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Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου
Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υλοποίθςθ ςτθν ΘΔΙΚΑ του μοναδικοφ εκνικοφ ςθμείου
πρόςβαςθσ “access point” για το πανευρωπαϊκό ζργο EESSI (Electronic Exchange of Social
Security Information )
ςτα πλαίςια ςυμμόρφωςθσ τθσ Ελλάδασ ςτον νζο απλοποιθμζνο
Κανονιςμό (ΕΚ) 883/2004 και τον εφαρμοςτικό του (ΕΚ) Κανονιςμό 987/09 για τισ θλεκτρονικζσ
ανταλλαγζσ των δεδομζνων κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διακινοφμενων ατόμων ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ. Το ςφςτθμα αποςκοπεί ςτθν θλεκτρονικι ανταλλαγι κοινοτικϊν εντφπων κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε μορφι ΔΘΕ ( Δομθμζνων Θλεκτρονικϊν Εγγράφων) δθλαδι προςωποποιθμζνων
μθνυμάτων XML, κακϊσ και κάκε άλλθσ ςυνοδευτικισ / παράπλευρθσ αλλθλογραφίασ , και
αναμζνεται να αποφζρει οφζλθ όπωσ:
 Ενδυνάμωςθ τθσ κινθτικότθτασ των διακινοφμενων μζςα ςτα όρια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ .
 Ενδυνάμωςθ / προςταςία των αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων των Ευρωπαίων αςφαλιςμζνων
χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ ΙΤ (Information Technology) για τθν εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ για τον ςυντονιςμό των εκνικϊν ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
 Ραροχι μιασ ενιαίασ Ευρωπαϊκισ IT αρχιτεκτονικισ για τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι εντφπων
κοινωνικϊν αςφαλίςεων των διακινοφμενων αςφαλιςμζνων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
 Καλφτερθ επεξεργαςία και αξιοποίθςθ/ εκμετάλλευςθ τθσ πλθροφορίασ κακότι όλθ θ
πλθροφορία που μζχρι τϊρα θ διακίνθςθ τθσ γινόταν με κοινοτικά ζντυπα τφπου ΕΧΧΧ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και όλεσ τισ διαφορετικζσ γλϊςςεσ) κα πρζπει να διακινείται
θλεκτρονικά ( ΔΘΕ , μθνφματα XML ).
 Επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ απόφαςθσ για τον υπολογιςμό και τθν πλθρωμι των
παροχϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ προσ τουσ Ευρωπαίουσ Αςφαλιςμζνουσ μειϊνοντασ τθν
ταλαιπωρία τουσ.
 Αποτελεςματικότερθ επαλικευςθ των δεδομζνων
 Ριο ευζλικτθ και φιλικι προσ τον χριςτθ διεπαφι μεταξφ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων
 Ακριβι ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο, κακϊσ οι ανταλλαγζσ δεδομζνων ακόμα και μεταξφ ΦΚΑ ιδίου κράτουσ
δρομολογοφνται μζςω του κεντρικοφ ευρωπαϊκοφ κόμβου CN
 Αξιοποίθςθ για κακαρά εκνικοφσ ςκοποφσ τθσ κοινοτικισ υποδομισ και προτυποποίθςθσ του
πλθροφοριακοφ περιεχομζνου των ΔΘΕ.
Το 2007, θ Διοικθτικι Επιτροπι για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ των διακινοφμενων εργαηομζνων
(νυν Διοικθτικι Επιτροπι για το ςυντονιςμό τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ) κατζλθξε ςε ςυμφωνία
επί μιασ κοινισ ευρωπαϊκισ αρχιτεκτονικισ για τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων. Τα κφρια
χαρακτθριςτικά τθσ είναι:
μία βάςθ δεδομζνων για τουσ ΦΚΑ( List of Institutions ), θ οποία :
-

-

κατά πρϊτον αποτελεί νομικι βάςθ για τουσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτεσ των ΦΚΑ
ςτον διακρατικό τομζα και επιτελεί τον ρόλο ςυμπλθρϊματοσ ςτον Κανονιςμό (ΕΚ)
883/2004 και και τον εφαρμοςτικό του (ΕΚ) Κανονιςμό 987/09
κατά δεφτερον για πλθροφόρθςθ του κοινοφ και των υπαλλιλων των διακρατικϊν
των ΦΚΑ, μζςω μιασ διαδικτυακι πφλθσ (web portal)
κατά τρίτον ωσ δρομολογθτισ εγγράφων και ωσ θλεκτρονικόσ κατάλογοσ

θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ με δομθμζνα θλεκτρονικά
ζγγραφα (ΔΘΕ),
θ ανταλλαγι των ΔΘΕ ςφμφωνα με προτυποποιθμενεσ ροζσ εργαςίασ ανά αςφαλιςτικό
κλάδο,
θ ανταλλαγι των μθνυμάτων ςφμφωνα με οριςμζνο πρωτόκολλο ανταλλαγισ.
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θ χριςθ μθχανιςμοφ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ ςτθν ανταλλαγι των XML μθνυμάτων (
store and forward)
θ χριςθ αςφαλοφσ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ και του αςφαλοφσ διευρωπαϊκοφ δικτφου
sTesta ωσ κορμοφ του ςυςτιματοσ,
κατ' ελάχιςτο ζνα και κατά μζγιςτο πζντε ςθμεία πρόςβαςθσ ανά χϊρα ΕΕ,
προετοιμαςία και ωρίμανςθ των ςθμείων πρόςβαςθσ για τθν θλεκτρονικι ςυναλλαγισ
και τθ διαχείριςθ τθσ μελλοντικισ θλεκτρονικισ ευρωπαϊκισ κάρτασ αςφάλιςθσ
αςκζνειασ(eEhic),
θ υποχρεωτικι χριςθ κεντρικοφ κόμβου, τον οποίο κα φιλοξενεί θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι,
για διακρατικι διανομι,
θ ευζλικτθ χριςθ από χϊρεσ τθσ ΕΕ ενόσ λογιςμικοφ εφαρμογισ αναφοράσ (RI) που
δθμιοφργθςε θ Επιτροπι. Θ εφαρμογι αναφοράσ περιλαμβάνει ζνα προκακοριςμζνο
διεκνζσ και εκνικό ςθμείο πρόςβαςθσ και μία προεπιλεγμζνθ διαδικτυακι διεπαφι
εξυπθρζτθςθσ (for Clerks), με τθν ονομαςία Webic(WEB Interface for Clerks).
Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από το εφροσ χριςθσ του και από τθν αξιοποίθςθ των
εξειδικευμζνων δυνατοτιτων του, που αποςκοποφν κφρια ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων και
τθν διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ εντόσ τθσ ΕΕ.
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 ι ανάπτυξθ εξ αρχισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υποδομϊν
 Εκκακαρίςεισ / ςυμπλθρϊςεισ μθτρϊων
 Ρρομικεια περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ κλπ
 Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και διαχειριςτϊν
Για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ του παραπάνω κινδφνου, απαιτείται μεταξφ άλλων και θ ανάπτυξθ
εναλλακτικϊν / διαδοχικϊν προςεγγίςεων.
Το αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξφ άλλων υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ, εκπαίδευςθσ, υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν του και
αναπτφςςεται διεξοδικά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Ο Ανάδοχοσ αναμζνεται να ζχει μεγάλθ τεχνογνωςία και εκτεταμζνθ παρουςία ςτο χϊρο τθσ
πλθροφορικισ ςτον χϊρο τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε εκνικό και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, των
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, του ανοικτοφ λογιςμικοφ και να ςυμβάλει ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ
των προβλθμάτων και τθν διαμόρφωςθ των ςχετικϊν πρακτικϊν.
Το ςυνολικό ζργο αποτελείται από δυο (2) υποζργα:
Υποζργο

Υποζργο 1 «Υλοποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τουσ Αςφαλιςτικοφσ Φορείσ και τουσ
Αςφαλιςμζνουσ και τισ Επιχειριςεισ»
Υποζργο 2 «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ πλθροφοριακισ υποδομισ>>
Σφνολο

Ρροχπολογιςμόσ ςε €
ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΡΑ
1.839.850,00
250.000,00
2.089.000,00 €

Ρλθροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα EESSI βρίςκεται ςτο ακόλουκο link:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=869
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Συντομογραφίεσ
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o
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EESSI Electronic Exchange of Social Security Information
ΕΕ
Επξσπατθή Έλσζε
ΕΕ
Επξσπατθή Επηηξνπή
ΕΣΠΑ Εζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο
ΕΠ
Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
ΟΔΕ Οκάδα Δηνίθεζεο Έξγνπ
ΨΣ
Ψεθηαθή Σύγθιηζε
WS
Web Services
MIS
Management Information System(s)
BI
Business Intelligence
ΥΕΚΑ Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ΓΓΚΑ Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ΦΚΑ Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
ΕΤΑΑ Εληαίν Τακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ
ΤΑΥΤΕΚΩ
Τακείν Αζθάιηζεο Υπαιιήισλ Τξαπεδώλ θαη Επηρεηξήζεσλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο
ΟΠΑΔ Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δεκνζίνπ
ΤΥΔΚΥ Τνκέαο Υγείαο Δεκνηηθώλ Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ
ΟΓΑ
Οξγαληζκόο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
ΟΑΕΕ Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Ειεύζεξσλ Επαγγεικαηηώλ
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Εληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Μ.Μ.Ε.
ΑΜΚΑ Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Α.Μ. Αξηζκόο Μεηξώνπ
Π.Δ. Πξνεδξηθό Δηάηαγκα
Υ.Α.
Υπνπξγηθή Απόθαζε
ΥΠΑΔ Υπεξεζίεο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Δεκνζίνπ
ΥΔΕ
Υπεξεζίεο Δεκνζηνλνκηθνύ Ειέγρνπ
ΣΠ
Σεκείν Πξόζβαζεο
AP
Access Point
ΟΣ
Οξγαληζκόο Σύλδεζκνο
ECSD European Central Service Desk
LB
Liaison Body
ΑΑ
Αξκόδηα Αξρή
CA
Competent Authority
NA
National Application
ΔΗΕ
Δνκεκέλν Ηιεθηξνληθά Έγγξαθα
SED Structured Electronic Document
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ
Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Υλοποίθςθ του Αντικειμζνου του Ζργου
Το άμεςο περιβάλλον του Ζργου παριςτάνεται διαγραμματικά ςτο ςχιμα που ακολουκεί.
Οι παραπάνω βαςικζσ Οντότθτεσ αναλφονται ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν.

Διακινοφμενοσ

Ζχει αςφαλιςτικά δικαιϊματα.
Αιτείται για κζματα όπωσ παροχι
ςε χριμα ι ςε είδοσ αςφαλιςτικϊν
παροχϊν

Ηλεκτρονικά
Ζγγραφα
Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΔΗΕ)

Υπάλλθλοσ (clerk)
ΦΚΑ (WEBIC- NA)

Διεκπεραιϊνει τα αιτιματα
κοινωνικϊν αςφαλίςεων ι άλλεσ
διαδικαςίεσ

EESSI ACCESS
POINT
ΗΔΙΚΑ
Φ.Κ.Α. ΦΚΑ μζςω
Οργανιςμϊν
ςφνδεςθσ
Ραρζχει Αςφαλιςτικζσ παροχζσ
ςτουσ δικαιοφχουσ. Συμμετζχει
ςτθ τυποποίθςθ των
ΔΘΕ/οϊν. Αποτελείται από
πολλζσ περιφερειακζσ μονάδεσ
(institutions)

Είναι ςε θλεκτρονικι
μορφι ,
προτυποποιθμενα, και
ενιαία. Διακινοφνται μζςω
EESSI ACCESS POINT

οζσ
(Business Flows)

Είναι οι επιχειρθςιακζσ
ροζσ που περιγράφουν
τυποποιθμζνεσ και καλά
οριςμζνεσ διαδικαςίεσ
του χϊρου των
κοινωνικϊν
αςφαλίςεων

ECSD
(European Central
Service Desk)

IT υποςτιριξθ του EESSI και
δθμοςίευςθ τεχνικϊν και
άλλων πλθροφοριϊν ςτα
κράτθ μζλθ.
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Διακινοφμενοσ
Υπικοοι τθσ ΕΕ, τθσ Ιςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν, τθσ Νορβθγίασ ι τθσ Ελβετίασ οι οποίοι είναι ι
ιταν ςτο παρελκόν αςφαλιςμζνοι ςε μία από αυτζσ τισ χϊρεσ, κακϊσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ
τουσ.
Απάτριδεσ ι πρόςφυγεσ που κατοικοφν ςτθν ΕΕ, τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν, τθ Νορβθγία ι τθν
Ελβετία, οι οποίοι είναι ι ιταν ςτο παρελκόν αςφαλιςμζνοι ςε μία από αυτζσ τισ χϊρεσ, κακϊσ
και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ.
Υπικοοι χωρϊν εκτόσ ΕΕ, που κατοικοφν νόμιμα ςτθν επικράτεια τθσ ΕΕ και οι οποίοι ζχουν
μετακινθκεί μεταξφ αυτϊν των χωρϊν, κακϊσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ.
Ζγγραφα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Είναι ζγγραφα που ανικουν ςε μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ:
Δομθμζνα θλεκτρονικά ζγγραφα (ΔΘΕ)
Οι κανονιςμοί για τον εκςυγχρονιςμζνο ςυντονιςμό προβλζπουν ότι από τθν 1 θ Μαΐου 2012 τα
δεδομζνα κα ανταλλάςςονται μεταξφ φορζων θλεκτρονικά, μζςω του ςυςτιματοσ EESSI. Τα
δομθμζνα θλεκτρονικά ζγγραφα (ΔΘΕ) ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να κάνουν τθν ανταλλαγι
δεδομζνων μεταξφ φορζων ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ
μεταβατικισ περιόδου, δθλαδι μεταξφ 1θσ Μαΐου 2010 και 1θσ Μαΐου 2012, είναι δυνατι θ χριςθ
ΔΘΕ ςε χαρτί
Εφαρμοςτζα νομοκεςία (ςειρά Α)
Συντάξεισ (ςειρά )
Αςκζνεια (ςειρά S)
Οικογενειακζσ παροχζσ (ςειρά F)
Εργατικά ατυχιματα και επαγγελματικζσ αςκζνειεσ (ςειρά DA)
Ανεργία (ςειρά U)
Οριηόντια ηθτιματα (ςειρά Θ)
Είςπραξθ (ςειρά R)
Φορθτά ζγγραφα (PD)
Τα πρϊθν ζντυπα Ε ςε χαρτί καταργοφνται ςτο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμζνου ςυντονιςμοφ,
αλλά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι πλθροφορίεσ που χρειάηεται ζνασ πολίτθσ κα εκδίδονται ςε
μορφι φορθτοφ εγγράφου. Συνολικά υπάρχουν δζκα φορθτά ζγγραφα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ ευρωπαϊκισ κάρτασ αςφάλιςθσ αςκζνειασ. Εκτόσ από τθν κάρτα, τα άλλα ζγγραφα είναι
ζντυπα ςε χαρτί.
οζσ (Business Flows)
Μια ροι (flow) αντιπροςωπεφει ζνα ςενάριο (business case) που ξεκινάει ςυνικωσ με ζναν
υπάλλθλο (clerk) μιασ μονάδασ ενόσ ΦΚΑ ι ωσ αποτζλεςμα ειδικοφ λογιςμικοφ εφαρμογϊν του
ΦΚΑ (μζςω προκακοριςμζνου μθχανιςμοφ θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ π.χ. ICD3) να υποβάλλει
μια αίτθςθ προσ ζναν άλλον ΦΚΑ και τελειϊνει με τθν εξυπθρζτθςθ αυτοφ του αιτιματοσ. Θ ροι
είναι μια καλά οριςμζνθ αλλθλουχία θλεκτρονικϊν μθνυμάτων που εμπεριζχουν τα αναγκαία
δεδομζνα ςε μορφι ΔΘΕ (SEDs).
Υπάλλθλοσ ΦΚΑ
Είναι το άτομο που κα κάνεισ χριςθ κάποιου User Interface του EESSI (WEBIC ι Εκνικι
Εφαρμογι) ϊςτε να διεκπεραιϊςει ευρεία γκάμα αιτθμάτων ςχετικζσ με τα ΔΘΕ.
ECSD
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Είναι θ δομι (ομάδα ατόμων και ανάλογθ υποδομι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων) που είναι
υπεφκυνθ για τθ υποδοχι και επεξεργαςία αιτθμάτων εξυπθρζτθςθσ (Service Requests) από τισ
χϊρεσ μζλθ που μετζχουν ςτο ζργο EESSI.
Αυτά, περιλαμβάνουν αναφορζσ τεχνικϊν ι λειτουργικϊν προβλθμάτων ςτα υποςυςτιματα του
EESSI (bug reports), προτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ (improvement requests) και αιτιςεισ για
παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με το EESSI.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το ECSD είναι υπεφκυνο για τθν αναγνϊριςθ/καταγραφι/παρακολοφκθςθ τθσ
πορείασ επίλυςθσ των διαφόρων αιτθμάτων που προκφπτουν και αναφζρονται από τα κράτθ
μζλθ. Αυτό γίνεται με τθν βοικεια ειδικοφ λογιςμικοφ (JIRA). Αν ςε ζνα πρόβλθμα δεν υπάρχει
μια άμεςθ ςυγκεκριμζνθ λφςθ τότε το ECSD παραπζμπουν το πρόβλθμα ςε τεχνικζσ ομάδεσ
(δεφτερθ γραμμι υποςτιριξθσ).
Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) μζςω Οργανιςμϊν Σφνδεςθσ
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.
Οι μεγαλφτεροι Αςφαλιςτικοί Φορείσ παροχισ υγειονομικισ περίκαλψθσ είναι: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ,
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ), ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικϊν), και ΤΑΥΤΕΚΩ, που εποπτεφονται
από τθ ΓΓΚΑ. Το υπόλοιπο καλφπτεται, κυρίωσ, από τον ΟΡΑΔ (εποπτεφεται από τα Υπουργεία
Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) και τον Οίκο του Ναφτθ (εποπτεφεται από
το Υπουργείο Οικονομίασ, Ναυτιλίασ και Ανταγωνιςτικότθτασ). Ειδικότερα με τον πρόςφατο Νόμο
3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» κεςπίηεται θ
ςφςταςθ «Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.). Στον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.
μεταφζρονται και εντάςςονται ωσ υπθρεςίεσ, αρμοδιότθτεσ και προςωπικό ο Κλάδοσ Υγείασ του
Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) με τισ
μονάδεσ υγείασ του, το κζντρο διάγνωςθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ του ΙΚΑ με το ςφνολο του
εξοπλιςμοφ του, οι Κλάδοι Υγείασ του Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΟΓΑ) και του
Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΟΑΕΕ), ο Οργανιςμόσ Ρερίκαλψθσ
Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου (ΟΡΑΔ), όπωσ διαμορφϊκθκε με τισ διατάξεισ του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ
58 Αϋ), ωσ προσ τισ παροχζσ ςε είδοσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ,
μπορεί να μεταφζρονται ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και άλλοι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί παροχισ υγείασ που
λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου. Ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. κα τελεί υπό τθν
εποπτεία τθσ ΓΓΚΑ και του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ενϊ τα πρότυπα των
παροχϊν του κα κακορίηονται από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ο ΕΟΡΥΥ
αναλαμβάνει τον ρόλο του Liaison body ςχετικά με τα κοινοτικά κζματα κλάδου υγείασ που
μεταβιβάηονται ζωσ ςιμερα από το ΙΚΑ.
Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Γ.Γ.Κ.Α.)
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
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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 κοινωνικοφ αςφαλιςτικοφ 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.

Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο το οποίο διζπει τo EESSI , παρατίκεται ενδεικτικά (και όχι
εξαντλθτικά) ςτον ιςτό-τόπο τθσ ΓΓΚΑ: http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm
Για τον ΑΜΚΑ υπάρχει ο ιςτό-τόποσ:
http://www.amka.gr/

Α1.1.1 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ
Γενικι γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
Θ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Γ.Γ.Κ.Α) ανικει ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και εποπτεφει φορείσ που καλφπτουν αςφαλιςτικά το ςφνολο ςχεδόν του
πλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ. Είναι ο αρμόδιοσ φορζασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ άςκθςθσ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και εποπτεφει τθν υλοποίθςθ τθσ
ςχετικισ νομοκεςίασ από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ). Ειδικότερα, αποςτολι τθσ
ΓΓΚΑ είναι:
 θ νομοκετικι ρφκμιςθ των πλαιςίων και των επί μζρουσ μζτρων πάνω ςε κζματα Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων,
 ο ζλεγχοσ και θ λειτουργία του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ
λιψθ μζτρων για τθν περαιτζρω βελτίωςι του
 θ εποπτεία, ο ζλεγχοσ και ο ςυντονιςμόσ όλων των δραςτθριοτιτων των Αςφαλιςτικϊν
Οργανιςμϊν, όπωσ ςτισ Ραροχζσ, ςτθ Χρθματοδότθςθ, ςτθν Υγειονομικι Ρερίκαλψθ, ςτθ
Διοίκθςθ, ςτθ Μθχανοργάνωςθ
 θ εκπροςϊπθςθ τθσ Χϊρασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε άλλεσ ξζνεσ χϊρεσ και διεκνείσ
οργανιςμοφσ.

Α1.1.2

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ

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

Σκοπόσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. ςφμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (Ν. 3607/2007) είναι θ πλθροφορικι
εξυπθρζτθςθ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγείασ και κοινωνικισ πολιτικισ, κακϊσ και θ
παροχι υπθρεςιϊν προσ άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου.
Τα είδθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ που προςφζρει θ ΘΔΙΚΑ Α.Ε. είναι:
 Ραροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ:
o Κεντρικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, ςυντιρθςθ και λειτουργία
ςυςτθμάτων ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.,
o Κεντρικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςυςτθμάτων και τεχνικι υποςτιριξθ
τθσ λειτουργίασ αυτϊν ςε υπολογιςτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςτουσ διάφορουσ φορείσ.
o Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ των Φορζων ςε βαςικά
κζματα πλθροφορικισ, αλλά και των χρθςτϊν ςε κζματα λειτουργίασ των
εφαρμογϊν.
 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ:
o θ παροχι ςτοιχείων και ειςθγιςεων ςε κζματα πλθροφορικισ,
o ο κακοριςμόσ τυποποίθςθσ ςε κζματα όπωσ διαδικαςιϊν, προμικειασ προϊόντων
πλθροφορικισ κ.λπ.

Α1.1.3

Άλλοι Φορείσ που Εμπλζκονται ςτθν Επιτυχι Ζκβαςθ του Ζργου

Οι κφριοι ΑΦ οι οποίοι κα είναι οι χριςτεσ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν είναι οι ακόλουκοι:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΟΓΑ
ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ - Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων
ΟΡΑΔ - Οργανιςμόσ Ρερίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου
ΝΑΤ
ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Τραπεηϊν και Επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ
ΟΑΕΔ
Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ
Υπουργείο Ραιδείασ
Λιμενικό Σϊμα
Οίκοσ Ναφτου
ΕΤΑΡ-ΜΜΕ Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ
ΓΛΚ -Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Α1.1.4

Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)

Θ Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του ςυνολικοφ ςχιματοσ του ζργου εμπλζκει (λόγω τθσ ζκταςθσ και
πολυπλοκότθτά του), μεγάλο αρικμό ςτελεχϊν και οργάνων. Λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ
ανάγκθσ υλοποίθςθσ παράπλευρων δράςεων, θ πρόκεςθ του Κυρίου του Ζργου είναι να το
εντάξει ςε ζνα ςυνολικό πρόγραμμα.
Στο ςχιμα Διοίκθςθσ ενόσ προγράμματοσ τα όργανα και ρόλοι διακρίνονται ςε:
 Επιτελικά, που κακοδθγοφν το πρόγραμμα και λαμβάνουν κρίςιμεσ αποφάςεισ
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 Επιχειρθςιακά, που διαχειρίηονται το πρόγραμμα ςε κακθμερινι βάςθ κάτω από τθν
κακοδιγθςθ των επιτελικϊν οργάνων.

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

Επιχειρθςιακά Πργανα
Υπεφκυνοσ Ρρογράμματοσ (Program Manager)
Ο Υπεφκυνοσ του Ρρογράμματοσ ζχει τον κυρίαρχο ρόλο ςτθν υλοποίθςι του. Υποςτθρίηεται από
γραμματεία (program office) λειτουργεί υπό τθν εποπτεία του υπεφκυνου επιτελικοφ
ςχεδιαςμοφ, εποπτείασ και ςυντονιςμοφ και αναφζρεται ςτθν Επιτροπι Κακοδιγθςθσ (Steering
Committee). Αποτελεί ad-hoc όργανο που ζχει εξουςία, ευκφνθ και αρμοδιότθτα για όςο
διάςτθμα διαρκεί θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Εποπτεφει και ςυντονίηει τουσ Project
Managers που ζχουν τθν ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν διαχείριςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του
κάκε ζργου ι δράςθσ που αναλαμβάνει ο κακζνασ.
Υπεφκυνοσ Ζργου ι Δράςθσ (Project Manager)
Ο Project Manager ζχει τθν ευκφνθ εξειδίκευςθσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ επί
μζρουσ δράςθσ ι ζργου που περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ. Ο Project
Manager λειτουργεί υπό τον Program Manager και μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υποδομζσ του
Program Office για τθν υποςτιριξι του.
Επιτροπι Ζργου – Δράςθσ
Ο ρόλοσ τθσ επιτροπισ αυτισ (μία για κάκε ζργο- δράςθ που μετζχει ςτο Ρρόγραμμα), είναι να
καλφψει το ςφνολο των απαιτιςεων του ζργου – δράςθσ ςε επίπεδο:
 Τεχνικό
 Επιχειρθςιακό
 Διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ (προμικειεσ)
Τθσ επιτροπισ αυτζσ προΐςταται ο Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), και αποτελείται από :
 Τον επικεφαλισ τθσ τεχνικισ ομάδασ εργαςίασ,
 Τον επικεφαλισ τθσ επιχειρθςιακισ ομάδασ εργαςίασ,
 Τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ
Ομάδεσ Εργαςίασ
όλοσ τουσ είναι να ενεργοφν ςφμφωνα με το αντικείμενο και τθν τεχνογνωςία τουσ,
προςφζροντασ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων που τίκενται από τουσ επικεφαλισ τουσ.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ Ζργου ( ΕΡΡΕ )
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Ρροεδρεφεται από τον Project Manager, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με
τθν ςφμβαςθ, και ειςθγείται επί διαφόρων ςχετικϊν κεμάτων (παραλαβι παραδοτζων, αλλαγϊν,
κυρϊςεων κλπ) ςτθν Επιτροπι Κακοδιγθςθσ.

Α1.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ
Σαν εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διακζτει τισ κατάλλθλεσ
υποδομζσ (αίκουςεσ, data center, ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
Ζργου. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να διευκρινίςουν ςτθν προςφορά τουσ τισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (χϊροι, παροχι ιςχφοσ, γραμμζσ επικοινωνίασ κλπ), ϊςτε
θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προχωριςει ζγκαιρα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διαμόρφωςθσ.

Α1.2.1

Συνοπτικι Ρεριγραφι των Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα
Λειτουργίασ

Σιμερα θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ:
 ςτο Υπουργείο από το οποίο εποπτεφεται,
 ςε φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα που περιλαμβάνουν
ςθμαντικό αρικμό προγραμμάτων,
 ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα και Ιδρφματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ.
Μζςω των Φορζων που αναφζρκθκαν, ςυνολικά, εξυπθρετοφνται:
 περίπου 4.000.000 αςφαλιςμζνοι (εκτόσ αγροτϊν)
 αςφαλιςμζνοι αγρότεσ
 2.500.000 ςυνταξιοφχοι
 350.000 επιδοματοφχοι
 150.000 μιςκοδοτοφμενοι Υπουργείων, Αςφαλιςτικϊν Ταμείων, Νοςοκομείων κ.τ.λ.
Το μεγαλφτερο ποςοςτό (περίπου 55%) των δραςτθριοτιτων τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. απορροφοφν οι
δφο (2) Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί ΙΚΑ και ΟΓΑ, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό απορροφοφν τα
μεςαία Αςφαλιςτικά Ταμεία αλλά και τα Νοςοκομεία (μζςω του Διαχειριςτικοφ Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Νοςοκομείων). Θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. εξυπθρετεί και άλλουσ φορείσ του ευρφτερου
Δθμόςιου Τομζα.

Α1.2.2

Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα

Θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. διοικείται από επταμελζσ Δ.Σ. που διορίηεται με τριετι κθτεία από τον αρμόδιο
Υπουργό, ζχει ζδρα τθν Ακινα και δεν ζχει Υποκ/τα εκτόσ Ακθνϊν. Δεδομζνου ότι εξυπθρετεί
φορείσ με πανελλινια άρκρωςθ, ζμμεςα θ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. εξυπθρετεί και τθν περιφζρεια
(αςφαλιςμζνοι, αγρότεσ, ςυνταξιοφχοι).
Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ζργων τθσ, θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ διακζτει ζμπειρο και εξειδικευμζνο
προςωπικό, το οποίο κατανζμεται ωσ εξισ:
 ΡΕ – Ρλθροφορικισ :58
 ΤΕ – Ρλθροφορικισ :8
 Χειριςτζσ υπολογιςτϊν :10
 Χειριςτζσ ειςαγωγισ ςτοιχείων : 191
 Λοιπό προςωπικό πλθρ/κθσ : 23 ΔΕ προγραμματιςτϊν
Θ δομι του Οργανιςμοφ είναι:
 Διοίκθςθ
 Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και
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 Ρζντε (5) Τεχνικζσ Διευκφνςεισ με αρμοδιότθτεσ:
o τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
o τθ ςυντιρθςθ και βελτιςτοποίθςθ των εφαρμογϊν των εγκαταςτθμζνων
ςυςτθμάτων
o τθ λειτουργία των εφαρμογϊν (ι τθν υποςτιριξθ αυτισ όταν γίνεται από φορείσ)
και τθν προετοιμαςία των αναγκαίων ςτοιχείων
o τθν τεχνικι υποςτιριξθ του διακζςιμου εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν.
 Ανεξάρτθτα γραφεία

Α1.2.3

Ρεριγραφι των Κφριων Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν

Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ςτόχο να υποςτθρίξουν τισ υπθρεςίεσ και τθν πολιτικι θγεςία του
υπουργείου, και τθ ΓΓΚΑ ιδιαίτερα, με δεδομζνα (data) και ςτοιχεία (information) για τθν
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν υγεία ςτθν Ελλάδα.
Δθλαδι:
Θα υποςτθρίηει τισ διαδικαςίεσ και ανάγκεσ MIS όλων των επιπζδων (strategic, middle και every
day), τισ διαδικαςίεσ Business Intelligence – data mining, και reporting (παρουςίαςθσ) προσ όλουσ
τουσ ενδιαφερομζνουσ (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ). 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).
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
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Α1.2.4

Ανάλυςθ Υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν

Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ
Οι πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν τισ Υπολογιςτικζσ υποδομζσ τθσ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ
ΡΕΙΓΑΦΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
SUNFIRE-V440 (DATA BASE SERVERS)
IBM-3550 (APPLICATION SERVERS)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
SUN Enterprise 5500 (DATABASE SERVER)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
SUN Enterprise 5500 (APPLICATION &
DATABASE SERVER)

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

1
2
4

Υποςτιριξθ λειτουργίασ δικτυακισ εφαρμογισ
απονομισ ΑΜΚΑ & Τιρθςθ Μθτρϊου ΑΜΚΑ

1
1

Ανάπτυξθσ
και
Υποςτιριξθ
παραγωγικισ
λειτουργίασ εφαρμογϊν κυρίωσ ΟΓΑ & Μθτρϊου
Νεφροπακϊν.

1
1

Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν client
server Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ
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ΡΕΙΓΑΦΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE
SERVER)
SAN STORAGE 2.1 TB (RAID- 5)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
FUJITSU Spark Enterprise M5000 (DATABASE
SERVER)
EMC STORAGE 2.1 TB (RAID- 5)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
ΙΒM 6M1
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
BULL ESCALA T450
BULL ESCALA PL220R
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
IBM 3650 (NAS GATEWAY SERVERS)
IBM 3400 (WINDOWS BACKUP SERVER)
IBM TS3310 FC Tape Backup Library
IBM DS4800 STORAGE 14 TB (RAID-5)
IBM SAN16B-2 FC switches
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
1
1
1

Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν client
server Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ

1
1
1

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

1

1

Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν
κυρίωσ ΙΚΑ (π.χ. Συντάξεισ)

1
1
1

Εξυπθρετθτζσ υποςτιριξθσ αυτόνομου Κεντρικοφ
Εκτυπωτικοφ Συςτιματοσ ΘΔΙΚΑ

1
2
1
1
1
2

Σφςτθμα Ενιαίου Backup των Servers τθσ ΘΔΙΚΑ

1

IBM p520 (ORACLE DATABASE SERVER)

1

IBM p520 (NETWORKER BACKUP SERVER)

1

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
IBM HS-21 BLADE SERVERS
IBM HS-22 BLADE SERVERS
IBM BLADECENTER 20-port FC Switch modules
IBM BLADECENTER 20-port Ethernet switch
modules
IBM DS-3400 STORAGE 7,5 TB (RAID-5)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
HP Proliant ML-350 G-IV (WEB Servers)
HP Proliant ML-750 G-V (WEB Servers
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
HP Proliant DL-580 R-04 (ORACLE DATABASE
SERVERS)
HP Proliant DL-580 R-04 (APPLICATION
SERVERS)
HP Proliant ML-350 R-05 (WEB SERVERS)
HP Proliant ML-350 R-05 (LDAP SERVERS)
HP EVA-4000 storage 2 TB (RAID-5)
HP StorageWorks 4/8 FC Switches

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν
Αςφάλιςθσ ΙΚΑ (ζςοδα αςφάλιςθσ ΙΚΑ)
SERVER κεντρικοφ ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ
Backup – ΘΔΙΚΑ

1
7
7
2
2

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

1
1
2
1

Web Servers ΘΔΙΚΑ

2

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΚΑ

2
2
2
1

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

2
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ΡΕΙΓΑΦΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS
HP Ultrium EXT Tape Drives
Cisco 2811 router
Cisco Catalyst 3560 Switches
Cisco PIX-515e FireWalls

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
2
1
2
2

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ SERVERS και
STORAGE
FUJITSU Primergy RX600S4 (APPLICATION
SERVERS)
FUJITSU Primergy RX600S4 (DATABASE
SERVER)

1

1
1

ΡΕΙΓΑΦΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ
PAGE PRINTERS NIPSON 7000 (30m/min)
LINE PRINTERs PRINTRONIX P7220
(1600 lines/min)
LINE PRINTERs TALLY T6218 (1200
lines/min)
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

FPS

TM

Series

(14000

REBATE (Κτίριο ΓΑΛΑΞΙΑ)

2

Fujitsu FibreCat TX-24 TAPE BACKUP LIBRARY
FUJITSU FibreCAT SX60 storage 3.5 TB (RAID5)
SCANNERS Fujitsu fi-5900C
On –Line UPS 8KVA

PITNEY BOWES
cycles/hour)

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

1

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

2
1
ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

2
4

Ενιαίο εκτυπωτικό περιβάλλον

2

1

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

1

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

2

Ραραγωγικι λειτουργία εφαρμογϊν Ειςαγωγισ
Στοιχείων (DATA ENTRY) που υποςτθρίηουν 132
Στακμοφσ Ειςαγωγισ Στοιχείων

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
MULLER

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY)
IBM x3650 M3

Δικτυακζσ υποδομζσ
Ο ακόλουκοσ πίνακασ περιγράφει τον κεντρικό δικτυακό εξοπλιςμό τθσ ΘΔΙΚΑ. ΑΕ.
ΡΕΙΓΑΦΗ
ΔΙΚΤΥΟ

CORE SWITCES (Cisco CAT-6509)

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

2

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Διαςφνδεςθ των:
Top off Rack switches,
Distribution switches
Blade Ethernet Switch modules
servers
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ΡΕΙΓΑΦΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

FIREWALL MODULES (Cisco 6509 FWSM)

2

IDS/IPS (Cisco IDSM)
WEB Application FireWall appliances (7-layer)

2
2

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
2 Contexts
Σφνδεςθ ΣΥΗΕΥΞΙΣ
Σφνδεςθ ΙΚΑΝΕΤ
Ζλεγχοσ περιεχομζνου

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

Σθμαντικι επιςιμανςθ
Σθμειώνεται 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
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προςδιοριςτεί κατά τθν μελζτθ Σχεδιαςμοφ Εγκατάςταςθσ του Εξοπλιςμοφ που κα εκτελζςει ο
Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου.

Α1.2.5

Σχετιηόμενα Ζργα

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου δεν ζχει ςαν προχπόκεςθ
τθν υλοποίθςθ των παράλλθλων δράςεων, θ ςυμβολι των οποίων ωςτόςο κα είναι ςθμαντικι
ςτθν ολοκλθρωμζνθ επίτευξθ των ςτόχων του. Κεντρικι πρόκεςθ του Κυρίου του Ζργου είναι να
αντιμετωπιςτοφν ςτο πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ. Ειδικότερα για τθν
ανταλλαγι ςτοιχείων ΕΚΑΑ-eEHIC, θ οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ Ζργου,
ςθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ να
λάβει υπόψθ του ςτον ςχεδιαςμό του από πλευράσ μελλοντικισ επεκταςιμότθτασ του
ςυςτιματοσ τα παρακάτω use cases.

Social Security
Institution(s)

Home Member State
eEHIC
eEHIC
data

Personal data
- PRC …

eEHIC
Front
End

National
data

National Part

EESSI
Access Point
International
Part

EESSI
Network
eEHIC

International
Part

National Smart Card Network
National
data

Host Member State

HCP
Workstation

GW

eEHIC-related
process

EESSI
Access Point

National Part

Social Security
Institution(s)

Σενάριο 1 : οι δεδομζνων φςτερα από online ερϊτθμα που περνάει μζςα από το EESSI
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Social Security
Institution(s)

Home Member State
eEHIC
eEHIC
data

Personal data
- Entitlement

eEHIC
Front
End

National
data

National Part

EESSI
Access Point
International
Part

EESSI
Network
International
Part

National Smart Card Network

Host Member State
HCP
Workstation

GW

EESSI
Access Point

National Part

eEHIC
eEHIC-related
process

eEHIC
data

Social Security
Institution(s)

Σενάριο 2 : οι δεδομζνων φςτερα από online ερϊτθμα για παροχι πρόςκετων δεδομζνων που
μπορεί να χρειάηονται όταν ο διακινοφμενοσ κζλει να δθλϊςει για παράδειγμα αλλαγι του τόπου
διαμονισ του ενϊ βρίςκεται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.
Social Security
Institution(s)

Home Member State
eEHIC
eEHIC
data

Personal data
- Entitlement

eEHIC
Front
End

National
data

National Part

EESSI
Access Point
International
Part

EESSI
Network
eEHIC
eEHIC
data

Host Member State

International
Part

National Smart Card Network
HCP
Workstation

GW

eEHIC-related
process

EESSI
Access Point

National Part

Social Security
Institution(s)

Σενάριο 3 : οι δεδομζνων φςτερα από online ερϊτθμα για πιςτοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ του πολίτθ όταν βρίςκεται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.

Αναλυτικι τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ για το ΕΚΑΑ- eEHIC
δίνεται ςτα παραρτιματα 1 και 2 του παρόντοσ.
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Α2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου
Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου
Οι υπθρεςίεσ που καλείται να προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του ζργου είναι (ςυνοπτικά) οι
εξισ:
 Ρροςαρμογι, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ (όπωσ ρφκμιςθ δρομολόγθςθσ ΔΘΕ) του
ζτοιμου λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν (WEBIC ςε όλεσ τισ μορφζσ του) που
παρζχεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν
παραμετροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ δρομολόγθςθσ (διεκνζσ ςκζλοσ EESSI) ϊςτε
να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των ΦΚΑ όπωσ αυτζσ κα ςυγκεκριμενοποιθκοφν ςτθν
φάςθ τθσ μελζτθσ τθσ εφαρμογισ.
 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ υποδομισ (όπωσ λειτουργικά ςυςτιματα,
κατάλλθλα ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (RDBMs) και τυχόν απαραίτθτο
middleware).
 Κεντρικι κφρια βάςθ δεδομζνων για μακροχρόνια αρχειοκζτθςθ (για τουλάχιςτον 10 ζτθ)
όλων των ΔΘΕ/άλλων δεδομζνων για εκμετάλλευςθ
 Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ υπθρεςιϊν διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά
ςυςτιματα των ΦΚΑ Ειδικότερα θ υλοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ κα αφορά ςτο ςκζλοσ των
υπθρεςιϊν που κα υποςτθρίηονται αποκλειςτικά από το εκνικό ςκζλοσ του EESSI (και όχι
των ΦΚΑ) μζςω προκακοριςμζνων μθχανιςμϊν όπωσ το ICD5 θ με άλλο τρόπο όπωσ αυτό κα
οριςκεί ςτθν μελζτθ εφαρμογισ.
 Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ υπθρεςίασ διαςφνδεςθσ με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
 Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ υπθρεςίασ ταυτοποίθςθσ των διακινοφμενων που χρθςιμοποιεί
τθν υπθρεςία διαςφνδεςθσ με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
 Υπθρεςία Διαςφνδεςθσ με τα ςυςτιματα των ΑΦ που χορθγοφν τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ – ΕΚΚΑ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ για «on-line»
πιςτοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και εγκυρότθτασ τθσ ΕΚΚΑ υπό τθ προχπόκεςθ θ
δυνατότθτα αυτι παρζχεται από τθν υλοποίθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΜΑΡΡΣ
(Εκνικοφ Μθτρϊου Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων) και μάλιςτα του
υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ.
 Ρρομικεια/Ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ θλεκτρονικισ
διαχείριςθσ Φακζλου Αςφαλιςμζνου (τεχνολογίασ WEB και ολοκλιρωςι του με το υπόλοιπο
ςφςτθμα. Το παραπάνω ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν ςυςχζτιςθ των ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ
των αςφαλιςμζνων με τα ΔΘΕ και τισ ροζσ του EESSI.
 Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ που κα επιτρζπει ςτον χριςτθ τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ/παρακολοφκθςθ των επιχειρθςιακϊν ροϊν οποιουδιποτε κλάδου είτε μζςω
φιλικοφ παρακυρικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ με
ςθμείο αναφοράσ τα ςτοιχεία
ταυτοποίθςθσ του αςφαλιςμζνου (ςε αντιδιαςτολι με το WEBIC που είναι ςε επίπεδο
λειτουργίασ απλισ ανταλλαγισ ΔΘΕ) είτε χρθςιμοποιϊντασ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ και του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ
διαχείριςθσ Φακζλου Αςφαλιςμζνου. Το εν λόγω λογιςμικό κα πρζπει να είναι αρκρωτό,
επεκτάςιμο και να κάνει χριςθ των ανοιχτϊν προτφπων που ζχουν αναπτυχκεί ςτα πλαίςια
του ζργου EESSI (ICD3 ι ICD5 ι άλλο). Θ εφαρμογι κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τθν
λειτουργικότθτα που υποςτθρίηεται από το ζτοιμθ εφαρμογι WEBIC τθσ ευρωπαϊκισ
κοινότθτασ.
 Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μζςω διαδικτυακισ πφλθσ (web portal) για γενικι πλθροφόρθςθ,
υποςτιριξθ και εκμετάλλευςθ πλθροφοριϊν από τουσ διακινοφμενουσ ςχετικά με τα
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δικαιϊματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ εντόσ των χωρϊν
τθσ ΕΕ όπωσ :
o (α) τουσ πολίτεσ για διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ των υποκζςεων τουσ.
o (β) τισ επιχειριςεισ για διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ των υποκζςεων των
υπαλλιλων τουσ.
o (γ) τουσ υπαλλιλουσ ΦΚΑ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ για διευκόλυνςθ τθσ
ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων των πολιτϊν και των
επιχειριςεων.
(δ) γενικζσ πλθροφορίεσ για το αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ και ότι μάλιςτα
ςχετίηεται με τουσ διακινοφμενουσ. Ειδικά για τισ δυνατότθτεσ που αναφζρονται
ςτο α και β παραπάνω, ςθμειϊνεται ότι ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των
χρθςτϊν για τθν απόδοςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ κα ςυμμετζχουν οι ΦΚΑ με
προχπόκεςθ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. Αναλυτικι πρόταςθ και περιγραφι των
διαδικαςιϊν κα δοκεί ςτθν Ρροςφορά.
 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυγκζντρωςθσ και άντλθςθσ πλθροφορίασ που αφορά τθν χριςθ των
υπθρεςιϊν από τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ ανά χρονικι περίοδο, οργανιςμό, τφπο
εντφπου ΔΘΕ κλπ.
 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςτα ςτελζχθ / λιπτεσ αποφάςεων
που αφοροφν άμεςα τθν εφρυκμθ λειτουργία των υποδομϊν (ψθφιακϊν και ανκρϊπινου
δυναμικοφ) που υποςτθρίηουν τισ προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ
 Λοιπζσ υπθρεςίεσ όπωσ:
1. Εκπόνθςθσ μελετϊν και διαμόρφωςθσ προτάςεων. Σε αυτό περιλαμβάνονται θ
Μελζτθ Εφαρμογισ, αλλά και ειςθγιςεισ επί ςειράν κεμάτων, όπωσ
διαδικαςίεσ, κωδικοποιιςεισ, κανόνεσ ελζγχου, δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ
2. Εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνει κλαςςικι
εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν εφαρμογϊν και βαςικϊν χρθςτϊν με χριςθ
μοντζλου "εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν" των υπαλλιλων των ΦΚΑ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν κα αφοροφν ςυνολικά 50 ςτελζχθ των ΦΚΑ και θ
διάρκεια εκπαίδευςθσ για κάκε τμιμα (από 10 άτομα) κα είναι 5 εργάςιμεσ
θμζρεσ. Θ εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν κα
αφορά 10 ςτελζχθ και θ διάρκεια εκπαίδευςθσ για κάκε τμιμα κα είναι 10
εργάςιμεσ θμζρεσ .
3. Συντιρθςθσ του ςυςτιματοσ για 2 ζτθ από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του.

Α2.2 Σκοπιμότθτα και Αναμενόμενα Οφζλθ
Το ςθμερινό χειρόγραφο ςφςτθμα διακίνθςθσ και αρχειοκζτθςθσ εμφανίηει ςθμαντικζσ ατζλειεσ
και επιφζρει υπζρμετρεσ κακυςτεριςεισ, λάκθ και αςάφειεσ ςτθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων των
πολιτϊν.
Θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου κα βοθκιςει:
 Τθν ςυμμόρφωςθ τθσ Ελλάδασ με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 883/2004, ο οποίοσ είναι άμεςα
εφαρμόςιμοσ και εκτελεςτόσ ςτο ςφνολό του για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ
ςτθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν για προςφορά ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ παροχισ βαςικϊν
δθμοςίων υπθρεςιϊν που είναι πλιρωσ διακζςιμεσ θλεκτρονικά.
 ςτθν ανάπτυξθ δομϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθν απλοφςτευςθ των ςυναλλαγϊν των ΑΦ
με ομολόγουσ τουσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ
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Ωφελοφμενοι από το ζργο προβλζπεται να είναι το ςφνολο των πολιτϊν οι οποίοι ζχουν
οποιαδιποτε δοςολθψία ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ με χϊρεσ τθσ ΕΕ, που
ενδεικτικά αφορά εργαςία ςε αυτζσ τισ χϊρεσ και τθν παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν (π.χ.
περίκαλψθ λόγω αςκζνειασ). Επιπλζον και κατ’ αναλογία, το ζργο αυτό αφορά και τουσ
πολίτεσ χωρϊν τθσ ΕΕ που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα για τουσ ίδιουσ λόγουσ.
Το ζργο παρζχει τθν ευκαιρία για επίτευξθ υψθλισ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων μεταξφ των ελλθνικϊν ΑΦ και τθν εκτενι τυποποίθςθ των θλεκτρονικϊν
εγγράφων/παραςτατικϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τθσ εμπεριεχόμενθσ πλθροφορίασ. Με
τον τρόπο αυτό βοθκά ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία όλου του ελλθνικοφ
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, διευκολφνει δε τθν μετάπτωςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
των ΑΦ υπό το πρίςμα των αλλαγϊν που κα πρζπει να γίνουν ςε αυτά λόγω τθσ πρόςφατθσ
διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ του εν λόγω ςυςτιματοσ (Νόμοσ 3655/2008) και τισ διοικθτικζσ
ενοποιιςεισ των ταμείων.

Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου
Θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ ζδειξε ότι ο χρόνοσ διεκπεραίωςθσ για κζματα ςυντάξεων ςτο ΙΚΑ είναι
τθσ τάξεωσ των 9 – 12 μθνϊν. Σε τοφτο ςυντελεί το ότι το ΙΚΑ δεν ζχει μθχανογραφθμζνα τα
αρχεία ςυνταξιοδοτικϊν ειςφορϊν πριν τθν δεκαετία του 1990 και ςυνεπϊσ για τθν ςφνταξθ τθσ
απάντθςθσ χρειάηεται οι υπάλλθλοι να ανατρζξουν ςτα ζντυπα αρχεία. H μείωςθ του παραπάνω
χρόνου διεκπεραίωςθσ είναι ζνασ αντιπροςωπευτικόσ μετριςιμοσ ςτόχοσ αποτελεςματικότθτασ
του EESSI όχι μόνο για τον κλάδο ςυντάξεων του ΙΚΑ αλλά γενικά όπωσ:
Θλεκτρονικι τιρθςθ τθσ πλθροφορίασ που ανταλλάςςεται με φορείσ χωρϊν μελϊν ΕΕ ςε
πανελλαδικό επίπεδο
Ροιοτικι αναβάκμιςθ ςτθν ανταλλαγι δεδομζνων με άλλουσ φορείσ χωρϊν μελϊν ΕΕ.
Βελτίωςθ ςτθν τυποποίθςθ και απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν διακίνθςθ τθσ
απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ
Συςτθματικι παρακολοφκθςθ αποδοτικότθτασ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων μζςω δεικτϊν
διαχείριςθσ για τθν τιρθςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν
Μείωςθ κόςτουσ για τθν αρχειοκζτθςθ, διακίνθςθ και διαχείριςθ ζντυπου υλικοφ

Α2.4 Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου
Οι πρϊτεσ εκτιμιςεισ για τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου παρατίκενται ςτον
πίνακα που ακολουκεί.
Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ

Τφποσ

Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε μεγάλα
Ευρωπαϊκά ζργα πλθροφορικισ
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα
ανάπτυξθσ και ολοκλιρωςθσ λογιςμικοφ ςε J2EE Open
Source τεχνολογίεσ και ςυναφι εργαλεία
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα
διαςφνδεςθσ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων
–
Διαλειτουργικότθτασ (interoperability).
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του Αναδόχου ςε κζματα
βάςεων δεδομζνων

1

1

Σχετικζσ
Αντιμετϊπιςθσ

Τεχνολογικόσ

Προι διαγωνιςμοφ

Τεχνολογικόσ

Προι διαγωνιςμοφ

Τεχνολογικόσ

Προι διαγωνιςμοφ

Τεχνολογικόσ

Προι διαγωνιςμοφ

Τεχνολογικόσ

Προι διαγωνιςμοφ

Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ
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Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ

Τφποσ

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

Τεχνολογικόσ

Ιςχυρό και ευζλικτο ςχιμα Διοίκθςθσ του Ζργου

Οργανωτικόσ

Θεςμικζσ αλλαγζσ

Κανονιςτικόσ

Οργανωτικζσ αλλαγζσ

Οργανωτικόσ

Υλοποίθςθ των παράπλευρων δράςεων

Διοικθτικόσ

Σχετικζσ
Αντιμετϊπιςθσ

Ενζργειεσ

Προι διαγωνιςμοφ
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα λάβει τα
κατάλλθλα
μζτρα
και
κα
αξιοποιιςει τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ
Μζροσ
του
προγράμματοσ
αλλαγισ.
Ο φορζασ λειτουργίασ κα λάβει
τα κατάλλθλα μζτρα και κα
αξιοποιιςει τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ.
Μζροσ
του
προγράμματοσ
αλλαγισ.
Ο φορζασ λειτουργίασ κα λάβει
τα κατάλλθλα μζτρα και κα
αξιοποιιςει τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ.
Μζροσ
του
προγράμματοσ
αλλαγισ

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

Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου
Α3.1 Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
Οι Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ζργου είναι ωσ εξισ:
Ρεριγραφι Υπθρεςίασ

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα ειςόδου)

Στοιχεία
αποτελζςματοσ
(δεδομζνα εξόδου)

Ραρατθριςεισ

Ραραλαβι ΔΘΕ ςτα διάφορα ςτάδια
των επιχειρθςιακϊν ροϊν (business
flows) από Σθμεία Ρρόςβαςθσ χωρϊν
τθσ ΕΕ και τα οποία ζχουν αρχικά
ςυνταχκεί και αποςταλεί από ΑΦ
χωρϊν τθσ ΕΕ

ΔΘΕ (SED)

Αςφαλιςτικά
Δεδομζνα

ΔΙΕΘΝΕΣ
EESSI
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Ρεριγραφι Υπθρεςίασ

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα ειςόδου)

Στοιχεία
αποτελζςματοσ
(δεδομζνα εξόδου)

Ραρατθριςεισ

Αποςτολι ΔΘΕ ςτα διάφορα ςτάδια των
επιχειρθςιακϊν ροϊν (business flows)
ςτα Σθμεία Ρρόςβαςθσ χωρϊν τθσ ΕΕ

Αςφαλιςτικά Δεδομζνα

ΔΘΕ (SED)

ΔΙΕΘΝΕΣ
EESSI

Σκζλοσ

Αίτθμα
από
Εκνικι
εφαρμογι ι από τθν
διαδικτυακι πφλθ (web
portal_
για
παροχι
ςτοιχείων
για
διακινοφμενο/αςφαλιςμζ
νο

Δεδομζνα φακζλου
Αςφαλιςμζνου

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

ΔΘΕ(SED)
από
βάςθ
δεδομζνων του κόμβου
δρομολόγθςθσ
του
Σθμείου πρόςβαςθσ

Κεντρικι
Βάςθ
μακροχρόνιασ
αρχειοκζτθςθσ
Δεδομζνων (ΘΔΙΚΑ)
με ΔΘΕ ανά ΑΦ,
κλάδο παροχϊν και
αςφαλιςμζνο/διακινο
φμενο.

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

Αςφαλιςτικά Δεδομζνα
όταν δθμιουργείται ζνα
ΔΘΕ ςτα πλαίςια μιασ
ροισ
Ειςερχόμενα
ΔΘΕ(SED)
από ΦΚΑ του εξωτερικοφ

Εξερχόμενο ΔΘΕ
Αςφαλιςτικά
Δεδομζνα
προσ
επεξεργαςίασ
από
τουσ ΦΚΑ

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

Αςφαλιςτικά Δεδομζνα

Αυτόματθ
ςυμπλιρωςθ
των
ΔΘΕ ςε WEBIC ι

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

Υπθρεςία.
για
τθν
διαχείριςθ
θλεκτρονικοφ φακζλου αςφαλιςμζνου
που
κα
εμπεριζχει
για
κάκε
αςφαλιςμζνο ςε βάςθ δεδομζνων
δεδομζνα από:
Α) Τισ επιχειρθςιακζσ ροζσ εν εξελίξει
κακϊσ και το ςτάδιο/κατάςταςθ που
αυτζσ βρίςκονται ανά ΦΚΑ και κλάδο.
Επίςθσ όλα τα ΔΘΕ (που ζχουν ςταλεί ι
ζχουν λθφκεί) των ροϊν που
βρίςκονται ςε εξζλιξθ.
Β)
Το
ιςτορικό
όλων
των
διεκπεραιωμζνων ροϊν εργαςίασ ανά
ΦΚΑ και κλάδο. Επίςθσ όλα τα ΔΘΕ των
διεκπεραιωμζνων ροϊν

Υπθρεςία μακροχρόνιασ αρχειοκζτθςθσ
(άνω τθσ δεκαετίασ ) όλων των ΔΘΕ
(που ζχουν ςταλεί ι ζχουν λθφκεί) ανά
ΦΚΑ, κλάδο παροχϊν (ςφνταξθ,
αςκζνεια κλπ.) και
αςφαλιςμζνο/διακινοφμενο.
Εφαρμογι επιχειρθςιακϊν ροϊν
(business flows) με τθν οποία οι χριςτεσ
των ΦΚΑ κα
διαχειρίηονται/παρακολουκοφν/ανακζτ
ουν ροζσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο ανά
αςφαλιςμζνο για οποιοδιποτε
αςφαλιςτικό κλάδο . H εφαρμογι
πρζπει να είναι ευζλικτθ ϊςτε να
επιτρζπει τθν διαχείριςθ των ροϊν είτε
από τα κεντρικά γραφεία είτε από
περιφερειακά καταςτιματα του ΦΚΑ
και με τθν ενδεχόμενθ εμπλοκι
(Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ, ανταλλαγι
και ςυνεργαςία) όπου αυτι απαιτείται
με τον ελλθνικό Οργανιςμό Σφνδεςθσ
(Liason Body). Θ εν λόγω εφαρμογι κα
αποτελεί ζνα υπερςφνολο τθσ ζτοιμθσ
εφαρμογισ WEBIC που παρζχεται από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ςφνδεςθσ –
διεπαφισ (interface) με τα
πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ ,
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Ρεριγραφι Υπθρεςίασ
ςυμπεριλαμβανομζνων των μθτρϊων
αςφαλιςμζνων & ςυνταξιοφχων όπου
υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα αυτι από
τουσ ΦΚΑ
Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα πρζπει να
είναι διακζςιμεσ ςε οποιαδιποτε
εφαρμογι του εκνικοφ ςκζλουσ του
Σθμείου Ρρόςβαςθσ με τρόπο διάφανο
(transparent) προσ τον τελικό χριςτθ.
Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υλοποιιςει τα ανοικτά
πρότυπα ICD3 ι ICD5 του EESSI όπου
αυτό ςυνάδει με τθν φφςθ τθσ εκνικισ
εφαρμογισ ι να δϊςει ad hoc λφςθ αν
κρίνει ότι κα ςυμβάλλει καλφτερα ςτθν
απόδοςθ (throughput) και εν γζνει
λειτουργικότθτα τθσ εκνικισ
εφαρμογισ.
Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ςφνδεςθσ –
διεπαφισ (interface) με ΑΜΚΑ –
ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ
Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα πρζπει να
είναι διακζςιμεσ ςε οποιαδιποτε
εφαρμογι του εκνικοφ ςκζλουσ του
Σθμείου Ρρόςβαςθσ με τρόπο διάφανο
(transparent) προσ τον τελικό χριςτθ.
Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υλοποιιςει το ανοιχτό
πρότυπο ICD5 του EESSI ) όπου αυτό
ςυνάδει με τθν φφςθ τθσ εκνικισ
εφαρμογισ ι να δϊςει ad hoc λφςθ αν
κρίνει ότι κα ςυμβάλλει καλφτερα ςτθν
απόδοςθ (throughput) και εν γζνει
λειτουργικότθτα τθσ εκνικισ
εφαρμογισ.
Υπθρεςία
Διαςφνδεςθσ
με
τα
ςυςτιματα των ΦΚΑ που χορθγοφν τθν
Ευρωπαϊκι
Κάρτα
Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ
–
ΕΚΚΑ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και
τισ
δυνατότθτασ για «on-line» πιςτοποίθςθ
τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα ειςόδου)

Στοιχεία
αποτελζςματοσ
(δεδομζνα εξόδου)
άλλεσ
εφαρμογζσ
του εκνικοφ ςκζλουσ
με δεδομζνα από τα
μθτρϊα
αςφαλιςμζνων
και
ςυνταξιοφχων

Ραρατθριςεισ

Δεδομζνα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ

Αυτόματθ
ςυμπλιρωςθ
των
αντίςτοιχων πεδίων
ΔΘΕ ςε WEBIC ι
άλλεσ
Εκνικζσ
εφαρμογζσ με τα
δεδομζνα από ΑΜΚΑ
– ΕΜΑΕΣ

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

Αρικμόσ
Ευρωπαϊκισ
Κάρτασ
Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και/ι ςτοιχεία
ταυτοποίθςθσ
αςφαλιςμζνων

Ριςτοποίθςθ ι όχι
τθσ
αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ

Εκνικό
EESSI

Σκζλοσ

ημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομζνα ειςόδου-εξόδου είναι ενδεικτικά. Τα δεδομζνα
ενδζχεται να επικαιροποιθκοφν ι/και να οριςτικοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ
υλοποίθςθσ του Ζργου.

Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ
Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει εποπτικά τθν αρχιτεκτονικι ολόκλθρου του EESSI
ςυςτιματοσ ςε υψθλό επίπεδο λεπτομζρειασ (High Level) ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
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Το επόμενο διάγραμμα περιγράφει τθν λογικι αρχιτεκτονικι του υπό προμικεια ςυςτιματοσ,
πϊσ αλλθλεπιδρά με το ΙΤ πεδίο των ΦΚΑ αλλά και τισ τεχνολογίεσ διεπαφισ μεταξφ των λογικϊν
υποςυςτθμάτων του:
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Επίπεδο ΦΚΑ

ΚΛΑΔΙΚΘ
ΕΦΑΜΟΓΘ
ΦΚΑ
ΜΘΤΩΑ

ICD5

ICD2/ICD3

JDBC

LDAP

ΑΝΑΛΟΓΩΣ

Web Service

ACCESS
POINT SERVER

CMS DB

WEB APP
SERVER 1

ACCESS
POINT DB
WEB APP
SERVER 2

LDAP SERVER

WEBIC/NA
DB
WEB APP
SERVER .. ν

LDAP
DB
Επίπεδο Εκνικϊν
Εφαρμογϊν (WEBIC, NA)

Επίπεδο
Συςτιματοσ

Υπό προμικεια Σφςτθμα

ΑΜΚΑ

ΕΦΑΜΟΓΕΣ
ΑΜΚΑ
/ΕΜΑΡΡΣ

ΗΔΙΚΑ

Ενδεικτικά παρουςιάηεται το τθλεπικοινωνιακό διάγραμμα:
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Το υπό προμικεια ςφςτθμα:
1. Θα είναι ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ (web based ) και ανοικτισ (open) αρχιτεκτονικισ.
2. Θα είναι τζτοιο όςο αφορά τθν αρχιτεκτονικι και τισ τεχνολογίεσ για τα υποςυςτιματα
που δεν ανικουν ςτο ζτοιμο λογιςμικό που παρζχεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
διαςυνδζςεισ με ΦΚΑ ι άλλα εξωτερικά ςυςτιματα) πρζπει να ολοκλθρϊνονται με
διαφανζσ τρόπο όςο αφορά τον τελικό χριςτθ.
3. Θα διακζτει διαδικτυακι πφλθ (portal) υποςτιριξθσ χρθςτϊν (υπάλλθλοι ΦΚΑ),
επιχειριςεων, πολιτϊν. Επίςθσ το portal κα πρζπει να υποςτθρίηει τεχνολογίεσ web
collaboration ϊςτε να προάγει τθν ςυνεργαςία και τθν διάχυςθ γνϊςεων για το EESSI. Στο
ςτάδιο εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ κα διερευνθκεί και τελικά αποφαςιςκεί θ
δυνατότθτα παροχισ των εν λόγω θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του ζργου μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ ΕΜΘΣ.
4. Θα διακζτει δυνατότθτεσ εξελιγμζνθσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ ςτθ
λιψθ αποφάςεων.
5. Θα ενςωματϊνει ςφγχρονα πρότυπα και τεχνικζσ διαλειτουργικότθτασ
6. Θα υποςτθρίηει όλα τα ςφγχρονα ανοιχτά πρότυπα αςφάλειασ δεδομζνων.

Α3.3 Τεχνολογίεσ και Σχζδιο Υλοποίθςθσ Ζργου
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:
 Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι web based,
 Να ζχει αρχιτεκτονικι τουλάχιςτον 3-tier architecture (n-tier architecture), και να είναι
αρκρωτό (modular).
 Πλα τα υποςυςτιματα του εκνικοφ ςκζλουσ του ΣΡ να διαλειτουργοφν με το διεκνζσ
ςκζλοσ που όλεσ οι υπθρεςίεσ του ζχουν υλοποιθκεί ςτον Application Server JBOSS
5.1(QA)
 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,
 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 v7 και νεϊτερθ,
o Firefox v3.5 και νεϊτερθ,
o Chrome v3.0 και νεϊτερθ,
o Safari v4 και νεϊτερθ.

Α3.3.1 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.

Α3.3.2 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.
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Α3.3.3 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).

Α3.3.4 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).

Α3.3.5 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.

Α3.3.6 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 GCloud.
Το λογιςμικό εφαρμογϊν 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 του ςε datacenter.

Α3.3.7 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.

Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)
Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν γίνεται παρουςίαςθ των βαςικϊν λειτουργικϊν ενοτιτων του
ςυςτιματοσ.

Α3.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα " Ζτοιμο Λογιςμικό Συςτιματοσ και Εφαρμογϊν που
Ραρζχεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι"
Είναι ο πυρινασ του ςυςτιματοσ που περιλαμβάνει τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται
παρακάτω:
Τθν λειτουργία ςυγχρονιςμοφ (επικαιροποίθςθσ) του τοπικοφ καταλόγου δεδομζνων του
EESSI (National Directory Service LDAP Database) με τον κφριο (Master Directory Service
LDAP Database) κατάλογο που βρίςκεται ςε LDAP εξυπθρετθτι ςτο δίκτυο sTesta τθs
Ευρωπαϊκισ επιτροπισ. Τα δεδομζνα περιλαμβάνουν τθν λίςτα των αςφαλιςτικϊν
φορζων όλων των κρατϊν μελϊν και τισ αςφαλιςτικζσ δυνατότθτεσ που παρζχουν. H
εκνικι (τοπικι) LDAP βάςθ δεδομζνων είναι θ βαςικι πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν από
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όλεσ τισ άλλεσ ζτοιμεσ υπθρεςίεσ υποδομισ που παρζχονται. Θ διαδικαςίασ ςυγχρονιςμοφ
(replication) λαμβάνει χϊρα νωρίσ κάκε πρωί ζτςι ϊςτε οι αλλαγζσ ςτον κφριο κεντρικό
(Master) κατάλογο να είναι διακζςιμεσ ςε εκνικό επίπεδο τθν επόμενθ μζρα.
Τθν λειτουργία αποκικευςθσ των τυποποιθμζνων αςφαλιςτικϊν επιχειρθςιακϊν ροϊν
(business flows) και ΔΘΕ που παρζχονται από το ESCD επαυξθτικά (incrementally) με
περιοδικζσ ανακεωρθμζνεσ εκδόςεισ (Releases). Αυτι θ λειτουργία ουςιαςτικά παρζχει ςε
οποιαδιποτε εφαρμογι τελικοφ χριςτθ όλα τα απαραίτθτα δεδομζνα που ςχετίηονται με
τισ ροζσ/ΔΘΕ που είναι ςε ιςχφ για κάκε αςφαλιςτικό κλάδο.
Τθν λειτουργία τθν μετατροπισ(transformation) ςε κατάλλθλθ μορφι, δρομολόγθςθσ
(routing) και αςφαλοφσ αποςτολισ ςτο εξωτερικό (ΦΚΑ άλλου κράτουσ μζλουσ) των ΔΘΕ
ςτα πλαίςια αςφαλιςτικϊν επιχειρθςιακϊν ροϊν που ζχουν ξεκινιςει από κάποια
εφαρμογι χριςτθ (WEBIC ι κάποιασ άλλθσ).
Τθν λειτουργία αςφαλοφσ παραλαβισ ΔΘΕ ςτα πλαίςια αςφαλιςτικϊν επιχειρθςιακϊν
ροϊν από το εξωτερικό, μετατροπισ(transformation) ςε κατάλλθλθ μορφι, και
παράδοςθσ ςτθν ςωςτι μονάδα (χριςτθ) του ΦΚΑ τθσ θμεδαπισ
Τθν λειτουργία κρυπτογράφθςθσ και αποκικευςθσ των αςφαλιςτικϊν δεδομζνων των
ΔΘΕ τοπικά ςε όλα τα ςτάδια μιασ επιχειρθςιακισ ροισ.
Τθν εφαρμογι WEBIC που επιτρζπει ςτον τελικό χριςτθ τθν ζναρξθ αςφαλιςτικϊν
επιχειρθςιακϊν ροϊν και τθν αποςτολι/παραλαβι ΔΘΕ από ζνα γραφικό περιβάλλον
εργαςίασ. Θ εφαρμογι αυτι όμωσ δεν δίνει τθν δυνατότθτα
o εποπτικισ παρακολοφκθςθσ/διαχείριςθσ ςυγκεντρωτικά των αιτθμάτων ενόσ
πολίτθ/διακινουμζνου (Φάκελοσ Αςφαλιςμζνου, θλεκτρονικό πρωτόκολλο) και δεν
είναι ολοκλθρωμζνθ με τα κλαδικά εκνικά μθτρϊα ι άλλεσ εκνικοφ επιπζδου
βάςεισ δεδομζνων (ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ)
o Δεν παρζχει δυνατότθτεσ αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ των ΔΕΘ των επιχειρθςιακϊν
ροϊν με δεδομζνα που υπάρχουν ςε κλαδικά εκνικά μθτρϊα ι άλλεσ εκνικοφ
επιπζδου βάςεισ δεδομζνων (ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ) ι άλλα εξωτερικά ςυςτιματα.

Α3.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα "Υποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Φακζλου
Αςφαλιςμζνου"
Ο ‘φάκελοσ αςφαλιςμζνου’ κα εμπεριζχει για κάκε αςφαλιςμζνο μια ςυλλογι δεδομζνων ςε
βάςθ δεδομζνων :
Α) Το ςτάδιο/κατάςταςθ των επιχειρθςιακϊν ροϊν (business flows) εν εξελίξει ανά ΦΚΑ
και κλάδο.
Β) Το ιςτορικό όλων των διεκπεραιωμζνων ροϊν εργαςίασ ανά ΦΚΑ και κλάδο.
Γ) Συςχετίςεισ μεταξφ των δεδομζνων ταυτοποίθςθσ του αςφαλιςμζνου και των
επιχειρθςιακϊν ροϊν και των ΔΘΕ τουσ που αναφζρονται ςε αυτόν.
Το υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ φακζλου αςφαλιςμζνου κα
Είναι βαςιςμζνο ςε τεχνολογία WEB
Θα διακζτει ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (RDBMS) για τθν αποκικευςθ δεδομζνων
του φακζλου ςφαλιςμζνου.
Θα επικοινωνεί/ολοκλθρϊνεται με όλεσ τισ εφαρμογζσ του εκνικοφ ςκζλουσ του
Σθμείου Ρρόςβαςθσ με χριςθ Web Services
Θα υποςτθρίηει τθν κρυπτογραφθμζνθ αποκικευςθ των δεδομζνων των φακζλων
αςφαλιςμζνων και τθν αποκρυπτογράφθςθ τουσ κατά τθν παρουςίαςθ τουσ ςτισ
εκνικζσ εφαρμογζσ.
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Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα "Διαςφνδεςθ με τα Συςτιματα ΕΚΑΑ/ (ΕΜΑΡΡΣ) και
Ραροχι Υπθρεςιϊν όπωσ θ «on-line» Ριςτοποίθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ Κάλυψθσ"
Διαςφνδεςθ με τα ςυςτιματα των ΑΦ που χορθγοφν τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ – ΕΚΚΑ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ για «on-line» πιςτοποίθςθ τθσ
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και εγκυρότθτασ τθσ ΕΚΚΑ υπό τθ προχπόκεςθ θ δυνατότθτα αυτι
παρζχεται από τθν υλοποίθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΜΑΡΡΣ (Εκνικοφ Μθτρϊου
Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων) και μάλιςτα του υποςυςτιματοσ
Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ.

Α3.4.4 Λειτουργικι Ενότθτα "Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα Ρλθροφοριακά
Συςτιματα των ΦΚΑ και με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ"
Το υποςφςτθμα διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ (κλαδικά μθτρϊα
αςφαλιςμζνων, κλαδικζσ εφαρμογζσ) αλλά και με τα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ τθσ ΘΔΙΚΑ
αποτελείται από το ςφνολο των υπθρεςιϊν διεπαφισ με αυτά. Ππωσ προαναφζρκθκε
ςθμειϊνεται ότι θ υλοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ κα αφορά ςτο ςκζλοσ των υπθρεςιϊν που κα
υποςτθρίηονται αποκλειςτικά από το εκνικό ςκζλοσ του EESSI μζςω προκακοριςμζνων
μθχανιςμϊν όπωσ το ICD5 θ με άλλο τρόπο όπωσ αυτό κα οριςκεί ςτθν μελζτθ εφαρμογισ.
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ πρζπει να ολοκλθρϊνονται εφκολα και με διάφανο (transparent) τρόπο ωσ
προσ τον τελικό χριςτθ οποιαςδιποτε εκνικισ εφαρμογισ και να επιτρζπουν ανάκτθςθ
δεδομζνων από τισ κλαδικζσ βάςεισ δεδομζνων (υπό τθν προχπόκεςθ ότι διατίκενται οι
ανάλογεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ από τουσ ΦΚΑ) αλλά και αποκικευςθ ςε αυτζσ δεδομζνων που
προκφπτουν από τθν εκνικι εφαρμογι.
Το υποςφςτθμα διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ πρζπει να είναι
πολυμορφικό. Ρ.χ. θ υπθρεςία ανάκτθςθσ του κλαδικοφ μθτρϊου αςφαλιςμζνου από ζναν ΦΚΑ
κα καλείται με τον ίδιο τρόπο από οποιαδιποτε εκνικι εφαρμογι αλλά κα καταλιγει πικανϊσ ςε
διαφορετικό φυςικό ( όπωσ JDBC, αρχείο, Web Service) ι λογικό ( όπωσ batch/οn line
synchronous/asynchronous) μζκοδο διαςφνδεςθσ και input /ουtput ςετ δεδομζνων ανάλογα με
τον ΦΚΑ.
Για τθν διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ θ υπθρεςία ζχει δφο επιλογζσ:
Υλοποίθςθ του ζτοιμου προτφπου διαςφνδεςθσ ΙCD5 τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ
Αd hoc μθχανιςμόσ

Α3.4.5 Λειτουργικι Υπθρεςία "Εφαρμογι Επιχειρθςιακϊν οϊν (business
flows)/Advanced Webic"
Θ Ευρωπαϊκι επιτροπι παρζχει τθν ζτοιμθ εφαρμογι WEBIC για τθν αποςτολι/παραλαβι ΔΘΕ
ςτα πλαίςια των τυποποιθμζνων επιχειρθςιακϊν ροϊν (business flows) που ζχουν ςυμφωνθκεί
από τα κράτθ μζλθ. Θ εφαρμογι αυτι όμωσ δεν παρζχει τθν δυνατότθτα ςτον υπάλλθλο του ΦΚΑ
να ςυνδζει τθν επιχειρθςιακι ροι (business flow) με τον φάκελο του
αςφαλιςμζνου/διακινοφμενου που εξυπθρετεί (π.χ. δεν υπάρχει ςτο γραφικό περιβάλλον του
WEBIC το ονοματεπϊνυμο του αςφαλιςμζνου ϊςτε ο υπάλλθλοσ να βρίςκει τισ ροζσ που είναι εν
εξελίξει βάςθ αυτοφ).
Είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ μιασ Εκνικισ εφαρμογισ που κα είναι υπερςφνολο τθσ εφαρμογισ
WEBIC (ςτα Ραραρτιματα 3 και 4 του παρόντοσ παρουςιάηονται use cases του WEBIC) αλλά
επιπλζον να υποςτθρίηει:
Επαυξθμζνο γραφικό περιβάλλον διεπαφισ με τον χριςτθ (clerk) που να περιλαμβάνει
οκόνεσ ολοκλιρωςθσ με ςτοιχεία από τα κλαδικά μθτρϊα του ΦΚΑ που ανικει ο
αςφαλιςμζνοσ και με τα ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ , ΕΜΑΡΡΣ τθσ ΘΔΙΚΑ.
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Χρθςιμοποίθςθ του υποςυςτιματοσ διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ (κλαδικζσ Βάςεισ Δεδομζνων) και με τα ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ , ΕΜΑΡΡΣ τθσ ΘΔΙΚΑ για
φόρτωςθ δεδομζνων από αυτά ςτο GUI διεπαφισ τθσ εφαρμογισ και αποκικευςθ
δεδομζνων από τα ειςερχόμενα ΔΘΕ (απαντθτικά από ΦΚΑ του εξωτερικοφ) ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ (κλαδικζσ Βάςεισ Δεδομζνων) και τα ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ. Θ
ακριβισ αποτφπωςθ των ςεναρίων διαςφνδεςθσ (use cases) τθσ εφαρμογισ με τα εν λόγω
πλθροφοριακά ςυςτιματα κα λάβει χϊρα ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ τθσ εφαρμογισ.
Θ εφαρμογι επιχειρθςιακϊν ροϊν (επαυξθμζνο Webic) κα πρζπει να αναπτυχκεί
χρθςιμοποιϊντασ το EESSI πρότυπο ICD3 (Ραραρτιματα 3 και 4) και να ακολουκεί τθν φιλοςοφία
και τισ αρχζσ τθσ αρχιτεκτονικισ του EESSI (Reference Implementation model όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 5 του παρόντοσ.

Α3.4.6 Λειτουργικι Υπθρεςία "Διαδικτυακι Ρφλθ Web Portal"
Στα πλαίςια του «Access Point - Ελλθνικό Ζργο EESSI» κα αναπτυχκεί διαδικτυακι πφλθ (Web
Portal) για γενικι πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ και εκμετάλλευςθ πλθροφοριϊν από τουσ
διακινοφμενουσ ςχετικά με τα δικαιϊματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ
διακίνθςθσ εντόσ των χωρϊν τθσ ΕΕ όπωσ :
o (α) τουσ πολίτεσ για διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ των υποκζςεων τουσ.
o (β) τισ επιχειριςεισ για διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ των υποκζςεων των
υπαλλιλων τουσ.
o (γ) τουσ υπαλλιλουσ ΦΚΑ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ για διευκόλυνςθ τθσ
ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων των πολιτϊν και των
επιχειριςεων.
o (δ) γενικζσ πλθροφορίεσ για το αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδοσ και ότι μάλιςτα
ςχετίηεται με τουσ διακινοφμενουσ.
Θ διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να υποςτθρίηει διαβακμιςμζνα επίπεδα χρθςτϊν (πολίτεσ,
υπάλλθλοι ΦΚΑ, Διαχειριςτζσ πφλθσ) και να είναι εφκολα επεκτάςιμθ και διαχωρίςιμθ.
Πςο αφορά τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ προσ τον διακινοφμενο να γίνει
εκμετάλλευςθ τθσ εμπειρίασ από το πανευρωπαϊκό ζργο COWEBS.

Α3.4.7 Λειτουργικι Ενότθτα "Υποςφςτθμα Ταυτοποίθςθσ των Διακινοφμενων με
Εκμετάλλευςθ του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ"
Το παρόν υποςφςτθμα κα είναι υπεφκυνο για τθν ταυτοποίθςθ του διακινοφμενου (που
βρίςκεται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ) ωσ εξισ:
α) όταν δίδεται εκνικόσ ι κλαδικόσ κωδικόσ αςφάλιςθσ του διακινοφμενου, αυτόσ
χρθςιμοποιείται για ταυτοποίθςθ (identification) και το minimum identification data set όπωσ
προδιαγράφεται ςτο EESSI (αλφαβθτικά ςτοιχεία διακινοφμενου) για επιβεβαίωςθ.
β) όταν δεν δίνεται εκνικόσ ι κλαδικόσ κωδικόσ αςφάλιςθσ του διακινοφμενου, για τθν
ταυτοποίθςθ χρθςιμοποιείται το διευρυμζνο ςφνολο δεδομζνων (maximum identification data
set) όπωσ προδιαγράφεται ςτο EESSI.
Επίςθσ, το παρόν υποςφςτθμα κα πρζπει να καταχωρεί/αποκθκεφει ςαν προϊόν τθσ
ταυτοποίθςθσ όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ κωδικοφσ του διακινοφμενου ςτθν θμεδαπι και ςτθν
αλλοδαπι ζτςι ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον εναλλακτικά ι ςυηευκτικά.
Οι ακριβείσ προδιαγραφζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω λειτουργικισ ενότθτασ κα δοκοφν
ςτον Ανάδοχο το αργότερο 5 μινεσ πριν τθν προβλεπόμενθ από το χρονοδιάγραμμα θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ υλοποίθςθσ του Ζργου.
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Α3.4.8 Ενότθτα "Υπθρεςίεσ Ηλεκτρονικισ Υποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων ςτα Στελζχθ
BI"
Το παρόν υποςφςτθμα κα πρζπει να μαηεφει πρωτογενι δεδομζνα (όπωσ ΔΘΕ, επιχειρθςιακζσ
ροζσ) από τισ διάφορεσ βάςεισ δεδομζνων του διεκνοφσ και του εκνικοφ (IPAP & NPAP) ςκζλουσ
του EESSI και να παρζχει υπθρεςίεσ Business Intelligence ςτουσ λιπτεσ αποφάςεων και ςτα
ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ.
Ο χριςτθσ του κα πρζπει να μπορεί εφκολα να δθμιουργιςει νζα ερωτιματα και αναφορζσ χωρίσ
να χρειάηεται επζμβαςθ προγραμματιςτι.
Ρρζπει να είναι τεχνολογίασ Web, να υποςτθρίηει διαβάκμιςθ χρθςτϊν είναι ςυμβατό με τα
κυριότερα standard αςφάλειασ δεδομζνων και να υποςτθρίηει ολοκλιρωςθ με όλουσ τουσ τφπου
Βάςεων δεδομζνων (π.χ. postcress) ςτισ οποίεσ αποκθκεφονται τα πρωτογενι δεδομζνα του
ςυςτιματοσ.

Α3.5 Διαλειτουργικότθτα
Υποςυςτιματα/Υπθρεςίεσ που
οφείλουν να διαλειτουργοφν

Ρλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται

Ραρατθριςεισ

Εφαρμογι advanced WEBIC *Α.3.4.7 +
ΜΕ
Ζτοιμο λογιςμικό ςυςτιματοσ και
εφαρμογϊν που παρζχεται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
*Α.3.4.1+

ΔΘΕ (ICD3), ROYTING INFO (LDAP), Επιχειρθςιακζσ
οζσ (Information repository)

ΟΙΗΟΝΤΙΑ

Εφαρμογι Επιχειρθςιακϊν ροϊν
*Α.3.4.7 +
ΜΕ
Υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ
φακζλου αςφαλιςμζνου
*Α.3.4.3 +

Δεδομζνα ςυςχζτιςθσ ςτοιχείων αςφαλιςμζνου (όπωσ ΟΙΗΟΝΤΙΑ
ΑΜΚΑ, κλαδικόσ αρικμόσ αςφάλιςθσ, αςφαλιςτικόσ
κλάδοσ, ΦΚΑ) με ςτοιχεία αναγνϊριςθσ
επιχειρθςιακϊν ροϊν και μθνυμάτων

Εφαρμογι Επιχειρθςιακϊν ροϊν
*Α.3.4.7 +
ΜΕ
Υποςυςτιματα διαςφνδεςθσ με τα
πλθροφοριακά
ςυςτιματα των ΦΚΑ και με ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ,
*Α.3.4.5+

Αςφαλιςτικά δεδομζνα από τα πλθροφοριακά
ςυςτιματα των ΦΚΑ ι τθσ ΘΔΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΙΚΘ/ΚΑΘΕΤΘ
(ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ)

Υποςφςτθμα διαδικτυακισ πφλθσ Web
Portal
*Α.3.4.8+
ΜΕ
Υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ
φακζλου αςφαλιςμζνου
*Α.3.4.3 +

Δεδομζνα ςχετικά με τθν κατάςταςθ διεκπεραίωςθσ
των επιχειρθςιακϊν ροϊν που ςχετίηονται με τον
χριςτθ τθσ πφλθσ

ΟΙΗΟΝΤΙΑ

Κεντρικι Βάςθ δεδομζνων για
μακροχρόνια Αρχειοκζτθςθ]
*Α.3.4.6+
ΜΕ
Ζτοιμο λογιςμικό ςυςτιματοσ και
εφαρμογϊν που παρζχεται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

ΔΘΕ

ΟΙΗΟΝΤΙΑ

Ρρωτοκολλθμζνων Θλεκτρονικά ζγγραφα
αςφαλιςμζνου
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*Α.3.4.1+
BI
[A.3.4.10]
ME
τισ απαιτοφμενεσ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΕΟΓΕΝΘ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΙΗΟΝΤΙΑ

Α3.6 Ρολυκαναλικι Ρροςζγγιςθ
Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα μζςα διάκεςθσ (κανάλια), ςυςκευζσ και τρόποι πρόςβαςθσ ςτισ
εφαρμογζσ κακϊσ και οι απαιτιςεισ ςυγχρονιςμοφ του περιεχομζνου παρουςιάηονται κατωτζρω.
Υπθρεςία
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μζςω
διαδικτυακισ πφλθσ (web portal) για
γενικι πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ και
εκμετάλλευςθ πλθροφοριϊν από τουσ
διακινοφμενουσ ςχετικά με τα
δικαιϊματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτα
πλαίςια τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ εντόσ
των χωρϊν τθσ ΕΕ

Τρόποι Αλλθλεπίδραςθσ

Τερματικό Ρρόςβαςθσ

Web Brower

PC / Laptop / Tablet / Smartphone

Α3.7 Ανοιχτά Δεδομζνα
Θ γενικι φιλοςοφία των προτεινομζνων ςυςτθμάτων κα πρζπει να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ
τάςεισ για «Ανοικτι Αρχιτεκτονικι» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συςτιματα» (Open
Systems). Ο όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο
προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (Standards), τα οποία διαςφαλίηουν:
 τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν
εφαρμογϊν διαφορετικϊν προμθκευτϊν,
 τθ διαδικτυακι ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά
ςυςτιματα,
 τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν,
 τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ
ςτθ δομι και τθ φιλοςοφία,
 τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν.
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα υιοκετθκεί θ χριςθ Ανοικτϊν Ρροτφπων (Open Standards) για το
λογιςμικό και τισ διαδικαςίεσ και ανοιχτϊν μορφϊν (Open Formats) για τα δεδομζνα και το
περιεχόμενο. Ριο ςυγκεκριμζνα τα Ανοιχτά Ρρότυπα κα πρζπει:
 Να είναι διακζςιμα ςε όλουσ για ανάγνωςθ και εφαρμογι ςε λογιςμικό
 Να επιτρζπεται θ δθμιουργία επεκτάςεων ςτο ανοιχτό πρότυπο με τθν προχπόκεςθ τθσ
δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ, εφόςον αυτι απαιτείται για λόγουσ
διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των εφαρμογϊν του προτφπου

Α3.8 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ
Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να
δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ δράςεισ για :
- τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν
- τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν
- τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων
αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικοδιοικθτικζσ διαδικαςίεσ.
Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ
πρζπει να λάβει υπόψθ του :
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-

το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων Ν.
2472/97, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99)
τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ (best practices)

- τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ
- τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα
τα οποία κα περιλαμβάνονται ςτο Ρλάνο Ενεργειϊν για τθν Αςφάλεια του Συςτιματοσ που κα
παραδοκεί από τον Ανάδοχο.
Τα τεχνικά μζτρα αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των προϊόντων και
υπθρεςιϊν που κα προςφζρει.
Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν, διαχειριςτϊν και κυρίων χρθςτϊν (power users) κα γίνεται, κατϋ
ελάχιςτο, μζςω από τυπικό μθχανιςμό username - password ι ιςοδφναμου μθχανιςμοφ που κα
προςφζρει το ςφςτθμα (αποτελεί μζροσ του Αντικειμζνου του Ζργου του Αναδόχου).
Το ςφςτθμα κατόπιν ελζγχου κα επιτρζπει τθν είςοδο του ςτο ςφςτθμα ενϊ κα του δίνει τθ
δυνατότθτα προβολισ του ςυνόλου των ςτοιχείων που ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ,
ανάλογα με τθ διαβάκμιςθ που ζχει και τον φορζα που ανικει.

Α3.9 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ
Το ελλθνικό Σθμείο Ρρόςβαςθσ EESSI χαρακτθρίηεται από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που ζχει για
υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν του. Ο Ανάδοχοσ,
κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τθν ευαιςκθςία και κριςιμότθτα των
διακινοφμενων πλθροφοριϊν και τθν ενδεχόμενθ διαφοροποίθςθ των χρθςτϊν ςε εξοικείωςθ με
τισ δικτυακζσ εφαρμογζσ.
Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ
και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Θ λογικι / λειτουργικι
πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι λειτουργία
του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι που επιτρζπει ςε χριςτεσ ελάχιςτα
εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ με
ευκολία, βεβαιότθτα και χωρίσ τθν προςφυγι ςε οποιουδιποτε τφπου εκπαίδευςθ πζραν τθσ
ενςωματωμζνθσ ςτθ διεπαφι κακοδιγθςθσ βοικειασ.
Οι βαςικζσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ υψθλοφ βακμοφ χρθςτικότθτασ
περιλαμβάνουν:
 Ρελατοκεντρικι Αντίλθψθ: Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ πρζπει να είναι
προςανατολιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ.
 Διαφάνεια: Κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ, ο χριςτθσ πρζπει να διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ
του, χωρίσ να αντιλαμβάνεται τεχνικζσ λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ
που υποςτθρίηουν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν.
 Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να υπάρχει ςυνζπεια
ςτα λεκτικά και τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται. Το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για τθν
περιγραφι εννοιϊν και λειτουργιϊν ςε όλο το εφροσ των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ πρζπει
να είναι ςυνεπζσ. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να τθρείται και κατά τθ χριςθ γραφικϊν
απεικονίςεων και τθ διαμόρφωςθ των ςελίδων/ διεπαφϊν του ςυςτιματοσ.
 Αποφυγι επαναλαμβανόμενων ενεργειϊν: Θ καταχϊρθςθ ςτοιχείων κα γίνεται μόνο μια
φορά. Ενδεικτικά, ο ιατρόσ καταχωρεί τα ςτοιχεία του αςκενοφσ μόνο μια φορά, ανεξάρτθτα
από τον αρικμό κινιςεων (transactions) που κα πραγματοποιιςει.
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 Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ: Σε κάκε περίπτωςθ ο χριςτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του
ζξυπνουσ και πολφμορφουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ (πχ για τον εντοπιςμό τθσ κωδικοποιθμζνθσ
διάγνωςθσ, του φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ ι τθσ εξζταςθσ)
 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

Α3.10 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ
Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν
αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε
ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ
προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).
Επιπρόςκετα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα αναφερόμενα ςτθν παρ. «3.3.4 Ρροςβαςιμότθτα»
του Ρλαιςίου Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων του ζργου «Ελλθνικό Ρλαίςιο
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ».

Α3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου
Α/Α
Φάςθσ
1
2
3

4

5
6
7
8

Τίτλοσ Φάςθσ
Μελζτθ Εφαρμογισ – Ανάλυςθ και ςχεδίαςθ
Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ λογιςμικοφ
Ραραμετροποίθςθ (setup) ζτοιμου λογιςμικοφ του διεκνοφσ τμιματοσ του
Σθμείου Ρρόςβαςθσ
Δοκιμαςτικι λειτουργία του Διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ(ζλεγχοσ ςωςτισ εκτζλεςθσ όλων των επιχειρθςιακϊν ροϊν
που ζχουν οριςτεί ςτα πλαίςια του EESSI με ανταλλαγζσ ΔΘΕ μεταξφ
Ελλάδοσ και χϊρασ μζλουσ ι DG EMPL )
Ανάπτυξθ/Ραραμετροποίθςθ των εφαρμογϊν/Υπθρεςιϊν προσ τουσ ΦΚΑ
(ελλθνικό ςκζλοσ του EESSI)
Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και διαχειριςτϊν
Δοκιμαςτικι λειτουργία του διεκνοφσ και του Εκνικοφ Σκζλουσ του
Σθμείου πρόςβαςθσ μεταξφ ΦΚΑ και ομολόγων τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Μετάβαςθ ςε παραγωγικι λειτουργία – Υπθρεςίεσ SLA

Μινασ
Ζναρξθσ
1
4

Μινασ Λιξθσ
(παράδοςθσ)
3
5

4

6

7

9

4

11

12

13

14

15

16

24

Ακολουκεί περιγραφι των φάςεων του ζργου:

Α/Α Φάςθσ : 1
Ζναρξθ

Με τθν ζναρξθ του ζργου

Διάρκεια

3 μινεσ

Τίτλοσ Φάςθσ
Μελζτθ Εφαρμογισ – Ανάλυςθ και ςχεδίαςθ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Ο τελικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αρχιτεκτονικισ του ελλθνικοφ ςκζλουσ του EESSI
(υπθρεςίεσ προσ ΦΚΑ)
Στόχοσ 2: Θ τελικι ςχεδίαςθ ςε λογικό επίπεδο αλλά και από πλευράσ
τεχνολογιϊν/προτφπων του ςυςτιματοσ (Σθμείο Ρρόςβαςθσ) με τα πλθροφοριακά
ςυςτιματα των ΦΚΑ αλλά και με το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, τον Ερμι του υπουργείου Εςωτερικϊν
και τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ – ΕΚΚΑ
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Στόχοσ; 3: Θ τελικι αντιςτοίχιςθ/απλοποίθςθ των χειρόγραφων επιχειρθςιακϊν ροϊν των
ΦΚΑ ςε αυτζσ του EESSI
Στόχοσ 4: Ανάλυςθ/ςχεδίαςθ τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ και παραμετροποίθςθσ των
απαιτοφμενων εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν του ελλθνικοφ(εκνικοφ)ςκζλουσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ.
Στόχοσ 5: Ανάλυςθ/ςχεδίαςθ τθσ μεκοδολογίασ αςφαλοφσ διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ.
Στόχοσ 6: Ανάπτυξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςχεδίου για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ.
Στόχοσ 7: Σχζδιο μετάβαςθσ ςε πιλοτικι λειτουργία,
Στόχοσ 8: Σχζδιο μετάβαςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία.
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
O ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ, καλείται να εκπονιςει μελζτθ εφαρμογισ που κα
προςδιορίηει τθν τελικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ και τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ και
παραμετροποίθςθσ των απαιτοφμενων εφαρμογϊν.
Ραραδοτζα:
Τεφχοσ μελζτθσ εφαρμογισ

Α/Α Φάςθσ : 2
Ζναρξθ

4 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
2 μινεσ
ζργου
Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ

Τίτλοσ Φάςθσ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Ρρομικεια λογιςμικοφ (άδειεσ) που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ και
τθν αρχιτεκτονικι όπωσ αυτι προζκυψε ςτθν φάςθ 1
Στόχοσ 2: Σφνταξθ Σχεδίου για τθν φυςικι εγκατάςταςθ του προμθκευμζνου
λογιςμικοφ(ελλθνικό ςκζλοσ Σθμείου Ρρόςβαςθσ) ςε υλικό (εξυπθρετθτζσ) του αναδόχου και
ςφνδεςθ του με το δίκτυο τθσ ΘΔΙΚΑ (διεκνζσ κομμάτι του Σθμείου Ρρόςβαςθσ)
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςε προμικεια του λογιςμικοφ (άδειεσ) που κα καλφπτει τισ
ανάγκεσ του ςυςτιματοσ και τθν αρχιτεκτονικι όπωσ αυτι προζκυψε ςτθν φάςθ 1
o Τθν εγκατάςταςθ του προμθκευμζνου λογιςμικοφ του ελλθνικοφ ςκζλουσ
(εκνικοφ) του Σθμείου Ρρόςβαςθσ
o Τθν
ανάπτυξθ(development), ζλεγχο(testing), αποδοχι (acceptance) των
εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν του ελλθνικοφ ςκζλουσ (εκνικοφ) του Σθμείου Ρρόςβαςθσ
Ραραδοτζα:
A. Λογικό ςχεδιάγραμμα όλων των κόμβων του ςυςτιματοσ και διαδικτυακϊν ςυνδζςεων
(εκνικό και διεκνζσ κομμάτι του Σθμείου Ρρόςβαςθσ) για αναπαράςταςθ και αποτφπωςθ
του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ανάπτυξθσ.
B. Άδειεσ λογιςμικοφ και εγκατεςτθμζνο λογιςμικό ςυςτιματοσ.

Α/Α Φάςθσ : 3
Ζναρξθ
Τίτλοσ Φάςθσ

4 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
3 μινεσ
ζργου
Ραραμετροποίθςθ ζτοιμου λογιςμικοφ του διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου
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Ρρόςβαςθσ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ του μθχανιςμϊν δρομολόγθςθσ (routing)
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που ζχουν προδιαγραφεί ςτθν φάςθ 1 του ζργου
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
o O Ανάδοχοσ κα προβεί ςε διαμόρφωςθ του υποςυςτιματοσ δρομολόγθςθσ
(routing) του διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ.
Ραραδοτζα:
A. Ραραμετροποιθμζνο ζτοιμο λογιςμικό του διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ
B. Ζγγραφο με Use cases που να περιγράφει επακριβϊσ όλεσ τισ δυνατζσ περιπτϊςεισ ενόσ
ΔΘΕ( αποτζλεςμα δρομολόγθςθσ) και αποτφπωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ(data fill
πινάκων κλπ)

Α/Α Φάςθσ : 4
Ζναρξθ

7 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
3 μινεσ
ζργου
Δοκιμαςτικι λειτουργία του Διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ

Τίτλοσ Φάςθσ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Επιτυχισ εκτζλεςθ όλων των επιχειρθςιακϊν ροϊν (test plan) με τθν βοικεια του
Webic
Στόχοσ 2: Θ ανάδειξθ καταγραφι και προϊκθςθ προβλθμάτων (bug) που ανζκυψαν μζςω
τθσ διαδικαςίασ υποςτιριξθσ που παρζχει το ECSD
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
O ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ, καλείται να εκπονιςει ςχζδιο ελζγχου που να
καλφπτει τθν εκτζλεςθ όλων των επιχειρθςιακϊν ροϊν είτε με τθν βοικεια άλλου κράτουσ
μζλουσ.
Ραραδοτζα:
Εκτελεςμζνο (ςυμπλθρωμζνο) Σχζδιο ελζγχου (Test Plan)
Λίςτα με όλα τα ευριματα από τθν εκτζλεςθ του Test Plan

Α/Α Φάςθσ : 5
Ζναρξθ
Τίτλοσ Φάςθσ

4 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
8 μινεσ
ζργου
Ανάπτυξθ/Ραραμετροποίθςθ των Εφαρμογϊν/Υπθρεςιϊν προσ τουσ ΦΚΑ
(ελλθνικό ςκζλοσ του EESSI)

Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Ο ανάδοχοσ καλείται να αναπτφξει τισ εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ του ελλθνικοφ
ςκζλουσ του EESSI που κα παρζχονται ςτουσ ΦΚΑ ςφμφωνα με τθν διάρκρωςθ του
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και τθν μελζτθ
εφαρμογισ τθσ φάςθσ 1 του ζργου.
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
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Ο ανάδοχοσ κα προβεί ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ λογιςμικοφ μζςα από τθν μεκοδολογία
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ που ζχει αποτυπωκεί ςτθν μελζτθ εφαρμογισ τθσ φάςθσ 1 του ζργου.
Ραραδοτζα:
Λογιςμικό εφαρμογϊν
Ψθφιακι παρακολοφκθςθ λειτουργίασ προςφερόμενων υπθρεςιϊν
Διαδικτυακι Ρφλθ (Portal)
Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςτα ςτελζχθ / λιπτεσ αποφάςεων
Ζγγραφο
λειτουργικϊν
απαιτιςεων
(functional
requirements)
για
κάκε
υποςφςτθμα/εφαρμογι – λειτουργικι ενότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο παρϊν ζγγραφο
(Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε.Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ
αναφοράσ δεν βρζκθκε..
Ζγγραφα ςχεδίαςθσ (Design Document) για όλο το ελλθνικό ςκζλοσ του EESSI αλλά και επί
μζρουσ ανά υποςφςτθμα/εφαρμογι – λειτουργικι ενότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο παρϊν
ζγγραφο (Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε.Σφάλμα! Το αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε..
Εγχειρίδια χρθςτϊν (User manuals) για όλα τα υποςυςτιματα/εφαρμογζσ του ελλθνικοφ
ςκζλουσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ.
Εγχειρίδια τεκμθρίωςθσ εγκαταςτάςεωσ/αναβακμίςεωσ/ανάνθψθσ (Installation Manuals) για
όλα τα υποςυςτιματα/εφαρμογζσ του ελλθνικοφ ςκζλουσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ.
Εγχειρίδια τεκμθρίωςθσ Διαχείριςθσ ςυςτιματοσ (Administration Manual) του ελλθνικοφ
ςκζλουσ του Σθμείου Ρρόςβαςθσ.

Α/Α Φάςθσ : 6
Ζναρξθ

12 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
ζργου
Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και διαχειριςτϊν

2 μινεσ

Τίτλοσ Φάςθσ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Θ άρτια και πλιρθσ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτϊν αλλά και των διαχειριςτϊν όςο
αφορά τισ λειτουργίεσ/αρχιτεκτονικι/φιλοςοφία του ςυςτιματοσ με τθν βοικεια ικανοφ
αρικμοφ ειδικευμζνων εκπαιδευτϊν
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να:
Σε ςυνεργαςία, με τουσ ΦΚΑ να καταγράψει όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ και να
τουσ οργανϊςει ςε ομάδεσ ανάλογα με τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ εκπαιδεφςεωσ
τουσ.
Σχεδιάςει ολοκλθρωμζνο πακζτο εκπαίδευςθσ και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
του (ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ και τουσ ΦΚΑ).
Ρραγματοποιιςει ςεμινάρια εκπαίδευςθσ διαβακμιςμζνου επιπζδου δυςκολίασ
και προςαρμοςμζνα ςτισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ κάκε ομάδοσ εκπαιδευόμενων
χρθςιμοποιϊντασ ζμπειρουσ εκπαιδευτζσ. .
Ραραδοτζα:
Ολοκλθρωμζνο πακζτο εκπαίδευςθσ (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι)

Α/Α Φάςθσ : 7
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Ζναρξθ
Τίτλοσ Φάςθσ

14 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
2 μινεσ
ζργου
Δοκιμαςτικι λειτουργία του διεκνοφσ και του Εκνικοφ Σκζλουσ του Σθμείου
πρόςβαςθσ μεταξφ ΦΚΑ και ομολόγων τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Θ δοκιμαςτικι λειτουργία του Σθμείου Ρρόςβαςθσ (εκνικό και διεκνζσ κομμάτι) με
τθν ςυμμετοχι των τελικϊν χρθςτϊν των ΦΚΑ
Στόχοσ 2: H αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ ποςοτικά (απόδοςθ) όςο και
ποιοτικά (κατά πόςον ικανοποιοφνται οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ) και θ καταγραφι των
προβλθμάτων εν ευκζτω χρόνο ϊςτε να επιλυκοφν πριν από τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ:
κζτει ςε εφαρμογι το Σχζδιο μετάβαςθσ ςε πιλοτικι λειτουργία που εκπονικθκε ςτθν
φάςθ 1 του ζργου.
Ραρζχει υποςτιριξθ/πλθροφόρθςθ ςτουσ χριςτεσ για τθν ομαλι ζναρξθ τθσ πιλοτικισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και τθν υποςτιριξθ
Καταγράφει θλεκτρονικϊσ τα προβλιματα που παρουςιάηονται κατά τθν πιλοτικι
λειτουργία και
o Επιλφει αυτά που εμπίπτουν ςτθν άμεςθ αρμοδιότθτα του
o Ρροωκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ ςτο ECSD αυτά ςτα οποία εμπλζκεται θ
Ευρωπαϊκι επιτροπι.
Ραραδοτζα:
Ζκκεςθ Απολογιςμοφ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με λεπτομερι
περιγραφι των προβλθμάτων που παρουςιάςτθκαν αλλά και των τρόπων επίλυςθσ τουσ εν
όψει τθσ κζςθσ του ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία.

Α/Α Φάςθσ : 8
Ζναρξθ

16 μινεσ μετά τθν ζναρξθ του Διάρκεια
9 μινεσ
ζργου
Μετάβαςθ ςε παραγωγικι λειτουργία – Υπθρεςίεσ SLA

Τίτλοσ Φάςθσ
Στόχοι Φάςθσ:
Στόχοσ 1: Θ παραγωγικι λειτουργία του Σθμείου Ρρόςβαςθσ (εκνικό και διεκνζσ κομμάτι).
Στόχοσ 2: H αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ ποςοτικά (απόδοςθ) όςο και
ποιοτικά (κατά πόςον ικανοποιοφνται οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ) και θ καταγραφι των
προβλθμάτων εν ευκζτω χρόνο ϊςτε να επιλυκοφν πριν από τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Ρεριγραφι Φάςθσ (με ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ):
Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ:
κζτει ςε εφαρμογι το Σχζδιο μετάβαςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία που εκπονικθκε
ςτθν φάςθ 1 του ζργου αλλά και εφαρμόηει/εγκακιςτά τισ λφςεισ των προβλθμάτων
τθσ πιλοτικισ φάςθσ ςτο ςφςτθμα.
Ραρζχει υποςτιριξθ/πλθροφόρθςθ ςτουσ χριςτεσ για τθν ομαλι ζναρξθ τθσ
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παραγωγικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Καταγράφει θλεκτρονικϊσ τα προβλιματα που παρουςιάηονται κατά τθν παραγωγικι
λειτουργία και:
o Επιλφει αυτά που εμπίπτουν ςτθν άμεςθ αρμοδιότθτα του
o Ρροωκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ ςτο ECSD αυτά ςτα οποία εμπλζκεται θ
Ευρωπαϊκι επιτροπι.
Ραραδοτζα:
Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ

Α3.12 Ρίνακασ Ραραδοτζων
Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει τα βαςικά παραδοτζα του ζργου. Επιςθμαίνονται τα εξισ:
 Τα παραδοτζα που παρατίκενται αφοροφν ςε κφριο βακμό ενότθτεσ (πακζτα)
λειτουργικότθτασ που τίκενται ςε εφαρμογι.
 Δεν περιγράφονται παραδοτζα όπωσ «Ανάλυςθ Απαιτιςεων», «Ανάλυςθ και Σχεδιαςμόσ
υποςυςτθμάτων», «Ρλάνα Ελζγχων» κλπ που αναμζνεται να παρουςιαςτοφν και να
αναλυκοφν ςτθν προςφορά των υποψθφίων Αναδόχων.
Α/Α

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Ρ1

Μελζτθ Εφαρμογισ

Ραρατθριςεισ
Ο τελικόσ προςδιοριςμόσ τθσ
αρχιτεκτονικισ του ελλθνικοφ
ςκζλουσ του EESSI (υπθρεςίεσ
προσ ΦΚΑ)
Θ τελικι ςχεδίαςθ ςε λογικό
επίπεδο αλλά και από πλευράσ
τεχνολογιϊν/προτφπων
του
ςυςτιματοσ
(Σθμείο
Ρρόςβαςθσ)
με
τα
πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ αλλά και με το ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ,
τον Ερμι του
υπουργείου Εςωτερικϊν
Θ
τελικι
αντιςτοίχιςθ/απλοποίθςθ των
χειρόγραφων επιχειρθςιακϊν
ροϊν των ΦΚΑ ςε αυτζσ του
EESSI
Ανάλυςθ/ςχεδίαςθ
τθσ
μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ και
παραμετροποίθςθσ
των
απαιτοφμενων
εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν
του
ελλθνικοφ(εκνικοφ)ςκζλουσ
του Σθμείου Ρρόςβαςθσ.
Ανάλυςθ/ςχεδίαςθ
τθσ
μεκοδολογίασ
αςφαλοφσ
διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ.
Ανάπτυξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ

2

Μινασ
2
Ραράδοςθσ

Τζλοσ Μ3

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

Ρ2

Ρ3

Ρ4

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Ραρατθριςεισ

Λογιςμικό Συςτιματοσ

A. Ραραμετροποιθμζνο ζτοιμο λογιςμικό
του διεκνοφσ τμιματοσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ
B. Ζγγραφο με Use cases που να
περιγράφει επακριβϊσ όλεσ τισ δυνατζσ
περιπτϊςεισ ενόσ ΔΘΕ( αποτζλεςμα
δρομολόγθςθσ) και αποτφπωςθ τθσ
παραμετροποίθςθσ(data fill πινάκων
κλπ)
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ ΦΚΑ ςτο
εκνικό ςκζλοσ του EESSI και λογιςμικό
διαλειτουργικότθτασ:
A. Λογιςμικό εφαρμογϊν
B. Ζγγραφο λειτουργικϊν απαιτιςεων
(functional requirements) για κάκε
υποςφςτθμα/εφαρμογι – λειτουργικι
ενότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο παρϊν
ζγγραφο
(Σφάλμα!
Το
αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν
βρζκθκε.Σφάλμα!
Το
αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν
βρζκθκε..
C. Ζγγραφα ςχεδίαςθσ (Design Document)
για όλο το ελλθνικό ςκζλοσ του EESSI
αλλά
και
επί
μζρουσ
ανά
υποςφςτθμα/εφαρμογι – λειτουργικι
ενότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο παρϊν
ζγγραφο
(Σφάλμα!
Το
αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν
βρζκθκε.Σφάλμα!
Το
αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν
βρζκθκε..
D. Εγχειρίδια χρθςτϊν (User manuals) για
όλα τα υποςυςτιματα/εφαρμογζσ του
ελλθνικοφ ςκζλουσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ.
E. Εγχειρίδια
τεκμθρίωςθσ
εγκαταςτάςεωσ/αναβακμίςεωσ/ανάνθ
ψθσ (Installation Manuals) για όλα τα
υποςυςτιματα/εφαρμογζσ
του
ελλθνικοφ ςκζλουσ του Σθμείου

ςχεδίου για τουσ χριςτεσ του
ςυςτιματοσ.
Σχζδιο μετάβαςθσ ςε πιλοτικι
λειτουργία,
Σχζδιο
μετάβαςθσ
ςε
παραγωγικι λειτουργία.
Ρεριλαμβάνει , τθν εγκατάςταςθ του
λογιςμικοφ ςυςτιματοσ (OS, RDBMS
κλπ), ελζγχουσ και tuning του
ςυςτιματοσ, κακϊσ και λογικό
ςχεδιάγραμμα όλων των κόμβων του
ςυςτιματοσ και διαδικτυακϊν
ςυνδζςεων.
Ρεριλαμβάνει το ζτοιμο λογιςμικό
από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι
παραμετροποιθμζνο για να καλφπτει
τισ ανάγκεσ των ΦΚΑ και
πιςτοποιθμζνο ότι εκτελεί επιτυχϊσ
όλεσ τθσ επιχειρθςιακζσ ροζσ
(τελευταίο μοντζλο business flows)
του EESSI

Μινασ
2
Ραράδοςθσ

Τζλοσ Μ6

Τζλοσ Μ9

Ρεριλαμβάνονται:
Θλεκτρονικόσ
Φάκελοσ
Αςφαλιςμζνου
Μακροχρόνια
Αρχειοκζτθςθ ΔΘΕ
Εφαρμογι
επαυξθμζνου
WEBIC
Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ με
πλθροφοριακά ςυςτιματα
ΦΚΑ
Υπθρεςία διαςφνδεςθσ με
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
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Α/Α

Τίτλοσ Ραραδοτζου
F.

Ρ5

Ρ6

Ρ7

Ρ8

Ραρατθριςεισ

Μινασ
2
Ραράδοςθσ

Ρρόςβαςθσ.
Εγχειρίδια τεκμθρίωςθσ Διαχείριςθσ
ςυςτιματοσ (Administration Manual)
του ελλθνικοφ ςκζλουσ του Σθμείου
Ρρόςβαςθσ.
 Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μζςω
διαδικτυακισ πφλθσ (portal) για
γενικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με
τα
δικαιϊματα
κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτα πλαίςια τθσ
ελεφκερθσ διακίνθςθσ εντόσ των
χωρϊν τθσ ΕΕ και ειδικότερα:
(α)
τουσ
πολίτεσ
για
διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ
των υποκζςεων τουσ.
(β)
τισ
επιχειριςεισ
για
διεκπεραίωςθ/παρακολοφκθςθ
των υποκζςεων των υπαλλιλων
τουσ.
(γ) τουσ υπαλλιλουσ ΦΚΑ τθσ
θμεδαπισ και αλλοδαπισ για
διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτα
πλαίςια διεκπεραίωςθσ των
υποκζςεων των πολιτϊν
Σε ςυνεργαςία, με τουσ ΦΚΑ ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να:
καταγράψει όλουσ τουσ
εκπαιδευόμενουσ και να τουσ
οργανϊςει ςε ομάδεσ ανάλογα με
τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ
εκπαιδεφςεωσ τουσ.
Σχεδιάςει ολοκλθρωμζνο πακζτο
εκπαίδευςθσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ του (ςε ςυνεργαςία με
τθν ΘΔΙΚΑ και τουσ ΦΚΑ).
Ρραγματοποιιςει
ςεμινάρια
εκπαίδευςθσ
διαβακμιςμζνου
επιπζδου
δυςκολίασ
και
προςαρμοςμζνα ςτισ εξειδικευμζνεσ
ανάγκεσ
κάκε
ομάδοσ
εκπαιδευόμενων χρθςιμοποιϊντασ
ζμπειρουσ εκπαιδευτζσ

Διαδικτυακι Ρφλθ (Portal)

Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν
Και διαχειριςτϊν

Ψθφιακι παρακολοφκθςθ λειτουργίασ
προςφερόμενων υπθρεςιϊν

Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ λιψθσ
αποφάςεων ςτα ςτελζχθ / λιπτεσ αποφάςεων

Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ
ςυγκζντρωςθσ και άντλθςθσ
πλθροφορίασ που αφορά τθν χριςθ
των υπθρεςιϊν από τουσ χριςτεσ
του ςυςτιματοσ ανά χρονικι
περίοδο, οργανιςμό, τφπο εντφπου
ΔΘΕ κλπ.
 Υπθρεςίεσ
θλεκτρονικισ
υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων
ςτα
ςτελζχθ
/
λιπτεσ
αποφάςεων
που
αφοροφν
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Α/Α

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Ραρατθριςεισ

Μινασ
2
Ραράδοςθσ

άμεςα τθν εφρυκμθ λειτουργία
των υποδομϊν (ψθφιακϊν και
ανκρϊπινου δυναμικοφ) που
υποςτθρίηουν
τισ
προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ
του
Σθμείου
Ρρόςβαςθσ

Α4. Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν
Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ είναι βαςικζσ για τθν υλοποίθςθ των τριϊν υποζργων και
περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου του παρόντοσ Ζργου. Σκοπόσ των
Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ είναι να διαςφαλιςκεί θ εκμάκθςθ και εξοικείωςθ των τελικϊν χρθςτϊν
με τα Συςτιματα κακϊσ και θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για τα Συςτιματα εντόσ τθσ Α/Α και του
φορζα λειτουργίασ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ λειτουργία, θ
διαχείριςθ και θ ςυντιρθςι του.
Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου υποχρεοφται να παρζχει
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ, power users ΦΚΑ και διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων. Θ
εκπαίδευςθ κα καλφπτει όλεσ τισ επί μζρουσ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων, κακϊσ και τθν
διαχείριςθ τουσ.
Στθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράφουν-προςφζρουν το πλαίςιο
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ (χρθςτϊν, διαχειριςτϊν, power users ΦΚΑ κ.λπ.). Θ περιγραφι
πρζπει να ορίηει το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν ομάδα χρθςτϊν ι διαχειριςτϊν που αφορά, τον
εκτιμϊμενο χρόνο εκπαίδευςθσ και τθν διαδικαςία που προβλζπεται για τθν παροχι τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εκπαίδευςθσ από τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, όλο το απαραίτθτο
εκπαιδευτικό υλικό για το ςφνολο των εκπαιδευομζνων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο κα καλφψουν κατ’
ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ Ομάδεσ – Στόχουσ:
Διαχειριςτζσ του Συςτιματοσ
Επιλεγμζνουσ Χριςτεσ του Συςτιματοσ (και power users ΦΚΑ),
Σφνολο Τελικϊν Χρθςτϊν του Συςτιματοσ.

Σθμειϊνεται ότι ςτισ παραπάνω Ομάδεσ κα προςτεκοφν πικανζσ νζεσ Ομάδεσ, που κα προτακοφν
από τον Ανάδοχο ςτθν προςφερόμενθ λφςθ του. Επίςθσ, από τον Ανάδοχο κα προςφερκεί
πρακτικι εκπαίδευςθ (hands-on training) με τθν παρουςία ςτελεχϊν του.
Αρμοδιότθτα του Αναδόχου, που κα ςχεδιάςει και κα υλοποιιςει το Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ,
αποτελεί:
ο κακοριςμόσ των ςτόχων (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ) του προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ,
ο κακοριςμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ για κάκε Ομάδα – Στόχο (κεματολογία, διάρκεια ςε
ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, κλπ),
θ ςφνταξθ των Εγχειριδίων Κατάρτιςθσ, που αφοροφν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ,
ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ που πρόκειται να
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διενζργεια των προγραμμάτων κατάρτιςθσ,
ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί και κα
πρζπει να διανεμθκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τόςο ςε θλεκτρονικι όςο και ςε φυςικι μορφι,
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θ διενζργεια των ςεμιναρίων κατάρτιςθσ.

Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε χρόνο που κα οριςκεί από κοινοφ μεταξφ Αναδόχου
και του Ανακζτοντα Φορζα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ εργαςίεσ των χρθςτϊν αλλά και
τυχόν άλλα προγράμματα εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ άλλων Ζργων πλθροφορικισ του
Ανακζτοντα Φορζα. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιιςει τθν εκπαίδευςθ ςτο κατάλλθλα
διαμορφωμζνο περιβάλλον Δοκιμϊν Αποδοχισ / Εκπαιδεφςεων, το οποίο κα ζχει εφοδιάςει με
τα κατάλλθλα δεδομζνα και να διαςφαλίςει ότι οποιαδιποτε ενζργεια γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ
εκπαίδευςθσ δεν επθρεάηει τα άλλα περιβάλλοντα οφτε απειλεί τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων
που κα ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα Ραραγωγικισ Εκμετάλλευςθσ.
Για τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ιςχφουν οι
ακόλουκοι περιοριςμοί:
Ο χρόνοσ υλοποίθςισ τουσ κα οριςκεί από κοινοφ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτοντα Φορζα.
Θα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Ανακζτοντα Φορζα.
Τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια κα απευκφνονται ςε ομάδεσ ζωσ και 10 ατόμων για τουσ Επιλεγμζνουσ
Χριςτεσ και ζωσ και 15 ατόμων για το ςφνολο των τελικϊν Χρθςτϊν.
Θ χρονικι διάρκεια διδαςκαλίασ δε κα μπορεί να υπερβαίνει τισ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ ανά
εκπαιδευόμενθ ομάδα.

Α4.2 Υπθρεςίεσ Ελζγχου Καλισ Λειτουργίασ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ (ςφςτθμα προσ
παράδοςθ)
Σκοπόσ των Υπθρεςιϊν ελζγχου καλισ λειτουργίασ και πιλοτικισ Λειτουργίασ είναι θ υποςτιριξθ
τθσ Α/Α και του φορζα λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προ-παραγωγικισ λειτουργίασ του
Συςτιματοσ, κακϊσ και θ ςταδιακι μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο προςωπικό αυτοφ προκειμζνου
να αποκτιςει ςταδιακά όλθ τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία για να υποςτθρίηει εςωτερικά το
Σφςτθμα.
Ρρόκειται ουςιαςτικά για τα ςτάδια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του κάκε υποςυςτιματοσ, από
ζνα υποςφνολο των χρθςτϊν, βάςει μιασ ςειράσ από προκακοριςμζνα, εκτεταμζνα ςενάρια
ελζγχου που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα User Acceptance Tests.
Θ προετοιμαςία για κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία του κάκε υποςυςτιματοσ διζπεται από τισ
ακόλουκεσ αρχζσ:
Κατά τθν προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία χρθςιμοποιείται το περιβάλλον δοκιμϊν
αποδοχισ / εκπαιδεφςεων για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του Συςτιματοσ.
Θ προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία λαμβάνει χϊρα με τθ ςυμμετοχι μιασ
αντιπροςωπευτικισ ομάδασ από το ςφνολο των Επιλεγμζνων χρθςτϊν, οι οποίοι ζχουν
ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςι τουσ.
Τα ςενάρια ελζγχου, που περιλαμβάνονται ςτα User Acceptance Tests και εκτελοφνται από τθν
ομάδα των Επιλεγμζνων χρθςτϊν, είναι κατάλλθλα επιλεγμζνα ϊςτε να καλφπτουν το μεγαλφτερο
μζροσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν που υποςτθρίηονται από το Σφςτθμα. Τα ςενάρια ελζγχου
των User Acceptance Tests περιλαμβάνονται ςτα Εγχειρίδια Κατάρτιςθσ Χρθςτϊν.
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 δοκιμών αποδοχισ /
εκπαιδεφςεων.
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,
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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 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
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τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ και να παραδϊςει ςτον Ανακζτοντα Φορζα τθν επικαιροποιθμζνθ
ςειρά Τευχϊν Τεχνικισ και Λειτουργικισ Τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ.
Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ, ζχει τθν πλιρθ και
αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
υποχρζωςθσ να βελτιϊνει, να αναπτφςςει, να επεκτείνει και να ςυμπλθρϊνει το ςφςτθμα
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα, διακζτοντασ
ειδικευμζνο προςωπικό κατά περίςταςθ.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ικανό αρικμό
προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ του Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Χρθςτϊν (helpdesk), κακϊσ και τθσ
Τεχνικισ Ομάδασ Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) - ομάδα ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.

Α4.3 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Ωσ ΡΕΣ (Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ – Συντιρθςθσ) ορίηεται θ ςυνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και
Συντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και με χρονικι διάρκεια τριϊν (3) ετϊν.
Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ είναι ενόσ (1) ζτουσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι του
ζργου.
Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον
ΦΟΕΑ για τον οποίο προορίηεται το Ζργο Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν
Ρερίοδο Εγγφθςθσ.
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 (λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, λογιςμικοφ εφαρμογϊν) κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του ζργου. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί ςτθν
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των οποιωνδιποτε λειτουργικϊν και τεχνικϊν προβλθμάτων
παρουςιαςτοφν ςτο ςφςτθμα, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Οι παρεχόμενεσ κατά τθν περίοδο αυτι υπθρεςίεσ (μζροσ του SLA) κα περιλαμβάνουν:
 Για εξοπλιςμό, λογιςμικό ςυςτιματοσ και λογιςμικό εφαρμογϊν:
o Χρόνοσ απόκριςθσ ≤ 4 ωρϊν.
o Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν από 1 ζωσ 48 ϊρεσ (ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα
του προβλιματοσ), ςυμπεριλαμβανομζνων ςαββατοκφριακων και επίςθμων
αργιϊν.
o Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ και του εξοπλιςμοφ ςε ετιςια
βάςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο Ανάδοχοσ κα ελζγχει τθν καλι λειτουργία του
ςυςτιματοσ. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ πρζπει να εκτελείται προγραμματιςμζνα και
ςε ϊρεσ περιοριςμζνθσ λειτουργίασ.
o Ραροχι οποιαςδιποτε εργαςίασ ι ανταλλακτικϊν απαιτθκοφν προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν.
 Για το λογιςμικό (εφαρμογϊν και ςυςτιματοσ):
o Διάγνωςθ και αποκατάςταςθ των προβλθμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.
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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).
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι.

Α4.4 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ
Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά το πζρασ του
ζργου να υπογράψει ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ που κα καλφπτει τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ που
αναφζρονται για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, οι οποίεσ όμωσ κοςτολογοφνται ςφμφωνα με
τθν οικονομικι του προςφορά.
Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ για δφο (2) ζτθ.

Α4.5 Τιρθςθ Ρροδιαγραφϊν Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν
Το SLA (Service Level Agreement) ι Συμφωνία Εξαςφάλιςθσ Επιπζδου Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν
περιγράφει το ςφνολο των υπθρεςιϊν που κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτο Φορζα, αφετζρου δε,
κακορίηει τθν ποιότθτα τουσ βάςει άμεςα μετριςιμων και από κοινοφ προςυμφωνθκζντων
κριτθρίων/ δεικτϊν.
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
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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.
Το τελικό ςυμβόλαιο SLA κα οριςτικοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον
Ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ με τον Ανάδοχο και κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τουσ όρουσ τθσ §Α.4.1.
Το SLA, καλφπτει τθν Δοκιμαςτικι Παραγωγικι λειτουργία, τθν περίοδο εγγφθςθσ και αν
υπογραφι από τον φορζα θ ςυντιρθςθ, τθν περίοδο ςυντιρθςθσ.

Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου
Α5.1 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ
Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να ικανοποιιςει αφενόσ τισ απαιτιςεισ
ποιότθτασ του ζργου και των αποτελεςμάτων αυτοφ, αφετζρου τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ με
τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ζργου βαςιηόμενο ςε
αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα.
Ωσ «Ροιότθτα» ςτο παρόν ζργο μπορεί να χαρακτθριςτεί το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ του
Αναδόχου ωσ προσ τισ απαιτιςεισ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ Ρροκιρυξθσ και τθσ
Σφμβαςθσ. Ειδικότερα θ Ροιότθτα μπορεί να εξεταςτεί ωσ προσ δυο άξονεσ: τθν ποιότθτα των
παραδοτζων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν
(διοίκθςθσ και παραγωγισ) που αναλαμβάνονται προκειμζνου να παραχκοφν τα παραδοτζα.
Συνεπϊσ το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κα πρζπει να προςδιορίηει αφενόσ τθν προςζγγιςθ
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

Α5.2 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

Α5.3 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία Ραραλαβισ Λειτουργικότθτασ
Συςτθμάτων και Ζργου
Α5.3.1 Βαςικζσ Αρχζσ
Θ παραλαβι των παραδοτζων πραγματοποιείται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ
και όπωσ κα εξειδικευκεί ςτθν Σφμβαςθ. Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο Ανάδοχοσ
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αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αίτθμα παραλαβισ,
με το οποίο διαβιβάηει ενδεικτικά τα ακόλουκα:
 Αναφορά πεπραγμζνων και εργαςιϊν.
 Τεκμθριωτικό υλικό για κάκε παραδοτζο, που αφορά προμικεια -λογιςμικοφ και παροχι
υπθρεςιϊν. Επιπρόςκετα υποβάλλει κατά περίπτωςθ:
o Σχζδιο Ελζγχων Εφαρμογϊν (Test or Validation Plan - TVPL). Ρεριγράφει τουσ
ελζγχουσ που κα γίνουν για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των
εφαρμογϊν.
 Ζντυπα και θλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων παραδοτζων που αφοροφν μελζτεσ,
αναλφςεισ, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα θλεκτρονικά αντίγραφα κα πρζπει να
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.

Α5.3.2 Ρροςωρινι Ραραλαβι
Θ Ρροςωρινι Ραραλαβι κάκε Ενότθτασ του ζργου κα πραγματοποιθκεί από τθν ΕΡΡΕ μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ και τθν αποδοχι των αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν ΕΡΡΕ με τθ
ςφνταξθ Ρρωτοκόλλου Ρροςωρινισ Ραραλαβισ.
Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε Ενότθτασ δεν επθρεάηει τον
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων
Ενοτιτων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε Ενότθτασ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν
ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων Ενοτιτων.
Είναι δυνατόν, και εφόςον το παραδοτζο παρουςιάηει ελλείψεισ, οι οποίεσ όμωσ κατά τθν
αποκλειςτικι κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν το κακιςτοφν ακατάλλθλο προσ χριςθ για το
ςκοπό τον οποίο προορίηεται, να γίνει μερικι παραλαβι του παραδοτζου ( ποςοςτοφ
τουλάχιςτον 80% αυτοφ, άλλωσ το παραδοτζο κεωρείται ακατάλλθλο). Θ μερικι παραλαβι
αυτοφ επθρεάηει τθν πλθρωμι κατά τον τρόπο που περιγράφεται ςτο μζροσ C (SLA).
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Α5.3.3 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.
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