μζςω 
εφαρμογϊν διαδικτφου, ξεπερνϊντασ τα γεωγραφικά όρια τθσ επικράτειασ και μζςω κατάργθςθσ 
γραφειοκρατικϊν δομϊν. 

Οι ςυνολικζσ υπθρεςίεσ και ςυςτιματα που κα παραχκοφν από το ζργο κα επιλφςουν όλα τα 
παραπάνω προβλιματα, ςιμερα, αλλά και ςτο διθνεκζσ και ςε επερχόμενεσ αλλαγζσ μία και κα 
γίνει προςπάκεια το ςφςτθμα να ζχει τθν κατάλλθλθ ευελιξία και πλθρότθτα. 

Α3.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου 

Βαςικοί ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι μεταξφ άλλων, θ πλθροφοριακι οργάνωςθ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και των μθχανιςμϊν διοίκθςθσ, θ υλοποίθςθ 
κεςμικϊν και οργανωτικϊν παρεμβάςεων για τθν άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ εξυπθρζτθςθ των 
ςτελεχϊν με τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των ΤΡΕ. 

Με βάςθ τθ ςκοπιμότθτα και τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν υλοποίθςθ του Ζργου, προκφπτουν 
οι παρακάτω βαςικοί, άμεςοι ςτόχοι του Ζργου: 

Σε ότι αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και ςτθν υποβοικθςθ τθσ διοίκθςθσ, οι 
βαςικοί, άμεςοι ςτόχοι είναι: 

1. Θ ενςωμάτωςθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα, δεδομζνων, από τα λογιςτιρια των φορζων και θ 
ανάλυςθ τουσ,  

2. Θ παροχι πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ του ςυςτιματοσ μζςα από τθν Ρφλθ που κα 
υλοποιθκεί, ςε χριςτεσ από όλεσ τισ παρακάτω Υπθρεςίεσ: 

 Τισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

 Ρολίτεσ 

 3ουσ Φορείσ (π.χ. Υπουργείο Οικονομικϊν ) 
Με τον παραπάνω ςτόχο διαςφαλίηεται θ ευρφτθτα τθσ κάλυψθσ του ςυςτιματοσ ςε 
επίπεδο Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων που κα 
μποροφν να αξιοποιοφν το ςφςτθμα για ενθμζρωςθ, ανάλυςθ, ζρευνα και μελζτθ,  
τεκμθρίωςθ αποφάςεων, παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των πλάνων και των 
αποκλίςεων κλπ. 

3. Στουσ βαςικοφσ άμεςουσ ςτόχουσ του Ζργου, είναι θ αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ από τον 
ευρφτερο δυνατό αρικμό χρθςτϊν ςε κάκε Υπθρεςία. Με τον παραπάνω ςτόχο 
διαςφαλίηεται τουλάχιςτον θ ευρφτθτα κάλυψθσ των βαςικϊν λειτουργιϊν που 
ςυντελοφνται από όλεσ τισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων και ςυνεπϊσ θ ποικιλομορφία του μίγματοσ των χρθςτϊν του νζου 
ςυςτιματοσ. Ασ ςθμειωκεί επίςθσ, πωσ ο παραπάνω ςτόχοσ αφορά τθν εξουςιοδοτθμζνθ 
πρόςβαςθ ςτα «διαβακμιςμζνα» δεδομζνα και τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει θ Ρφλθ του 
ςυςτιματοσ, μια και κάκε χριςτθσ κα ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτα «μθ-διαβακμιςμζνα» 
δεδομζνα τθσ Ρφλθσ. 

4. Στουσ βαςικοφσ άμεςουσ ςτόχουσ του Ζργου, είναι θ αξιοποίθςθ όςο το δυνατό 
περιςςότερων από τα διακζςιμα δεδομζνα που ςυλλζγουν κακθμερινά οι Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ϊςτε να διευρφνεται το φάςμα των 
δυνατοτιτων ανάλυςθσ και ςυνδυαςμοφ τουσ ςτθ μελζτθ και ςτθν τεκμθρίωςθ 
αποφάςεων, τθ δθμιουργία και παρακολοφκθςθ χριςιμων δεικτϊν κλπ.  

Σε ότι αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, τον περιοριςμό τθσ ςπατάλθσ και τθ μείωςθ του ςχετικοφ κόςτουσ, 
οι βαςικοί, άμεςοι ςτόχοι είναι: 
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 Ο περιοριςμόσ κατά 2% του μζςου κόςτουσ ανά ΦΚΑ, με τθ χριςθ των εργαλείων αυτϊν. 

Σε ότι αφορά ςτθ ςτιριξθ τθσ μελζτθσ και τθσ ζρευνασ γφρω από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και 
ςτθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων για τθ διαρκι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του ςτελεχιακοφ 
δυναμικοφ, οι βαςικοί, άμεςοι ςτόχοι είναι: 

 Θ αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι μθνιαίων, τριμθνιαίων, εξαμθνιαίων, ετιςιων και λοιπόν 
ςτατιςτικϊν αναφορϊν, θ παρουςίαςθ τουσ ςτο χάρτθ και θ διάκεςι τουσ προσ τουσ 
«εςωτερικοφσ» και τουσ «εξωτερικοφσ» χριςτεσ τθσ Ρφλθσ. 

 θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε χάρτθ, 

 και θ διάκεςι τουσ προσ τουσ «εςωτερικοφσ» και τουσ «εξωτερικοφσ» χριςτεσ τθσ Ρφλθσ  

 Θ χριςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ από εςωτερικοφσ χριςτεσ με ςκοπό τθν λιψθ 
διοικθτικϊν αποφάςεων, τθ παράδοςθ αναλφςεων και ςτατιςτικϊν αναφορϊν 

Άλλοι ενδεικτικοί ςτόχοι του ςυνολικοφ Ζργου είναι: 

 Θ κατά 100% μθχανογραφθμζνθ (ψθφιοποιθμζνθ) διατιρθςθ ςτοιχείων που αφοροφν 
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

 Θ 100% αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ των δεδομζνων 

 Θ κατά 85% βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων ςτα οποία βαςίηεται θ λιψθ 
αποφάςεων 

 

Μετριςιμοσ Στόχοσ 
Τιμι - εςωτερικοί χριςτεσ (εξωτερικοί 
χριςτεσ) 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν υπθρεςία 
«MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ 
και διαχείριςθσ ςτοιχείων» 

>100 (δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα, ωσ 
ςφςτθμα παροχισ δεδομζνων ςτο 
periousia.gr) 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν υπθρεςία 
«Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία» 

>2000 (ΓΓΚΑ, ΦΚΑ) 

Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν τθν υπθρεςία 
«Προθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» 

>2000 (δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα ωσ 
χάρτθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 

Χρονικι κακυςτζρθςθ των ςτοιχείων <= μίασ θμζρασ 

Α3.4 Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου 

Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από τθν ποιότθτα και ποςότθτα των δεδομζνων που κα 
ειςαχκοφν, το εφροσ χριςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν και από τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που 
παράγουν, που αποςκοποφν κφρια ςτθν επιτελικι πλθροφόρθςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ και 
εξωτερικϊν οντοτιτων που ενδιαφζρονται για τθν οικονομικι και οργανωτικι διάςταςθ τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία του αποτελεί θ ανάγκθ υλοποίθςθσ 
παράπλευρων δράςεων, ςτα πλαίςια ενόσ ςυνολικότερου προγράμματοσ αλλαγισ. 

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

Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ Τφποσ
1
 

Σχετικζσ Ενζργειεσ 
Αντιμετϊπιςθσ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα MIS-BI-
data mining με ζμφαςθ ςτα ςτρατθγικά ςυςτιματα. 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

                                                      
1
 Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ 
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Σχετικζσ Ενζργειεσ 
Αντιμετϊπιςθσ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα και 
γνϊςεισ διαδικαςιϊν ΦΚΑ και ειδικά λογιςτθρίων. 

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 
αξιοποίθςθσ τθσ οικονομικισ και λογιςτικισ  πλθροφορίασ. 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

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

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα βάςεων 
δεδομζνων 

Τεχνολογικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ρολφ καλι τεχνογνωςία και εμπειρία του Αναδόχου ςε 
κζματα γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν. 

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. 
Ο φορζασ λειτουργίασ κα 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 
και κα αξιοποιιςει τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

Θεςμικζσ αλλαγζσ Κανονιςτικόσ 

Μζροσ του προγράμματοσ 
αλλαγισ. 
Ο φορζασ λειτουργίασ κα 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 
και κα αξιοποιιςει τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

Οργανωτικζσ αλλαγζσ Οργανωτικόσ 

Μζροσ του προγράμματοσ 
αλλαγισ. 
Ο φορζασ λειτουργίασ κα 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 
και κα αξιοποιιςει τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

Αναβακμίςεισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Τεχνολογικόσ 

Μζροσ του προγράμματοσ 
αλλαγισ. 
Ο φορζασ λειτουργίασ κα 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 
και κα αξιοποιιςει τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

Εκκακαρίςεισ / ςυμπλθρϊςεισ μθτρϊων ΦΚΑ Οργανωτικόσ Προι διαγωνιςμοφ 

Ρρομικεια περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ κλπ 
 

Τεχνολογικόσ 

Μζροσ του προγράμματοσ 
αλλαγισ. 
Ο φορζασ λειτουργίασ κα 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 
και κα αξιοποιιςει τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

 

Οι παραπάνω προςδιοριςμοί μπορεί αρχικά να είναι ενόσ τφπου, αλλά να επιφζρουν αλλαγζσ 
διαφορετικϊν τφπων. Ρχ μία κανονιςτικι αλλαγι να επιφζρει μία ι περιςςότερεσ οργανωτικζσ 
αλλαγζσ, και μία οργανωτικι αλλαγι να επιφζρει μία ι περιςςότερεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ κοκ. 
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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. 

Α4. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 

Το ζργο απαρτίηεται από τζςςερα (4) υποζργα: 

Υποζργο 

«MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ςτοιχείων» 

«Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία» 

«Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» 

«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ» 

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

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

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. 

Α4.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ 
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ζργου είναι ωσ εξισ: 

Ρεριγραφι Υπθρεςίασ 
Απαιτοφμενα ςτοιχεία 

(δεδομζνα ειςόδου) 
Στοιχεία αποτελζςματοσ 

(δεδομζνα εξόδου) 
Ραρατθριςεισ 

Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από 
τουσ φορείσ 

Δεδομζνα από τουσ ΦΚΑ 
Ειςαγωγι προσ χριςθ από το 
ςφςτθμα MIS-BI 

 

Εςωτερικζσ Αναφορζσ Ταμείων Δεδομζνα από τουσ ΦΚΑ Αναφορζσ αποτελεςμάτων  

Αναφορζσ προσ τρίτουσ (άλλεσ 
εξωτερικζσ οντότθτεσ) 

Δεδομζνα από ΦΚΑ Ειδικζσ αναφορζσ προσ τρίτουσ  

Δείκτεσ BI και αποτελζςματα Δεδομζνα από τουσ ΦΚΑ 
Δείκτεσ επιχειρθςιακισ 
ευφυΐασ, ςφςτθμα BI 

 

Ζλεγχοσ για πικανζσ τάςεισ 
δεδομζνων 

Δεδομζνα από τουσ ΦΚΑ 
Ρικανά Αποτελζςματα ςε 
αναφορζσ  

 

Διοικθτικόσ ςτακμόσ ζλεγχου 
(managerial dashboard) 

Δεδομζνα από ΦΚΑ 
Ειδικευμζνοι δείκτεσ για 
γριγορθ επιςκόπθςθ 

 

Ενθμζρωςθ του periousia.gr Δεδομζνα από ΦΚΑ Ενθμζρωςθ του site  

Ενθμερωμζνο μθτρϊο ΑΜΚΑ, 
δθμογραφικά δεδομζνα 

Δεδομζνα από ΦΚΑ 
Ολοκλθρωμζνο αρχείο με το 
ςφνολο των δθμογραφικϊν 
ςτοιχείων 

 

Ενθμερωμζνο μθτρϊο ΑΜΚΑ, 
αςφαλιςτικά δεδομζνα 

Δεδομζνα από ΦΚΑ 
Ολοκλθρωμζνο αρχείο με το 
ςφνολο των αςφαλιςτικϊν 
ςτοιχείων 

 

Σθμεία ενδιαφζροντοσ Σθμεία ενδιαφζροντοσ  
Ενθμερωμζνοσ χάρτθσ ςθμείων 
ενδιαφζροντοσ 

 

αςφαλιςτικόσ χάρτθσ  
Δεδομζνα από ΦΚΑ και Θλ. 
Συνταγογράφθςθ και ΕΣΥΕ 

Ενθμερωμζνοσ αςφαλιςτικόσ 
χάρτθσ 

 

Θεματικοί χάρτεσ 
Δεδομζνα από ΦΚΑ και Θλ. 
Συνταγογράφθςθ και ΕΣΥΕ 

Ενθμερωμζνοι  κεματικοί 
χάρτεσ 

 

Πίνακας 1: Σσνοπτική Περιγραυή Υπηρεσιών Έργοσ 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομζνα ειςόδου-εξόδου είναι ενδεικτικά. Τα δεδομζνα 
ενδζχεται να επικαιροποιθκοφν ι/και να οριςτικοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ  
υλοποίθςθσ του Ζργου. 
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Α4.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ 

Στο παρακάτω ςχιμα αποτυπϊνεται θ λογικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ: 

 
 

Ενδεικτικά παρουςιάηεται το τθλεπικοινωνιακό διάγραμμα: 

 
 

Διευκρινίηεται ότι: 
1. Οι τθλεπικοινωνιακζσ διαςυνδζςεισ κα παρζχονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΦΚΑ 1 ΦΚΑ 2 … ΦΚΑ 12 ΦΚΑ 13 

Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν  
Υπθρεςιϊν για τθν 
Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

Θλεκτρονικι 
Συνταγογράφθςθ 

Υποςφςτθμα 
Αςφάλειασ & 
Διαχείριςθσ 
Χρθςτϊν 

Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων 

Υποςφςτθμα διαχείριςθσ Εφαρμογϊν  

Υποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ με τρίτουσ φορείσ 

Εςωτερικοί χριςτεσ Εξωτερικοί χριςτεσ 

MIS – BI – D/M WEB Μθτρϊο Portal  GIS 
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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. 

4. Θ διαμόρφωςθ του computer room αποτελεί υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με 
μελζτθ που κα δοκεί από τον ανάδοχο. 
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Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται διαγραμματικά θ ενδεικτικι φυςικι αρχιτεκτονικι (main 
site): 

 

 

DATA BASE 

SAN 

MIS – BI – DM 
PLATFORM 

GIS APPS 
SERVER 

Web servers (with Load Balance) 

INTEGRATION 
ENGINE 

Δίκτυο ΘΔΙΚΑ ΑΕ 
(router / network) 

WEB μθτρϊο 

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 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 (web / presentation layer) 
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)  

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 
από το ςφςτθμα, 

o Τον πυρινα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν MIS-BI-Data Mining,  
o Τον πυρινα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν GIS, 
o Τον πυρινα υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα (middleware 

διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν και integration engine για δεδομζνα), 
o Τον πυρινα λειτουργίασ του WEB μθτρϊου (λογιςμικό ΘΔΙΚΑ ΑΕ), 
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). 

Επίπεδο Διαχείριςθσ Δεδομζνων (data layer)  
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. 

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. 

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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 Εξοπλιςμόσ υποδομισ GIS, 
 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). 

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, 
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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. 

Α4.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου 

Α4.3.1 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 διαδικησακής ζτεδίαζης (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), 
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 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. 

Α4.3.2 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. 

Α4.3.3 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. 

Α4.3.4 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  

Α4.3.5 Business Intelligence (BI) και Data Mining 

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

Ρολιτικισ Θγεςίασ (δείκτεσ - KPI, dashboards κλπ) 
 Τθν πικανι εξόρυξθ τάςεων ςτα δεδομζνα, για χριςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ πολιτικισ 

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

Α4.3.6 Σφςτθμα Ειςαγωγισ / Εξαγωγισ δεδομζνων (data integration engine) 

Το ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ / εξαγωγισ δεδομζνων από άλλα 
ςυςτιματα ςε διάφορεσ μορφζσ (XML, ASCII, CSV, web service, soap, Http, Https, ftp κλπ). 

Α4.3.7 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 (πχ Αγγλικά), 
 Στα μθνφματα (προειδοποίθςθσ και λακϊν): Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν (πχ 

Αγγλικά), 
 On line βοικεια: Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν (πχ Αγγλικά), 
 Αναφορζσ : Ελλθνικά με δυνατότθτα άλλων γλωςςϊν (πχ Αγγλικά). 

Α4.3.8 Αςφάλεια δεδομζνων 

Λόγω των προςωπικϊν δεδομζνων που κα διακινοφνται από το ςφςτθμα, απαιτείται: 
 Κρυπτογράφθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων (κατά τθ μεταφορά τουσ, αλλά και τοπικά 

(κατά τθν off-line λειτουργία), και ςε επίπεδο βάςθσ δεδομζνων (ςε επιλεγμζνα δεδομζνα, 
ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ απόκριςθ του ςυςτιματοσ). 

 Εκτεταμζνο audit trail και καταγραφι των ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν. 

Α4.3.9 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. 

Θ εφαρμογι για τθν παρακολοφκθςθ οικονομικϊν δεικτϊν, του υποζργου 1, κα υλοποιεί όλεσ τισ 
διεπαφζσ με ανοιχτζσ διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ (παρουςίαςθ web 2.0 και μεταφορά δεδομζνων 
http/ftp/SOAP κλπ) και κα εξυπθρετείται μζςα από Web Application Server που επιτρζπει τθν 
φιλοξενία τθσ ςε datacenter. 

Θ εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου του υποζργου 2, είναι διαδικτυακισ τεχνολογίασ και 
εξυπθρετοφνται μζςα από Web Application Server που επιτρζπει τθν φιλοξενία τθσ ςε datacenter. 

H γεωγραφικι πλατφόρμα του υποζργου 3, κα είναι διαδικτυακισ τεχνολογίασ και 
εξυπθρετοφνται μζςα από Web Application Server που επιτρζπει τθν φιλοξενία τθσ ςε datacenter. 

Α4.3.10 Ανοικτά Ρρότυπα 

Θ πράξθ αξιοποιεί ανοιχτά πρότυπα ανταλλαγισ δεδομζνων μζςω SOAP WEB services. Για τθν 
πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι MIS και ςτθν εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου χρθςιμοποιείται 
οποιοςδιποτε ςφγχρονοσ φυλλομετρθτισ διαδικτφου χωρίσ να απαιτοφνται ειδικά λογιςμικά 
πρόςκετα. 

Τζλοσ, θ γεωγραφικι πλατφόρμα και χωρικι βάςθ δεδομζνων πρζπει να καλφπτει τα ανοιχτά 
πρότυπα του OGC. 

Α4.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)  

Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν γίνεται παρουςίαςθ των βαςικϊν λειτουργικϊν ενοτιτων του 
ςυςτιματοσ. 
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Α4.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα «MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και 
διαχείριςθσ ςτοιχείων», υποζργο 1 

Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ οικονομικϊν δεικτϊν 
και ςτοιχείων, κα υλοποιθκεί θ κεντρικι παρακολοφκθςθ από τθν ΓΓΚΑ όλων των λογαριαςμϊν 
του προχπολογιςμοφ και τθσ γενικισ λογιςτικισ που προβλζπει το Ρ.Δ. 80/1997 και επιπρόςκετα 
λογαριαςμοί και οικονομικά ςτοιχεία μεγαλφτερου βακμοφ ανάλυςθσ. 

Τα ςτοιχεία αυτά είναι κρίςιμα για: 

 τον ςυςτθματικό ζλεγχο των οικονομικϊν δεικτϊν κάκε ταμείου, 

 τθν ζγκαιρθ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, 

 τθν ςφγκριςθ εξόδων ανάμεςα ςε ταμεία, ακόμα και ςε τομείσ του ίδιου ταμείου, 

 τθν χάραξθ ενιαίασ ςτρατθγικισ ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ ςε όλουσ τουσ ΦΚΑ, 

 τον εντοπιςμό ιδιαιτεροτιτων ι και επικαλφψεων ςε προμθκευτζσ, 

 τθν ζγκαιρθ και κεντρικι ενθμζρωςθ εξωτερικϊν φορζων για οικονομικά μεγζκθ. 

Στόχοσ του υποζργου είναι θ ενιαία λογιςτικι παρακολοφκθςθ των φορζων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, για ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
κοινωνικϊν αςφαλίςεων. Θα πρζπει να είναι δυνατι ςε κακθμερινι βάςθ, με χρονικι υςτζρθςθ 
το πολφ μίασ θμζρασ, θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ όλων των βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν 
των ταμείων, με υψθλό βακμό αξιοπιςτίασ. 

Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτείται θ ανάπτυξθ πλαιςίου διαλειτουργικότθτασ ςτθν 
ανταλλαγι ςτοιχείων που ςυντθροφνται ςτισ λογιςτικζσ εφαρμογζσ όλων των φορζων Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ. 

 

 Το ςφςτθμα υποδοχισ, ςυλλογισ, κακαριςμοφ και καταγραφισ ςτοιχείων, 

  Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ, διαχείριςθσ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ςτοιχείων. 

Και κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ Χρθςτϊν πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (Authentication και 
Authorization), 

 Υποςφςτθμα ςφνδεςθσ με τθ δικτυακι πφλθ τθσ ΓΓΚΑ και με το periousia.gr, με ςκοπό τθν 
εξαγωγι αναφορϊν και Στατιςτικϊν ςτοιχείων, 

 Υποςφςτθμα Καταγραφισ (Logging), 

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και υποβολισ δυναμικϊν διαδραςτικϊν ερωτθμάτων, 

 Υποςφςτθμα παρουςίαςθ αποτελεςμάτων, δεικτϊν και αναφορϊν. 
Το υποζργο αυτό περιλαμβάνει: 

 Τθν μελζτθ εφαρμογισ για τθν οριςτικοποίθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν και δομϊν που 
κα παρακολουκοφνται, μαηί με τθν Μελζτθ Εξειδίκευςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 
ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ 
(MIS-BI), 

 Τθν προμικεια εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςχεςιακισ βάςθσ δεομζνων, 

 Τθν προμικεια εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ εργαλείου MIS-BI- Data Mining  για 
τθν ανάλυςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων που καταχωροφνται από όλουσ τουσ ΦΚΑ, 

 Ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων με τεχνικζσ BI, για τθν ανάδειξθ δεικτϊν και 
μαηικι επεξεργαςία κοινϊν ςτοιχείων, για τθ λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςε επίπεδο 
ΓΓΚΑ και υπουργείου, 
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 Ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων με τεχνικζσ εξόρυξθσ γνϊςθσ ϊςτε να 
υποςτθρίξει τυχόν τάςεισ των δεδομζνων για λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςε επίπεδο 
ΓΓΚΑ και Υπουργείου, 

 Τθν ανάπτυξθ αναφορϊν και ςτατιςτικι επεξεργαςίασ των δεδομζνων μζςα από τα 
εργαλεία MIS για τισ τυποποιθμζνεσ εκκζςεισ που πρζπει να υποβάλει το υπουργείο ςε 
άλλουσ  φορείσ όπωσ τα μθνιαία δελτία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ 
προσ το Υπουργείο Οικονομικϊν, 

 Τθν δθμοςίευςθ ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε 
κζματα διαφάνειασ, 

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ για τθν χριςθ των δυναμικϊν εργαλείων τθσ πλατφόρμασ MIS. 

Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ υποζργου 

Οι υπθρεςίεσ που κα παρζχονται μζςω του ςυςτιματοσ που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 
υποζργου και κα ςυντελοφν άμεςα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει ο φορζασ είναι οι 
εξισ: 

 Ανάπτυξθ υποδομισ Αποκικθσ Δεδομζνων (data warehouse), θ οποία κα περιλαμβάνει 
και μθχανιςμοφσ ανατροφοδότθςισ τθσ με δεδομζνα και εφαρμογζσ άντλθςθσ ςτοιχείων. 
Κφριοσ ςτόχοσ τθσ υποδομισ αυτισ είναι θ ζγκυρθ και δυναμικι πλθροφόρθςθ των 
ςτελεχϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, των πολιτϊν, και 3ων 
φορζων κακϊσ και θ ςτιριξι τουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων με τθ χριςθ 
ςφγχρονων και αποδοτικϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ. 

 Ραροχι επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ, αξιοποιϊντασ τον διακζςιμο πλθροφοριακό 
πλοφτο. Το υποςφςτθμα αυτό παρζχει τθν δυνατότθτα υποβολισ ερωτθμάτων, 
διενζργειασ ερευνϊν και παραγωγισ αναφορϊν απολογιςτικά με δυναμικά κριτιρια που 
ορίηονται κατά περίπτωςθ από τουσ χριςτεσ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν. 

 Στατιςτικι ανάλυςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ Αποκικθσ Δεδομζνων (data 
warehouse) με ςκοπό τθν μελζτθ ςυςχετίςεων μεταξφ των διαφόρων οικονομικϊν 
μεγεκϊν , τθν ανάδειξθ των βαςικϊν παραμζτρων που διαμορφϊνουν τισ τιμζσ των 
βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν και τθ μελζτθ τάςεων και κατανομϊν. Οι αναφορζσ αυτζσ 
κα παράγονται με παρεχόμενο λογιςμικό. Οι εξεταηόμενεσ παράμετροι και το επίπεδο 
μελζτθσ (αναλυτικά ι ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία και αντίςτοιχα επίπεδα) κα ορίηονται 
δυναμικά από τουσ χριςτεσ. Τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ κα εμφανίηονται ςτθν 
οκόνθ του χριςτθ και κα υπάρχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ αντίςτοιχων αναφορϊν και 
δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ. 

 Ανάπτυξθ κεςμοκετθμζνων αναφορϊν που πρζπει να υποβάλει το υπουργείο ςε 3ουσ 
φορείσ όπωσ τα μθνιαία δελτία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ προσ το 
Υπουργείο Οικονομικϊν. 

 Αποκικευςθ και Χριςθ ςτοιχείων τουλάχιςτον πζντε (5) προθγοφμενων ετϊν, ζτςι ϊςτε 
να είναι και πιο αςφαλι τα ςτατιςτικά αποτελζςματα. 

 

Ρεριγραφι Υπθρεςίασ 
Απαιτοφμενα ςτοιχεία 
(δεδομζνα ειςόδου) 

Στοιχεία αποτελζςματοσ 
(δεδομζνα εξόδου) 

Ραρατθριςεισ 

Ανάπτυξθ υποδομισ 
Αποκικθσ Δεδομζνων 

Στοιχεία που προζρχονται 
από τα λογιςτιρια των 
φορζων ςε 
προδιαγεγραμμζνθ μορφι 

Συγκεντρωτικά και 
ομογενοποιθμζνα ςτοιχεία 

 

Ραροχι επιχειρθςιακισ 
πλθροφορίασ 

Στοιχεία από το DWH 
Ρλθροφορίεσ για το ςφνολο τθσ 
δραςτθριότθτασ των υπθρεςιϊν των 
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φορζων 

Στατιςτικι ανάλυςθ και 
επεξεργαςία των 
ςτοιχείων τθσ Αποκικθσ 
Δεδομζνων 

Στοιχεία από το DWH 

Στοιχεία που παρουςιάηουν 
ςυςχετίςεισ μεταξφ των διαφόρων 
οικονομικϊν μεγεκϊν, τθν ανάδειξθ 
των βαςικϊν παραμζτρων που 
διαμορφϊνουν τισ τιμζσ των 
βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν και 
τθ μελζτθ τάςεων και κατανομϊν. 

 

Αποκικευςθ και Χριςθ 
ιςτορικϊν ςτοιχείων 

Στοιχεία από το DWH 
Διατιρθςθ ιςτορικϊν δεδομζνων 
ςτο DWH. 

 

Στα πλαίςια του υποζργου περιλαμβάνεται εφαρμογι τφπου middleware - integration engine 
που, κατά ελάχιςτο, κα: 

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω FTPs διεπαφισ για ascii ι xml 
αρχεία με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ, 

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω HTTPs διεπαφισ για ascii ι xml 
αρχεία με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ, 

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω XML WEB SERVICE διεπαφισ με 
προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ, 

 Υλοποιεί τθν υποδοχι και επεξεργαςία αρχείων μζςω ειδικισ web φόρμασ uploading για 
ascii ι xml αρχεία με προδιαγεγραμμζνο πρωτόκολλο για όλουσ τουσ φορείσ. 

 Θα ζχει τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ μθνυμάτων HL7, 

 Τα δεδομζνα κα καταχωροφνται ςε κεντρικι ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων RDBMS 

Συνολικά, θ πλατφόρμα κα πρζπει να είναι ικανι να υποςτθρίξει τθν λιψθ αποφάςεων και τθν 
δθμιουργία επιχειρθςιακϊν ςεναρίων ςε επίπεδο διοίκθςθσ ςε γριγορα μεταβαλλόμενα 
περιβάλλοντα, όπου ςυχνά οι παράμετροι και τα δεδομζνα δεν είναι εφκολο να οριςτοφν εκ των 
προτζρων. 

Λογικι Αρχιτεκτονικι υποςυςτιματοσ 

Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται θ λογικι αρχιτεκτονικι των υποςυςτθμάτων που ςυνκζτουν 
το υποζργο. 

Θ λογικι κατανομι των υποςυςτθμάτων προζρχεται από τθν ομαδοποίθςθ των ςχετικϊν 
λειτουργιϊν από το ςφνολο των αναγκϊν που περιγράφονται ςαν αντικείμενο του ζργου και 
παράλλθλα βαςίηεται ςτθ λειτουργικότθτα και ςτα χαρακτθριςτικά τεχνολογικϊν λφςεων, όπωσ 
ςυςτιματα Data Warehouse, ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ δεδομζνων, ςυςτιματα προςομοιϊςεων 
μζςω μοντζλων, κάτω από τθν γενικι ονομαςία MIS-BI. Στθ φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ κα 
οριςτικοποιθκοφν οι ςχζςεισ και ο τρόποσ, με τον οποίο κα είναι οργανωμζνα και κα 
διαλειτουργοφν τα ςυςτιματα και οι εφαρμογζσ. 
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Υποςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Business Intelligence - BI) 

Το Λογιςμικό Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (λογιςμικό Business Intelligence - BI) κα είναι το 
υποςφςτθμα, ςτο οποίο κα καταλιγουν τα δεδομζνα που αντλοφνται από όλα τα απαραίτθτα 
πλθροφοριακά υποςυςτιματα, κα μετατρζπονται ςε πλθροφορία που κα βοθκά τθν διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων. 

Data 
warehouse (με 

data marts)  

SAN 

MIS – BI – DM PLATFORM 

Portal 
(Reports, Ad-Hoc, Dashboard, Mining, 

analytics, SQLs, other processes  

Staging area 

Δίκτυο ΘΔΙΚΑ ΑΕ 
network 

Data layer 

Apps / 
integration layer 

Presentation 
layer  

ΣΥΗΕΥΞΙΣ 

Data Integration 
engine 

Συςτιματα ΦΚΑ 
(source systems) 
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Δθλαδι: 
1. Εργαλεία Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ για αναλφςεισ και ‘ad-hoc’ ερωτιματα ςτθ βάςθ 

πλθροφοριϊν του data warehouse, drill-down/drill-across/drill-through analysis, data 
mining, OLAP. 

2. Λογιςμικό δθμιουργίασ κεςμοκετθμζνων αναφορϊν. 
3. Οτιδιποτε άλλο λογιςμικό χρειάηεται προκειμζνου να λειτουργιςει το MIS - ΒΙ κάτω 

από τισ απαιτοφμενεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ και ολοκλιρωςθ ςε WEB περιβάλλον. 

Απαιτιςεισ Λογιςμικοφ BI 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει μια λφςθ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ, βαςιηόμενθ ςε ενοποιθμζνθ, πλιρθ και ςυνεπι βάςθ, που κα  διακζτει 
τα δεδομζνα ςτο χριςτθ ςε μία μορφι απλι, κατανοθτι και χριςιμθ ςτθ λιψθ επιχειρθματικϊν 
αποφάςεων. 

Το Λογιςμικό Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (λογιςμικό Business Intelligence - BI) κα είναι το ςφςτθμα, 
ςτο οποίο κα καταλιγουν τα δεδομζνα που αντλοφνται από όλα τα απαραίτθτα πλθροφοριακά 
υποςυςτιματα και κα μετατρζπονται ςε πλθροφορία που κα βοθκά τθν διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων. 

Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα υποβολισ 
ερωτθμάτων, διενζργειασ ερευνϊν και παραγωγισ αναφορϊν απολογιςτικά με δυναμικά 
κριτιρια που ορίηονται κατά περίπτωςθ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Θ πλθροφορία αυτι κα 
μπορεί να αναηθτθκεί είτε ςτθν Αποκικθ Δεδομζνων (data warehouse) είτε από τισ παραγωγικζσ 
βάςεισ - πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Βαςικι λειτουργικότθτα του εν λόγω ςυςτιματοσ κα είναι ο 
ςυνδυαςμόσ των πλθροφοριϊν που είναι αποκθκευμζνεσ ςε διάφορα ετερογενι περιβάλλοντα, θ 
ολοκλιρωςι τουσ και θ παρουςίαςι τουσ ςε ζνα και μοναδικό ομογενζσ επιχειρθςιακό μοντζλο 
(Business Model). Οι αναλφςεισ των τελικϊν χρθςτϊν, κα βαςίηονται ςε αυτό το επιχειρθςιακό 
μοντζλο, κρφβοντασ τθν πολυπλοκότθτα των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων, απλοποιϊντασ τον 
τρόπο με τον οποίο εμφανίηεται θ διακζςιμθ πλθροφορία και παρζχοντασ μια και μοναδικι πθγι 
αλικειασ.  

Θ λφςθ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να βαςίηεται ςε ανοιχτά πρότυπα, και κα πρζπει να 
είναι ςε κζςθ να αντλεί και να ςυνδυάηει δεδομζνα από διάφορεσ τεχνολογίεσ (όπωσ για π.χ. 
Oracle DB, MS SQL Server, Flat Files, Multidimensional Cubes κ.ά.), χρθςιμοποιϊντασ native 
connectivity. Επίςθσ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ των αποτελεςμάτων 
και γενικότερα του περιβάλλοντοσ, με τισ ιδθ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ ι με μελλοντικζσ 
επενδφςεισ όπωσ για π.χ. Portals, Web-based Applications, MS Office κ.ά. Επίςθσ, κεωρείται πολφ 
ςθμαντικι θ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ και με διάφορεσ πολιτικζσ αςφαλείασ όπωσ MS Active 
Directory, Oracle Internet Directory, External DB Authentication κ.ά. Επιπροςκζτωσ κεωρείται 
απαραίτθτθ θ δυνατότθτα επιβολισ πολιτικϊν αςφαλείασ ςε επίπεδο εγγραφϊν (row level 
security), πινάκων και κολόνων ανάλογα με τον ρόλο του κάκε χριςτθ.  

Οι επιδόςεισ του εν λόγω ςυςτιματοσ κεωροφνται επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ. Γι αυτό το λόγο, κα 
πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςτο ζπακρο τθν επεξεργαςτικι ιςχφ και τισ δυνατότθτεσ των 
παραγωγικϊν βάςεων δεδομζνων, ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να παρζχει (θ ίδια εφαρμογι ι 
κάποια επζκταςθ αυτισ) και μθχανιςμοφσ που κα μποροφςαν μελλοντικά να βελτιϊςουν τθ 
διαχείριςθ και τθν επίδοςθ των ερωτθμάτων των χρθςτϊν, όπωσ για παράδειγμα clustering, load 
balancing ι ακόμθ και επιπλζον μθχανιςμοφσ caching.   

Τζλοσ, κα πρζπει θ λφςθ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ι κάποια επζκταςθ αυτισ, να παρζχει υψθλζσ 
δυνατότθτεσ επεκταςιμότθτασ. Ραράλλθλα κεωρείται πολφ ςθμαντικι θ δυνατότθτα μετάπτωςθσ 
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του ςυςτιματοσ ςε διάφορεσ πλατφόρμεσ όπωσ για παράδειγμα Linux, MS Windows κ.ά. με ι 
χωρίσ virtualization. 

Το ςφςτθμα MIS, Θα πρζπει να παρζχει ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ: 

 «Ρροειδοποιιςεισ - alert» ςφμφωνα με τα κριτιρια που κα τεκοφν ςτθν Μελζτθ 
εφαρμογισ,  

 Δυνατότθτα να ζχουν τισ πλθροφορίεσ ςε όποια μορφι ο χριςτθσ επικυμεί (γραφιματα, 
πίνακεσ, ςτιλεσ κτλ), 

 Δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε μια μόνο οκόνθ (dashboard) που να 
περιλαμβάνει ςυγκεντρωτικοφσ δείκτεσ για τον οργανιςμό, 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ ςτοιχείων (εφόςον επιτρζπεται από τον διαχειριςτι του 
ςυςτιματοσ) ςε μορφι .csv, .txt, .xml, .html, .tab, κλπ, 

 Δυνατότθτα ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ να ορίςουν και να δθμιουργιςουν ad hoc 
δείκτεσ από τα διακζςιμα δεδομζνα και να τουσ προςφζρουν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ, 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ δυναμικϊν “report” ανάλογα με τισ επιλογζσ του χριςτθ, που να 
μποροφν να εκτυπωκοφν, 

 Δυνατότθτεσ δθμιουργίασ εν δυνάμει πεδίων (variables) που να μποροφν να δεχτοφν τιμζσ 
από τον τελικό χριςτθ, 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ “what-if” ςεναρίων, 

 Δυνατότθτα  πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία με τθ χριςθ ενόσ web browser όπωσ οι 
Internet Explorer, Firefox, chrome, κλπ χωρίσ να προαπαιτείται εγκατάςταςθ λογιςμικοφ 
ςτον τελικό χριςτθ, 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε οποιαδιποτε βάςθ δεδομζνων αλλά και ταυτόχρονθ ςφνδεςθ ςε 
πολλαπλζσ βάςεισ δεδομζνων και αρχείων, 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ χαρτϊν ςτρατθγικισ (Scorecard & Strategy Management), ςε 
διάφορεσ μορφζσ όπωσ για παράδειγμα Strategy Maps, Strategy Trees, Fishbone Diagrams 
κλπ, 

 Δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ ςτοιχείων που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςε διαφορετικζσ και 
ετερογενείσ πθγζσ δεδομζνων, 

 Δυνατότθτα εμβάκυνςθσ ςτο περιεχόμενο και μετάβαςθσ ςε ςχετικζσ πλθροφορίεσ (drill 
down-up-across), 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων πεδίων και εφαρμογισ ςυναρτιςεων (π.χ. Time Series 
Analysis) μζςα από ζνα web browser, 

 Δυνατότθτα κακοδιγθςθσ των χρθςτϊν & παράδοςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε διάφορα 
κανάλια (π.χ. e-mail, κινθτζσ ςυςκευζσ, i-phone κλπ), 

 Δυνατότθτα απεικόνιςθσ πλθροφοριϊν ςε γεωγραφικοφσ χάρτεσ, 

 Δυνατότθτα πρόβλεψθσ μελλοντικϊν τιμϊν και εξόρυξθσ δεδομζνων με ςκοπό τον 
εντοπιςμό τάςεων και κρυμμζνων ςυςχετίςεων μζςα ςτα δεδομζνα, 

 Δυνατότθτα διαςταφρωςθσ ςτοιχείων και διόρκωςθσ αυτϊν (πχ διαςταφρωςθ με ςτοιχεία 
από νοςοκομεία ι τθ ςυνταγογράφθςθ). 

Επίςθσ, το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να προςφζρει δυνατότθτεσ: 

 Ρολυδιάςτατθσ ανάλυςθσ δεδομζνων (ΜOLAP) 

 Ρραγματοποίθςθσ εναλλακτικϊν ςεναρίων (What-if) 

 Εξόρυξθ δεδομζνων και γνϊςθσ 

Το υποςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα παρζχει επίςθσ δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ τόςο των 
αποτελεςμάτων όςο και του περιβάλλοντοσ με διάφορα επιμζρουσ υποςυςτιματα των φορζων. 
Θ ολοκλιρωςθ αυτι κα λαμβάνει χϊρα με τα πιο ευρζωσ διαδεδομζνα πρότυπα (π.χ. web 
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services), με ςκοπό τθν υλοποίθςθ μιασ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ υποςυςτιματοσ ΒΙ και 
άλλων περιφερειακϊν υποςυςτθμάτων. 

Για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων του Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει άδειεσ χριςθσ για 
τουλάχιςτον 25 χριςτεσ, του περιβάλλοντοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ.  

Χριςτεσ 

Θ Ραραγωγικι Λειτουργία, θ διαχείριςθ και θ εξζλιξθ του Συςτιματοσ κα υποςτθρίηεται από τουσ 
χριςτεσ του Συςτιματοσ. Ωσ εκ τοφτου το Σφςτθμα κα «βλζπει» διαφορετικζσ Ομάδεσ χρθςτϊν. Θ 
κάκε Ομάδα κα ζχει διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ, απαιτιςεισ και ρόλουσ ςε ςχζςθ με το Σφςτθμα. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνοδεφει τθν Επιχειρθςιακι του πρόταςθ με ςυγκεκριμζνθ Μελζτθ Χρθςτϊν-
ρόλων (job description) του Συςτιματοσ προςαρμοςμζνθ ςτθν Επιχειρθςιακι του Ρρόταςθ. 

Διακρίνουμε ενδεικτικά τρεισ (3) βαςικζσ Ομάδεσ Χρθςτϊν: 
1. Τελικοί χριςτεσ (End-users). Είναι θ κατθγορία των χρθςτϊν που παράγει τισ ςυνικεισ 

αναφορζσ. Αποτελοφν τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν και ανικουν οργανικά ςε διάφορα 
λειτουργικά τμιματα των φορζων 

2. Αναλυτζσ (Power users – analysts). Είναι θ κατθγορία των χρθςτϊν θ οποία παράγει 
αναφορζσ (ςυνικωσ αρκετά πιο ςφνκετεσ) κατά παραγγελία. 

3. Διαχειριςτζσ (Administrators). Θ κατθγορία αυτι αντιπροςωπεφει το ανϊτερο επίπεδο 
πρόςβαςθσ κακϊσ οι χριςτεσ αυτοί κα ρυκμίηουν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτο 
υποςφςτθμα και κα διαχειρίηονται τισ παραμζτρουσ του υποςυςτιματοσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να δείξει τον τρόπο με τον οποίο τα 
δεδομζνα αυτά κα παρουςιάηονται ςτουσ χριςτεσ (τθ διαμόρφωςθ των αναφορϊν - reporting 
format κτλ.), τα αντίςτοιχα παρεχόμενα ζντυπα, κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο εξαγωγισ των 
δεδομζνων αυτϊν, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτοφνται ειδικοφ τφπου αναφορζσ. 
Επιπλζον, το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ να 
ορίςουν και να δθμιουργιςουν ad hoc δείκτεσ από τα διακζςιμα δεδομζνα. 

Οι χριςτεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, κα ζχουν πλιρθ δικαιϊματα ςτθ πλατφόρμα τόςο για 
τθ ςυντιρθςι τθσ όςο και τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν, αναφορϊν, αναλφςεων κλπ. Το ςφςτθμα 
κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςτθ Ρφλθ πρόςβαςθσ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων με ςκοπό τθν πρόςβαςθ ςε αυτζσ από 
χριςτεσ που κα παρακολουκοφν τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςε «ςτατικζσ ςελίδεσ» με 
«δυναμικά πεδία». 

Εξωτερικοί Χριςτεσ του Συςτιματοσ 

Ρρόκειται για φορείσ του δθμόςιου τομζα κακϊσ και πολίτεσ που κζλουν να πάρουν ζτοιμεσ 
πλθροφορίεσ/αναφορζσ που βρίςκονται διακζςιμεσ ςτο ςφςτθμα.  

Υποςφςτθμα Αποκικθσ Δεδομζνων (Data Warehouse) 

Θα αναπτυχκεί Αποκικθ Δεδομζνων για τθν άντλθςθ και αξιοποίθςθ επιχειρθςιακισ γνϊςθσ από 
τισ πθγζσ δεδομζνων. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ είναι θ ζγκυρθ και δυναμικι πλθροφόρθςθ 
των ςτελεχϊν του Υπουργείου, των φορζων, των πολιτϊν κακϊσ και θ ςτιριξι τουσ ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων με τθ χριςθ ςφγχρονων και αποδοτικϊν τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ότι θ παραγωγικι λειτουργία του ςυςτιματοσ αποκικθσ 
δεδομζνων κα ξεκινιςει ςταδιακά και οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 
λειτουργίεσ τθσ αποκικθσ δεδομζνων πολφ πριν τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ 
λειτουργίασ του όλου ςυςτιματοσ. 
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Στο παρακάτω Σχιμα αποτυπϊνεται ενδεικτικό διάγραμμα Λειτουργικισ Αρχιτεκτονικισ τθσ 
αποκικθσ δεδομζνων. Στο διάγραμμα επιχειρείται θ ςφαιρικι παρουςίαςθ των επιχειρθςιακϊν 
λειτουργιϊν και δεδομζνων (business functions & data) του υποςυςτιματοσ που αναλφονται ςτθ 
ςυνζχεια. 
 
 
 

 
 
 

Το υποςφςτθμα Αποκικθσ Δεδομζνων κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επεξεργάηεται μεγάλο όγκο 
δεδομζνων που κα προζρχονται από τα παραγωγικά ςυςτιματα. Θ επεξεργαςία των ςτοιχείων 
αυτϊν, ο κακαριςμόσ τουσ, θ ολοκλιρωςι τουσ κακϊσ επίςθσ και οι κατάλλθλοι υπολογιςμοί κα 
πρζπει να γίνονται εντόσ χρονικοφ πλαιςίου που κα οριςκεί κατά τθν ανάλυςθ των ςυςτθμάτων 
και τθν μελζτθ εφαρμογισ. 

Σχετικά με τθν αποκικθ δεδομζνων και τθν υποδομι data warehouse, ο Ανάδοχοσ ςτθν 
προςφορά του κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τισ εξισ διαδικαςίεσ: 

 Υλοποίθςθ υποδομισ data warehouse και μθχανιςμϊν φόρτωςθσ των δεδομζνων. 

 Υλοποίθςθ διαδικαςίασ επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων. 

 Αναλυτικι τεκμθρίωςθ των παραπάνω διαδικαςιϊν. 

 Δθμιουργία πλάνου «Database Purge» για τα τελευταία 5 χρόνια, ϊςτε να είναι διακζςιμα 
αμζςωσ εκείνα τα ςτοιχεία, που κα είναι ςθμαντικά για τθ ςωςτι λειτουργία του 
Συςτιματοσ, ενϊ τα υπόλοιπα να αποκθκεφονται ςε άλλα αποκθκευτικά μζςα. 

Στάδιο Α. Άντλθςθ και Φόρτωςθ Δεδομζνων - Διαδικαςία εξαγωγισ και ομογενοποίθςθσ των 
πρωτογενϊν δεδομζνων από τουσ  αντίςτοιχουσ φορείσ. 

Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυϊασ 
(MIS-BI) εξαρτάται από τθν ποςότθτα αλλά και τθν ποιότθτα των δεδομζνων που κα 
τροφοδοτοφνται ςτο ςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ. Γι αυτό το λόγο κα πρζπει ο ανάδοχοσ 
να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ανάλυςθ των πλθροφοριϊν που κα αντλθκοφν από τα 
παραγωγικά ςυςτιματα. 

Extraction – transformation 
and loading (ETL layer) 

MIS – BI – DM PLATFORM 

Staging area 

MOLAP – data mining – data marts 
(data layer) 
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Το ςφνολο των πθγϊν οι οποίεσ κα τροφοδοτιςουν με δεδομζνα τθν Αποκικθ Δεδομζνων 
αποτελείται από τα λογιςτιρια των αντίςτοιχων φορζων. Βάςθ των απαιτιςεων που κα 
προςδιοριςκοφν ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί από τον 
ανάδοχο θ κατάλλθλθ ανάλυςθ των κατθγοριϊν των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων, ζτςι ϊςτε να 
οριςκεί θ απαραίτθτθ δομι και γραμμογράφθςθ των πλθροφοριϊν που κα μεταφερκοφν ςτθν 
αποκικθ δεδομζνων.  

Επιπρόςκετα κα οριςκεί ο τρόποσ με τον οποίο οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ κα εξάγονται από 
τα πρωτογενι ςυςτιματα και κα μεταβιβάηονται ςε μια ενιαία υποδομι (staging) από όπου κα 
ξεκινά θ φόρτωςθ των δεδομζνων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προδιαγράψει τθν γραμμογράφθςθ 
των απαραίτθτων πλθροφοριϊν κακϊσ επίςθσ και τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ προκαταρκτικοφ 
ελζγχου με ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ πωσ τα δεδομζνα είναι ολοκλθρωμζνα. Οι προκαταρκτικοί 
αυτοί ζλεγχοι κα ζχουν να κάνουν τόςο με τθν ποιοτικι ςφςταςθ των απαιτοφμενων πεδίων (π.χ. 
ελλιπι ςτοιχεία, κόρυβοσ, αςυνζπειεσ) όςο και με τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν. Σε 
περίπτωςθ για παράδειγμα που οι πλθροφορίεσ εξάγονται υπό τθν μορφι αρχείων text (ascii 
file), κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται πωσ εξάγονται και μεταφζρονται όλα τα απαραίτθτα αρχεία, 
τα οποία κα ζχουν ςωςτι θμερομθνία, μζγεκοσ κλπ. Σε περίπτωςθ που τα αρχεία είναι ελλιπι, 
κα πρζπει να λαμβάνονται οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ ι θ απόρριψθ τουσ. Οι 
διαδικαςίεσ εξαγωγισ και μεταφοράσ κα πρζπει να είναι αυτοματοποιθμζνεσ με ςκοπό τθν 
ελάχιςτθ παρζμβαςθ των χρθςτϊν/διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Θ τελικι ςυχνότθτα 
ςυγχρονιςμοφ κα οριςτικοποιθκεί κατά το ςτάδιο μελζτθσ τθσ εφαρμογισ, όμωσ δεν κα πρζπει 
να ξεπζρνα τθ μία μζρα. Κατά τισ διαδικαςίεσ ςυγχρονιςμοφ, κα πρζπει για τα εκάςτοτε 
πλθροφοριακά ςυςτιματα να προδιαγραφοφν και να περιγραφοφν  ο τρόποσ και τθν 
μεκοδολογία εντοπιςμοφ, εξαγωγισ και μεταφοράσ των νζων και μόνο δεδομζνων, με ςκοπό τθν 
καλφτερθ και πιο παραγωγικι/γριγορθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν 
κατά το δυνατό ελάχιςτθ δυνατι επιβάρυνςθ των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων. 

Ζχοντασ λάβει υπ’όψιν τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ ανάγκεσ του υπουργείου αλλά και τισ 
υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ και υποδομζσ, θ λφςθ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ που κα υλοποιθκεί 
κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει διαδικαςίεσ φόρτωςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ αποκικθσ 
δεδομζνων, δθμιουργίασ κεματικϊν ενοτιτων και ανάπτυξθσ κεςμοκετθμζνων αναφορϊν αλλά 
και ad-hoc αναλφςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει κάκε ζνασ από τουσ φορείσ να παράγει και 
να παραδίδει τι απαραίτθτεσ οντότθτεσ. Θ γραμμογράφθςθ κα πρζπει να είναι 
προδιαγεγραμμζνθ και ςτακερι, ανεξάρτθτα από το εκάςτοτε ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε να μθν 
επεκτακεί θ υλοποίθςθ ςε κζματα εκτενοφσ εναςχόλθςθσ με αντικείμενα όπωσ λεπτομερι 
ανάλυςθ των πθγαίων ςυςτθμάτων, των αναγκϊν κλπ. Θ παραγωγι, των οντοτιτων αυτϊν κα 
είναι υπευκυνότθτα των εκάςτοτε πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων,  και κα περιλαμβάνει 
διαδικαςίεσ μεταςχθματιςμοφ των δεδομζνων, υπολογιςμοφ των επικυμθτϊν πεδίων αλλά και 
ελζγχου τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων. 

Θ εκμετάλλευςθ των τελικϊν αρχείων κα απαρτίηει μζροσ των αρμοδιοτιτων του αναδόχου του 
ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να λαμβάνει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και να τισ μεταφζρει ςτθν 
κεντρικι αποκικθ δεδομζνων. Οι διαδικαςίεσ ETL (εξαγωγισ, μεταςχθματιςμοφ και φόρτωςθσ) 
των εν λόγω πλθροφοριϊν κα πρζπει να είναι οι ελάχιςτεσ δυνατζσ, μζςω των οποίων τα 
δεδομζνα κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ (data marts). Κάκε 
κεματικι ενότθτα κα πρζπει με τθν ςειρά τθσ να περιζχει τουσ αντίςτοιχουσ fact tables (πίνακεσ) 
και διαςτάςεισ. Οι εν λόγω δομζσ κα πρζπει να αποκθκεφονται υπό τθν μορφι ςχθμάτων αςτζρα 
ι χιονονιφάδασ (star ι snowflake) και να ενθμερϊνονται με τισ αλλαγζσ των δεδομζνων. Τα data 
marts που κα δθμιουργθκοφν κα μποροφν να είναι ανεξάρτθτα για κάκε φορζα, χωρίσ να είναι 
απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτα διαφορετικά data marts. Θα μπορεί για 
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παράδειγμα θ τελικι υποδομι να φιλοξενιςει για κάκε φορζα 1 τελικό data mart για κάκε 
κεματικι ενότθτα. Σε κάκε περίπτωςθ αυτά κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθ μελζτθ εφαρμογισ. 

Στο τελικό επίπεδο κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν και να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ (subject areas) που κα εξυπθρετοφν τθν παραγωγι των τελικϊν αναφορϊν και 
αναλφςεων. Λόγω τθσ φφςθσ των δεδομζνων και του επιπζδου λεπτομζρειασ, των διαφορετικϊν 
ςυςτθμάτων, οι αναφορζσ κα αντλοφν ςτοιχεία από τα απομονωμζνα data marts, χωρίσ να είναι 
αναγκαίοσ ο ςυνδυαςμόσ ι θ ενοποίθςθ των πλθροφοριϊν. 

Μζςα από τισ τελικζσ κεματικζσ ενότθτεσ, οι τελικοί χριςτεσ κα ζχουν επίςθσ τθ δυνατότθτα να 
δθμιουργοφν και ad-hoc αναλφςεισ, ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία που κα ζχουν ςυμπεριλθφκεί είτε 
ςτισ διαςτάςεισ είτε ςτα μετρίςιμα πεδία. 

Θ εν λόγω πικανι υλοποίθςθ κα προςφζρει μια πολφ καλι υποδομι ςτθν οποία κα μποροφμε να 
βαςίςουμε τθν ευζλικτθ, ζγκυρθ, ζγκαιρθ, εφκολθ και γριγορθ δθμιουργία αναλφςεων. 
Ραράλλθλα κα ζχουμε τθ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ εν λόγω λφςθσ με νζα ςτοιχεία και τθν 
ανάπτυξθ νζων κεματικϊν ενοτιτων και αναλφςεων μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα.  

Στο ςτάδιο τθσ άντλθςθσ των δεδομζνων κα πρζπει να προβλζπονται τα παρακάτω: 

 Το λογιςμικό άντλθςθσ δεδομζνων κα πρζπει να ςυνεργάηεται με διαφορετικοφ τφπου 
πλατφόρμεσ υλοποίθςθσ βάςεων δεδομζνων και να εκμεταλλεφεται πλιρωσ 
χαρακτθριςτικά όπωσ query optimization, bulk loading, κ.λ.π. 

 Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ διαχείριςθ των meta-data, θ χρονοδρομολόγθςθ 
(scheduling), θ παράλλθλθ εργαςία μεταξφ διαφορετικϊν πθγϊν δεδομζνων κακϊσ και να 
εξαςφαλίηεται θ scalability του λογιςμικοφ. 

Στο τελικό ςτάδιο τθσ παράδοςθσ τθσ υποδομισ data warehouse, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ 
ςυνεχισ επικαιροποίθςθ των δεδομζνων που τθροφνται ςτθν Αποκικθ Δεδομζνων. Θ ενθμζρωςθ 
από τισ επιχειρθςιακζσ βάςεισ δεδομζνων κα πρζπει να γίνεται μζςω αυτόματων μθχανιςμϊν οι 
οποίοι κα εκτελοφνται περιοδικά, με περιοδικότθτα που κα κακοριςτεί κατά τθν ανάλυςθ των 
διαδικαςιϊν – μελζτθ εφαρμογισ. Κατά τθν υλοποίθςθ των μθχανιςμϊν αυτϊν, κα πρζπει, ςτο 
επίπεδο των πθγϊν δεδομζνων, να λθφκοφν υπ’ όψθ παράγοντεσ όπωσ θ ςυχνότθτα ενθμζρωςθσ 
από τα παραγωγικά ςυςτιματα, ο όγκοσ και θ μορφι των δεδομζνων, ο φόρτοσ λειτουργίασ των 
ςυςτθμάτων ςτα οποία βρίςκονται τα δεδομζνα κ.λ.π. ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ελάχιςτθ 
δυνατι επιβάρυνςθ των ςυςτθμάτων των πθγϊν δεδομζνων. 

Τζλοσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ ςτο επίπεδο αυτό. Θα 
είναι δυνατι θ προςκικθ νζων πθγϊν δεδομζνων είτε από εςωτερικοφσ είτε από εξωτερικοφσ 
φορείσ. Στθν τελευταία περίπτωςθ, ο μθχανιςμόσ άντλθςθσ και επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων 
κα υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον εξωτερικό φορζα. 

Στάδιο Β.  Ραρουςίαςθ των Δεδομζνων 

Ο Ανάδοχοσ, αφοφ ολοκλθρϊςει το Στάδιο Α κα πρζπει να προχωριςει ςτο μεταςχθματιςμό, τθν 
οργάνωςθ και τθν αποκικευςι τουσ ςτο τελικό ςτάδιο τθσ αποκικθσ δεδομζνων (Access layer) 
με τρόπο που να διευκολφνει τθν αναλυτικι επεξεργαςία για τθ λιψθ αποφάςεων. 

Τα δεδομζνα κα πρζπει να είναι οργανωμζνα και αποκθκευμζνα κατά τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε να 
είναι διακζςιμα και εφκολα προςβάςιμα ςτουσ χριςτεσ, είτε μζςω των κατάλλθλων αναφορϊν, 
είτε μζςω ad hoc ερωτθμάτων, είτε μζςω άλλων εφαρμογϊν αναλυτικισ επεξεργαςίασ και 
ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, είτε μζςω των μοντζλων ανάλυςθσ ςεναρίων προςομοίωςθσ και 
προβλζψεων τθσ εφαρμογισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ. 
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Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και του ςυςχετιςμοφ των πρωτογενϊν δεδομζνων αλλά και τθσ 
αναλυτικισ επεξεργαςίασ που κα πρζπει να καλφπτει το ςφςτθμα, κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ 
μοντζλων για πολυδιάςτατθ επεξεργαςία.  

Στο τελικό επίπεδο (Access layer), θ πλθροφορία κα μεταςχθματίηεται και κα αποκθκεφεται ςε 
δομζσ που εξυπθρετοφν τθν καλφτερθ, ταχφτερθ και πιο ευζλικτθ παραγωγι αναλφςεων. Οι 
δομζσ αυτζσ κα είναι ςε απο-κανονικοποιθμζνθ μορφι (de-normalized) και κα αποτελοφνται για 
παράδειγμα από Star Schemas, Snowflake Schemas, προχπολογιςμζνων (aggregate και summary) 
πινάκων κ.λ.π. Ραράλλθλα, ο τρόποσ αποκικευςθσ των δεδομζνων κα πρζπει να προβλζπει και 
τθν μελλοντικι εξόρυξθ αυτϊν με ειδικοφσ αλγόρικμουσ εξόρυξθσ δεδομζνων (Data Mining) ι και 
εφαρμογισ πολυδιάςτατων δομϊν (M)OLAP. Οι δομζσ αυτζσ κα μποροφν να εξυπθρετιςουν 
ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ What-if ςεναρίων, προβλζψεων, εντοπιςμοφ περιπτϊςεων απάτθσ, 
ομαδοποίθςθσ και κατθγοριοποίθςθσ των δεδομζνων κ.λ.π. 

Το μοντζλο δεδομζνων του data warehouse (μοντζλο διαςτάςεων) πρζπει να χαρακτθρίηεται 
από:  

 τθν κατανόθςθ του από τουσ επιχειρθςιακοφσ χριςτεσ (ευκολότερα από ότι το ςχιμα 
ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων OLTP ςυςτθμάτων που ςυνικωσ είναι πολυπλοκότερο), 

 τθν διευκόλυνςθ των ερωτθμάτων (query performance) και 

 τθν ευκολία προςαρμογισ ςε αλλαγζσ (π.χ. προςκικθ νζων πθγϊν δεδομζνων από 
εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ φορείσ). 

Επίςθσ πρζπει να είναι προςανατολιςμζνο ςτθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν, κάτι που διευκολφνει τθν χριςθ του για τθν υποςτιριξθ 
αποφάςεων. 

Απαιτείται θ αποκικευςθ επαρκϊσ λεπτομερϊν δεδομζνων (fine grained data), ϊςτε οι χριςτεσ 
να είναι ςε κζςθ να υποβάλλουν εξειδικευμζνεσ ερωτιςεισ. Το επίπεδο λεπτομζρειασ 
(granularity) των δεδομζνων πρζπει αφενόσ να είναι επαρκζσ, αφετζρου να είναι ςυμβατό με τισ 
αποκθκευτικζσ και υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ του ςυςτιματοσ. 

Κατά τθ μελζτθ εφαρμογισ ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει «Αρχικό Σχεδιαςμό τθσ αποκικθσ 
δεδομζνων», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: αναγνϊριςθ των κεματικϊν περιοχϊν, των ομάδων των 
χρθςτϊν και των απαιτιςεων τουσ, των πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων, το κακοριςμό 
των διαςτάςεων (dimensions) των δεδομζνων και των μζτρων (measures) τουσ, το τθροφμενο 
βάκοσ ανάλυςθσ, τθ ςυχνότθτα και τον τρόπο ανανζωςθσ, τισ ομαδοποιιςεισ και τισ ςχζςεισ 
μεταξφ των δεδομζνων και ςχεδιαςμό των κατάλλθλων δομϊν δεδομζνων (data marts, cubes, 
relational tables) για τθν υποςτιριξθ των κεματικϊν περιοχϊν και τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία 
ενιαία αποκικθ δεδομζνων.  

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ που κα παρζχονται από τθν αποκικθ δεδομζνων ςτο ςτάδιο τθσ 
παρουςίαςθσ των δεδομζνων κα είναι οι ακόλουκεσ: 

 Εκτζλεςθ ερωτθμάτων ανάλυςθσ (roll-up, drill-down, drill-across, drill-through, slicing, 
dicing, pivoting κ.λ.π), δθμιουργία γραφθμάτων και δθμιουργία αναφορϊν. 

 Αποκθκευμζνα ερωτιματα και αναφορζσ που καλφπτουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ των 
αρμόδιων ςτελεχϊν του Υπουργείου και των φορζων. 

 Τιρθςθ μετά-δεδομζνων (metadata) ςε όλο το εφροσ τθσ αποκικθσ δεδομζνων (οριςμοί, 
κωδικοποιιςεισ, περιγραφζσ, υποδείγματα χριςθσ - usage patterns, κ.λ.π.). 

 Χριςθ μζςω web-browser των εργαλείων ανάλυςθσ που κα παραςχεκοφν. 

 Ρραγματοποίθςθ ιςτορικισ ανάλυςθσ. 

 Αναγνϊριςθ και ανάλυςθ τάςεων. 
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 Οριςμόσ και παρακολοφκθςθ δεικτϊν. 

 Καταγραφι ενεργειϊν (logging-usage tracking) 

Ο «Αρχικόσ Σχεδιαςμόσ τθσ Αποκικθσ Δεδομζνων» πρόκειται να πραγματοποιθκεί από τον 
Ανάδοχο ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ζπειτα από αρχικι καταγραφι των απαιτιςεων των 
αρμόδιων ςτελεχϊν του Υπουργείου. 

Λογιςτικά ςτοιχεία προσ παρακολοφκθςθ 

Τα δεδομζνα που κα αποςτζλλονται ςτθν κεντρικι πλατφόρμα από κάκε λογιςτιριο 
περιλαμβάνουν: 
 
Αρχείο Ραραςτατικϊν 

Κωδικόσ Φορζα Κωδικόσ Κλάδου Κωδικόσ Τομζα 

Θμερομθνία παραςτατικοφ Είδοσ παραςτατικοφ Αρικμόσ παραςτατικοφ 

 Αρικμόσ εγγραφισ Αρικμόσ εντάλματοσ Θμερομθνία εντάλματοσ 

Θμερομθνία ειςαγωγισ Θμερομθνία μεταβολισ Ζνδειξθ ενθμζρωςθσ 

Ζνδειξθ ακφρωςθσ Αιτιολογία Δικαιοφχοσ 

Ζνδειξθ εξόφλθςθσ Κωδικόσ χριςτθ Συνολικό ποςό 

 
Αρχείο Ενταλμάτων 

Κωδικόσ Φορζα Κωδικόσ Κλάδου Κωδικόσ Τομζα 

Θμερομθνία εντάλματοσ Θμερομθνία επιταγισ Θμερομθνία εξόφλθςθσ 

Θμ/νία εντολισ πλθρωμισ Είδοσ εντάλματοσ Αρικμόσ εντάλματοσ 

Ζτοσ προυπ/ςμοφ Σφνολο εντάλματοσ Ρλθρωτζο ποςό 

Απόφαςθ ΔΣ Δικαιοφχοσ Αιτιολογία 

Συνθμμζνα   

 
Αρχείο Κίνθςθσ λογαριαςμϊν Γενικισ Λογιςτικισ 

Κωδικόσ Φορζα Κωδικόσ Κλάδου Κωδικόσ Τομζα 

Θμερομθνία παραςτατικοφ Είδοσ παραςτατικοφ Αρικμόσ παραςτατικοφ 

Αρικμόσ εγγραφισ Κωδικόσ λογ/ςμοφ Αφξων αρικμόσ 

Χρζωςθ Ρίςτωςθ Αιτιολογία 

 Ζνδειξθ ενθμζρωςθσ Αρικ. εγγραφισ AM Συναλλαςςομζνου 

Ζνδειξθ εξόφλθςθσ Ζνδειξθ ακφρωςθσ Κωδικόσ χριςτθ 

 
Αρχείο Κίνθςθσ λογ/ςμϊν Ρροχπολογιςμοφ 

Κωδικόσ Φορζα Κωδικόσ Κλάδου Κωδικόσ Τομζα 

Θμερομθνία παραςτατικοφ Είδοσ παραςτατικοφ Αρικμόσ παραςτατικοφ 

Αρικμόσ εγγραφισ Κωδικόσ λογ/ςμοφ Αφξων αρικμόσ 

Χρζωςθ Ρίςτωςθ Αιτιολογία 

Ζνδειξθ ενθμζρωςθσ Ζνδειξθ ακφρωςθσ Κωδικόσ χριςτθ 

 
Αρχείο Κίνθςθσ λογ/ςμϊν Ενταλμάτων 

Κωδικόσ Φορζα Κωδικόσ Κλάδου Κωδικόσ Τομζα 

Θμερομθνία εντάλματοσ Αρικμόσ εντάλματοσ ο Κωδικόσ λογ/ςμοφ 

Αφξων αρικμόσ  Χρζωςθ Ρίςτωςθ 

Αιτιολογία Κωδικόσ χριςτθ Θμερομθνία γραμματίου 
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Αρικμόσ γραμματίου Ζνδειξθ κράτθςθσ  

Τα δεδομζνα τα οποία κα καλείται το MIS να προςφζρει ςε: 

 Επίπεδο τομζα 

 Επίπεδο κλάδου 

 Επίπεδο Φορζα 

 Σφνολο φορζων 

Ρου Ρεριλαμβάνουν: 

 ΕΣΟΔΑ 
o Αςφαλιςτικζσ Ειςφορζσ 

o Ειςφορζσ αςφαλιςμζνων 
o Ειςφορζσ εργοδότθ 

o Φόροι - τζλθ - δικαιϊματα 
o Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

o Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχόμενα, από Δθμοςίουσ 
Αςφαλιςτικοφσ Φορείσ 

o Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχόμενα από ΝΡΙΔ και 
ιδιϊτεσ 

o Λοιπά ζςοδα από Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα(εκτόσ από προςφορά 
υγειονομικϊν υπθρεςιϊν) 

o Ειςπράξεισ υπζρ τρίτων 
o Ειςπράξεισ υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
o Ειςπράξεισ υπζρ φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
o Ειςπράξεισ υπζρ λοιπϊν νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων 

o Ζςοδα από τόκουσ χρεογράφων και τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
o Λοιπά ζςοδα 
o Επιχορθγιςεισ-Μεταβιβάςεισ 

o Από Τακτικό Ρρουπ/ςμό 
o Από ΡΔΕ 
o Από λοιποφσ φορείσ τθσ Γεν Κυβζρνθςθσ 
o Από EE και λοιποφσ φορείσ 

o Ζςοδα από πωλιςεισ ι λιξεισ χρεογράφων 
o Ζςοδα από πωλιςεισ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ζντοκα γραμμάτια, ομόλογα) 
o Ζςοδα από πωλιςεισ ι λιξεισ λοιπϊν ομολόγων (ομόλογα τραπεηϊν εταιρειϊν 

κλπ) 
o Ζςοδα από πωλιςεισ μετοχϊν - λοιπϊν ςυμμετοχϊν 
o Ζςοδα από πωλιςεισ αμοιβαίων κεφαλαίων 

o Επιςτροφζσ από χορθγιςεισ δανείων 
o Ζςοδα από ςφναψθ δανείων 

 ΕΞΟΔΑ 
o Μιςκοί 

o Βαςικοί 
o Επιδόματα 
o Εργοδοτικζσ ειςφορζσ (βαςικοί + επιδόματα) 

o Συντάξεισ 
o Κφριεσ Συντάξεισ 
o Συντάξεισ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ-Μερίςματα 
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o Ραροχζσ 
o Ραροχζσ καταβαλλόμενεσ ςε ιδιϊτεσ και φορείσ ιδιωτικοφ τομζα και Λοιπζσ 

Ραροχζσ 
o Ραροχζσ καταβαλλόμενεσ ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

o Αποδόςεισ ειςπράξεων υπζρ τρίτων 
o Αποδόςεισ υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
o Αποδόςεισ υπζρ φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
o Αποδόςεισ υπζρ λοιπϊν νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων 

o Ρλθρωμζσ για τόκουσ 
o Ρρομικεια καταναλωτικϊν και λοιπϊν αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ 
o Ρλθρωμζσ για παροχι υπθρεςιϊν 
o Ρλθρωμζσ για μεταβίβαςθ ειςοδθμάτων ςε τρίτουσ (επιχορθγιςεισ -επιδοτιςεισ) 

o Ρλθρωμζσ για μεταβίβαςθ ειςοδθμάτων ςε φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ 
o Ρλθρωμζσ για μεταβίβαςθ ειςοδθμάτων ςε λοιποφσ φορείσ και φυςικά 

πρόςωπα 
o Λοιπά ζξοδα 
o Επενδφςεισ 
o Αγορζσ χρεογράφων, εκ των οποίων 

o Αγορζσ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ζντοκα γραμμάτια, ομόλογα) 
o Αγορζσ λοιπϊν ομολόγων (ομόλογα τραπεηϊν, εταιρειϊν κλπ) 
o Αγορζσ μζτοχων - λοιπϊν ςυμμετοχϊν 
o Αγορζσ αμοιβαίων κεφαλαίων 

o Χορθγιςεισ δανείων ςε τρίτουσ 
o Ρλθρωμζσ για χρεολφςια 

 ΙΣΟΗΥΓΙΟ (ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ) 
o Μεταβολι χρθματικϊν διακεςίμων αφξθςθ (+) μείωςθ (-) 
o Διαφορά για ςυμφωνία (Σφάλμα) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
o Διακζςιμα 

o Ταμείο (μετρθτά και επιταγζσ) 
o Κατακζςεισ ςτθ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
o Κατακζςεισ ςτισ λοιπζσ τράπεηεσ 

o Χρεόγραφα 
o Τίτλοι Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ζντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 
o Μετοχζσ - λοιπζσ ςυμμετοχζσ 
o Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

o Δάνεια προσ τρίτουσ 
o Απαιτιςεισ ζναντι τρίτων 

o Απαιτιςεισ από φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
o Απαιτιςεισ από λοιποφσ φορείσ 

o Δάνεια από πιςτωτικά ιδρφματα και Οργανιςμοφσ 
o Ανεξόφλθτεσ υποχρεϊςεισ 

o Ανεξόφλθτεσ υποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
o Εκ των οποίων ςε κακυςτζρθςθ 90+ θμερϊν από τθν θμερομθνία υποχρζωςθσ 

εξόφλθςθσ 
o Ανεξόφλθτεσ υποχρεϊςεισ ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
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o Εκ των οποίων ςε κακυςτζρθςθ 90+ θμερϊν από τθν θμερομθνία υποχρζωςθσ 
εξόφλθςθσ 

 ΛΟΙΡΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
o Αρικμόσ μιςκοδοτοφμενου προςωπικοφ 
o Μζςεσ αποδοχζσ 

Επιπρόςκετα ςε μεγαλφτερθ ανάλυςθ κα πρζπει να προκφψουν δείκτεσ που καλφπτουν: 

 Ραροχζσ ςυντάξεων ανά είδοσ και φορζα 

 Ραροχζσ υγείασ ανά είδοσ και φορζα 

 Ραροχζσ πρόνοιασ ανά είδοσ και φορζα 

 Ζξοδα διοίκθςθσ και λειτουργίασ 

 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, περιλαμβανομζνων προςκζτων μελϊν 

 Συμμετοχι του κράτουσ ςτισ ειςφορζσ 

 Κοινωνικοί πόροι ςτισ ειςφορζσ 

Συνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ 

Είναι εμφανζσ πωσ ο ανάδοχοσ του υποζργου αυτοφ κα βρίςκεται ςε άριςτθ ςυνεργαςία με τθν 
ΘΔΙΚΑ ΑΕ. 

Αυτό γιατί: 

 Ζχει τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ των ΦΚΑ,  

 Ζχει μεγάλθ εγκατεςτθμζνθ βάςθ εφαρμογϊν ςτουσ ΦΚΑ, 

 Γνωρίηει τισ ιδιοςυγκραςίεσ των ΦΚΑ. 

Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ορίηεται ςτο υποζργο αυτό ωσ VENDOR (βαςικόσ προμθκευτισ) του αναδόχου, που 
κα του παρζχει: 

 Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ λογιςτθρίου (ειδικά για τθ ςφνδεςθ τθσ 
εφαρμογισ λογιςτθρίου ΘΔΙΚΑ ΑΕ με το MIS-BI), 

Εκτόσ του ρόλουσ τθσ ωσ ανακζτουςα αρχι. 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ λογιςτθρίων ΦΚΑ 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίηεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των λογιςτθρίων με τισ εφαρμογζσ 
που λειτουργοφν ςιμερα (πριν και μετά τθν ενοποίθςθ). Επίςθσ ςτθν τελευταία ςτιλθ 
εμφανίηονται τα ςθμεία που ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςτοιχεία ςτο ςφςτθμα MIS-BI. 
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  Ν.3655 / 2008  ( <<<  Συγχϊνευςθ ) ( <== Τομζασ με Οικ.& Λογ. Αυτοτζλεια)   

ΜΕΤΑ  ΡΙΝ   

ΦΟΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΟ Εφαρμογι λογιςτθρίου Δεδομζνα ΦΚΑ 

        

ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ 

Κλάδοσ 
Σφνταξθσ 

  

<<<<
< 

(από 1/8/2007) ΤΣΕΑΡΓΣΟ ΟΡΣ ΙΚΑ  Κεντρικά 

    ΤΣΡ-ΘΣΑΡ ΟΡΣ ΙΚΑ   

    ΤΣΡ-ΕΤΕ ΟΡΣ ΙΚΑ   

    ΤΣΡ-ΤΕ ΟΡΣ ΙΚΑ   

   Σφνταξθσ ΤΑΡΑΕ-Ε ΟΡΣ ΙΚΑ   

   Σφνταξθσ ΤΑΡ-ΟΤΕ ΟΡΣ ΙΚΑ   

   Σφνταξθσ ΤΑΡ-ΕΤΒΑ ΟΡΣ ΙΚΑ   

ΤΑΡ-ΔΕΘ 
<===

=  Σφνταξθσ 
ΟΑΡ-ΔΕΘ 

ΟΡΣ ΙΚΑ 
  

Κλάδοσ 
Αςκενείασ 

ΕΛΞ 
<===

= Αςκενείασ 
ΤΑΞΥ 

ΟΡΣ ΙΚΑ 
  

  
<<<<

< Αςκενείασ 
ΤΑΡ ΕΑΡΙ 

ΟΡΣ ΙΚΑ 
  

        

        

  ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Λογιςτιριο εταιρείασ Di Micro (NoRisc) ζωσ 31/12/2011, Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ από 1/1/2012 
Κεντρικά από 
1/1/12 

  ΟΑΕΕ - ΡΕΙΦ. Δ/ΝΣΘ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΘΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ  (Oracle)   

  ΟΑΕΕ - ΡΕΙΦ. Δ/ΝΣΘ ΙΛΙΣΙΩΝ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ  (Oracle)   

ΟΑΕΕ 

  

            

  
  

        

          

Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΑ <===
= 

  ΤΕΑΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ  (Oracle)   

ΤΕΑΡΥΚ   ΤΕΑΚΔΡΥΚ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ  (Oracle)   

  
  

  
        

          

        

        

  ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  ΕΤΑΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ  (Oracle) λογιςτιριο 

ΕΤΑΑ 
Κυρία 

Αςφάλιςθ 

ΤΣΜΕΔΕ 
<===

= 

Κυρίασ Σφνταξθσ ΤΣΜΕΔΕ Εφαρμογι τθσ μθχανογράφθςθσ του ΤΣΜΕΔΕ λογιςτιριο 

ΤΣΑΥ Κυρίασ Σφνταξθσ ΤΣΑΥ Λογιςτιριο που εμπεριζχεται ςε Ο.Ρ.Σ. τθσ εταιρείασ HOL λογιςτιριο 

ΤΑΝ   Τ Νομικϊν  Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 
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Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΜΕΔΕ 
<===

= 

Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΣΜΕΔΕ Εφαρμογι τθσ μθχανογράφθςθσ του ΤΣΜΕΔΕ λογιςτιριο 

ΤΑΣ Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΑΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΔ ΚΕΑΔ Τ Νομικϊν  Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

Ρρόνοιασ 

ΤΡΜΕΔΕ 

<===
= 

Εφάπαξ Ραροχϊν ΤΣΜΕΔΕ Εφαρμογι τθσ μθχανογράφθςθσ του ΤΣΜΕΔΕ λογιςτιριο 

ΤΡΥ Ρρόνοιασ  ΤΣΑΥ Λογιςτιριο που εμπεριζχεται ςε Ο.Ρ.Σ. τθσ εταιρείασ HOL λογιςτιριο 

ΤΡΔΑ Ρρόνοιασ  ΤΡΔΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΡΔΡ Ρρόνοιασ  ΤΡΔΡ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΡΔΘ Ρρόνοιασ  ΤΡΔΘ Εφαρμογι εταιρείασ OTS λογιςτιριο 

ΤΡΔΕ   ΤΡΔΕ Εφαρμογι NoRisk εταιρείασ Di Micro λογιςτιριο 

ΤΡΣ Ρρόνοιασ  ΤΑΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΡΕΔΕ   ΤΡΕΔΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΡΜΕΔΕ Ειδικϊν Ραροχϊν ΤΣΜΕΔΕ Εφαρμογι τθσ μθχανογράφθςθσ του ΤΣΜΕΔΕ λογιςτιριο 

ΕΤΑΑ Υγείασ 

ΤΥΜΕΔΕ 

<===
= 

Υγείασ ΤΣΜΕΔΕ Εφαρμογι τθσ μθχανογράφθςθσ του ΤΣΜΕΔΕ λογιςτιριο 

ΤΥΥ Αςκενείασ  ΤΣΑΥ Λογιςτιριο που εμπεριζχεται ςε Ο.Ρ.Σ. τθσ εταιρείασ HOL λογιςτιριο 

ΤΥΔΑ Αςκενείασ  ΤΡΔΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΥΔΡ Αςκενείασ  ΤΡΔΡ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΥΔΘ Αςκενείασ  ΤΡΔΘ Εφαρμογι εταιρείασ OTS λογιςτιριο 

ΤΥΔΕ Αςκενείασ ΤΥΔΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΥΣ Αςκενείασ  ΤΑΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

        

        

  ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  ΕΤΑΡ-ΜΜΕ (όλα τα τμθματα ) Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) Κεντρικά 

ΕΤΑΡ-
ΜΜΕ 

Κυρία 
Αςφάλιςθ 

ΤΣΡΕΑΘ 

<===
= 

Γενικόσ Λογαριαςμόσ ΤΣΡΕΑΘ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΑΙΕΑΘ Κυρίασ Αςφάλιςθσ 
Ιδιοκτθτϊν 

ΤΣΡΕΑΘ 
Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΑΙΣΥΤ Κυρίασ Αςφάλιςθσ ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΑΑΞΤ Κυρίασ Αςφάλιςθσ ΑΞΤ ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΑΦΕΕΤ Κυρίασ Αςφάλιςθσ ΦΕΕΤ ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΣΕΥΡΑ Κυρίασ Σφνταξθσ ΤΣΕΥΡ Ακθνϊν Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΣΕΥΡΘ Κυρίασ Σφνταξθσ ΤΣΕΥΡ Θες/νίκθ Χειρόγραφο ςφςτθμα   

ΤΑΤΤΑΘ 
Κλ.Συντάξ. Ειδικοφ Επιδ. 
Αλλαγισ Τεχνολογίασ 

ΤΑΤΤΑ 

Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΙΣΥΤ <===
= 

Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΕΑΤΤΑΘ Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΑΤΤΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

Ρρόνοιασ ΤΡΙΣΥΤ <=== Ρρόνοιασ  ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   
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ΤΡΕΥΡΑ = Ρρόνοιασ  ΤΣΕΥΡ Ακθνϊν Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΕΥΡΘ 
Ρρόνοιασ  

ΤΣΕΥΡ  
Θες/νίκθ Χειρόγραφο ςφςτθμα   

Υγείασ 

ΤΥΙΣΥΤ 

<===
= 

Κλάδοσ Αςκενείασ  ΤΑΙΣΥΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΥΕΥΡΑ 
Λογαριαςμό 
Ρερίκαλψθσ 

ΤΣΕΥΡ Ακθνϊν 
Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΥΤΤΑ Αςκενείασ  ΤΑΤΤΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

Ανεργίασ και 
Δϊρου 

ΛΑΡΕΑΘ <===
= 

Ειδικ. Λογ. Ανεργείασ ΤΣΡΕΑΘ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΛΑΤΤΑΘ Ειδικ. Λογ. Ανεργείασ ΤΑΤΤΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΛΔΕΕ 
<===

= 
Λογ/ςμόσ Δϊρου  
Εφθμ/λϊν 

ΤΣΕΥΡ Ακθνϊν 
Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

        

        

ΕΤΕΑΜ 
Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

  
<<<<

< 

(από 1/8/2007) ? ΤΣΕΑΡΓΣΟ ΟΡΣ ΙΚΑ Κεντρικά 

  ΤΕΑΘΕ ΟΡΣ ΙΚΑ   

Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΑΡΕΑΡΙ ΟΡΣ ΙΚΑ   

Επικουρ Σφνταξθσ ΤΕΑΡΕΤ ΟΡΣ ΙΚΑ   

        

        

  ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  ΤΕΑΙΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΙΤ 
Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΑΡΑΕ 

<===
= 

  ΤΕΑΑΡΑΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΕΙΓΕ   ΤΕΑΕΙΓΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΥΕΚ Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΕΑΥΕΚ Εφαρμογι εταιρείασ SINGULAR λογιςτιριο 

ΤΕΑΡΕΡ   ΤΕΑΡΕΡ   λογιςτιριο 

ΤΕΑΡΟΗΟ   ΤΕΑΡΟΗΟ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΥΝΤΡ Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΑΝΡΥ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify) λογιςτιριο 

ΤΕΑΥΕΤ   ΤΕΑΥΕΤ Εφαρμογι εταιρείασ DBS λογιςτιριο 

ΤΕΑΥΦΕ Επικουρ Αςφάλιςθσ ΤΕΑΥΦΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΧ   ΤΕΑΧ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

        

        

  
ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  ΤΑΥΤΕΚΩ 

Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) 
Κεντρικά από 
1/1/12 

ΤΑΥΤΕΚΩ 
Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΡ-
ΕΥΔΑΡ <===

= 

  
ΤΕΑΡ-ΕΥΔΑΡ 

Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify)   

ΤΕΑΡ-ΕΛΤΑ Ειδικόσ Λογαρ. ΕΛΤΑ ΤΑΡ-ΟΤΕ Εφαρμογι εταιρείασ INTRACOM   

ΤΕΑΡ-ΟΤΕ Επικουρ Σφνταξθσ  ΤΑΡ-ΟΤΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   
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ΤΕΑΡ-ΔΕΘ Επικουρ Σφνταξθσ  ΟΑΡ-ΔΕΘ Εφαρμογι λογιςτθρίου τθσ ΔΕΘ λογιςτιριο 

ΤΕΑΡ-ΕΤΤ Επικουρ Σφνταξθσ  ΤΕΑΡΡΕΤΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify)   

ΤΕΑΡ-ΕΤΒΑ Επικουρ Σφνταξθσ  ΤΑΡ-ΕΤΒΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

   
ΤΑΥΤΕΚΩ 

Ρρόνοιασ 

ΤΡΡ-ΟΤΕ 

<===
= 

Ρρόνοιασ  ΤΑΡ-ΟΤΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡ-ΔΕΘ Ρρόνοιασ  ΟΑΡ-ΔΕΘ Εφαρμογι λογιςτθρίου τθσ ΔΕΘ λογιςτιριο 

ΤΡΡ-ΟΣΕ   ΤΑΡ-ΟΣΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡ-ΕΤΤ Ρρόνοιασ  ΤΕΑΡΡΕΤΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify)   

ΤΡΡ-ΕΤ Ρρόνοιασ  ΤΑΡΕΤΕ Εφαρμογι ΟΡΣ Δ.Β. Ναςόπουλοσ   

ΤΡΡ-ΙΛΤ   ΤΑΡΙΛΤ     

Υγείασ 

ΤΑΡ-ΟΤΕ 

<===
= 

Αςκενείασ  ΤΑΡ-ΟΤΕ Εφαρμογι εταιρείασ INTRACOM   

ΤΑΡ-ΘΣΑΡ   ΤΑΡ-ΘΣΑΡ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify)   

ΤΑΡ-ΘΛΡΑΡ   ΤΑΡ-ΘΛΡΑΡ Εφαρμογι  λογιςτθρίου του ΘΛΡΑΡ   

ΤΑΡ-ΔΕΘ Αςκενείασ  ΟΑΡ-ΔΕΘ Εφαρμογι λογιςτθρίου τθσ ΔΕΘ λογιςτιριο 

ΤΑΡ-ΕΤΒΑ Αςκενείασ  ΤΑΡ-ΕΤΒΑ Εφαρμογι Microsoft NAVISION   

ΤΑΡ-ΕΤΕ Αςκενείασ  ΤΑΡΕΤΕ Εφαρμογι ΟΡΣ Δ.Β. Ναςόπουλοσ   

ΤΑΑΡΤΡΓΑΕ   ΤΑΑΡΤΡΓΑΕ Εφαρμογι εταιρείασ SUNSOFT   

ΤΑΡΑΕΕ Αςκενείασ  ΤΑΡΑΕ ΕΘΝΙΚΘ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

             

        

  
ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  

Εφαρμογι ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Altec) μζχρι 31/12/2011, λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ από 1/1/2012 
Κεντρικά από 
1/1/12 

ΤΕΑΔΥ 
Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΡΟΚΑ 

<===
= 

  ΤΕΑΡΟΚΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Unix/Unify)   

ΤΕΑΜΝΡΔΔ Τομζασ Επικ.Αςφ.ΝΡΔΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ 
    

ΤΑΔΚΥ Επικουρ Σφνταξθσ  ΤΑΔΚΥ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΕΑΔΥ   ΤΕΑΔΥ Εφαρμογι ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Altec) μζχρι 31/12/2011, λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ από 1/1/2012   

        

  ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  ΤΕΑΡΑΣΑ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

ΤΕΑΡΑΣ
Α 

Επικουρικι 
Αςφάλιςθ 

ΤΕΑΥΑΡ 
<===

= 

  ΤΑΥΑΡ Εφαρμογι NoRisk εταιρείασ Di Micro λογιςτιριο 

ΤΕΑΕΧ   ΕΤΕΧ Microsoft Excel λογιςτιριο 

ΤΕΑΥΡΣ   ΤΑΥΡΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

Ρρόνοιασ 

ΤΡΑΣ 
<===

= 

  ΤΑΑΣ Εφαρμογι Singular Logic λογιςτιριο 

ΤΡΥΑΡ   ΕΤΥΑΡ   λογιςτιριο 

ΤΡΥΡΣ   ΕΤΥΡΣ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 

Υγείασ ΚΥΥΑΡ 
<===

= Υγείασ 
ΚΥΥΑΡ 

Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) λογιςτιριο 
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ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  

Εφαρμογι NoRisk εταιρείασ Di Micro 
Κεντρικά από 
1/1/12 

ΤΑΡΙΤ Ρρόνοιασ 

ΤΡΕΜ 

<===
= 

  ΤΑΡΕΜ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡΕΛ   ΤΑΡΡΕΛ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡΕΤ Ρρόνοιασ  ΤΕΑΡΕΤ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡΙ Ρρόνοιασ  ΤΑΡΕΑΡΙ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΥΕΚ 
Ρρόνοιασ  

ΤΕΑΥΕΚ 
Μετά τθν ενοποίθςθ ο τομζασ Ρρόνοιασ του ΤΕΑΥΕΚ δεν παρακολουκείται 
μθχανογραφικά   

ΤΡΥΦΕ Ρρόνοιασ  ΤΕΑΥΦΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΞ Ρρόνοιασ  ΤΑΞΥ Εφαρμογι NoRisk εταιρείασ Di Micro   

ΤΡΛ Ρρόνοιασ  
Λιμεν/των 

ΤΑΡΕΛ 
Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΥΟΛΡ Ρρόνοιασ  
Υπαλλιλων ΟΛΡ 

ΤΑΡΕΛ 
Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡΟΕΘ Ρρόνοιασ  ΤΡΡΟΕΘ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

          

          

        

        

  ΚΕΝΤΙΚΘ  ΥΡΘΕΣΙΑ  Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) Κεντρικά 

ΤΡΔΥ Ρρόνοιασ 

ΤΡΡΕΒΕΒΕΚ 

<===
= 

  ΤΡΡΕΒΕΒΕΚ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΡΤΝ 
Ρρόνοιασ  

ΤΕΑΡ  
ΝΟΜΙΚΩΝ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΔΚΥ Ρρόνοιασ  ΤΑΔΚΥ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΥΝΡΔΔ Ρρόνοιασ  ΤΡΥΝΡΔΔ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΟΕΚΕ Ρρόνοιασ  ΤΡΟΕΚΕ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

ΤΡΔΥ   ΤΡΔΥ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle)   

        

        

ΕΤΑΤ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΑΡΕΗΟΥΡΑΛΛΘΛΩΝ Λογιςτιριο ΘΔΙΚΑ (Oracle) Κεντρικά 

        

 
Ππου, 
Κεντρικά: Ο ανάδοχοσ κα πάει μόνο ςτο κεντρικό λογιςτιριο του ΦΚΑ, 
Κεντρικά από 1/1/2012: Ο ανάδοχοσ κα πάει ςτο κεντρικό λογιςτιριο του ΦΚΑ, αλλά αυτό  κα ιςχφει από αρχζσ το 2012. 
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Λογιςτιριο: Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάει ςτο λογιςτιριο του εκάςτοτε τομζα,  για να βρει τα δεδομζνα.
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Ρροδιαγραφζσ ςφνδεςθσ 

Ωσ ελάχιςτθ προδιαγραφι ςφνδεςθσ ΦΚΑ με το MIS-BI είναι τα αρχεία. Ριο αναλυτικά, οι 
πλθροφορίεσ κα ςυγκεντρϊνονται από κάκε φορζα και κα αποςτζλλονται ςτο κεντρικό ςφςτθμα 
ςε μορφι αρχείων με προκακοριςμζνθ δομι. 
 
Βάςθ των απαιτιςεων που κα προςδιοριςκοφν ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί από τον ανάδοχο θ κατάλλθλθ ανάλυςθ των κατθγοριϊν των παραγωγικϊν 
ςυςτθμάτων, ζτςι ϊςτε να οριςκεί θ απαραίτθτθ δομι και γραμμογράφθςθ των πλθροφοριϊν 
που κα μεταφερκοφν ςτθν αποκικθ δεδομζνων. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, αυτι είναι θ ελάχιςτθ προδιαγραφι. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αυτοματοποιιςει τθν μεταφορά δεδομζνων από τα ςυςτιματα των ΦΚΑ προσ το MIS-BI, ϊςτε να 
αποφεφγονται λάκθ χειριςτϊν, παραλιψεισ και κακυςτεριςεισ ςτθν ενθμζρωςθ του 
ςυςτιματοσ. 
 

Ρεριγραφι  τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ  λογιςτθρίου και ενιαίου λογιςτικοφ ςχεδίου ΦΚΑ,  τθσ 

ΘΔΙΚΑ ΑΕ 

Στουσ περιςςότερουσ ΦΚΑ ζχει εγκαταςτακεί ι πρόκειται να εγκαταςτακεί το λογιςτικό πακζτο 
τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Θα υπάρχει ςυνεργαςία του MIS-BI ςυςτιματοσ του αναδόχου με αυτό το 
ςφςτθμα. 
 
Θ εφαρμογι είναι αναπτυγμζνθ ςε ORACLE Forms 6i και τα δεδομζνα τθσ είναι ςε βάςθ ORACLE. 
 
Θ εφαρμογι καλφπτει τισ βαςικζσ αρχζσ του Κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου για τουσ φορείσ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, βάςει του Ρ.Δ. 80/97. 
 
Θ εφαρμογι περιλαμβάνει : 

 Μθτρϊο λογαριαςμϊν του Λογιςτικοφ Σχεδίου (Δθμιουργία & Διαχείριςθ). 

 Ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν με τα υπόλοιπα κατά τθν ζναρξθ του μθχανογραφικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 Ραρακολοφκθςθ του Ρροχπολογιςμοφ από τουσ λογαριαςμοφσ τάξεωσ. 

 Μθτρϊο πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων (Δθμιουργία-διαχείριςθ-αποςβζςεισ). 

 Μθτρϊο Ενοικιαςτϊν (Δθμιουργία – Διαχείριςθ – Μθνιαία Χρζωςθ). 

 Μθχανογραφικι ζκδοςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων και  Γραμματίων Είςπραξθσ. 

 Τθν ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν με  Συμψθφιςτικζσ εγγραφζσ. 

 Δθμιουργία πρότυπων εγγραφϊν. 

 Ραρακολοφκθςθ λογαριαςμϊν ςε διαδικαςία εκτόσ λογιςτικοφ ςχεδίου (Εξωλογιςτικι  
παρακολοφκθςθ).  

 Μθνιαία εκμετάλλευςθ, δθμιουργία και  ζκδοςθ Λογιςτικϊν βιβλίων όπωσ θμερολογίων, 
κακολικϊν και ιςοηυγίων. 

 Ετιςιεσ Διαδικαςίεσ (Ζκδοςθ απολογιςμοφ -  ιςολογιςμοφ – γενικισ εκμετάλλευςθσ – 
αποτελεςμάτων χριςεωσ – διάκεςθσ αποτελζςματοσ – ςυγκεντρωτικι προμθκευτϊν )και  
ζναρξθ τθσ νζασ χριςθσ. 
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 Εκτφπωςθ καταςτάςεων για τον ζλεγχο και τθν ςυμφωνία των λογαριαςμϊν. 

 Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

 Τιρθςθ πινάκων παραμζτρων με πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ του 
οργανιςμοφ. 

 Ραρακολοφκθςθ Μθτρϊου Δεςμεφςεων (Ρ.Δ. 113/2010) 
ΜΘΤΩΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 
Καταχωροφνται οι λογαριαςμοί του λογιςτικοφ ςχεδίου τθσ Γενικισ Λογιςτικισ και του 
προχπολογιςμοφ (προχπολογιςμζνα και πραγματοποιθκζντα ζξοδα και ζςοδα), με τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν φφςθ του λογαριαςμοφ.  
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προχπολογιςμόσ του οργανιςμοφ και θ εκτζλεςι του παρακολουκείται μζςα από τουσ 
λογαριαςμοφσ τάξεωσ. Στθν αρχι κάκε χριςθσ ειςάγεται ο προχπολογιςμόσ με τα αρχικά ποςά 
για τα ζςοδα και τα ζξοδα. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ και με τθν ζκδοςθ κάκε είδουσ 
παραςτατικοφ, όπου υπάρχει ςφνδεςθ γενικισ λογιςτικισ με προχπολογιςμό, δθμιουργοφνται 
αυτόματα ςτο παραςκινιο οι αντίςτοιχεσ εγγραφζσ Τάξεωσ. Θ παρακολοφκθςθ των υπολοίπων 
προχπολογιςμοφ γίνεται οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι τθσ χριςθσ και φυςικά και ςε πραγματικό 
χρόνο. 
ΜΘΤΩΟ ΡΑΓΙΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Καταχωροφνται τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, ενθμερϊνονται αναλυτικά με τισ λογιςτικζσ 
εγγραφζσ που πραγματοποιοφνται και γίνεται αυτόματοσ υπολογιςμόσ αποςβζςεων ςτο τζλοσ 
τθσ χριςθσ. 
ΧΕΩΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 
Θ διαδικαςία αυτι γίνεται εφόςον ζχει δθμιουργθκεί μθτρϊο ενοικιαςτϊν από τθν αντίςτοιχθ 
επιλογι τθσ εφαρμογισ. 
Υπολογίηεται το ποςό του χαρτοςιμου για κάκε μίςκωμα ξεχωριςτά και χρεϊνονται όλοι οι 
λογαριαςμοί των ενοικιαςτϊν με τα ποςά των μιςκωμάτων και το χαρτόςθμο με πίςτωςθ των 
αντίςτοιχων λογαριαςμϊν χαρτοςιμου και εςόδου. 
ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΡΛΘΩΜΘΣ 
Ραρακολουκείται αναλυτικά θ διαδικαςία ζκδοςθσ χρθματικϊν ενταλμάτων ανά ςτάδιο, από τθν 
παραλαβι του παραςτατικοφ που αφορά τθν πλθρωμι, τθ μθχανογραφικι ζκδοςθ του 
εντάλματοσ, τθν κατάςταςθ για τον Επίτροπο  και τθν τελικι εξόφλθςι του, με αυτόματεσ 
λογιςτικζσ εγγραφζσ όπου απαιτείται. 
ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΜΘΝΙΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 
Με τθν διαδικαςία αυτι οριςτικοποιοφνται οι εγγραφζσ του μινα. Ενθμερϊνονται αυτόματα οι 
γενικοί λογαριαςμοί  και δθμιουργείται το Αναλυτικό Κακολικό, το Γενικό Κακολικό, τα Ιςοηφγια 
Αναλυτικοφ και γενικοφ κακολικοφ. Θ οριςτικοποίθςθ γίνεται για κάκε μινα χωριςτά και μετά τθν 
οριςτικοποίθςθ του προθγουμζνου. 
Υπάρχουν πλικοσ επιλογϊν για τισ εκτυπϊςεισ των ιςοηυγίων π.χ. αν κα είναι το οριςτικό ι 
προςωρινό, επιλογι διαςτιματοσ μθνϊν, επιλογι όλων ι εφρουσ λογαριαςμϊν, ςυγκεκριμζνου 
βακμοφ κλπ. 
Επίςθσ, οποτεδιποτε μποροφν να τυπωκοφν αναλυτικό και ςυγκεντρωτικό θμερολόγιο για μία 
θμζρα ι για διάςτθμα θμερϊν ι μθνϊν.  
 

ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ 
Με τθν διαδικαςία αυτι παρακολουκείται θ κίνθςθ λογαριαςμϊν που δεν ανικουν ςτο Λογιςτικό 
ςχζδιο, π.χ. οφειλζτεσ ονομαςτικά, χρεϊςτεσ, προμθκευτζσ κλπ. 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 60 από 122 

 

Υπάρχει θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των ειςερχομζνων τιμολογίων 
αναλυτικά, βεβαιϊςεων προμθκευτϊν, εκτφπωςθσ καρτελϊν, ιςοηυγίων και διαφόρων 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ανά  ςυναλλαςςόμενο. 
ΕΤΘΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το Κ.Λ.Σ. για τον προςδιοριςμό των αποτελεςμάτων τθσ 
χριςθσ και τθν ζκδοςθ του ιςολογιςμοφ, γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα, όπου 
δθμιουργοφνται οι αντίςτοιχεσ ςυμψθφιςτικζσ εγγραφζσ ςε κάκε ςτάδιο πλθν τθσ διάκεςθσ του 
κακαροφ αποτελζςματοσ. 
Εκδίδονται, θ κατάςταςθ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, θ κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ, ο Απολογιςμόσ, θ 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ ,θ διάκεςθ αποτελεςμάτων, ο απολογιςμόσ διαχείριςθσ, θ 
κατάςταςθ απογραφισ και θ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ προμθκευτϊν για το ΚΕΡΥΟ.   
Τζλοσ τα υπόλοιπα ιςολογιςμοφ τθσ χριςθσ μεταφζρονται αυτόματα ςτθ νζα χριςθ. 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
Δίνεται θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ και εκτφπωςθσ ςτοιχείων ςχεδόν ςε όλεσ τισ οκόνεσ τθσ 
εφαρμογισ. Υπάρχουν μενοφ με ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ για ελζγχουσ και ςυμφωνίεσ 
λογαριαςμϊν, για διάφορα ςτατιςτικά, και επιπλζον, ςτισ οκόνεσ αναηθτιςεων, όλα τα πεδία 
μποροφν να ςυνδυαςτοφν για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν και τθ δθμιουργία διαφόρων 
καταςτάςεων. 
Τζλοσ, όλεσ οι λογιςτικζσ εγγραφζσ που είτε καταχωροφνται από το χριςτθ είτε δθμιουργοφνται 
αυτόματα από το ςφςτθμα, μποροφν να εκτυπωκοφν  και να αρχειοκετθκοφν. 
ΜΘΤΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
Ραρακολουκείται αναλυτικά το Μθτρϊο Δεςμεφςεων που αφορά τον προχπολογιςμό,  όπωσ 
απαιτείται από το Ρ.Δ. 113/2010 από το ςτάδιο τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, τθν 
καταχϊρθςθ του παραςτατικοφ πλθρωμισ και  τθν εξόφλθςι του οφτωσ ϊςτε προκφπτουν 
αυτόματα οι ηθτοφμενεσ καταςτάςεισ εκκρεμϊν δεςμεφςεων και οφειλϊν των ταμείων προσ 
γενικι κυβζρνθςθ ι τρίτουσ. 

Α4.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία», υποζργο 2 
Στόχοσ του υποζργου είναι θ ςυςτθματικι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ με 
δθμογραφικά και αςφαλιςτικά ςτοιχεία από τα αςφαλιςτικά ταμεία. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου 
απαιτείται να εξαςφαλιςτεί θ τιρθςθ ενιαίων μθτρϊων αςφαλιςμζνων, εμμζςων μελϊν και 
ςυνταξιοφχων ςε ςφγχρονεσ μθχανογραφθμζνεσ εφαρμογζσ για κάκε ΦΚΑ. 
Για να υλοποιθκεί αυτό, χρειάηεται μία κομβικι εφαρμογι που κα ομογενοποιεί και 
μοναδικοποιεί τα μθτρϊα του κάκε ΦΚΑ. Θ Εφαρμογι web μθτρϊο τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ςχεδιάςτθκε για 
αυτό το ςκοπό και εςωτερικά ςυνδζεται με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Στο υποζργο αυτό ο 
ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εξάπλωςθ τθσ εφαρμογισ (roll-out), και ςε υπόλοιπουσ 
εποπτευόμενουσ από τθν ΓΓΚΑ ΦΚΑ, που αναφζρονται παρακάτω. 
Για τθν εξάπλωςθ τθσ εφαρμογισ ςτουσ υπόλοιπουσ εποπτευόμενουσ από τθν ΓΓΚΑ ΦΚΑ, ο 
ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ AE, κα αναλάβει να καταγράψει και να εκπονιςει το 
ςφνολο των προδιαγραφϊν λειτουργικότθτασ διεπαφϊν με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ των 
ταμείων και το πλάνο μετάπτωςθσ δεδομζνων ςτθν μελζτθ εφαρμογισ. 
Για τθν εξάπλωςθ τθσ εφαρμογισ επίςθσ κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει, προβεί ςτισ κατάλλθλεσ 
παραμετροποιιςεισ και προτυποποιιςεισ των υπθρεςιϊν ενόσ Middleware τφπου enterprise 
service bus, για τθν ςφνδεςθ των εφαρμογϊν των λειτουργικϊν μονάδων που λειτουργοφν 
ςιμερα ςτουσ ΦΚΑ. 
Τζλοσ, θ ψθφιοποίθςθ, θ μετάπτωςθ, θ ενθμζρωςθ και εκκακάριςθ των μθτρϊων (πχ  διπλό-
καταχωριςεισ, ανενεργζσ εγγραφζσ, ελλιπι ςτοιχεία, κλπ) αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ 
του υποζργου. 
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Αναλυτικι περιγραφι 
Στα πλαίςια του υποζργου ο ανάδοχοσ του υποζργου κα αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν: 

 Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ, με: 
o Καταγραφι απαραίτθτων διεπαφϊν με τουλάχιςτον τα υποςυςτιματα εςόδων, 

παροχϊν - περίκαλψθσ, δανείων και απονομισ ςυντάξεων των φορζων, 
o Εκπόνθςθ του ςυνόλου των προδιαγραφϊν λειτουργικότθτασ των διεπαφϊν 

(προτυποποίθςθ των προδιαγραφϊν για τθν ςφνδεςθ με το middleware), 
o ςυνολικό, προτεινόμενο πλάνο μετάπτωςθσ εφαρμογϊν φορζων, 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και web server, 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του middleware – τφπου enterprise 
service bus, 

 Εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ web μθτρϊο ςτο νζο ςφςτθμα που κα προςφζρει ο 
ανάδοχοσ, 

 Τθ δθμιουργία 9 instance τθσ εφαρμογισ, μία για κάκε ενδιαφερόμενο ΦΚΑ, 

 Ραραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ για κάκε ΦΚΑ, 

 Για τθ χριςθ ενόσ, ενιαίου και μοναδικοφ μθτρϊου ςε κάκε ΦΚΑ:  
o Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ υλικοφ των ΦΚΑ (μθτρϊα ςε καρτζλεσ), 
o υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων των ΦΚΑ (μθτρϊα εφαρμογϊν), 
o Εκκακάριςθσ των παραπάνω δεδομζνων (πχ εκκακάριςθσ διπλό-

εγγραφϊν,ανενεργϊν εγγραφϊν, ελλιπϊν ςτοιχείων κλπ), 

 Τθν μεταφορά των εκκακαριςμζνων μθτρϊων – δεδομζνων ςτθν κάκε εγκατάςταςθ 
(instance) τθσ εφαρμογισ web μθτρϊο για κάκε ΦΚΑ, 

 Τθν ταυτόχρονθ εξάπλωςθ τθσ εφαρμογισ ςτουσ ΦΚΑ (roll-out), με τθ χριςθ τθσ τθσ 
εφαρμογισ Μθτρϊου τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ, 

 υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ ΦΚΑ, 

 Ππου είναι δυνατόν, να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ των διεπαφϊν με τισ εφαρμογζσ των 
φορζων ςτισ λειτουργικζσ μονάδεσ (τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ι τρίτων καταςκευαςτϊν), 

 Ελζγχου καλισ λειτουργίασ (για κάκε φάςθ του υποζργου). 
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Υφιςτάμενθ κατάςταςθ 
 
Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν υφιςταμζνθ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων του μθτρϊου ςτα ταμεία: 
 

  Ν.3655 / 2008  ( <<<  σγτώνεσζη ) ( <== Σομέας με Οικ.& Λογ. Ασηοηέλεια)  

ΜΕΣΑ  ΠΡΙΝ  

ΦΟΡΔΑ ΚΛΑΓΟ ΣΟΜΔΑ   ΚΛΑΓΟ ΣΑΜΔΗΟ Δθαρμογή 

       

ΗΚΑ-
ΔΣΑΜ 

Κλάδορ 
ύνηαξηρ 

  

<<<<< 

(από 1/8/2007) ΣΔΑΠΓΟ   

    ΣΠ-ΖΑΠ   

    ΣΠ-ΔΣΔ   

    ΣΠ-ΣΔ   

   ύνηαξηρ ΣΑΠΑΔ-Δ   

   ύνηαξηρ ΣΑΠ-ΟΣΔ   

   ύνηαξηρ ΣΑΠ-ΔΣΒΑ   

ΣΑΠ-ΓΔΖ <====  ύνηαξηρ ΟΑΠ-ΓΔΖ   

Κλάδορ 
Αζθενείαρ 

ΔΛΞ <==== Αζθενείαρ ΣΑΞΤ   

  <<<<< Αζθενείαρ ΣΑΠ ΔΑΠΗ   

       

       

  ΟΑΔΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ   

  ΟΑΔΔ - ΠΔΡΗΦ. Γ/ΝΖ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ   

  ΟΑΔΔ - ΠΔΡΗΦ. Γ/ΝΖ ΗΛΗΗΩΝ   

ΟΑΔΔ 

  

          

  
  

      

        

Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΑ 
<==== 

  ΣΔΑΑ   

ΣΔΑΠΤΚ   ΣΔΑΚΓΠΤΚ   
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  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΔΣΑΑ   

ΔΣΑΑ 

Κςπία 
Αζθάλιζη 

ΣΜΔΓΔ 

<==== 

Κςπίαρ ύνηαξηρ ΣΜΔΓΔ   

ΣΑΤ Κςπίαρ ύνηαξηρ ΣΑΤ   

ΣΑΝ 
  

Σ Νομικών  
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΜΔΓΔ 

<==== 

Επικοςπ Αζθάλιζηρ ΣΜΔΓΔ   

ΣΑ Επικοςπ Αζθάλιζηρ ΣΑ   

ΣΔΑΓ ΚΕΑΔ Σ Νομικών    

Ππόνοιαρ 

ΣΠΜΔΓΔ 

<==== 

Εθάπαξ Παποσών ΣΜΔΓΔ   

ΣΠΤ Ππόνοιαρ  ΣΑΤ   

ΣΠΓΑ Ππόνοιαρ  ΣΠΓΑ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΠΓΠ Ππόνοιαρ  ΣΠΓΠ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΠΓΘ Ππόνοιαρ  ΣΠΓΘ   

ΣΠΓΔ   ΣΠΓΔ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΠ Ππόνοιαρ  ΣΑ   

ΣΠΔΓΔ   ΣΠΔΓΔ   

ΣΔΠΜΔΓΔ Ειδικών Παποσών ΣΜΔΓΔ   

ΔΣΑΑ Τγείαρ 

ΣΤΜΔΓΔ 

<==== 

Τγείαρ ΣΜΔΓΔ   

ΣΤΤ Αζθενείαρ  ΣΑΤ   

ΣΤΓΑ Αζθενείαρ  ΣΠΓΑ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΤΓΠ Αζθενείαρ  ΣΠΓΠ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΤΓΘ Αζθενείαρ  ΣΠΓΘ   

ΣΤΓΔ Αζθενείαρ ΣΤΓΔ ΗΔΙΚΑ ( Unify ) 

ΣΤ Αζθενείαρ  ΣΑ   

       

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΔΣΑΠ-ΜΜΔ (όλα ηα ημημαηα )   

ΔΣΑΠ-
ΜΜΔ 

Κςπία 
Αζθάλιζη 

ΣΠΔΑΘ 

<==== 

Γενικόρ Λογαπιαζμόρ ΣΠΔΑΘ   

ΣΑΗΔΑΘ Κςπίαρ Αζθάλιζηρ 
Ιδιοκηηηών 

ΣΠΔΑΘ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΑΗΤΣ Κςπίαρ Αζθάλιζηρ ΣΑΗΤΣ   

ΣΑΑΞΣ Κςπίαρ Αζθάλιζηρ ΑΞΣ ΣΑΗΤΣ   

ΣΑΦΔΔΣ Κςπίαρ Αζθάλιζηρ ΦΔΔΣ ΣΑΗΤΣ   
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ΣΔΤΠΑ Κςπίαρ ύνηαξηρ ΣΔΤΠ Αθηνών   

ΣΔΤΠΘ Κςπίαρ ύνηαξηρ ΣΔΤΠ Θεζ/νίκη   

ΣΑΣΣΑΘ 
Κλ.ςνηάξ. Ειδικού 
Επιδ. Αλλαγήρ 
Σεσνολογίαρ 

ΣΑΣΣΑ 
  

Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΗΤΣ 

<==== 
Επικοςπ Αζθάλιζηρ 

ΣΑΗΤΣ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΔΑΣΣΑΘ 
Επικοςπ Αζθάλιζηρ 

ΣΑΣΣΑ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

Ππόνοιαρ 

ΣΠΗΤΣ 

<==== 

Ππόνοιαρ  
ΣΑΗΤΣ 

ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΠΔΤΠΑ Ππόνοιαρ  ΣΔΤΠ Αθηνών   

ΣΠΔΤΠΘ 
Ππόνοιαρ  

ΣΔΤΠ  
Θεζ/νίκη   

Τγείαρ 

ΣΤΗΤΣ 

<==== 

Κλάδορ Αζθενείαρ  
ΣΑΗΤΣ 

ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΤΔΤΠΑ 
Λογαπιαζμό 
Πεπίθαλτηρ 

ΣΔΤΠ Αθηνών 
  

ΣΤΣΣΑ 
Αζθενείαρ  

ΣΑΣΣΑ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

Ανεπγίαρ 
και Δώπος 

ΛΑΠΔΑΘ 

<==== 

Ειδικ. Λογ. Ανεπγείαρ ΣΠΔΑΘ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΛΑΣΣΑΘ Ειδικ. Λογ. Ανεπγείαρ ΣΑΣΣΑ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΛΓΔΔ <==== 
Λογ/ζμόρ Δώπος  
Εθημ/λών 

ΣΔΤΠ Αθηνών 
  

       

       

ΔΣΔΑΜ 
Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

  <<<<< 

(από 1/8/2007) ? ΣΔΑΠΓΟ   

  ΣΔΑΖΔ   

Επικοςπ Αζθάλιζηρ ΣΑΠΔΑΠΗ   

Επικοςπ ύνηαξηρ ΣΔΑΠΔΣ   

       

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΣΔΑΗΣ   
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ΣΔΑΗΣ 
Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΑΠΑΔ 

<==== 

  ΣΔΑΑΠΑΔ   

ΣΔΑΔΗΓΔ 
  

ΣΔΑΔΗΓΔ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΔΑΤΔΚ Επικοςπ Αζθάλιζηρ ΣΔΑΤΔΚ   

ΣΔΑΠΔΠ   ΣΔΑΠΔΠ   

ΣΔΑΠΟΕΟ 
  

ΣΔΑΠΟΕΟ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΔΑΤΝΣΠ Επικοςπ Αζθάλιζηρ ΣΑΝΠΤ   

ΣΔΑΤΔΣ   ΣΔΑΤΔΣ   

ΣΔΑΤΦΔ 
Επικοςπ Αζθάλιζηρ 

ΣΔΑΤΦΔ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΔΑΥ 
  

ΣΔΑΥ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

       

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΣΑΤΣΔΚΩ   

ΣΑΤΣΔΚΩ 
Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΠ-
ΔΤΓΑΠ 

<==== 

  
ΣΔΑΠ-ΔΤΓΑΠ 

  

ΣΔΑΠ-ΔΛΣΑ Ειδικόρ Λογαπ. ΕΛΣΑ ΣΑΠ-ΟΣΔ   

ΣΔΑΠ-ΟΣΔ Επικοςπ ύνηαξηρ  ΣΑΡΠ-ΟΣΔ   

ΣΔΑΠ-ΓΔΖ Επικοςπ ύνηαξηρ  ΟΑΠ-ΓΔΖ   

ΣΔΑΠ-ΔΡΣΣ Επικοςπ ύνηαξηρ  ΣΔΑΠΠΔΡΣΣ   

ΣΔΑΠ-ΔΣΒΑ Επικοςπ ύνηαξηρ  ΣΑΠ-ΔΣΒΑ   

   
ΣΑΤΣΔΚΩ 

Ππόνοιαρ 

ΣΠΠ-ΟΣΔ 

<==== 

Ππόνοιαρ  ΣΑΡΠ-ΟΣΔ   

ΣΠΠ-ΓΔΖ Ππόνοιαρ  ΟΑΠ-ΓΔΖ   

ΣΠΠ-ΟΔ   ΣΑΠ-ΟΔ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΠΠ-ΔΡΣΣ Ππόνοιαρ  ΣΔΑΠΠΔΡΣΣ   

ΣΠΠ-ΔΣ Ππόνοιαρ  ΣΑΠΔΣΔ   

ΣΠΠ-ΗΛΣ   ΣΑΠΗΛΣ   

Τγείαρ 

ΣΑΠ-ΟΣΔ 

<==== 

Αζθενείαρ  ΣΑΠ-ΟΣΔ   

ΣΑΠ-ΖΑΠ   ΣΑΠ-ΖΑΠ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΑΠ-ΖΛΠΑΠ   ΣΑΠ-ΖΛΠΑΠ   

ΣΑΠ-ΓΔΖ Αζθενείαρ  ΟΑΠ-ΓΔΖ   
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ΣΑΠ-ΔΣΒΑ Αζθενείαρ  ΣΑΠ-ΔΣΒΑ   

ΣΑΠ-ΔΣΔ Αζθενείαρ  ΣΑΠΔΣΔ   

ΣΑΑΠΣΠΓΑΔ   ΣΑΑΠΣΠΓΑΔ   

ΣΑΠΑΔΔ Αζθενείαρ  ΣΑΠΑΔ ΔΘΝΗΚΖ   

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ    

ΣΔΑΓΤ 
Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΠΟΚΑ 

<==== 

  ΣΔΑΠΟΚΑ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΔΑΜΝΠΓΓ 
Σομέαρ 
Επικ.Αζθ.ΝΠΔΔ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ-ΔΣΔΑΜ 
  

ΣΑΓΚΤ Επικοςπ ύνηαξηρ  ΣΑΓΚΤ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΔΑΓΤ   ΣΔΑΓΤ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΣΔΑΠΑΑ   

ΣΔΑΠΑΑ 

Επικοςπική 
Αζθάλιζη 

ΣΔΑΤΑΠ 

<==== 

  ΣΑΤΑΠ   

ΣΔΑΔΥ   ΔΣΔΥ   

ΣΔΑΤΠ   ΣΑΤΠ   

Ππόνοιαρ 

ΣΠΑ 

<==== 

  ΣΑΑ   

ΣΠΤΑΠ   ΔΣΤΑΠ   

ΣΠΤΠ   ΔΣΤΠ   

Τγείαρ ΚΤΤΑΠ <==== Τγείαρ ΚΤΤΑΠ   

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ    

ΣΑΠΗΣ Ππόνοιαρ 

ΣΠΔΜ 

<==== 

  ΣΑΠΔΜ   

ΣΠΠΔΛ   ΣΑΠΠΔΛ   

ΣΠΠΔΣ Ππόνοιαρ  ΣΔΑΠΔΣ   

ΣΠΠΗ Ππόνοιαρ  ΣΑΠΔΑΠΗ   

ΣΠΤΔΚ Ππόνοιαρ  ΣΔΑΤΔΚ   

ΣΠΤΦΔ 
Ππόνοιαρ  

ΣΔΑΤΦΔ 
ΗΔΙΚΑ ( Oracle 
Client/Server ) 

ΣΠΞ Ππόνοιαρ  ΣΑΞΤ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΠΛ Ππόνοιαρ  
Λιμεν/ηυν 

ΣΑΠΔΛ 
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ΣΠΤΟΛΠ Ππόνοιαρ  
Τπαλλήλυν ΟΛΠ 

ΣΑΠΔΛ 
  

ΣΠΠΟΔΘ Ππόνοιαρ  ΣΠΠΟΔΘ   

        

        

       

  ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ    

ΣΠΓΤ Ππόνοιαρ 

ΣΠΠΔΒΔΒΔΚ 

<==== 

  ΣΠΠΔΒΔΒΔΚ   

ΣΠΠΣΝ 
Ππόνοιαρ  

ΣΔΑΠ  
ΝΟΜΗΚΩΝ   

ΣΠΓΚΤ Ππόνοιαρ  ΣΑΓΚΤ ΗΔΙΚΑ ( Web Μηηπώο) 

ΣΠΤΝΠΓΓ Ππόνοιαρ  ΣΠΤΝΠΓΓ   

ΣΠΟΔΚΔ Ππόνοιαρ  ΣΠΟΔΚΔ   

ΣΠΓΤ   ΣΠΓΤ   

       

 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 68 από 122 

 

Συγκεντρωτικά ςτοιχεία φορζων 
Οι φορείσ οι οποίοι κα προμθκευτοφν τθ νζα εφαρμογι είναι: 

 ΟΑΕΕ, 

 ΟΓΑ, 

 ΤΑΡΙΤ, 

 ΤΕΑΙΤ, 

 ΤΑΥΤΕΚΩ, 

 ΤΕΑΡΑΣΑ, 

 ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, 

 ΤΡΔΥ, 

 ΕΤΑΤ. 
 
Τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία τουσ είναι: 
 

Φορζασ Μθτρϊα προσ 
μετάπτωςθ 

Δεδομζνα προσ 
μετάπτωςθ 

Δεδομζνα προσ 
ψθφιοποίθςθ 

Δεδομζνα προσ 
απόδοςθ ΑΜΚΑ 

ΟΑΕΕ 1 μθτρϊο ταμείου + 3 
μθτρϊα  τομζων 

2.000.000 
εγγραφζσ 

1.500.000 εγγραφζσ  

ΟΓΑ 1 μθτρϊο ταμείου 1.500.000 
εγγραφζσ 

 200.000 εγγραφζσ 

ΤΑΡΙΤ 12 μθτρϊα τομζων 150.000 εγγραφζσ  150.000 εγγραφζσ 

ΤΕΑΙΤ 9 μθτρϊα τομζων 500.000 εγγραφζσ  300.000 εγγραφζσ 

ΤΑΥΤΕΚΩ 8 μθτρϊα τομζων ςε 3 
κλάδουσ 

200.000 εγγραφζσ   

ΤΕΑΡΑΣΑ 4 μθτρϊα τομζων ςε 3 
κλάδουσ 

300.000 εγγραφζσ  300.000 εγγραφζσ 

ΕΤΑΡ-ΜΜΕ 10 μθτρϊα τομζων ςε 
5 κλάδουσ 

50.000 εγγραφζσ   

ΤΡΔΥ 6 μθτρϊα τομζων  700.000 εγγραφζσ  

ΕΤΑΤ 1 μθτρϊο   20.000 εγγραφζσ 

Ρίνακασ: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ φορζων 
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Αρχιτεκτονικι υποςυςτιματοσ 
Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι του υποςυςτιματοσ: 
 

 
 

Data base  

SAN 

Web – μθτρϊο (instance 
1…9) 

Intranet Portal  

Δίκτυο ΘΔΙΚΑ ΑΕ 
network 

Data layer 

Apps / 
integration layer 

Presentation 
layer  

ΣΥΗΕΥΞΙΣ 

Middleware – 
enterprise service 

bus 

Εφαρμογζσ 
κλάδων ΦΚΑ 
(ζςοδα, δάνεια, 
περίκαλψθ – 
παροχζσ, ςφνταξθ) 

ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ 
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Εγκατάςταςθ εφαρμογισ 

Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ κα εκπαιδεφςει τον ανάδοχο ςτθ χριςθ (train the trainers) και ςτον τρόπο 
εγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ web μθτρϊο. 

Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι web μθτρϊο ςτο ςφςτθμα που κα προςφζρει. Για 
κάκε ΦΚΑ κα υπάρχει μία εικονικι εφαρμογι (instance) τθσ εφαρμογισ (ςυνολικά 9 instances). 
Επίςθσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό των ΦΚΑ (τομζα / κλάδου). 

Middleware ςφνδεςθσ web μθτρϊου με εφαρμογζσ ΦΚΑ 

Σε κάκε κλάδο ΦΚΑ λειτουργοφν ςιμερα ανεξάρτθτεσ εφαρμογζσ εςόδων, δανείων, παροχϊν – 
περίκαλψθσ, απονομισ ςφνταξθσ, αλλά και άλλων εφαρμογϊν (πχ εφάπαξ) που εν ευκζτω χρόνο 
κα πρζπει να ςυνδεκοφν με το web μθτρϊο (ανά επιχειρθςιακι – λειτουργικι μονάδα κάκε 
κλάδου, κάκε ΦΚΑ). Αυτζσ οι εφαρμογζσ μπορεί  να είναι ΘΔΙΚΑ ΑΕ ι τρίτου καταςκευαςτι. 
Ηθτείται από τον ανάδοχο θ προμικεια, εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και προτυποποίθςθ του 
κατάλλθλου middleware – τφπου enterprise service bus, με βάςθ SOA πρότυπων, για τθν ςφνδεςθ 
των εφαρμογϊν αυτϊν, μζςα από το δίκτυο, με το web μθτρϊο που εγκαταςτάκθκε ςτο παρόν  
υποςφςτθμα. 

Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ για τθν ςφνδεςθ όλων των εφαρμογϊν κλάδων που κα 
εγκαταςτιςει θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ςτουσ παραπάνω φορείσ. Δθλαδι, αν θ ΘΔΙΚΑ ζχει εγκαταςτιςει τθν 
εφαρμογι εςόδων ΘΔΙΚΑ ΑΕ ςτο ΕΤΑΤ, τότε ο ανάδοχοσ κα διαςυνδζςει με το παρεχόμενο 
middleware τθν εφαρμογι εςόδων, που είναι τοπικά εγκατεςτθμζνθ ςτο ταμείο, με το web 
μθτρϊο, που κα είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ. 

Αντίςτοιχα,  ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υλοποιιςει τουλάχιςτον μία ςφνδεςθ με 
εφαρμογι τρίτου καταςκευαςτι, ωσ proof-of-concept. Σε κάκε περίπτωςθ, αν παρουςιαςτοφν 
περιςςότεροι τρίτοι καταςκευαςτζσ, τότε ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διαςυνδζςει τισ 
εφαρμογζσ αυτζσ με το αντίςτοιχο web μθτρϊο. 
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Θ αντίςτοιχθ αρχιτεκτονικι ζχει ωσ εξισ: 
 
 

 

Προτυποποίθςθ διαςυνδζςεων 

Ο ανάδοχοσ, κατά  τθν Μελζτθ εφαρμογισ κα προβεί ςε προτυποποίθςθ των διεπαφων – 
υπθρεςιϊν του middleware που κα προςφζρει για τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιπτϊςεισ των 
εφαρμογϊν εςόδων, δανείων, παροχϊν – περίκαλψθσ, απονομισ ςφνταξθσ, ςχετικά με τα 
ςτοιχεία του web μθτρϊου: 

- Select (ζνα record) 

- Select (μζχρι 50000 records) 

- Select (μεγαλφτερο από 50000 records) 

- Insert / update / delete record (ςε περίπτωςθ που κρικεί ςκόπιμο από τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ) 

Middleware – enterprise service bus 

ΦΚΑ 1  ΦΚΑ 2 

Web – μθτρϊο (instance 1…9) 

Λειτουργικι μονάδα 
κλάδου 1, ΦΚΑ 1 
(εφαρμογζσ ζςοδα, 
δάνεια, περίκαλψθ – 
παροχζσ, ςφνταξθ) 

ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ 

ΦΚΑ 9 

Λειτουργικι μονάδα 
κλάδου 1, ΦΚΑ 9 
(εφαρμογζσ ζςοδα, 
δάνεια, περίκαλψθ – 
παροχζσ, ςφνταξθ) 

Λειτουργικι μονάδα 
κλάδου 1, ΦΚΑ 2 
(εφαρμογζσ ζςοδα, 
δάνεια, περίκαλψθ – 
παροχζσ, ςφνταξθ) 
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Αυτά όλα κα προδιαγραφοφν και κα προτυποποιθκοφν, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
εςωτερικά από τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ αλλά και από τρίτουσ καταςκευαςτζσ. Θ λογικι κα βαςίηεται ςτισ 
αρχζσ του μοντζλου τθσ Υπθρεςιοςτρεφισ Αρχιτεκτονικισ (Service Oriented Architecture - SOA), 
ϊςτε κα καλυφκοφν οι ςθμερινζσ αλλά και οι μελλοντικζσ ανάγκεσ διαςφνδεςθσ των 
ςυςτθμάτων. Τζλοσ, ο ανάδοχοσ ςτθν παραπάνω προτυποποίθςθ κα καλφψει και τουσ πικανοφσ 
μεταςχθματιςμοφσ δεδομζνων (αντιςτοιχίςεισ, μεταςχθματιςμοφσ δεδομζνων, διαφορζσ 
μεγεκϊν κλπ) που κα προκφψουν από τθν μοντελοποίθςθ των δεδομζνων.  
 

Σθμαντικι επιςιμανςθ 

- Λόγω μεταφοράσ δεδομζνων από τα δίκτυα, για select > 50000 records, ο ανάδοχοσ κα 
προτείνει λφςεισ για τθν μεταφορά των δεδομζνων εκτόσ ωρϊν peak. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ κα 
επιλζξει μία από αυτζσ και κα τθν υλοποιιςει θ ανάδοχοσ. 

Μετάπτωςθ δεδομζνων 

Κάκε εφαρμογι που λειτουργεί ςιμερα ςε ςυγκεκριμζνο κλάδο και λειτουργικι μονάδα  ενόσ 
ΦΚΑ (πχ ζςοδα, δάνεια, παροχζσ – περίκαλψθ, απονομισ ςφνταξθσ), διατθρεί και το δικό τθσ 
μθτρϊο. Ηθτείται από τον ανάδοχο, για κάκε μία εφαρμογι του τομζα ΦΚΑ, να προβεί ςε 
μετάπτωςθ δεδομζνων και εκκακάριςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μθτρϊου των εφαρμογϊν αυτϊν 
ςτο WEB μθτρϊο, ςφμφωνα με τον παραπάνω ςυγκεντρωτικό πίνακα ςτοιχείων φορζων (κολϊνα 
- ςτιλθ ‘δεδομζνα προσ μετάπτωςθ’). 
 
Τα ςτοιχεία προσ μετάπτωςθ-εκκακάριςθ είναι (ςτοιχεία web μθτρϊου): 

 

Πεδία Δνοποιημένοσ Μηηρώοσ 
Όνομα Πεδίοσ Τποτρεωηικό Πεδίο 

AMKA Όσι 

Επώνςμο Γέννηζηρ ζηα Ελληνικά Ναί 

Επώνςμο Γέννηζηρ με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Ναί 

Επώνςμο ημεπινό ζηα Ελληνικά Ναί 

Επώνςμο ημεπινό με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Ναί 

Όνομα ζηα Ελληνικά Ναί 

Όνομα με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Ναί 

Παηπώνςμο ζηα Ελληνικά Ναί 

Παηπώνςμο με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Ναί 

Μηηπώνςμο ζηα Ελληνικά Ναί 

Μηηπώνςμο με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Ναί 

Επώνςμο ςζύγος ζηα Ελληνικά Όσι 

Επώνςμο ςζύγος με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Όσι 

Όνομα ςζύγος ζηα Ελληνικά Όσι 

Όνομα ςζύγος με λαηινικούρ σαπακηήπερ * Όσι 

Φύλο Ναί 

Ημεπομηνία Γέννηζηρ Ναί 

Ένδειξη Πλαζμαηικήρ Ημεπομηνίαρ Γέννηζηρ Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Τπηκοόηηηαρ Ναί 

Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Ναί 

Είδορ Σαςηόηηηαρ Ναί 
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ΑΦΜ Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Γέννηζηρ Όσι 

Δήμορ Γέννηζηρ Όσι 

Κυδ. Νομού Γέννηζηρ Όσι 

Απιθμόρ και Όδορ Διεύθςνζηρ Όσι 

Σασςδπομικόρ Κώδικαρ Όσι 

Δήμορ Διεύθςνζηρ Όσι 

Κυδ. Νομού Διεύθςνζηρ Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Διεύθςνζηρ Όσι 

Σηλέθυνο 1 Όσι 

Σηλέθυνο 2 Όσι 

Σηλέθυνο 3 Όσι 

Έηορ Ππώηηρ Αζθάλιζηρ Όσι 

Κυδικόρ Οικογενιακήρ Καηάζηαζηρ Όσι 

Ειδικόρ κυδικόρ 1 Όσι 

Ειδικόρ κυδικόρ 2 Όσι 

Ημεπομηνία Έκδοζηρ Σαςηόηηηαρ Όσι 

Εκδούζα Απσή Σαςηόηηηαρ Όσι 

ΦΑΞ Όσι 

EMAIL Όσι 

    

Κυδ. Σομέα Ναί 

Τπηπεζιακή Μονάδα Ναί 

Αζθαλιζμένορ ή ςνηαξιούσοςρ Ναί 

Άμεζορ ή Έμμεζορ Ναί 

Κυδ. Κλάδος Αζθάλιζηρ Ναί 

Κυδ. Καηηγοπίαρ ύνηαξηρ Ναί 

ΑΜ ζηο Φοπέα Ναί 

Ημεπομηνία Έναπξηρ Αζθάλιζηρ Ναί 

Ένδειξη Πλαζμαηικήρ Ημεπομηνίαρ Έναπξηρ Αζθάλιζηρ Όσι 

Ημεπομηνία Λήξηρ Αζθάλιζηρ Όσι 

Αιηία Λήξηρ Όσι 

Έηη Αζθάλιζηρ Όσι 

Μήνερ Αζθάλιζηρ Όσι 

Μέπερ Αζθάλιζηρ Όσι 

ΑΜ ζηο Φοπέα ηος Άμεζα Αζθαλιζμένος Όσι 

ςγγενική σέζη Όσι 

Απιθμόρ Απόθαζηρ Έναπξηρ Όσι 

Απιθμόρ Απόθαζηρ Λήξηρ Όσι 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ Έναπξηρ Όσι 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ Λήξηρ Όσι 

Ποζοζηό Αναπηπίαρ Όσι 

  
* Για ηοσς Έλληνες σπηκόοσς η ζσμπλήρωζη ηοσ πεδίοσ γίνεηαι με ασηόμαηη μεηαηροπή 

ηοσ ανηίζηοιτοσ πεδίοσ ζηα ελληνικά, ζύμθωνα με ηο πρόησπο ΔΛΟΣ-743 

 
 
Διαδικαςία Μετάπτωςθσ Δεδομζνων Ενοποιθμζνου Μθτρϊου 
 
Ραρακάτω  περιγράφεται μια πολφ ςφντομθ και ςυνοπτικι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ τθσ 
μετάπτωςθσ δεδομζνων Ενοποιθμζνου Μθτρϊου. Αυτι θ διαδικαςία ζχει τα εξισ βιματα: 
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 Εφρεςθ των ςτοιχείων του μθτρϊου από τα δεδομζνα τθσ υπάρχουςασ εφαρμογισ  (πχ 
εςόδων) ςτο ςυγκεκριμζνο Τομζα του ΦΚΑ. 

 Οριςμόσ του τρόπου εξαγωγισ των δεδομζνων από τθν εφαρμογι. (Για παράδειγμα κα 
εξαχκοφν όλα ςε ζνα αρχείο κειμζνου ι υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτθν υπάρχουςα 
Β.Δ.;). 

 Καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςε προςωρινοφσ πίνακεσ τθσ Β.Δ., παρόμοιασ μορφισ με 
αυτοφσ που χρθςιμοποιεί το Ενοποιθμζνο Μθτρϊο. 

 Μετατροπι των δεδομζνων και των κωδικϊν, ςε κατάλλθλθ μορφι (Για παράδειγμα θ 
υπάρχουςα εφαρμογι μπορεί να ζχει τιμζσ : ‘Άνδρασ’ – ‘Γυναίκα’, οι οποίεσ πρζπει να 
μετατραποφν ςε ‘Α’ (Άρρεν) – ‘Θ’ (Θιλυ)).  

 οι προγράμματοσ ελζγχου τιμϊν των δεδομζνων, το οποίο περιλαμβάνει όλουσ τουσ 
ελζγχουσ που γίνονται από τθν εφαρμογι του Ενοποιθμζνου Μθτρϊου, και αυτόματθ 
διόρκωςι τουσ όπου είναι εφικτό. 

 οι προγράμματοσ εφρεςθσ διπλό-εγγραφϊν με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 Εφρεςθ ΑΜΚΑ για τισ εγγραφζσ που δεν ζχουν ΑΜΚΑ, με χριςθ των υπθρεςιϊν που 
προςφζρει το Εκνικό Μθτρϊο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.  

 Συγχϊνευςθ ςε μία εγγραφι των διπλό-εγγραφϊν που εντοπίηονται. 

 Καταχϊρθςθ των ελεγμζνων εγγραφϊν ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ τθσ Β.Δ. του 
Ενοποιθμζνου Μθτρϊου. 

 Ζλεγχοσ και διόρκωςθ των εγγραφϊν που απορρίφκθκαν και καταχϊρθςι τουσ 
οριςτικοφσ πίνακεσ τθσ Β.Δ. του Ενοποιθμζνου Μθτρϊου. 

 Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ Ενοποιθμζνου Μθτρϊου και των 
υπολοίπων εφαρμογϊν του Τομζα του Αςφαλιςτικοφ Φορζα.  

 Ζλεγχοσ δεδομζνων του Ενοποιθμζνου Μθτρϊου από τθν ΘΔΙΚΑ και το Φορζα Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ. 

Σθμαντικζσ επιςθμάνςεισ 

- Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν δεδομζνα ςε πεδία, τότε ο ανάδοχοσ ςτα πεδία - κζςεισ 
αυτά κα βάλει ειδικζσ τιμζσ (flags), ϊςτε ο ΦΚΑ να μπορεί να τα διορκϊςει αργότερα (πχ 
καρτζλα χωρίσ ΑΦΜ, κα καταχωρθκεί θ ενδεικτικι τιμι 000000000), αν δεν είναι 
υποχρεωτικό τότε κα μπαίνει θ τιμι null ι αδιλωτο. 

- Οι κωδικοποιιςεισ που κα χρειαςτοφν για τθν μετάπτωςθ, κα δοκοφν από τθν 
ανακζτουςα Αρχι. 

Ψθφιοποίθςθ δεδομζνων 
Ρολλοί τομείσ ΦΚΑ, ζχουν ςτοιχεία ςε χειρόγραφεσ καρτζλεσ. Ηθτείται από τον ανάδοχο θ 
ψθφιοποίθςθ και θ εκκακάριςθ των καρτελϊν αυτϊν, ςφμφωνα με τον παραπάνω  
ςυγκεντρωτικό πίνακα ςτοιχείων φορζων (κολϊνα - ςτιλθ ‘δεδομζνα προσ ψθφιοποίθςθ’). Για 
τθν ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων ο ανάδοχοσ κα παραλάβει από τουσ ΦΚΑ καρτζλεσ προσ 
ψθφιοποίθςθ, με διαδικαςίεσ παράδοςθσ – παραλαβισ. 
 
Τα ελάχιςτα ςτοιχεία που ηθτοφνται να ψθφιοποιθκοφν-εκκακαριςτοφν από τισ καρτζλεσ αυτζσ, 
είναι (ςτοιχεία web Μθτρϊου): 

 

Πεδία Δνοποιημένοσ Μηηρώοσ 
Όνομα Πεδίοσ Δνδεικηικό μήκος Τποτρεωηικό 
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πεδίοσ 
 (ζε ταρακηήρες) 

Πεδίο 

AMKA 11 Όσι 

Επώνςμο Γέννηζηρ ζηα Ελληνικά 50 Ναι 

Επώνςμο Γέννηζηρ με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Ναι 

Επώνςμο ημεπινό ζηα Ελληνικά 50 Ναι 

Επώνςμο ημεπινό με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Ναι 

Όνομα ζηα Ελληνικά 50 Ναι 

Όνομα με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Ναι 

Παηπώνςμο ζηα Ελληνικά 50 Ναί 

Παηπώνςμο με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Ναί 

Μηηπώνςμο ζηα Ελληνικά 50 Ναί 

Μηηπώνςμο με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Ναί 

Επώνςμο ςζύγος ζηα Ελληνικά 50 Όσι 

Επώνςμο ςζύγος με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Όσι 

Όνομα ςζύγος ζηα Ελληνικά 50 Όσι 

Όνομα ςζύγος με λαηινικούρ σαπακηήπερ * 50 Όσι 

Φύλο 1 Ναί 

Ημεπομηνία Γέννηζηρ 10 Ναί 

Ένδειξη Πλαζμαηικήρ Ημεπομηνίαρ Γέννηζηρ 1 Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Τπηκοόηηηαρ 2 Ναί 

Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ 15 Ναί 

Είδορ Σαςηόηηηαρ 1 Ναί 

ΑΦΜ 9 Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Γέννηζηρ 2 Όσι 

Δήμορ Γέννηζηρ 30 Όσι 

Κυδ. Νομού Γέννηζηρ 4 Όσι 

Απιθμόρ και Όδορ Διεύθςνζηρ 37 Όσι 

Σασςδπομικόρ Κώδικαρ 5 Όσι 

Δήμορ Διεύθςνζηρ 30 Όσι 

Κυδ. Νομού Διεύθςνζηρ 4 Όσι 

Κυδ. Υώπαρ Διεύθςνζηρ 2 Όσι 

Σηλέθυνο 1 12 Όσι 

Σηλέθυνο 2 12 Όσι 

Σηλέθυνο 3 12 Όσι 

Έηορ Ππώηηρ Αζθάλιζηρ 4 Όσι 

Κυδικόρ Οικογενιακήρ Καηάζηαζηρ 1 Όσι 

Ειδικόρ κυδικόρ 1 4 Όσι 

Ειδικόρ κυδικόρ 2 4 Όσι 

Ημεπομηνία Έκδοζηρ Σαςηόηηηαρ 10 Όσι 

Εκδούζα Απσή Σαςηόηηηαρ 20 Όσι 

ΦΑΞ 12 Όσι 

EMAIL 20 Όσι 

      

Κυδ. Σομέα 2 Ναί 

Τπηπεζιακή Μονάδα 0 - 2 Ναί 

Αζθαλιζμένορ ή ςνηαξιούσοςρ 1 Ναί 

Άμεζορ ή Έμμεζορ 1 Ναί 

Κυδ. Κλάδος Αζθάλιζηρ 1 Ναί 

Κυδ. Καηηγοπίαρ ύνηαξηρ 1 Ναί 

ΑΜ ζηο Φοπέα 15 Ναί 

Ημεπομηνία Έναπξηρ Αζθάλιζηρ 10 Ναί 
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Ένδειξη Πλαζμαηικήρ Ημεπομηνίαρ Έναπξηρ 
Αζθάλιζηρ 1 Όσι 

Ημεπομηνία Λήξηρ Αζθάλιζηρ 10 Όσι 

Αιηία Λήξηρ 1 Όσι 

Έηη Αζθάλιζηρ 2 Όσι 

Μήνερ Αζθάλιζηρ 3 Όσι 

Μέπερ Αζθάλιζηρ 5 Όσι 

ΑΜ ζηο Φοπέα ηος Άμεζα Αζθαλιζμένος 15 Όσι 

ςγγενική σέζη 1 Όσι 

Απιθμόρ Απόθαζηρ Έναπξηρ 20 Όσι 

Απιθμόρ Απόθαζηρ Λήξηρ 20 Όσι 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ Έναπξηρ 10 Όσι 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ Λήξηρ 10 Όσι 

Ποζοζηό Αναπηπίαρ 2 Όσι 

   
* Για ηοσς Έλληνες σπηκόοσς η ζσμπλήρωζη ηοσ πεδίοσ γίνεηαι με ασηόμαηη μεηαηροπή 

ηοσ ανηίζηοιτοσ πεδίοσ ζηα ελληνικά, ζύμθωνα με ηο πρόησπο ΔΛΟΣ-743 

 

Σθμαντικζσ επιςθμάνςεισ 

- Το μικοσ των πεδίων είναι κατά προςζγγιςθ. 

- Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τα ςτοιχεία ςτισ καρτζλεσ, τότε ο ανάδοχοσ ςτα πεδία - 
κζςεισ αυτά κα βάλει ειδικζσ τιμζσ (flags), ϊςτε ο ΦΚΑ να μπορεί να τα διορκϊςει 
αργότερα (πχ καρτζλα χωρίσ ΑΦΜ, κα καταχωρθκεί θ ενδεικτικι τιμι 000000000), αν δεν 
είναι υποχρεωτικό τότε κα μπαίνει θ τιμι null ι αδιλωτο. 

- Οι κωδικοποιιςεισ που κα χρειαςτοφν για τθν ψθφιοποίθςθ, κα δοκοφν από τθν 
ανακζτουςα Αρχι. 

Συνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ 
Κρίνεται αναγκαίο πωσ ο ανάδοχοσ του υποζργου αυτοφ κα βρίςκεται ςε άριςτθ ςυνεργαςία με 
τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ. 
Αυτό γιατί: 

 Ζχει τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ των ΦΚΑ,  

 Ζχει μεγάλθ εγκατεςτθμζνθ βάςθ εφαρμογϊν ςτουσ ΦΚΑ, 

 Ζχει ολοκλθρϊςει μεταπτϊςεισ δεδομζνων ΦΚΑ, 

 Ζχει ψθφιοποιιςει δεδομζνα ΦΚΑ, 

 Γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ των ΦΚΑ. 
Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ορίηεται ςτο υποζργο αυτό ωσ VENDOR (βαςικόσ προμθκευτισ) του αναδόχου, που 
κα του παρζχει: 

 Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ Web-μθτρϊου, 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τον ανάδοχο, για προβλιματα ψθφιοποίθςθσ και 
μετάπτωςθσ δεδομζνων, 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν διαςφνδεςθ των εφαρμογϊν ΘΔΙΚΑ (ζςοδα, δάνεια 
περίκαλψθ – παροχζσ, απονομισ ςφνταξθσ). 

Εκτόσ του ρόλουσ τθσ ωσ ανακζτουςα αρχι. 
 

Σθμαντικζσ Επιςθμάνςεισ 
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- Η εφαρμογι web μθτρϊου τθσ ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κα χρθςιμοποιεί τθ βάςθ δεδομζνων και τον web 
server που κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και παραμετροποιιςει ο ανάδοχοσ. 

- Δεν προβλζπεται εξοπλιςμόσ ψθφιοποίθςθσ. Αν χρθςιμοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ, αυτόσ 
ανικει ςτον ανάδοχο. 

Ρεριγραφι τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ μθτρϊου ενοποιθμζνων Φορζων Ν. 3655/2008 
Θ εφαρμογι είναι αναπτυγμζνθ με τεχνολογίεσ Microsoft .Net και τα δεδομζνα τθσ είναι  ςε βάςθ 
ORACLE. 
  
Το web - μθτρϊο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδεκεί με τισ παρακάτω εφαρμογζσ τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ: 

 Εςόδων 

 Δανείων 

 πλθρωμϊν ςυντάξεων 

 Ραροχϊν - περίκαλψθσ 
Θ διαδικτυακι εφαρμογι μθτρϊου ενοποιθμζνων Φορζων Ν. 3655/2008 περιλαμβάνει: 

 Τθν τιρθςθ ενιαίου  μθτρϊου ενόσ Φ.Κ.Α. που περιζχει  
o όλουσ τουσ άμεςα αςφαλιςμζνουσ,  
o τα μζλθ των άμεςα αςφαλιςμζνων  που δικαιοφνται περίκαλψθ από τον κλάδο 

αςκζνειασ του φορζα (εφόςον υπάρχει κλάδοσ αςκζνειασ ςτο φορζα)  και  
o όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ (άμεςα και δικαιοδόχουσ) 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ μζςω web service με τα ςτοιχεία του Εκνικοφ Μθτρϊου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 
κατά τθν απογραφι και τθν μεταβολι ςτοιχείων αςφαλιςμζνου ι ςυνταξιοφχου. 

 Τθν τιρθςθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ αςφάλιςθσ / ςυνταξιοδότθςθσ κάκε ατόμου που 
υπάρχει ςτο Μθτρϊο του ΦΚΑ (ςτουσ κλάδουσ, τουσ τομείσ και τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ 
του ΦΚΑ). 

 Τθν τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλιςθσ ενόσ ατόμου ςτθν αλλοδαπι. 

 Τθν τιρθςθ ςτοιχείων ςφνδεςθσ ενόσ ατόμου ςε άλλα μθτρϊα φορζων αλλά και 
ςυλλόγων (πχ ΑΜ ςτον Ιατρικό Σφλλογο) 

 Διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ μερίδων που αφοροφν ςτο ίδιο πρόςωπο, για τθν τακτοποίθςθ 

διπλοεγγραθών. 

 Τθν ζκδοςθ πλθροφοριακϊν καταςτάςεων. 

 Εφκολθ διαχείριςθ όλων των παραμζτρων τθσ εφαρμογισ μζςα από οκόνεσ που 
διαχειρίηεται ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ του Φ.Κ.Α. 

 Εφκολθ διαχείριςθ όλων των βοθκθτικϊν πινάκων κωδικϊν τθσ εφαρμογισ μζςα από 
οκόνεσ που διαχειρίηεται ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ του Φ.Κ.Α. 

Θ εφαρμογι είναι πλιρωσ παραμετροποιθμζνθ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 

 Κάκε κλάδοσ, τομζασ, υπθρεςιακι μονάδα του Φ.Κ.Α. ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειρίηεται 
τουσ δικοφσ του αςφαλιςμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Φ.Κ.Α. 
Σθμειϊνουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιϊντασ τθν εφαρμογι Διαχείριςθσ Μενοφ-
Χρθςτϊν – όλων << Application Launcher>>  τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Μζςω τθσ παραπάνω 
εφαρμογισ που διατίκεται μαηί με τθν εφαρμογι του web μθτρϊου δίνεται θ δυνατότθτα 
να ενςωματωκοφν ςε ζνα κοινό μενοφ επιλογϊν όλεσ οι εφαρμογζσ του Ταμείου, ςτισ 
οποίεσ ζχει πρόςβαςθ ο εκάςτοτε χριςτθσ, ανεξαρτιτωσ είδουσ εφαρμογισ(web, client-
server) και πλατφόρμασ υλοποίθςθσ. 

 Μόνο εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. 

 Κάκε χριςτθσ ζχει ςυγκεκριμζνα και αυςτθρά κακοριςμζνα δικαιϊματα ςτισ διαδικαςίεσ, 
τισ επιλογζσ και τα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ. 
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 Γίνονται ζλεγχοι ορκότθτασ, ςυςχετίςεων και ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται  θ αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 Γίνεται καταγραφι  όλων των μεταβολϊν που πραγματοποιοφν οι χριςτεσ  ςτα δεδομζνα 
τθσ εφαρμογισ.  

Αςφαλιςτικοί Φορείσ ςτουσ οποίουσ ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί θ εφαρμογι: 
ΤΕΑΔΥ 

 Τομζασ ΤΕΑΡΟΚΑ 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Συντάξεων (ςε κανονικι λειτουργία) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Εςόδων (ςε φάςθ μετάπτωςθσ δεδομζνων) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Δανείων (ςε φάςθ μετάπτωςθσ δεδομζνων) 

 Τομζασ ΤΕΑΔΥ 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Συντάξεων (ςε  δοκιμαςτικι λειτουργία) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Εςόδων (ςε κανονικι λειτουργία) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Δανείων (ςε κανονικι λειτουργία) 

ΤΑΥΤΕΚΩ 

 Τομζασ ΤΡΡ-ΟΣΕ 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Εςόδων (ςε φάςθ ζναρξθσ λειτουργίασ) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Δανείων (ςε φάςθ ζναρξθσ λειτουργίασ) 

 Τομζασ ΤΑΡΘΣΑΡ 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Εςόδων (ςε φάςθ ζναρξθσ λειτουργίασ) 
o Σφνδεςθ με εφαρμογι Ρερίκαλψθσ (ςε φάςθ ζναρξθσ λειτουργίασ) 

Νζεσ λειτουργίεσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ μθτρϊου ενοποιθμζνων Φορζων Ν. 3655/2008 
που είναι ςε φάςθ υλοποίθςθσ. 

 Κλιςθ web-service του Εκνικοφ Μθτρϊου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για εφρεςθ του ΑΜΚΑ ενόσ 
ατόμου με βάςθ τα ςτοιχεία του, που είναι καταχωρθμζνα ςτο Μθτρωο του Φ.Κ.Α.. 

 Κλιςθ web-service του Εκνικοφ Μθτρϊου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για ενθμζρωςθ του ΕΜΑΕΣ με 
αςφαλιςτικά ςτοιχεία ενόσ ατόμου από το Μθτρϊο του Φ.Κ.Α κατά τθν καταχϊρθςθ ι τθ 
μεταβολι τουσ. 

 Κλιςθ web-service του Εκνικοφ Μθτρϊου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για ενθμζρωςθ του ΕΜΑΕΣ με 
ςτοιχεία αςφάλιςθσ ςτθν αλλοδαπι ενόσ ατόμου από το Μθτρϊο του Φ.Κ.Α. κατά τθν 
καταχϊρθςθ ι τθ μεταβολι τουσ. 

 Κλιςθ web-service του Εκνικοφ Μθτρϊου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για ενθμζρωςθ προςωρινϊν 
πινάκων του ΕΜΑΕΣ με μεταβολζσ ςτα δεδομζνα ενόσ ατόμου ςτο Μθτρϊο του Φ.Κ.Α. για 
πικανι αξιοποίθςι τουσ από το ΕΜΑΕΣ. 

Α4.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» , υποζργο 
3 

Στόχοσ του υποζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ παροχϊν υγείασ των ΦΚΑ που εποπτεφει 
θ ΓΓΚΑ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρείτε ο ζλεγχοσ των παροχϊν υγείασ ςε ςχζςθ με επιδθμιολογικά και 
δθμογραφικά ςτοιχεία με γεωγραφικά κριτιρια. Επιπρόςκετα, όλα τα ςθμεία επαφισ των 
ςυναλλαςςόμενων δικαιοφχων με τα ταμεία, όπωσ διοικθτικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, 
νοςοκομεία και ςυνεργαηόμενοι φορείσ κα είναι διακζςιμα μζςα από διαδικτυακι πφλθ για τθν 
καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 
Αναλυτικι περιγραφι 
Το υποζργο αυτό περιλαμβάνει: 

 Τθν προμικεια χωρικισ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων, 
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 Τθν προμικεια γεωγραφικισ πλατφόρμασ διαδικτυακισ τεχνολογίασ με δυνατότθτα 
εκτζλεςθσ δυναμικϊν και ςτατικϊν ερωτθμάτων και αναφορϊν, 

 Τθν ενςωμάτωςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα, 

 Σφνδεςθ με ςφςτθμα θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ και ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ, 

 Τθν ενςωμάτωςθ δθμογραφικϊν και επιδθμιολογικϊν ςτοιχείων με γεωγραφικι διάςταςθ 
ςτο ςφςτθμα, 

 Τθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ για τθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ αναφορϊν για 
τθν ΓΓΚΑ και τουσ ΦΚΑ και για τθν ενθμζρωςθ με ςτοιχεία για τα ςθμεία που παρζχουν 
υπθρεςίεσ οι ΦΚΑ προσ το κοινό, 

 Τθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ για τουσ πολίτεσ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςθμείων 
παρουςίασ, 

 και παροχισ υπθρεςιϊν του ςυνόλου των ΦΚΑ που εποπτεφει θ ΓΓΚΑ 
Οι δείκτεσ και οι αναφορζσ που κα παράγονται δυναμικά κα βοθκοφν ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό μθ 
δικαιολογθμζνων δαπανϊν και ςτθν χάραξθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 
Επιπρόςκετα, όλα τα ςθμεία επαφισ των ςυναλλαςςόμενων δικαιοφχων με τα ταμεία, όπωσ 
διοικθτικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, νοςοκομεία και ςυνεργαηόμενοι φορείσ κα είναι διακζςιμα 
μζςα από διαδικτυακι πφλθ για τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 
Χωρικι Σχεςιακι Βάςθ δεδομζνων 
Θ χωρικι ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να υποςτθρίηει χωρικζσ δυνατότθτεσ όπωσ αυτζσ 
ορίηονται από ανοιχτά πρότυπα του Open Geospatial Concortium - OGC για Simple Features 
Access SQL (open GIS). 
Άλλεσ Χωρικζσ βάςεισ 
Το ςφςτθμα κα μπορεί να υποςτθρίηει πολλαπλζσ χωρικζσ βάςεισ δεδομζνων, από τισ γνωςτζσ 
εμπορικζσ βάςεισ(Oracle 10g+, Microsoft SQL 2008 ζωσ και τισ Open Source βάςεισ MySql, 
PostgreSql, Sqlite - τοπικά). Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ κα είναι 
οι ίδιεσ ανεξαιρζτωσ τφπου βάςεωσ. Ρρόςβαςθ ςτα δεδομζνα τρίτων βάςεων κα είναι δυνατι 
από εργαλεία διακζςιμα ςτθν αγορά και όχι μόνον ειδικά εργαλεία του προμθκευτι. 
Αρχιτεκτονικι υποςυςτιματοσ 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να είναι κεντρικισ αρχιτεκτονικισ όπου λογιςμικό και δεδομζνα 
φιλοξενοφνται κεντρικά και εξυπθρετοφν πολλαπλοφσ χριςτεσ ταυτοχρόνωσ. Θ πλατφόρμα κα 
πρζπει να μπορεί να υποςτθρίηει SAAS και PAAS μοντζλα για εφκολθ αδειοδότθςθ. Οι clients 
(λογιςμικό) τθσ πλατφόρμασ κα πρζπει να μποροφν να επικοινωνιςουν με αυτι ςε πολλαπλά 
επίπεδα και τεχνολογίεσ. Συγκεκριμζνα, θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει λειτουργικότθτα 
μζςα Web XML Services, Ajax (+JSON) αλλά και SDK API ςε τοπικό επίπεδο ϊςτε να μπορεί να 
γίνει επζκταςθ και ανάπτυξθ νζων εφαρμογϊν χωρίσ τθν απαίτθςθ χριςθσ ςυγκεκριμζνων 
τεχνολογιϊν ι λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. 
Ρρόςβαςθ ςε λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται και μζςω Web XML Services όπου αυτζσ κα 
είναι πλιρωσ ςυμβατζσ με WSDL και SOAP ϊςτε να μποροφν να καταχωρθκοφν ςε UDDI Service 
Broker για πρόςβαςθ από εξωτερικά ςυςτιματα. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να προςφζρουν 
και τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ του Open Geospatial Consortium: 

 OpenGIS  Web Feature Service (1.1.0+), 

 OpenGIS Web Map Service (1.3.0+) 

 OpenGIS Web Map Tile Service (1.0.0+) 
Στο εξυπθρετθτι, θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει άφκονεσ επιλογζσ παραμετροποίθςθσ 
και διαχείριςθσ λειτουργιϊν. Οι επιλογζσ αυτζσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ακόμα και εάν το 
ςφςτθμα είναι εκτόσ λειτουργίασ (π.χ. ςε xml αρχεία) ζτςι ϊςτε να μπορεί ο διαχειριςτισ να τισ 
τροποποιιςει ςε προςπάκεια επαναφοράσ του ςυςτιματοσ. 
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Το ςφςτθμα κα κρατά αναλυτικό ιςτορικό πρόςβαςθσ και κινιςεων για αναφορζσ και επίλυςθ 
προβλθμάτων. Το χρονικό διάςτθμα τθσ ιςτορικότθτασ κα μπορεί να οριςκεί από τον διαχειριςτι 
του ςυςτιματοσ. 
Το ςφςτθμα κα προςφζρει δυνατότθτα caching ςτον εξυπθρετθτι αλλά και τον client (π.χ. 
browser) για μείωςθ απαιτοφμενθσ επεξεργαςτικισ δφναμθσ, όγκου δεδομζνων και αφξθςθ 
αρικμοφ χρθςτϊν που μπορεί να εξυπθρετθκοφν. 
Τα γεωγραφικά δεδομζνα του υποβάκρου (χάρτθ) κα πρζπει να είναι διακζςιμα για μεταβολι 
και διαχείριςθ ςε λογιςμικό GIS και επανεμφάνιςθ ςτον χάρτθ. Τα υπόβακρα κα είναι άμεςα 
προςβάςιμα ςε διανυςματικι μορφι και οι χάρτεσ κα δθμιουργοφνται δυναμικά ϊςτε να 
παρουςιάηουν τθν τελευταία ποιο πρόςφατθ κατάςταςθ. 
Γεωγραφικι Διαδικτυακι Ρλατφόρμα 
Θ προτεινόμενθ πλατφόρμα κα προςφζρει όλθ τθν απαραίτθτθ υποδομι διαχείριςθσ, 
απεικόνιςθσ και διάχυςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων και μετά-δεδομζνων αυτϊν. Θα είναι 
κεντρικισ αρχιτεκτονικισ και κα υλοποιεί ανοιχτά πρότυπα δια-ςυνδεςιμότθτασ. 
Θ γεωγραφικι πλατφόρμα κα πρζπει να αντλεί δεδομζνα μζςα από διεπαφζσ από τα ςυςτιματα 
θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθσ και ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ όπωσ: 

 Μθτρϊα ςυμβεβλθμζνων γιατρϊν, με γεωγραφικι τοποκεςία, 

 Μθτρϊα ςυμβεβλθμζνων φαρμακείων, με γεωγραφικι τοποκεςία, 

 Κινιςεισ φαρμάκων, με κωδικοποίθςθ, 

 Εκτελζςεισ ςυνταγϊν με ςτοιχεία για φαρμακείο και το ποςό τθσ ςυνταγισ, 

 Κωδικοποίθςθ ICD 10, 

 Διμοσ, κοινότθτα, οικιςμόσ, νομόσ, Ρεριφζρεια που αντιςτοιχεί ςε ςυναλλαςςόμενο 
ΑΜΚΑ. 

Πλα τα ςτοιχεία κα ςυςχετίηονται γεωγραφικά ςθμειακά ι ςε μορφι πολυγϊνων με τθν 
γεωγραφικι διάςταςθ των ιατρείων των ιατρϊν, των φαρμακείων και τθν τον Διμο – νομό  
Ρεριφζρεια που αντιςτοιχεί ςτθν διεφκυνςθ επικοινωνίασ των ςυναλλαςςόμενων ΑΜΚΑ. 
 
Τα γεωγραφικά ερωτιματα που κα εκτελοφνται κα ςυςχετίηουν: 

 τθν κίνθςθ και το φψοσ εκτζλεςθσ ςυνταγϊν και φαρμάκων ςε ςχζςθ με δθμογραφικά 
δεδομζνα, 

 τθν κίνθςθ των τφπων φαρμάκων ςυςχετιςμζνα με τθν κωδικοποίθςθ ICD 10 των 
νοςθμάτων ςε ςχζςθ με επιδθμιολογικά ςτοιχεία των περιοχϊν. 

Οι δείκτεσ, ανά ταμείο, ανά ομάδα ταμείων ι ςτο ςφνολο, που προκφπτουν, γεωγραφικά 
μποροφν να αναλυκοφν τουλάχιςτον ςε: 

 επίπεδο διμου – κοινότθτασ – οικιςμοφ, 

 επίπεδο νομοφ, 

 επίπεδο περιφζρειασ. 
Και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

  κατανομι τφπων φαρμάκων, 

 ςυχνότθτα ςυνταγογράφθςθσ, 

 φψοσ ςυνταγογράφθςθσ, 

 ςυςχζτιςθ τφπων φαρμάκων με επιδθμιολογικά ςτοιχεία (π.χ. φάρμακα για ςυγκεκριμζνεσ 
αςκζνειεσ ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά εμφάνιςθσ νόςου – ςυχνότθτα εμφάνιςθσ - ςε μία 
περιοχι). 

το λογιςμικό WEB GIS που παρζχει κατϋ ελάχιςτο τισ εξισ δυνατότθτεσ: 
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 Καταςκευι και Διαχείριςθ χαρτογραφικϊν υποβάκρων ςε διανυςματικι και ψθφιακι 
μορφι (vector & raster με γεωαναφορά) – πλιρθσ υποςτιριξθ του ενιαίου ςυςτιματοσ 
γεωαναφοράσ (ΕΓΣΑ87), 

 Συμβατότθτα με οποιοδιποτε ςφςτθμα διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) που να 
δζχεται χωρικά δεδομζνα, 

 Επεξεργαςία και μετατροπι υπάρχουςασ spatial data ςε άλλα ςυςτιματα ςυντεταγμζνων 
και ςε αρχεία διαφορετικϊν formats (standard spatial data formats), 

 Διαχείριςθ διαφορετικϊν γεωαναφορϊν raster images formats, 

 Μεταφορά δεδομζνων μεταξφ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων CAD-GIS,  

 Υποςτιριξθ διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ μεταδεδομζνων και αυτόματθ ειςαγωγι και 
αποκικευςθ μεταδεδομζνων, 

 Διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτα δεδομζνα (π.χ. διαφορετικϊν επιπζδων 
πρόςβαςθ ςτα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομζνα για χριςτεσ – ομάδεσ χρθςτϊν), 

 Διαςφνδεςθ απεριορίςτου αρικμοφ χρθςτϊν (διαδικτυακϊν, ενδοδικτυακϊν), 

 Ανάπτυξθ προθγμζνων διεπαφϊν για τουσ χριςτεσ (interfaces), 

 Ταυτόχρονθ επεξεργαςία πολλαπλϊν χρθςτϊν του ίδιου ςχεδίου - χάρτθ, 

 Υποβολι γραφικϊν ερωτθμάτων: αναηιτθςθ και ανεφρεςθ δεδομζνων με γεωγραφικά 
κριτιρια και χωρικά ερωτιματα, 

 Αναηιτθςθ και ανεφρεςθ δεδομζνων με απλά κριτιρια επί των μεταδεδομζνων, 

 Γεωγραφικι προεπιςκόπθςθ των δεδομζνων τόςο μζςω ενςωματωμζνων εργαλείων όςο 
και από άλλεσ υφιςτάμενεσ θ νζεσ εφαρμογζσ, μζςω διαδυκτιακοφ διακομιςτι χαρτϊν, 

 Υποςτιριξθ Application Programming Interface (API) για δθμιουργία εφαρμογϊν Web-GIS 
μζςω διαδυκτιακοφ διακομιςτι χαρτϊν και για τθν επεκταςιμότθτα των εφαρμογϊν, 

 Συνεργαςία με τον WEB server άμεςα μζςω πφλθσ, 

 Υποςτιριξθ του TCP/IP πρωτοκόλλου ςτο server και ςτουσ clients, 

 Ραροχι των δεδομζνων ςτον client, μζςω του Web server, με χριςθ Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) και XML. 

Ο Χάρτθσ 
Ο χάρτθσ που κα προςφζρεται μζςα από το web client κα είναι διαδραςτικόσ και δυναμικόσ. 
Συγκεκριμζνα, κα υλοποιεί μεκοδολογία παραπλιςια αυτισ των ευρζωσ διαδεδομζνων 
ιςτοςελίδων με χάρτεσ όπου ο χάρτθσ παρουςιάηεται ςτον χριςτθ ωσ tiles (κομμάτια) χάρτθ που 
ςυνκζτονται ςτον browser χωρίσ τθν απαίτθςθ «ανανζωςθσ εικόνασ» για κάκε κίνθςθ του 
χριςτθ. Οι ίδιοι οι χάρτεσ (δεδομζνα) κα είναι ςε επίπεδο οικοδομικοφ τετραγϊνου και κα 
προςφζρονται ςτθν Ελλθνικι και τθν Αγγλικι γλϊςςα. Θ απεικόνιςθ των χαρτϊν κα χρθςιμοποιεί 
όςο το δυνατόν καλφτερθ ποιότθτα παρουςίαςθσ, με κείμενο που ακολουκεί τθν γεωμετρία, μθ-
αλλθλεπικαλυπτόμενο κείμενο, χριςθ anti-aliasing και sub-pixel rendering. 
Ο χριςτθσ κα μπορεί να μετακυλιςει τον χάρτθ προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ με το ποντίκι ι 
και το πλθκτρολόγιο χωρίσ αυτόσ να χρειάηεται ανανζωςθ ςελίδασ. Με τον ίδιο τρόπο ο χριςτθσ 
κα μπορεί να μεταβάλλει τθν κλίμακα του χάρτθ (ροδζλα ποντικιοφ). Μζςα από τον ανάλογο 
εργαλείο, ο χριςτθσ κα μπορεί να κεντράρει τον χάρτθ ςε γεωγραφικό ςθμείο μιασ οντότθτασ 
ςτθν βάςθ δεδομζνων, ςε κάποιεσ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ, ςε μια διεφκυνςθ και οφτω κάκε 
εξισ. Επάνω ςτον χάρτθ (υπόβακρο) κα μποροφν αν προςτίκενται και άλλεσ οντότθτεσ ςθμειακι, 
γραμμικισ ι πολυγωνικισ μορφισ. Ρρόςβαςθ ςτα μετά-δεδομζνα των ςτοιχείων αυτϊν κα 
μπορεί να γίνει με τθν επιλογι του ςτοιχείου ςτον χάρτθ και όχι μόνον. 
Ο χάρτθσ κα μπορεί να αλλάηει το περιεχόμενο του αναλόγωσ των επιλογϊν που προςφζρονται 
ςτον χριςτθ ενεργοποιϊντασ κεματικά επίπεδα πρόςκετων πλθροφοριϊν. Τα επίπεδα αυτά κα 
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μποροφν να είναι ποικίλοσ μορφϊν και όγκου, από ςθμειακά (ςθμεία ενδιαφζροντοσ) ςε 
γραμμικά (δίκτυα) και πολυγωνικά (περιοχζσ), από 1 ζωσ και χιλιάδεσ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να 
επιτρζπει τθν απεικόνιςθ των παραπάνω επάνω ςτον χάρτθ χωρίσ τθν επιβάρυνςθ του browser 
με πρόςκετα ςτοιχεία. Τα ςτοιχεία κα πρζπει να εμφανίηονται ςτον χάρτθ με εικαςτικό που κα 
μπορεί να ορίηει ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ και κα πρζπει και αυτά να είναι διαδραςτικά για 
τον χριςτθ. 
Ρζρα τθσ απεικόνιςθσ κεματικϊν επιπζδων ςτον χάρτθ, θ εργαλειοκικθ κα πρζπει να προςφζρει 
και τθν δυνατότθτα πρόςκεςθσ ςθμείων επί του χάρτθ για τθν απεικόνιςθ αποτελεςμάτων του 
χριςτθ (π.χ. αποτζλεςμα αναηιτθςθσ). Στθν λειτουργικότθτα αυτι ο χριςτθσ κα μπορεί να 
προςκζτει ςθμεία επάνω ςτον χάρτθ (μζχρι κάποιον προκακοριςμζνο μζγιςτο αρικμό) που κα 
αποκθκεφονται τοπικά ςτο session του browser του. Θ εργαλειοκικθ κα επιτρζπει τθν 
ομαδοποίθςθ «τοπικϊν» ςθμείων ςε λογικζσ ομάδεσ για καλφτερθ διαχείριςθ (π.χ. αγαπθμζνα, 
αποτελζςματα, ςτάςθσ δρομολόγθςθσ). 
Εκτόσ των «τοπικϊν» ςθμείων, θ εργαλειοκικθ κα πρζπει να προςφζρει δυνατότθτα πρόςκεςθσ 
και απλϊν γεωμετρικϊν οντοτιτων επάνω ςτον χάρτθ, ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ςχεδιάηει 
μια δικι του περιοχι (π.χ. περιοχι αναηιτθςθσ) ι να απεικονίηονται τα αποτελζςματα άλλων 
λειτουργιϊν. Θ απεικόνιςθ αυτϊν των γεωμετρικϊν οντοτιτων κα υλοποιεί αλγόρικμουσ 
βελτιςτοποίθςθσ ϊςτε να επιβαρφνεται όςο το δυνατόν λιγότερο ο browser του χριςτθ και να 
παραμζνει εφχρθςτοσ. 
Ο χάρτθσ κα πρζπει να μπορεί, μζςω τθσ εργαλειοκικθσ, να δϊςει ςτον τελικό χριςτθ τθν 
δυνατότθτα να μεταβάλλει ςτοιχεία (ςθμεία, γραμμζσ ι πολφγωνα) μετακινϊντασ τα ι 
αλλάηοντασ τα ςθμεία που τα ςυνκζτουν (vertex), ζτςι επιτρζποντασ ςτον χριςτθ απόλυτο ζλεγχο 
επί τθσ τοποκεςίασ και γεωμετρίασ που τα περιγράφει. 
Τζλοσ, όλεσ οι εικόνεσ του χάρτθ (κομμάτια) κα πρζπει να είναι ςυμπιεςμζνεσ ϊςτε ο χάρτθσ να 
είναι προςβάςιμοσ και χρθςτικόσ ακόμα και από hand held ςυςκευζσ. Θ ςυμπίεςθ κα πρζπει να 
γίνεται ςτο μζγιςτο δυνατό χρθςιμοποιϊντασ μεκοδολογίεσ όπωσ 2-dimensional multi-pass zip 
compression, αφαίρεςθ ancillary chunks, χριςθ παλζτασ (8bit) για τθν καλφτερθ δυνατόν 
ςυμπίεςθ και μείωςθ όγκου ςε Portable Network Graphics μορφι. 
Ο χάρτθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμοσ μζςω του web client και των WFS και WMS web services. 
Στο τελευταίο ο χάρτθσ κα είναι διακζςιμοσ ωσ μια ςτατικι εικόνα που ςυνκζτεται δυναμικά με 
ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ, κζντρο και κλίμακα. 
Συνοπτικά ο χάρτθσ κα μπορεί: 

 Να πραγματοποιεί όλεσ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του χάρτθ (μεγζκυνςθ - ςμίκρυνςθ, 
μετακφλθςθ), 

 Να επιλζγει δείκτεσ ι ερωτιματα ςτθν βάςθ και να δθμιουργεί με κεματικοφσ χάρτεσ με 
χρωματικζσ αποχρϊςεισ, 

 Να μπορεί να επιλζγει μια γεωγραφικι περιοχι ι ζνα ςθμείο και να ενθμερϊνετε για το 
υπάρχει ςε αυτό το ςθμείο θ περιοχι (info tool), 

 Να μπορεί να επιλζγει τθν εμφάνιςθ των ςτοιχείων εκτόσ από τθν κεματικι χαρτογραφία 
και ςε πίνακεσ ι ςε διαγράμματα, 

 Να μπορεί να αποκθκεφει τον χάρτθ, τον πίνακα ι το διάγραμμα για μελλοντικι χριςθ ι 
για αποςτολι, 

 Να μπορεί να κάνει drill down από τον χάρτθ ςτο επίπεδο πλθροφορίασ που περιζχεται 
ςτο ςθμείο επιλογισ του. 

 Επιπλζον κα μπορεί να δθμιουργεί γεωγραφικά ερωτιματα τόςο επί του χάρτθ όςο και 
επί του οδικοφ δικτφου του τφπου «να βρεκεί ο πλθκυςμόσ που κατοικεί ςε απόςταςθ 30' 
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λεπτϊν από κάποιο ςθμείο ΦΚΑ ι φαρμακείο ι να βρεκεί ο πλθκυςμόσ ςε ςυγκεκριμζνθ 
ακτίνα (10 χλμ). 

Θεματικά επίπεδα 
Θ εφαρμογι παρουςίαςθσ και διαχείριςθσ που κα είναι διακζςιμθ ςτθν ΓΓΚΑ κα μπορεί να 
δθμιουργεί δυναμικά κεματικοφσ χάρτεσ. 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει εγγενϊσ να προςφζρει λειτουργικότθτα κεματικϊν επιπζδων. Τα 
επίπεδα αυτά κα ορίηονται ςτον εξυπθρετθτι και κα εμπλουτίηουν τον χάρτθ με πρόςκετα 
ςτοιχεία που δεν είναι λογικό ι εφικτό να αποςταλοφν ςτον browser ι κάποιον άλλο client για 
δυναμικι ςφνκεςθ (μεγάλοσ όγκοσ, ςφνκετα δεδομζνα κλπ). Θ προςκαφαίρεςθ κεματικϊν 
επιπζδων δεν κα απαιτεί τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ του ανάδοχου πζρα αυτϊν που 
προςφζρονται εντόσ του ζργου αυτοφ ϊςτε να μποροφν να προςτεκοφν νζα ςτοιχεία-επίπεδα ςε 
οποιαδιποτε ςτιγμι. 
Τα κεματικά επίπεδα κα ςερβίρονται από τον εξυπθρετθτι όπου και κα ςυντάςςονται για 
αποςτολι ςτον client του χριςτθ με τθν ίδια ακριβϊσ μορφι όπωσ ο υπόλοιποσ ο χάρτθσ. Τα 
κεματικά επίπεδα δεν κα περιορίηονται ςε ςθμειακά δεδομζνα μόνο και κα υποςτθρίηουν και 
κεματικι χαρτογραφία (π.χ. απεικόνιςθ περιοχϊν με χρωματικζσ-εικαςτικζσ αποκλίςεισ για τθν 
ανάδειξθ του ςυνόλου κατοίκων ανά περιοχι). Τα κεματικά επίπεδα δεν κα πρζπει να 
παρουςιάηονται ςτον client μζςω τεχνολογιϊν όπωσ SVG, VML ι GDI(+) όπου πολφπλοκα ι πολλά 
ςε μζγεκοσ δεδομζνα επιβαρφνουν τον client/browser και κάνουν τον χάρτθ δφςχρθςτο ι τελείωσ 
μθ λειτουργικό. 
Τζλοσ, τα κεματικά επίπεδα κα πρζπει να προςφζρουν διαδραςτικότθτα όπου ο χριςτθσ κα 
μπορεί να επιλζγει με το ποντίκι ςτοιχεία για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. Θ λειτουργία αυτι κα 
προςφζρεται με τθν άμεςθ «ερϊτθςθ» και προςδιοριςμό ςτον εξυπθρετθτι, τθσ οντότθτασ που 
ζκανε κλικ-επιλογι ο χριςτθσ.  
Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Χάρτθσ πλθκυςμοφ, 

 Χάρτθσ δομϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

 Επιδθμιολογικόσ χάρτθσ, 

 Χάρτθσ χριςθσ φαρμάκων, 
Θ κεματογραφία κα οριςτικοποιθκεί κατά τθ μελζτθ εφαρμογισ. 
Web Client 
Ππωσ προαναφζρκθκε, θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει ολοκλθρωμζνθ εργαλειοκικθ 
(toolkit) για πρόςβαςθ ςε λειτουργίεσ από ιςτοςελίδεσ μζςω Http και Https πρωτοκόλλων. 
Συγκεκριμζνα θ πλατφόρμα κα προςφζρει τθν εργαλειοκικθ αυτι ςε μορφι που δεν απαιτεί 
πρόςκετο λογιςμικό από τθν πλευρά του χριςτθ πλζον του web browser. Ζτςι θ εργαλειοκικθ 
δεν κα χρθςιμοποιεί Java Applets ι ActiveX plugins (π.χ.Flash) ϊςτε πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα 
να είναι δυνατι από οποιονδιποτε web browser. Θ εργαλειοκικθ κα πρζπει να είναι ςυμβατι με 
όλουσ τουσ γνωςτοφσ browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome , και Opera). 
Ρρόςκετα, θ εργαλειοκικθ κα πρζπει να λειτουργεί και ςε Smartphone browsers, όπωσ του 
iPhone (3+), Android (2+) και Windows Mobile (6+). 
Θ εργαλειοκικθ κα προςφζρει τθν πρόςκεςθ διαδραςτικοφ χάρτθ ςτθν ιςτοςελίδα μζςα από 
JavaScript και δεν κα απαιτεί post-back ι redirection για να λειτουργεί πλιρωσ κακϊσ κα 
χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ όπωσ Ajax, Cross Site Request Forgery (CSRF/XSRF) και JavaScript Object 
Notation (JSON). 
Πλεσ οι οντότθτεσ, λειτουργίεσ και δομζσ τθσ εργαλειοκικθσ κα υποςτθρίηονται από βοθκθτικό 
υλικό εγχειριδίων και παραδειγμάτων που περιγράφουν πλιρωσ κάκε τμιμα του πακζτου. 
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Τζλοσ, το ςυνολικό μζγεκοσ του script που ςτζλνεται ςτο browser δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 
150Kb ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο όγκοσ δεδομζνων που απαιτείται να «κατεβάηει» ο χριςτθσ 
για να δει τον χάρτθ. 
Ρροβολικά ςυςτιματα 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι δεδομζνων πολλαπλϊν προβολικϊν 
ςυςτθμάτων ςυμπεριλαμβανόμενων των Spatial Reference System Identifier (SRID): 2100 (ΕΓΣΑ), 
4326 (WGS84) και 3785 (Mercator). Ρρόςκετα κα υποςτθρίηει τον οριςμό προβολικϊν 
ςυςτθμάτων ςτο ανοιχτό ςφςτθμα proj4 ϊςτε να μπορεί να γίνει μετάπτωςθ δεδομζνων από 
οποιοδιποτε προβολικό ςφςτθμα. Τα άνωκεν κα ιςχφουν και για τθν εξαγωγι δεδομζνων. Για 
τθν απεικόνιςθ των δεδομζνων ςτο διαδίκτυο κα χρθςιμοποιείται το ευρζωσ διαδεδομζνο 
προβολικό 3785 (Google, Yahoo, Live κ.α) για ςυμβατότθτα και δια-ςυνδεςιμότθτα.  
Δεδομζνα - Υπόβακρα 
Τα δεδομζνα που κα αποτελοφν υπόβακρα τθσ πλατφόρμασ κα ειςαχκοφν από τον ανάδοχο. 
Για τισ ανάγκεσ του ζργου, τα γεωγραφικά δεδομζνα κα αντλθκοφν από Δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ 
ορίηει Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Ά) «Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν - Εναρμόνιςθ 
με τθν Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 
2007 και άλλεσ διατάξεισ. Τροποποίθςθ του Ν. 1647/1986 Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και 
Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ (ΟΚΧΕ) και άλλεσ διατάξεισ (Α'141) ». 
Τα υπόβακρα που κα ενςωματωκοφν περιλαμβάνουν: 

 Πρια Ρεριφζρειασ, 

 Πρια Νομϊν, 

 Πρια ΟΤΑ, 

 Πρια οικιςμϊν, 

 Ρυκνότθτα (Κάτοικοι/τ. χλμ), 

 Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ ανά θλικία και φφλο, 

 Ροςοςτό Ρλθκυςμοφ κατά Οικογενειακι Κατάςταςθ και φφλο, 

 Δείκτθσ Γιρανςθσ Ρλθκυςμοφ, 

 Σχζςθ Ανδρϊν – Γυναικϊν, 

 Θλικιακι Εξάρτθςθ, 

 Θλικιακισ Εξάρτθςθσ Γεροντικοφ Ρλθκυςμοφ, 

 Δείκτθσ Θλικιακισ Εξάρτθςθσ Ραιδικοφ Ρλθκυςμοφ, 

 Γενικόσ Δείκτθσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ, 

 Θνθςιμότθτα κατά αιτία κανάτου. 
Χαρτογραφικι Διαδικτυακι Ρφλθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
Το υποζργο περιλαμβάνει ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν για τθν προβολι των δομϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ πάνω ςε διαδραςτικό χάρτθ, για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν. Οι νζεσ ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ απευκφνονται ςε ιδιαίτερα ευρεία γκόμα πολιτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ευπακϊν και μειονοκτοφντων κοινωνικϊν ομάδων αφοφ οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ κα 
διαχζονται μζςα από πολυμεςικό περιεχόμενο πολλαπλϊν καναλιϊν (web περιεχόμενο 
διακζςιμο ςτον αςφαλιηόμενο ςτον προςωπικό του υπολογιςτι, ι ςτο κινθτό τθλζφωνο του 
χριςτθ). Με αυτό τον τρόπο οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υιοκετοφν νζεσ ψθφιακζσ διαδικαςίεσ 
δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ εξωςτρζφειασ. 
Συγκεκριμζνα το προτεινόμενο ζργο προςφζρει δυνατότθτεσ για: 

 Τθν προβολι των δομϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ πάνω ςε διαδραςτικό χάρτθ, για τθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν για το που προςφζρονται αυτζσ οι υπθρεςίεσ, και για τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ για κάκε ζνα από αυτά τα ςθμεία. 
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 τθν ακριβι απεικόνιςθ γεωγραφικισ πλθροφορίασ ςχετικισ με πλικοσ υποδομϊν ςε 
ψθφιακό υπόβακρο με όλα τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ, 

 Θ πλθροφοριακι υποδομι του προτεινόμενου ζργου αφορά τθν προβολι όλων των 
διακζςιμων πλθροφοριϊν που αφοροφν τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ όπωσ: 

o Τισ κζςεισ των δομϊν αςφαλιςτικϊν φορζων 
o Τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από αυτζσ τισ δομζσ 
o Χρθςτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ πολίτεσ 
o Χριςιμα ςτοιχεία επικοινωνίασ 

Θ εφαρμογι αυτι κα ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, για να μπορεί να βρει με 
εφκολο και γριγορο τρόπο τα ςθμεία όπου προςφζρονται Υπθρεςίεσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
τον αφοροφν. Θ εφαρμογι κα είναι διαδικτυακι, χωρίσ να απαιτεί από τον χριςτθ τίποτα 
περιςςότερο από ςφνδεςθ ςτο internet και φυλομετρθτι. 
Οι εφαρμογζσ κα δίνουν τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ γεωδεδομζνων ςτα Γεωγραφικά 
Συςτιματα Ρλθροφοριϊν. 
Συγκεκριμζνα κα παρζχει κατ' ελάχιςτο τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ 
και διαχείριςθσ χωρικϊν δεδομζνων: 

 Εργαλεία πλοιγθςθσ ςτο χάρτθ (μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ, μετακίνθςθ), 

 Διαχείριςθ και ζλεγχο του τρόπου εμφάνιςθσ των δεδομζνων ςτο χάρτθ, 

 Εργαλεία αναηιτθςθσ ςυγκεκριμζνου ςθμείου δομισ με τθν ονομαςία του, 

 Εργαλεία ειςαγωγισ διεφκυνςθσ (οδόσ και αρικμόσ) ι και ςθμείο απευκείασ με επιλογι 
ςτο χάρτθ και εφρεςθσ του κοντινότερου ςθμείου - Αςφαλιςτικοφ φορζα, 

 Εργαλεία εφρεςθσ του κοντινότερου ςθμείου που παρζχει ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, 

 Εργαλεία εφρεςθσ των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων και τον εκτιμϊμενο χρόνο άφιξθσ ςε 
ζνα ςθμείο, 

 Εργαλεία εξαγωγισ οδθγιϊν δρομολόγθςθσ προσ κάποιο ςθμείο ενδιαφζροντοσ με 
εμφάνιςθ του δρομολογίου ςτο χάρτθ και αναλυτικζσ οδθγίεσ δρομολόγθςθσ (μόνο για τισ 
μεγάλεσ πόλεισ). 

Συγκεκριμζνα οι φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ για τουσ οποίουσ κα απεικονίηονται οι αναγκαίεσ 
υποδομζσ ςτο χάρτθ κα είναι: 
· ΙΚΑ · ΟΑΕΕ · Ο ΓΑ · ΤΑΡΓΤ · TEAIT · ΤΑΥΤΕΚΩ 
· ΤΕΑΡΑΣΑ · ΕΤΑΡ-ΜΜΕ · ΤΡΔΥ · ΕΤΑΤ · ΤΕΑΔΥ · ΕΤΕΑΜ 
· ΕΤΑΑ 
Οι ςχετικζσ υποδομζσ είναι αυτζσ οι οποίεσ αφοροφν τον κάκε αςφαλιςτικό φορζα όπωσ 
ενδεικτικά: 

 Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, 

 Συμβεβλθμζνα Ιατρεία, 

 Συμβεβλθμζνα Διαγνωςτικά Κζντρα, 

 Ρολυϊατρεία, 

 Υποκαταςτιματα, 

 Ιδρφματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ. 
Πλα τα παραπάνω ςθμεία κα ειςαχκοφν ςτον διαδραςτικό  χάρτθ, ςε επίπεδο οικοδομικοφ 
Τετραγϊνου για τα μεγάλα αςτικά κζντρα, και ςε επίπεδο πόλθσ θ χωριοφ για τα υπόλοιπα, 
κακϊσ και θ πλθροφορία για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ. 
Οι εμπλεκόμενοι ΦΚΑ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε διαχειριςτικό περιβάλλον, ϊςτε να μποροφν να 
ενθμερϊνουν το ςφςτθμα με αλλαγζσ και νζα ςθμεία. 
Οδθγία INSPIRE 
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Θ Οδθγία INSPIRE αποτελεί το νομικό πλαίςιο το οποίο κεςπίςτθκε για να εξυπθρετιςει τουσ 
ςκοποφσ των περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ κακϊσ και τθν άςκθςθ 
πολιτικϊν ι δραςτθριοτιτων που ενδζχεται να ζχουν αντίκτυπο ςτο περιβάλλον. Θ Οδθγία 
αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ενιαίασ Υποδομισ Χωρικϊν Ρλθροφοριϊν μεταξφ των μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Θ λειτουργία τθσ, ζχει ωσ ςτόχο τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ και 
μοιράςματοσ των χωρικϊν πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτο περιβάλλον μεταξφ Δθμόςιων 
Οργανιςμϊν και Φορζων των κρατϊν μελϊν. Επιπλζον, θ λειτουργία τθσ Υποδομισ κα 
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε χωρικζσ πλθροφορίεσ. 
Θ εφαρμογι του INSPIRE μπορεί να περιγραφεί ςε 4 βαςικοφσ άξονεσ, οι οποίοι ζχουν επίδραςθ 
ςτο ςφςτθμα, και τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν διαχείριςθ δεδομζνων μζςα ςε ζνα 
οργανιςμό: 

 Μεταδεδομζνα:-Θ δθμοςιοποίθςθ των μεταδεδομζνων κα βοθκιςει ςτθν αναηιτθςθ των 
διακζςιμων δεδομζνων που καλφπτουν τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. Επιπλζον τα μεταδεδομζνα 
κακορίηουν τθν ιδιοκτθςία και τα δικαιϊματα των δεδομζνων και βοθκοφν ςτθν αποφυγι 
αναπαραγωγισ δεδομζνων τα οποία ιδθ υπάρχουν  

 Υπθρεςίεσ υποδομισ:-Αφοροφν το χϊρο των υπθρεςιϊν ανοιχτϊν προτφπων. μζςω των 
οποίων επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ οργανιςμϊν και απομακρυςμζνων ςυςτθμάτων. Οι 
υπθρεςίεσ αναλφονται ςε 5 κφριεσ κατθγορίεσ 

o Αναηιτθςθ: Υπθρεςίεσ εφρεςθσ και κατανόθςθσ των δεδομζνων 
o Οπτικοποίθςθ: Υπθρεςίεσ που οπτικοποιοφν το περιεχόμενο των δεδομζνων. 
o Άντλθςθ: Υπθρεςίεσ άντλθςθσ περιεχομζνων 
o Μετατροπι:  Υπθρεςίεσ μετατροπισ format δεδομζνων 
o Αλλθλεπίδραςθσ: Υπθρεςίεσ ζνωςθσ πολλαπλϊν βθμάτων ςε μία λειτουργικότθτα 

που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πολλζσ φορζσ.  
o eCommerce: θ διαχείριςθ ςτθν πρόςβαςθ των υπθρεςιϊν μπορεί να απαιτεί 

κατάλλθλουσ ελζγχουσ αδειοδότθςθσ χρθςτϊν. 
o Συμμόρφωςθ: Θ παρακολοφκθςθ και θ αναφορά όςον αφορά τθ ςυμμόρφωςθ με 

τισ οδθγίεσ και τισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν 
Το παρόν ςφςτθμα κα είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθν οδθγία INSPIRE. 

Α4.4.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ» , υποζργο 4 
Στόχοσ του υποζργου είναι θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν πράξθ. Το ςφνολο 
του εξοπλιςμοφ (Hardware) ανικει ςτο υποζργο αυτό. Θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι περιγράφεται 
παραπάνω. 

Α4.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν 

Α4.5.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Αςφάλειασ & Διαχείριςθσ Χρθςτϊν»  
Το υποςφςτθμα αςφάλειασ και διαχείριςθσ χρθςτϊν κα παρζχει οριηόντια τισ αναγκαίεσ 
υπθρεςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του περιγραφόμενου ΟΡΣ.  
Επιπρόςκετα, δεδομζνθσ τθσ παρουςίασ του υποςυςτιματοσ διαδικτυακισ πφλθσ ςτο υποζργο 3, 
ωσ ςθμείου ειςόδου ςτισ υπθρεςίεσ Στρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, το 
ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ και 
διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ. 
Ειδικότερα, για τθν επιτυχι ταυτοποίθςθ / αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ, πρζπει να κακοριςτεί 
και να δθμοςιευκεί ςτο ςφςτθμα και ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ θ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν 
ςτισ παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Ο κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ 
περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα:  
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 Ρροςδιοριςμόσ των απαιτιςεων εγγραφισ κάκε χριςτθ ςτο ςφςτθμα και ςτθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ  

 Ρροςδιοριςμόσ των βθμάτων εγγραφισ ενόσ χριςτθ ςτο ςφςτθμα και ςτθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ 

 Κακοριςμόσ των ρόλων που εμπλζκονται και υποςτθρίηουν τθ διαδικαςία εγγραφισ των 
χρθςτϊν 

 Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν χρθςτϊν 

 Εκτίμθςθ των απαιτιςεων αςφάλειασ κάκε θλεκτρονικισ υπθρεςίασ  
Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ και τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ κα γίνεται μζςω 
υπθρεςίασ καταλόγου ςυμβατι με το πρότυπο LDAP. Για τθν ικανοποίθςθ των υψθλϊν 
απαιτιςεων αςφάλειασ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτείνεται να λάβει υπόψθ του δυνατότθτεσ 
υποςτιριξθσ τεχνολογιϊν όπωσ είναι οι ζξυπνεσ κάρτεσ (smart cards), θ υποδομι δθμόςιου 
κλειδιοφ (Public Key Infrastructure – PKI), οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ ςε ςυνδυαςμό με ψθφιακζσ 
υπογραφζσ (digital signatures) και ψθφιακά πιςτοποιθτικά (digital certificates) και να προτείνει 
εναλλακτικά μοντζλα αςφάλειασ για τθν Ολοκλιρωςθ τθσ αςφάλειασ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ωσ 
κεντρικό ςθμείο ειςόδου. 
Το ςφςτθμα και θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να παρζχει ζναν ενοποιθμζνο τρόπο πρόςβαςθσ 
ςε όλεσ τισ ομάδεσ χρθςτϊν του. Αναμζνεται να αναπτυχκεί ζνα ενοποιθμζνο GUI προςβάςιμο 
μζςω Διαδικτφου μζςω του οποίου κα ολοκλθρϊνονται όλεσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θ 
διεπαφι αυτι κα είναι προςωποποιθμζνθ ζτςι ϊςτε να αντανακλά τα δικαιϊματα του κάκε 
χριςτθ και να εξυπθρετεί τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Επειδι ο χριςτθσ αρχικά κα βλζπει 
μόνο τθν Διαδικτυακι Ρφλθ (ζνα ενοποιθμζνο γραφικό περιβάλλον - GUI), θ ταυτοποίθςθ του 
πικανά κα μπορεί να γίνει μόνο ςε αυτό το ςθμείο. Θ ενςωμάτωςθ και  υλοποίθςθ πρακτικϊν 
Single-Sign-On κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αποκτοφν πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυςτιματα και τα 
δεδομζνα που φιλοξενοφνται ςτθν Διαδικτυακισ Ρφλθ, χωρίσ αυτοί να δίνουν τα διαπιςτευτιριά 
(credential) τουσ παρά μόνο μια φορά κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν πφλθ. Αυτό πρζπει να ιςχφει 
για τα τρίτα υποςυςτιματα που ολοκλθρϊνονται μζςα από τθν Ρφλθ. Ο χριςτθσ κα χρθςιμοποιεί 
για τθν ταυτοποίθςθ του ζνα απλό φυλλομετρθτι διαδικτφου (web browser). H εξουςιοδοτθμζνθ 
πρόςβαςθ κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του 
ςυνολικοφ ςυςτιματοσ και των πολιτικϊν που κα εφαρμοςτοφν.  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να μελετιςει και να κατανοιςει τθν δομι τθσ αςφάλειασ των 
υποςυςτθμάτων τρίτων φορζων που κα εμπλακοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, με τα 
οποία κα αλλθλεπιδρά το ςφςτθμα και θ Διαδικτυακι Ρφλθ. Θα πρζπει να προτείνει λφςεισ, να 
τισ υλοποιιςει και να παρακολουκιςει τθν πορεία εφαρμογισ τουσ για να διαςφαλιςτεί θ 
αςφαλισ εξουςιοδότθςθ των χρθςτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
Ρφλθσ κακ’ όλθ τθν πορεία υλοποίθςθσ των ζργων. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να κατανοιςει τθν 
λειτουργία των εξουςιοδοτιςεων και των ρόλων ςε κάκε υποςφςτθμα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ 
αςφαλισ διαςφνδεςθ με αυτά.  
Τζλοσ, το ςφςτθμα κα διαλειτουργεί με τθ Διαδικτυακι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» όςον 
αφορά τθν ταυτοποίθςθ των εξωτερικϊν χρθςτϊν για τθν εξουςιοδότθςθ (authorization) και τθ 
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ αυτϊν ςτισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 
Διευκρινίηεται ότι θ οριςτικοποίθςθ των επιμζρουσ τρίτων ςυςτθμάτων που κα εμπλζκονται ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα ολοκλθρωκεί κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ.  

Διαφφλαξθ εμπιςτευτικότθτασ / ακεραιότθτασ δεδομζνων 
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Θ διαφφλαξθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ (privacy) και τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων ςε όλο το 
εφροσ του Ζργου, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί μζςω μθχανιςμϊν και πρωτοκόλλων 
κρυπτογράφθςθσ κατά τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ τουσ (π.χ. πρωτόκολλο https, 
κρυπτογράφθςθ με SSL, ψθφιακά πιςτοποιθτικά ι ψθφιακζσ υπογραφζσ) όπου αυτό απαιτείται. 
Ειδικά, όπωσ αναφζρεται και ςτο Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν 
Συναλλαγϊν, για τθν εκτζλεςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν πρζπει να γίνεται χριςθ του 
πρωτοκόλλου SSL. 
Θ επικοινωνία των εφαρμογϊν για τθν μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται μζςω μθχανιςμϊν 
ταυτοποίθςθσ (authentication) και κρυπτογράφθςθσ (encryption) με χριςθ αξιόπιςτων 
τεχνολογιϊν για τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων. Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ χριςθ 
αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ SSL και 2-key 3DES ι 3-key 3DES. Θ χριςθ του πρωτοκόλλου 
κρυπτογράφθςθσ SSL (Secure Sockets Layer) ι του πλζον διαδεδομζνου TLS (Transport Layer 
Security) παρζχει αςφάλεια κατά τθν μετάδοςθ ευαίςκθτων & εμπιςτευτικϊν δεδομζνων μζςω 
μιασ Διαδικτυακισ Ρφλθσ.  
Εξαςφάλιςθ μθ αποποίθςθσ ενεργειϊν 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει για τθν μθ αποποίθςθ ενεργειϊν από τθ μεριά 
του χριςτθ μζςω των αρχείων καταγραφισ. Τα αρχεία καταγραφισ (log files) χρθςιμοποιοφνται 
για διάφορουσ λόγουσ ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ. Στον τομζα τθσ αςφάλειασ, θ τιρθςθ αναλυτικισ περιγραφισ των 
γεγονότων/ςυναλλαγϊν ςτα log files ενόσ ςυςτιματοσ επιτρζπει ςτουσ διαχειριςτζσ τουσ να 
εντοπίςουν «μθ τυπικζσ» ςυναλλαγζσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα (π.χ. εκτζλεςθ υπζρμετρου 
όγκου ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, οι οποίεσ δεν δικαιολογοφνται από 
υπθρεςιακοφσ λόγουσ, όπωσ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων για κάποιο κζμα).  

Α4.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ 
Ραρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ Συμμόρφωςθσ. Θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι παρουςιάηεται  
παραπάνω. 

Α4.7 Διαλειτουργικότθτα 
Τα υποζργα, μζςα από ανοιχτζσ διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων 
http/ftp/SOAP κλπ, επιτυγχάνουν τθν διαςφνδεςθ των εφαρμογϊν των ταμείων (είτε εφαρμογζσ 
λογιςτθρίου, είτε μθτρϊων) με τθν ΓΓΚΑ. 
Επιπρόςκετα, θ γεωγραφικι πλατφόρμα κα καλφπτει τα ανοιχτά πρότυπα OGC. Ειδικότερα, τα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να αναπτφςςονται με βάςθ το Ελλθνικό 
Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ 
(e-gif.gov.gr) 
Λόγο τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςυςτιματοσ, θ Διαλειτουργικότθτα είναι βαςικό ςυςτατικό  του 
ςυςτιματοσ, που περιγράφεται παραπάνω. 
Σε κάκε περίπτωςθ οι προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ εναρμονίηονται ι οφείλουν να 
ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και τα Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (e-gif), τα οποία ζχουν καταρτιςτεί από το 
Υπουργείο Εςωτερικϊν & τθν Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τθ ςυμβατότθτα τθσ λφςθσ που προτείνει με το Ρλαίςιο 
Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν (ΡΔ&ΥΘΣ).  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εντάξει ςτθ διαδικτυακι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» το 
ςφνολο των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που προορίηονται για το κοινό (πχ του υποζργου 3)  που κα 
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αναπτφξει ςτα πλαίςια του Ζργου, και δίδονται προσ πολίτεσ/ επιχειριςεισ/ άλλουσ Φορείσ 
Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ παρακάτω απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ. 
Τζλοσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνδζςει το παραπάνω ςφςτθμα με το Periousia.gr, 
που παρουςιάηει τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςιακι κατάςταςθ ΦΚΑ ταμείων προσ το κοινό, με 
ανάλυςθ κάκε ταμείου, κλάδου και κατθγορίασ ξεχωριςτά. Αυτι τθ ςτιγμι το ςφςτθμα αυτό 
ενθμερϊνεται χειροκίνθτα. 
Από το Ρλαίςιο αυτό αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω ζννοιεσ και οριςμοί:  

Α4.7.1 Απαιτιςεισ Χρθςτϊν Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
Ο πικανόσ χριςτθσ, πολίτθσ ι επιχείρθςθ, μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ενόσ Φορζα τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με τθν “Θλεκτρονικι Δθμόςια Διοίκθςθ”: 

 δε χρειάηεται να γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ, τθ δομι και τισ αρμοδιότθτεσ των 
οργανωτικϊν μονάδων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται ςτθν εξυπθρζτθςι του,  

 πρζπει να ζρχεται ςε επαφι αποκλειςτικά με το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ υπθρεςίασ (κζντρο 
εξυπθρζτθςθσ, δθμόςιο πλθροφοριακό ςφςτθμα) και να παραλαμβάνει το αποτζλεςμα 
τθσ υπθρεςίασ από ζνα ςθμείο εξόδου, χωρίσ να εμπλζκεται ςε ενδιάμεςα ςτάδια 
εξυπθρζτθςθσ (one-stop shop), και 

 πρζπει να ζχει ςυνεχι (online) ενθμζρωςθ για τθ ροι τθσ πλθροφορίασ και τθ λιψθ των 
αποφάςεων που αφοροφν τθν υπόκεςθ που διεκπεραιϊνει θλεκτρονικά. 

Για να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ των χρθςτϊν από τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχουν 
οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, είναι φανερό ότι οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να παρζχονται από 
ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που υπερβαίνει τα όρια ενόσ φορζα. Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να 
μπορεί να ςυνδυάηει περιεχόμενο και λειτουργίεσ από τισ επιμζρουσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ των 
εμπλεκόμενων φορζων, με τρόπο διαφανι για τον τελικό χριςτθ κάκε υπθρεςίασ. Ρροσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι κινοφνται οι προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν πυλϊν ενθμζρωςθσ 
& εξυπθρζτθςθσ που καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (π.χ. 
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ) ι ςτθ βζλτιςτθ περίπτωςθ το ςφνολο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Οι 
διαδικτυακζσ αυτζσ πφλεσ είναι γνωςτζσ με τον όρο Κυβερνθτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ 
(Government Portals). 
Ωςτόςο για να επιτευχκεί θ δυναμικι ςφνκεςθ ετερογενϊν δεδομζνων, λειτουργιϊν και 
υπθρεςιϊν που προζρχονται από διαφορετικοφσ Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και να καταςτεί 
εφικτι θ διάκεςι τουσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, απαιτείται θ ολοκλιρωςθ και θ 
διαλειτουργικότθτα όλων των εμπλεκόμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τα οποία εκτελοφν 
τμιματα των διαφορετικϊν αυτϊν λειτουργιϊν, δεδομζνου ότι μια ςυναλλαγι ςε ζνα δθμόςιο 
οργανιςμό μπορεί να οδθγιςει ι/ και να απαιτεί αυτόματουσ ελζγχουσ ςτα δεδομζνα άλλων 
οργανιςμϊν.  

Α4.7.2 Οριςμόσ Διαλειτουργικότθτασ 

Οριςμόσ Διαλειτουργικότθτασ 

Σφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ, ωσ διαλειτουργικότθτα ορίηεται θ 
ικανότθτα των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
που υποςτθρίηονται από αυτά να ανταλλάςςουν δεδομζνα και να μοιράηονται πλθροφορία και 
γνϊςθ (“Interoperability means the ability of information and communication technology (ICT) 
systems and of the business processes they support to exchange data and to enable the sharing of 
information and knowledge”). Αντίςτοιχοσ οριςμόσ για τθ διαλειτουργικότθτα δίνεται και από μία 
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μελζτθ που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Ιρλανδικισ Ρροεδρίασ2, όπου ωσ διαλειτουργικότθτα 
ορίηεται θ ικανότθτα ενόσ ςυςτιματοσ ι μιασ διαδικαςίασ να μοιράηεται και να χρθςιμοποιεί 
πλθροφορίεσ ι/ και λειτουργίεσ ενόσ άλλου ςυςτιματοσ ι διαδικαςίασ (“Ability of a system or 
process to share and use the information and/or functionality of another system or process”). 

Α4.7.3 Σκοπόσ Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ (ΡΔ&ΥΘΣ) 

Το Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςκοπεφει:  

 ςτθ διαςφάλιςθ τθσ Διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ οποία εγγυάται μία ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν 
μεταξφ πολιτϊν, επιχειριςεων και φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,  

 ςτθν Ανοικτι Φιλοςοφία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ 
οποία ςυνίςταται ςτθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν τεχνολογικϊν προτφπων και προδιαγραφϊν3 
κατά το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων και διαδικτυακϊν πυλϊν 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, και 

 ςτθν Ευρωπαϊκι Διάςταςθ του Ελλθνικοφ ΡΔ&ΥΘΣ, το οποίο ςυμμορφϊνεται με τισ 
προςπάκειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προετοιμάηει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα 
να αναπτφξει και να υποςτθρίξει Ρανευρωπαϊκζσ Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ4.  

Οι υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ οποίεσ ςτοχεφει το ΡΔ&ΥΘΣ ομαδοποιοφνται ωσ 
προσ το χριςτθ τθσ Θλεκτρονικισ Υπθρεςίασ ςτισ εξισ τρεισ (3) κατθγορίεσ: 

1. Κυβζρνθςθ-προσ-Κυβζρνθςθ (Government to Government - G2G): διαδικαςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν (εδϊ ο χριςτθσ 
είναι κάποιοσ Φορζασ ι Οργανιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ).  

2. Κυβζρνθςθ-προσ-Ρολίτεσ (Government to Citizen - G2C): διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ 
ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν και των πολιτϊν (οι οποίοι 
αποτελοφν και τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ).  

3. Κυβζρνθςθ-προσ-Επιχειριςεισ (Government to Business - G2B): υπθρεςίεσ των δθμόςιων 
οργανιςμϊν με τελικοφσ αποδζκτεσ (χριςτεσ υπθρεςίασ) τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.  

Θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ πολίτεσ, 
επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ ι οργανιςμοφσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, προαπαιτεί τθ 
διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των εν λόγω φορζων.  
Βαςικά ςθμεία διαλειτουργικότθτασ αποτελοφν τα εξισ:  

 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (υπουργεία και γενικζσ γραμματείεσ),  

 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και ςε φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ 
Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ),  

 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφερειακισ 
διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) και  

                                                      
2
  Interoperability Study of EPAN e-gov working group, EU Irish presidency 2004 

3
  Τα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά που πρζπει να φζρει ζνα πρότυπο ι, γενικότερα, μία προδιαγραφι ϊςτε να 

χαρακτθριςτεί ωσ ανοιχτό πρότυπο, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ, είναι: α) Το πρότυπο 
υιοκετείται και ςυντθρείται από ζνα μθ-κερδοςκοπικό οργανιςμό και θ εξζλιξι του βαςίηεται ςε ανοιχτζσ 
διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να ςυμμετζχει κάκε ενδιαφερόμενοσ. β) Το πρότυπο ζχει δθμοςιευτεί, θ πρόςβαςθ 
ςτισ προδιαγραφζσ του είναι ελεφκερθ ι παρζχεται ςε ζνα προκακοριςμζνο ονομαςτικό κόςτοσ και επιτρζπεται ςε 
όλουσ θ –ελεφκερθ ι με προκακοριςμζνο ονομαςτικό κόςτοσ- αντιγραφι, διανομι και χριςθ του. γ) Θ πνευματικι 
ιδιοκτθςία του προτφπου ι μζρουσ αυτοφ διατίκεται οριςτικά ελεφκερθ δικαιϊματοσ και αμοιβισ. δ) Δεν υπάρχουν 
περιοριςμοί ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ του προτφπου. 
4
  European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services 
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 ςε εποπτευόμενουσ φορείσ και οργανιςμοφσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα (π.χ. 
αςφαλιςτικά ιδρφματα και ελεγκτικοί φορείσ) 

 ςε ενδιάμεςουσ φορείσ και οργανιςμοφσ (π.χ. τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικά 
ιδρφματα), και  

 ςε άλλεσ κυβερνιςεισ και διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ  

 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφερειακισ 
διοίκθςθσ, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ) και ςτα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ)5. 

 

Α4.7.4 Διαςτάςεισ και Επίπεδα Διαλειτουργικότθτασ 
Θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Φορζων τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ εξετάηεται και αναλφεται υπό τζςςερα (4) διαφορετικά πρίςματα:  
1. τθ Θεςμικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτθν εναρμόνιςθ των νομοκετικϊν 

διατάξεων που διζπουν τθ λειτουργία δφο ι περιςςοτζρων φορζων που επικυμοφν να 
ςυνεργαςτοφν για τθ μεταξφ τουσ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ι/ και τθν παροχι 
ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ. 
Επιπλζον αποςκοπεί ςτο να διαςφαλίςει ότι οι θλεκτρονικά ανταλλαςςόμενεσ πλθροφορίεσ 
ζχουν τθν ίδια νομικι ιςχφ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Θ Θεςμικι 
Διαλειτουργικότθτα διαςφαλίηεται μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διατάξεων. 

2. τθν Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτον κακοριςμό ςτόχων, τθ 
διαμόρφωςθ διαδικαςιϊν και τθν επίτευξθ ςυνεργαςίασ των φορζων που επιδιϊκουν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ίςωσ ζχουν διαφορετικζσ εςωτερικζσ δομζσ και διαδικαςίεσ. 
Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ κοινότθτασ των χρθςτϊν 
προςφζροντασ υπθρεςίεσ αναγνωρίςιμεσ, προςβάςιμεσ και επικεντρωμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του 
χριςτθ. Θ Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα διαςφαλίηεται μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων 
και διατάξεων και μζςω γενικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων.  

3. τθ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ότι θ ακριβισ 
ζννοια/ ςθμαςία των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν είναι κατανοθτι από οποιαδιποτε 
εφαρμογι. Θ επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο επιτρζπει ςτα 
ςυςτιματα να ςυνδυάηουν τισ πλθροφορίεσ με εκείνεσ από άλλεσ πθγζσ και να τισ 
επεξεργάηονται αποτελεςματικά. Θ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα επιτυγχάνεται 
ορίηοντασ και υιοκετϊντασ κοινό λεξιλόγιο και ορολογία ςε όλα τα ςυςτιματα και υπθρεςίεσ. 
Ο οριςμόσ και θ ςυντιρθςθ ενόσ τζτοιου «λεξικοφ» γίνεται ςυνικωσ από μια κεντρικι 
υπθρεςία. 

4. τθν Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία ορίηεται ωσ θ ικανότθτα μεταφοράσ και 
χρθςιμοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ με ομοιογενι και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ 
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και οργανιςμϊν. Το επίπεδο αυτό αφορά ςε τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ για τθν αποκικευςθ, δόμθςθ, μεταφορά, παρουςίαςθ και αςφάλεια 
δεδομζνων και υπθρεςιϊν. Θ Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα αντιπροςωπεφει τθ 
διαλειτουργικότθτα των υποδομϊν και του λογιςμικοφ.  

 

                                                      
5
  http://www.kep.gov.gr/ 



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

 

Σελίδα 92 από 122 

 

Α4.7.5 Επίπεδα Κατάταξθσ Κανόνων & Τεχνολογικϊν Ρροτφπων 
Το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν ζχει υιοκετιςει τρία (3) 
επίπεδα κατάταξθσ κανόνων και προτφπων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ.  
 

1. Υποχρεωτικό 

Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Υποχρεωτικό ι αποτελεί Ρρότυπο Υποχρεωτικό (ΡΥ) αν ζχει 
εφαρμοςτεί και δοκιμαςτεί ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ και αποτελεί τθν πλζον ενδεδειγμζνθ και 
επιβεβλθμζνθ τεχνολογικι λφςθ. Τα τεχνολογικά πρότυπα αυτά είναι ευρζωσ γνωςτά και 
αποδεκτά ςτθν αγορά πλθροφορικισ και ςφμφωνα με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του ΡΔ&ΥΘΣ. 
Τζτοια πρότυπα κα πρζπει να υιοκετοφνται και να εφαρμόηονται κατά προτεραιότθτα.  
 
Ανταγωνιςτικά πρότυπα μπορεί να είναι ςυγχρόνωσ υποχρεωτικά ςτθν περίπτωςθ που 
καλφπτουν εξ’ ολοκλιρου τισ απαιτιςεισ του ΡΔ&ΥΘΣ και δεν προκαλοφν ανακολουκίεσ με τα 
υπόλοιπα τεχνολογικά πρότυπα του ΡΔ&ΥΘΣ.  
 
Στθν περίπτωςθ που υφίςτανται ςυγχρόνωσ Ρρότυπα Υποχρεωτικά και Ρρότυπα Ρροαιρετικά ι 
Ρρότυπα Υπό Διαμόρφωςθ, τα Ρροαιρετικά ι Υπό Διαμόρφωςθ Ρρότυπα κα μποροφν να 
υιοκετοφνται μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.  
 
Ζνα πρότυπο το οποίο κατατάςςεται ωσ Υποχρεωτικό, δεν κα πρζπει απαραίτθτα να 
χρθςιμοποιείται ςε κάκε εφαρμογι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ζνα Ρρότυπο Υποχρεωτικό κα 
πρζπει να υιοκετείται αν θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ι τθσ λειτουργικότθτασ που ςχετίηεται με αυτό 
είναι απαραίτθτθ ι δικαιολογείται από τισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ. 
 

2. Ρροαιρετικό 

Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Ρροαιρετικό ι αποτελεί Ρρότυπο Ρροαιρετικό (ΡΡ) ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει εφαρμοςτεί και δοκιμαςτεί ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ αλλά υφίςταται ζνα πιο 
κατάλλθλο Ρρότυπο Υποχρεωτικό ι δεν ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ 
του ΡΔ&ΥΘΣ.  
Στθν περίπτωςθ όπου δεν υφίςταται ανταγωνιςτικό Υποχρεωτικό Ρρότυπο, αποκλίςεισ από τα 
Ρροαιρετικά Ρρότυπα επιτρζπονται μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 
  

3. Υπό Διαμόρφωςθ 

Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Υπό Διαμόρφωςθ ι αποτελεί Ρρότυπο υπό Διαμόρφωςθ (ΡΔ) αν 
ςυμμορφϊνεται με τισ τρζχουςεσ τάςεισ ανάπτυξθσ και καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ περί 
«Ανοικτισ Φιλοςοφίασ» των τεχνολογικϊν προτφπων. Τα πρότυπα αυτισ τθσ κατθγορίασ μπορεί 
ακόμα να μθν ζχουν αποδείξει τθν αξία τουσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ ι να μθν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτο ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του ΡΔ&ΥΘΣ, ωςτόςο αναμζνονται ςθμαντικά οφζλθ από τθ 
μελλοντικι εξζλιξθ και υιοκζτθςι τουσ. Το Ρλαίςιο εξετάηει τα πρότυπα αυτισ τθσ κατθγορίασ και 
ενδζχεται να τα υιοκετιςει ςε επόμενθ ζκδοςι του, ωσ Υποχρεωτικά ι Ρροαιρετικά Ρρότυπα. 
Στθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ανταγωνιςτικοφ Υποχρεωτικοφ ι Ρροαιρετικοφ προτφπου, τα 
Ρρότυπα Υπό Διαμόρφωςθ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ςε εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ. Μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να δίνεται 
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προτεραιότθτα ςε Ρρότυπα υπό Διαμόρφωςθ ζναντι των εναλλακτικϊν προτφπων υψθλότερου 
επιπζδου κατάταξθσ.  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει ςτθν προςφορά του με ποιοφσ από τουσ 
παραπάνω κανόνεσ και πρότυπα ςυμμορφϊνεται θ λφςθ που προτείνει. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ αυτι. 

Α4.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ 
Τα υποζργα 1 και 2 καλφπτουν τθν πρόςβαςθ ςτισ απαραίτθτεσ φόρμεσ μζςα από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου(web browser) που καλφπτει απόλυτα τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. Το υποζργο 3 
προςφζρει επιπρόςκετα πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ μζςα και από 
κινθτζσ ςυςκευζσ. 

Α4.9 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, 

 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 

Τα δεδομζνα του υποζργου 1 που αφοροφν οικονομικοφσ δείκτεσ, είναι διακζςιμα ςε 
διαπιςτευμζνουσ χριςτεσ και φορείσ όπωσ χριςτεσ ΓΓΚΑ, φορζων υπθρεςιϊν του υπουργείου 
οικονομικϊν και τθσ Εκνικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ. Υποςφνολο δεικτϊν που αφοροφν τθν 
μθνιαία εξζλιξθ τιρθςθσ του προχπολογιςμοφ κα είναι διακζςιμα μζςα από διαδικτυακι πφλθ 
τθσ ΓΓΚΑ ςτουσ πολίτεσ. 
Τα δεδομζνα που κα ενςωματωκοφν ςτα υποςυςτιματα του υποζργου 2, αποτελοφν δεδομζνα 
μθτρϊου τα οποία κα είναι διακζςιμα μόνο ςε διαπιςτευμζνα ςυςτιματα και χριςτεσ. 
Τα δεδομζνα που κα ενςωματωκοφν ςτθν γεωγραφικι πλατφόρμα του υποζργου 3 και 
αναφζρονται ςτα ςθμεία παρουςίασ και παροχϊν των ΦΚΑ κα είναι ανοιχτό διακζςιμα και κα 
ιςχφουν τα εξισ: 

 τα δεδομζνα κα διατίκενται ςε μορφι τθσ οποίασ καμία οντότθτα δεν κα ζχει 
αποκλειςτικό ζλεγχο ι πνευματικά δικαιϊματα. (CC license, GPL license), 

 τα δεδομζνα κα είναι διακζςιμα ςε όλουσ/εσ του ενδιαφερόμενουσ/εσ χωρίσ τθν ανάγκθ 
εγγραφισ προςωπικϊν δεδομζνων, 
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 τα δεδομζνα κα βρίςκονται ςε μορφι φιλικι προσ υπολογιςτικι επεξεργαςία από τθν 
υπάρχουςα τεχνολογία και τα δεδομζνα κα είναι ευρζωσ διακζςιμα ςτο μεγαλφτερο 
δυνατό εφροσ χρθςτϊν και χρθςιμοτιτων, 

 Θ οργάνωςθ και διάκεςθ τουσ κα γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφκολα 
επαναχρθςιμοποιιςιμα ςε άλλεσ δράςεισ, 

 Θ διατιρθςθ των δεδομζνων κα γίνεται μζςα ςτθν χωρικι βάςθ 
Ωσ παράδειγμα για τθν βζλτιςτθ χριςθ ανοικτϊν δεδομζνων αναφζρεται θ πρωτοβουλία 
geodata.gov.gr που κα λθφκεί υπόψθ από τον ανάδοχο κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 
(προςφορά και χριςθ δεδομζνων). 
Για τα ελεφκερα δεδομζνα (όπωσ οι υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ) κα διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ςε 
αυτά από όλουσ τουσ πολίτεσ, ακολουκϊντασ τισ προδιαγραφζσ των ανοικτϊν προτφπων για 
πολυκαναλικι διάκεςθ των υπθρεςιϊν. Επίςθσ για τθν εξαςφάλιςθ ανοικτισ πρόςβαςθσ κα 
λθφκεί μζριμνα με τθν φπαρξθ κατάλλθλων όρων ςτθ διακιρυξθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ϊςτε 
το παραγόμενο προϊόν του ζργου (λογιςμικό) να διζπεται από άδειεσ χριςθσ που επιτρζπουν τθν 
ανοικτι πρόςβαςθ (GPL, LGPL, Μ IT). 
Τα ανοιχτά δεδομζνα του υποζργου 3 κα αφοροφν τουσ εποπτευόμενουσ από τθν ΓΓΚΑ ΦΚΑ: 
· ΙΚΑ · ΟΑΕΕ · ΟΓΑ · ΤΑΡΙΤ · ΤΕΑΙΤ · ΤΑΥΤΕΚΩ 
· ΤΕΑΡΑΣΑ · ΕΤΑΡ-ΜΜΕ · ΤΡΔΥ · ΕΤΑΤ · ΤΕΑΔΥ · ΕΤΕΑΜ 
· ΕΤΑΑ 
Οι ςχετικζσ υποδομζσ είναι αυτζσ οι οποίεσ αφοροφν τον κάκε αςφαλιςτικό φορζα 
περιλαμβάνουν: 

 Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, 

 Συμβεβλθμζνα Ιατρεία, 

 Συμβεβλθμζνα Διαγνωςτικά Κζντρα, 

 Ρολυϊατρεία, 

 Υποκαταςτιματα, 

 Ιδρφματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ. 

Α4.10 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. 
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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. 

Α4.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ 
Το παρόν ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από τυπικζσ 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. 
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, όςο το ςυνατόν, ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να 
υπάρχει ςυνζπεια ςτα λεκτικά και τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε υποζργο. 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. 

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

 On line help ςε κάκε βιμα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ. 

Α4.12 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). 
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». 
Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ κατϋ ελάχιςτο πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία θλεκτρονικό 
περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 

1. θ καταςκευι τθσ πφλθσ GIS και των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του 
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Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον «ΑΑ» 
(WCAG 2.0 level AA), 

2. ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ εφαρμογϊν με "ιςχυρά διαδραςτικό χαρακτιρα" που δεν 
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, είναι απαραίτθτθ αναλυτικι 
τεκμθρίωςθ από τον Ανάδοχο τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ βάςει διεκνϊν 
προτφπων και οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ και ευχρθςτίασ εφαρμογϊν πλθροφορικισ. 

Α4.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου 
Υποζργο 4 - «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ» 
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Β’: Εγκατάςταςθ 
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ςυςτιματοσ 

               

 
Συνολικό χρονοδιάγραμμα υποζργου 4 - «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ»: 3 μινεσ. 
Στόχοσ 

 Ρρομικεια, Ραραμετροποίθςθ, Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ και Ζτοιμου Λογιςμικοφ, 

 Ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ ςτο data center τθσ ΘΔΙΚΑ. 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ αφοφ προμθκεφςει τθν ΓΓΚΑ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ) με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και κα το 
εγκαταςτιςει ςτο datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ. 
 
Ραραδοτζα 

 Μελζτθ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ςτο κζντρο δεδομζνων τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ, 

 Εξοπλιςμόσ ςυςτιματοσ (Εξυπθρετθτζσ, Εξοπλιςμόσ εξυπθρετθτϊν, Βαςικόσ δικτυακόσ 
εξοπλιςμόσ), 

 Ενεργοποιθμζνο ςφςτθμα, 

 Εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. 

 
Υποζργο 1 - «MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ςτοιχείων» 
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Συνολικό χρονοδιάγραμμα υποζργου 1 - «MIS και κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και 
διαχείριςθσ ςτοιχείων»:  12 μινεσ 
 
ΦΑΣΗ Α’: Μελζτθ εφαρμογισ 
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Στόχοι 

 Καταςτατικό ζργου, χρονοδιάγραμμα, μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

 Σχεδίαςθ υποςυςτιματοσ 

 Οριςτικοποίθςθ προτφπου αρχείων ι/και web services για ανταλλαγι δεδομζνων 

 Καταγραφι απαραίτθτων αναβακμίςεων ςτισ εφαρμογζσ λογιςτθρίου για κάκε 
λογιςτιριο ταμείου/τομζα 

 Οριςτικοποίθςθ αναλυτικϊν οικονομικϊν δεικτϊν και αναφορϊν από το ςφςτθμα 

 Ρλιρθσ καταγραφι των ςεναρίων χριςθσ του υποςυςτιματοσ που κα προκφψουν  από 
τθν ανάλυςθ των τρεχουςϊν διαδικαςιϊν μετά από ςυνεντεφξεισ των ειδικϊν χρθςτϊν 

 Οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των ροϊν εργαςιϊν που κα ψθφιοποιθκοφν ςε 
ςυνεργαςία και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Α/Α (εμπλεκόμενοι, βιματα, εγκρίςεισ, κ.ο.κ.). 

 Οριςμόσ των χρθςτϊν και ςυςχζτιςι τουσ με ρόλουσ, ομάδεσ, και δικαιϊματα πρόςβαςθσ 
ςε πλθροφορίεσ. 

 Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των 
χρθςτϊν. 

 Οριςτικοποίθςθ του ςχεδίου ειςαγωγισ θλεκτρονικϊν δεδομζνων (κακοριςμόσ 
προαπαιτιςεων για τθν ειςαγωγι, όγκοσ δεδομζνων, διαδικαςίεσ ελζγχου ορκότθτασ 
δεδομζνων). 

 Οριςτικοποίθςθ μεκοδολογίασ ελζγχων του λογιςμικοφ, ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ 
ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα αναφοράσ λακϊν, ελλείψεων, προβλθμάτων και 
παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 Αναλυτικόσ λογικόσ ςχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ (entity relationship diagrams, 
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, κλπ) 

 Εξειδίκευςθ ςε επιμζρουσ ενζργειεσ και οριςτικοποίθςθ του ςυνολικοφ 
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ, αφοφ καταγράψει το πλικοσ και το είδοσ των 
λογιςτικϊν εφαρμογϊν και κα κατθγοριοποιιςει τισ εφαρμογζσ ανάλογα με τον τρόπο που 
μποροφν να αποςτείλουν τα δεδομζνα ςτθν κεντρικι πλατφόρμα. Θα προςδιορίςει το ακριβζσ 
πρότυπο των αρχείων, των δεδομζνων και τον τρόπο μεταφοράσ τουσ (πχ web services) τα οποία 
κα είναι διακζςιμα ςε όλα τα ταμεία. Τζλοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικονομικι διεφκυνςθ τθσ 
ΓΓΚΑ, κα οριςτικοποιιςει τουσ αναλυτικοφσ οικονομικοφσ δείκτεσ που απαιτοφνται κακϊσ και τισ 
περιοδικζσ οικονομικζσ αναφορζσ που απαιτοφνται. 
 
Ραραδοτζα 

 Τεφχοσ Μελζτθσ Εφαρμογισ (περιλαμβάνονται Αναλυτικζσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ 
του ςυςτιματοσ, Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων, Αναλυτικόσ τεχνικόσ 
ςχεδιαςμόσ) 

 Τεφχοσ πρότυπων αρχείων, δεδομζνων και υπθρεςιϊν (πχ web services) 
 
Β’: Εγκατάςταςθ – παραμετροποίθςθ  λογιςμικοφ 
 
Στόχοι 

 Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 
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Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ αφοφ προμθκεφςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, πλατφόρμα λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν και λογιςμικό, κα τα εγκαταςτιςει, ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ, 
το λογιςμικό ςε εικονικζσ μθχανζσ (Virtual Servers) ςτο datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ. 
 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, 

 Λογιςμικό Βάςθσ δεδομζνων, 

 Ρλατφόρμα λειτουργίασ και διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν ςε λειτουργία, 

 Ρλατφόρμα MIS-BI, 

 Ρλατφόρμα διεπαφισ και διαλειτουγικότθτασ, 

 Εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ λογιςμικοφ. 
 
Γ’: Υλοποίθςθ Υποςυςτθμάτων - Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ Εφαρμογϊν και δεικτϊν 
 
Στόχοι 

 Υλοποίθςθ διεπαφϊν ςυλλογισ ςτοιχείων ςε WEB Services και HTTP και FTP 

 Υλοποίθςθ ιεραρχικοφ μοντζλου ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφορίασ από 
τομείσ, ταμεία και ΓΓΚΑ 

 Υλοποίθςθ διεπαφϊν χριςθσ και φορμϊν εφαρμογισ ανάλυςθσ οικονομικϊν δεικτϊν και 
αναφορϊν για τουσ χριςτεσ των τομζων, ταμείων και ΓΓΚΑ 

 Ανάπτυξθ δεικτϊν και αναφορϊν 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τθν κοινι πλατφόρμα ςυλλογισ ςτοιχείων ςε κάκε κανάλι που 
απαιτείται και κα το διακζςει ςτα ταμεία και τουσ τομείσ. Ο ανάδοχοσ κα βαςιςτεί ςτθν δομι του 
κάκε ενοποιθμζνου ταμείου για να ορίςει ςτο ςφςτθμα τθν ιεραρχία ςφνκεςθσ των δεδομζνων 
(consolidation) και τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε αναφορζσ ςτο ςφςτθμα. Ανάλογα με τα 
δικαιϊματα, οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ που κα αναπτυχκεί, κα ζχουν πρόςβαςθ ςε δείκτεσ και 
αναφορζσ για τουσ τομείσ ι ταμεία που είναι υπεφκυνοι. Τζλοσ, θ ςφνκεςθ όλων των 
οικονομικϊν δεικτϊν και αναφορϊν που ζχουν ηθτθκεί ςτθν πρϊτθ φάςθ, κα αναπτυχκοφν μζςα 
ςτθν πλατφόρμα ςε αυτιν τθν φάςθ. 
 
Ραραδοτζα 

 Τεφχοσ τεκμθρίωςθσ υλοποιθμζνων εφαρμογϊν, δεικτϊν και αναφορϊν 

 Εφαρμογι ςυλλογισ ςτοιχείων WEB Services, HTTP και FTP 

 Μοντζλο ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων 

 Εφαρμογι ανάλυςθσ οικονομικϊν δεικτϊν και αναφορϊν 
 
Δ’:  Ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ και εκπαίδευςθ 
 
Στόχοι 

 Ριςτοποίθςθ ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ (unit test, system test), 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν εφαρμογισ ενιαίασ παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν δεικτϊν, 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν εφαρμογισ ςυλλογισ ςτοιχείων 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν ςτθν πλατφόρμα διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν. 
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Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ καλι λειτουργίασ τθσ 
εγκατεςτθμζνθσ πλατφόρμασ εικονικϊν μθχανϊν, εφαρμογισ ενιαίασ παρακολοφκθςθσ 
οικονομικϊν δεικτϊν και τθσ αντίςτοιχθσ εφαρμογισ διεπαφϊν. 
 
Στθν διάρκεια αυτισ τθ φάςθσ ο ανάδοχοσ κα εκπαιδεφςει του χριςτεσ ςτθν χριςθ τθσ 
εφαρμογισ ενιαίασ παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν δεικτϊν και ςτθν παραγωγι δυναμικϊν 
αναφορϊν 
 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ ελζγχων καλισ λειτουργίασ 

 Οδθγοί χριςθσ κα διαχείριςθσ πλατφόρμασ εικονικϊν μθχανϊν 

 Οδθγοί χριςθσ κα διαχείριςθσ εφαρμογισ ενιαίασ παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν δεικτϊν 

 Εκπαιδευμζνο προςωπικό 

 Υποςφςτθμα ςε λειτουργία 
 
Ε’: Υποςτιριξθ πιλοτικισ λειτουργίασ 
 
Στόχοι 

 Υποςτιριξθ πιλοτικισ λειτουργίασ 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
0 ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν τθσ ΓΓΚΑ και των φορζων κατά τθν 
πιλοτικι (προ παραγωγικι) λειτουργία ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων και δθμιουργίασ 
νζων αναφορϊν. 
 
Ραραδοτζα 

 Αποτελζςματα δοκιμϊν και εγχειρίδια λειτουργίασ. 

 Εγχειρίδια χριςθσ, άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ. 

 Κατάρτιςθ χρθςτϊν ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. 

 Ραραμετροποίθςθ ςε περιβάλλον δοκιμϊν για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. 

 Υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και 
δυςλειτουργιϊν. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν Help Desk για το ωράριο λειτουργίασ τθσ Α/Α και του φορζα 
λειτουργίασ. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ όςον αφορά το Ρλθροφοριακό ςφςτθμα και τισ 
επιμζρουσ εφαρμογζσ του. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ on-the-job ςτουσ χριςτεσ και υποςτιριξθ ςτθ μετάβαςθ 
ςτο νζο ςφςτθμα. 

 Συνολικι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ. 
 
Υποζργο 2 - «Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 13 14 15 16 17 18 
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0 1 2 
Α’: Μελζτθ 
εφαρμογισ 

Β’: Εγκατάςταςθ – 
παραμετροποίθςθ  
λογιςμικοφ 

Γ’: Μετάπτωςθ, 
ψθφιοποίθςθ και 
εκκακάριςθ δεδομζνων 

Δ’:  Ζλεγχοι καλισ 
λειτουργίασ και 
εκπαίδευςθ 

Ε’: Υποςτιριξθ πιλοτικισ 
λειτουργίασ 

 
Συνολικό χρονοδιάγραμμα υποζργου 2 - «Εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου ςε ταμεία»:  18 
μινεσ 
 
ΦΑΣΗ Α’: Μελζτθ εφαρμογισ 
 
Στόχοι 

 Σχεδίαςθ υποςυςτιματοσ 

 Επικαιροποίθςθ, οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ τθσ φυςικισ και λογικισ αρχιτεκτονικισ 
τθσ λφςθσ. 

 Οριςτικοποίθςθ του πλάνου πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ και εκπαίδευςθσ χρθςτϊν 

 Καταγραφι των απαραίτθτων διεπαφϊν ανά φορζα/τομζα 

 Ρλιρθσ καταγραφι των ςεναρίων χριςθσ του υποςυςτιματοσ που κα προκφψουν  από 
τθν ανάλυςθ των τρεχουςϊν διαδικαςιϊν μετά από ςυνεντεφξεισ των ειδικϊν χρθςτϊν 

 Οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των ροϊν εργαςιϊν που κα ψθφιοποιθκοφν ςε 
ςυνεργαςία και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Α/Α (εμπλεκόμενοι, βιματα, εγκρίςεισ, κ.ο.κ.). 

 Οριςμόσ των χρθςτϊν και ςυςχζτιςι τουσ με ρόλουσ, ομάδεσ, και δικαιϊματα πρόςβαςθσ 
ςε πλθροφορίεσ. 

 Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των 
χρθςτϊν. 

 Οριςτικοποίθςθ του πλάνου εκπαίδευςθσ. 

 Οριςτικοποίθςθ του ςχεδίου μετάπτωςθσ θλεκτρονικϊν δεδομζνων (κακοριςμόσ 
προαπαιτιςεων για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων, τον όγκο των δεδομζνων, τισ 
διαδικαςίεσ ελζγχου ορκότθτασ δεδομζνων, κλπ). 

 Οριςτικοποίθςθ του ςχεδίου ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων δεδομζνων (κακοριςμόσ 
προαπαιτιςεων για τθν ψθφιοποίθςθ, τον όγκο των δεδομζνων, τισ διαδικαςίεσ ελζγχου 
ορκότθτασ δεδομζνων, κλπ). 

 Οριςτικοποίθςθ μεκοδολογίασ ελζγχων του λογιςμικοφ, ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ 
ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα αναφοράσ λακϊν, ελλείψεων, προβλθμάτων και 
παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 Οριςτικοποίθςθ μεκοδολογίασ ελζγχων των εγγραφϊν (από μετάπτωςθ και 
ψθφιοποίθςθ), ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα 
αναφοράσ λακϊν, ελλείψεων, προβλθμάτων και παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ 
τουσ 

 Οριςτικοποίθςθ πλάνου μετάπτωςθσ δεδομζνων και αρικμοφ εγγραφϊν προσ 
ψθφιοποίθςθ. 

 Αναλυτικόσ λογικόσ ςχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ (entity relationship diagrams, 
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, κλπ). 

 

 Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ κα εκπονιςει μελζτθ εφαρμογισ που προςδιορίςει 
αναλυτικά τθν τελικι φυςικι και λογικι αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ, αλλά και το πλάνο εκπαίδευςθ 
των χρθςτϊν (ΦΚΑ, ΓΓΚΑ κλπ), τον τρόπο ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων, εξαγωγισ δεδομζνων από τα 
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άλλα ςυςτιματα, εκκακάριςθσ εγγραφϊν και μετάπτωςθσ ςτο νζο ςφςτθμα. Εδϊ κα 
οριςτικοποιθκεί και πωσ κα χρθςιμοποιθκεί το προςφερόμενο middleware. 
 
Ραραδοτζα 

 Τεφχοσ μελζτθσ εφαρμογισ 
 
ΦΑΣΗ Β’: Εγκατάςταςθ – παραμετροποίθςθ  λογιςμικοφ 
 
Στόχοι 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ, 

 Ραραμετροποίθςθ και αρχικοποίθςθ εφαρμογισ ενοποιθμζνου μθτρϊου για κάκε ταμείο, 

 Ραραμετροποίθςθ και αρχικοποίθςθ του middleware και διαςφνδεςθ με υφιςτάμενεσ 
εφαρμογζσ εςόδων, παροχϊν και απόδοςθσ ςφνταξθσ. 

 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ αφοφ προμθκεφςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, πλατφόρμα λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν και λογιςμικό, κα τα εγκαταςτιςει το λογιςμικό ςε εικονικζσ 
μθχανζσ (virtual servers) ςτο datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ΘΔΙΚΑ. Για 
κάκε ταμείο κα παραμετροποιθκεί κατάλλθλα instance τθσ εφαρμογισ και κα ενεργοποιθκοφν 
οι κατάλλθλοι χριςτεσ με βάςθ τθν ιεραρχικι δομι των ταμείων. Σε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ 
κα υλοποιιςει τισ κατάλλθλεσ διεπαφζσ με τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ των ταμείων. 

 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ, 

 Τεφχοσ τεκμθρίωςθ παραμετροποίθςθσ ανά ταμείο, 

 Ρλατφόρμα λειτουργίασ και διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν ςε λειτουργία, 

 Λογιςμικό Βάςθσ δεδομζνων ςε λειτουργία, 

 Λογιςμικό middleware ςε λειτουργία, 

 Εγκατεςτθμζνθ εφαρμογι ενοποιθμζνου μθτρϊου, 

 Εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ λογιςμικοφ, 

 Διεπαφζσ για ςφνδεςθ με εφαρμογζσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ και τρίτων καταςκευαςτϊν. 
 
ΦΑΣΗ Γ’: Μετάπτωςθ, ψθφιοποίθςθ και εκκακάριςθ δεδομζνων 
Στόχοι 

 Μετάπτωςθ ψθφιακϊν δεδομζνων μθτρϊου, από υφιςτάμενα θλεκτρονικά αρχεία 

 Ψθφιοποίθςθ αναλογικοφ αρχείου μθτρϊου 

 Εκκακάριςθ μθτρϊων (πχ από διπλοεγγραφζσ, ανεργζσ εγγραφζσ, κλπ) και ςυμπλιρωςθ 
με διακζςιμα ςτοιχεία ι ειδικά δεδομζνα (flags) 

 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
0 ανάδοχοσ κα αναλάβει να ειςάγει ςτθν βάςθ δεδομζνων του ενοποιθμζνου μθτρϊου τα 
δεδομζνα (δθμογραφικά και αςφαλιςτικό ιςτορικό) που υπάρχουν ςε διάφορεσ ψθφιακζσ 
μορφζσ. Τα ςτοιχεία αυτά κα εμπλουτιςτοφν με δεδομζνα που κα ψθφιοποιθκοφν από τον 
ανάδοχο από αναλογικζσ πθγζσ. Τα ςτοιχεία ςτθν βάςθ του μθτρϊου πλζον δεν κα διακζτουν 
διπλοεγγραφζσ, ανερνεργζσ εγγραφζσ και ελλιπι ςτοιχεία. Με τθν χριςθ των μθχανιςμϊν 
ταυτοποίθςθσ του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ κα γίνουν απαραίτθτεσ εργαςίεσ εκκακάριςθσ, εμπλουτιςμοφ 
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των δεδομζνων και ςυγχϊνευςθσ μερίδων που αφοροφν ςτο ίδιο πρόςωπο του ταμείου ι απλά 
ςυμπλιρωςθσ των ςωςτϊν ςτοιχείων. 
 
Ραραδοτζα 

 Επικαιροποιθμζνο ςχζδιο μετάπτωςθσ και ψθφιοποίθςθσ, 

 Ενθμερωμζνο μθτρϊο φορζων, ςυγχρονιςμζνο με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 
 
ΦΑΣΗ Δ’: Ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ και εκπαίδευςθ 
 
Στόχοι 

 Ριςτοποίθςθ ορκισ λειτουργίασ εφαρμογισ 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν εφαρμογισ ενοποιθμζνου μθτρϊου 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν ςτθν πλατφόρμα middleware 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ τθσ 
εγκατεςτθμζνθσ πλατφόρμασ εικονικϊν μθχανϊν, εφαρμογισ ενοποιθμζνου μθτρϊου και των 
διεπαφϊν. 
 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ ελζγχων καλισ λειτουργίασ, 

 Οδθγοί χριςθσ κα διαχείριςθσ πλατφόρμασ εικονικϊν μθχανϊν, 

 Οδθγοί χριςθσ κα διαχείριςθσ εφαρμογισ ενοποιθμζνου μθτρϊου, 

 Σφςτθμα ςε λειτουργία, 

 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ. 
 
ΦΑΣΗ Ε’: Υποςτιριξθ πιλοτικισ λειτουργίασ 
Στόχοι 

 Εξαςφάλιςθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ εφαρμογισ 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ των φορζων κατά τθν πιλοτικι λειτουργία ςε κζματα 
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων και με λειτουργία help desk για τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ 
 
Ραραδοτζα 

 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ 

 Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ με help-desk και On-the-job training 

 Συνολικι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ 
 
Υποζργο 3 - «Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ» 
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Α’: Μελζτθ 
εφαρμογισ 

Β’: Εγκατάςταςθ – 
παραμετροποίθςθ  
λογιςμικοφ 

Γ’:  Ενςωμάτωςθ δεδομζνων 
και διαςφνδεςθ με άλλα 
ςυςτιματα 

Δ’: Ζλεγχοι καλισ 
λειτουργίασ και 
εκπαίδευςθ 

Ε’: Υποςτιριξθ πιλοτικισ 
λειτουργίασ 
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Συνολικό χρονοδιάγραμμα υποζργου 3 - «Ρροθγμζνεσ υπθρεςίεσ γεωγραφικισ ευφυΐασ»:  18 
μινεσ 
 
ΦΑΣΗ Α’: Μελζτθ εφαρμογισ 
Στόχοι 

 Σχεδίαςθ υποςυςτιματοσ 

 Επικαιροποίθςθ, οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ τθσ φυςικισ και λογικισ αρχιτεκτονικισ 
τθσ λφςθσ. 

 Οριςτικοποίθςθ του πλάνου πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ και εκπαίδευςθσ χρθςτϊν 

 Ρλιρθσ καταγραφι των ςεναρίων χριςθσ του υποςυςτιματοσ που κα προκφψουν  από 
τθν ανάλυςθ των τρεχουςϊν διαδικαςιϊν μετά από ςυνεντεφξεισ των ειδικϊν χρθςτϊν 

 Οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των ροϊν εργαςιϊν που κα ψθφιοποιθκοφν ςε 
ςυνεργαςία και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Α/Α (εμπλεκόμενοι, βιματα, εγκρίςεισ, κ.ο.κ.). 

 Οριςμόσ των χρθςτϊν και ςυςχζτιςι τουσ με ρόλουσ, ομάδεσ, και δικαιϊματα πρόςβαςθσ 
ςε πλθροφορίεσ. 

 Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των 
χρθςτϊν. 

 Οριςτικοποίθςθ του πλάνου εκπαίδευςθσ. 

 Οριςτικοποίθςθ μεκοδολογίασ ελζγχων του λογιςμικοφ, ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ 
ΘΔΙΚΑ ΑΕ. Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα αναφοράσ λακϊν, ελλείψεων, προβλθμάτων και 
παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 Αναλυτικόσ λογικόσ ςχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ (entity relationship diagrams, 
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, κλπ). 

 Καταγραφι των απαραίτθτων διεπαφϊν ανά φορζα και εφαρμογι θλεκτρονικισ 
ςυνταγογράφθςθσ 

  Καταγραφι πθγϊν ανοιχτϊν και δθμόςιων δεδομζνων προσ ενςωμάτωςθ 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει μελζτθ εφαρμογισ που προςδιορίςει αναλυτικά τθν τελικι φυςικι και 
λογικι αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ, καταγράφοντασ τισ απαραίτθτεσ διεπαφζσ και τισ πθγζσ 
δεδομζνων. 
 
Ραραδοτζα 

 Τεφχοσ Μελζτθσ εφαρμογισ 
 
ΦΑΣΗ Β’: Εγκατάςταςθ – παραμετροποίθςθ  λογιςμικοφ 
Στόχοι 

 Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 

 Ραραμετροποίθςθ και αρχικοποίθςθ γεωγραφικισ πλατφόρμα και χωρικισ βάςθσ 
δεδομζνων 

 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ αφοφ προμθκεφςει τθν ΓΓΚΑ με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, πλατφόρμα λειτουργίασ 
και διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν και λογιςμικό, κα τα εγκαταςτιςει το λογιςμικό ςε εικονικζσ 
μθχανζσ (Virtual Servers) ςτο datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ. Ο ανάδοχοσ κα παραμετροποίθςει και 
αρχικοποιιςει τθν γεωγραφικι πλατφόρμα 
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Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ 

 Τεφχοσ τεκμθρίωςθ παραμετροποίθςθσ 

 Ρλατφόρμα λειτουργίασ και διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν 

 Λογιςμικό χωρικισ βάςθσ δεδομζνων, 

 Εγκατεςτθμζνθ γεωγραφικι πλατφόρμα 

 Εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ λογιςμικοφ 
 
ΦΑΣΗ Γ’: Ενςωμάτωςθ δεδομζνων και διαςφνδεςθ με άλλα ςυςτιματα 
Στόχοι 

 Ειςαγωγι - μετατροπι ψθφιακά γεωγραφικϊν υποβάκρων ςτθν γεωγραφικι πλατφόρμα 

 Γεοκοδικοποίθςθ και ειςαγωγι δεδομζνων ςθμείων παρουςία και παροχϊν υγείασ των 
ΦΚΑ ςτθν γεωγραφικι πλατφόρμα 

 Υλοποίθςθ διεπαφι άντλθςθ ςτοιχείων από εφαρμογζσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ 
και ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

 Ανάπτυξθ κεματικϊν χαρτϊν και αναφορϊν 

 Ανάπτυξθ γεωγραφικισ διαδικτυακισ πφλθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να οργανϊςει τα διακζςιμα ανοιχτά γεωγραφικά δεδομζνα και να τα 
ειςάγει ςτθν γεωγραφικι πλατφόρμα. Στθν ςυνζχεια κα ςυλλζξει όλα τα διακζςιμα ςθμεία 
παρουςίασ και παροχϊν υγείασ των ΦΚΑ και αφοφ τα γεωκωδικοποίθςθ, κα τα ειςάγει ςτθν 
γεωγραφικι πλατφόρμα. Ραράλλθλα κα υλοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ διεπαφζσ από τον 
ανάδοχο με τθσ εφαρμογι θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ και θ γεωγραφικι διαδικτυακι πφλθ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
 
Ραραδοτζα 

 Ενθμερωμζνθ γεωγραφικι βάςθ με ψθφιακά υπόβακρα 

 Ενθμερωμζνθ γεωγραφικι βάςθ με ςθμεία ΦΚΑ 

 Τεκμθρίωςθ μεταδεδομζνων για ςθμεία ΦΚΑ 

 Διεπαφι με θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ 

 Διεπαφι με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

 Γεωγραφικι Διαδικτυακι Ρφλθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
 
ΦΑΣΗ Δ’:  Ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ και εκπαίδευςθ 
Στόχοι 

 Ριςτοποίθςθ ορκισ λειτουργίασ εφαρμογισ 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ΓΓΚΑ 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ΦΚΑ για τθν διαχείριςθ των ςθμείων τουσ ςτθν γεωγραφικι 
πλατφόρμα 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν ςτθν πλατφόρμα διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν 

 Σφςτθμα ςε λειτουργία 

 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ 
 
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
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Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ τθσ 
εγκατεςτθμζνθσ εικονικϊν μθχανϊν, γεωγραφικισ πλατφόρμασ και διαδικτυακισ πφλθσ και των 
διεπαφϊν. 
 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ ελζγχων καλισ λειτουργίασ 

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

 Οδθγοί χριςθσ και διαχείριςθσ πλατφόρμασ εικονικϊν μθχανϊν 

 Οδθγοί χριςθσ και διαχείριςθσ γεωγραφικισ πλατφόρμασ 

 Οδθγοί χριςθσ και διαχείριςθσ διαχειριςτικοφ Γεωγραφικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 Σφςτθμα ςε λειτουργία 

 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ 
 
ΦΑΣΗ Ε’: Υποςτιριξθ πιλοτικισ λειτουργίασ 
 
Στόχοι 

 Εξαςφάλιςθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ εφαρμογισ 
 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ των φορζων κατά τθν πιλοτικι λειτουργία ςε κζματα 
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων – υπθρεςίεσ Help desk. 
 
Ραραδοτζα 

 Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ με help-desk προβλθμάτων και με λειτουργία help desk για του 
χριςτεσ τθσ εφαρμογισ 

 
Το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του ζργου είναι: 18 μινεσ. 
 

Α4.14 Ρίνακασ Ραραδοτζων 
Υποζργο 1: πλατφόρμα MIS-BI 
 

Α/Α 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Τφποσ 

Ραραδοτζου
6
 

Μινασ Ραράδοςθσ
7
 

Ρ1  Μελζτθ εφαρμογισ μελζτθ 2 

Ρ2  Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό  Εξοπλιςμόσ 3 

Ρ3  Σφςτθμα ςε λειτουργία υπθρεςίεσ 7 

Ρ4  Δοκιμαςμζνο ςφςτθμα υπθρεςίεσ 9 

Ρ5  Εκπαιδευμζνουσ χριςτεσ υπθρεςίεσ 9 

Ρ6  Ριλοτικι λειτουργία  12 

Ρ7  Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Υπθρεςίεσ 12 

 

                                                      
6
 Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), ΑΛ 

(Άλλο) 
7
 Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του 

Ζργου 
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Υποζργο 2: εξάπλωςθ web μθτρϊου 
 

Α/Α 

Ραραδοτζου 
Τίτλοσ Ραραδοτζου 

Τφποσ 

Ραραδοτζου
8
 

Μινασ Ραράδοςθσ
9
 

Ρ1  Μελζτθ εφαρμογισ μελζτθ 2 

Ρ2  Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ3  Νζα μθτρϊα Υπθρεςίεσ 12 

Ρ4  Δοκιμαςμζνο ςφςτθμα υπθρεςίεσ 14 

Ρ5  Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ υπθρεςίεσ 14 

Ρ6  Ριλοτικι λειτουργία Υπθρεςίεσ 18 

Ρ7  Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Υπθρεςίεσ 18 

 
 
Υποζργο 3: Ρλατφόρμα GIS 
 

Α/Α 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Τφποσ 

Ραραδοτζου
10

 
Μινασ Ραράδοςθσ

11
 

Ρ1  Μελζτθ εφαρμογισ μελζτθ 2 

Ρ2  Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό Εξοπλιςμόσ 5 

Ρ3 
 Γεωγραφικά  δεδομζνα 

ςτθν πλατφόρμα 
Υπθρεςίεσ 12 

Ρ4  Δοκιμαςμζνο ςφςτθμα Υπθρεςίεσ 14 

Ρ5  Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ υπθρεςίεσ 14 

Ρ6  Ριλοτικι λειτουργία Υπθρεςίεσ 18 

Ρ7 
 Σφςτθμα ςε 

λειτουργία 
Υπθρεςίεσ 18 

 
 
Υποζργο 4: Εξοπλιςμόσ ζργου 
 

Α/Α 

Ραραδοτζου 
Τίτλοσ Ραραδοτζου 

Τφποσ 

Ραραδοτζου12 

Μινασ 

Ραράδοςθσ13 

                                                      
8
 Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), ΑΛ 

(Άλλο) 
9
 Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του 

Ζργου 
10

 Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), 
ΑΛ (Άλλο) 
11

 Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του 
Ζργου 
12

 Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), 
ΑΛ (Άλλο) 
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Ρ1  Μελζτθ εγκατάςταςθσ  μελζτθ 1 

Ρ2  Εξυπθρετθτζσ Εξοπλιςμόσ 2 

Ρ3 
 Εξοπλιςμόσ 

εξυπθρετθτϊν 
Υλικό 2 

Ρ4 
 Βαςικόσ δικτυακόσ 

εξοπλιςμόσ  
Εξοπλιςμόσ 2 

Ρ5 
 Εγχειρίδια χριςθσ και 

διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ 
Άλλο 3 

Ρ6 
 Εξοπλιςμόσ ςε λειτουργία Πλα τα 

παραπάνω 
3 

 
 

Α4.15 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου 
Σθμαντικά ορόςθμα είναι: 
 

Α/Α  Τίτλοσ Οροςιμου Μινασ 
Επίτευξθσ 

Μζκοδοσ 
μζτρθςθσ τθσ 

επίτευξθσ 

% επί του 
ςυνολικοφ 
κόςτουσ/ 
αμοιβισ

14
 

1 Εξοπλιςμόσ ςε λειτουργία 3 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

2 Δοκιμαςμζνο MIS-BI 9 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

3 Τελικό MIS-BI 12 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

4 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ MIS-BI 12 Ραραδοτζο 
υπογραφϊν 

 

5 Νζα μθτρϊα 12 Ζλεγχοσ   

6 Δοκιμαςμζνο ςφςτθμα web-
μθτρϊο 

12 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

7 Τελικό web-μθτρϊο 18 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

8 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ web-
μθτρϊου 

18 Ραραδοτζο 
υπογραφϊν 

 

9 Γεωγραφικά δεδομζνα  12 ζλεγχοσ  

10 Δοκιμαςμζνο GIS 14 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

11 Ριλοτικι λειτουργία GIS 18 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

12 Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα GIS 18 Ζλεγχοσ 
λειτουργίασ 

 

13 Εκπαιδευμζνοι χριςτεσ GIS 18 Ραραδοτζο 
υπογραφϊν 

 

 

Α5. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν  

Α5.1 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 

                                                                                                                                                                                
13

 Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του 
Ζργου 
14

 εφόςον θ ΑΑ επιλζξει τθ ςφνδεςθ παράδοςθσ προοδευτικϊν τμθμάτων λειτουργικότθτασ με αμοιβι 
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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 ςυςτιμάτων, κακϊσ και τθν 
διαχείριςθ τουσ. 

Στθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράφουν-προςφζρουν το πλαίςιο 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ (χριςτων, 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, 

 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. 
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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. 

Θ εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν αφορά περίπου 20 άτομα επί 10 θμζρεσ ςε κζματα Διαχείριςθσ και 
Λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και τθσ ενθμζρωςθσ βαςικϊν παραμζτρων. 

Α5.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ 
Αν και ςε αυτό το ζργο δεν προβλζπονται υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ (πολιτϊν, 
επιχειριςεων κλπ),  αν θ ανακζτουςα αρχι ι ο φορζασ λειτουργίασ ηθτιςουν τθν ςυνδρομι του 
αναδόχου για τα κζματα αυτά κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ι μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιαςτεί το μζχρι τότε ζργο ι/και τα 
αποτελζςματα του ςε τρίτουσ. 

Α5.3 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. 

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

Επιςθμαίνεται ότι βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ ζγκαιρθ προμικεια και θ 
εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ που ςυνκζτει το περιβάλλον δοκιμϊν αποδοχισ / 

εκπαιδεφςεων. 
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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): 
 τισ κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν 
 τισ ρυκμίςεισ του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ 
 τισ ρυκμίςεισ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων 
 τισ ρυκμίςεισ των  εφαρμογϊν 
 τισ ρυκμίςεισ των υπολοίπων προςφερόμενων λογιςμικϊν 
 τθ φυςικι ανταπόκριςθ του Συςτιματοσ 
 οποιαδιποτε άλλθ παράμετρο επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του Συςτιματοσ 
 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: 

 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 
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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. 

Α5.4 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 ζξθ (6) 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. 

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. 
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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.  

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). 
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Α5.5 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. 

Α5.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ 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. 
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. 
 

Α6. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 

Α6.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ 

Α6.1.1 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. 
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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. 
 

Α6.1.2 Βαςικζσ αρχζσ οριςτικοποίθςθσ προδιαγραφϊν 
Το παραπάνω ςφςτθμα υλοποιείται υπό μορφι ενοτιτων εργαςιϊν (πακζτων λειτουργικότθτασ) 
που τίκενται ςε εφαρμογι, βάςει των αναγραφομζνων και ςτθν ενότθτα «πίνακασ παραδοτζων». 
 
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. 
 

Α6.1.3 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 
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από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να αφοροφν είτε μεταβολζσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ είτε μεταβολζσ ςε λειτουργικότθτεσ ιδθ ςε χριςθ. 
 
 

Α6.2 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 
απαςχόλθςισ του ςτο ζργο. Τυχόν μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελοφν πάντα 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Α/Α  του ζργου. 
 
Στθν παροφςα ενότθτα περιγράφονται οι αρμοδιότθτεσ και οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ του 
προςωπικοφ του Αναδόχου ανάλογα με τθ κζςθ του ςτο ζργο. 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 
 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρουςιάςει ςε πίνακα, υπόδειγμα του οποίου παρατίκεται ςτο 
Ραράρτθμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν Ομάδα Ζργου, 
που κα απαςχολθκεί ςτθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ για κάκε 
Φάςθ του Ζργου. 
 
Τα αναγκαία ςτοιχεία, που κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο Ρίνακα για κάκε  
μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, είναι το ονοματεπϊνυμο του ςτελζχουσ, θ εταιρία ςτθν οποία ανικει ι 
με τθν οποία ςυνεργάηεται και θ ειδικότθτά του, με τθν οποία κα αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Ζργου. Οι ειδικότθτεσ των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα ακολουκοφν τθν ακόλουκθ 
κατθγοριοποίθςθ (ενδεικτικόσ κατάλογοσ): 
 

 Αναλυτισ (Analyst) 

 Ρρογραμματιςτισ (Programmer) 

 Τεχνικόσ Βάςεων Δεδομζνων (Database support) 

 Σφμβουλοσ (Consultant) 

 Νομικόσ ςφμβουλοσ 

 Διοίκθςθ / Διαχείριςθ 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. 
 
Στον Ρίνακα κα πρζπει, επίςθσ, να παρουςιάηεται ο όλοσ (Διευκυντισ Ζργου ι Υπεφκυνοσ 
Υλοποίθςθσ ι Μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου) και οι αρμοδιότθτεσ που πρόκειται να αναλάβει κάκε 
ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία και οργάνωςθ του Ζργου. 
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Τζλοσ, κα πρζπει να αναφζρεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ ανκρωπομθνϊν απαςχόλθςθσ για κάκε 
ςτζλεχοσ ανά φάςθ του Ζργου και το ςφνολο των ανκρωπομθνϊν απαςχόλθςθσ, που απαιτοφνται 
για κάκε Φάςθ 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. 

Στθ ςυνζχεια, περιγράφονται αναλυτικότερα οι αρμοδιότθτεσ και οι δεξιότθτεσ για κάκε 
προβλεπόμενο ρόλο ςτο Σχιμα διοίκθςθσ του Ζργου. Για κάκε ςτζλεχοσ, που αναλαμβάνει 
κάποιο από τουσ διοικθτικοφσ ρόλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου (και κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτουσ 
χϊρουσ τθσ Α/Α ι του φορζα), κα πρζπει να οριςτεί και αντίςτοιχοσ αναπλθρωτισ, μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο, για περιπτϊςεισ κωλφματοσ παρουςίασ του ιδίου. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ: 

 H αντικατάςταςθ από τον αναπλθρωτι κα μπορεί να γίνεται για ςυγκεκριμζνο 
βραχυπρόκεςμο διάςτθμα και μετά από ενθμζρωςθ τθσ Α/Α, 

 Θ Α/Α, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία των ςτελεχϊν να επιτελζςουν επιτυχϊσ 
τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ, 
που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι του, 

 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει το Διευκυντι Ζργου, τον 
Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου, τθν ομάδα ζργου και τουσ Ειδικοφσ Εμπειρογνϊμονεσ κακ' 
όλθ τθ διάρκεια του Ζργου με τθν αίρεςθ τθσ αντικατάςταςισ τουσ από άλλα ιςοδφναμων 
δεξιοτιτων και εμπειρίασ μόνο μετά από γραπτι αίτθςθ προσ τθν Α/Α και τθ ςφμφωνθ 
ζγγραφθ αποδοχι αυτοφ. Ειδικότερα, απαιτείται γραπτι αίτθςθ του Αναδόχου 
τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν από τθν προβλεπόμενθ αντικατάςταςι τουσ. 

 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που 
κα δθλϊςει ςτθν προςφορά του. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ αυτϊν ςε 
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ποςοςτό ωσ 30% μόνο μετά από γραπτι αίτθςθ προσ τον Ανακζτοντα Φορζα και τθ 

ζύμθωνη έγγραθη αποδοτή ασηού. 

 

Α6.2.1  Διευκυντισ Ζργου (Project Director) 
Ο Διευκυντισ Ζργου είναι αρμόδιοσ για: 

 το γενικό ςχεδιαςμό και εποπτεία του Ζργου, 

 τθν εκπροςϊπθςθ του Ζργου ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ, 

 τθ γενικότερθ διοίκθςθ του Ζργου με ενεργι ςυμμετοχι ςε Επιτροπζσ Διοίκθςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου, 

 να δεςμεφει τον Ανάδοχο ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ και τθσ 
υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Ο Διευκυντισ Ζργου υποςτθρίηει κατά περίπτωςθ τισ εργαςίεσ του Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ και 
των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 
 
Θ καταλλθλότθτα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Διευκυντι Ζργου κα αξιολογθκεί με βάςθ 
τα ακόλουκα: 
 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και τουλάχιςτο 10 ετϊν επαγγελματικι εναςχόλθςθ 
ςε κζςεισ Project Management ςυναφϊν ζργων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςε 
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Θα εκτιμθκεί θ φπαρξθ ςυναφϊν με το αντικείμενο του ζργου 
μεταπτυχιακϊν τίτλων, 

 Γνϊςθ μεκοδολογιϊν Project Management και κατανόθςθ των ςυναφϊν προτφπων και 
διαδικαςιϊν, που καλφπτουν κζματα ποιότθτασ, ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και τε 
χνικά και οικονομικά κζματα. Θ γνϊςθ ςε Project Management κα τεκμθριϊνεται με τθν 
ανάλθψθ τθσ ςυνολικισ ευκφνθσ ςθμαντικϊν ζργων πλθροφορικισ, 

 Εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και το ςχεδιαςμό μεγάλων ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, που 
καλφπτουν όλεσ τισ πτυχζσ τουσ (ςτρατθγικι, επιχειρθςιακό περιβάλλον, τεχνολογίεσ 
τθλεπικοινωνιϊν και πλθροφορικισ, αναδιοργάνωςθ κλπ), 

 Γνϊςθ εφαρμογισ δομθμζνων μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. 
 

Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να υπάρχει ςαφισ αναφορά και αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ για το 
ςτζλεχοσ, που κα αναπλθρϊνει το Διευκυντι Ζργου. 
 
Άλλα προςόντα του Διευκυντι Ζργου, που κα ςυνεκτιμθκοφν, είναι τα εξισ:  

 επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτθ Διοίκθςθ Ζργων (Project Management) με αντίςτοιχεσ 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, 

 ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου Επιχειρθςιακοφ αντικειμζνου. 
 

Α6.2.2 Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου (Project Manager) 
Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου είναι αρμόδιοσ για: 

 τθν κακθμερινι διοίκθςθ και εποπτεία του Ζργου, 

 το ςυντονιςμό των δράςεων τθσ Ομάδασ Ζργου, 

 τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Ζργου, 

 τθν τιρθςθ του ςυμβατικοφ χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου, 
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 τθ διαρκι επικοινωνία με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και με ποιότθτα εκτζλεςθσ του Ζργου ςε κακθμερινι 
βάςθ, 

 τθ διαχείριςθ και ςυντονιςμό των εργαςιϊν και παραδοτζων του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ακινιτων, 

 τθ διαχείριςθ των κινδφνων (risks), τθν πικανότθτα, τθ βαρφτθτα και τισ ενζργειεσ για τθ 
μείωςθ / αποφυγι τζτοιων κινδφνων, 

 τισ περιοδικζσ Αναφορζσ τθσ Ρροόδου του ζργου, 

 τθν κατάρτιςθ και υποβολι Ρρογραμμάτων Εκπαίδευςθσ, 

 το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν δοκιμϊν Αποδοχισ, 

 τθ διαχείριςθ αλλαγϊν. 
Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου κα πρζπει να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του Ανακζτοντα Φορζα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου και κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ των 
εργαςιϊν του Ανάδοχου. 
 
Θ καταλλθλότθτα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ Ζργου κα 
αξιολογθκεί με βάςθ τα ακόλουκα: 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και τουλάχιςτον 8 ετϊν επαγγελματικι εναςχόλθςθ 
ςε κζςεισ Project Management ςυναφϊν ζργων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςε 
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Θα εκτιμθκεί θ φπαρξθ ςυναφϊν με το αντικείμενο του ζργου 
μεταπτυχιακϊν τίτλων. 

 Γνϊςθ χριςθσ και αξιοποίθςθσ τεχνικϊν Διοίκθςθσ Ζργου (Project Management) για τον 
προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των επιμζρουσ Φάςεων του Ζργου 
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ζργα Οργάνωςθσ, Διαχείριςθσ και Ρλθροφορικισ, 

 Γνϊςθ διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Θ γνϊςθ αυτι κα τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι 
ςε ςθμαντικά ζργα πλθροφορικισ, και ςτα οποία θ απαςχόλθςθ των ςτελεχϊν καλφπτει 
κζματα, όπωσ τρόποι επικοινωνίασ επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ, ςτελζχωςθ και 
κακοριςμόσ ρόλων και υπευκυνοτιτων, εξαςφάλιςθ αρμονικισ ςυνεργαςίασ, 
προςδιοριςμόσ / αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυνεργαςίασ και εν γζνει οποιαδιποτε 
κζματα άπτονται τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων, 

 Επαγγελματικι δραςτθριοποίθςθ με τθν οργάνωςθ και ςτο ςχεδιαςμό μεγάλων 
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςτο ςχετικό τθσ ςφμβαςθσ αντικείμενο 

 Γνϊςθ εφαρμογισ δομθμζνων μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. 
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να υπάρχει ςαφισ αναφορά και αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ για το 
ςτζλεχοσ, που κα αναπλθρϊνει τον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου. 
 
Άλλα προςόντα του Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ Ζργου, που κα ςυνεκτιμθκοφν, είναι τα εξισ: 

 επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτθ Διοίκθςθ Ζργων (Project Management) και αντίςτοιχεσ 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, 

 ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου Επιχειρθςιακοφ αντικειμζνου 

 

Α6.2.3  Μζλθ Ομάδασ Ζργου  
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςυμμετζχουν ςτισ αναγκαίεσ ομάδεσ εργαςίασ ανά Φάςθ του Ζργου 
και είναι υπεφκυνα για τθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ (μελζτθ, ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, τροποποίθςθ, 
παραμετροποίθςθ, μετάβαςθ) και υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ Επιχειρθςιακισ 
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Υποςτιριξθσ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ, τθν οργάνωςθ και εκτζλεςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ και γενικότερα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που τουσ ανατίκενται βάςει του 
προγραμματιςμοφ του Ζργου. Θα πρζπει να αναφερκοφν από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ τα 
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο. 
 
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα παρζχουν: 

 λειτουργικι και τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 

 ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τα ποςοςτά ολοκλιρωςθσ του ζργου, 

 ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τισ όποιεσ αποκλίςεισ από τα ςυμβατικά 
ποιοτικά πρότυπα, 

 ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τεχνικά και οργανωτικά προβλιματα. 
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εναςχόλθςθ με ζνα ι 
περιςςότερα από τα ακόλουκα γνωςτικά αντικείμενα: 

 Στρατθγικό Σχεδιαςμό Ρλθροφορικισ, με ζμφαςθ ςε αντίςτοιχα ζργα ςε μεγάλουσ 
οργανιςμοφσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ, Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ. 

 Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριακϊν Υποδομϊν (hardware, systems software, data 
communications). 

 Τεχνολογίεσ Λογιςμικοφ και Μεκοδολογίεσ Ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, με 
ζμφαςθ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ τεχνικισ αρχιτεκτονικισ και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν. 

 Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ και Σχεδιαςμόσ και Διενζργεια Ελζγχων 
Αποδοχισ. 

Οι προαναφερκείςεσ γνωςτικζσ περιοχζσ κα πρζπει να καλφπτονται ςυνολικά από τα Μζλθ τθσ 
Ομάδασ Ζργου. Θ εναςχόλθςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω περιοχζσ κα πρζπει 
να είναι ςυνολικά τουλάχιςτον 10 ετϊν και κα τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςθμαντικά 
ζργα πλθροφορικισ και ςτα οποία θ απαςχόλθςθ των ςτελεχϊν καλφπτει τισ περιοχζσ αυτζσ. 
 
Εκτόσ από τθν εναςχόλθςι τουσ με τα προαναφερκζντα γνωςτικά αντικείμενα, θ επάρκεια –
καταλλθλότθτα των δεξιοτιτων των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα αξιολογθκεί και με βάςθ τα 
ακόλουκα: 

 πανεπιςτθμιακι κατάρτιςθ ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ του ζργου. Τυχόν κατοχι 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το ρόλο τουσ ςτο Ζργο κα 
ςυνεκτιμθκεί, 

 θ ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου επιχειρθςιακοφ  αντικειμζνου. 

Α6.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 
Οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν με τθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ ςχζδιο τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ διοίκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του ζργου που κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Το οργανόγραμμα τθσ δομισ διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ του Ζργου και ςφντομθ περιγραφι 
κάκε οντότθτασ. 

 Τθ μεκοδολογία επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Τισ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα εφαρμοςτοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των δοκιμαςιϊν αποδοχισ επιμζρουσ υποςυςτθμάτων και του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 
(unit testing, system testing, user acceptance testing, πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ χρθςτϊν, 
πιςτοποίθςθ τθσ ορκότθτασ των δεδομζνων που μετζπεςαν ςτο νζο ςφςτθμα, κ.ο.κ.) 

Τισ διαδικαςίεσ περιοδικισ αναφοράσ τθσ προόδου εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του 
ζργου. 
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Διασφάλιση Ποιότητας 
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 
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 

 

Α6.4 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 

 

Α6.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ 
ςυςτθμάτων και Ζργου 

Α6.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ 
Θ παραλαβι των παραδοτζων πραγματοποιείται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι 
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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 εξοπλιςμοφ-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.  

o Σχζδιο Ελζγχων Εξοπλιςμοφ.(Hardware Test or Validation Plan - HWTVPL). 
Ρεριγράφει τουσ ελζγχουσ ςωςτισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ορκισ 
εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. 

 Ζντυπα και θλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων παραδοτζων που αφοροφν μελζτεσ, 
αναλφςεισ, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα θλεκτρονικά αντίγραφα κα πρζπει να 
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.  

Α6.5.2 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. 
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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). 

Α6.5.3 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 
και εφόςον ζχει γίνει προςωρινι παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων και Ενοτιτων, με τθν 
ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ. 
 


