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Συνοπτικά Στοιχεία Ζργου
Ο κατακερματιςμόσ του Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με το πλικοσ των φορζων και των
διατάξεων που διζπουν αντίςτοιχα τθν λειτουργία τουσ, ζχει οδθγιςει ςε ζνα εξαιρετικά
πολφπλοκο, ςφνκετο και δυςνόθτο νομοκετικό πλαίςιο.
Οι μζχρι ςιμερα απόπειρεσ για διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) είναι αποςπαςματικζσ και περιορίηονται ςτθν απλι ανάρτθςθ νόμων,
προεδρικϊν διαταγμάτων και εγκυκλίων ςτουσ εκάςτοτε δικτυακοφσ τόπουσ των ΦΚΑ.
Θ δυςχζρεια πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία ςυνεπάγεται τθν ελλιπι
γνϊςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που πθγάηουν από αυτι για το ςφνολο των τομζων τθσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ όπωσ Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
Σκοπόσ του Ζργου είναι θ αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία διαχείριςθσ και διάχυςθσ τθσ
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, με ςυςτιματα τεχνθτισ ευφυΐασ τφπου Natural Language processing,
που κα διζπει το ςφνολο των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και αφορά όλεσ τισ
λειτουργικζσ τουσ περιοχζσ, ιτοι Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
Στο πλαίςιο του ζργου κα υλοποιθκεί θ κωδικοποίθςθ και θ ςυςχζτιςθ τθσ αςφαλιςτικισ
νομοκεςίασ για το ςφνολο των ΦΚΑ και θ διάχυςθ τθσ ςτο ευρφ κοινό με χριςθ τεχνολογιϊν
διαδικτφου.
Ο δικτυακόσ τόποσ που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου κα προςφζρει πρόςβαςθ ςτθν
αςφαλιςτικι νομοκεςία με ςενάρια, διαδραςτικζσ "ςυνεντεφξεισ" για προςωποποιθμζνθ
πλθροφορία, forum χρθςτϊν και “ζξυπνθ” (intelligent) αναηιτθςθ ςτθν νομοκεςία.
Θ κωδικοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ςε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ τθσ προτεινόμενθσ
δράςθσ επιτρζπει:
- ςτθν ΓΓΚΑ και το κράτοσ να εντοπίςει πικανά κενά που υπάρχουν ςτθν νομοκεςία και να
καταγράψει με εφκολο τρόπο τθν διαλειτουργικότθτα των νόμων, τθν επικάλυψθ αυτϊν
και τισ ανάγκεσ για νζα απλοφςτερθ νομοκεςία.
- ςτθν ΓΓΚΑ και το κράτοσ να ςχεδιάςει καλφτερα νζουσ νόμουσ για τθν ενοποίθςθ των
ταμείων και τθν ίςθ αντιμετϊπιςθ των αςφαλιςμζνων ανεξαρτιτωσ ΦΚΑ που ανικουν,
μζςα από εκτζλεςθ ςεναρίων που κα χρθςιμοποιοφν πραγματικά δεδομζνα
αςφαλιςμζνων, οικονομικά ςτοιχεία από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα π.χ. οικονομικά
ςτοιχεία προχπολογιςμοφ, αποτελζςματα χριςθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ,
δθμογραφικά ςτοιχεία ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ςτοιχεία από το υπό ζνταξθ Εκνικό Μθτρϊο
Αςφάλιςθσ Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων.
- ςτουσ χριςτεσ ΦΚΑ και ΚΕΡ (μζςω ΕΜΘΣ) να απαντοφν άμεςα και ςυγκεκριμζνα ςτουσ
πολίτεσ για τα αιτιματά τουσ.
- ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, να ενθμερϊνονται μζςα από προςωποποιθμζνεσ
υπθρεςίεσ διαδικτφου με εφλθπτο τρόπο, χωρίσ τθν απαίτθςθ ειδικϊν γνϊςεων.
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Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από το εφροσ χριςθσ του ςυςτιματοσ από χριςτεσ που
ενδιαφζρονται για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, τουσ ειδικοφσ του Αςφαλιςτικοφ
Δικαίου που ενδιαφζρονται να ζχουν ζνα εργαλείο δοκιμϊν και ελζγχων τθσ νομοκεςίασ και από
τθν αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων δυνατοτιτων του, που αποςκοποφν κφρια ςτον ζλεγχο και
ςτθν απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ.

Βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία του αποτελεί θ ανάγκθ κατανόθςθσ του
ςυςτιματοσ, όπου οι χριςτεσ κα πρζπει να αντιλθφκοφν τισ δυνατότθτεσ ενόσ ςυςτιματοσ
τεχνθτισ ευφυΐασ (Artificial Intelligence - AI) τφπου Natural Language Processor (NLP technology),
όπου οι ςυνζργειεσ ανκρϊπου και μθχανισ (οικονομολόγων / νομικϊν - ςυςτιματοσ αλλά και
χρθςτϊν – ςυςτιματοσ) που κα δθμιουργθκοφν, είναι υπερκετικά μεγαλφτερεσ από τθ
μεμονωμζνθ μελζτθ του νομικοφ περιεχομζνου από τον άνκρωπο.
Το αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξφ άλλων υπθρεςίεσ προμικειασ και
εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, παραμετροποίθςθσ ζτοιμου λογιςμικοφ, 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 ςτο χϊρο τθσ νομικισ πλθροφορικισ και να
ςυμβάλει ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν διαμόρφωςθ των ςχετικϊν
πρακτικϊν.
Το ςυνολικό ζργο ζχει δφο (2) υποζργα:
Υποζργο
«Βελτίωςθ διάχυςθσ αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ»
«Εξοπλιςμόσ ςυςτιματοσ ψθφιακισ Νομοκεςίασ»
Σφνολο

Ρροχπολογιςμόσ
1.813.020,00
135.000,00
1.948.020,00 €
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Συντομογραφίεσ
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Α/Α
Αναθέηοςζα Απσή
ΕΕ
Εςπυπαφκή Ένυζη
ΕΣΠΑ Εθνικό Σηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ
ΕΠ
Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα
ΟΔΕ Ομάδα Διοίκηζηρ Έπγος
ΨΣ
Ψηθιακή Σύγκλιζη
HL7
Health Level 7
ISO
International Organization for Standardization
WS
Web Services
MIS
Management Information System(s)
BI
Business Intelligence
ΥΕΚΑ Υποςπγείο Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
ΓΓΚΑ Γενική Γπαμμαηεία Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
ΦΚΑ Φοπέαρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ίδπςμα Κοινυνικών Αζθαλίζευν
ΕΤΑΑ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάπηηηα Απαζσολοςμένυν
ΤΑΥΤΕΚΩ
Ταμείο Αζθάλιζηρ Υπαλλήλυν Τπαπεζών και Επισειπήζευν Κοινήρ
Ωθέλειαρ
ΟΠΑΔ Οπγανιζμόρ Πεπίθαλτηρ Αζθαλιζμένυν ηος Δημοζίος
ΟΓΑ
Οπγανιζμόρ Κοινυνικών Αζθαλίζευν
ΟΑΕΕ Οπγανιζμόρ Αζθάλιζηρ Ελεύθεπυν Επαγγελμαηιών
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Ενιαίο Ταμείο Αζθάλιζηρ Πποζυπικού Μ.Μ.Ε.
ΑΜΚΑ Απιθμόρ Μηηπώος Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
ΚΑΠΗ Κένηπα Ανοισηήρ Πποζηαζίαρ Ηλικιυμένυν
Α.Μ. Απιθμόρ Μηηπώος
Η.Σ. Ηλεκηπονική Σςνηαγογπάθηζη
Π.Δ. Πποεδπικό Διάηαγμα
Υ.Α.
Υποςπγική Απόθαζη
ΥΠΑΔ Υπηπεζίερ Πεπίθαλτηρ Αζθαλιζμένυν Δημοζίος

Σελίδα 6 από 73

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Υλοποίθςθ του Αντικειμζνου του Ζργου
Εμπλεκόμενοι ςτο παρόν ζργο είναι:
- Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ωσ φορζασ υλοποίθςθσ, αλλά και λειτουργίασ με κφριο αντικείμενο τθν
τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου,
- Θ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΓΓΚΑ) ωσ φορζασ λειτουργίασ, Κφριοσ του
ζργου, και τελικόσ ωφελοφμενοσ των δράςεων αυτϊν,
- ΟΙ 13 φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και οι επιμζρουσ τομείσ τουσ, ωσ χριςτεσ αλλά
και ωφελοφμενοι του ζργου,
- Το ςφνολο των νομικϊν που αςχολοφνται με τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία (από ΓΓΚΑ από
Υπ. Εργαςίασ, μεμονωμζνοι νομικοί),
- Το ςφνολο των αςφαλιςμζνων, που τουσ ενδιαφζρει να γνωρίηουν το νομοκετικό πλαίςιο
που διζπει τισ ςχζςεισ τουσ με το αςφαλιςτικό ςφςτθμα (γενικά αλλά και ατομικευμζνα
(δυνθτικά όλοι οι Ζλλθνεσ),
- Το ςφνολο των εταιριϊν, που τουσ ενδιαφζρει να γνωρίηουν το νομοκετικό πλαίςιο που
διζπει τισ ςχζςεισ τουσ με το αςφαλιςτικό ςφςτθμα (γενικά αλλά και ατομικευμζνα
(δυνθτικά όλεσ οι Εταιρίεσ).
Σχθματικά, μποροφμε να απεικονίςουμε τθν λογικι ςφνδεςθ των φορζων με το παρακάτω
διάγραμμα:

ΓΓΚΑ

Σφνολο
Νομικών ΓΓΚΑ
και Υπ. Ερ. για
Α/Ν

Σφνολο
Νομικών Α/Ν

Σφνολο
αςφαλιςμζνων

Σφνολο
εταιριών
Σφςτθμα Α/Ν
(ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

ΦΚΑ 1

ΦΚΑ 2

. . .

Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
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Στο αντικείμενο του προτεινόμενου Ζργου περιλαμβάνεται θ ψθφιοποίθςθ νόμων, προεδρικϊν
διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. από χαρτί. Το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ νομοκεςίασ όπωσ κα
οριςτικοποιθκεί κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραςχεκεί από τον Κφριο του Ζργου ςτον
Ανάδοχο είτε ςε χάρτινθ μορφι, είτε ςε ψθφιακζσ εικόνεσ, είτε ςε επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι
μορφι για χριςθ από το ζτοιμο λογιςμικό διαχείριςθσ νομοκεςίασ. Ενδεικτικά, θ Αςφαλιςτικι
Νομοκεςία που πρζπει να ενςωματωκεί κωδικοποιθμζνθ ςτο Σφςτθμα ϊςτε να είναι
προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ με εφλθπτο τρόπο ορίηεται από τουσ ακόλουκουσ Νόμουσ με τα
αντίςτοιχα Ρροεδρικά Διατάγματα και ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ: Νόμοσ 3996/2011, Νόμοσ
3986/2011, Νόμοσ 3863/2010, Νόμοσ 3846/2010, Νόμοσ 3655/2008, Νόμοσ 3607/2007, Νόμοσ
3586/2007, Νόμοσ 3518/2006, Νόμοσ 3386/2005, Νόμοσ 3385/2005, Νόμοσ 3371/2005, Νόμοσ
3232/2004, Νόμοσ 3144/2003, Νόμοσ 3050/2002, Νόμοσ 3029/2002, Νόμοσ 2972/2001, Νόμοσ
2956/2001, Νόμοσ 2837/2000, Νόμοσ 2874/2000, Νόμοσ 2676/1999, Νόμοσ 2639/1998, Νόμοσ
2556/1997, Νόμοσ 2520/1997, Νόμοσ 2084/1992, Νόμοσ 1976/1991.
Επίςθσ ςτον ιςτό-τόπο τθσ ΓΓΚΑ υπάρχει λίςτα των νόμων:
http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm
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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 &
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.
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Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που Εμπλζκονται ςτθν Επιτυχι Ζκβαςθ του Ζργου
Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Οι ΦΚΑ είναι οι βαςικοί ςυντελεςτζσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο του
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, ειςπράττουν ειςφορζσ και
μεριμνοφν για τθ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων του ςυςτιματοσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ,
ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ ςυντάξεων, υγειονομικισ περίκαλψθσ και πρόνοιασ.
Με βάςθ το νόμο 3655/2008 «Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ
Κοινωνικισ αςφάλιςθσ και λοιπζσ Αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ, τα ταμεία ενοποιικθκαν ςε 13
ενιαίουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Οι διατάξεισ του ςυγκεκριμζνου νόμου κακορίηουν τθν
οικονομικι και λογιςτικι αυτοτζλεια ςτουσ τομείσ των ενοποιθμζνων ταμείων (πρϊθν
ανεξάρτθτα ταμεία).
ΟΙ φορείσ αυτοί ενδιαφζρονται για τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία, για κακθμερινι χριςθ ςτθν
εργαςία τουσ.
Νομικοί με κφρια αςχολία τθν Αςφαλιςτικι Νομοκεςία
Οι νομικοί που αςχολοφνται με τθν επεξεργαςία τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ είναι από τουσ
κφριουσ ωφελοφμενουσ του ζργου. Κακθμερινά παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ και αλλάηουν θ
προτρζπουν για αλλαγζσ αυτισ.

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
 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)
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Ο Project Manager ζχει τθν ευκφνθ εξειδίκευςθσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ επί
μζρουσ δράςθσ ι ζργου που περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ (ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τθσ Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ). Ο Project Manager λειτουργεί
υπό τον Program Manager και μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υποδομζσ του Program Office για τθν
υποςτιριξι του.
Επιτροπι Ζργου – Δράςθσ
Ο ρόλοσ τθσ επιτροπισ αυτισ (μία για κάκε ζργο- δράςθ που μετζχει ςτο Ρρόγραμμα), είναι να
καλφψει το ςφνολο των απαιτιςεων του ζργου – δράςθσ ςε επίπεδο:
 Τεχνικό
 Επιχειρθςιακό
 Διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ (προμικειεσ)
Τθσ επιτροπισ αυτζσ προΐςταται ο Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), και αποτελείται από:
 Τον επικεφαλισ τθσ τεχνικισ ομάδασ εργαςίασ,
 Τον επικεφαλισ τθσ επιχειρθςιακισ ομάδασ εργαςίασ,
 Τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ
Ομάδεσ Εργαςίασ
όλοσ τουσ είναι να ενεργοφν ςφμφωνα με το αντικείμενο και τθν τεχνογνωςία τουσ,
προςφζροντασ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων που τίκενται από τουσ επικεφαλισ τουσ.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ Ζργου ( ΕΡΡΕ )
Ρροεδρεφετε από τον Project Manager, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με τθν
ςφμβαςθ, και ειςθγείται επί διαφόρων ςχετικϊν κεμάτων (παραλαβι παραδοτζων, αλλαγϊν,
κυρϊςεων κλπ) ςτθν Επιτροπι Κακοδιγθςθσ.

Α1.2

Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ

Σαν εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ διακζτει τισ κατάλλθλεσ
υποδομζσ (αίκουςεσ, data center, ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
Ζργου. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να διευκρινίςουν ςτθν προςφορά τουσ τισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (χϊροι, παροχι ιςχφοσ, γραμμζσ επικοινωνίασ κλπ), ϊςτε
θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 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 ΑΕ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ:
 ςτο Υπουργείο από το οποίο εποπτεφεται,
 ςε φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα που περιλαμβάνουν
ςθμαντικό αρικμό προγραμμάτων,
 ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα και Ιδρφματα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ.
Μζςω των Φορζων που αναφζρκθκαν, ςυνολικά, εξυπθρετοφνται:
 περίπου 4.000.000 αςφαλιςμζνοι (εκτόσ αγροτϊν)
 αςφαλιςμζνοι αγρότεσ
 2.500.000 ςυνταξιοφχοι
 350.000 επιδοματοφχοι
 150.000 μιςκοδοτοφμενοι Υπουργείων, Αςφαλιςτικϊν Ταμείων, Νοςοκομείων κ.τ.λ.
Το μεγαλφτερο ποςοςτό (περίπου 55%) των δραςτθριοτιτων τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. απορροφοφν οι
δφο (2) Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί ΙΚΑ και ΟΓΑ, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό απορροφοφν τα
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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 (7) Δ.Σ. που διορίηεται με τριετι κθτεία από τον αρμόδιο
Υπουργό, ζχει ζδρα τθν Ακινα και δεν ζχει Υποκ/τα εκτόσ Ακθνϊν. Δεδομζνου ότι εξυπθρετεί
φορείσ με πανελλινια άρκρωςθ, ζμμεςα θ 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
 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 (ΓΓΚΑ και Υπ. Εργαςίασ), τουσ νομικοφσ του υπουργείου, τουσ ιδιϊτεσ νομικοφσ, τισ
εταιρίεσ και τουσ απανταχοφ αςφαλιςμζνουσ, με ζνα εργαλείο διαχείριςθσ, ελζγχου, καταςκευισ,
και απλοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ με εγκατεςτθμζνθ και κωδικοποιθμζνθ τθν αςφαλιςτικι
νομοκεςία για κακθμερινι χριςθ, για ζλεγχουσ, για καταςκευι νομοκεςίασ, και για τθν
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ.
Δθλαδι:
Θα δϊςει τθ ςυνολικι εικόνα τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ςτθν Ελλάδα.
Θα υποςτθρίηει τισ ανάγκεσ ζλεγχου και καταςκευισ τθσ νομοκεςίασ από όλεσ τισ
υπθρεςίεσ που τθν χειρίηονται.
Θα βοθκιςει ςτθν κακθμερινι λειτουργία του υπ. Εργαςίασ, των ΦΚΑ, τθσ ΓΓΚΑ και των
υπθρεςιϊν τθσ και των νομικϊν που αςχολοφνται με τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία.
Θα δϊςει μία λφςθ ςτον χριςτθ – αςφαλιςμζνο να βρίςκει τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τθν αςφάλιςθ.
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Θα δϊςει μία λφςθ ςτισ εταιρίεσ για να βρίςκουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ
ςχετικά με τθν αςφάλιςθ.
Και όλα αυτά χωρίσ να γραφοφν πολφπλοκεσ εφαρμογζσ.
Διευκρινίηεται ότι το παρόν ζργο δεν ζχει ςτόχο να υποςτθρίξει τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ τθσ
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Α1.2.4 Ανάλυςθ Υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν

Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ
Οι πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν τισ Υπολογιςτικζσ υποδομζσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
ΡΕΙΓΑΦΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
Υποςτιριξθ λειτουργίασ
SUNFIRE-V440 (DATA BASE SERVERS)
2
δικτυακισ εφαρμογισ
απονομισ ΑΜΚΑ & Τιρθςθ
IBM-3550 (APPLICATION SERVERS)
4
Μθτρϊου ΑΜΚΑ
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθ
SUN Enterprise 5500 (DATABASE
παραγωγικισ λειτουργίασ
1
SERVER)
εφαρμογϊν κυρίωσ ΟΓΑ &
Μθτρϊου Νεφροπακϊν.
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ
SUN Enterprise 5500 (APPLICATION &
εφαρμογϊν client server
1
DATABASE SERVER)
Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ
FUJITSU Spark Enterprise M5000
1
εφαρμογϊν client server
(DATABASE SERVER)
Φορζα Κοινωνικισ
SAN STORAGE 2.1 TB (RAID- 5)
1
Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ
FUJITSU Spark Enterprise M5000
1
εφαρμογϊν διαφόρων
(DATABASE SERVER)
ΦΚΑ (μιςκοδοςίεσ
Νοςοκομείων, Υπουργείων
EMC STORAGE 2.1 TB (RAID- 5)
1
κλπ)
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
1
SERVERS και STORAGE
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ΡΕΙΓΑΦΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

ΙΒM 6M1

1

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

RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
SERVERS και STORAGE

1

BULL ESCALA T450

1

BULL ESCALA PL220R

1

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

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

Εξυπθρετθτζσ υποςτιριξθσ
αυτόνομου Κεντρικοφ
Εκτυπωτικοφ Συςτιματοσ
ΘΔΙΚΑ

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
2
2
2
2
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ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Ανάπτυξθ και Ραραγωγικι
λειτουργία εφαρμογϊν
«Συςτιματοσ
Διαλειτουργικότθτασ ΦΚΑ
& Υγείασ»
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ΡΕΙΓΑΦΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ SERVERS
SERVERS)
HP Proliant ML-350 R-05 (LDAP
SERVERS)
HP EVA-4000 storage 2 TB (RAID-5)
HP StorageWorks 4/8 FC Switches
HP Ultrium EXT Tape Drives
Cisco 2811 router
Cisco Catalyst 3560 Switches
Cisco PIX-515e FireWalls
RACK ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
SERVERS και STORAGE
FUJITSU Primergy RX600S4
(APPLICATION SERVERS)
FUJITSU Primergy RX600S4 (DATABASE
SERVER)

Fujitsu FibreCat TX-24 TAPE BACKUP
LIBRARY
FUJITSU FibreCAT SX60 storage 3.5 TB
(RAID-5)
SCANNERS Fujitsu fi-5900C
On –Line UPS 8KVA
ΡΕΙΓΑΦΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ
PAGE PRINTERS NIPSON 7000
(30m/min)
LINE PRINTERs PRINTRONIX P7220 (1600
lines/min)
LINE PRINTERs TALLY T6218 (1200 lines/min)

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

1
2
2
1
2
2
1

REBATE (Κτίριο ΓΑΛΑΞΙΑ)

2

1

1
1

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

2
1
ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

2
4

Ενιαίο εκτυπωτικό
περιβάλλον

2

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ

PITNEY BOWES FPS
cycles/hour)

TM

Series (14000

1

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

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

MULLER

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

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 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY)

IBM x3650 M3

Δικτυακζσ Υποδομζσ
Το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηει τισ δικτυακζσ υποδομζσ (LAN, WAN) τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α.
ΑΕ.
Ο ακόλουκοσ πίνακασ περιγράφει τον κεντρικό δικτυακό εξοπλιςμό τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.
ΡΕΙΓΑΦΗ
ΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Διαςφνδεςθ των:

CORE SWITCES (Cisco CAT-6509)

Top off Rack
switches,
Distribution switches
Blade Ethernet Switch
modules
servers

2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2 Contexts

FIREWALL MODULES (Cisco 6509
FWSM)

2

IDS/IPS (Cisco IDSM)

2

WEB Application FireWall appliances
(7-layer)

2

Σύνδεζη
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Σύνδεζη
ΙΚΑΝΕΤ

Ζλεγχοσ περιεχομζνου

Σελίδα 16 από 73

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Σθμαντικι επιςιμανςθ
Σθμειϊνεται ότι τα παρόντα ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςτο υπολογιςτικό κζντρο (data center)
τθσ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Ο τρόποσ ζνταξθσ του υπό προμικεια ςυςτιματοσ ςτο data center κα
προςδιοριςτεί κατά τθν μελζτθ Σχεδιαςμοφ Εγκατάςταςθσ του Εξοπλιςμοφ που κα εκτελζςει ο
Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου.
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Α1.2.5 Σχετιηόμενα Ζργα
Το παρόν ζργο είναι αυτόνομο και θ υλοποίθςθ του είναι ανεξάρτθτθ από άλλα ζργα.
Πμωσ, άλλα ζργα είναι δυνατόν να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του ζργου αυτοφ, όπωσ:
Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων –
Ζςοδα – Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα
Σκοπόσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ Εκνικοφ Μθτρϊου Αςφάλιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ
Ρλθρωμϊν Συντάξεων – ΕΜΑΡΡΣ, το οποίο κα ςυγκεντρϊςει τα αςφαλιςτικά δεδομζνα των
αςφαλιςμζνων από τα διαςυνδεμζνα ςυςτιματα καταγραφισ ενςιμων και αςφαλίςτρων των
ΦΚΑ με ςτόχο τθν κεντρικι πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ, τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ και του
υπολογιςμοφ των ςυντάξεων.
Επιπρόςκετα, όλεσ οι πλθρωμζσ ςυντάξεων κα καταγράφονται από το ςφςτθμα και κα υπάρχει
μθχανιςμόσ ελζγχου ορκότθτασ απόδοςθσ ςφνταξθσ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ςθμαντικά για τον
ζλεγχο των δαπανϊν και τθ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα τθσ αςφάλιςθσ.
Το ςφςτθμα κα προςφζρει πλατφόρμα άντλθςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων αςφάλιςθσ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα ςτουσ υπόχρεουσ (εργοδότεσ,
αυτοαπαςχολοφμενοι) και αποςπάςματοσ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ για τουσ μιςκωτοφσ
αςφαλιςμζνουσ.
Τζλοσ κα διακζτει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα (BI) Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ για τουσ αρμόδιουσ
φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Το ςφςτθμα ΕΜΑΡΡΣ κατά τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ ςυντάξεων, κα μπορεί να αντλεί τθ
νομοκεςία από το παρόν ζργο και να τθν αναφζρει ςτον ελεγκτι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο για
το ποιά νομοκεςία ακολοφκθςε για τον υπολογιςμό τθσ ςφνταξθσ.
Σθμαντικι επιςιμανςθ
Τόςο για λόγουσ μεκοδολογικοφσ, όςο και για λόγουσ που άπτονται τθσ παροφςασ
δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ, το ζργο κα υλοποιθκεί αυτόνομα από τθν υλοποίθςθ των
παραπάνω παράλλθλων δράςεων, χρθςιμοποιϊντασ εναλλακτικζσ μεκόδουσ κάλυψθσ των
λειτουργικϊν απαιτιςεων όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Στο βακμό που θ ωριμότθτά των
παράλλθλων δράςεων το επιτρζπει ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ του, θ
λειτουργικότθτά του ζργου κα επεκτείνεται.

Α2.Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου
Αντικείμενο του Ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
(ΟΡΣ) που κα αυτοματοποιιςει τθν διαδικαςία διαχείριςθσ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ που
διζπει το ςφνολο των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και αφορά όλεσ τισ λειτουργικζσ τουσ
περιοχζσ, ιτοι Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
Οι τεχνολογίεσ του Ο.Ρ.Σ. που ηθτοφνται είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν τεχνθτισ ευφυΐασ τφπου
Natural Language Processing. Δθλαδι ςτο ςφςτθμα αυτό ΔΕΝ κα προγραμματίηεται με τθν ςτενι
ζννοια του όρου ι κα υπάρχει μία πολφπλοκθ παραμετροποίθςθ, αλλά με τθ βοικεια αναλυτιχριςτθ και από μόνο του, κα καταςκευάηει κανόνεσ (business rules) από το ςφνολο των κειμζνων
που είναι εφοδιαςμζνο και από εκεί, με ερωτιςεισ απλισ γλϊςςασ, κα ζχει τθ δυνατότθτα να
απαντάει ςε ερωτιματα (inferences).
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Στο πλαίςιο του ζργου κα υλοποιθκεί θ κωδικοποίθςθ και θ ςυςχζτιςθ τθσ αςφαλιςτικισ
νομοκεςίασ για το ςφνολο των ΦΚΑ και θ διάχυςι τθσ ςτο ευρφ κοινό με χριςθ τεχνολογιϊν
διαδικτφου. Ο δικτυακόσ τόποσ που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου κα προςφζρει
πρόςβαςθ ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία με ςενάρια, διαδραςτικζσ “ςυνεντεφξεισ” για
προςωποποιθμζνθ πλθροφορία, forum χρθςτϊν και ζξυπνθ αναηιτθςθ ςτθν νομοκεςία.
Το ηθτοφμενο Ο.Ρ.Σ. αποτελείται από διακριτά λειτουργικά μζρθ
υποςυςτθμάτων/εφαρμογϊν, περιλαμβανομζνων των υποςυςτθμάτων:

με

τθ

μορφι

Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ
Διαδικτυακισ πφλθσ
Διαλειτουργικότθτασ
Διαχείριςθσ Δεδομζνων
Αςφάλειασ και Διαχείριςθσ Χρθςτϊν
Από τον ανάδοχο ηθτείται θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ενόσ εμπορικοφ
λογιςμικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να βελτιωκεί θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των
επιδομάτων που ενδζχεται να δικαιοφνται οι πολίτεσ, οι επιχειριςεισ ι οι Δθμόςιοι Οργανιςμοί
αυτοματοποιϊντασ τθ διαδικαςία που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζγκαιρθ εκταμίευςθ των
επιδομάτων.
Επίςθσ, από τον ανάδοχο ηθτοφνται προϊόντα ζτοιμου λογιςμικοφ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν αυτοματοποίθςθ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, των τωρινϊν
χειροκίνθτων διαδικαςιϊν εν μζςω του φόρτου εργαςίασ κακοριςμοφ τθσ δικαιοδοςίασ με άμεςο
ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου επεξεργαςίασ τουσ.
Το εργαλείο που κα προςφερκεί κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μασ επιτρζπει τθν
τροποποίθςθ των νομοκετικϊν κανόνων όπωσ ζχουν ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα, για τθ διαχείριςθ
ειδικϊν περιπτϊςεων όπωσ αυτζσ κακορίηονται ι και τροποποιοφνται από τθν εκάςτοτε
νομοκεςία. Επίςθσ το προϊόν κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να δζχεται απλζσ γλωςςικζσ
εντολζσ και να παράγει μια αυτόματθ διαδικαςία που κα επεξεργάηεται περιπτϊςεισ
δικαιοδοςίασ ϊςτε να μποροφμε να εφαρμόςουμε τυχόν αλλαγζσ και να αποδϊςουμε τισ
αποηθμιϊςεισ εφκολα και γριγορα.
Θ ςυνζνωςθ πολλϊν αποηθμιϊςεων ςε μία εκταμίευςθ είναι αναπόςπαςτο κακικον των
εργαςιϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ και τον υπολογιςμό των αποηθμιϊςεων. Στθν
παροφςα φάςθ ο υπολογιςμόσ αυτϊν των πλθρωμϊν γίνεται κυρίωσ με χειροκίνθτεσ διαδικαςίεσ
κάτι που προχποκζτει εκτεταμζνθ εκπαίδευςθ, γνϊςθ και κατανόθςθ αλλά και δυνατότθτα
ερμθνείασ τθσ νομοκεςίασ, των οδθγιϊν και των διαδικαςιϊν που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά
ςτο μθχανιςμό υποςτιριξθσ τθσ δικαιοδοςίασ πλθρωμϊν και του υπολογιςμοφ αποηθμιϊςεων.
Εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ αυτϊν των χειροκίνθτων υπολογιςμϊν απαιτείται εκτεταμζνθ
ανκρϊπινθ προςπάκεια. Το εργαλείο που κα προςφερκεί κα ζχει τθ δυνατότθτα να μασ
επιτρζπει τον αυτοματοποιθμζνο και εφκολο υπολογιςμό των αποηθμιϊςεων και των
εκταμιεφςεων αυτϊν, με τθν ειςαγωγι όλθσ αυτισ τθσ τεχνογνωςίασ ςτο ςφςτθμα.

Α2.1

Αντικείμενο του Ζργου

Το ςυνολικό ζργο ζχει δφο (2) υποζργα:
1. «Βελτίωςθ διάχυςθσ αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ»
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Μελζτθ εφαρμογισ υλοποίθςθσ (που εκτόσ των άλλων, περιλαμβάνει αναλυτικά τισ
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ, με αναλυτικό ςχεδιαςμό τθσ ΒΔ και του
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ).
Κωδικοποιθμζνο και ςυςχετιςμζνο ςϊμα αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ςε θλεκτρονικι
μορφι,
Ρρομικεια, Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ Βάςθσ Δεδομζνων,
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ πλατφόρμασ αυτοματοποιθμζνθσ
διαχείριςθσ και διάχυςθσ τθσ νομοκεςίασ, τεχνολογίασ AI-NLP,
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ δικτυακισ πφλθσ διάχυςθσ τθσ
νομοκεςίασ,
Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ νομοκεςίασ προσ διαχειριςτζσ ΓΓΚΑ
Διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ διάχυςθσ νομοκεςίασ ςε χριςτεσ ΦΚΑ και χριςτεσ ΚΕΡ (ΕΜΘΣ)
Διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ διάχυςθσ νομοκεςίασ ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ,
Στο υποζργο αυτό περιλαμβάνεται και βαςικόσ περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ για τθν αρχικι χριςθ
του ςυςτιματοσ από τθν ΓΓΚΑ:
15 ςτακμοί εργαςίασ με το απαραίτθτο λογιςμικό (λογιςμικό ςυςτιματοσ, Λογιςμικό
γραφείου, λογιςμικό μοντελοποίθςθσ νομοκεςίασ),
Βαςικόσ τοπικόσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ (υπάρχει ςφνδεςθ “ΣΥΗΕΥΞΙΣ”),
2 εκτυπωτζσ Α3,
5 εκτυπωτζσ Α4,
2 scanner Α3,
5 scanner A4.
Θ τελικι εγκατάςταςθ των ςτακμϊν αυτϊν κα οριςτικοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ
εφαρμογισ. Μζροσ των ςτακμϊν αυτϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και γα τισ δοκιμζσ του
ςυςτιματοσ (πχ αρχικι εγκατάςταςθ ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ για τισ δοκιμζσ).
2. «Εξοπλιςμόσ ςυςτιματοσ ψθφιακισ Νομοκεςίασ»
Θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ για να λειτουργιςουν τα
παραπάνω ςυςτιματα.
Οι υπθρεςίεσ που καλείται να προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του ζργου ςυνοπτικά είναι οι
εξισ:
Εκπόνθςθσ μελετϊν. Σε αυτό περιλαμβάνονται θ Μελζτθ Εφαρμογισ, αλλά και ειςθγιςεισ
για κζματα όπωσ διαδικαςίεσ καταγραφισ δεδομζνων, κανόνεσ ελζγχου, υλικό προσ
ψθφιοποίθςθ, κλπ
Ρρομικειασ και εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ
ςυςτιματοσ (system software) για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων
ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Ρρομικειασ και εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου ζτοιμου λογιςμικοφ για τθν λειτουργία
των ςυςτθμάτων ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Ραραμετροποίθςθ λειτουργίασ των παραπάνω.
Εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνει εκπαίδευςθ
χρθςτϊν και διαχειριςτϊν.
Ρρομικειασ και διάκεςθσ του αναγκαίου υλικοφ και λογιςμικοφ για τθν πιςτοποίθςθ των
διαχειριςτϊν και χρθςτϊν (users, power users, administrators) του ςυςτιματοσ.
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Υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνονται βελτιϊςεισ του
ςυςτιματοσ, υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ μθτρϊων, παραμετρικϊν αρχείων και γενικότερα
τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.

Α2.2 Σκοπιμότθτα και Αναμενόμενα Οφζλθ
Ο κατακερματιςμόσ του Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με το πλικοσ των φορζων και των
διατάξεων που διζπουν αντίςτοιχα τθν λειτουργία τουσ, ζχει οδθγιςει ςε ζνα εξαιρετικά
πολφπλοκο, ςφνκετο και δυςνόθτο νομοκετικό πλαίςιο.
Οι μζχρι ςιμερα απόπειρεσ για διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) είναι αποςπαςματικζσ και περιορίηονται ςτθν απλι ανάρτθςθ νόμων,
προεδρικϊν διαταγμάτων και εγκυκλίων ςτουσ εκάςτοτε δικτυακοφσ τόπουσ των ΦΚΑ.
Θ δυςχζρεια πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία ςυνεπάγεται τθν ελλιπι
γνϊςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που πθγάηουν από αυτι για το ςφνολο των τομζων τθσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ όπωσ Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
Αποτζλεςμα αυτοφ είναι είτε οι πολίτεσ - αςφαλιςμζνοι να προςφεφγουν ςτισ υπθρεςίεσ των
ΦΚΑ ακόμα και για απλζσ πλθροφορίεσ, είτε να προςφεφγουν ςτθν ςυνδρομι ειδικϊν
(δικθγόρων, νομικϊν ςυμβοφλων κ.α.) για να πλθροφορθκοφν τα δικαιϊματά, τισ υποχρεϊςεισ
και τισ επιλογζσ που τουσ παρζχει το Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
Από τα ανωτζρω προκφπτει θ αναγκαιότθτα για τθν διάχυςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ςτουσ
πολίτεσ με τρόπο που να είναι:
αφενόσ εφλθπτοσ για τουσ πολίτεσ, χωρίσ τθν απαίτθςθ ειδικϊν γνϊςεων, και
αφετζρου εφκολα διαχειρίςιμοσ και ςυντθριςιμοσ από τθν πλευρά τθσ ΓΓΚΑ και των ΦΚΑ,
κακϊσ το νομοκετικό πλαίςιο είναι δυναμικό και μεταβάλλεται ςτθν πάροδο του χρόνου
απαιτϊντασ ςυνεχι ενθμζρωςθ.
Σκοπόσ του ζργου είναι θ καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ που κα προςφζρει
υπθρεςίεσ αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Σιμερα, με
τεχνολογίεσ τεχνθτισ ευφυΐασ, τφπου Natural Language Processing, που προςφζρει θ τεχνολογία
τθσ πλθροφορικισ, είναι εφικτό ζνα τζτοιο ςφςτθμα. Συγκεκριμζνα ηθτείται ζνα τζτοιο ςφςτθμα,
το οποίο, με τισ απαραίτθτεσ παραμετροποιιςεισ, κα διαχειρίηεται το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ ωσ
ζνα ςφνολο κανόνων (set of rules). Από αυτοφσ τουσ κανόνεσ, γραμμζνουσ ςε φυςικι γλϊςςα, κα
μπορεί ο ειδικόσ να δοκιμάηει νζουσ κανόνεσ, αλλά και ο απλόσ άνκρωπόσ να πάρει απάντθςθ ςε
ερωτιςεισ που το ςφςτθμα είναι ικανό να απαντιςει (inference).
Αναμενόμενα οφζλθ του ζργου είναι να:
 Συμβάλλει ςτθν πλθροφοριακι οργάνωςθ και διάχυςθ τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ
 Αυτοματοποιιςει τθν διαδικαςία διαχείριςθσ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ που διζπει το
ςφνολο των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και αφορά όλεσ τισ λειτουργικζσ τουσ
περιοχζσ, ιτοι Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
 Ραρζχει άμεςεσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ με ςτόχο τθν καλφτερθ
εξυπθρζτθςι τουσ.
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 Οδθγεί ςε μία πιο ενοποιθμζνθ διαχείριςθ τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ μζςω τθσ
ςυςτθματικισ προςζγγιςθσ ςε επίπεδο ολοκλιρωςθσ των διαφόρων πλθροφοριακϊν
πθγϊν των εμπλεκομζνων φορζων
 Αξιοποιεί τισ τεχνολογίεσ του διαδικτφου και τθσ πλθροφορικισ για αςφαλι ανταλλαγι
δεδομζνων.
 Συντελεί ςτθ διαςφνδεςθ του ςυνόλου των Αςφαλιςτικϊν φορζων και αξιοποίθςθσ τουσ
ςε ςυνδυαςμό με τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ
Νομοκεςίασ
 Αποτελεί ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο παρζχει αςφαλι πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ που άπτονται του ενδιαφζροντοσ τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ.

Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου
Το ζργο κα ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των παρακάτω ςτόχων:
1. Ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ για αςφαλι πρόςβαςθ ςε δίκτυα πλθροφοριϊν ςχετικά με
τθν Αςφαλιςτικι Νομοκεςία για τουσ πολίτεσ
2. Κωδικοποίθςθ και ςυςχζτιςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ για το ςφνολο των ΦΚΑ και θ
διάχυςι τθσ ςτο ευρφ κοινό με χριςθ τεχνολογιϊν διαδικτφου
3. Αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν του Διαδικτφου για πλθροφόρθςθ και αςφαλι ανταλλαγι
δεδομζνων.
4. Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του πολίτθ με δυνατότθτεσ καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ.
5. Ραροχι υπθρεςιϊν με βάςθ τθν τεκμθριωμζνθ γνϊςθ και αξιολόγθςθ του
αποτελζςματοσ.
6. Ιςότθτα ςτθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ του ΟΡΣ όλων των πολιτϊν, ανεξάρτθτα από το
γεωγραφικό ςθμείο κατοικίασ και τθν κοινωνικό-οικονομικι κατάςταςθ τθσ οικογενείασ
τουσ.
Μετριςιμοσ Στόχοσ
Υπθρεςία ζξυπνθσ αναηιτθςθσ νομοκεςίασ
Υπθρεςία ερωτιςεων ςε φυςικι γλϊςςα
Υπθρεςία “forum”
Υπθρεςία αυτοματοποιθμζνθσ απλοποίθςθσ
νομοκεςίασ
Υπθρεςία “διαδραςτικζσ ςυνεντεφξεισ”
Υπθρεςία ςτοιχειοκζτθσ απάντθςθσ
Υπθρεςία δθμιουργίασ κανόνων
Υπθρεςία ελζγχου νομοκεςίασ
Υπθρεςία “what if”
Υπθρεςία οπτικοποίθςθσ νομοκεςίασ
Ψθφιοποιθμζνθ νομοκεςία

Τιμι
>1000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τθν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
>1000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τθν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
>2000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τθν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
>1000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τθν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
>1000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
>1000 (Δυνθτικά όλθ θ Ελλάδα μζςα από τθν
πφλθ και τον «ΕΜΘ»)
=1
> 20
> 20
> 20
100%
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Α2.4 Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου
Θ επιτυχία του ζργου κα κρικεί κυρίωσ από το εφροσ χριςθσ του ςυςτιματοσ από χριςτεσ που
ενδιαφζρονται για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, τουσ ειδικοφσ του Αςφαλιςτικοφ
Δικαίου που ενδιαφζρονται να ζχουν ζνα εργαλείο δοκιμϊν και ελζγχων τθσ νομοκεςίασ και από
τθν αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων δυνατοτιτων του, που αποςκοποφν κφρια ςτον ζλεγχο και
ςτθν απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ.
Βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία του αποτελεί θ ανάγκθ κατανόθςθσ του
ςυςτιματοσ, όπου οι χριςτεσ κα πρζπει αντιλθφκοφν τισ δυνατότθτεσ ενόσ ςυςτιματοσ τεχνθτισ
ευφυΐασ (Artificial Intelligence - AI) τφπου Natural Language Processor (NLP technology), όπου οι
ςυνζργειεσ ανκρϊπου και μθχανισ (οικονομολόγων / νομικϊν - ςυςτιματοσ αλλά και χρθςτϊν –
ςυςτιματοσ) που κα δθμιουργθκοφν, είναι υπερκετικά μεγαλφτερεσ από τθ μεμονωμζνθ μελζτθ
του νομικοφ περιεχομζνου από τον άνκρωπο.
Τζλοσ, βαςικό κίνδυνο για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία του αποτελεί θ ανάγκθ υλοποίθςθσ
παράπλευρων δράςεων, ςτα πλαίςια ενόσ ςυνολικότερου προγράμματοσ αλλαγισ.
Οι πρϊτεσ εκτιμιςεισ για τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου παρατίκενται ςτον
πίνακα που ακολουκεί.
Κρίςιμοσ Ραράγοντασ
Τφποσ1
Επιτυχίασ
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του
Αναδόχου ςε κζματα Νομικισ
Τεχνολογικόσ
Ρλθροφορικισ με ζμφαςθ ςτα
ςτρατθγικά ςυςτιματα.
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του
Αναδόχου
ςε
κζματα
διαςφνδεςθσ πλθροφοριακϊν
Τεχνολογικόσ
ςυςτθμάτων
–
Διαλειτουργικότθτασ
(interoperability).
Ρολφ καλι τεχνογνωςία του
Αναδόχου
ςε
κζματα
Τεχνολογικόσ
αςφάλειασ και ολοκλιρωςθσ
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Ιςχυρό και ευζλικτο
Διοίκθςθσ του Ζργου

ςχιμα

Οργανωτικόσ

Υλοποίθςθ των παράπλευρων
Διοικθτικόσ
δράςεων

Θεςμικζσ αλλαγζσ

Σχετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςθσ

Προι διαγωνιςμοφ

Προι διαγωνιςμοφ

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.

Κανονιςτικόσ
Ο φορζασ λειτουργίασ κα λάβει τα

1

Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ
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κατάλλθλα μζτρα και κα αξιοποιιςει
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ.
Μζροσ του προγράμματοσ αλλαγισ.
Οργανωτικζσ αλλαγζσ

Οργανωτικόσ

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

Αναβακμίςεισ πλθροφοριακϊν Τεχνολογικόσ
ςυςτθμάτων

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

Ρρομικεια
περιφερειακοφ
εξοπλιςμοφ κλπ
Τεχνολογικόσ

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

Οι παραπάνω προςδιοριςμοί μπορεί αρχικά να είναι ενόσ τφπου, αλλά να επιφζρουν αλλαγζσ
διαφορετικϊν τφπων. Ρχ μία κανονιςτικι αλλαγι να επιφζρει μία ι περιςςότερεσ οργανωτικζσ
αλλαγζσ, και μία οργανωτικι αλλαγι να επιφζρει μία ι περιςςότερεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ κοκ.
Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ το ζργου είναι ενδεικτικοί. Οι
υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν ςτθν προςφορά τουσ να αναπτφξουν τθν δικι τουσ προςζγγιςθ
πάνω ςτουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και κινδφνουσ του ζργου.

Α3.Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου
Α3.1 Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
Οι βαςικζσ υπθρεςίεσ του ζργου αναλφονται ςτθν ςυνζχεια, ςε ςχζςθ με τισ ομάδεσ χρθςτϊν του
ζργου.
Οι ομάδεσ χρθςτϊν ςτισ οποίεσ απευκφνεται το ζργο μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ:
Εςωτερικοί χριςτεσ του φορζα, οι οποίοι μζςω του ςυςτιματοσ και ζχοντασ ωσ βάςθ τθ
κωδικοποιθμζνθ νομοκεςία, κα ορίηουν κανόνεσ ςυςχζτιςθσ για μια ςειρά από
λειτουργικζσ περιοχζσ, ιτοι Ραροχζσ, Συντάξεισ, Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ κλπ.
Υπολογίηεται ότι το πλικοσ εςωτερικϊν χρθςτϊν κα είναι είκοςι (20) χριςτεσ και ζνασ (1)
διαχειριςτισ ςυςτιματοσ.
Υπθρεςίεσ εςωτερικϊν χρθςτϊν
Απαιτοφμενα
Στοιχεία
Ρεριγραφι
ςτοιχεία
αποτελζςματοσ
Υπθρεςίασ
Υπθρεςία
δθμιουργίασ

(δεδομζνα ειςόδου)

(δεδομζνα εξόδου)

Νομοκεςία ςε
φυςικι γλϊςςα –

Νομοκεςία ςε
«κανόνεσ»
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κανόνων
Υπθρεςία
ελζγχου
νομοκεςίασ
Υπθρεςία “what
if”
Υπθρεςία
οπτικοποίθςθσ
νομοκεςίασ

κείμενο
Νζα νομοκεςία ςε
φυςικι γλϊςςα –
κείμενο
Υπάρχοντεσ
«κανόνεσ»
Υπάρχοντεσ
«κανόνεσ»

Αν ο «κανόνασ»
είναι δεκτόσ ι όχι
Αν ο «κανόνασ»
είναι δεκτόσ ι όχι
Σχιμα νομοκεςίασ

Εξωτερικοί χριςτεσ (όλοι οι χριςτεσ), ιτοι πολίτεσ, ευρφτερο κοινό και μζλθ τθσ(ων)
διαδικτυακισ κοινότθτασ(ων), τα οποία κα μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν
ανταλλαγι απόψεων κακϊσ και κα μποροφν να ενθμερϊνονται γφρω από κζματα
Αςφαλιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ο δικτυακόσ τόποσ που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του
Ζργου κα προςφζρει πρόςβαςθ ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία με ςενάρια, διαδραςτικζσ
“ςυνεντεφξεισ” για προςωποποιθμζνθ πλθροφορία, forum χρθςτϊν και ζξυπνθ αναηιτθςθ
ςτθν νομοκεςία.
Υπολογίηεται ότι το πλικοσ των εξωτερικϊν χρθςτϊν κα είναι 2.000 ςυνδεδεμζνοι
χριςτεσ,
με
δυνατότθτεσ
διαχείριςθσ
1.000
ταυτόχρονων
(concurrent)
αιτθμάτων/ςυνεντεφξεων.
Υπθρεςίεσ εξωτερικϊν χρθςτϊν
Ρεριγραφι
Υπθρεςίασ
Υπθρεςία ζξυπνθσ
αναηιτθςθσ
νομοκεςίασ
Υπθρεςία ερωτιςεων
ςε φυςικι γλϊςςα
Υπθρεςία “forum”
Υπθρεςία
αυτοματοποιθμζνθσ
απλοποίθςθσ
νομοκεςίασ

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία

Στοιχεία
αποτελζςματοσ

(δεδομζνα ειςόδου)

(δεδομζνα εξόδου)

Νομοκεςία ςε
«κανόνεσ»

Νομοκεςία
απλοποιθμζνθ

Νομοκεςία ςε
φυςικι γλϊςςα –
κείμενο
Ρεριοχι
ςυηθτιςεων

Απαντιςεισ από
ειδικοφσ

Νομοκεςία

Απλόσ κανόνασ

Υπθρεςία
“διαδραςτικζσ
“ςυνεντεφξεισ”

Νομοκεςία ςε
«κανόνεσ»

Υπθρεςία
ςτοιχειοκζτθσ
απάντθςθσ

Νομοκεςία ςε
«κανόνεσ»

Απαντιςεισ
ςυςτιματοσ

Απλοποιθμζνεσ
Ερωτιςεισ
ςυςτιματοσ, που
κα καταλιξουν ςε
απάντθςθ
Βιματα που
ςτοιχειοκετοφν
τθν απάντθςθ
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Σημειώνεται όηι ηα παπαπάνυ δεδομένα ειζόδος-εξόδος είναι ενδεικηικά. Τα δεδομένα
ενδέσεηαι να επικαιποποιηθούν ή/και να οπιζηικοποιηθούν ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ ηος Έπγος (ή ζηο παπαδοηέο «μελέηηρ εθαπμογήρ ή καλήρ πποζαπμογήρ»).

Α3.2

Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ

Στο παρακάτω ςχιμα αποτυπϊνεται θ λογικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ:
Εξωτερικοί
Χρήςτεσ

Εςωτερικοί
Χρήςτεσ

Υποςφςτημα Διαχείριςησ Νομοθεςίασ

Υποςφςτημα Διαλειτουργικότητασ με τρίτουσ φορείσ

Υποςφςτημα Διαχείριςησ Δεδομζνων
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Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται διαγραμματικά θ ενδεικτικι αρχιτεκτονικι:

ΘΔΙΚΑ /
ΣΥΗΕΥΞΙΣ

Δίκτυο ΘΔΙΚΑ ΑΕ
(router / network)

Firewall /
switch
Web /
presentation
layer (DMZ)

Web servers (with Load Balance)

Firewall /
switch

Διαδικτυακι
Ρφλθ (Portal)

Υποςφςτθμα
διαχείριςθσ
Νομοκεςίασ

Υποςφςτθμα
διαλειτουργικότθτασ

Apps /
integration layer

Firewall /
switch

Data layer

Σφςτθμα
Αςφαλείασ

DATA BASE

SAN
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ να
κατατμείται ςε επιμζρουσ λογικά επίπεδα. Με τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςχιματοσ πολυεπίπεδθσ
αρχιτεκτονικισ (multi-tier architecture scheme) επιτυγχάνεται μια οργάνωςθ του υλικοφ και του
λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ που να βαςίηεται ςε επιμζρουσ κομμάτια ι ςυςτατικά (modular
organization). Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται και θ ευζλικτθ προςαρμογι του ςυςτιματοσ ςε
δυναμικζσ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του κακϊσ και ςε μελλοντικζσ τεχνολογικζσ
αλλαγζσ του υλικοφ/λογιςμικοφ του.
Συμπεραςματικά, για τθν ενδεικτικι περιγραφι του ςχιματοσ λειτουργίασ τθσ Ρλθροφοριακισ
Υποδομισ προκφπτει ο διαχωριςμόσ / διαςτρωμάτωςθ επιπζδων λειτουργικότθτασ ωσ εξισ:
Επίπεδο παρουςίαςθσ
Ρεριλαμβάνει:
o Το περιβάλλον διεπαφισ με τουσ τελικοφσ χριςτεσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων
o Τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που απαιτοφνται (Web/HTTP servers, Single Sign-On
agents, Caches ςτατικοφ περιεχομζνου) ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ
Επίπεδο Εφαρμογϊν και Διαλειτουργικότθτασ
Ρεριλαμβάνει:
o Τθν επιχειρθςιακι λογικι των εφαρμογϊν (business logic), δθλαδι όλουσ τουσ κανόνεσ
(business rules) και τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων που αφοροφν ςτο
ςφνολο τθσ λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν οι οποίεσ προςφζρονται
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, με κφρια τθν λειτουργικότθτα του υποςυςτιματοσ
Διαχείριςθσ τθσ Νομοκεςίασ
o Τον πυρινα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου και εγγράφων
(Content & Document Management)
o Τον πυρινα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Νομοκεςίασ ςε διάταξθ υψθλισ
διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν)
o Τον πυρινα υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα ςε διάταξθ υψθλισ
διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν)
o Τθν κεντρικι υποδομι διαχείριςθσ ταυτοτιτων, αυκεντικοποίθςθσ, εξουςιοδότθςθσ, και
αςφάλειασ εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων και τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που
απαιτοφνται (π.χ. Directory/LDAP, Identity Management/Single Sign-On) ςε διάταξθ
υψθλισ διακεςιμότθτασ (active-active ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν)
Επίπεδο Διαχείριςθσ Δεδομζνων
Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν
τθν πλθροφοριακι υποδομι.

Ρεριλαμβάνει:
o Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων, το οποίο κα χαρακτθρίηεται από υψθλι
απόδοςθ, διακεςιμότθτα, αςφάλεια και διαχειριςιμότθτασ.
o Τουσ ςχετικοφσ πόρουσ υποδομισ που απαιτοφνται (Database Servers, SAN). Ριο
ςυγκεκριμζνα τθν υλοποίθςθ ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν Βάςθσ Δεδομζνων που κα
εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ λειτουργία και διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ.
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Αναλυτικά
Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν το
υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Το ςφςτθμα τθσ βάςθσ δεδομζνων –το οποίο κα αποκθκεφει τα
δεδομζνα αυτά- κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ταχφτθτα, ςυνοχι, ςτακερότθτα και ευκολία
ςτθν εγκατάςταςθ.
Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεδομζνων είναι:
 Ανεξαρτθςία από πλατφόρμα: Θα πρζπει να είναι διακζςιμοσ για τθν πλειοψθφία
των
λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων
που
χρθςιμοποιοφνται
ςιμερα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πιο δθμοφιλϊν από αυτά. Επιπλζον, πρζπει να είναι
δυνατι θ ςφνδεςι του με το υπόλοιπο ςφςτθμα.
 Διαχωριςμόσ μθχανισ αποκικευςθσ από τον κυρίωσ εξυπθρετθτι ζτςι ϊςτε ο
χριςτθσ να μπορεί να επιλζξει ποια μθχανι αποκικευςθσ κα χρθςιμοποιιςει
ανάλογα με το αν θ εφαρμογι του απαιτεί ζλεγχο των ςυναλλαγϊν με τθν βάςθ
δεδομζνων ι όχι και να κερδίςει είτε ςε αςφάλεια, είτε ςε ταχφτθτα.
 Ευζλικτο ςφςτθμα αςφάλειασ και υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSL για
κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων.
 Query Caching ϊςτε να αυξάνεται θ απόδοςθ ερωτθμάτων που υποβάλλονται
ςυχνά ςτθ βάςθ δεδομζνων.
 Αναηιτθςθ και χριςθ ευρετθρίων ςε πλιρεσ κείμενο (Full-text indexing and
searching) για αποτελεςματικι αναηιτθςθ λζξεων και φράςεων μζςα ςε κείμενο.
 Υποςτιριξθ ςυνόλων χαρακτιρων με πλιρθ υποςτιριξθ Unicode δεδομζνων:
Επίςθσ δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ.
 Υποςτιριξθ Υποερωτθμάτων παρζχοντασ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθ ςυγγραφι πιο
αποτελεςματικϊν και αποδοτικϊν ερωτθμάτων προσ τθ βάςθ δεδομζνων.
 Ταχφτθτα, αξιοπιςτία και ευκολία ςτθ χριςθ.
 Δυνατότθτα χριςθσ ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι ϊςτε να είναι δυνατι
ενςωμάτωςθ ςε 3-tier αρχιτεκτονικζσ, όπου θ βάςθ δεδομζνων είναι ανεξάρτθτθ
από τθν υπόλοιπθ εφαρμογι.

Α3.3 Τεχνολογίεσ και Σχζδιο Υλοποίθςθσ Ζργου
Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν το ςφνολο του ςυςτιματοσ ςε λειτουργικό και τεχνολογικό
επίπεδο περιλαμβάνουν:
Ανεξαρτθςία των ςυςτατικϊν του, γεγονόσ που εγγυάται ότι το ςφςτθμα είναι ανοικτό ωσ
προσ τθ διαςυνδεςιμότθτά του με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα και διαςφαλίηει:
Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ λειτουργικϊν
εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του ςυςτιματοσ
Δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία
βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα
Επεκταςιμότθτα των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν χωρίσ
αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ
Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται
μελλοντικζσ επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι
αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ.
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Αρχιτεκτονικι Multi-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και του
φορτίου μεταξφ κεντρικϊν ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν
αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα.
Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και λφςεων που κα
αποτελζςουν διακριτά τμιματα του Συςτιματοσ, ςε ζνα περιβάλλον, ςτο οποίο
κα:
o επιτευχκεί ο μζγιςτοσ βακμόσ διακεςιμότθτασ των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν με χριςθ active-active ςυςτοιχιϊν εξυπθρετθτϊν ειδικά ςτο
επίπεδο εφαρμογϊν
o επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ομοιομορφία ςτισ διεπαφζσ μεταξφ
των διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο εργαςίασ τουσ
o επιλεγοφν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουςίαςθσ όςον αφορά ςτισ
διεπαφζσ των χρθςτϊν με τισ εφαρμογζσ
o διαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ
Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθ
δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτο χριςτθ, για τθν υψθλι
διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και για τθ δυνατότθτα ελζγχου των
προςβάςεων ςτα δεδομζνα. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηονται:
o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν
o Ανοικτά, τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με
προγράμματα τρίτων
o Τυποποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ
o Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων
με άλλα ςυςτιματα
Επεκταςιμότθτα του Συςτιματοσ ςε όλα τα επίπεδά τθσ υποδομισ λογιςμικοφ
και του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται:
o Θ δυνατότθτα επζκταςθσ του ςυςτιματοσ χωρίσ ουςιαςτικι αλλαγι των
εφαρμογϊν
o Θ δυνατότθτα άμεςθσ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ τόςο του
εξοπλιςμοφ όςο και του λογιςμικοφ χωρίσ να επθρεάηεται θ λειτουργία
των εφαρμογϊν
o Θ δυνατότθτα προςκικθσ και άμεςθ ενεργοποίθςθ επιπλζον κόμβων
(επιπλεόν servers) ςε όλα τα επίπεδα (Tiers) τθσ Αρχιτεκτονικι (Web
Tier, Application Tier και Database Tier) χωρίσ να απαιτοφνται αλλάγεσ
ςτισ εφαρμογζσ αλλά και τθν δομι τθσ Β.Δ.
Ενιαίο web-based περιβάλλον λειτουργίασ (GUI) για τθν αποδοτικι χριςθ των
εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ προςδίδοντασ ανεξαρτθςία από
το υφιςτάμενο λειτουργικό ςφςτθμα.

Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)
Α3.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Νομοκεςίασ»
Το υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ αποτελεί τον πυρινα του υπό ανάπτυξθ
Ο.Ρ.Σ., κακϊσ περιζχει και ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των δεδομζνων και παραγόμενθσ
πλθροφορίασ, ςε επίπεδο Νομοκεςίασ, οριςμοφ κανόνων και εξαγόμενων αποτελεςμάτων.
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Ειδικότερα, τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά του περιλαμβάνουν:
Αυτόματθ αναγνϊριςθ νομοκεςίασ και μετατροπι τθσ ςε κανόνα από φυςικι γλϊςςα.
Διαχείριςθ κανόνων νομοκεςίασ όχι με ςυγγραφι κϊδικα ι με ςφνκετθ
παραμετροποίθςθ, αλλά μζςω ευρζωσ διαδεδομζνων προγραμμάτων λογιςμικοφ
γραφείου, όπωσ επεξεργαςτζσ κειμζνου, φφλλα υπολογιςμοφ, προγράμματα
παρουςιάςεων κλπ.
Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ του Συςτιματοσ με φιλικό
τρόπο, χωρίσ να απαιτείται
επαναςχεδιαςμόσ ι επαναπρογραμματιςμόσ από
εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ.
Αυτόματθ δθμιουργία διαδραςτικϊν ςυνεντεφξεων μζςω web, για τθν πλθροφόρθςθ των
πολιτϊν και τθν «προςωποποίθςθ» τθσ πλθροφορίασ.
Αρχιτεκτονικι SOA.
Ρλιρθ ιχνθλαςιμότθτα των βθμάτων που οδιγθςαν ςτα προβαλλόμενα από το Σφςτθμα
ςυμπεράςματα.
Στο αντικείμενο του Ζργου περιλαμβάνεται θ ψθφιοποίθςθ νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων,
εγκυκλίων κλπ. από χαρτί. Το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ νομοκεςίασ όπωσ κα οριςτικοποιθκεί
κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραςχεκεί από τον Κφριο του Ζργου ςτον Ανάδοχο είτε ςε
χάρτινθ μορφι, είτε ςε ψθφιακζσ εικόνεσ, είτε ςε επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι για χριςθ
από το ζτοιμο λογιςμικό διαχείριςθσ νομοκεςίασ. Ενδεικτικά, θ Αςφαλιςτικι Νομοκεςία που
πρζπει να ενςωματωκεί κωδικοποιθμζνθ ςτο Σφςτθμα ϊςτε να είναι προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ
με εφλθπτο τρόπο ορίηεται από τουσ ακόλουκουσ Νόμουσ με τα αντίςτοιχα Ρροεδρικά
Διατάγματα και ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ: Νόμοσ 3996/2011, Νόμοσ 3986/2011, Νόμοσ
3863/2010, Νόμοσ 3846/2010, Νόμοσ 3655/2008, Νόμοσ 3607/2007, Νόμοσ 3586/2007, Νόμοσ
3518/2006, Νόμοσ 3386/2005, Νόμοσ 3385/2005, Νόμοσ 3371/2005, Νόμοσ 3232/2004, Νόμοσ
3144/2003, Νόμοσ 3050/2002, Νόμοσ 3029/2002, Νόμοσ 2972/2001, Νόμοσ 2956/2001, Νόμοσ
2837/2000, Νόμοσ 2874/2000, Νόμοσ 2676/1999, Νόμοσ 2639/1998, Νόμοσ 2556/1997, Νόμοσ
2520/1997, Νόμοσ 2084/1992, Νόμοσ 1976/1991.
Σημαντικζσ επιςημάνςεισ
Το ςφνολο τθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ ςτο οποίο αναφζρεται το Ζργο κα οριςτικοποιθκεί κατά
τθν Μελζτθ Εφαρμογισ.

Στο ζργο περιλαμβάνεται και θ ειςαγωγι ΟΛΩΝ των εγκυκλίων τθσ ΓΓΚΑ όπωσ και των εγκυκλίων
των ΦΚΑ.
Αναλυτικά
Τα παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για το προςφερόμενο
υποςφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Νομοκεςίασ.

Πςον αφορά ςτθν αυτοματοποίθςθ οικονομικϊν οδθγιϊν και τισ αναφορζσ τα ελάχιςτα
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ είναι:
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• Δυνατότθτα μετάφραςθσ τθσ βαςικισ νομοκεςίασ, των οδθγιϊν και των διαδικαςιϊν (με τθν
υποςτιριξθ ανάλυςθσ διαμόρφωςθσ από ζναν εξειδικευμζνο αναλυτι), ςε εκτελζςιμουσ
επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ αντιλθπτοφσ από Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ, ςε ζνα περιβάλλον
διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων και εκταμιεφςεων
• Δυνατότθτα αξιολόγθςθσ παρελκοντικϊν, τρεχουςϊν αλλά
εκταμιεφςεων

και μελλοντικϊν απαιτιςεων

• Το ςφςτθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ ιςτορικά δεδομζνα τροποποιιςεων τθσ νομοκεςίασ και των
οδθγιϊν, κα προςδιορίηει τισ διακυμάνςεισ των αποηθμιϊςεων που οδθγοφν ςε υπερπλιρωνεσ ι
ανεπαρκείσ πλθρωμζσ
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να αξιολογεί και να προτείνει τθν πλζον ςυμφζρουςα μζκοδο
πλθρωμισ για τουσ πικανοφσ δικαιοφχουσ των ειδικϊν αμοιβϊν ι των επιδομάτων
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να αξιολογεί και να προτείνει τθν πλζον ςυμφζρουςα ςυλλογι
επιδομάτων για τουσ πικανοφσ δικαιοφχουσ των ειδικϊν αμοιβϊν ι των επιδομάτων
• Δυνατότθτα ανάλυςθσ των πολλαπλϊν παραλλαγϊν μιασ αποηθμίωςθσ ζτςι ϊςτε να
παρουςιάηονται οι ιςτορικζσ και μελλοντικζσ προβλζψεισ που οδιγθςαν ςτθν επιλογι των
ςυγκεκριμζνων πλθρωμϊν και επιδομάτων
• Λογικι ανάλυςθσ δεδομζνων βαςιηόμενθ ςτο χρόνο, ζτςι ϊςτε να χειρίηεται τουσ
μεταβαλλόμενουσ με γριγορουσ ρυκμοφσ κανόνεσ και τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ πολιτϊν,
αναδρομικά αλλά και μελλοντικά
• Ενςωματωμζνα χαρακτθριςτικά ανάλυςθσ οπιςκοδρόμθςθσ και ευαιςκθςίασ που παρζχουν
ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με άλλα υπάρχοντα μζςα ελζγχου
κατά τθ διάρκεια των ςταδίων ανάπτυξθσ και δοκιμισ των κανόνων
• Δυνατότθτα άντλθςθσ δυναμικϊν αναφορϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνικϊν
αναφορϊν (π.χ., πίνακεσ πλθρωμϊν) προοριηόμενων για τθ χριςθ/θ μετάφραςθ από ζνα
εξωτερικό ςφςτθμα πλθρωμϊν, κακϊσ και εξειδικευμζνεσ αναφορζσ (πχ scorecards) για τουσ
διευκυντζσ και τουσ ανϊτερουσ ιεραρχικά υπαλλιλουσ του Φορζα
• Υποςτιριξθ αυτοματοποιθμζνων αλλθλεπιδράςεων με (τρίτα) ςυςτιματα πλθρωμϊν ζτςι ϊςτε
να ενθμερϊνονται οι πίνακεσ και τα πεδία που ςχετίηονται με το ποιοί δικαιοφνται τι και το αν κα
πρζπει να πλθρωκοφν
• Να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο τελικό χριςτθ (πχ. πολίτθ) να ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία που
τον αφοροφν (π.χ., τθν ιςτορικότθτα και το status ενόσ αιτιματοσ, τθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ
ςτουσ τελικοφσ παραλιπτεσ (π.χ., ςυνταξιοφχοι)
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Πςον αφορά ςτθ Διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των αυτοματοποιθμζνων επιχειρθςιακϊν κανόνων
και οδθγιϊν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να καλφπτουν κατ ’ελάχιςτον τα
εξισ:
• Να υπάρχει ευκολία ςτθ διαχείριςθ του αιτοφμενου ωσ προσ το αν και τι δικαιοφται βάςει τθσ
τρζχουςασ νομοκεςίασ, ςε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο νομοκετικό πλαίςιο
• Δυνατότθτα αυτόματθσ μετάφραςθσ απλισ νομοκεςίασ και οδθγιϊν ςε αναγνωρίςιμουσ από
Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ νομοκετικοφσ κανόνεσ (π.χ., If - then - else) ικανοφσ να αναγνωρίςουν
τουσ πικανοφσ δικαιοφχουσ, κακϊσ επίςθσ και τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα τουσ προερχόμενα
από τθ νομοκεςία ςε παραλλθλιςμό με πρόςκετουσ όρουσ όπωσ οι φόροι, το ποςοςτό
αναπθρίασ/ανικανότθτασ, τα δικαιϊματα προγενζςτερων ςυηφγων, τυχόν ειδοποιιςεισ
κατάςχεςθσ, κ.λπ.
• Να προςφζρει μθχανιςμό ανάλυςθσ «what - If» για να κακορίςει το πικανό αντίκτυπο των νζων
νομοκεςιϊν και των αλλαγϊν πολιτικισ
• Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τεχνολογίεσ εφαρμογϊν γραφείου (office) όςον
αφορά τθ ςφνταξθ και τθν επεξεργαςία των νομοκετικϊν κανόνων

Α3.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Διαδικτυακισ Ρφλθσ»
Θ διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ κα αποτελεί το κεντρικό διαδικτυακό ςθμείο ειςόδου για
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χριςτεσ, παρζχοντασ μια ςειρά από λειτουργικζσ δυνατότθτεσ. Θ
διαδικτυακι Ρφλθ κα παρζχει εξατομικευμζνθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςτθν καταχωρθμζνθ
πλθροφορία και γνϊςθ του ςυςτιματοσ, ανάλογα με τα προνόμια πρόςβαςθσ των χρθςτϊν του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και το είδοσ τθσ πλθροφορίασ.

Μζςω μιασ ενιαίασ διεπαφισ κα παρζχει μια ςειρά από λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθ
διαχείριςθ τθσ νομοκεςίασ ενϊ ταυτόχρονα κα παρζχει εργαλεία ςυνεργατικισ υποςτιριξθσ
ανάμεςα ςε ομάδεσ ι εςωτερικά τμιματα του οργανιςμοφ. Ραράλλθλα, ωσ προσ τουσ
εξωτερικοφσ χριςτεσ, θ διαδικτυακι πφλθ κα ενςωματϊνει μια ςειρά από δυνατότθτεσ
πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και αλλθλεπίδραςθσ με τθ χριςθ οκονϊν εξατομικευμζνων
ςυνεντεφξεων (interviews).

Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ που κα προςφζρει θ διαδικτυακι πφλθ περιλαμβάνουν:

Υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Διαδραςτικϊν ςυνεντεφξεων
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των χρθςτϊν του portal ενϊ
παράλλθλα κα προςφζρεται πρόςβαςθ ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία με ςενάρια και
διαδραςτικζσ “ςυνεντεφξεισ” για προςωποποιθμζνθ πλθροφορία.
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Δθλαδι το ςφςτθμα κα ζχει τθν ικανότθτα να κάνει τισ «κατάλλθλεσ» ερωτιςεισ ςτο χριςτθ, για
ςυγκεκριμζνο κζμα, ϊςτε να μπορεί από αυτζσ να παράγει αςφαλζσ ςυμπζραςμα.

Ρ.χ.
δικαίωμα άδειασ
Σε ςχζςθ με το κ. Χ
Είναι θ πρϊτθ φορά που εργάηεςτε? (Ν/Ο)
Είςαςτε λιγότερο από Ψ μινεσ ςτον εργοδότθ ? (Ν/Ο)
Ζχετε κάνει αίτθςθ ? (Ν/Ο)
Υπθρεςίεσ Κζντρου Ενθμζρωςθσ
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των χρθςτϊν του portal, όπωσ
προφίλ και ζργο του Φορζα, δελτία τφπου, εκδθλϊςεισ, επικαιροποιθμζνεσ ενζργειεσ και
αποφάςεισ κ.α.

Αςφαλι Διάχυςθ Ρλθροφορίασ – Γνϊςθσ
Θ διαδικτυακι Ρφλθ Γνϊςθσ κα παρζχει εξατομικευμζνθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςτθν
καταχωρθμζνθ πλθροφορία και γνϊςθ του ςυςτιματοσ, ανάλογα με τα προνόμια το είδοσ
(εςωτερικοί/εξωτερικοί χριςτεσ) και το τφπο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ και το είδοσ τθσ πλθροφορίασ.

Υπθρεςίεσ εκτεταμζνθσ αναηιτθςθσ
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τθ παροχι μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ που κα μπορεί να
εκτείνεται ςε όλο το εφροσ τθσ πφλθσ ι να περιορίηεται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο τομζα ι
υπθρεςία και να εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ αναηιτθςθσ των επιμζρουσ χρθςτϊν και ςε γενικό επίπεδο
περιεχομζνου τθσ πφλθσ και ςε ειδικό επίπεδο ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ πφλθσ που ςχετίηεται
με τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία. Τζλοσ, Θα παρζχεται θ δυνατότθτα ιςτορικότθτασ και
διαςφνδεςθσ νόμων που είναι ι όχι ςε ιςχφ.

Υπθρεςίεσ forum και ςυνεργαςίασ
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ ςχετίηονται με τθ παροχι ενόσ πλαιςίου αλλθλεπίδραςθσ των χρθςτϊν
κάνοντασ χριςθ τεχνολογιϊν φόρουμ και λοιπϊν ςυνεργατικϊν εργαλείων (wikis κ.α.). Με τθ
παροχι ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ ςτα διάφορα είδθ χρθςτϊν (εςωτερικοί/εξωτερικοί),
προςφζρεται θ δυνατότθτα ανταλλαγισ απόψεων και ενδυναμϊνεται μια φιλοςοφία ανοικτισ
και ευζλικτθσ ςυνεργαςίασ.

Λοιπζσ Υπθρεςίεσ
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ ςχετίηονται με τθ δυνατότθτα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ να εμπλουτιςτεί με μια
ςειρά από επιπρόςκετεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, όπωσ:
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o
o
o
o
o

εφαρμογι ανακοινϊςεων,
δελτία τφπου,
λίςτεσ με FAQs για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν,
On-line help
Κλπ

Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να παρζχει ζναν ενοποιθμζνο τρόπο πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ
ομάδεσ χρθςτϊν του. Αναμζνεται να αναπτυχκεί ζνα ενοποιθμζνο GUI προςβάςιμο μζςω
Διαδικτφου μζςω του οποίου κα ολοκλθρϊνονται όλεσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θ διεπαφι
αυτι κα είναι προςωποποιθμζνθ ζτςι ϊςτε να αντανακλά τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ και να
εξυπθρετεί τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ.
Αναλυτικά
Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ διαδικτυακισ πφλθσ είναι:
Θ αρχιτεκτονικι του Portal ςυςτιματοσ να βαςίηεται ςτθ χριςθ επαναχρθςιμοποιιςιμων
εφαρμογϊν (πχ portlets), ϊςτε να είναι δυνατι θ επζκταςθ του Portal με επιπλζον
λειτουργικότθτα
Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ του Portal να γίνεται μζςα από web-based περιβάλλον χωρίσ
να απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ εργαλείου ςτο ςτακμό εργαςίασ του διαχειριςτι.
Ειδικότερα μζςα από το περιβάλλον αυτό ο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα
πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να:
o Ορίηει τθ δομι του Portal και να δθμιουργεί το portal με τρόπο δθλωτικό και χωρίσ
να απαιτείται θ χριςθ HTML
o Δθμιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει ομάδεσ χρθςτϊν και να απονζμει ςε αυτζσ
δικαιϊματα
o Επεκτείνει τθ λειτουργικότθτα του Portal με ζνταξθ ςε αυτό νζων εφαρμογϊν
o Ορίηει styles και templates για τθν εμφάνιςθ και χωροταξικι τυποποίθςθ του
Portal
Να παρζχονται δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ του περιβάλλοντοσ για τουσ
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ Θ παραμετροποίθςθ να γίνεται ςε επίπεδο portal αντικειμζνων
και εφαρμογϊν ςφμφωνα με τα δικαιϊματα των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε κάκε χριςτθσ να
μπορεί να προςωποποιεί το περιβάλλον του
Υποςτιριξθ των ανοικτϊν Portal προτφπων
Δυνατότθτα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςτο περιβάλλον του Portal με χριςθ ςχετικοφ
framework ανάπτυξθσ
Να υποςτθρίηεται θ μελλοντικι επζκταςθ του Portal ςε wireless ςυςκευζσ (PDA, Κινθτά
τθλζφωνα, κλπ).
Το λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ για ολοκλιρωςθ περιεχομζνου και
υπθρεςιϊν από τρίτα ςυςτιματα και εφαρμογζσ. Ζτςι, κα πρζπει να ενςωματϊνεται API
και να υποςτθρίηονται τεχνολογίεσ όπωσ:
o SOAP
o XML
o Web Services
o RSS
Το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηει ζνα ςφνολο από ςφγχρονα Web Services
πρωτόκολλα, ςυμπεριλαμβανομζνων των:
o JSON
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o REST
o WSRP
o WebDAV
Κακοριςμόσ επιπζδων αςφαλείασ και πρόςβαςθσ με βάςθ ρόλουσ και τφπουσ χρθςτϊν
Απόδοςθ ετικετϊν (tags) ςτο περιεχόμενο του portal.
Διαμόρφωςθ του portal μζςω λειτουργίασ Drag & Drop.
Δυνατότθτα δθμιουργίασ Θλεκτρονικϊν Ρροςωπικϊν Σελίδων με επιλεγμζνθ και
προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel.
Δυνατότθτα Δθμιουργίασ Θλεκτρονικϊν Κοινοτιτων Χρθςτϊν με επιλεγμζνθ και
προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel.
Δυνατότθτα «Ρροςωποποίθςθσ» τθσ «εμφάνιςθσ» (Personalization) των ςελίδων ι/και
των χϊρων εργαςίασ (workspaces) εντόσ του Portal.
Ενςωμάτωςθ Wikis, Blogs, Message Boards και λειτουργικότθτασ Feedback.
Ενςωμάτωςθ Discussion Forums και λογιςμικοφ ανακοινϊςεων (Announcements)
Υποςτιριξθ Ρολυγλωςςικότθτασ
Ενςωματωμζνο ι επιπρόςκετο λογιςμικό διαχείριςθσ ι/και ςτατιςτικισ ανάλυςθσ χριςθσ
πόρων/εφαρμογϊν και δθμιουργίασ αναφορϊν ςτο περιβάλλον του Portal.
Υλοποίθςθ βάςει τθσ 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) 1.0 επιπζδου ‘ΑΑ’.
Θ εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει διαδεδομζνουσ τφπουσ αρχείων όπωσ:
o Αδόμθτθ πλθροφορία (ελεφκερο κείμενο).
o Θμι-δομθμζνθ πλθροφορία (τυποποιθμζνα ζγγραφα).
o Δομθμζνθ πλθροφορία (π.χ. πίνακεσ).
o Εικόνεσ (.bmp, .jpeg, .gif, .psd, .png, .tiff, .fax, κλπ).
Υποςτιριξθ ειςαγωγισ και αρχειοκζτθςθσ εγγράφων εφαρμογϊν γραφείου (Office) ςτο
content repository (πχ Word, Excel, PowerPoint, rtf klp) χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ του
ςυςτιματοσ είτε μζςα από Windows Explorer είτε από browser, αλλά αποκλειςτικά μζςα
από τισ εφαρμογζσ
Ολοκλθρωμζνθ ιεραρχικι – αντικειμενοςτρεφισ δομι για διαχείριςθ περιεχομζνου θ
οποία κα επιτρζπει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ των τυποποιθμζνων μοντζλων/δομϊν για
κατθγοριοποίθςθ εγγράφων. Ρρζπει να είναι δυνατόν να κατθγοριοποιοφνται και να
δεικτοδοτοφνται όλα τα αντικείμενα περιεχομζνου και τα δεδομζνα μζςα ςτο ςφςτθμα
ανεξαρτιτωσ τφπου
Να παρζχεται ενςωματωμζνο περιβάλλον αναηιτθςθσ εγγράφων το οποίο επιτρζπει τθν
ευζλικτθ προβολι αποτελεςμάτων και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ερωτιςεων αναηιτθςθσ
(με keywords, wild card χαρακτιρων κα.) μζςω ςυγκεκριμζνων κανόνων και προτφπων με
ζνα εφκολο και εφχρθςτο τρόπο χωρίσ να απαιτείται γνϊςθ τθσ δομισ τθσ υπάρχουςασ
πλθροφορίασ
Να παρζχονται ςυγκεκριμζνα οι ακόλουκεσ λειτουργικότθτεσ του ενςωματωμζνου
ςυςτιματοσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ εγγράφων:
o Ικανότθτα δθμιουργίασ προ-κακοριςμζνων προτφπων και προφίλ αναηθτιςεων
(π.χ. Αναηιτθςθ Συμβολαίων, Αναηιτθςθ Εικόνων, Αναηιτθςθ Τιμολογίων κ.α.)
o Να είναι δυνατι θ αναηιτθςθ με βάςθ τουσ δείκτεσ ι Boolean ςυνδυαςμοφ των
δεικτϊν
o Να είναι δυνατι θ χριςθ wildcard χαρακτιρων ςτισ αναηθτιςεισ
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o Να υποςτθρίηεται θ αναηιτθςθ ελεφκερου κειμζνου (full text search)
o Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ χρθςιμοποιθμζνων ερωτιςεων αναηιτθςθσ και θ
επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςτο μζλλον από τουσ χριςτεσ.
o Να υποςτθρίηεται θ ανάμικτθ αναηιτθςθ δεικτϊν και περιεχομζνου.
Να παρζχεται θ δυνατότθτα λειτουργικότθτασ αςφαλοφσ αναηιτθςθσ θ οποία να
ςυνδζεται άμεςα και με άλλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ μζςα και ζξω από τον οργανιςμό
ακολουκϊντασ ζνα αποδοτικό και άκρωσ αςφαλι τρόπο πρόςβαςθσ δεδομζνων
δθμοςιοποιϊντασ τα αντίςτοιχα αποτελζςματα με βάςθ τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των
χρθςτϊν και τισ λίςτεσ πρόςβαςθσ αυτϊν (ACLs).
Να παρζχεται ενςωματωμζνο υποςφςτθμα δρομολόγθςθσ εγγράφων και ροισ εργαςιϊν
το οποίο να ενεργοποιείται όταν:
o Συμπλθρϊνεται μία φόρμα (θλεκτρονικι ι ζγγραφο) και καταχωρείται μζςα ςτο
ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων
o Ζνα ζγγραφο ςε ζντυπθ μορφι ςυλλαμβάνεται, ψθφιοποιείται, δεικτοδοτείται και
ειςάγεται αυτόματα μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων
o Ζνα οποιοδιποτε ζγγραφο ειςάγεται μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων
αυτόματα ι μζςα από ad hoc διαδικαςίεσ.
Να παρζχεται θ δυνατότθτα επαναδρομολόγθςθσ ενόσ αντικειμζνου περιεχομζνου (είτε
επιςτροφι ςε προθγοφμενο υπεφκυνο ζγκριςθσ, ι δρομολόγθςθ ςε ζνα χριςτθ ο οποίοσ
δεν είναι μζλοσ τθσ αρχικισ λίςτασ δρομολόγθςθσ τθσ ροισ εργαςίασ) ςε οποιοδιποτε
ςθμείο μιασ προκακοριςμζνθσ ροισ εργαςίασ χωρίσ να χάνει τθν ικανότθτά του να
επανζλκει ςτο ςθμείο από το οποίο άλλαξε θ κατάςταςθ του.
Να υποςτθρίηεται δρομολόγθςθ εγγράφων με βάςθ τουσ ρόλουσ των χρθςτϊν

Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ»
Ο ετερογενισ χαρακτιρασ τθσ Αςφαλιςτικισ προςζγγιςθσ, με τθ παρουςία πολλαπλϊν Φορζων
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, τισ επιμζρουσ ςφνκετεσ απαιτιςεισ τουσ κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τουσ
για ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ τουσ αλλά και με τρίτουσ Φορείσ, κακιςτά επιτακτικι τθ
παροχι ενόσ ςαφοφσ και διακριτοφ πλαςίου παροχισ υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ, ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ Ζργου.
Σε επιχειρθςιακό επίπεδο, οι υπθρεςίεσ αυτζσ διακρίνονται ςτθ δυνατότθτα του Ο.Ρ.Σ. να
αλλθλεπιδρά με το ςφνολο των υφιςτάμενων Φορζων που απαιτοφνται με αςφαλι και φερζγγυο
τρόπο ενϊ παράλλθλα να διακζτει το τεχνικό υπόβακρο περαιτζρω διαςφνδεςθσ με
μελλοντικοφσ Φορείσ και ςυςτιματα. Ειδικότερα, ςε πρϊτθ φάςθ, απαιτείται θ δυνατότθτα
διαλειτουργικότθτασ με τουσ παρακάτω Φορείσ:
ΦΟΕΑΣ Yπ. Εςωτερικϊν – ςφςτθμα «ΕΜΘΣ», για τθν ανταλλαγι νομικϊν
δεδομζνων/πλθροφορίασ , υπθρεςία του ςυςτιματοσ.
ΦΟΕΑΣ ΓΓΚΑ – Σφςτθμα ΕΜΑΡΡΣ (παράλλθλθ δράςθ), για τθν ανταλλαγι νομικϊν και
εξειδικευμζνων δεδομζνων/πλθροφορίασ.
Φορζασ ΓΓΚΑ – Σφςτθμα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ (ςε παραγωγικι λειτουργία ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ)
Διευκρινίηεται ότι οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τθν επιτυχι διαςφνδεςθ των παραπάνω Φορζων
κα οριςτοφν και κα οριςτικοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ.
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Συνολικά, και με βάςθ τα παραπάνω, το παρόν ζργο μπορεί να αποτελζςει ζνα κεντρικό και
κομβικό ςθμείο αλλθλεπίδραςθσ και διαλειτουργικότθτασ ςε ότι αφορά το πεδίο τθσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ςτον Ελλαδικό χϊρο.
Αναλυτικά

Το Σφςτθμα που κα υλοποιθκεί κα πρζπει να διαλειτουργεί με το ςφνολο των πικανϊν
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ΦΚΑ που εμπίπτουν ςτθν προδιαγραφόμενθ λειτουργικότθτα. Οι
ακριβείσ απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ με υφιςτάμενα ςυςτιματα (αφορά τθν περίπτωςθ
άντλθςθσ δεδομζνων ι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από πικανά υφιςτάμενα πλθροφοριακά
ςυςτιματα ΦΚΑ) κα οριςτικοποιθκεί κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ.

Σε κάκε περίπτωςθ το Σφςτθμα κα είναι ςε κζςθ να προςφζρει πλθροφορία ςε άλλα υφιςτάμενα
ςθμεία ενθμζρωςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ τθν Εκνικι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
«ΕΜΘΣ», τουσ υφιςτάμενουσ δικτυακοφσ τόπουσ των ΦΚΑ και το δικτυακό τόπο τθσ ΓΓΚΑ και του
Υπ. Εργαςίασ.

Ειδικότερα, και ςε ότι αφορά τισ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ του υποςυςτιματοσ
διαλειτουργικότθτασ, κα πρζπει να βαςίηεται ςε αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ Service-Oriented
Architectures (SOA), υποςτθρίηονται ανοικτζσ τεχνολογικζσ προςεγγίςεισ και πρωτόκολλα
επικοινωνίασ όπωσ XML,WSDL και SOAP. Ειδικότερα, το ςυγκεκριμζνο επίπεδο κα πρζπει να
προςφζρει ζνα διακριτό και ευζλικτο μθχανιςμό δρομολόγθςθσ ετερογενϊν μθνυμάτων ανάμεςα
ςε εμπλεκόμενα ςυςτιματα και εφαρμογζσ υφιςτάμενων και μελλοντικϊν Φορζων,
απαλείφοντασ τθν ανάγκθ για point-to-point διαςυνδζςεισ μεταξφ των ςυςτθμάτων. Ραράλλθλα,
το ςυγκεκριμζνο επίπεδο πρζπει να φροντίηει να απομονϊνει και τα ίδια τα services που
ανταλλάςςονται από το πρωτόκολλο επικοινωνίασ με τα τρίτα ςυςτιματα αυτά.

Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ διαλειτουργικότθτασ είναι:
Υποςτιριξθ ςφνκεςθσ νζων services από ιδθ υπάρχοντα services χωρίσ τθν επανάλθψθ
κϊδικα. Θα πρζπει να επιτρζπεται με πολλαπλοφσ τρόπουσ θ εκτζλεςθ service αιτθμάτων
χωρίσ διαφοροποίθςθ ςτον κϊδικα του service που καλείται, με:
 υποςτιριξθ για ζνα ι πολλαπλά αιτιματα με μία κλιςθ
 υποςτιριξθ για ςφγχρονθ εκτζλεςθ του αιτιματοσ (ο καλϊν περιμζνει/"
μπλοκάρει")
 υποςτιριξθ για αςφγχρονθ εκτζλεςθ του αιτιματοσ (ο καλϊν ςυνεχίηει/δεν
"μπλοκάρει" περιμζνοντασ)
 υποςτιριξθ για προγραμματιςμζνθ εκτζλεςθ αιτιματοσ (θ καλοφςα
εφαρμογι κακορίηει τθν θμζρα και ϊρα)
Οι δυνατότθτεσ δρομολόγθςθσ μθνυμάτων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υποςτιριξθ
διαφόρων οριηόντιων ςυςτατικϊν μερϊν όπωσ:
o Logging (ςε αρχεία, ςε βάςθ δεδομζνων ι ςε stream)
o Journaling ςε βάςθ δεδομζνων
o Δθμιουργία ενιαίων κωδικϊν αρίκμθςθσ (ID Generators)
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o Απεικόνιςθ κωδικϊν λάκουσ ςε ενιαίο ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ (unified error code
mapping)
o Ad-hoc caching ϊςτε να μπορεί οποιοδιποτε service να κάνει cache οτιδιποτε
κρίνει ςκόπιμο
o Χριςθ templates για δθμιουργία δομθμζνων μθνυμάτων/αναφορϊν με δυναμικά
δεδομζνα ςε ςυγκεκριμζνα πεδία τουσ
Υποςτιριξθ δθλϊςεων των χρθςτϊν και των εφαρμογϊν με τα credentials τουσ κακϊσ και
δθλϊςεισ των εξουςιοδοτιςεων πρόςβαςθσ τουσ ςτο επίπεδο δρομολόγθςθσ μθνυμάτων
εξωτερικά και όχι μζςα ςε κϊδικα
Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει πλιρωσ (αναπτφςςοντασ τισ απαραίτθτεσ
διεπαφζσ) τθν ζνταξθ ςτθ διαδικτυακι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» του ςυνόλου των
εξωςτρεφϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα αναπτφξει ςτα πλαίςια του Ζργου, και δίδονται προσ
τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και άλλουσ Φορείσ Δθμοςίου.

Α3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν
Α3.5.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Αςφάλειασ & Διαχείριςθσ Χρθςτϊν»
Το υποςφςτθμα αςφάλειασ και διαχείριςθσ χρθςτϊν κα παρζχει οριηόντια τισ αναγκαίεσ
υπθρεςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του περιγραφόμενου Ο.Ρ.Σ.
Επιπρόςκετα, δεδομζνθσ τθσ παρουςίασ του υποςυςτιματοσ διαδικτυακισ πφλθσ ωσ κεντρικοφ
ςθμείου ειςόδου ςτισ υπθρεςίεσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ, το ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα είναι
άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ και διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ.
Ειδικότερα, για τθν επιτυχι ταυτοποίθςθ / αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ, πρζπει να κακοριςτεί
και να δθμοςιευκεί ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ θ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Ο κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ περιλαμβάνει τα παρακάτω
βιματα:
Ρροςδιοριςμόσ των απαιτιςεων εγγραφισ κάκε χριςτθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
Ρροςδιοριςμόσ των βθμάτων εγγραφισ ενόσ χριςτθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
Κακοριςμόσ των ρόλων που εμπλζκονται και υποςτθρίηουν τθ διαδικαςία εγγραφισ των
χρθςτϊν
Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν χρθςτϊν
Εκτίμθςθ των απαιτιςεων αςφάλειασ κάκε θλεκτρονικισ υπθρεςίασ
Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ κα γίνεται μζςω υπθρεςίασ καταλόγου
ςυμβατι με το πρότυπο LDAP. Για τθν ικανοποίθςθ των υψθλϊν απαιτιςεων αςφάλειασ, ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτείνεται να λάβει υπόψθ του δυνατότθτεσ υποςτιριξθσ τεχνολογιϊν
όπωσ είναι οι ζξυπνεσ κάρτεσ (smart cards), θ υποδομι δθμόςιου κλειδιοφ (Public Key
Infrastructure – PKI), οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ ςε ςυνδυαςμό με ψθφιακζσ υπογραφζσ (digital
signatures) και ψθφιακά πιςτοποιθτικά (digital certificates) και να προτείνει εναλλακτικά μοντζλα
αςφάλειασ για τθν Ολοκλιρωςθ τθσ αςφάλειασ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ωσ κεντρικό ςθμείο
ειςόδου.
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Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να παρζχει ζναν ενοποιθμζνο τρόπο πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ
ομάδεσ χρθςτϊν του. Αναμζνεται να αναπτυχκεί ζνα ενοποιθμζνο GUI προςβάςιμο μζςω
Διαδικτφου μζςω του οποίου κα ολοκλθρϊνονται όλεσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θ διεπαφι
αυτι κα είναι προςωποποιθμζνθ ζτςι ϊςτε να αντανακλά τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ και να
εξυπθρετεί τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Επειδι ο χριςτθσ αρχικά κα βλζπει μόνο τθν
Διαδικτυακι Ρφλθ (ζνα ενοποιθμζνο γραφικό περιβάλλον - GUI), θ ταυτοποίθςθ του κα πρζπει
να μπορεί να γίνει μόνο ςε αυτό το ςθμείο. Θ ενςωμάτωςθ και υλοποίθςθ πρακτικϊν SingleSign-On κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αποκτοφν πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυςτιματα και τα
δεδομζνα που φιλοξενοφνται ςτθν Διαδικτυακισ Ρφλθ, χωρίσ αυτοί να δίνουν τα διαπιςτευτιριά
(credential) τουσ παρά μόνο μια φορά κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν πφλθ. Αυτό πρζπει να ιςχφει
για τα τρίτα υποςυςτιματα που ολοκλθρϊνονται μζςα από τθν Ρφλθ. Ο χριςτθσ κα χρθςιμοποιεί
για τθν ταυτοποίθςθ του ζνα απλό φυλλομετρθτι διαδικτφου (web browser). H εξουςιοδοτθμζνθ
πρόςβαςθ κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του
ςυνολικοφ ςυςτιματοσ και των πολιτικϊν που κα εφαρμοςτοφν.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να μελετιςει και να κατανοιςει τθν δομι τθσ αςφάλειασ των
υποςυςτθμάτων τρίτων φορζων που κα εμπλακοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, με τα
οποία κα αλλθλεπιδρά θ Διαδικτυακι Ρφλθ. Θα πρζπει να προτείνει λφςεισ, να τισ υλοποιιςει και
να παρακολουκιςει τθν πορεία εφαρμογισ τουσ για να διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ εξουςιοδότθςθ
των χρθςτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ κακ’ όλθ τθν
πορεία υλοποίθςθσ των ζργων. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να κατανοιςει τθν λειτουργία των
εξουςιοδοτιςεων και των ρόλων ςε κάκε υποςφςτθμα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ
διαςφνδεςθ με αυτά.
Τζλοσ, το ςφςτθμα κα διαλειτουργεί με τθ Διαδικτυακι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» όςον
αφορά τθν ταυτοποίθςθ των εξωτερικϊν χρθςτϊν για τθν εξουςιοδότθςθ (authorization) και τθ
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ αυτϊν ςτισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Διευκρινίηεται ότι θ οριςτικοποίθςθ των επιμζρουσ τρίτων ςυςτθμάτων που κα εμπλζκονται ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα ολοκλθρωκεί κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ.
Διαφφλαξθ εμπιςτευτικότθτασ / ακεραιότθτασ δεδομζνων
Θ διαφφλαξθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ (privacy) και τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων ςε όλο το
εφροσ του Ζργου, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί μζςω μθχανιςμϊν και πρωτοκόλλων
κρυπτογράφθςθσ κατά τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ τουσ (π.χ. πρωτόκολλο https,
κρυπτογράφθςθ με SSL, ψθφιακά πιςτοποιθτικά ι ψθφιακζσ υπογραφζσ) όπου αυτό απαιτείται.
Ειδικά, όπωσ αναφζρεται και ςτο Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
Συναλλαγϊν, για τθν εκτζλεςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν πρζπει να γίνεται χριςθ του
πρωτοκόλλου SSL.
Θ επικοινωνία των εφαρμογϊν για τθν μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται μζςω μθχανιςμϊν
ταυτοποίθςθσ (authentication) και κρυπτογράφθςθσ (encryption) με χριςθ αξιόπιςτων
τεχνολογιϊν για τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων. Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ χριςθ
αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ SSL και 2-key 3DES ι 3-key 3DES. Θ χριςθ του πρωτοκόλλου
κρυπτογράφθςθσ SSL (Secure Sockets Layer) ι του πλζον διαδεδομζνου TLS (Transport Layer
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Security) παρζχει αςφάλεια κατά τθν μετάδοςθ ευαίςκθτων & εμπιςτευτικϊν δεδομζνων μζςω
μιασ Διαδικτυακισ Ρφλθσ.
Εξαςφάλιςθ μθ αποποίθςθσ ενεργειϊν
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει για τθν μθ αποποίθςθ ενεργειϊν από τθ μεριά
του χριςτθ μζςω των αρχείων καταγραφισ. Τα αρχεία καταγραφισ (log files) χρθςιμοποιοφνται
για διάφορουσ λόγουσ ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ. Στον τομζα τθσ αςφάλειασ, θ τιρθςθ αναλυτικισ περιγραφισ των
γεγονότων/ςυναλλαγϊν ςτα log files ενόσ ςυςτιματοσ επιτρζπει ςτουσ διαχειριςτζσ τουσ να
εντοπίςουν «μθ τυπικζσ» ςυναλλαγζσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα (π.χ. εκτζλεςθ υπζρμετρου
όγκου ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, οι οποίεσ δεν δικαιολογοφνται από
υπθρεςιακοφσ λόγουσ, όπωσ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων για κάποιο κζμα).

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ
Ραρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ Συμμόρφωςθσ. Θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι παρουςιάηεται
παραπάνω.

Α3.7

Διαλειτουργικότθτα

Λόγο τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςυςτιματοσ, θ Διαλειτουργικότθτα είναι βαςικό ςυςτατικό του
ςυςτιματοσ, που περιγράφεται παραπάνω.
Σε κάκε περίπτωςθ οι προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ εναρμονίηονται ι οφείλουν να
ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και τα Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (e-gif), τα οποία ζχουν καταρτιςτεί από το
Υπουργείο Εςωτερικϊν & τθν Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τθ ςυμβατότθτα τθσ λφςθσ που προτείνει με το Ρλαίςιο
Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν (ΡΔ&ΥΘΣ).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εντάξει ςτθ διαδικτυακι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ» το
ςφνολο των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα αναπτφξει ςτα πλαίςια του Ζργου, και δίδονται προσ
πολίτεσ/ επιχειριςεισ/ άλλουσ Φορείσ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ παρακάτω απαιτιςεισ
διαλειτουργικότθτασ.
Από το Ρλαίςιο αυτό αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω ζννοιεσ και οριςμοί:

Α3.7.1 Απαιτιςεισ Χρθςτϊν Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Ο πικανόσ χριςτθσ, πολίτθσ ι επιχείρθςθ, μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ενόσ Φορζα τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με τθν “Θλεκτρονικι Δθμόςια Διοίκθςθ”:
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-

-

δε χρειάηεται να γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ, τθ δομι και τισ αρμοδιότθτεσ των
οργανωτικϊν μονάδων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται ςτθν εξυπθρζτθςι του,
πρζπει να ζρχεται ςε επαφι αποκλειςτικά με το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ υπθρεςίασ (κζντρο
εξυπθρζτθςθσ, δθμόςιο πλθροφοριακό ςφςτθμα) και να παραλαμβάνει το αποτζλεςμα τθσ
υπθρεςίασ από ζνα ςθμείο εξόδου, χωρίσ να εμπλζκεται ςε ενδιάμεςα ςτάδια εξυπθρζτθςθσ
(one-stop shop), και
πρζπει να ζχει ςυνεχι (online) ενθμζρωςθ για τθ ροι τθσ πλθροφορίασ και τθ λιψθ των
αποφάςεων που αφοροφν τθν υπόκεςθ που διεκπεραιϊνει θλεκτρονικά.

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

Α3.7.2 Οριςμόσ Διαλειτουργικότθτασ

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

2

Interoperability Study of EPAN e-gov working group, EU Irish presidency 2004
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Α3.7.3 Σκοπόσ Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (ΡΔ&ΥΗΣ)
Το Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςκοπεφει:
- ςτθ διαςφάλιςθ τθσ Διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ οποία εγγυάται μία ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν μεταξφ
πολιτϊν, επιχειριςεων και φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
- ςτθν Ανοικτι Φιλοςοφία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ οποία
ςυνίςταται ςτθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν τεχνολογικϊν προτφπων και προδιαγραφϊν3 κατά το
ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων και διαδικτυακϊν πυλϊν τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ, και
- ςτθν Ευρωπαϊκι Διάςταςθ του Ελλθνικοφ ΡΔ&ΥΘΣ, το οποίο ςυμμορφϊνεται με τισ
προςπάκειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προετοιμάηει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα να
αναπτφξει και να υποςτθρίξει Ρανευρωπαϊκζσ Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 4.
Οι υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ οποίεσ ςτοχεφει το ΡΔ&ΥΘΣ ομαδοποιοφνται ωσ
προσ το χριςτθ τθσ Θλεκτρονικισ Υπθρεςίασ ςτισ εξισ τρεισ (3) κατθγορίεσ:
1. Κυβζρνθςθ-προσ-Κυβζρνθςθ (Government to Government - G2G): διαδικαςίεσ που
αφοροφν ςτισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν (εδϊ ο χριςτθσ
είναι κάποιοσ Φορζασ ι Οργανιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ).
2. Κυβζρνθςθ-προσ-Ρολίτεσ (Government to Citizen - G2C): διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ
ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν και των πολιτϊν (οι οποίοι
αποτελοφν και τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ).
3. Κυβζρνθςθ-προσ-Επιχειριςεισ (Government to Business - G2B): υπθρεςίεσ των δθμόςιων
οργανιςμϊν με τελικοφσ αποδζκτεσ (χριςτεσ υπθρεςίασ) τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.
Θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ πολίτεσ,
επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ ι οργανιςμοφσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, προαπαιτεί τθ
διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των εν λόγω φορζων.
Βαςικά ςθμεία διαλειτουργικότθτασ αποτελοφν τα εξισ:
- ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (υπουργεία και γενικζσ γραμματείεσ),
- ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και ςε φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ
Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ),
- ανάμεςα ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφερειακισ διοίκθςθσ
και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) και
 ςε εποπτευόμενουσ φορείσ και οργανιςμοφσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα (π.χ.
αςφαλιςτικά ιδρφματα και ελεγκτικοί φορείσ)
 ςε ενδιάμεςουσ φορείσ και οργανιςμοφσ (π.χ. τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα), και
 ςε άλλεσ κυβερνιςεισ και διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ
3

Τα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά που πρζπει να φζρει ζνα πρότυπο ι, γενικότερα, μία προδιαγραφι ϊςτε να
χαρακτθριςτεί ωσ ανοιχτό πρότυπο, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ, είναι: α) Το πρότυπο
υιοκετείται και ςυντθρείται από ζνα μθ-κερδοςκοπικό οργανιςμό και θ εξζλιξι του βαςίηεται ςε ανοιχτζσ
διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να ςυμμετζχει κάκε ενδιαφερόμενοσ. β) Το πρότυπο ζχει δθμοςιευτεί, θ πρόςβαςθ
ςτισ προδιαγραφζσ του είναι ελεφκερθ ι παρζχεται ςε ζνα προκακοριςμζνο ονομαςτικό κόςτοσ και επιτρζπεται ςε
όλουσ θ –ελεφκερθ ι με προκακοριςμζνο ονομαςτικό κόςτοσ- αντιγραφι, διανομι και χριςθ του. γ) Θ πνευματικι
ιδιοκτθςία του προτφπου ι μζρουσ αυτοφ διατίκεται οριςτικά ελεφκερθ δικαιϊματοσ και αμοιβισ. δ) Δεν υπάρχουν
περιοριςμοί ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ του προτφπου.
4
European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services
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-

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

Α3.7.4 Διαςτάςεισ και Επίπεδα Διαλειτουργικότθτασ
Θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ εξετάηεται και αναλφεται υπό τζςςερα (4) διαφορετικά πρίςματα:
1. τθ Θεςμικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτθν εναρμόνιςθ των νομοκετικϊν
διατάξεων που διζπουν τθ λειτουργία δφο ι περιςςοτζρων φορζων που επικυμοφν να
ςυνεργαςτοφν για τθ μεταξφ τουσ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ι/ και τθν παροχι
ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ.
Επιπλζον αποςκοπεί ςτο να διαςφαλίςει ότι οι θλεκτρονικά ανταλλαςςόμενεσ πλθροφορίεσ
ζχουν τθν ίδια νομικι ιςχφ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Θ Θεςμικι
Διαλειτουργικότθτα διαςφαλίηεται μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διατάξεων.
2. τθν Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτον κακοριςμό ςτόχων, τθ
διαμόρφωςθ διαδικαςιϊν και τθν επίτευξθ ςυνεργαςίασ των φορζων που επιδιϊκουν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ίςωσ ζχουν διαφορετικζσ εςωτερικζσ δομζσ και διαδικαςίεσ.
Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ κοινότθτασ των χρθςτϊν
προςφζροντασ υπθρεςίεσ αναγνωρίςιμεσ, προςβάςιμεσ και επικεντρωμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του
χριςτθ. Θ Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα διαςφαλίηεται μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων
και διατάξεων και μζςω γενικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων.
3. τθ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ότι θ ακριβισ
ζννοια/ ςθμαςία των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν είναι κατανοθτι από οποιαδιποτε
εφαρμογι. Θ επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο επιτρζπει ςτα
ςυςτιματα να ςυνδυάηουν τισ πλθροφορίεσ με εκείνεσ από άλλεσ πθγζσ και να τισ
επεξεργάηονται αποτελεςματικά. Θ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα επιτυγχάνεται
ορίηοντασ και υιοκετϊντασ κοινό λεξιλόγιο και ορολογία ςε όλα τα ςυςτιματα και υπθρεςίεσ.
Ο οριςμόσ και θ ςυντιρθςθ ενόσ τζτοιου «λεξικοφ» γίνεται ςυνικωσ από μια κεντρικι
υπθρεςία.
4. τθν Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία ορίηεται ωσ θ ικανότθτα μεταφοράσ και
χρθςιμοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ με ομοιογενι και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και οργανιςμϊν. Το επίπεδο αυτό αφορά ςε τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για τθν αποκικευςθ, δόμθςθ, μεταφορά, παρουςίαςθ και αςφάλεια
δεδομζνων και υπθρεςιϊν. Θ Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα αντιπροςωπεφει τθ
διαλειτουργικότθτα των υποδομϊν και του λογιςμικοφ.

Α3.7.5 Επίπεδα Κατάταξθσ Κανόνων & Τεχνολογικϊν Ρροτφπων
Το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν ζχει υιοκετιςει τρία (3)
επίπεδα κατάταξθσ κανόνων και προτφπων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ.
1. Υποχρεωτικό

5
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Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Υποχρεωτικό ι αποτελεί Ρρότυπο Υποχρεωτικό (ΡΥ) αν ζχει
εφαρμοςτεί και δοκιμαςτεί ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ και αποτελεί τθν πλζον ενδεδειγμζνθ και
επιβεβλθμζνθ τεχνολογικι λφςθ. Τα τεχνολογικά πρότυπα αυτά είναι ευρζωσ γνωςτά και
αποδεκτά ςτθν αγορά πλθροφορικισ και ςφμφωνα με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του ΡΔ&ΥΘΣ.
Τζτοια πρότυπα κα πρζπει να υιοκετοφνται και να εφαρμόηονται κατά προτεραιότθτα.

Ανταγωνιςτικά πρότυπα μπορεί να είναι ςυγχρόνωσ υποχρεωτικά ςτθν περίπτωςθ που
καλφπτουν εξ’ ολοκλιρου τισ απαιτιςεισ του ΡΔ&ΥΘΣ και δεν προκαλοφν ανακολουκίεσ με τα
υπόλοιπα τεχνολογικά πρότυπα του ΡΔ&ΥΘΣ.

Στθν περίπτωςθ που υφίςτανται ςυγχρόνωσ Ρρότυπα Υποχρεωτικά και Ρρότυπα Ρροαιρετικά ι
Ρρότυπα Υπό Διαμόρφωςθ, τα Ρροαιρετικά ι Υπό Διαμόρφωςθ Ρρότυπα κα μποροφν να
υιοκετοφνται μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.

Ζνα πρότυπο το οποίο κατατάςςεται ωσ Υποχρεωτικό, δεν κα πρζπει απαραίτθτα να
χρθςιμοποιείται ςε κάκε εφαρμογι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ζνα Ρρότυπο Υποχρεωτικό κα
πρζπει να υιοκετείται αν θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ι τθσ λειτουργικότθτασ που ςχετίηεται με αυτό
είναι απαραίτθτθ ι δικαιολογείται από τισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ.
2. Ρροαιρετικό
Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Ρροαιρετικό ι αποτελεί Ρρότυπο Ρροαιρετικό (ΡΡ) ςτθν
περίπτωςθ που ζχει εφαρμοςτεί και δοκιμαςτεί ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ αλλά υφίςταται ζνα πιο
κατάλλθλο Ρρότυπο Υποχρεωτικό ι δεν ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ
του ΡΔ&ΥΘΣ.
Στθν περίπτωςθ όπου δεν υφίςταται ανταγωνιςτικό Υποχρεωτικό Ρρότυπο, αποκλίςεισ από τα
Ρροαιρετικά Ρρότυπα επιτρζπονται μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.
3. Υπό Διαμόρφωςθ
Ζνα τεχνολογικό πρότυπο είναι Υπό Διαμόρφωςθ ι αποτελεί Ρρότυπο υπό Διαμόρφωςθ (ΡΔ) αν
ςυμμορφϊνεται με τισ τρζχουςεσ τάςεισ ανάπτυξθσ και καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ περί
«Ανοικτισ Φιλοςοφίασ» των τεχνολογικϊν προτφπων. Τα πρότυπα αυτισ τθσ κατθγορίασ μπορεί
ακόμα να μθν ζχουν αποδείξει τθν αξία τουσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ ι να μθν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτο ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του ΡΔ&ΥΘΣ, ωςτόςο αναμζνονται ςθμαντικά οφζλθ από τθ
μελλοντικι εξζλιξθ και υιοκζτθςι τουσ. Το Ρλαίςιο εξετάηει τα πρότυπα αυτισ τθσ κατθγορίασ και
ενδζχεται να τα υιοκετιςει ςε επόμενθ ζκδοςι του, ωσ Υποχρεωτικά ι Ρροαιρετικά Ρρότυπα.
Στθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ανταγωνιςτικοφ Υποχρεωτικοφ ι Ρροαιρετικοφ προτφπου, τα
Ρρότυπα Υπό Διαμόρφωςθ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ςε εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ. Μόνο ςε δικαιολογθμζνεσ, εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να δίνεται
προτεραιότθτα ςε Ρρότυπα υπό Διαμόρφωςθ ζναντι των εναλλακτικϊν προτφπων υψθλότερου
επιπζδου κατάταξθσ.
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει ςτθν προςφορά του με ποιοφσ από τουσ
παραπάνω κανόνεσ και πρότυπα ςυμμορφϊνεται θ λφςθ που προτείνει. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα
πρζπει να αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ αυτι.

Α3.8 Ρολυκαναλικι Ρροςζγγιςθ
Το ζργο καλφπτει τθν πρόςβαςθ ςτισ απαραίτθτεσ φόρμεσ μζςα από φυλλομετρθτι
διαδικτφου(web browser) που καλφπτει απόλυτα τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. Το ζργο προςφζρει
επιπρόςκετα πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ μζςα και από κινθτζσ
ςυςκευζσ.

Α3.9 Ανοιχτά Δεδομζνα
Θ γενικι φιλοςοφία των προτεινομζνων ςυςτθμάτων κα πρζπει να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ
τάςεισ για «Ανοικτι Αρχιτεκτονικι» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συςτιματα» (Open
Systems). Ο όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο
προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (Standards), τα οποία διαςφαλίηουν:






τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν
εφαρμογϊν διαφορετικϊν προμθκευτϊν,
τθ διαδικτυακι ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά
ςυςτιματα,
τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν,
τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ
ςτθ δομι και τθ φιλοςοφία,
τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν.

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

Α3.10

Απαιτιςεισ Αςφάλειασ

Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να
δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ δράςεισ για :
- τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν
- τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν
- τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων
αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικοδιοικθτικζσ διαδικαςίεσ.
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Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ
πρζπει να λάβει υπόψθ του:
- το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων Ν.
2472/97, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99)
- τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ
- τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ (best practices)
- τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ
- τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα
τα οποία κα περιλαμβάνονται ςτο Ρλάνο Ενεργειϊν για τθν Αςφάλεια του Συςτιματοσ που κα
παραδοκεί από τον Ανάδοχο.
Τα τεχνικά μζτρα αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των προϊόντων και
υπθρεςιϊν που κα προςφζρει.

Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ
Το ςχεδιαηόμενο ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που ζχει για υψθλό
επίπεδο χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα
παρζχει.
Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν κι
επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να
μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. 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 (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ
εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με ευκολία.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τεκμθριϊςει ςτθν Ρροςφορά του τθ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ κακϊσ και το
πλάνο δοκιμαςιϊν χρθςτικότθτασ και ςχεδιαςτικϊν αναπροςαρμογϊν που κα ακολουκιςει για
να διαςφαλίςει το επικυμθτό επίπεδο χρθςτικότθτασ.
Οι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθςτικότθτασ περιλαμβάνουν:
Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να τθρείται
ςυνζπεια ςτθ χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για
τθν περιγραφι εννοιϊν, ςθμείων και λειτουργιϊν ςε όλο το εφροσ των εφαρμογϊν και των
ςυςτθμάτων πρζπει να είναι ςυνεπζσ. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να επιδεικνφουν οι
οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ, διαμόρφωςθ ςελίδων και θ τοποκζτθςθ αντικειμζνων
ςτο χϊρο των ιςτοςελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογϊν και διαδραςτικϊν λειτουργιϊν,
παρόμοιεσ λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε ανάλογα
αποτελζςματα.
Αξιοπιςτία: Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςαφείσ διαβεβαιϊςεισ αλλά και επίκτθτθ αντίλθψθ
δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ ότι:
οι πλθροφορίεσ που ειςάγει ςτο ςφςτθμα είναι ςωςτζσ και αρκετζσ
(ελαχιςτοποίθςθ λακϊν χριςτθ μζςω ολοκλθρωμζνου πρωτοβάκμιου ελζγχου)
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οι πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το ςφςτθμα είναι ακριβείσ και
επικαιροποιθμζνεσ
θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ είναι προβλζψιμθ
Προςανατολιςμόσ: Σε κάκε ςθμείο τθσ περιιγθςισ του ςτθν εςωτερικι δικτυακι Ρφλθ –
Intranet ι ςτισ εφαρμογζσ, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του εμφανι ςθμάδια που
υποδεικνφουν που βρίςκεται (κεματικι ενότθτα ι εφαρμογι, κατθγορία, λειτουργία, κλπ)
που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρζπει να κάνει.
Υποςτιριξθ Χρθςτϊν: Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ
και βοικειασ ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν
απαιτοφνται. Κατ’ ελάχιςτο κα πρζπει να παρζχεται:
Ραροχι βοικειασ βάςει περιεχομζνου (Context Sensitive On-Line Help), ζτςι ϊςτε
να παρζχεται πρόςβαςθ ςτθν κατάλλθλθ πλθροφορία ανάλογα με τισ λειτουργίεσ
και το ρόλο του εκάςτοτε χριςτθ.
Ραροχι βοικειασ με tutorials και user guides όπου κρικεί απαραίτθτο από τθ
Φάςθ Ανάλυςθσ Φθφιακϊν Υπθρεςιϊν/ Εφαρμογϊν.
Ρρόςβαςθ ςτα αρχεία βοικειασ με περιςςότερουσ του ενόσ τρόπουσ, όπωσ: δια
μζςου πινάκων περιεχομζνου (με αντίςτοιχουσ ςυνδζςμουσ), με άμεςθ υποβολι
ερωτιςεων με τθ μορφι λζξεων κλειδιϊν, δια μζςου αλφαβθτικοφ ευρετθρίου
λζξεων ι και ςυνδζςμων ςχετικϊν κεμάτων κλπ.
Πλο το περιβάλλον χριςτθ (user interface, on-line help, μθνφματα, κλπ.) και τα
αναλυτικά εγχειρίδια χριςθσ κα πρζπει να είναι γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει όμοιο περιβάλλον ςε όλα τα υποςυςτιματα
του, όπωσ: Λίςτεσ λειτουργιϊν (Menu), Εργαλειοκικεσ (Toolbar), ςυντομεφςεισ
λειτουργιϊν (keyboard shortcuts).
Το ςφςτθμα εν γζνει κα πρζπει να παρζχει τα κάτωκι:
Αυτοματοποιθμζνθ Διεπαφι Επιχειρθματικϊν κανόνων και απλϊν γλωςςικϊν εντολϊν
(plain language) με δυνατότθτα υποςτιριξθσ τθσ προςπάκειασ των αναλυτϊν για
αποκοπι και επικόλλθςθ (cut & paste) ςε απλζσ γλωςςικζσ εντολζσ νομοκεςίασ,
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον γραφείου (Office) οποφ οι πολιτικζσ
μποροφν να μεταφραςτοφν ςε νομοκετικοφσ κανόνεσ χρθςιμοποιϊντασ, διαιςκθτικζσ
(intuitive) τεχνικζσ και απλζσ τεχνικζσ μζςω επιλογϊν ςτο εμπορικό λογιςμικο (COTS).
Ενςωματωμζνθ διεπαφι με τισ εφαρμογζσ γραφείου (Office), που κα επιτρζπει ςτουσ
χριςτεσ του Φορζα να χρθςιμοποιιςουν το προϊόν για να μετατρζψουν απλζσ γλωςςικζσ
νομοκετικζσ εντολζσ, διαδικαςίεσ και πολιτικζσ ςε αναγνϊςιμουσ και εκτελζςιμουσ από
Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ νομοκετικοφσ κανόνεσ, χρθςιμοποιόντασ εφαρμογζσ
γραφείου και λογιςτικά φφλλα εργαςίασ, που περιλαμβάνουν όλεσ τισ προδιαγραφζσ και
τισ ςυνκικεσ δικαιοδοςίασ επιδομάτων και αποηθμίωςθσ.
Ιεραρχικοφσ κανόνεσ και βιβλιοκικθ παραπομπϊν: Ραροχι δομισ για τθν οργάνωςθ
μεταβλθτϊν προδιαγραφϊν, πθγαίων κειμζνων (source documents), νομοκετικϊν
κανόνων, πίνακεσ υπολογιςμϊν, δζντρα λογικϊν/αποφάςεων, και αναφορζσ.
Λειτουργικότθτα που να επιτρζπει τθ δοκιμι νομοκετικϊν κανόνων επιτρζποντασ ςτουσ
οικονομικοφσ αναλυτζσ τθν διενεργεία ελζγχων ϊςτε να βελτιςτοποιιςουν τουσ
νομοκετικοφσ κανόνεσ.
Ρεριβάλλον ελζγχου ικανό να υποςτθρίξει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ εικονικϊν ςεναρίων
(what if) για τον ζλεγχο υποκετικϊν νομοκετικϊν κανόνων βαςιηόμενοι ςε πικανζσ
αλλαγζσ πολιτικϊν , προςδιορίηοντασ και τθν επίδραςθ ςε μελλοντικζσ ανάγκεσ.
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Δυνατότθτα ςτουσ οικονομικοφσ αναλυτζσ του Φορζα να δθμιουργοφν και να διατθροφν
νομοκετικοφσ κανόνεσ μζςα από ζνα απλό περιβάλλον Ελλθνικισ γλϊςςασ αλλά και
ταυτόχρονα ςε πιο προχωρθμζνουσ χριςτεσ πρόςβαςθ ςε XML πθγαίο κϊδικα και
ιεραρχίεσ αντικειμζνων προγραμματιςμοφ (object Hierarchy)
Ζνα απλό περιβάλλον ανάπτυξθσ, υποςτθρίηοντασ τθν αναγνϊριςθ και χριςθ δεδομζνων
από πολλαπλζσ πθγζσ
Λειτουργικότθτα για γριγορθ μεταβολι των πολιτικϊν, εγγράφων και δθμοςιεφςεων ςε
εκτελζςιμεσ εφαρμογζσ (Machine executable form)
Δυνατότθτα ϊςτε οι χριςτεσ εφκολα να ζχουν πρόςβαςθ και να ςυγκρίνουν νομοκετικοφσ
κανόνεσ ςτθν εκτελζςιμθ τουσ μορφι ςε ςφγκριςθ με τα πθγαίου κϊδικα (plain-language
source documents) κείμενα ϊςτε να διαςφαλίηουν ςυνάφεια με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν πρόταςι του να περιγράψει αναλυτικά τθ μεκοδολογία που κα
ακολουκιςει για τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ Δικτυακισ Ρφλθσ – Intranet και
των ςυςτθμάτων/ υποςυςτθμάτων και εφαρμογϊν τεκμθριϊνοντασ ζτςι τθ ςυςτθματικι του
προςζγγιςθ για διαςφάλιςθ των παραπάνω αρχϊν.

Α3.12 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ
Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν
αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε
ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ
προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).
Επιπρόςκετα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα αναφερόμενα ςτθν παρ. «3.3.4 Ρροςβαςιμότθτα»
του Ρλαιςίου Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων του ζργου «Ελλθνικό Ρλαίςιο
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ».

Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου
Οι διακριτζσ φάςεισ του ζργου Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Νομοκεςίασ είναι:
Φάςθ Α’:
Φάςθ Β’:
Φάςθ Γ’:
Φάςθ Δ’:

Σχεδιαςμόσ-Ρροετοιμαςία
Υλοποίθςθ Συςτιματοσ
Ριλοτικι Λειτουργία
Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι Λειτουργία

Τα υποζργα δεν περιγράφονται ξεχωριςτά, αλλά ζχει γίνει ςυγχϊνευςθ των δφο ςτισ φάςεισ του
ζργου.
Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν αναλφονται οι απαιτιςεισ και τα παραδοτζα κάκε φάςθσ του
ζργου.
Δθλαδι:
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Α/Α
Φάςθσ

Τίτλοσ Φάςθσ

Μινασ Ζναρξθσ

Μινασ Λιξθσ
(παράδοςθσ)

Α’

Σχεδιαςμόσ-Ρροετοιμαςία

1

4

Β’
Γ’

Υλοποίθςθ Συςτιματοσ
Ριλοτικι Λειτουργία
Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι
Λειτουργία

5
9

8
10

11

12

Δ’

Βαςικό Χρονοδιάγραμμα
1

2

3

4

Α’: Σχεδιαςμόσ - προετοιμαςία

5

6

7

8

Β’: Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ

9

10

Γ’: Ριλοτικι λειτουργία

11

12

Δ’: Δοκιμαςτικι
παραγωγικι λειτουργία

Αναλυτικά
Φάςθ Νο.

A’

Τίτλοσ

Μινασ
Ζναρξθσ

1οσ

Μινασ Λιξθσ

Σχεδιαςμόσ - Ρροετοιμαςία
4οσ

Στόχοι
Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ του Ζργου και προετοιμαςία των απαιτοφμενων δράςεων για τθν
υλοποίθςθ του Συςτιματοσ. Ρροετοιμαςία χϊρου για τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ.

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ
Θ Μελζτθ Εφαρμογισ που κα εκπονθκεί ςτα πλαίςια του ζργου ζχει ωσ ςτόχο να
εξειδικεφςει τα ακόλουκα κζματα:
1) Καταςτατικό ζργου, χρονοδιάγραμμα, μεκοδολογία υλοποίθςθσ
2) Σχεδίαςθ ςυςτιματοσ
3) Ρλιρθσ καταγραφι των ςεναρίων χριςθσ του ςυςτιματοσ που κα προκφψουν από
τθν ανάλυςθ των τρεχουςϊν διαδικαςιϊν μετά από ςυνεντεφξεισ των ειδικϊν χρθςτϊν
4) Καταγραφι διεπαφϊν και ςυλλογισ μαηικϊν δεδομζνων από ςυςτιματα ΑΜΚΑ,
ΕΜΑΡΣΣ, ι και άλλων.
5) Οριςτικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των ροϊν εργαςιϊν που κα ψθφιοποιθκοφν ςε
ςυνεργαςία και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Α/Α (εμπλεκόμενοι, βιματα, εγκρίςεισ, κ.ο.κ.).
6) Οριςμόσ των χρθςτϊν και ςυςχζτιςι τουσ με ρόλουσ, ομάδεσ, και δικαιϊματα
πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ.
7) Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ
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των χρθςτϊν.
8) Οριςτικοποίθςθ του ςχεδίου μετάπτωςθσ θλεκτρονικϊν και εντφπων δεδομζνων
(κακοριςμόσ προαπαιτιςεων για τθ μετάπτωςθ, όγκοσ δεδομζνων, διαδικαςίεσ
ελζγχου ορκότθτασ δεδομζνων).
9) Οριςτικοποίθςθ μεκοδολογίασ ελζγχων του λογιςμικοφ, ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ
του τμιματοσ μθχανογράφθςθσ. Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα αναφοράσ λακϊν,
ελλείψεων, προβλθμάτων και παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ.
10) Αναλυτικόσ λογικόσ ςχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ (entity relationship diagrams,
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, κλπ)
11) Εξειδίκευςθ ςε επιμζρουσ ενζργειεσ και οριςτικοποίθςθ του ςυνολικοφ
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου.
Ραραδοτζα
Μελζτθ Εφαρμογισ Υλοποίθςθσ Συςτιματοσ (περιλαμβάνονται Αναλυτικζσ
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ, Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Βάςθσ
Δεδομζνων, Αναλυτικόσ τεχνικόσ ςχεδιαςμόσ)
Κωδικοποιθμζνο και ςυςχετιςμζνο Σϊμα Νομοκεςίασ ςε θλεκτρονικι μορφι
Μελζτθ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ

Φάςθ Νο

Β’

Τίτλοσ

Μινασ
Ζναρξθσ

5οσ

Μινασ Λιξθσ

Υλοποίθςθ Συςτιματοσ
8οσ

Στόχοι
Υλοποίθςθ και Ρροετοιμαςία Συςτιματοσ για ζναρξθ λειτουργίασ.
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ
Στθν Φάςθ αυτι κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:
Ρρομικεια, Ραραμετροποίθςθ, Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ και Ζτοιμου Λογιςμικοφ
Υλοποίθςθ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν για τθν αυτοματοποιθμζνθ διαχείριςθ και
διάχυςθ τθσ νομοκεςίασ.
Ενςωμάτωςθ ςτο Σφςτθμα τθσ ψθφιοποιθμζνθσ νομοκεςίασ.
Στο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν Ραραμετροποίθςθσ και Ανάπτυξθσ ο Ανάδοχοσ, με βάςθ τα
αποτελζςματα και τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, υποχρεοφται να
παραμετροποιιςει ι / και να αναπτφξει, όπου αυτό απαιτείται, το Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτονται πλιρωσ όλεσ οι
απαιτιςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςτάδιο τθσ Ανάλυςθσ
Απαιτιςεων – Λειτουργικοφ Σχεδιαςμοφ.
Στόχοσ των Υπθρεςιϊν αυτϊν είναι να αναγνωριςκοφν από τον Ανάδοχο τα παρεχόμενα
ςυςτιματα και εφαρμογζσ που μποροφν να ικανοποιιςουν μζροσ των λειτουργιϊν που
απαιτοφνται, με απλι παραμετροποίθςθ και να παραμετροποιθκοφν ανάλογα.
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Στισ περιπτϊςεισ που δεν αρκεί απλι παραμετροποίθςθ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων
και εφαρμογϊν, διότι θ παρεχόμενθ λειτουργικότθτα δεν δφναται να καλφψει πλιρωσ τισ
δεδομζνεσ απαιτιςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα πρζπει να γίνει θ ανάπτυξθ του απαραίτθτου λογιςμικοφ.
Τζλοσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ενςωματϊςει ολόκλθρθ τθν ψθφιοποιθμζνθ νομοκεςία
ωσ κανόνεσ μζςα ςτο Σφςτθμα
Ραραδοτζα
Ρλιρεσ Σφςτθμα ζτοιμο για ζναρξθ πιλοτικισ λειτουργίασ

Φάςθ Νο.

Γ’

Τίτλοσ

Ριλοτικι λειτουργία

Μινασ
Ζναρξθσ

9οσ

Μινασ Λιξθσ

10οσ

Στόχοι
Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν & ζλεγχοσ λειτουργίασ όλων των ςυςτθμάτων τθσ εφαρμογισ με
επιλεγμζνουσ χριςτεσ.

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ
Σθμαντικό τμιμα των υπθρεςιϊν του Αναδόχου αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν
εκπαίδευςθσ προσ τα ςτελζχθ του Φορζα για τθν εξοικείωςθ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ
του Συςτιματοσ. Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ του
αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν ζνταξθσ του Συςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία.
Στόχοι τθσ εκπαίδευςθσ είναι:
Θ ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό πυρινα ςτελεχϊν του
Ανακζτοντοσ Φορζα, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου τθ
διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ.
Θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτο ςφνολο των χρθςτϊν του νζου
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία τθσ πλιρουσ
ζνταξθσ ςε παραγωγικι λειτουργία.
Θ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν
του ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα
εργαλεία.
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία περιλαμβάνει δφο ςτάδια: τθν εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν και
βαςικϊν χρθςτϊν που γίνεται ςτα πλαίςια τθσ Φάςθσ Β του ζργου και τθν εκπαίδευςθ των
λοιπϊν χρθςτϊν που ολοκλθρϊνεται ςτθν παροφςα φάςθ.
Ενζργειεσ που κα υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια των δφο ςταδίων τθσ εκπαίδευςθσ
(διαχειριςτζσ και βαςικοί χριςτεσ / χριςτεσ) είναι:
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ, οργάνωςθ και προετοιμαςία κατάρτιςθσ /
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εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν του Φορζα.
Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και εποπτικοφ υλικοφ κατάρτιςθσ / εκπαίδευςθσ, με
βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν ετοιμότθτα των ςτελεχϊν του Φορζα να αξιοποιιςουν το
ςφςτθμα, και τον προςδοκϊμενο ρόλο ςτθν επιχειρθςιακι του αξιοποίθςθ.
Κατάρτιςθ / εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του Φορζα με βάςθ τον ρόλο τουσ ςτο Ζργο
τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου όςο και κατά τθν πλιρθ
επιχειρθςιακι του αξιοποίθςθ.
Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ και
ειςθγθτικά μζτρα για μεγιςτοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ του
ςυςτιματοσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ όλων των χρθςτϊν κα ξεκινιςει θ Εκτζλεςθ Δοκιμϊν
Αποδοχισ με τα ςενάρια δοκιμϊν που κα ζχουν καταρτιςκεί κατά τθ φάςθ τθσ Μελζτθσ
Εφαρμογισ. Κατά τθ διαδικαςία Εκτζλεςθσ Δοκιμϊν Αποδοχισ ελζγχεται πλιρωσ ςε ειδικό
χϊρο με τθ χριςθ των προκακοριςμζνων ςεναρίων θ λειτουργικότθτα του νζου
ςυςτιματοσ από τα ςτελζχθ του Ανακζτοντοσ Φορζα ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυμβοφλουσ.
Μετά το πζρασ τθσ Εκτζλεςθσ Δοκιμϊν και των πικανϊν διορκϊςεων που προζκυψαν από
αυτό μπορεί να αρχίςει θ δοκιμαςτικι παραγωγικι λειτουργία του Συςτιματοσ.

Ραραδοτζα
Τα προβλεπόμενα παραδοτζα είναι τα εξισ:
Αποτελζςματα δοκιμϊν και εγχειρίδια λειτουργίασ
Εγχειρίδια χριςθσ, άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ
Κατάρτιςθ χρθςτϊν ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ
Ραραμετροποίθςθ ςε περιβάλλον δοκιμϊν για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του
ςυςτιματοσ
Υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και
δυςλειτουργιϊν
Αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ για τθ φάςθ Δ (4)

Φάςθ Νο.

Δ’

Τίτλοσ

Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι
λειτουργία

Μινασ
Ζναρξθσ

11οσ

Μινασ Λιξθσ

12οσ

Στόχοι
Ζναρξθ δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ και διάκεςι του ςτουσ
Ρολίτεσ.
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Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ
Σηην περίοδο δοκιμαζηικής Παραγωγικής Λειηοσργίας, ηο ζύζηημα θα λειηοσργήζει ζε
πραγμαηικές ζσνθήκες εργαζίας.
Σηην περίοδο δοκιμαζηικής παραγωγικής λειηοσργίας ο ανάδοτος καλείηαι να παράζτει ηις
ακόλοσθες σπηρεζίες παραγωγικής λειηοσργίας:

Ραροχι υπθρεςιϊν Help Desk για το ωράριο λειτουργίασ τθσ Α/Α και του φορζα
λειτουργίασ.
Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ όςον αφορά το Ρλθροφοριακό ςφςτθμα και
τισ επιμζρουσ εφαρμογζσ του.
Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ on-the-job ςτουσ χριςτεσ και υποςτιριξθ ςτθ
μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα.

Ραραδοτζα
Τα προβλεπόμενα παραδοτζα είναι τα εξισ:
Δοκιμαςτικι Ραραγωγικι λειτουργία
Συνολικι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ

Α3.14

Ρίνακασ Ραραδοτζων

Α/Α
Ραραδοτζου
Ρ.1
Ρ.2
Ρ.3
Ρ.4
Ρ. 5
Ρ.6
Ρ.7
Ρ.8
Ρ.9

6

Τίτλοσ Ραραδοτζου
Μελζτθ Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ
Καταςτατικό ζργου (μζροσ τθσ
Μελζτθσ εφαρμογισ)
Μελζτθ Εφαρμογισ
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα (ζτοιμο για
πιλοτικι - εξοπλιςμόσ, λογιςμικό
ςυςτιματοσ, ζτοιμο λογιςμικό,
λογιςμικό, ςϊμα νομοκεςίασ)
Αποτελζςματα δοκιμϊν
εγχειρίδια λειτουργίασ
Εγχειρίδια χριςθσ
άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ
Κατάρτιςθ χρθςτϊν ςτισ λειτουργίεσ
του ςυςτιματοσ

Τφποσ
Ραραδοτζου6
Μελζτθ

Μινασ
Ραράδοςθσ7
2

Μελζτθ

2

Μελζτθ

4

Σφςτθμα

8

Αναφορά
Υλικό
Υλικό
Άλλο

8
8
8
8
Μζχρι και
10

υπθρεςία

Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), ΑΛ
(Άλλο)
7
Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του
Ζργου
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Ρ.10
Ρ.11
Ρ.12
Ρ.13
Ρ.14

περιβάλλον δοκιμϊν
Υποςτιριξθ δοκιμϊν & πιλοτικισ
Αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ για τθ
φάςθ δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ
λειτουργίασ
Υποςτιριξθ
δοκιμαςτικισ
παραγωγικισ λειτουργίασ
Συνολικι

Σφςτθμα
υπθρεςία

8
10

Αναφορά

10

Υπθρεςία

12

Αναφορά

12

Α3.15 Σθμαντικά Ορόςθμα Υλοποίθςθσ Ζργου
Α/Α

Τίτλοσ Οροςιμου

Μινασ
Επίτευξθσ

2

2

Ραράδοςθ
Μελζτθσ
εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ
Ραράδοςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ

3

Ραράδοςθ αρχικοφ ςυςτιματοσ

8

Ραράδοςθ ςυςτιματοσ προσ
χριςθ
Τελικι παράδοςθ ςυςτιματοσ
και οριςτικι παραλαβι

10

1

4

12

Μζκοδοσ
μζτρθςθσ τθσ
επίτευξθσ
Ζλεγχοσ
Α/Α
Ζλεγχοσ
Α/Α
Ζλεγχοσ
Α/Α
Ζλεγχοσ
Α/Α
Ζλεγχοσ
Α/Α

% επί του
ςυνολικοφ
κόςτουσ/
αμοιβισ8

από
από
από
από
από

Α4.Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν
Α4.1 Υπθρεςίεσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων - Λειτουργικόσ Σχεδιαςμόσ
Οι Υπθρεςίεσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων – Λειτουργικοφ Σχεδιαςμοφ παρζχονται ςτθν εναρκτιρια
Φάςθ του Ζργου και αποςκοποφν ςτο να αποκτιςει ο Ανάδοχοσ μια ςυνολικι εικόνα των
απαιτιςεων του Συςτιματοσ, των κυρίων δεδομζνων και των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν,
υφιςτάμενων αλλά και νζων. Θ επιτυχισ ολοκλιρωςι τουσ επθρεάηεται ςε ςθμαντικό βακμό από
τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των ςτελεχϊν του Ανακζτοντοσ Φορζα.
Στο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν Ανάλυςθσ Απαιτιςεων και Λειτουργικοφ Σχεδιαςμοφ, ο Ανάδοχοσ
καλείται να προβεί ςτθν επικαιροποίθςθ των απαιτιςεων του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Διάχυςθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτουσ
Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, αλλά και ςτον εντοπιςμό πρόςκετων αναγκϊν. Αυτό κα καταςτεί δυνατό
μζςω τθσ διεξαγωγισ ςειράσ ςυνεντεφξεων με επιλεγμζνα ςτελζχθ τθσ Α/Α και του φορζα

8

εφόςον θ ΑΑ επιλζξει τθ ςφνδεςθ παράδοςθσ προοδευτικϊν τμθμάτων λειτουργικότθτασ με αμοιβι
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λειτουργίασ, τα οποία κα βοθκοφν και κα υποςτθρίηουν τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τον
αναλυτικό προςδιοριςμό των απαιτιςεων.
Στο ίδιο πλαίςιο κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ ςε
επίπεδο λογικισ και φυςικισ αρχιτεκτονικισ. Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε μια
ολοκλθρωμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ, θ οποία κρίνεται απαραίτθτθ κατά τθν αρχικι φάςθ
ςχεδιαςμοφ κάκε ςφγχρονου πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ.

Α4.2 Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Λογιςμικοφ
Οι Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ λαμβάνουν χϊρα ςε διάφορεσ χρονικζσ
φάςεισ του Ζργου και περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ:
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ
Εγκατάςταςθ του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ και του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν
Οι δράςεισ αυτζσ ςυνίςτανται ςτθν προμικεια του εξοπλιςμοφ αλλά και ςτθν εγκατάςταςθ τόςο
του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και τθσ βάςθσ δεδομζνων όςο και του λογιςμικοφ των εφαρμογϊν
ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μεγίςτθ απόδοςθ του Συςτιματοσ.

Α4.3

Υπθρεςίεσ Ραραμετροποίθςθσ και Ανάπτυξθσ

Στο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν Ραραμετροποίθςθσ και Ανάπτυξθσ ο Ανάδοχοσ, με βάςθ τα
αποτελζςματα και τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, υποχρεοφται να παραμετροποιιςει ι /
και να αναπτφξει, όπου αυτό απαιτείται, το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διάχυςθσ
Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ, κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτονται πλιρωσ όλεσ οι απαιτιςεισ
του Ανακζτοντοσ Φορζα όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςτάδιο τθσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων –
Λειτουργικοφ Σχεδιαςμοφ.
Στόχοσ των Υπθρεςιϊν αυτϊν είναι να αναγνωριςκοφν από τον Ανάδοχο τα παρεχόμενα
ςυςτιματα και εφαρμογζσ που μποροφν να ικανοποιιςουν μζροσ των λειτουργιϊν που
απαιτοφνται, με απλι παραμετροποίθςθ και να παραμετροποιθκοφν ανάλογα.
Στισ περιπτϊςεισ που δεν αρκεί απλι παραμετροποίθςθ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων και
εφαρμογϊν, διότι θ παρεχόμενθ λειτουργικότθτα δεν δφναται να καλφψει πλιρωσ τισ δεδομζνεσ
απαιτιςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ, κα πρζπει να γίνει θ ανάπτυξθ του απαραίτθτου λογιςμικοφ.
Θα πραγματοποιθκοφν επίςθσ όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διάχυςθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ με τα
υφιςτάμενα Συςτιματα Ρλθροφορικισ. Τζλοσ, κα πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ για
τον ζλεγχο τθσ καλισ λειτουργίασ αυτοφ ωσ ενοποιθμζνο Σφςτθμα.
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ αναλφονται ςε δφο άξονεσ:
Ραραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ
Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ
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Α4.3.1 Παραμετροποίηςη Λογιςμικοφ
Θ υπθρεςία αυτι αφορά ςτθν αναγνϊριςθ και υλοποίθςθ των Συςτθμάτων και Υποςυςτθμάτων,
που μποροφν με κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ να ικανοποιιςουν μζροσ ι ενδεχομζνωσ το
ςφνολο των λειτουργικϊν απαιτιςεων τθσ Α/Α.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ ο Ανάδοχοσ οφείλει να:
αναγνωρίςει τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του Ανακζτοντα Φορζα, οι οποίεσ μποροφν να
καλυφκοφν με απλι παραμετροποίθςθ,
αναγνωρίςει τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ,
κακορίςει τισ τιμζσ των παραμζτρων,
παραμετροποιιςει τα επιμζρουσ Συςτιματα και Υποςυςτιματα ςφμφωνα με τισ τιμζσ των
παραμζτρων,
εκτελζςει ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ με τισ παραμζτρουσ αυτζσ
Α4.3.2 Ανάπτυξη Λογιςμικοφ
Θ υπθρεςία αυτι αφορά ςτθν αναγνϊριςθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων τθσ Α/Α και του
Φορζα λειτουργίασ, οι οποίεσ δεν καλφπτονται με απλι παραμετροποίθςθ και απαιτοφν
ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Για τισ απαιτιςεισ αυτζσ, λαμβάνει χϊρα θ ανάλυςθ, ο ςχεδιαςμόσ και θ
ανάπτυξθ του απαιτοφμενου λογιςμικοφ.
Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να:
αναγνωρίςει τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ Α/Α και του Φορζα λειτουργίασ, οι οποίεσ
απαιτοφν ανάπτυξθ λογιςμικοφ,
ςχεδιάςει λογικά τθ βάςθ δεδομζνων, ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ αυτζσ,
μοντελοποιιςει τα προσ ανάπτυξθ υποςυςτιματα,
αναλφςει και καταγράψει λεπτομερϊσ, τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ανά κατθγορία
χρθςτϊν (οι εργαςιϊν),
εκπονιςει το τελικό Τεφχοσ Σεναρίων Χριςθσ με βάςθ όςα καταγράφθκαν και
οριςτικοποιικθκαν ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ,
υλοποιιςει το φυςικό ςχεδιαςμό τθσ Βάςθσ Δεδομζνων ςφμφωνα με τον λογικό
ςχεδιαςμό που ζχει προθγθκεί,
προβεί ςε επίδειξθ, αναςκόπθςθ και οριςτικοποίθςθ των διεπαφϊν χριςτθ, ςφμφωνα με
τισ παρατθριςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα,
αναπτφξει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, του
Τεφχουσ Σεναρίων Χριςθσ και των τελικϊν διεπαφϊν χριςτθ,

Α4.4 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τον τρόπο ειςαγωγισ όλων των ςτοιχείων τθσ
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ςτο Σφςτθμα και να προβεί ςτθ μετάπτωςθ όλων των δεδομζνων .
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Θ μελζτθ και προετοιμαςία τθσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων αποτελεί αντικείμενο τθσ Α’ Φάςθσ
του Ζργου ενϊ θ υλοποίθςθ τθσ μετάπτωςθσ αναμζνεται να ξεκινιςει και να ολοκλθρωκεί κατά
τθ Β’ Φάςθ.
Σημαντική Επιςήμανςη
Επιςθμαίνεται ότι ςτο αντικείμενο του Ζργου περιλαμβάνεται θ ψθφιοποίθςθ νόμων, προεδρικϊν
διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. από χαρτί. Το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ νομοκεςίασ όπωσ κα
οριςτικοποιθκεί κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ κα παραςχεκεί από τον Κφριο του Ζργου ςτον
Ανάδοχο είτε ςε χάρτινθ μορφι, είτε ςε ψθφιακζσ εικόνεσ, είτε ςε επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι
μορφι για χριςθ από το ζτοιμο λογιςμικό διαχείριςθσ νομοκεςίασ.
Τα τεχνικά αποτελζςματα τα οποία προςδοκόνται από τισ υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ είναι:
Να ζχουν ξεκακαριςτεί τα αδρανι δεδομζνα από τα βαςικά αρχεία που παρουςιάηουν
τζτοιο πρόβλθμα.
Τα απαραίτθτα δεδομζνα όλων των υφιςτάμενων προσ αντικατάςταςθ ςυςτθμάτων να
ζχουν μεταφερκεί εγκαίρωσ ςτo νζo Σφςτθμα, ϊςτε να ξεκινιςουν τθν Ραραγωγικι τουσ
Λειτουργία ςτον προβλεπόμενο χρόνο.
Τα λειτουργικά αποτελζςματα τα οποία προςδοκόνται από τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ είναι θ
γρθγορότερθ και ευκολότερθ διαχείριςθ των επεξεργαςμζνων δεδομζνων από τουσ χριςτεσ και
κατά ςυνζπεια θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ.

Α4.5 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ και Ρροετοιμαςίασ για Ραραγωγικι Λειτουργία Ριλοτικι Λειτουργία
Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ είναι βαςικζσ για τθν υλοποίθςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Διάχυςθσ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ 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 το Σφςτθμα κακϊσ και θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ
για το Σφςτθμα εντόσ τθσ Α/Α και του φορζα λειτουργίασ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ
αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ λειτουργία, θ διαχείριςθ και θ ςυντιρθςι του.
Οι Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο κα καλφψουν κατ’
ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ Ομάδεσ – Στόχουσ:
Διαχειριςτζσ του Συςτιματοσ
Επιλεγμζνουσ Χριςτεσ του Συςτιματοσ (εςωτερικοί χριςτεσ),
Σφνολο Τελικϊν Χρθςτϊν του Συςτιματοσ (εξωτερικοί χριςτεσ).
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,
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ο κακοριςμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ για κάκε Ομάδα – Στόχο (κεματολογία,
διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, κλπ),
θ ςφνταξθ των Εγχειριδίων Κατάρτιςθσ, που αφοροφν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ,
ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ που πρόκειται
να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διενζργεια των προγραμμάτων κατάρτιςθσ,
ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί
και κα πρζπει να διανεμθκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τόςο ςε θλεκτρονικι όςο και ςε
φυςικι μορφι,
θ διενζργεια των ςεμιναρίων κατάρτιςθσ.
Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε χρόνο που κα οριςκεί από κοινοφ μεταξφ Αναδόχου
και του Ανακζτοντα Φορζα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ εργαςίεσ των χρθςτϊν αλλά και
τυχόν άλλα προγράμματα εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ άλλων Ζργων πλθροφορικισ του
Ανακζτοντα Φορζα. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιιςει τθν εκπαίδευςθ ςτο κατάλλθλα
διαμορφωμζνο περιβάλλον Δοκιμϊν Αποδοχισ / Εκπαιδεφςεων, το οποίο κα ζχει εφοδιάςει με
τα κατάλλθλα δεδομζνα και να διαςφαλίςει ότι οποιαδιποτε ενζργεια γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ
εκπαίδευςθσ δεν επθρεάηει τα άλλα περιβάλλοντα οφτε απειλεί τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων
που κα ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα Ραραγωγικισ Εκμετάλλευςθσ.
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.
Οι υπθρεςίεσ προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία ςτοχεφουν ςτον ζλεγχο τθσ καλισ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ από τουσ μελλοντικοφσ του χριςτεσ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για το
ςτάδιο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ, από ζνα υποςφνολο των χρθςτϊν, βάςει
μιασ ςειράσ από προκακοριςμζνα, εκτεταμζνα ςενάρια ελζγχου που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα
User Acceptance Tests.
Θ προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία του Συςτιματοσ 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.
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Για τθ προετοιμαςία για παραγωγικι λειτουργία χρθςιμοποιείται το μεγαλφτερο μζροσ
των διακζςιμων δεδομζνων που κα ενταχκοφν ςτθν 4θ Φάςθ - Ραραγωγικι Λειτουργία
του Συςτιματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ ζγκαιρθ προμικεια και θ
εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ που ςυνκζτει το περιβάλλον δοκιμϊν αποδοχισ /
εκπαιδεφςεων.
Ο Ανάδοχοσ, ςτθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο τθσ προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία
του Συςτιματοσ, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
να βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ του Ανακζτοντοσ Φορζα,
να διακζςει προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και επιχειρθςιακζσ γνϊςεισ για τθν
υποςτιριξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ
του Συςτιματοσ,
να ελζγχει τθν καλι λειτουργία του Συςτιματοσ (ενδεικτικά αναφζρονται):
 τισ κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν
 τισ ρυκμίςεισ του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ
 τισ ρυκμίςεισ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων
 τισ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ
 τθ φυςικι ανταπόκριςθ του Συςτιματοσ
 οποιαδιποτε άλλθ παράμετρο επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του Συςτιματοσ
 τισ τελικζσ ρυκμίςεισ του Συςτιματοσ
να διορκϊςει τυχόν λάκθ του Συςτιματοσ 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 Συςτιματοσκαι να ενθμερϊνει τα αρχεία βοικειασ
του Συςτιματοσ (online help),
Σε περίπτωςθ που, κατά τθν περίοδο προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία, εμφανιςκοφν
προβλιματα ι διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ και
αναπροςαρμογζσ, ϊςτε το Σφςτθμα, μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, να είναι ζτοιμο
για κζςθ ςε Ραραγωγικι Λειτουργία, ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων που καλφπτονται
από το Σφςτθμα.
Βαςικά κριτιρια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ προετοιμαςίασ για παραγωγικι λειτουργία του
Συςτιματοσ είναι:
να εντοπιςτοφν και να απαλειφκοφν όλα τα τεχνικά λάκθ του λογιςμικοφ του Συςτιματοσ
(debugging),
να εντοπιςτοφν και να απαλειφκοφν τα κρίςιμα λειτουργικά λάκθ (critical functional
errors) του Συςτιματοσ τα οποία επθρεάηουν άμεςα τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του
Ανακζτοντοσ Φορζα.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου προετοιμαςίασ για κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τθν Τεχνικι και Λειτουργικι Τεκμθρίωςθ του
Συςτιματοσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτον Ανακζτοντα Φορζα.
Σε αυτι υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται:
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Εγχειρίδια χριςτθ (user manuals), τα οποία κα περιγράφουν αναλυτικά τισ λειτουργίεσ
του Συςτιματοσ , τθν πλοιγθςθ του χριςτθ, το γραφικό περιβάλλον, ςενάρια χριςθσ τα
οποία να καλφπτουν πλιρωσ τθ λειτουργικότθτα του Συςτιματοσ, κλπ.
Τεχνικι τεκμθρίωςθ, όπου περιλαμβάνονται θ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι τθσ δομισ
του Συςτιματοσ, οδθγίεσ διαχείριςθσ, οδθγίεσ αςφαλείασ, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ, κλπ. Ραράλλθλα, κα περιλαμβάνονται οδθγίεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ
χρθςτϊν (ρόλοι χρθςτϊν, διαχείριςθ κωδικϊν, δικαιϊματα πρόςβαςθσ, κλπ). Τζλοσ, ςτθν
τεχνικι τεκμθρίωςθ κα αναλφονται οι δυνατότθτεσ και ο τρόποσ διαςφνδεςθσ του
Συςτιματοσ με τρίτα ςυςτιματα.
Άλλθ τεκμθρίωςθ, που κα κρικεί από τον Ανάδοχο ωσ απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ και
τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ μετά τθν Ραραλαβι του
Συςτιματοσ.
Το ςφνολο τθσ τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ των
εγχειριδίων καταςκευαςτϊν εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, για τα οποία είναι
επικυμθτι θ ελλθνικι γλϊςςα, και των όρων τθσ τεχνικισ τεκμθρίωςθσ που δε δφναται να
αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Α4.6 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Αν και ςε αυτό το ζργο δεν προβλζπονται υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ (πολιτϊν,
επιχειριςεων κλπ), αν θ ανακζτουςα αρχι ι ο φορζασ λειτουργίασ ηθτιςουν τθν ςυνδρομι του
αναδόχου για τα κζματα αυτά κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ι μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου
εγγφθςθσ, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιαςτεί το μζχρι τότε ζργο ι/και τα
αποτελζςματα του ςε τρίτουσ.

Α4.7 Υπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ
Σκοπόσ των Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ είναι θ υποςτιριξθ τθσ Α/Α και
του φορζα λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ 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.
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 δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ 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.
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Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτο ςφνολο του Συςτιματοσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να
επικαιροποιιςει, όταν και όπου αυτό απαιτείται, τθν τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ και να
παραδϊςει ςτον Ανακζτοντα Φορζα τθν επικαιροποιθμζνθ ςειρά Τευχϊν Τεχνικισ και
Λειτουργικισ Τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ.

Α4.8 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Ωσ ΡΕΣ (Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ – Συντιρθςθσ) ορίηεται θ ςυνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και
Συντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και με χρονικι διάρκεια ζξθ (6) ετϊν.
Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ είναι ενόσ (1) ζτουσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι του
ζργου.
Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον
ΦΟΕΑ για τον οποίο προορίηεται το Ζργο Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν
Ρερίοδο Εγγφθςθσ.
Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ και λιγει με
τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ.
Σθμείωςθ 1: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται
υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ.
Σθμείωςθ 2: Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να προςφζρουν Ρερίοδο Εγγφθςθσ
μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το
ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για ακζραιο αρικμό ετϊν.
Οι υπθρεςίεσ τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ αφοροφν ςτο ςφνολο του Ζργου, αλλά παρζχονται δωρεάν.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι και ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτισ προδιαγραφζσ,
λειτουργία του Συςτιματοσ (εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, λογιςμικοφ εφαρμογϊν) κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
προβεί ςτθν αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των οποιωνδιποτε λειτουργικϊν και τεχνικϊν
προβλθμάτων παρουςιαςτοφν ςτο ςφςτθμα, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
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.
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o Ραροχι οποιαςδιποτε εργαςίασ ι ανταλλακτικϊν απαιτθκοφν προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν.
 Για το λογιςμικό (εφαρμογϊν και ςυςτιματοσ):
o Διάγνωςθ και αποκατάςταςθ των προβλθμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.
o Ρροςαρμογι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςτισ μεταβολζσ του Νομοκετικοφ και
Κανονιςτικοφ πλαιςίου.
o Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ διορκωτικϊν ενθμερϊςεων
(patches) και / ι βελτιϊςεων και διορκϊςεων (bug fixing) του λογιςμικοφ
εφαρμογϊν.
o Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ νζων εκδόςεων του
λογιςμικοφ. Θ παράδοςθ κάκε νζασ ζκδοςθσ κα κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον
ςυνοδεφεται από τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ενθμερϊςεισ τθσ αντίςτοιχθσ
τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, κ.λπ.) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
o Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ
ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτο λογιςμικό εφαρμογϊν, οι επεμβάςεισ
αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ.
o Επανεγκατάςταςθ κατεςτραμμζνου (corrupted) λογιςμικοφ.
o Βελτιςτοποίθςθ (tuning) του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο για τθν
διατιρθςθ των απαιτοφμενων επιπζδων απόδοςθσ, αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ.
o Τθλεφωνικι και τεχνικι υποςτιριξθ κακϊσ και υποςτιριξθ μζςω e-mail.
 Για τον εξοπλιςμό:
o Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
 Τεχνικι Υποςτιριξθ:
o Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk.
o On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν
απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να
προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου.
1. Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.
2. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςε νζεσ εκδόςεισ του λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ ι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων ςτα
οποία βαςίηεται το ςφςτθμα.
3. Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα του
ςυςτιματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι πρζπει να καλφπτεται το ςφνολο του εξοπλιςμοφ (περιβάλλον εκπαίδευςθσ,
ελζγχου, ανάπτυξθσ, παραγωγικό).

Α4.9 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.
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Α4.10 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
καλφτερθσ διαςφάλιςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επιςθμαίνεται ότι οι προτάςεισ του Αναδόχου
δεν δεςμεφουν τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Σχζδιο τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τον παρόντα διαγωνιςμό και του
ςυμπεριλαμβανομζνου ς’ αυτι SLA παρατίκενται ςτο Μζροσ C τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Το τελικό ςυμβόλαιο SLA κα οριςτικοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον
Ανάδοχο μζχρι το τζλοσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.
Το SLA, καλφπτει τθν 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 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ
Α5.1.1 Γενικά
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λεπτομερζσ
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ με τισ κφριεσ φάςεισ υλοποίθςθσ, περιγραφζσ εργαςιϊν και
παραδοτζων, αναλυτικζσ χρονικζσ περιόδουσ υλοποίθςθσ, ανκρϊπινουσ πόρουσ (ρόλοι / ομάδεσ
ζργου) και αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και τα κφρια ορόςθμα του Ζργου.
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
Μθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου (progress reports) ςχετικά με τισ δράςεισ του και τισ διαδικαςίεσ
εκτζλεςθσ του Ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται:
θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου
θ ορκι, και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν ΕΡΡΕ για τθν πρόοδο του Ζργου κα διεξάγονται ςε
μθνιαία βάςθ.
Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει ςε κάκε ςυνάντθςθ τθν Αναφορά
Ρροόδου του Ζργου, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου.
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Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΡΕ μπορεί να ςυγκαλζςει ζκτακτεσ
ςυναντιςεισ εάν κρικεί απαραίτθτο.
Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα πρακτικά των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου
και κα τα αποςτζλλει ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ και ςτθν ΕΡΡΕ.
Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ εφαρμόηει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, κα πρζπει να
ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τθν εν λόγω διαδικαςία με τα ζντυπά τθσ, ι ςε περίπτωςθ
χριςθσ λογιςμικοφ, να γίνει ςχετικι αναφορά.

Α5.1.2 Βαςικζσ Αρχζσ Οριςτικοποίθςθσ Ρροδιαγραφϊν
Το παραπάνω ςφςτθμα υλοποιείται υπό μορφι ενοτιτων εργαςιϊν (πακζτων λειτουργικότθτασ)
που τίκενται ςε εφαρμογι, βάςει των αναγραφομζνων και ςτθν ενότθτα «πίνακασ παραδοτζων».
Ο Ανάδοχοσ ςυνεπϊσ οφείλει:
 Να παρουςιάςει, ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ζνα κεντρικό ςχεδιαςμό του
ςυςτιματοσ.
 Για κάκε ενότθτα (πακζτο λειτουργικότθτασ) να κατακζςει ςε εφλογο χρόνο πριν από τθν
υλοποίθςι τθσ ζνα λεπτομερζσ ςχζδιο που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά):
o Τθν περιγραφι, ςτοχοκζτθςθ και οριοκζτθςθ τθσ λειτουργικότθτασ
o Τισ προχποκζςεισ, κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ, κινδφνουσ και πόρουσ
υλοποίθςισ τθσ
o ακριβζσ χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
o Ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ τυχόν απαιτοφμενων κωδικοποιιςεων (πλιρθσ
ανάπτυξθ ςτα ελλθνικά)
o Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ
o Σθμεία απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ επί
αυτϊν, όπωσ (ενδεικτικά): κανόνεσ εκκακάριςθσ, κανόνεσ ορκισ ςυνταγογράφθςθσ
κλπ.
o Και γενικότερα κάκε άλλο ςτοιχείο που είναι απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ τθσ
λειτουργικότθτασ.
Σε κάκε περίπτωςθ το ςχζδιο αυτό πρζπει να περιλαμβάνει πρόβλεψθ του απαραίτθτου χρόνου
που απαιτείται ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να προβεί, μεταξφ άλλων, ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:
1. Ελζγχου των ςχεδίων και προδιαγραφϊν (πριν από τθν υλοποίθςθ του πακζτου
λειτουργικότθτασ)
2. Ελζγχων και δοκιμϊν παραλαβισ (μετά τθν υλοποίθςθ του πακζτου
λειτουργικότθτασ από τον Ανάδοχο, βάςει ενόσ προκακοριςμζνου πλάνου δοκιμϊν
και ελζγχων).
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να περιγράψουν αναλυτικά τθν προςζγγιςι τουσ για τθν όλθ
διαδικαςία, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
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Α5.1.3 Διαχείριςθ Αλλαγϊν
Οι αλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εντάςςονται ςε ζνα οργανωμζνο
ςχζδιο διαχείριςθσ αλλαγϊν. Τα αιτιματα αλλαγϊν μπορεί να τίκενται είτε από τον Ανάδοχο είτε
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να αφοροφν είτε μεταβολζσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ
λειτουργικότθτασ είτε μεταβολζσ ςε λειτουργικότθτεσ ιδθ ςε χριςθ.

Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, Σχεδιαςμοφ και Υλοποίθςθσ του Ζργου
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ
για το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα
διακζςει, με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου δραςτθριοποίθςισ του και του χρόνου
απαςχόλθςισ του ςτο ζργο. Τυχόν μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελοφν πάντα
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Α/Α του ζργου.
Στθν παροφςα ενότθτα περιγράφονται οι αρμοδιότθτεσ και οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ του
προςωπικοφ του Αναδόχου ανάλογα με τθ κζςθ του ςτο ζργο. Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου,
που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα αποτελείται από:
Το Διευκυντι Ζργου (Project Director)
Τον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου (Project Manager)
Τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρουςιάςει ςε πίνακα, υπόδειγμα του οποίου παρατίκεται ςτο
Ραράρτθμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν Ομάδα Ζργου,
που κα απαςχολθκεί ςτθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ για κάκε
Φάςθ του Ζργου.
Τα αναγκαία ςτοιχεία, που κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο Ρίνακα για κάκε
μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, είναι το ονοματεπϊνυμο του ςτελζχουσ, θ εταιρία ςτθν οποία ανικει ι
με τθν οποία ςυνεργάηεται και θ ειδικότθτά του, με τθν οποία κα αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Ζργου. Οι ειδικότθτεσ των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα ακολουκοφν τθν ακόλουκθ
κατθγοριοποίθςθ (ενδεικτικόσ κατάλογοσ):
ζνασ Υπεφκυνοσ Ανάπτυξθσ web Εφαρμογϊν
ζνασ Υπεφκυνοσ Βάςθσ Δεδομζνων
ζνασ Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
δφο Νομικοί με επιχειρθςιακι γνϊςθ ςε κζματα κωδικοποίθςθσ νομοκεςίασ
ζνασ Ειδικόσ με επιχειρθςιακι γνϊςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ςτισ περιοχζσ
Συντάξεων και Ραροχϊν)
Αναλυτι/ζσ
Ρρογραμματιςτι/ζσ
Τεχνικό/οφσ Βάςεων Δεδομζνων
Σφμβουλοσ/οι
Διοίκθςθ / Διαχείριςθ Ζργου
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Στθν Ομάδα Ζργου μποροφν να ςυμμετζχουν και όποιεσ άλλεσ ειδικότθτεσ ςτελεχϊν κεωρεί ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ότι κα ςυμβάλλουν ςτθν πλθρότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου και ςτθ βζλτιςτθ
υλοποίθςθ του Ζργου.
Στον Ρίνακα κα πρζπει, επίςθσ, να παρουςιάηεται ο όλοσ (Διευκυντισ Ζργου ι Υπεφκυνοσ
Υλοποίθςθσ ι Μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου) και οι αρμοδιότθτεσ που πρόκειται να αναλάβει κάκε
ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία και οργάνωςθ του Ζργου.
Τζλοσ, κα πρζπει να αναφζρεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ ανκρωπομθνϊν απαςχόλθςθσ για κάκε
ςτζλεχοσ ανά φάςθ του Ζργου και το ςφνολο των ανκρωπομθνϊν απαςχόλθςθσ, που απαιτοφνται
για κάκε Φάςθ του Ζργου.
Οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και οι δεξιότθτεσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου των
υποψιφιων Αναδόχων κα πρζπει να αναφζρονται ςε αντίςτοιχα βιογραφικά ςθμειϊματα, με
βάςθ το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και κα τεκμθριϊνονται:
1. από το πλικοσ και τθν ευρφτθτα του αντικειμζνου των ζργων, ςτα οποία ςυμμετείχαν,
2. από τθ χρονικι διάρκεια εναςχόλθςισ τουσ με ςχετικά κζματα, κακϊσ και
3. από τθν κατοχι κζςθσ ευκφνθσ (π.χ. Μζλοσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου, Επιςτθμονικόσ
Υπεφκυνοσ, Τεχνικόσ διευκυντισ, Μζλοσ Ομάδασ Ζργου, κλπ) ςε ςχετικά ζργα.

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει, ςτθν προςφορά του, να περιγράψει με ςαφινεια τα
ακόλουκα:
Τθ μεκοδολογία διοίκθςθσ ζργων, που κα χρθςιμοποιιςει ςτο Ζργο (project management
methodology),
Τα παραδοτζα διοίκθςθσ ζργου, που κα παραδίδει ςτον Ανακζτοντα Φορζα, κατά τθ
διάρκεια του ζργου,
Τισ κακιερωμζνεσ τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ και πρότυπα διαχείριςθσ ποιότθτασ (π.χ. ISO
9000), που κα χρθςιμοποιιςει,
Τισ διεπαφζσ και ςυνεργαςίεσ με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθ ςυνζχεια, περιγράφονται αναλυτικότερα οι αρμοδιότθτεσ και οι δεξιότθτεσ για κάκε
προβλεπόμενο ρόλο ςτο Σχιμα διοίκθςθσ του Ζργου. Για κάκε ςτζλεχοσ, που αναλαμβάνει
κάποιο από τουσ διοικθτικοφσ ρόλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου (και κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτουσ
χϊρουσ τθσ Α/Α ι του φορζα), κα πρζπει να οριςτεί και αντίςτοιχοσ αναπλθρωτισ, μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο, για περιπτϊςεισ κωλφματοσ παρουςίασ του ιδίου.
Σε κάκε περίπτωςθ:
H αντικατάςταςθ από τον αναπλθρωτι κα μπορεί να γίνεται για ςυγκεκριμζνο
βραχυπρόκεςμο διάςτθμα και μετά από ενθμζρωςθ τθσ Α/Α,
Θ Α/Α, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία των ςτελεχϊν να επιτελζςουν επιτυχϊσ
τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ,
που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι του,
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει το Διευκυντι Ζργου, τον
Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου, τθν ομάδα ζργου και τουσ Ειδικοφσ Εμπειρογνϊμονεσ κακ'
όλθ τθ διάρκεια του Ζργου με τθν αίρεςθ τθσ αντικατάςταςισ τουσ από άλλα ιςοδφναμων
δεξιοτιτων και εμπειρίασ μόνο μετά από γραπτι αίτθςθ προσ τθν Α/Α και τθ ςφμφωνθ
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ζγγραφθ αποδοχι αυτοφ. Ειδικότερα, απαιτείται γραπτι αίτθςθ του Αναδόχου
τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν από τθν προβλεπόμενθ αντικατάςταςι τουσ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που
κα δθλϊςει ςτθν προςφορά του. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ αυτϊν ςε
ποςοςτό ωσ 30% μόνο μετά από γραπτι αίτθςθ προσ τον Ανακζτοντα Φορζα και τθ
ςφμφωνθ ζγγραφθ αποδοχι αυτοφ.

Α5.2.1 Διευκυντισ Ζργου (Project Director)
Ο Διευκυντισ Ζργου είναι αρμόδιοσ για:
το γενικό ςχεδιαςμό και εποπτεία του Ζργου,
τθν εκπροςϊπθςθ του Ζργου ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ,
τθ γενικότερθ διοίκθςθ του Ζργου με ενεργι ςυμμετοχι ςε Επιτροπζσ Διοίκθςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου,
να δεςμεφει τον Ανάδοχο ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ και τθσ
υλοποίθςθσ του Ζργου.
Ο Διευκυντισ Ζργου υποςτθρίηει κατά περίπτωςθ τισ εργαςίεσ του Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ και
των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου.
Θ καταλλθλότθτα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Διευκυντι Ζργου κα αξιολογθκεί με βάςθ
τα ακόλουκα:
Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και τουλάχιςτο 10 ετϊν επαγγελματικι εναςχόλθςθ
ςε κζςεισ Project Management ςυναφϊν ζργων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςε
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Θα εκτιμθκεί θ φπαρξθ ςυναφϊν με το αντικείμενο του ζργου
μεταπτυχιακϊν τίτλων,
Γνϊςθ μεκοδολογιϊν Project Management και κατανόθςθ των ςυναφϊν προτφπων και
διαδικαςιϊν, που καλφπτουν κζματα ποιότθτασ, ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και
τεχνικά και οικονομικά κζματα. Θ γνϊςθ ςε Project Management κα τεκμθριϊνεται με τθν
ανάλθψθ τθσ ςυνολικισ ευκφνθσ ςθμαντικϊν ζργων πλθροφορικισ,
Εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και το ςχεδιαςμό μεγάλων ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, που
καλφπτουν όλεσ τισ πτυχζσ τουσ (ςτρατθγικι, επιχειρθςιακό περιβάλλον, τεχνολογίεσ
τθλεπικοινωνιϊν και πλθροφορικισ, αναδιοργάνωςθ κλπ),
Γνϊςθ εφαρμογισ δομθμζνων μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ,
Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ.
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να υπάρχει ςαφισ αναφορά και αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ για το
ςτζλεχοσ, που κα αναπλθρϊνει το Διευκυντι Ζργου.
Άλλα προςόντα του Διευκυντι Ζργου, που κα ςυνεκτιμθκοφν, είναι τα εξισ:
επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτθ Διοίκθςθ Ζργων (Project Management) με αντίςτοιχεσ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ,
ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου Επιχειρθςιακοφ αντικειμζνου.
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Α5.2.2 Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου (Project Manager)
Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου είναι αρμόδιοσ για:
τθν κακθμερινι διοίκθςθ και εποπτεία του Ζργου,
το ςυντονιςμό των δράςεων τθσ Ομάδασ Ζργου,
τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Ζργου,
τθν τιρθςθ του ςυμβατικοφ χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου,
τθ διαρκι επικοινωνία με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ,
τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και με ποιότθτα εκτζλεςθσ του Ζργου ςε κακθμερινι
βάςθ,
τθ διαχείριςθ και ςυντονιςμό των εργαςιϊν και παραδοτζων του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ακινιτων,
τθ διαχείριςθ των κινδφνων (risks), τθν πικανότθτα, τθ βαρφτθτα και τισ ενζργειεσ για τθ
μείωςθ / αποφυγι τζτοιων κινδφνων,
τισ περιοδικζσ Αναφορζσ τθσ Ρροόδου του ζργου,
τθν κατάρτιςθ και υποβολι Ρρογραμμάτων Εκπαίδευςθσ,
το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν δοκιμϊν Αποδοχισ,
τθ διαχείριςθ αλλαγϊν.
Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Ζργου κα πρζπει να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ
του Ανακζτοντα Φορζα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου και κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ των
εργαςιϊν του Ανάδοχου.
Θ καταλλθλότθτα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ Ζργου κα
αξιολογθκεί με βάςθ τα ακόλουκα:
Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και τουλάχιςτον 8 ετϊν επαγγελματικι εναςχόλθςθ
ςε κζςεισ Project Management ςυναφϊν ζργων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςε
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Θα εκτιμθκεί θ φπαρξθ ςυναφϊν με το αντικείμενο του ζργου
μεταπτυχιακϊν τίτλων.
Γνϊςθ χριςθσ και αξιοποίθςθσ τεχνικϊν Διοίκθςθσ Ζργου (Project Management) για τον
προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των επιμζρουσ Φάςεων του Ζργου
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ζργα Οργάνωςθσ, Διαχείριςθσ και Ρλθροφορικισ,
Γνϊςθ διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Θ γνϊςθ αυτι κα τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι
ςε ςθμαντικά ζργα πλθροφορικισ, και ςτα οποία θ απαςχόλθςθ των ςτελεχϊν καλφπτει
κζματα, όπωσ τρόποι επικοινωνίασ επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ, ςτελζχωςθ και
κακοριςμόσ ρόλων και υπευκυνοτιτων, εξαςφάλιςθ αρμονικισ ςυνεργαςίασ,
προςδιοριςμόσ / αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυνεργαςίασ και εν γζνει οποιαδιποτε
κζματα άπτονται τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων,
Επαγγελματικι δραςτθριοποίθςθ με τθν οργάνωςθ και ςτο ςχεδιαςμό μεγάλων
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, κατά προτίμθςθ ςτο ςχετικό τθσ ςφμβαςθσ αντικείμενο
Γνϊςθ εφαρμογισ δομθμζνων μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ,
Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ.
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να υπάρχει ςαφισ αναφορά και αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ για το
ςτζλεχοσ, που κα αναπλθρϊνει τον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου.
Άλλα προςόντα του Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ Ζργου, που κα ςυνεκτιμθκοφν, είναι τα εξισ:
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επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτθ Διοίκθςθ Ζργων (Project Management) και αντίςτοιχεσ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ,
ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου Επιχειρθςιακοφ αντικειμζνου

Α5.2.3 Μζλθ Ομάδασ Ζργου
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςυμμετζχουν ςτισ αναγκαίεσ ομάδεσ εργαςίασ ανά Φάςθ του Ζργου
και είναι υπεφκυνα για τθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ (μελζτθ, ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, τροποποίθςθ,
παραμετροποίθςθ, μετάβαςθ) και υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ Επιχειρθςιακισ
Υποςτιριξθσ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ, τθν οργάνωςθ και εκτζλεςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ και γενικότερα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που τουσ ανατίκενται βάςει του
προγραμματιςμοφ του Ζργου. Θα πρζπει να αναφερκοφν από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ τα
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο.
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα παρζχουν:
λειτουργικι και τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου,
ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τα ποςοςτά ολοκλιρωςθσ του ζργου,
ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τισ όποιεσ αποκλίςεισ από τα ςυμβατικά
ποιοτικά πρότυπα,
ενθμζρωςθ ςτον Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ Ζργου για τεχνικά και οργανωτικά προβλιματα.
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εναςχόλθςθ με ζνα ι
περιςςότερα από τα ακόλουκα γνωςτικά αντικείμενα:
Στρατθγικό Σχεδιαςμό Ρλθροφορικισ, με ζμφαςθ ςε αντίςτοιχα ζργα ςε μεγάλουσ
οργανιςμοφσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα.
Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ, Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ.
Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριακϊν Υποδομϊν (hardware, systems software, data
communications).
Τεχνολογίεσ Λογιςμικοφ και Μεκοδολογίεσ Ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, με
ζμφαςθ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ τεχνικισ αρχιτεκτονικισ και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν.
Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ και Σχεδιαςμόσ και Διενζργεια Ελζγχων
Αποδοχισ.
Κωδικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ νομοκεςίασ
Θζματα Συντάξεων και Ραροχϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
Οι προαναφερκείςεσ γνωςτικζσ περιοχζσ κα πρζπει να καλφπτονται ςυνολικά από τα Μζλθ τθσ
Ομάδασ Ζργου. Θ εναςχόλθςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω περιοχζσ κα πρζπει
να είναι ςυνολικά τουλάχιςτον 10 ετϊν και κα τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςθμαντικά
ζργα πλθροφορικισ και ςτα οποία θ απαςχόλθςθ των ςτελεχϊν καλφπτει τισ περιοχζσ αυτζσ.
Εκτόσ από τθν εναςχόλθςι τουσ με τα προαναφερκζντα γνωςτικά αντικείμενα, θ επάρκεια –
καταλλθλότθτα των δεξιοτιτων των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα αξιολογθκεί και με βάςθ τα
ακόλουκα:
πανεπιςτθμιακι κατάρτιςθ, κατά προτίμθςθ ςτουσ τομείσ με ςυνάφεια με το ζργο. Τυχόν
κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το ρόλο τουσ ςτο Ζργο
κα ςυνεκτιμθκεί,
θ ςυμμετοχι ςε Ζργα παρόμοιου μεγζκουσ και επιχειρθςιακοφ αντικειμζνου.
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Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ
Οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν με τθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ ςχζδιο τθσ προτεινόμενθσ
μεκοδολογίασ διοίκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του ζργου που κα πρζπει να περιλαμβάνει:
Το οργανόγραμμα τθσ δομισ διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ του Ζργου και ςφντομθ περιγραφι
κάκε οντότθτασ.
Τθ μεκοδολογία επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Τισ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα εφαρμοςτοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των δοκιμαςιϊν αποδοχισ επιμζρουσ υποςυςτθμάτων και του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ
(unit testing, system testing, user acceptance testing, πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ χρθςτϊν,
πιςτοποίθςθ τθσ ορκότθτασ των δεδομζνων που μετζπεςαν ςτο νζο ςφςτθμα, κ.ο.κ.)
Τισ διαδικαςίεσ περιοδικισ αναφοράσ τθσ προόδου εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του
ζργου.
Διαςφάλιςη Ποιότητασ
Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να ικανοποιιςει αφενόσ τισ απαιτιςεισ
ποιότθτασ του ζργου και των αποτελεςμάτων αυτοφ, αφετζρου τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ με
τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ζργου βαςιηόμενο ςε
αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα.
Ωσ «Ροιότθτα» ςτο παρόν ζργο μπορεί να χαρακτθριςτεί το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ του
Αναδόχου ωσ προσ τισ απαιτιςεισ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ Ρροκιρυξθσ και τθσ
Σφμβαςθσ. Ειδικότερα θ Ροιότθτα μπορεί να εξεταςτεί ωσ προσ δυο άξονεσ: τθν ποιότθτα των
παραδοτζων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν
(διοίκθςθσ και παραγωγισ) που αναλαμβάνονται προκειμζνου να παραχκοφν τα παραδοτζα.
Συνεπϊσ το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κα πρζπει να προςδιορίηει αφενόσ τθν προςζγγιςθ
που υιοκετείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων, αφετζρου όλεσ εκείνεσ τισ
διεργαςίεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα των παραδοτζων (διαχείριςθ επικοινωνίασ, διαχείριςθ
πόρων, διαχείριςθ κινδφνων, παραγωγι παραδοτζων, κλπ).
Θ μζκοδοσ που κα ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ για τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςυνοψίηεται ςτισ
ακόλουκεσ ενζργειεσ:
 Κακοριςμόσ ποιότθτασ και απαιτιςεων ποιότθτασ
 Ρροςδιοριςμόσ κριτθρίων ποιότθτασ και προτφπων που υιοκετοφνται
 Ρεριγραφι των τεχνικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ελζγχου ποιότθτασ
 Ρροςδιοριςμόσ των διεργαςιϊν / διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των
ςτόχων ποιότθτασ

Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων
Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ, κα εφαρμόςει ςφςτθμα διαχείριςθσ Θεμάτων και Κινδφνων.
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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

Α5.5 Σενάρια Χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία Ραραλαβισ Λειτουργικότθτασ
ςυςτθμάτων και Ζργου
Α5.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ
Θ παραλαβι των παραδοτζων πραγματοποιείται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αίτθμα παραλαβισ, με το οποίο διαβιβάηει
ενδεικτικά τα ακόλουκα:
 Αναφορά πεπραγμζνων και εργαςιϊν.
 Τεκμθριωτικό υλικό για κάκε παραδοτζο, που αφορά προμικεια εξοπλιςμοφ-λογιςμικοφ και
παροχι υπθρεςιϊν. Επιπρόςκετα υποβάλλει κατά περίπτωςθ:
o Σχζδιο Ελζγχων Εφαρμογϊν (Test or Validation Plan - TVPL). Ρεριγράφει τουσ
ελζγχουσ που κα γίνουν για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των
εφαρμογϊν.
o Σχζδιο Ελζγχων Εξοπλιςμοφ.(Hardware Test or Validation Plan - HWTVPL).
Ρεριγράφει τουσ ελζγχουσ ςωςτισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ορκισ
εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ.
 Ζντυπα και θλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων παραδοτζων που αφοροφν μελζτεσ,
αναλφςεισ, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα θλεκτρονικά αντίγραφα κα πρζπει να
παραδίδονται ςε μορφι επεξεργάςιμθ θλεκτρονικά μζςω διαδεδομζνων εφαρμογϊν
αυτοματιςμοφ γραφείου.
Τα επιμζρουσ παραδοτζα των μελετθτικϊν υπθρεςιϊν κα παραδίδονται ςε 3 αντίτυπα και ςε
θλεκτρονικι μορφι, ςυνοδευόμενα από περίλθψθ (executive summary).
Για τθν παραλαβι κάκε παραδοτζου θ Επιτροπι - λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε
ιδιαιτερότθτεσ - πραγματοποιεί αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ πλθρότθτασ / αρτιότθτάσ
του, μζςω:
 Αναςκόπθςθσ και αξιολόγθςθσ μελετϊν, αναφορϊν και λοιπϊν εντφπων παραδοτζων και
τεκμθριωτικοφ υλικοφ.
 Διενζργειασ ελζγχων αποδοχισ για τα επιμζρουσ προϊόντα και λειτουργικά υποςφνολα του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ, οι παρατθριςεισ τθσ
Επιτροπισ διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν
(όταν αφορά ςε Μελζτεσ ι Εξοπλιςμό) ι εντόσ 15 εργαςίμων θμερϊν (όταν αφορά ςε Λογιςμικό)
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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.

Α5.5.2 Ρροςωρινι Ραραλαβι
Θ Ρροςωρινι Ραραλαβι κάκε Ενότθτασ του ζργου κα πραγματοποιθκεί από τθν ΕΡΡΕ μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ και τθν αποδοχι των αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν ΕΡΡΕ με τθ
ςφνταξθ Ρρωτοκόλλου Ρροςωρινισ Ραραλαβισ.
Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε Ενότθτασ δεν επθρεάηει τον
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων
Ενοτιτων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε Ενότθτασ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν
ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων Ενοτιτων.
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).

Α5.5.3 Οριςτικι Ραραλαβι
Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των
Φάςεων, μζςα ςε ζνα θμερολογιακό μινα από τθν παράδοςθ και του τελευταίου παραδοτζου
και εφόςον ζχει γίνει προςωρινι παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων και Ενοτιτων, με τθν
ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ.
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