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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακού 

περιβάλλοντος αυτοματοποίησης και τυποποίησης, της πρωτοκόλλησης, της ροής, της 

παρακολούθησης και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και 

διακίνησης εγγράφων και πληροφορίας που καταγράφεται σε πάσης φύσης έγγραφα και 

γενικότερα υποστήριξης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο θα καλύψει τις 

σχετικές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής. 

Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις Υπηρεσιακές Μονάδες (ΥΜ) της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και 

τις ΥΜ των Περιφερειακών Ενοτήτων  και ένα  συνολικό αριθμό υπαλλήλων που συμμετέχουν σε 

όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων  που θα ανέρχεται σε 2.500. Ο κάθε υποψήφιος 

προμηθευτής μπορεί να προτείνει είτε ένα ενιαίο λογισμικό που θα καλύπτει όλες τις σχετικές 

απαιτήσεις του έργου, είτε διακριτά πακέτα λογισμικού που θα καλύπτουν τις επί μέρους 

λειτουργίες (π.χ. Λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Λογισμικό Διαχείρισης-Διακίνησης 

Εγγράφων και λογισμικό για διαχείριση ψηφιακών υπογραφών), τα οποία όμως θα πρέπει να 

διαλειτουργούν πλήρως μεταξύ τους με τρόπο που θα επιβαρύνει στο ελάχιστο την εργασία των 

τελικών χρηστών. Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον 

Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια του λογισμικού που καλύπτει τις απαιτήσεις της Περιφέρειας Αττικής ως 

προς τα θέματα διαχείρισης – διακίνησης εγγράφων, διαχείρισης των σχετικών με τα 

έγγραφα ροών εργασίας, διαχείρισης των διαδικασιών πρωτοκόλλησης και ψηφιακής 

υπογραφής των εγγράφων ή η αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης σε όλες τις 

περιφερειακές ενότητες κάποιας από τις υφιστάμενες εφαρμογές ώστε να μπορεί να 

καλύψει με ενιαίο τρόπο όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να υλοποιήσει τις κατάλληλες διεπαφές στο προσφερόμενο σύστημα και στις 

κάθετες εφαρμογές, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους. Για την 

υλοποίηση των διεπαφών αυτών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις εταιρείες οι 

οποίες θα έχουν μέχρι εκείνη την στιγμή αντίστοιχα συμβόλαια συντήρησης για τις 

υφιστάμενες εφαρμογές. 

 Η παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών 

που εκτελούνται εσωτερικά στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες 

και αποτυπώνονται σε έγγραφα, καθώς και την ηλεκτρονική υποδοχή τουλάχιστον 10 

ειδών αιτήσεων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 O σχεδιασμός της λειτουργικής προσαρμογής της Περιφέρειας στο νέο επιχειρησιακό 

περιβάλλον που θα διαμορφώσει η καθολική και με ενιαίο τρόπο εφαρμογή και 

λειτουργία του νέου συστήματος. 

 Η λειτουργική ενσωμάτωση του λογισμικού στις υφιστάμενες υποδομές εξοπλισμού 

και λογισμικού συστημάτων όπως και η διαλειτουργικότητα του με το λογισμικό 

ενιαίας ηλεκτρονικής διαπίστευσης των χρηστών. 

 Η εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων 

της Περιφέρειας Αττικής καθώς και η μετάπτωση ή η διαλειτουργία του 
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προσφερόμενου λογισμικού με υφιστάμενες εφαρμογές που εξυπηρετούν εν μέρει 

σήμερα τις σχετικές απαιτήσεις. 

 Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους διαχειριστές του συστήματος, καθώς και σε 

επιλεγμένους τελικούς χρήστες  (300) α) που βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία εντός του 

Οργανισμού σε ότι αφορά την πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων β) που 

κατέχουν θέσεις ευθύνης. 

 Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού για διάστημα ενός 

έτους καθώς και υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης κατά τον 1ο μήνα λειτουργίας του 

συστήματος. 

 

Οι γενικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το Έργο είναι: 

 Ασφαλής, έγκυρη, ομογενοποιημένη αντιμετώπιση των θεμάτων πρωτοκόλλησης, 

ηλεκτρονικής διακίνησης και διαχείρισης και ψηφιακής υπογραφής πάσης φύσης 

εγγράφων που χειρίζεται το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής. 

 Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση αιτημάτων και προώθηση θεμάτων, αυξάνοντας την 

ικανοποίηση του πολίτη.  

 Αδιάκοπη παροχή πληροφορίας (24 x 7 ή extended hours) προς όλους τους χρήστες του 

συστήματος. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Περιφέρειας μέσα από εύχρηστα 

εργαλεία  αποτελεσματική διαχείριση ομάδων η και εργασιών. 

 Παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για 

την αποδοτικότητα των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών. 

 

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου εστιάζονται στα εξής: 

(α) παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή 

φορέα που απευθύνονται 

(β) ταχεία, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς πρόσβαση/εξυπηρέτηση χρηστών 

σε αξιόπιστες υπηρεσίες 

(γ) περιορισμός γραφειοκρατίας μέσα από την επιτάχυνση διεκπεραίωσής της, 

(δ) διαφάνεια συναλλαγών πολίτη / Περιφέρειας 

(ζ) μείωση λειτουργικού κόστους με αξιοποίηση υποδομών & ανθρώπινων πόρων 

(η) αύξηση παραγωγικότητας Περιφέρειας 

(θ) βελτίωση δημόσιας εικόνας Περιφέρειας
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Ορισμοί 

Ορισμοί  

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και 

θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Αττικής που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την 

εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που θα συσταθεί για την διενέργεια του Διαγωνισμού 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 

διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του  

αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 

Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσημη γλώσσα του 

Διαγωνισμού και της 

Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα 

έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές 

των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι 

στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κύριος του Έργου Περιφέρεια Αττικής 

Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του 

Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 

το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α. τη Σύμβαση, 

β. τη Διακήρυξη, 

γ. την Προσφορά του Αναδόχου. 
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Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Λειτουργίας Περιφέρεια Αττικής 

Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Αττικής 
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Συντομογραφίες 

Συντομογραφίες – γενικά 

AA Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, 

ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες 

δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

ΠΣ Πληροφοριακό Σύστημα 

ΠΘ Περιφέρεια Αττικής 

ΕΔΔΑΠ  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

ΕΑΕ  Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

ΕΠΠΕ  Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

ISO International Organization for Standardization 

WS Web Services 

AS Application Server 

ΚΩΚ  Κανονικές ώρες κάλυψης 

ΕΩΚ Επιπλέον ώρες κάλυψης 
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A1  Περιβάλλον του Έργου 

A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι :  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Περιφέρεια Αττικής http://www.patt.gov.gr/ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Αττικής http://www.patt.gov.gr/ 

 

ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΠΠΕ Επιτροπή  Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

 

A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρειας Αττικής. 

Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν δύο Δομές για την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ: 

1η Δομή:  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι 

αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 

μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών συγκροτείται από τις 

εξής οργανικές μονάδες: 

α. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής. 

β. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων. 
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γ. Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων. 

δ. Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων. 

ε. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου. 

στ. Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 

ζ. Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας. 

η. Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας. 

θ. Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

ι. Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

ια. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, με έδρα την κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα και αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα. 

Αποτελείται από στελέχη, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον 

περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, 

τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων 

της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.  

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής 

β. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων 

γ. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης  

δ. Τμήμα Τεκμηρίωσης  

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 

στ. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

 

2η Δομή:  Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται 

ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των 

συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών 

υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών 

φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για 
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την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της 

Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της. 

Τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαρτίζουν τα εξής τμήματα: 

α. Τμήμα Διαφάνειας. 

β. Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα. 

γ. Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα. 

δ. Τμήμα Εφαρμογών. 

ε. Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων. 

στ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι εκείνη που είναι επιφορτισμένη με την εξασφάλιση του 

απαραίτητου για την υλοποίηση του έργου Εξοπλισμού Πληροφορικής. 

Επίσης τα στελέχη της θα συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της Φάσης 

διενέργειας της Μελέτης Εφαρμογής καθοδηγώντας την Ανάδοχο εταιρεία στον καθορισμό 

του εύρους του έργου, στην αποσαφήνιση επιχειρησιακών διεργασιών και στον καθορισμό 

των λειτουργικών απαιτήσεων, ρόλος αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του 

έργου. 

A1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου.  

A1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ 

αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος 

Έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί 

από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από τον Φορέα τριμελής «Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του 

παρόντος Έργου.  
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A1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 

Λειτουργίας 

Με βάση τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας που προκύπτουν από τον Ν. 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), σκοπός των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων είναι η οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη 

διοίκηση των υποθέσεων. Είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν 

εποπτεύουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και δεν θίγουν τις 

αρμοδιότητές τους, διότι δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ των βαθμίδων τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, είναι οργανισμοί με γενικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. 

Ως φορείς  δημόσιας εξουσίας, ασκούν τις  αρμοδιότητές τους, μόνο εντός της εδαφικής 

τους περιφέρειας στα ακόλουθα δύο επίπεδα: 

 Στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, 

 Στη διοίκηση και η διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων και έργων που 

έχουν ανατεθεί σε αυτές από το κράτος με νόμο. 

Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις απολαύουν διοικητικής αυτοτέλειας και ασκούν τη 

διοίκηση με δικά τους όργανα, τα οποία εκλέγονται από το λαό με άμεση, καθολική και 

μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις έχουν αρμοδιότητες αρκετά εκτεταμένες, ειδικότερα 

στους τομείς: 1) δημοκρατικού προγραμματισμού, 2) υγείας, 3) συγκοινωνιών, 4) 

πολιτισμού, 5) περιβάλλοντος 6) γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, 7) εργασίας, 8) 

βιομηχανίας, 9) εμπορίου, 10) παιδείας, 11) αθλητισμού, 12) τουρισμού, 13) λαϊκής 

επιμόρφωσης, 14) νέας γενιάς.  

Οι αρμοδιότητες αυτές διακρίνονται σε: 

 Αρμοδιότητες περιφερειακού χαρακτήρα, δηλαδή αρμοδιότητες τοπικής 

σημασίας της περιφέρειας, οι οποίες δεν ανήκουν στους πρωτοβάθμιους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί υπερβαίνουν τα όριά τους (π.χ. 

επαρχιακή οδοποιία, διακοινοτικά εγγειοβελτιωτικά έργα, νοσοκομεία, κλπ.). Η 

ίδια αρμοδιότητα, κατά το περιεχόμενό της, μπορεί να ανήκει στον πρώτο και 

στο δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κριτήριο για την άσκησή της στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αρχή της επικουρικότητας της δράσης του 

δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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 Αρμοδιότητες της Κρατικής Διοίκησης. Όλες οι αρμοδιότητες των 

Περιφερειαρχών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιέρχονται στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εξαιρούνται: Οι αρμοδιότητες σε θέματα της 

περιουσίας του δημοσίου καθώς και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων 

Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, οι αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Εσωτερικών σε θέματα εποπτείας των ΟΤΑ α’ βαθμού και οι αρμοδιότητες των 

Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Γεωργίας, οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως συνοριακές υπηρεσίες του εδάφους της και η δομή και η οργάνωσή 

τους καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Πρέπει να τονισθεί ότι για την ενίσχυση της διοικητικής αποκέντρωσης έχουν 

μεταβιβασθεί στους περιφερειάρχες με σειρά νόμων όλες οι αρμοδιότητες των 

Υπουργείων που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα. Επομένως περιέρχονται στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και θα ασκούνται πλέον αποκλειστικά από αυτή όλες οι 

αρμοδιότητες που έχουν σχέση τόσο με την ανάπτυξη της περιφέρειάς τους όσο και με την 

αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. 

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και καταλαμβάνει το 
νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 χμ2 και καλύπτει το 
2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα, την Πρωτεύουσα της Ελλάδας.  

Σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί το μητροπολιτικό οικονομικό και 
διοικητικό κέντρο της Ελλάδας και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας. Οι λειτουργίες της επηρεάζουν αποφασιστικά την αναπτυξιακή δυναμική στο 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ ο ρόλος της Αθήνας προσδιορίζεται από την 
κυρίαρχη θέση της στην οικονομική, διοικητική και χωρική δομή της χώρας.  

Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των 
ορίων που καλύπτουν θεσμοθετημένα σχέδια και όρια, ακόμη και σε όλο τον εθνικό χώρο. 
Πιο άμεση όμως είναι η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονομικό και διοικητικό) 
χώρο πέραν της Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόμη και καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ 
τόπων κατοικίας και εργασίας, όπως και μια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση με την 
Αθήνα. Στο χώρο αυτόν ανήκουν η Κορινθία, η Αρκαδία, η Αργολίδα η Βοιωτία, μέρος της 
Φθιώτιδας και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι μόνο περιοχές 
παραθερισμού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκησης επιχειρηματικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων με έδρα το Πολεοδομικό Συγκρότημα  της Πρωτεύουσας. 

Η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού 
άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου με 
κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. Διαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα 
εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του 
εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, το μεγαλύτερο όγκο 
παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α).  
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Περισσότερα στοιχεία για την δομή, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και την 

δραστηριότητα της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορεί κανείς 

να αναζητήσει στην διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας, http://www.patt.gov.gr 

A1.2.2 Γενικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Διεργασιών 

Οι επιχειρησιακές διεργασίες, οι οποίες επηρεάζονται από την εφαρμογή του έργου 

μπορούν σε ταξινομηθούν σε 2 ομάδες: 

 Διεργασίες συναλλαγών Yπηρεσιών με πολίτες ή επιχειρήσεις. 

 Το έργο πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται μέχρι σήμερα αρκετές 

από τις συναλλαγές των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, εξασφαλίζοντας αμεσότητα 

στην επικοινωνία του πολίτη ή επιχείρησης με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 

διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητη η φυσική παρουσία 

τους. Το γεγονός αυτό θα αλλάξει ριζικά τις σχέσεις πολιτών/επιχειρήσεων με "το 

Δημόσιο" και την εικόνα της Περιφέρειας Αττικής προς το κοινό, θα παράγει προστιθέμενη 

αξία προς τους πολίτες/επιχειρήσεις και θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην εξάλειψη 

της γραφειοκρατίας. Επίσης, ενδεχομένως να εξασφαλίσει μικρότερους χρόνους 

διεκπεραίωσης υποθέσεων και μείωση του φόρτου εργασίας των εμπλεκόμενων 

υπαλλήλων. 

 

 Διεργασίες που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και λήψη αποφάσεων. 

Με την υλοποίηση  του παρόντος έργου, θα βελτιωθούν στο μέγιστο βαθμό οι διοικητικές 

διαδικασίες  εντός της περιφέρειας μιας και το σύνολο της διακινούμενης πληροφορίας θα 

βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα σημείο και θα είναι προσβάσιμο άμεσα από το σύνολο 

των εμπλεκόμενων υπαλλήλων – στελεχών. Με την εγκατάσταση του παρόντος 

συστήματος διασφαλίζεται η εγκυρότητα της πληροφορίας, αποτυπώνονται πλήρως οι 

εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με έγγραφα πάσης φύσης και παρέχεται η 

δυνατότητα για έγκυρη παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών στο σύνολό τους. 

Επίσης η υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

πόρων, τόσο οικονομικών λόγω της ελαχιστοποίησης της χρήσης χαρτιού και αναλωσίμων 

εκτυπωτών, όσο και χρόνου, μιας και δεν θα απαιτείται η διακίνηση των εγγράφων με 

φυσικό τρόπο από υπηρεσία σε υπηρεσία. 

Λήψη διοικητικών αποφάσεων. Όσοι είναι επιφορτισμένοι με το σοβαρό έργο της λήψης 

Διοικητικών Αποφάσεων θα έχουν πλέον  πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία, η 

οποία θα μπορεί να αντλείται από το σύνολο της Περιφέρειας (και όχι από ορισμένες μόνο 

διευθύνσεις), και η οποία δεν θα είναι αποσπασματική. Η κάθε υπηρεσία - διεύθυνση θα 

πάψει να τηρεί δικά της ξεχωριστά και μεμονωμένα αρχεία με στατιστικά στοιχεία και 

διοικητική πληροφόρηση (τα οποία εξάλλου δεν έχουν τη δυνατότητα δυναμικής 

ενημέρωσης). 

http://www.patt.gov.gr/


Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 17 από 86 

Αυτή η ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Φορέα θα προσφέρει άμεσα 

προστιθέμενη αξία στους υπαλλήλους και διοικούντες και έμμεσα στους πολίτες και 

επιχειρήσεις. 

A1.2.3 Περιγραφή υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Μετά την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας του συνόλου των διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής. Οι αλλαγές 

αυτές αντιμετωπίστηκαν εν μέρει με την ενοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών 

συστημάτων που λειτουργούσαν σε επίπεδο νομαρχιών. Η ενοποίηση αυτή ναι μεν 

συγκέντρωσε το απαραίτητο υλικό σε ένα κεντρικό σημείο, αποδυνάμωσε όμως την 

εξωστρέφεια της Περιφέρειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επίπεδο 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα προηγούμενα έτη αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Έργου 

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηπείρου, Στερεάς, Αττικής και Ιονίου», πληροφοριακά 

συστήματα που κάλυπταν τις μεμονωμένες ανάγκες κάποιων διευθύνσεων ή παρείχαν 

αποσπασματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια λειτουργούν τα παρακάτω ΠΣ: 

 

Α. Πληροφορικά Συστήματα της Περιφέρειας Αττικής: 

1. Κεντρικό ΟΠΣ BackOffice Περιφέρειας (Πρωτόκολλο – Ανθρώπινο Δυναμικό – 

Μισθοδοσία – Λογιστική Δημοσίου – Τεχνικά Έργα), και περιλαμβάνει σε γενικές 

γραμμές τα παρακάτω συστήματα: 

Α.1. 1) Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων  

Λειτουργίες 

o Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταχώρηση και αναζήτηση 

όλων των εγγράφων που αφορούν στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.  

o Κατάργηση διπλών αριθμήσεων και διπλών καταχωρήσεων εγγράφων και  

έλεγχος της φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων επιτρέποντας 

την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλες τις Υπηρεσίες των πρώην Ν. Α. 

 Εφαρμογές 

o Εφαρμογή Βασικής Λειτουργίας Πρωτοκόλλου 

o Εφαρμογή Υποστήριξης Ροής Εργασιών και Διαχείρισης Εγγράφων 

Α.1. 2) Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης  

Λειτουργίες 
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o Κάλυψη όλων των λειτουργικών απαιτήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και υποστήριξη της άσκησης της 

εν γένει οικονομικής διοίκησης των πρώην Ν. Α. 

Εφαρμογές 

o Εφαρμογή Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Προϋπολογισμού 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Κεφαλαίων 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Εισπράξεων / Πληρωμών 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Προμηθειών – Αποθήκης 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων 

o Εφαρμογή Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων και Καταστάσεων 

o Εφαρμογή Λογιστικής Διαχείρισης Έργων 

 

Α.1. 3) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Λειτουργίες 

Υποστήριξη των πρώην Ν. Α. σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

(προσλήψεις – διορισμοί, προαγωγές υπαλλήλων, άδειες, αξιολόγηση προσόντων, 

εντάξεις, κοκ.), κατάρτισης και ενημέρωσης ειδικών πινάκων (μητρώο προσωπικού, 

ετήσια στοιχεία απογραφής προσωπικού, κ.ά.), εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, 

κ.ά.  

Εφαρμογές 

o Εφαρμογή Προσωπικού 

o Εφαρμογή Μισθοδοσίας 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανωτικής Δομής 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Εκπαίδευσης 

o Εφαρμογή Αξιολόγησης Προσωπικού 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Διορισμών και Μετατάξεων 

o Εφαρμογή Ωρομέτρησης / Παρουσιών 

 

Α.1. 4) Διαχείρισης Τεχνικών Έργων 

Λειτουργίες 
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o Η συστηματική, αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση 

των τεχνικών μελετών και έργων αρμοδιότητας των πρώην Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων. 

Εφαρμογές 

o Εφαρμογή Παρακολούθησης Προτάσεων 

o Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνικών Μελετών 

o Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Έργων 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Μελετητών 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείου Αναδόχων – Κατασκευαστών Τεχνικών Έργων 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Εκτάκτων Επεμβάσεων 

o Εφαρμογή Διαχείρισης Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

o Εφαρμογή Υποστήριξης Front-End Λειτουργιών 

 

Α.1. 5) Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έργου και Δράσεων 

Λειτουργίες 

o Η παρακολούθηση και διαχείριση του πολιτικού, επιχειρησιακού και 

οικονομικού προγραμματισμού των έργων και δραστηριοτήτων των πρώην Ν. Α 

Εφαρμογές 

o Εφαρμογή Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων 

 

Η Αρχιτεκτονική του κάθε ΟΠΣ σε κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις) απεικονίζεται ακολούθως: 
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Β. Πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων που χρησιμοποιούνται από την 

Περιφέρειας Αττικής, έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των έργων ΟΠΣΝΑ της ΚτΠ ΑΕ και 

αφορούν τις λειτουργικές περιοχές: 

 

Β. 1) ΠΣ για τις Διευθύνσεις των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με 

αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

Β. 2) ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 

Β. 3) ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών  

Β. 4) ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet files/Content.Outlook/TL13KIIH/javascript


Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 21 από 86 

Γ.  Υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου  

Στην Περιφέρεια Αττικής βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία τα εξής συστήματα διαχείρισης 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (όπως αυτά περιλαμβάνονται στα ΟΠΣ των Backoffices και στα 
ανωτέρω συστήματα Β): 

1) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο κεντρικών Υπηρεσιών: έχει κατασκευαστεί από την 
εταιρεία NOETRON στα πλαίσια του έργου μηχανογράφησης των υποστηρικτικών 
λειτουργιών (“backoffice”) των πρώην Νομαρχιών. Χρησιμοποιείται από τις 
περισσότερες διευθύνσεις της Περιφέρειας. 

2) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών 
Ελέγχων: έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Q&R στα πλαίσια του έργου 
μηχανογράφησης της λειτουργικής περιοχής Υγείας-Πρόνοιας των πρώην 
Νομαρχιών. 

3) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο διευθύνσεων Ανάπτυξης, Εμπορίου και Ανωνύμων 
εταιρειών: έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Q&R στα πλαίσια του έργου 
μηχανογράφησης των αντίστοιχων λειτουργικών περιοχών των πρώην Νομαρχιών. 

4) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 
έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Δέλτα-Singular στα πλαίσια του έργου 
μηχανογράφησης των αντίστοιχων λειτουργικών περιοχών των πρώην Νομαρχιών. 

5) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο τμημάτων Εργασίας: έχει κατασκευαστεί από την 
εταιρεία SDC S.A. στα πλαίσια του έργου μηχανογράφησης των αντίστοιχων 
λειτουργικών περιοχών των πρώην Νομαρχιών. 

6) Παλαιού τύπου πρωτόκολλο (βιβλίο). Αυτό τηρείται από διευθύνσεις οι οποίες 
δεν έχουν ακόμα κάποια μορφή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

Η βάση δεδομένων της βασικής  εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου φιλοξενείται 

στους χώρους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης και προτείνεται να 

αναβαθμιστεί τόσο από πλευράς εξυπηρετητών όσο και από πλευράς λογισμικού. Οι 

εξυπηρετητές που ήδη χρησιμοποιούνται είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως 

εξυπηρετητές εφαρμογών, αντικαθιστώντας τους ήδη παλαιούς τέτοιους 

εξυπηρετητές. Σε ότι αφορά τις «κάθετες εφαρμογές», οι βάσεις δεδομένων τους 

φιλοξενούνται σε υποδομή της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., που έχει και την 

ευθύνη υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων 

Δ. Υποδομή εξοπλισμού και λογισμικού που θα φιλοξενήσει το υπό προμήθεια σύστημα 

Για τη φιλοξενία του υπό προμήθεια ενιαίου συστήματος διαχείρισης-διακίνησης και 

ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης εγγράφων θα αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η υφιστάμενη 

υποδομή εξυπηρετητών που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της 

τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και θα υπάρξει ενίσχυσή 

τους με δύο ακόμη εξυπηρετητές.  

Η υφιστάμενη υποδομή  περιλαμβάνει δύο εξυπηρετητές που φιλοξενούν αυτή τη στιγμή 

τη Βάση Δεδομένων (Oracle DB & Real Application Cluster).  
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Με βάση τη νέα διαμόρφωση που προτείνεται και θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, οι 

υφιστάμενοι 2 εξυπηρετητές θα χρησιμοποιηθούν ως web/application servers και οι τρεις 

νέοι, υπό προμήθεια, θα χρησιμοποιηθούν ως Database Servers. 

Στην υποδομή που θα διατεθεί στον ανάδοχο περιλαμβάνεται και σύστημα δίσκων 

υψηλής διαθεσιμότητας τύπου IBM DS 4500 για το οποίο θα προσφερθεί από τους 

υποψήφιους πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος.   

Ε. Συνοπτική αξιολόγηση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρατηρούνται τα ακόλουθα όσον 

αφορά στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Αττικής: 

 Ελλιπής χρήση πληροφορικής στις εσωτερικές λειτουργίες της Περιφέρειας. Γίνεται 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την τήρηση στοιχειωδών αρχείων και την 

παραγωγή εγγράφων, η οποία γίνεται αποσπασματικά αλλά όχι στο σύνολο των 

Διευθύνσεων. 

 Στοιχειώδης χρήση πληροφορικής στην επικοινωνία και συνεργασία της 

Περιφέρειας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Διεύθυνσης Υποστήριξης 

Βιομηχανιών, ΔΟΥ).  

 Απουσία τυποποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων. Επίσης έλλειψη μηχανισμού αποθήκευσης 

και ταξινόμησης των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων με αποτέλεσμα να 

απαιτείται η προσκόμισή τους σε κάθε επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.  

 Απουσία κοινής βάσης δεδομένων σε όλες τις Διευθύνσεις με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η τήρηση ενός ενιαίου μητρώου για κάθε επιχείρηση που θα 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτής (π.χ. στοιχεία επιχείρησης, 

έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί, επιβαλλόμενα πρόστιμα, στοιχεία άδειας 

λειτουργίας), θα είναι προσπελάσιμο από όλα τα τμήματα της Περιφέρειας και θα 

τηρεί ιστορικά δεδομένα. Αντίθετα, κάθε Διεύθυνση τηρεί ξεχωριστούς φακέλους, 

ανάλογα με το φάσμα των δραστηριοτήτων το οποίο καλύπτει, τους οποίους 

διαχειρίζεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η προσπέλαση και 

ανάκτηση των στοιχείων τους. 

 Απουσία πληροφόρησης σε συνολικό επίπεδο για στατιστική κατανομή και 

ανάλυση και χάραξη πολιτικής για τη βελτίωση των διαδικασιών και την ταχύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι στην παρούσα φάση η Περιφέρεια και σε κεντρικό αλλά και 

σε περιφερειακό επίπεδο χρησιμοποιεί συστήματα και τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί 

πριν από 6-7 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση και ετερογενείς υποδομές που 

υποστηρίζονται μεταξύ άλλων και από αναλογικά συστήματα (π.χ. fax), για την ανταλλαγή 

εγγράφων οποιασδήποτε διαβάθμισης και προτεραιότητας.  Η επανατύπωση εγγράφων 
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και η φυλλομέτρηση μεγάλου όγκου τυπωμένης πληροφορίας (τηλεγραφήματα, φαξ κ.α.) 

αποτελούν ακολουθούμενες πρακτικές που λειτουργούν ανασχετικά ως προς την 

αποτελεσματικότητα της ανάλυσης και της διακίνησης της πληροφορίας. Σε πολλές 

περιπτώσεις, τα έγγραφα που ανταλλάσσονται δεν είναι ηλεκτρονικά διαχειρίσιμα και δεν 

παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τον κύκλο ζωής τους, όπως π.χ. 

επιβεβαίωση του χρόνου και του ορθού της λήψεως, του χρόνου εισόδου και εξόδου από 

τον φορέα κλπ.  

Επιπλέον, στην Περιφέρεια  λειτουργεί ένα σύνολο επιχειρησιακών αλλά και 

υποστηρικτικών εφαρμογών οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε ετερογενή, και πολλές 

φορές παλαιότερης γενιάς τεχνολογικά περιβάλλοντα, γεγονός που επιφέρει δυσκολίες 

υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης τους. Ο βαθμός ετερογένειας και 

ανομοιογένειας  αυξήθηκε με την λειτουργική ενσωμάτωση όλων των νομαρχιών και των 

αντίστοιχων πληροφοριακών τους υποδομών λόγω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αν και κατέστη δυνατή η 

διαλειτουργικότητά τους προσωρινά στο πλαίσιο σχετικού έργου που υλοποιήθηκε το 

διάστημα 2010-2011.  

Σε σχέση με τις λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διαχείρισης εγγράφων η 

κατάσταση συνοπτικά αποτιμάται ως εξής: 

1) Δεν υπάρχει ενιαία μορφή πρωτοκόλλου, με αποτέλεσμα οι διοικητικοί υπάλληλοι που 

μετατίθενται από υπηρεσία σε υπηρεσία να χρειάζονται συνεχώς επανεκπαιδεύσεις. 

Επιπλέον, υπάρχει το φαινόμενο ακόμα και στην ίδια διεύθυνση να υπάρχουν 

διαφορετικές εφαρμογές πρωτοκόλλου, ανάλογα και με τα διάφορα τμήματα. Σε αυτές τις 

διευθύνσεις πρέπει ο διευθυντής να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Σε 

ανώτερα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, είναι απαραίτητος ένας ακόμα μεγαλύτερος 

αριθμός κωδικών.  

2) Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, ώστε η διοίκηση να έχει ανά πάσα 

στιγμή πλήρη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων προς υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων, όπως ο αριθμός των ανοιχτών πρωτοκόλλων, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης 

κ.λπ.  

3) Η ανταλλαγή εγγράφων εξακολουθεί να γίνεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με 

εκτύπωση, προσθήκη της ένδειξης «ακριβούς αντιγράφου» και αποστολής είτε με 

κλητήρα, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με κλητήρα. Οι εφαρμογές δεν παρέχουν 

κάποια διασύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. μέσω web services), ώστε να 

υποστηριχθεί αποτελεσματικά η άυλη ανταλλαγή εγγράφων (μεταξύ τόσο εσωτερικών 

υπηρεσιών όσο και με άλλους φορείς) ηλεκτρονικά σεσημασμένων και υπογεγραμμένων, 

με άλλες εφαρμογές παρόμοιας λειτουργικότητας. 
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A2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

A2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 

Στο αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια του λογισμικού που καλύπτει τις απαιτήσεις της Περιφέρειας Αττικής 

ως προς τα θέματα διαχείρισης – διακίνησης εγγράφων, διαχείρισης των σχετικών με 

τα έγγραφα ροών εργασίας, διαχείρισης των διαδικασιών πρωτοκόλλησης και 

ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων ή  η αναβάθμιση 

και επέκταση της χρήσης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες κάποιας από τις 

υφιστάμενες εφαρμογές ώστε να μπορεί να καλύψει με ενιαίο τρόπο όλη την 

απαιτούμενη λειτουργικότητα. 

 Η παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών 

που εκτελούνται εσωτερικά στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές 

Ενότητες και αποτυπώνονται σε έγγραφα, καθώς και την ηλεκτρονική υποδοχή 

τουλάχιστον 10 ειδών αιτήσεων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της διαδικτυακής 

πύλης της Περιφέρειας Αττικής. 

 Η λειτουργική ενσωμάτωση του λογισμικού στις υφιστάμενες υποδομές εξοπλισμού 

και λογισμικού συστημάτων όπως και η διαλειτουργικότητα του με το λογισμικό 

ενιαίας ηλεκτρονικής διαπίστευσης των χρηστών. 

 Η εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων 

της Περιφέρειας Αττικής καθώς και η μετάπτωση ή η διαλειτουργία του 

προσφερόμενου λογισμικού με υφιστάμενες εφαρμογές που εξυπηρετούν εν μέρει 

σήμερα τις σχετικές απαιτήσεις. 

 Η μετάπτωση και ενσωμάτωση των δεδομένων των υφιστάμενων εφαρμογών 

Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων ή η διαλειτουργία με όσες 

από αυτές για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αντικατασταθούν, στη μία και 

ενοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού που θα καλύπτει με καθολικό και ενιαίο τρόπο 

την απαιτούμενη λειτουργικότητα 

 Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους διαχειριστές του συστήματος, καθώς και σε 

επιλεγμένους τελικούς χρήστες  (~300): 

  α) που βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία εντός του Οργανισμού σε ότι αφορά 

την πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων  

 β) που κατέχουν θέσεις ευθύνης  

 γ) που ασχολούνται με τη διαχείριση του συστήματος σε τοπικό και κεντρικό 

επίπεδο 

 Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού για διάστημα ενός 

έτους καθώς και υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης κατά τον 1ο μήνα λειτουργίας 

του συστήματος. 
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Το Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου θα παρέχει ακόμη: 

 Διασύνδεση με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας για ενημέρωση και 

αλληλεπίδραση των χρηστών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος 

από υπαλλήλους, πολίτες & επιχειρήσεις για υποθέσεις και ενημέρωση σχετικά με 

την διεκπεραίωση τους 

 Διαλειτουργικότητα με την Εθνική Πύλη Ερμής σε ότι αφορά την διαχείριση θεμάτων 

ψηφιακής σήμανσης και ψηφιακών υπογραφών εγγράφων και διασύνδεση με τα 

υποσυστήματα πρωτοκόλλου των  υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 

(Backoffice της Περιφέρειας Αττικής), όπως και ενσωμάτωση με μετάπτωση 

δεδομένων και αντικατάσταση ή διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

 Διαλειτουργικότητα με συστήματα δημοσίευσης περιεχομένου, όπως είναι η πύλη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αυτόματη ανάρτηση αποφάσεων, διαδικτυακές πύλες τρίτων φορέων, 

με αυτόματα δημοσίευση ανακοινώσεων και επιλεγμένων εγγράφων καθώς και το 

πληροφοριακό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, με αυτόματη ανάρτηση εγγράφων 

που σχετίζονται με προμήθειες. 

 

A2.2 Στόχοι και αναμενόμενα οφέλη του έργου 

Σκοπός του έργου είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην 

διαχείριση, διακίνηση, πρωτοκόλληση και υπογραφή πάσης φύσης εγγράφων που 

εισέρχονται, εξέρχονται, διακινούνται εσωτερικά στην ΚΥ και στην ΠΕ  της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Οι φορείς του Δημοσίου / Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούν σε περιβάλλον όπου: 

- η Δημόσια Διοικητική πληροφορία είναι αδόμητη & διάσπαρτη, γεγονός που προκαλεί 

σύγχυση & ταλαιπωρία στον πολίτη - επιχείρηση 

- οι Διοικητικές διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές και συχνά άσκοπα περίπλοκες, 

καθυστερώντας την έκδοση Διοικητικών εγγράφων. 

- υπάρχει σύγχυση ως προς το ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε φορέα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των απασχολουμένων σε αυτούς. 

- Οι υπηρεσίες δεν είναι οργανωμένες & προσανατολισμένες στην αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 
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Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σήμερα ζουν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε 

ένα σύνθετο και πολυμορφικό περιβάλλον, διαθέτοντας αντίστοιχα πολλαπλές ιδιότητες 

και συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια και οι εποπτευόμενοι φορείς της καλούνται σήμερα να 

λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο και να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ και τους υφιστάμενους 

πόρους με τον βέλτιστο τρόπο, ώστε να παράσχουν στον πολίτη / επιχειρήσεις 

αναβαθμισμένες, ενοποιημένες, εύκολα προσβάσιμες, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 

πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω πολλαπλών καναλιών.   

Οι τεχνολογίες σε θέματα διαχείρισης  Ροής Εργασιών και Διαχείρισης Εγγράφων, αν και 

μη ορατές στο κοινό (Back-Office technologies), αποτελούν τον συνδετικό κρίκο στην 

αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον 

πολίτη/επιχειρήσεις είναι ίδιου υψηλού επιπέδου, παρά την δεδομένη γραφειοκρατία και 

κατακερματισμό αρμοδιοτήτων που ακόμα χαρακτηρίζουν την λειτουργία της Δημόσιας 

Διοίκησης.    

Μέσω του έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι εξής στόχοι: 

• Η σημαντική μείωση του χρόνου εκτέλεσης όλων των κρίσιμων εσωτερικών 

διαδικασιών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε πάσης φύσης έγγραφα. 

• Η άμεση εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων 

εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανών. 

• Η απόκτηση της υποδομής και η διαμόρφωση των υποδομών ώστε σε 

επιχειρησιακό επίπεδο οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας να μεταβούν στην 

εποχή του «γραφείου χωρίς χαρτιά» (paperless office). 

• Η σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας, ειδικά υπηρεσιών στις οποίες 

παρουσιάζεται ένταση εργασιών. 

• Η καλύτερη ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου για το αντικείμενο και την 

ροή της εργασίας του. 

• Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Περιφέρειας μέσα από 

εύχρηστα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση οργανογράμματος, 

αρμοδιοτήτων, ρόλων και ομάδων η και εργασιών. 

• Η καλύτερη ενημέρωση της Διοίκησης της Περιφέρειας και των στελεχών 

που κατέχουν θέσεις ευθύνης μέσα από την παροχή αναλυτικής διοικητικής 

πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα 

των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών. 

• Η άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων που 

συναλλάσσονται με την Περιφέρεια και η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας 
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με άλλες αρχές και οργανισμούς του κράτους σε τοπικό αλλά και σε 

κεντρικό επίπεδο 

• Η απόκτηση συνολικής εικόνας για την αποτελεσματικότητα της 

Περιφέρειας σε σχέση με την προώθηση και επίλυση θεμάτων που 

διαχειρίζεται όπως και η ενίσχυση της  διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας. 

• Η αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης 

πληροφορίας εντός της Περιφέρειας. 

• Η αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη πληροφόρηση των πολιτών και 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Η βελτίωση της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού στο επίπεδο της 

Περιφέρειας μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση 

των διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων και 

την εγκυρότερη και ταχύτερη ενημέρωση του πολίτη. 

• Η αδιάκοπη παροχή πληροφορίας (24 x 7 ή extended hours). 

• Η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της Περιφέρειας σύμφωνα 

και με το νέο πρότυπο που καθιερώνεται λόγω της εφαρμογής του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.  

 

Η λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος θα είναι προσβάσιμη από τους 

πιστοποιημένους χρήστες της Περιφέρειας μέσω εσωτερικού διαδικτυακού τόπου.   

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί και ένας ενημερωμένος εξωτερικός 

διαδικτυακός τόπος, ως μια περιοχή στην διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας, ο οποίος θα 

προσφέρει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους με στόχο την ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση των πολιτών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Mέσω του τόπου αυτού, 

θα υποστηριχθεί και η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων που θα καλυφθούν μέσω του 

παρόντος έργου και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά κατηγορία αιτήματος. 

A3 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου συστήματος λογισμικού 

που θα καλύψει με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο όλα τα πάσης φύσης θέματα που 

αφορούν στην διαχείριση, υπογραφή και διακίνηση εγγράφων που χειρίζεται το 

προσωπικό της Περιφέρειας σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής της δομής, στη 
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συστηματική  εξαγωγή διοικητικής πληροφόρησης και στην υποστήριξη των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων, μέσα από τη συγκέντρωση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και 

μεταδεδομένων  που προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί. 

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί:  

Α) είτε μέσα από την αναβάθμιση και επέκταση κάποιου από τα υφιστάμενα συστήματα 

ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διαχείρισης εγγράφων με κατάλληλη διαμόρφωση και 

μετεξέλιξή  του ώστε να καλύψει όλες τις υπηρεσίες και τα στελέχη της περιφέρειας με 

ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο 

Β) είτε με την προμήθεια ενός νέου συστήματος  

ώστε να καλύπτεται είτε για την περίπτωση Α, είτε για την περίπτωση Β, η απαραίτητη 

λειτουργικότητα που παρουσιάζεται παρακάτω στην ενότητα Α3.4.  

Βασικό συστατικό στοιχείο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Περιφέρειας αποτελεί η 

παραγωγή και η ασφαλής, έγκυρη και έγκαιρη διακίνηση της πληροφορίας. Κατά κανόνα, 

η πληροφορία όλων των εσωτερικών διαδικασιών και διεργασιών της Περιφέρειας, 

αποτυπώνεται σε έγγραφα (ηλεκτρονικά ή συμβατικά), που αποτελούν τον φορέα επί του 

οποίου αποτυπώνονται όλα τα δεδομένα και μεταδεδομένα που απαιτούνται για την 

λήψη αποφάσεων. Η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση εγγράφων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση τόσο για την προώθηση του σκοπού της Περιφέρειας, όσο και για την 

αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Παράλληλα, η λογική οργάνωση των εγγράφων και των ενεργειών που εκτελούνται επ’ 

αυτών τυποποιεί μια σειρά από διαδικασίες προδιαγεγραμμένης διαχείρισης και 

διακίνησης πληροφορίας εντός της Περιφέρειας, από χρήστες με διαφορετικούς ρόλους 

και αρμοδιότητες και μοντελοποιεί τη διαχείριση υποθέσεων/φακέλων στις οποίες 

εντάσσονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και οι επ’ αυτών ενέργειες.  

Το υπό προμήθεια ή υπό αναβάθμιση σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις 

διαχείρισης και διακίνησης όλων των παραγόμενων ή παραλαμβανόμενων από όλες τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, εγγράφων (εξερχομένων και εισερχομένων), για ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής των εγγράφων αυτών. Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύψει τις διευθύνσεις 

της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο σύνολό τους. Η αναλυτική 

αποτύπωση των τμημάτων και των διευθύνσεων της Περιφέρειας και η κατανομή του 

στελεχιακού δυναμικού καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο θα δοθεί στον Ανάδοχο 

κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. 

Το λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό 

εξοπλισμό που θα διαθέσει η υπηρεσία. Η πρόσβαση στο λογισμικό και τις λειτουργίες θα 

πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των πιο δημοφιλών γνωστών συμβατικών 
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σύγχρονων Web Browsers και να παρέχει στον χρήστη ένα απλό και φιλικό περιβάλλον 

εργασίας.   

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους συνηθισμένους τύπους 

εγγράφων (εισερχόμενο, εξερχόμενο, σχέδιο, εσωτερική αλληλογραφία) και να παρέχει τη 

δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων ανάλογα με τον τύπο του κάθε εγγράφου σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής του εγγράφου. Θα πρέπει να υποστηρίζει με πληρότητα τις 

ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

(α) Διαχείριση και διακίνηση εισερχομένων εγγράφων 

Τα εισερχόμενα έγγραφα είναι έγγραφα σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, τα οποία 

παραλαμβάνονται από την Περιφέρεια (σε κεντρικό ή περιφερειακό σημείο), 

καταχωρούνται κεντρικά και διακινούνται εντός της περιφέρειας.  Θα πρέπει να 

υποστηρίζεται ο πλήρης κύκλος ζωής εισερχόμενων εγγράφων σε όλα τα στάδιά του, 

περιλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον της παραλαβής, ψηφιοποίησης, καταχώρησης, 

πιστοποίησης αυθεντικότητας, τεκμηρίωσης, πρωτοκόλλησης, διακίνησης, χρέωσης, 

απάντησης, αρχειοθέτησης ενός εισερχομένου εγγράφου.  

Ως εισερχόμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας και 

έγγραφα που έχουν παραχθεί εντός της περιφέρειας, σε διαφορετική όμως υπηρεσιακή 

μονάδα και έχουν αποσταλεί στην παραλαμβάνουσα μονάδα μέσω του συστήματος.  

 

 (β) Διαχείριση και διακίνηση εξερχομένων εγγράφων  

Τα εξερχόμενα έγγραφα είναι έγγραφα που παράγονται εντός της Περιφέρειας είτε με 

πρωτοβουλία του συντάκτη τους (οίκοθεν) είτε ως απάντηση σε κάποιο εισερχόμενο 

έγγραφο. Ο κύκλος ζωής τους ξεκινά αφού έχει ληφθεί η έγκριση επί της καταχωρήσεως 

και διακινήσεώς τους και περιλαμβάνει στάδια όπως:  

Ψηφιοποίησης φυσικού εγγράφου, καταχώρηση, πιστοποίηση αυθεντικότητας, 

τεκμηρίωση, πρωτοκόλληση, διακίνησης εντός του οργανισμού και αποστολή εκτός του 

οργανισμού. 

Ως εξερχόμενα έγγραφα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της υπηρεσιακής 

μονάδας που τα παράγει και έγγραφα που παράγονται από μια υπηρεσιακή μονάδα και 

έχουν ως τελικούς αποδέκτες υπηρεσιακές μονάδες εντός του οργανισμού (δε 

διακινούνται εκτός της Περιφέρειας δηλαδή).  

 

(γ) Δημιουργία, υπογραφή και διακίνηση σχεδίων εγγράφων 

Σχέδια εγγράφων είναι εξερχόμενα έγγραφα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση 

επεξεργασίας από την υπηρεσία και δεν έχουν ακόμα λάβει έγκριση καταχώρησης και 

διακίνησης. Ο κύκλος ζωής των σχεδίων εγγράφων ξεκινά από την καταχώρηση του 

σχεδίου – είτε ως οίκοθεν έγγραφο είτε ως απάντηση σε κάποιο εισερχόμενο έγγραφο, 

περνά μέσα από την ιεραρχία του φορέα για την συλλογή των απαραίτητων υπογραφών 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 30 από 86 

και αφού λάβει την υπογραφή του τελικού υπογράφοντα, επιστρέφει στον συντάκτη του 

για την μετατροπή του σε εξερχόμενο έγγραφο προς αποστολή. Ο Ανάδοχος στη λύση του 

θα πρέπει να συμπεριλάβει τη δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής των σχεδίων 

εγγράφων όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Α3.4.3. 

 

(δ) Δημιουργία και διακίνηση εγγράφων που δεν διακινούνται εκτός του οργανισμού  

Εκτός της δυνατότητας διαχείρισης και διακίνησης εισερχομένων, εξερχομένων και 

σχεδίων εγγράφων, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση και διακίνηση 

εγγράφων που παράγονται σε μια υπηρεσιακή μονάδα του οργανισμού και δεν εξέρχονται 

του οργανισμού. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει πρωτοκολλούνται μόνο με ρητή επιλογή του 

χρήστη, ενώ κατά τα λοιπά θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ως εξερχόμενα στην 

υπηρεσιακή μονάδα που τα παράγει και ως εισερχόμενα στην υπηρεσιακή μονάδα που τα 

παραλαμβάνει. 

 

(ε) Διαχείριση φακέλων υποθέσεων  

Ομάδες εγγράφων (εισερχόμενα, σχέδια, εξερχόμενα, εσωτερικά) που αφορούν μια 

συγκεκριμένη υπόθεση της υπηρεσίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία σύνολα 

με σαφείς προδιαγραφές αναφορικά με:  

 Τα είδη των εγγράφων που τυπικά εμπλέκονται σε μια υπόθεση.  

 Τις χρονικές ακολουθίες με τις οποίες δυνητικά νέα έγγραφα οφείλουν να 

προστίθενται σε μια υπόθεση καθώς και προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται 

στη χρονική αυτή ακολουθία. 

 Τους διακριτούς ρόλους χρηστών που εμπλέκονται με διακριτές αρμοδιότητες 

στη διεκπεραίωση των διακριτών ειδών εγγράφων μιας υπόθεσης.  

Οι υποθέσεις τυποποιούν συγκεκριμένες διαδικασίες που εκτελούνται εντός της 

Περιφέρειας. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα γίνει η σχετική παραμετροποίηση του 

προσφερόμενου συστήματος για να καλύψει 10 περιπτώσεις διαχείρισης υποθέσεων / 

διαδικασιών. Η επιλογή των διαδικασιών θα γίνει με κριτήριο:  

  α) Τη συχνότητα των συναλλαγών με τρίτους (πολίτες / επιχειρήσεις) με βάση 

στοιχεία από τους υπαλλήλους υποδοχής αιτήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

 β) Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση και σε πολλές περιπτώσεις εξάλειψη της 

φυσικής παρουσίας στα γκισέ των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Κατά τη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής, θα προσδιοριστούν οι 10 αυτές διαδικασίες και θα 

αποτυπωθούν αναλυτικά τα βήματα τους. Στο προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι 

δυνατή η προσθήκη και άλλων διαδικασιών – υποθέσεων, στο μέλλον.  

 

(στ) Δυνατότητες διαχείρισης του συστήματος  
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Το προσφερόμενο λογισμικό (ή λογισμικά) θα πρέπει να διαθέτει περιβάλλον διαχείρισης 

Η αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων λειτουργιών του περιβάλλοντος διαχείρισης 

παρουσιάζεται στην § Α3.4.5 (Λειτουργική Ενότητα 5 «Διαχείριση οργανογράμματος 

υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και ρόλων χρηστών και ομάδων, τιμών μεταδεδομένων 

εγγράφων»).  

 

(ζ) Υποβολή – διαχείριση και παρακολούθηση επιλεγμένων κατηγοριών αιτημάτων 

πολιτών και επιχειρήσεων  

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

πολίτες, επιχειρήσεις κλπ) τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος μέσω κατάλληλης 

φόρμας ή μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εγγράφου, την εκκίνηση εξυπηρέτησης μιας 

υπόθεσης με βάση το αίτημα αυτό και την παρακολούθηση με διάφανο τρόπο της εξέλιξης 

της διεκπεραίωσης της υπόθεσης από τον πολίτη ή την επιχείρηση που υπέβαλε το 

αίτημα. Τα είδη των αιτημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες που θα 

υλοποιούνται από το πληροφοριακό σύστημα.  

Επιθυμητό είναι το πληροφοριακό σύστημα να δρα και προληπτικά απέναντι στους 

τρίτους, πολίτες / επιχειρήσεις / οργανισμούς. Η έκδοση για παράδειγμα μιας άδειας με 

ημερομηνία λήξης και υποχρέωση ανανέωσης θα πρέπει να πυροδοτεί μέσα στο σύστημα 

ενέργειες ειδοποίησης και προτροπής του πολίτη για ανανέωσή της.  

Τέλος, είναι επιθυμητό, το σύστημα να επιτρέπει σε τρίτους φορείς της δημόσιας 

διοίκησης τον έλεγχο εγκυρότητας συγκεκριμένων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την 

περιφέρεια στο πλαίσιο διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης ή ενός τύπου υπόθεσης. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει συνοπτικά την πρότασή του για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας (εφόσον προτίθεται να την προσφέρει στο 

πλαίσιο του  έργου) και θα πρέπει να εξειδικεύσει την υλοποίησή της στο πλαίσιο της 

εκπόνησης μελέτης εφαρμογής. 

 

(η) Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων διακίνησης εγγράφων  και αναφορών  

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει σε επίπεδο παραγωγής αναφορών – στατιστικών 

στοιχείων να υποστηρίζει μηχανισμό παραγωγής δυναμικών αναφορών ανά υπηρεσία και 

ανά χρήστη του συστήματος. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες για παραγωγή δυναμικών αναφορών με χρήση 

συγκεκριμένων κριτηρίων και:  

 Προβολή τους online μέσα από το σύστημα με συνδυασμό πινάκων και 

γραφημάτων. 

 Eξαγωγή τους: σε εκτυπώσιμη μορφή (π.χ. αρχεία pdf ή εικόνες).  

 Εξαγωγή τους σε δημοφιλείς μορφές προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, σε 

επεξεργάσιμη μορφή, τόσο για τους πίνακες όσο και για τα διαγράμματα.  
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Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει σε επίδειξη του συστήματος και των 

λειτουργιών του ενώπιον της ΕΔΔΑΠ, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο κατά τη διάρκεια 

διενέργειας και αξιολόγησης του σχετικού διαγωνισμού.  

A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

H αποτελεσματική παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προβλέπονται, προϋποθέτει 

ότι το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει να καλύπτει και ένα σύνολο 

από ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές / χαρακτηριστικά στις οποίες ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή: 

1. Το σύστημα πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης στα 

αιτήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας όπως και των πολιτών. Άλλωστε ο 

στόχος είναι η εξυπηρέτηση-διευκόλυνση πολιτών και υπαλλήλων και όχι η 

επιβάρυνσή τους. Οι επιθυμητοί χρόνοι απόκρισης είναι διαφορετικοί κατά 

περίπτωση, όμως σε γενικές γραμμές υπάρχει η απαίτηση να μην αναγκάζεται να 

κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην 

περίπτωση ειδικών χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να 

ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία 

ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται (π.χ. σχετικό ενημερωτικό 

μήνυμα προόδου και ανάγκης αναμονής για απόκριση).  

2. Χρήση Τεχνολογικών προτύπων - Portability 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της πληροφοριακής 

υποδομής θα πρέπει να είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά 

πρότυπα (π.χ. HTML, XML,  LDAP, κ.λπ.).  

3. Χρήση Σύγχρονων / Δοκιμασμένων Τεχνολογιών (State of the Art)  

Η υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής θα πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονες 

τεχνολογίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά της στο χρόνο. 

Παράλληλα, θα πρέπει αυτές οι τεχνολογίες να είναι δοκιμασμένες και ώριμες, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της προτεινόμενης λύσης. 

4. Συντηρησιμότητα – Επεκτασιμότητα (Maintainability / Extensibility) 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει την όσο το δυνατόν 

ευκολότερη και µε μικρότερο κόστος επέμβαση στη λειτουργικότητα των 

εφαρμογών του – τόσο για την τροποποίηση των λειτουργικών τους 

χαρακτηριστικών, όσο και για την επέκτασή τους – καθώς και στην ολοκλήρωσή 

του µε άλλες μελλοντικές εφαρμογές. Βασικές προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι 

η ύπαρξη:  
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 Αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής. Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται 

από δομικές μονάδες (components) µε ξεκάθαρα όρια, χωρίς αυτά να 

παραβιάζονται και χωρίς να υπάρχουν υπερκαλύψεις. Παράλληλα, θα πρέπει 

κάθε δομική μονάδα να έχει μια τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη διεπαφή 

επικοινωνίας (API).    

 Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και 

φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την 

αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα 

 Διάκρισης ανάμεσα στο περιεχόμενο και την εμφάνιση του συστήματος 

(content/design separation). 

 Ανοικτού περιβάλλοντος ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με 

άλλα συστήματα. Αυτό προϋποθέτει την αξιοποίηση/ παραμετροποίηση 

προτύπων ΧΜL για την μοντελοποίηση των δεδομένων και των συνοδευτικών 

τους εγγράφων τα οποία ανταλλάσσονται στo πλαίσιο των υπηρεσιών που θα 

υλοποιηθούν, καθώς και την τεκμηρίωση όλων των σχημάτων δεδομένων και 

μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις νέες υπηρεσίες. 

 Πλήρους τεκμηρίωσης του κώδικα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου 

για την υλοποίηση των υπηρεσιών και της Διαδικτυακής Πύλης, καθώς και 

απεριόριστης πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής στον κώδικα αυτό.  

A3.2.1 Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος  

Η αρχιτεκτονική υλοποίησης του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται σε πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική (n-tier) και στη χρήση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (Service Oriented 

Architecture - SOA) όπου αυτό είναι εφικτό. Η κεντρική ιδέα του συγκεκριμένου μοντέλου 

αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος ως ένα 

άθροισμα από ανεξάρτητες μονάδες λογισμικού - υπηρεσίες, με πλήρως τεκμηριωμένες 

διεπαφές επικοινωνίας (interfaces). Κάθε υπηρεσία υλοποιείται από ένα σαφώς 

προσδιορισμένο τμήμα λογισμικού (component), το οποίο είναι διακριτό τόσο σε 

λειτουργικό όσο και σε φυσικό επίπεδο. Το παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα απεικονίζει 

τη λογική αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 

Α.3.5. 
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Διεπαφή (Web 
Interface)

Διαδικτυακή Πύλη 
Υποδοχής 
Αιτημάτων

Τρίτα Συστήματα

Σχεσιακή Βάση 
Δεδομένων και 
Δυαδικά Αρχεία

Web Browser 
Τελικού Χρήστη

Υποδομές 
Πρόσβασης Τρίτων 

Συστημάτων

 

A3.2.2 Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος  

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σε υποδομή που ήδη έχει στη διάθεσή της η 

Περιφέρεια η οποία θα συμπληρωθεί με υποδομή που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. 

Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια θα διαθέσει στον Ανάδοχο δύο εξυπηρετητές που αυτή τη 

στιγμή λειτουργούν και υποστηρίζουν την  υφιστάμενη βάση δεδομένων της κεντρικής 

εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Πρόκειται για 2 πανομοιότυπους rackable servers, 

που φέρουν το λειτουργικό σύστημα Windows 2003R2 Ent. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

δύο υφιστάμενων εξυπηρετητών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Σε ό,τι αφορά τον 

αποθηκευτικό χώρο για τα δεδομένα της βάσης δεδομένων, η Περιφέρεια έχει ήδη ένα 

σύστημα δίσκων υψηλής διαθεσιμότητας τύπου IBM DS 4500.   

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 35 από 86 

Τεχνικά Στοιχεία Server Τεμ. 

Μοντέλο IBM x460 1xX/3.16/1M 2GB 2 

 CPU XEON MP 3.3GHz  3 

FC Ctrl 2GBit/s LP1O5OEx MMF LC 2 

RAM 8GB 1 

HDD U320 36GB 15k hot plug 3.5” M 2 

Λογισμικό Windows 2003R2 Ent  

 

Για την ενίσχυση της υποδομής ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει 2 εξυπηρετητές τελευταίας 

τεχνολογίας, με λειτουργικό σύστημα καθώς και πρόσθετους δίσκους για να ενισχυθεί ο 

διαθέσιμος χώρος στο υφιστάμενο σύστημα δίσκων υψηλής διαθεσιμότητας . 

Η τελική φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος που θα φιλοξενήσει το υπό προμήθεια 

σύστημα θα περιλαμβάνει στο επίπεδο του web/application τους δύο υφιστάμενους 

εξυπηρετητές που θα λειτουργούν σε active-active διάταξη και στο επίπεδο της Βάσης 

Δεδομένων τους δύο νέους εξυπηρετητές που θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο. Τα 

αρχεία της Βάσης Δεδομένων θα φιλοξενούνται στο υφιστάμενο σύστημα δίσκων υψηλής 

διαθεσιμότητας. 

Η Περιφέρεια διαθέτει ακόμη υπάρχουσες άδειες της εταιρίας ORACLE (βάση δεδομένων 

και Real Application Cluster), στην έκδοση 10gR2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί, είτε να 

προσφέρει όσες πρόσθετες άδειες απαιτεί η λύση του και αναβάθμιση της υφιστάμενης 

Βάσης Δεδομένων στην τελευταία έκδοση, είτε να προσφέρει κάποια άλλη Βάση 

Δεδομένων και ανάλογες άδειες που θα υποστηρίζει την ζητούμενη αρχιτεκτονική και θα 

καλύπτει καθολικά το σύστημα που θα προσφέρει. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να κάνουν αυτοψία στον χώρο του κέντρου δεδομένων 

της περιφέρειας προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης του 

εξοπλισμού που θα διατεθεί από την Περιφέρεια. 

Αν στην λύση που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του, κρίνει 

πως θα πρέπει να συμπεριλάβει και επιπλέον εξοπλισμό ή/και λογισμικό, πέρα από 

εκείνον που ήδη διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, ή να αναβαθμίσει περαιτέρω τον 

υφιστάμενο που θα διατεθεί, τότε θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά ποιες ακριβώς 

είναι οι απαιτήσεις σε επιπλέον εξοπλισμό ή/και λογισμικό, τις αναλυτικές προδιαγραφές 

του και να τον συμπεριλάβει στην προσφορά του.  
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Ο ανάδοχος θα περιγράψει κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής την προτεινόμενη 

από αυτόν Αρχιτεκτονική όσον αφορά : 

 τον διαμοιρασμό υπολογιστικών πόρων ανά επίπεδο και χρήση (δεν είναι 

απαραίτητο να είναι σε επίπεδο εξυπηρετητή, αλλά μπορεί να είναι σε 

επίπεδο επεξεργαστή ή/και πυρήνα ή/και λογικού διαμοιρασμού) για την 

υλοποίηση εξυπηρέτησης των κάτωθι :  

o Βάσεων Δεδομένων (RDBMS Servers) 

o Εφαρμογών (Application Servers) 

o Διαδικτύου (Web Servers με Load Balancing) 

o Λοιπών Λειτουργιών (π.χ. Ldap  κλπ) 

 Το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο,  λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών 

με λοιπά στοιχεία εξοπλισμού που υπάρχουν (και που κατέχει η Αναθέτουσα 

Αρχή όπως π.χ. συστήματα αποθήκευσης (SAN – Backup), δικτυακά (firewall, 

switches) servers που υποστηρίζουν την διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας 

και μέσω της οποίας θα υπάρχει επικοινωνία με το προσφερόμενο σύστημα 

κλπ), για την υλοποίηση μιας (ενδεικτικά προτεινόμενης) φυσικής 

αρχιτεκτονικής σε 2 ζώνες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 

ασφάλειας. 

Α) Εξωτερική Ζώνη (DMZ - αποστρατικοποιημένη ζώνη). Σε αυτήν 

βρίσκονται όλοι οι εξυπηρετητές, που δημιουργούν την εξωστρεφή 

διεπαφή των υπηρεσιών του συστήματος: 

o Επίπεδο Web (HTTP): Συστοιχία εξυπηρετών που φιλοξενούν 

τους διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους της περιφέρειας  

Η αποστρατικοποιημένη ζώνη συνδέεται με την εσωτερική ζώνη μέσω 

firewall με δύο ανεξάρτητες συνδέσεις. 

Β)   Εσωτερική Ζώνη. Σε αυτήν βρίσκονται: 

o Επίπεδο Application: Συστοιχία εξυπηρετών που μοιράζονται τις 

εργασίες που αφορούν τη λογική και επεξεργασία από μέρους 

των εφαρμογών  

o Επίπεδο Database: Οι εξυπηρετητές δεδομένων, υπεύθυνοι για 

την πρωτογενή αλλά και δευτερογενή (back-up) αποθήκευση 

δεδομένων. 

o LDAP και λοιποί Server: Εξυπηρετητής διαχείρισης καταλόγου 

χρηστών  
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A3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως παραμετροποιημένο στις ανάγκες της 

Περιφέρειας. Η παραμετροποίηση αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση των 

υποσυστημάτων που μπορούν με κατάλληλη τροποποίηση να ικανοποιήσουν το σύνολο 

των λειτουργικών απαιτήσεων.  

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών – υποσυστημάτων που θα 

αναπτυχθούν  σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα 

αποτελέσουν διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based 

περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους 

«διαχειριστές» και τους χρήστες των εφαρμογών με στόχο την: 

 επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ 

των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, 

 επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις 

διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές. 

2. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου της 

Δημόσιας Διοίκησης –ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και του Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό 

απαιτείται.  

3. Δυνατότητα Χρήσης οποιουδήποτε από τα διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του 

αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας  

πολλαπλών αναφορών για τα διάφορα επίπεδα της Διοίκησης, την αυξημένη 

διαθεσιμότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα 

δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP. Θα 

πρέπει να διασφαλίζονται: 

 ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, 

 ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με 

προγράμματα τρίτων, 

 ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

 ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με 

άλλα συστήματα. 

4. Για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων και ετερογενών 

συστημάτων απαιτείται η χρήση υπηρεσιών ιστού ( Web Services ) με τις 

τεχνολογίες REST ή SOAP. 

5. Απαιτείται η βάση δεδομένων που θα υποστηρίζει το σύστημα να ελαχιστοποιεί 

την επανάληψη της πληροφορίας μέσω τεχνικών κανονικοποίησης (normalization).  
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6. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική 

χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

7. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή παραμετρικότητα κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών 

του ΠΣ έτσι ώστε δεν θα απαιτείται επέμβαση στον πηγαίο κώδικα όταν 

μεταβάλλεται κάποια παράμετρος λειτουργίας όπως για παράδειγμα, προσθήκη 

νέων τύπων εγγράφων, μεταβολή θεματικών κατηγοριοποιήσεων, αλλαγές στο 

οργανόγραμμα  Ο διαχειριστής του ΠΣ θα μπορεί να μεταβάλει όλες τις 

παραμέτρους μέσω μίας εύχρηστης φόρμας σε κάθε εφαρμογή. 

8. Τεκμηρίωση του συστήματος στην ελληνική γλώσσα μέσω της αναλυτικής 

περιγραφής των λειτουργιών των εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του 

συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και 

λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 

υποστήριξης των χρηστών (user manuals). 

9. Αξιοποίηση της τεχνολογίας server consolidation και virtualization και πιο 

συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον 

εικονικών μηχανών (virtual machines). 

10. Η γενική φιλοσοφία των συστημάτων πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για 

ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems). 

Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο 

προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία 

διασφαλίζουν: 

1. την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 

εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, 

2. τη διαδικτυακή ή άλλη συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα, 

3. την φορητότητα (portability) των εφαρμογών, 

4. την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς 

αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία, 

5. την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει δοκιμές διαλειτουργικότητας (inter-operability 

tests) για να επιβεβαιώσει την εκπλήρωση των ανωτέρω. 

 

Δεδομένου ότι το ΠΣ απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό χρηστών με ποικιλία ως προς τον 

βαθμό εξοικείωσής τους στην χρήση Η/Υ, η εφαρμογή θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

1. Απαιτείται να είναι εύχρηστο και φιλικό, σε εργονομικό περιβάλλον. Το κάθε 

πεδίο που απαιτεί συμπλήρωση πρέπει να περιγράφεται σαφώς και να παρέχεται 
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βοήθεια με παραδείγματα, ενώ όπου επιτρέπεται πρέπει να υπάρχει λίστα τιμών 

για ελαχιστοποίηση τυπογραφικών λαθών ή αυτόματη δυνατότητα συμπλήρωσης 

με επιλογή από ήδη καταχωρημένα δεδομένα.  

2. Απαιτείται στο επίπεδο κάθε φόρμας να διενεργούνται έλεγχοι ορθότητας των 

στοιχείων που εισάγονται με βάση την επιχειρησιακή ή κοινή λογική. Ο χρήστης θα 

ενημερώνεται αμέσως και σαφώς για το λάθος του ώστε να το διορθώνει. Όλα τα 

αριθμητικά δεδομένα και οι ημερομηνίες πρέπει να βρίσκονται εντός λογικών 

ορίων και θα πρέπει να ζητείται προσοχή και επιβεβαίωση μέσω μηνύματος για 

ασυνήθιστα αποκλίνουσες τιμές.  

3. Απαιτείται ακρίβεια και σαφήνεια των μηνυμάτων προς τον υποβάλλοντα. 

Αόριστα ή γενικόλογα μηνύματα όπως «Η ενέργεια αυτή δεν είναι εφικτή» ή 

«Λάθος ποσό», Παρακαλώ εισάγετε το σωστό» δεν είναι επιθυμητά, και 

επιβαρύνουν δραματικά την τεχνική υποστήριξη. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα για την αποφόρτιση της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών. 

A3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

A3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Πιστοποίηση, Καταχώρηση, χρέωση και διακίνηση 

εισερχομένου εγγράφου»  

Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα ομαδοποιεί και οργανώνει λειτουργίες πιστοποίησης, 

καταχώρησης, χρέωσης και διακίνησης εισερχόμενων εγγράφων. 

Ως εισερχόμενο έγγραφο ορίζεται ένα φυσικό ή ψηφιακό έγγραφο που παραλαμβάνεται 

με αυτόματο τρόπο ή με ευθύνη συγκεκριμένου υπαλλήλου, καταχωρείται και 

πρωτοκολλείται στο σύστημα, αποστέλλεται στην κατάλληλη ή στις κατάλληλες 

υπηρεσιακές μονάδες, διακινείται προς χειριστή ή χειριστές που πρέπει να ενημερωθούν ή 

να ενεργήσουν επ’ αυτού ή τίθεται στο αρχείο.  

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση και διεκπεραίωση εισερχομένων 

εγγράφων. Συνοπτικά, για τα εισερχόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποστηρίζονται οι 

παρακάτω διαδικασίες διεκπεραίωσης: 

A3.4.1.1 Παραλαβή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Εγγράφου 

Τα εισερχόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει λαμβάνονται μέσω μεταφόρτωσης 

από το σύστημα αρχείων του χρήστη, μέσω λήψης από fax server και μέσω λήψης από 

mail server. Στα μεταδεδομένα του εισερχομένου θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά 

ο αποστολέας του εγγράφου, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία αποστολής, 

καθώς και όλα τα μεταδεδομένα που θα κριθούν σκόπιμο από την υπηρεσία, με βάση τις 

αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ).  
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A3.4.1.2 Πρωτοκόλληση Εγγράφου 

Με την καταχώρηση ενός εισερχομένου εγγράφου θα πρέπει αυτό να πρωτοκολλείται 

αυτόματα. Η καταχώρηση ενός εισερχομένου θα πρέπει να μπορεί να γίνει τόσο στην 

υπηρεσία κεντρικού πρωτοκόλλου όσο και σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα από 

οποιονδήποτε χρήστη. Όταν το έγγραφο πρωτοκολλείται σε υπηρεσία διαφορετική από το 

Κεντρικό Πρωτόκολλο, αυτόματα θα λαμβάνει και αριθμό πρωτοκόλλου και στο κεντρικό 

πρωτόκολλο.  

Κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο 

καταγραφή και ομογενοποίηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται για τις διάφορες 

λειτουργίες και διεργασίες σε όλες τις εφαρμογές Ηλ. Πρωτοκόλλου. 

A3.4.1.3 Πιστοποίηση αυθεντικότητας εγγράφου 

Ο καταχωριστής κάνοντας χρήση ψηφιακής συσκευής σκληρής αποθήκευσης 

πιστοποιητικών (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ), υπογράφει ψηφιακά 

το ψηφιακό αντίγραφο που έχει καταχωρήσει, πιστοποιώντας ότι το αντίγραφο αυτό είναι 

πιστό από το πρωτότυπο που παρελήφθη. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η μη 

μεταβολή του παραληφθέντος εγγράφου στο διηνεκές. Η διαδικασία της ψηφιακής 

υπογραφής θα πρέπει να γίνεται μέσα από τον Web Browser του χρήστη, χωρίς την 

απαίτηση για χρήση τοπικά εγκατεστημένων εφαρμογών και χωρίς ο χρήστης να 

εγκαταλείπει τη γραφική διεπαφή του συστήματος, με τον ίδιο για όλες τις περιπτώσεις 

τρόπο, ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικά παραληφθέντος ψηφιακού αρχείου του 

εισερχομένου εγγράφου.  

Επίσης είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται και η περίπτωση στην οποία δεν διαθέτουν 

όλοι οι χρήστες συσκευές σκληρής αποθήκευσης πιστοποιητικών. 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει απευθείας προσθήκη ψηφιακής 

υπογραφής στους διαφόρους κόμβους της διακίνησης του εγγράφου. Η μορφή της 

ψηφιακής υπογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ Β’ 1317/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, θα 

πρέπει να υποστηρίζεται η επισύναψη ήδη ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, 

ενσωματώνοντας μηχανισμό αναγνώρισης της ψηφιακής υπογραφής. 

A3.4.1.4 Αποστολή, χρέωση και επιστροφή εγγράφου 

Τη διαδικασία καταχώρησης και πρωτοκόλλησης θα ακολουθεί διαδικασία διακίνησης και 

διεκπεραίωσης του εγγράφου. Πιο συγκεκριμένα, ο καταχωρητής θα μπορεί να αποστείλει 

το έγγραφο στις υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες αυτό απευθύνεται και ο εκτελών χρέη 

προϊσταμένου της κάθε υπηρεσιακής μονάδας να το χρεώνει προς διεκπεραίωση κατ’ 

αρχήν σε ένα ή περισσότερα τμήματα και ακολούθως στους καθ’ ύλην αρμόδιους 

υπαλλήλους – χειριστές με συγκεκριμένη εντολή διεκπεραίωσης.  
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A3.4.1.5 Απάντηση σε εισερχόμενο 

Ένα είδος εντολής προς διεκπεραίωση είναι η απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής 

που χρεώνεται το έγγραφο θα πρέπει να μπορεί να συντάξει σχέδιο εγγράφου προς 

απάντηση του εισερχομένου και να το καταχωρήσει στο σύστημα. Το έγγραφο αυτό θα 

πρέπει να λάβει τις ψηφιακές υπογραφές των προϊσταμένων στην ιεραρχία, να επιστρέψει 

στο συντάκτη για ενσωμάτωση των σχολίων και στη συνέχεια να παραχθεί ακριβές 

αντίγραφο το οποίο να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συντάκτη του εγγράφου. Το 

έγγραφο αυτό θα πρωτοκολλείται αυτόματα ως εξερχόμενο και θα ακολουθεί τη 

διαδικασία διεκπεραίωσης εξερχομένων εγγράφων. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει 

όλες τις γνωστές και συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές εγγράφων (π.χ. doc, docx, pdf, xls 

κ.λπ.) 

A3.4.1.6 Αρχειοθέτηση εισερχομένου και άλλες ενέργειες  

Ένα δεύτερο είδος εντολής προς διεκπεραίωση είναι η αρχειοθέτηση του εισερχομένου 

εγγράφου. Από τη στιγμή της αρχειοθέτησής του και μετά σε μια υπηρεσιακή ομάδα δεν 

μπορεί να επέλθει καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο έγγραφο.  

Πέρα από τις τυποποιημένες ενέργειες επί εγγράφων, οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 

ορίζουν και άλλες ενέργειες που δεν διεξάγονται μέσω του συστήματος και να μπορούν να 

σημαίνουν τις ενέργειες αυτές ως εκτελεσθείσες ή μη, προσθέτοντας κατάλληλη 

τεκμηρίωση / επεξήγηση.  

A3.4.1.7 Παρακολούθηση της κατάστασης του εγγράφου  

Κάθε εισερχόμενο έγγραφο μπορεί να διαβιβαστεί σε περισσότερες από μία διευθύνσεις ή 

τμήματα της Περιφέρειας. Σε κάθε μια από αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες θα το 

χειρίζεται διαφορετικός χειριστής και το έγγραφο να βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση 

(λ.χ. χρεωμένο, απαντήθηκε, κλπ). Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει άμεση εποπτική 

εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κάθε έγγραφο σε κάθε μια από τις 

υπηρεσιακές ομάδες στις οποίες έχει διαβιβαστεί.   

A3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Δημιουργία, καταχώρηση, έγκριση και διακίνηση 

εξερχομένου εγγράφου και εσωτερικού εγγράφου»  

Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα ομαδοποιεί και οργανώνει λειτουργίες δημιουργίας, 

καταχώρησης, έγκρισης και διακίνησης εξερχόμενων και εσωτερικών εγγράφων, 

εγγράφων δηλαδή που δημιουργούνται από κάποια υπηρεσιακή μονάδα του οργανισμού 

και προορίζονται είτε για αποστολή και εκτός οργανισμού ή  για αποστολή σε υπηρεσιακές 

μονάδες εντός του οργανισμού. Για τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται οι 

παρακάτω διαδικασίες διεκπεραίωσης: 
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A3.4.2.1 Δημιουργία και Τεκμηρίωση Εγγράφου 

Ο χειριστής του συστήματος, αφού δημιουργήσει το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή (π.χ. 

έγγραφο του Word) θα προχωρεί στην καταχώρησή του στο σύστημα συμπληρώνοντας τα 

κατάλληλα για κάθε τύπο εγγράφου μεταδεδομένα. Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει 

την μέγιστη δυνατή ευκολία στην καταχώρηση αυτών των μεταδεδομένων από τον χρήστη 

ενσωματώνοντας έξυπνο μηχανισμό δυναμικής εμφάνισης των επιλογών ανά τύπο και 

είδος εγγράφου. Με το όρο έγγραφο νοούνται τόσο τα διαβιβαστικά όσο και τα 

επισυναπτόμενα που μπορεί να είναι απαραίτητα, που μπορεί να έχουν όλες τις γνωστές 

μορφές αρχείων (π.χ. doc, docx, xls, xlsx, pdf κ.λπ.) 

Στα μεταδεδομένα του εξερχομένου θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά ο τίτλος, το 

είδος του εγγράφου και οι παραλήπτες του, είτε αυτοί βρίσκονται εντός οργανισμού είτε 

πρόκειται για τρίτους, καθώς και όλα τα μεταδεδομένα που θα κριθούν σκόπιμο από την 

υπηρεσία, με βάση τις αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ). 

Στην περίπτωση που οι παραλήπτες του εγγράφου είναι εκτός της ιεραρχικής δομής της 

Περιφέρειας, τότε θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης, εκτός του 

ονόματος του παραλήπτη, και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (e-mail). Η διαδικασία 

καταχώρηση στοιχείων παραληπτών που δεν ανήκουν στον οργανισμό θα πρέπει να 

στηρίζεται στη διαχείριση κατάλληλου τέτοιου αρχείου, ενώ είναι επιθυμητή και η 

δυνατότητα διασύνδεσης με CRM σύστημα για τη διαχείριση των στοιχείων των 

εξωτερικών αποδεκτών.  

A3.4.2.2 Πρωτοκόλληση Εγγράφου 

Η πρωτοκόλληση των εξερχόμενων και εσωτερικών εγγράφων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου θα 

λαμβάνεται από το πρωτόκολλο της υπηρεσιακή μονάδας στην οποία δημιουργείται. Η 

πρωτοκόλληση εγγράφων εσωτερικής διακίνησης θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από 

ρητή επιλογή του χρήστη. 

A3.4.2.3 Πιστοποίηση αυθεντικότητας εγγράφου 

Ο καταχωριστής κάνοντας χρήση ψηφιακής συσκευής «σκληρής» αποθήκευσης 

πιστοποιητικών (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ), υπογράφει ψηφιακά 

το ψηφιακό αντίγραφο που έχει δημιουργηθεί με την καταχώρηση. Με τον τρόπο αυτόν 

διασφαλίζεται η μη μεταβολή του εγγράφου στο διηνεκές. Η διαδικασία της ψηφιακής 

υπογραφής θα πρέπει να γίνεται μέσα από τον Web Browser του χρήστη, χωρίς τη χρήση 

τοπικά εγκατεστημένων εφαρμογών και χωρίς ο χρήστης να εγκαταλείπει τη γραφική 

διεπαφή του συστήματος, με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικά 

παραληφθέντος ψηφιακού αρχείου του εισερχομένου εγγράφου.  

Και εδώ επιθυμητό είναι, να υποστηρίζεται και η περίπτωση στην οποία δεν διαθέτουν 

όλοι οι χρήστες συσκευές σκληρής αποθήκευσης πιστοποιητικών. 
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Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει απευθείας προσθήκη ψηφιακής 

υπογραφής στους διαφόρους κόμβους της διακίνησης του εγγράφου. Η μορφή της 

ψηφιακής υπογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ Β’ 1317/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, θα 

πρέπει να υποστηρίζεται η επισύναψη ήδη ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.  

A3.4.2.4 Διακίνηση – Αποστολή Εγγράφου 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής τους εξερχόμενου εγγράφου 

στους παραλήπτες του. Εφόσον κάποιοι από τους παραλήπτες του εγγράφου ανήκουν 

στην ιεραρχία της περιφέρειας, τότε το σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί αντίγραφο του 

εγγράφου για καθένα από τους εσωτερικούς παραλήπτες και να πραγματοποιείται 

αυτόματη πρωτοκόλληση του εγγράφου (ως εισερχομένου πλέον στους παραλήπτες). 

Παράλληλα θα πρέπει να αποθηκεύεται και το ψηφιακό αρχείου του εξερχομένου 

εγγράφου.  

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και την αυτόματη αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους εξωτερικούς παραλήπτες, εφόσον έχει 

καταχωρηθεί το e-mail τους, με επισυναπτόμενο το ψηφιακό αρχείου του εγγράφου. 

Τόσο για την περίπτωση της διακίνησης μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, όσο και για 

την περίπτωση της διακίνησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σύστημα θα πρέπει 

να υποστηρίζει τη χρήση αποδείξεων παραλαβής / ανάγνωσης του εγγράφου. Η 

πληροφορία αυτή θα πρέπει να χρονοσημαίνεται και να ενσωματώνεται στη βάση 

δεδομένων και να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό παραλαβής του εγγράφου από τον 

παραλήπτη του. 

A3.4.2.5 Αρχειοθέτηση εξερχομένου και άλλες ενέργειες  

Ένα δεύτερο είδος εντολής προς διεκπεραίωση είναι η αρχειοθέτηση του εξερχομένου 

εγγράφου. Από τη στιγμή της αρχειοθέτησής του και μετά σε μια υπηρεσιακή ομάδα δεν 

μπορεί να επέλθει καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο έγγραφο.  

Για όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 

της διακίνησης του εγγράφου εντός του φορέα από τους χρήστες με κατάλληλα 

δικαιώματα. 

A3.4.2.6 Παρακολούθηση της κατάστασης του εγγράφου  

Όπως για τα εισερχόμενα, έτσι και για τα εξερχόμενα έγγραφα (ή τα έγγραφα που 

διακινούνται εντός της Περιφέρειας) θα πρέπει να δίνεται από το σύστημα άμεση 

εποπτική εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κάθε έγγραφο σε κάθε μια από 

τις υπηρεσιακές ομάδες στις οποίες έχει διαβιβαστεί, καθώς και εάν έχει παραληφθεί από 

τον εξωτερικό παραλήπτη του.   
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A3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Δημιουργία, διακίνηση, έγκριση και υπογραφή σχεδίου 

εγγράφου» 

Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα ομαδοποιεί και οργανώνει λειτουργίες δημιουργίας, 

διακίνησης, έγκρισης και υπογραφής σχεδίων εγγράφου, εγγράφων δηλαδή που 

δημιουργούνται από κάποια υπηρεσιακή μονάδα του οργανισμού ως σχέδια, διακινούνται 

εντός της ιεραρχίας για τη συλλογή των απαραίτητων υπογραφών και μετατρέπονται εν 

τέλει σε εξερχόμενα έγγραφα για αποστολή.  

Για τα σχέδια εγγράφων θα πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω διαδικασίες 

διεκπεραίωσης: 

 

A3.4.3.1 Δημιουργία και Τεκμηρίωση Εγγράφου 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη του 

συστήματος να δημιουργήσει ένα έγγραφο τύπου «σχέδιο εγγράφου».  

Ο χειριστής του συστήματος, αφού δημιουργήσει το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή (π.χ. 

έγγραφο του Word) θα προχωρεί στην καταχώρησή του στο σύστημα συμπληρώνοντας τα 

κατάλληλα για τον συγκεκριμένο τύπου εγγράφου μεταδεδομένα. Το σύστημα θα πρέπει 

να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευκολία στην καταχώρηση αυτών των μεταδεδομένων 

από τον χρήστη ενσωματώνοντας έξυπνο μηχανισμό δυναμικής εμφάνισης των επιλογών 

ανά τύπο και είδος εγγράφου. 

Στα μεταδεδομένα του σχεδίου εγγράφου θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά ο 

τίτλος, το είδος του εγγράφου, το ψηφιακό αρχείο και ο τελικός υπογράφων, καθώς και 

όλα τα μεταδεδομένα που θα κριθούν σκόπιμο από την υπηρεσία, με βάση τις αρχές του 

Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ). 

A3.4.3.2 Πιστοποίηση αυθεντικότητας σχεδίου εγγράφου 

Ο καταχωριστής κάνοντας χρήση ψηφιακής συσκευής σκληρής αποθήκευσης 

πιστοποιητικών (ΑΔΔΥ), υπογράφει ψηφιακά το ψηφιακό αντίγραφο που έχει 

δημιουργηθεί με την καταχώρηση. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η μη μεταβολή του 

εγγράφου στο διηνεκές. Η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να γίνεται 

μέσα από τον Web Browser του χρήστη, χωρίς τη χρήση τοπικά εγκατεστημένων 

εφαρμογών και χωρίς ο χρήστης να εγκαταλείπει τη γραφική διεπαφή του συστήματος, με 

τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικά παραληφθέντος ψηφιακού αρχείου 

του εισερχομένου εγγράφου.  

Επίσης, επιθυμητό είναι, να υποστηρίζεται και η περίπτωση στην οποία δεν διαθέτουν 

όλοι οι χρήστες συσκευές σκληρής αποθήκευσης πιστοποιητικών. 
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A3.4.3.3 Διακίνηση Εγγράφου 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία δημιουργίας του σχεδίου εγγράφου από τον συντάκτη 

του ξεκινά η διαδικασία διακίνησης του εγγράφου εντός της ιεραρχίας για τη συλλογή των 

απαραίτητων υπογραφών. 

Ο συντάκτης του εγγράφου αποστέλλει το έγγραφο στην επόμενη ιεραρχικά ομάδα, από 

την οποία θα πρέπει να υπογραφεί. 

 

Σε κάθε στάδιο της διακίνησής του κατά τη διαδικασία της έγκρισής του θα πρέπει να 

ενσωματώνονται και οι ψηφιακές υπογραφές του αντίστοιχου υπογράφοντα (εφόσον 

αυτός διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά).  Η ενσωμάτωση της ψηφιακής 

υπογραφής θα πρέπει να γίνεται μέσα από τη γραφική διεπαφή του συστήματος 

διαχείρισης εγγράφων, χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση και χρήση οποιασδήποτε 

desktop εφαρμογής (λ.χ. office, acrobat, κλπ). Η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης σε usb tokens ή 

smart cards, συμβατά με την υποδομή δημόσιου κλειδιού που διατηρεί η Αρχή 

Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου και η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ.  

 

Σε περίπτωση που ένας αρμόδιος για την έγκριση του σχεδίου διαφωνεί, θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα επιστροφής του σχεδίου εγγράφου στον αρχικό συντάκτη, μαζί με σχόλια 

που τεκμηριώνουν τη διαφωνία του.  

 

Σε περίπτωση που ένας αρμόδιος για την έγκριση του σχεδίου συμφωνεί σε γενικές 

γραμμές, επιθυμεί όμως να επιφέρει μικρής κλίμακας τροποποιήσεις, το σύστημα θα 

πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του και να 

τροποποιεί το ψηφιακό αρχείο, ενσωματώνοντάς τες σε αυτό και αποθηκεύοντάς το σε 

διακριτή έκδοση από το αρχικό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης αποτύπωση 

των παρεμβάσεων επί του σχεδίου εγγράφου καθόλη τη διαδικασία έγκρισης και 

συλλογής των απαραίτητων υπογραφών. 

 

Όταν το σχέδιο λαμβάνει την τελική υπογραφή (από τον δηλωθέντα ως τελικό 

υπογράφοντα), τότε αυτό θα πρέπει να επιστρέφεται στον συντάκτη του για την 

μετατροπή του σε εξερχόμενο, το οποίο στη συνέχεια ακολουθεί την πορεία εξερχομένου 

εγγράφου και την παραγωγή ακριβούς αντιγράφου. 

 

A3.4.3.4 Μετατροπή σχεδίου εγγράφου σε εξερχόμενο (παραγωγή ακριβούς αντιγράφου)  

Όταν ένα σχέδιο εγγράφου επιστρέφεται στον συντάκτη του από τον τελικό υπογράφοντα, 

τότε το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας του αντίστοιχου 

εξερχόμενου εγγράφου. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον συντάκτη του 

εγγράφου να δημιουργεί το τελικό έγγραφο, να το υπογράφει ψηφιακά, πιστοποιώντας 
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έτσι ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαβούλευσης που 

πραγματοποιείται κατά τη διακίνηση του σχεδίου στην ιεραρχία και να δημιουργεί το 

αντίστοιχο εξερχόμενο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και 

στη συνέχεια θα αντιμετωπίζεται από το σύστημα ως εξερχόμενο, ακολουθώντας την 

αντίστοιχη ροή εργασίας. 

 

A3.4.3.5 Αρχειοθέτηση σχεδίου 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα αρχειοθέτησης σχεδίου εγγράφου, 

για την περίπτωση στην οποία αποφασίζεται ότι το σχέδιο εγγράφου δεν πρέπει να 

μετατραπεί σε εξερχόμενο για περεταίρω διεκπεραίωση. 

Από τη στιγμή της αρχειοθέτησής του και μετά σε μια υπηρεσιακή ομάδα δεν μπορεί να 

επέλθει καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο έγγραφο.  

Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, είναι πολύ πιθανό να διαπιστωθεί η απαίτηση 

παρεκκλίσεων στον παραπάνω σχεδιασμό διεκπεραίωσης των σχεδίων εγγράφων. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υποδομή αρκετά ευέλικτη, ώστε αυτή να 

μπορέσει να ενσωματώσει τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις που θα απαιτηθούν κατά την 

εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. Παράλληλα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην 

προσφορά του να περιγράψει με λεπτομέρεια όλες τις επιπλέον δυνατότητες χειρισμού 

σχεδίων εγγράφων που περιέχει αυτή τη στιγμή το προϊόν που θα προμηθεύσει και να 

αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους οι δυνατότητες αυτές μπορούν να επαυξηθούν. 

Οι δυνατότητες αυτές και ο τρόπος επαύξησής τους θα αξιολογηθούν ιδιαίτερα κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών.  

A3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Διαχείριση φακέλων υποθέσεων» 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων που 

χειρίζεται η Περιφέρεια.  

Παραδείγματα πιθανών υποθέσεων είναι:  

 Εγγραφές φυσικών ή νομικών προσώπων ή εγκαταστάσεων σε μητρώα. 

 Έκδοση ή έγκριση ανανέωσης ή μετατροπή αδειών πάσης φύσεως.  

 Έκδοση βεβαιώσεων.  

 Χορήγηση αντιγράφων.  

 Εγκρίσεις τροποποιήσεων καταστατικών ΑΕ. 

 Έγκριση επιδοτήσεων.  

 Παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής σε εξετάσεις.  

Για τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων, το προσφερόμενο λογισμικό ή λογισμικά θα 

πρέπει να υποστηρίζει την ομαδοποίηση εγγράφων σε φακέλους που αποτυπώνουν το 
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σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, 

η λογική οργάνωση των εγγράφων και των ενεργειών που εκτελούνται επ’ αυτών 

τυποποιεί μια σειρά από διαδικασίες προδιαγεγραμμένης διαχείρισης και διακίνησης 

πληροφορίας εντός της Περιφέρειας, από χρήστες με διαφορετικούς ρόλους και 

αρμοδιότητες και μοντελοποιεί τη διαχείριση υποθέσεων στις οποίες εντάσσονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και οι επ’ αυτών ενέργειες. 

Κατά το χαρακτηρισµό ενός εισερχόμενου ή/και εξερχόμενου έγγραφου ως σχετικό και 

συμπεριλαμβανόμενο σε µια «υπόθεση», θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

προσδιορισμού ομοειδών «υποθέσεων» ή εγγράφων, µε κριτήρια όπως η γεωγραφική 

περιοχή, το συναφές αντικείμενο, κλπ. Επίσης µε κριτήριο την ημερομηνία έκδοσης ή 

πρωτοκόλλησης ενός εγγράφου που ανήκει σε µια «υπόθεση», πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης της χρονικής ροής της εξέλιξης µιας «υπόθεσης» (ιστορικό 

εγγράφων). 

Στα βασικά στοιχεία μοντελοποίησης ενός φακέλου υπόθεσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται:  

(α)  Τα είδη των εγγράφων που προβλέπονται από τη διαδικασία διεκπεραίωσης της 

συγκεκριμένης υπόθεσης.  

(β) Η χρονική ακολουθία ένταξης εγγράφων συγκεκριμένων τύπων στην υπόθεση. Η 

ακολουθία αυτή δεν θα πρέπει να είναι κατ’ ανάγκη γραμμική ούτε και απόλυτα 

δεσμευτική. Αντίθετα, θα πρέπει να επιτρέπει προσαρμόσιμο χειρισμό της υπόθεσης, 

ώστε αυτός να ανταποκρίνεται σε μη προβλέψιμες συνθήκες και καταστάσεις. 

(γ) Οι αρμοδιότητες συγκριμένων χρηστών (βάσει ρόλου και θέσης στην ιεραρχία της 

περιφέρειας) πάνω στην προσθήκη ή το χειρισμό συγκεκριμένων τύπων εγγράφων που 

ενσωματώνονται στην υπόθεση.  

(δ) Μεταδεδομένα που αποδίδονται στον ίδιο το φάκελο της υπόθεσης και βοηθούν στην 

αποτύπωση χαρακτηριστικών όπως: κατάσταση της υπόθεσης, οικονομικά μεγέθη, 

γεωγραφικός προσδιορισμός, κ.ο.κ. 

Το προσφερόμενο λογισμικό ή λογισμικά θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμό προβολής 

της κατάστασης της υπόθεσης και να καθιστά διαθέσιμη την πληροφορία αυτή στο 

σύστημα υποδοχής αιτημάτων προσώπων και εταιρειών. Επιπλέον, θα πρέπει να περιέχει 

κατάλληλη υποδομή διαχείρισης και επέκτασης των φακέλων υποθέσεων και των πεδίων 

μεταδεδομένων ανά φάκελο τουλάχιστον σε επίπεδο βάσης δεδομένων. 

Η επιλογή των διαδικασιών – υποθέσεων που θα υποστηριχτούν μέσα από το 

πληροφοριακό σύστημα θα γίνει στη φάση εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Ο 

Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξουν τις διαδικασίες και θα 
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ορίσουν τα είδη εγγράφων που συνδέονται με αυτές, τις ροές συγκέντρωσης και 

διακίνησης των εγγράφων αυτών και τα μεταδεδομένα που θα τηρούνται σε επίπεδο 

φακέλων υποθέσεων.  

A3.4.5 Λειτουργική Ενότητα 5 «Διαχείριση οργανογράμματος υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων 

και ρόλων χρηστών και ομάδων, τιμών μεταδεδομένων εγγράφων» 

Η λειτουργική ενότητα αυτή αναφέρεται στο περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος και 

συγκεκριμένα στη διαχείριση του οργανογράμματος υπηρεσιών, των χρηστών και των 

ρόλων τους καθώς και στη διαχείριση των τιμών των μεταδεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα έγγραφα. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται συνοπτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις 

για κάθε τμήμα του υποσυστήματος διαχείρισης. 

A3.4.5.1 Διαχείριση Οργανογράμματος Υπηρεσιών 

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης μίας υπηρεσίας στο οργανόγραμμα των 

υπηρεσιών της περιφέρειας μέσα από web based διεπαφή, ενσωματωμένη στο 

προσφερόμενο σύστημα. 

Έτσι θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

 Δυνατότητα διαχείρισης της ιεραρχικής δομής ενός φορέα μέσα από εύχρηστο 

interface. 

 Δημιουργία νέας υπηρεσίας και τοποθέτησή της σε συγκεκριμένο σημείο στο 

οργανόγραμμα. 

 Τροποποίηση των στοιχείων μίας υπηρεσίας, όπως στοιχεία προϊσταμένου, όνομα 

υπηρεσίας κλπ. 

 Μετακίνηση υπηρεσίας στο οργανόγραμμα. 

 Διαγραφή υπηρεσίας. Στην περίπτωση της διαγραφής μίας υπηρεσίας θα πρέπει το 

σύστημα να διαθέτει μηχανισμό μεταφοράς της «ευθύνης» των εγγράφων της 

υπηρεσίας σε άλλη υπηρεσία. 

 Δυνατότητα δημιουργίας ειδικών ομάδων εκτός της βασικής ιεραρχίας. 

 

A3.4.5.2 Διαχείριση Χρηστών και Ρόλων 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

 Δημιουργία νέου χρήστη. 

 Τροποποίηση στοιχείων χρήστη. 

 Τοποθέτηση χρήστη σε υπηρεσία. 

 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρήστη. 

 Ανάθεση ρόλων σε χρήστη. 
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Οι ρόλοι που θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον το σύστημα είναι οι ακόλουθοι: 

 Διαχειριστές του συστήματος. 

 Προϊστάμενοι υπηρεσιών. 

 Υπάλληλοι. 

 Εξωτερικοί χρήστες. 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το μηχανισμό διαχείρισης των ρόλων 

και των χρηστών και τις δυνατότητες διαχείρισης που παρέχονται από το σύστημά του. 

 

A3.4.5.3  Διαχείριση Μεταδεδομένων Εγγράφων 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των τιμών 

των μεταδεδομένων των εγγράφων υποστηρίζοντας τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 Δημιουργία νέας οντότητας μεταδεδομένων. 

 Επεξεργασία (προσθήκη/ τροποποίηση/ διαγραφή) τιμών μεταδεδομένων.  

 Διαγραφή οντοτήτων μεταδεδομένων. 

Είναι επιθυμητό το περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος να προσφέρει και δυνατότητα 

διαχείρισης μέρους τουλάχιστον του σχήματος μεταδεδομένων των εγγράφων αλλά και 

των φακέλων υποθέσεων. 

 

Η διαχείριση του συνόλου των δεδομένων του συστήματος θα πρέπει να 

πραγματοποιείται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες 

(διαχειριστές) μέσα από αντίστοιχη διεπαφή, η οποία θα ενσωματώνεται στο περιβάλλον 

της προσφερόμενης εφαρμογής. 

Το περιβάλλον διαχείρισης δηλαδή θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής 

λύσης, ενισχύοντας έτσι την ομοιογένεια και την ευχρηστία του συστήματος. 

 

A3.4.5.4 Διαχείριση Αιτημάτων/Αναφορών Πολιτών με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των 

Αιτημάτων/ Αναφορών Πολιτών, τα οποία και εισέρχονται στο σύστημα μέσω της 

διαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στην §Α3.4.6 (Λειτουργική Ενότητα 

6 «Υποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων και φορμών αιτημάτων εξωτερικών χρηστών»).  

Η διαχείριση των συγκεκριμένων «εγγράφων» θα αφορά στο σύνολο των μεταδεδομένων 

των εγγράφων αυτών. 

A3.4.6 Λειτουργική Ενότητα 6 «Υποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων και φορμών 

αιτημάτων εξωτερικών χρηστών» 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει και τη δημιουργία ∆ιαδικτυακής Πύλης για την Υποβολή και  

Παρακολούθηση αιτημάτων  προς  την Περιφέρεια,  από  πολίτες  και τρίτους φορείς, µέσα 
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από ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον. Η διαδικτυακή αυτή πύλη θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στην υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας. 

 

Η διεπαφή µε τους χρήστες πρέπει να είναι απλή και να έχει τη δυνατότητα να 

διαμορφωθεί ανάλογα µε την ομάδα χρηστών (πολίτες, δημόσιοι φορείς, εταιρείες), 

προσφέροντας έτσι µία κατηγοριοποιηµένη όψη της πύλης. Η Πύλη πρέπει να είναι  

γεφυρωμένη µε  ασφάλεια και  αξιοπιστία µε  το υπόλοιπο σύστημα για τη διαχείριση και 

διακίνηση εγγράφων. 

Οι εξωτερικοί χρήστες θα συνδέονται και θα πιστοποιούνται στο εξωτερικό portal. Εκεί θα 

επιλέγουν το είδος του αιτήματος που θέλουν να υποβάλλουν. Με βάση το είδος 

εμφανίζεται κατάλληλη φόρμα καταχώρησης δεδομένων και επισύναψης εγγράφων (με 

υποστήριξη διαφόρων τύπων αρχείων) Το πληροφοριακό σύστημα παράγει ένα έγγραφο, 

το εισάγει στο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων και δημιουργεί μια υπόθεση στο 

υποσύστημα διαχείρισης υποθέσεων.  

Από το εσωτερικό σύστημα μεταφέρονται και δημοσιεύονται στο εξωτερικό σύστημα:  

 Ενέργειες επί του εγγράφου της αίτησης. 

 Ενέργειες και μεταβολές της κατάστασης της υπόθεσης.  

 Απαιτήσεις για την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων  ή για την 

καταχώρηση επιπλέον πληροφοριών μέσα από φόρμες.  

Τα όποια συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται, μεταφέρονται αυτόματα στο 

εσωτερικό σύστημα και εντάσσονται αυτόματα στο σχετικό φάκελο της υπόθεσης, 

παράγοντας κατάλληλη ειδοποίηση για το χειριστή ή τους χειριστές της υπόθεσης.   

A3.4.7 Λειτουργική Ενότητα 7 «Υποσύστημα Διεπαφών Διασύνδεσης με τρίτα 

συστήματα»  

Το υποσύστημα εξασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα για την 

ηλεκτρονική άντληση και ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων των εγγράφων. Η 

διασύνδεση αυτή γίνεται με τη χρήση web services και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα 

τεχνολογικά και οργανωσιακά πρότυπα που προδιαγράφονται από το Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔΗΣ).  

Η διασύνδεση θα υλοποιηθεί: 

(Α) με τα υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, 

πληροφοριών κλπ. θα πραγματοποιείται μέσω του εθνικού δικτύου δημόσιας διοίκησης 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Συγκέντρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και συγκεκριμένα από τα 

υπάρχοντα ΠΣ της Περιφέρειας και από επιλεγμένα τρίτα συστήματα με στόχο την 

παροχή διοικητικής πληροφόρησης, όπως και από την διαδικτυακή Πύλη για τις 

περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποδοχής αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων. 
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o Δημοσίευση εγγράφων (ανακοινώσεων) στην υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη της 

Περιφέρειας και δημιουργία και διάθεση ροών πληροφορίας (RSS) προς τρίτα 

συστήματα. 

 

(Β) Με τις κάθετες εφαρμογές των ΟΠΣΝΑ. Σήμερα η Περιφέρεια χρησιμοποιεί τις κάθετες 

εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ως Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούνται από διαφορετικές 

υπηρεσιακές μονάδες της περιφέρειας και μεταξύ των άλλων, παράγουν ηλεκτρονικά 

διάφορες κατηγορίες εγγράφων. Το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 

εγγράφων θα πρέπει να διασυνδεθεί με αυτές τις κάθετες εφαρμογές, ώστε να μπορεί να 

υποδέχεται και να διαχειρίζεται τα παραγόμενα από αυτές έγγραφα αλλά και να 

επιστρέφει δυναμικά (κατ’ απαίτηση) έγγραφα ως απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα.  

Η καταχώρηση ενός εγγράφου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις:  

(α) Καταχώρηση εξερχομένου εγγράφου, όπου το έγγραφο που παράγεται από την κάθετη 

εφαρμογή έχει ήδη λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Στην περίπτωση αυτή, με την 

καταχώρηση το σύστημα θα πρέπει να αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, τον 

οποίο και να κοινοποιεί άμεσα στην κάθετη εφαρμογή. Επιπλέον:  

 Η διαδικασία λήψης του ΑΠ και της χρονοσήμανσης θα γίνεται αφού η «κάθετη» 
εφαρμογή έχει αποστείλει στο κεντρικό σύστημα τα μεταδεδομένα και το πλήρες 
περιεχόμενο του εγγράφου. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με την κλήση 
κατάλληλων web services που θα παρέχονται από το κεντρικό πρωτόκολλο της 
Περιφέρειας, και θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα SOAP και REST.  

 Η πρωτοκόλληση ενός εγγράφου στο κεντρικό σύστημα θα επιστρέφει στην 

«κάθετη» εφαρμογή κατ’ ελάχιστον: αριθμό πρωτοκόλλου, στοιχεία καταχωρητή 

και χρονοσήμανση πρωτοκόλλησης. 

(β) Καταχώρηση σχεδίου εγγράφου, όπου το παραγόμενο από την κάθετη εφαρμογή 

έγγραφο απαιτείται να υπογραφεί (ακόμα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής) από τη 

διοικητική ιεραρχία.  

Η καταχώρηση και πρωτοκόλληση εγγράφου θα πρέπει να είναι συμβατή με  το σύνολο 
των γενικών πεδίων μεταδεδομένων εγγράφων που προβλέπονται από το Πρότυπο 
Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGif 3.0) και συγκεκριμένα στην 
ΚΥ.155 προδιαγραφή. Επίσης, η καταχώρηση πρέπει να μπορεί να αποστέλλει  και 
αναλυτικά στοιχεία περιγραφής και για άλλα πεδία μεταδεδομένων των εγγράφων, όπως 
περιγράφεται στην ίδια προδιαγραφή.   

Οι πληροφορίες για τη χρονοσήμανση θα πρέπει να περιέχονται σε κατάλληλο αρχείο 
χρονοσήμανσης, με βάση τις προδιαγραφές χρονοσήμανσης της ΥΑΠ, όπως αυτές 
καταγράφονται στην Υπουργική Απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ με α.π. ΥΑΠ/Φ40.4/163 και 
σύμφωνα με την απαίτηση ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης λήψης εγγράφων με ασφαλή 
χρονοσήμανση, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 4 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης.  
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Για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, το κεντρικό σύστημα πρωτοκόλλου θα αξιοποιεί 
την υπηρεσία χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ 

Επιπλέον:  

 Tο υπό προκήρυξη πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
έκδοσης και διακίνησης Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων όπως αυτές 
καταγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ με α.π. 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031  (ΦΕΚ 1317/Β'/23-04-2012) και ιδιαίτερα σε θέματα:  

• Προτύπων και Δομικών Στοιχείων των Ηλεκτρονικών Εγγράφων.  

• Διαδικασίας Έκδοσης και Ψηφιακής Υπογραφής Ηλεκτρονικών Εγγράφων.  

• Ασφαλούς Διακίνησης των Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Επαλήθευσης της 

Ψηφιακής Υπογραφής τους. 

 Tο υπό προκήρυξη πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις που τίθενται από το Σχέδιο Π.Δ. για την  «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 

Ηλεκτρονικό Αρχείο» σε Δημόσιους Φορείς, όπως και την απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β/2012). 

 Στο υπό προκήρυξη πληροφοριακό σύστημα, το προς πρωτοκόλληση και 
καταχώρηση ηλεκτρονικό έγγραφο και τα μεταδεδομένα του θα πρέπει να 
μεταφέρουν πληροφορία που να:  

• Καλύπτει την πλήρη υποστήριξη των βασικών αρχών ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης εγγράφων, με ένταξη των εγγράφων σε φακέλους 
υποθέσεων, όπως αυτές καταγράφονται στο Άρθρο 3 του ως άνω σχεδίου 
ΠΔ, χαρακτηρισμένα τουλάχιστον ως προς τη διαβάθμιση και την 
κατάστασή τους.  

• Καλύπτει την πλήρη υποστήριξη των θεματικών ταξινομήσεων εγγράφων 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τον κατάλογο κυβερνητικών κατηγοριών που 
καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 (άρθρο 5 του ως 
άνω σχεδίου). 

• Καλύπτει την πλήρη υποστήριξη παροχής διεπαφών για επικοινωνία με 
άλλα συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων 
ιδίως για θέματα αναζήτησης, μεταφοράς, επικύρωσης γνησιότητας 
κρυπτογραφημένων ή μη εγγράφων, ανάκτησης φακέλων και 
περιεχομένων ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης και το επίπεδο 
ασφάλειας, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 7 
του ως άνω σχεδίου ΠΔ. 

(Γ) με τρίτα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

o Ανάρτηση αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μέσα από το API που παρέχει το τελευταίο.  

http://www.yap.gov.gr/images/stories/News/FEK1317B2012_RYTHMISEIS_HLEKTR_DHM_EGGRAFON.pdf
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o Ανάρτηση εγγράφων στο σύστημα διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, εφ’ όσον το 
τελευταίο φτάσει στον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας στο πλαίσιο του έργου ή της 
περιόδου εγγυήσεως καλής λειτουργίας αυτού.  

o Παροχή υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων με το μοντέλο G2G (Government – to – 

Government), για την υποστήριξη της οποίας το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει καλά 

ορισμένη διεπαφή υλοποιημένη μέσα από Web Services για την αποστολή (με 

επιβεβαίωση παραλαβής) και τη λήψη ηλεκτρονικών εγγράφων.  

o Διασύνδεση με την Εθνική Πύλη «ΕΡΜΗΣ» για την εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών και 

τη δημοσίευση εγγράφων στη θυρίδα των τελευταίων.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διερευνήσει και να καταγράψει τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα κατά την εκπόνηση της 

Μελέτης Εφαρμογής. Θα μελετηθεί κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, 

τόσο στην παρούσα φάση, όσο και ως δυνατότητα του εν λόγω συστήματος για μελλοντική 

αξιοποίηση από τρίτα συστήματα. 

Το σύστημα, λόγω του κεντρικού ρόλου που θα έχει σε επιχειρησιακό επίπεδο για την 

Περιφέρεια, θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από 

οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική 

απαίτηση διαλειτουργικότητας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, καθόλη τη 

διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, να διασυνδέσει άμεσα το σύστημα με τρίτα 

συστήματα εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

Αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής και πρωτόκολλα 

διαλειτουργικότητας, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο Α.3.6 Διαλειτουργικότητα. 

 

A3.4.8 Λειτουργική Ενότητα 8 «Υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας»  

Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά λειτουργιών που 

αποσκοπούν στη συγκέντρωση και αξιοποίηση διοικητικής πληροφορίας από τη 

λειτουργία του συστήματος, την επεξεργασία της και την απεικόνιση χρήσιμων 

αποτελεσμάτων (δείκτες, στατιστικά αποτελέσματα, κατανομές κλπ) που βοηθούν στην 

παρακολούθηση δράσεων, αποτύπωση της απόδοσης διευθύνσεων και τμημάτων, 

παρακολούθηση του διοικητικού έργου, έλεγχο οικονομικών δαπανών, λήψη βέλτιστων 

αποφάσεων κ.α. 

Οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται από: 

 Τα δεδομένα συγκέντρωσης, διαχείρισης και διακίνησης των εγγράφων. 

 Τα δεδομένα διαχείρισης υποθέσεων.  
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 Τα δεδομένα παραλαβής αιτημάτων και εγγράφων από τρίτα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα.  

 Κάποια επιλεγμένα τρίτα συστήματα από τα οποία θα χρειαστεί η Περιφέρεια να 

αντλήσει διοικητική πληροφόρηση. 

Σκοπός του υποσυστήματος είναι η κάλυψη των αναγκών για διοικητική πληροφόρηση και 

η βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μέσα από τη συγκέντρωση, την 

ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων που προέρχονται από το πληροφοριακό 

σύστημα που θα υλοποιηθεί ή/και από διαφορετικές πηγές και έχουν διαφορετική 

διαμόρφωση (format) σε στελέχη που έχουν την αποστολή να εισηγούνται ή/και να 

λαμβάνουν αποφάσεις.  

Ο έλεγχος πρέπει να είναι αποτελεσματικός, επικεντρωμένος στα στατιστικά μεγέθη και να 

παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στην άμεση λήψη αποφάσεων. Οι συνεργαζόμενοι 

φορείς (π.χ. Υπουργεία) θα ενημερώνονται για τις λειτουργίες της Περιφέρειας και θα 

έχουν τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης σε στατιστικά (ιστορικά – συγκριτικά – 

απολογιστικά) στοιχεία των δραστηριοτήτων της. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης λειτουργικής ενότητας, το πληροφοριακό σύστημα θα έχει 

δυνατότητα άντλησης και σύνθετης επεξεργασίας στοιχείων που τηρούνται στο σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων των λοιπών υποσυστημάτων αλλά και των υφιστάμενων ΠΣ 

του Φορέα, με τα οποία το παρόν έργο θα διαλειτουργεί. Τα στοιχεία αυτά θα 

παραδίδονται στους τελικούς χρήστες μέσω διαισθητικών διεπαφών. Θα ολοκληρώνεται 

με εφαρμογές γραφείου και να παρέχει δυνατότητες προσπέλασης μέσω διαδικτύου και 

τυπικού Web browser.  

Με εύχρηστο τρόπο θα πρέπει να γίνεται και η διαχείριση του υποσυστήματος και ο 

σχεδιασμός διεργασιών άντλησης πληροφοριών από τα πρωτογενή δεδομένα. Το 

υποσύστημα θα σέβεται τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τα δεδομένα και υπηρεσίες 

του υπόλοιπου πληροφοριακού συστήματος. 

Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τις ανάγκες για διοικητική πληροφόρηση των χρηστών και θα 

προσδιορίσει τις διαστάσεις, μετρικές και χρονικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν 

για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων και θα οριστικοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής.  

Θα διατεθεί εργαλείο, η χρήση, του οποίου θα γίνεται μέσω browser για την εξαγωγή 

αναφορών που αφορούν στατιστικά στοιχεία για οντότητες του πληροφοριακού 

συστήματος όπως έγγραφα, ανατεθείσες εργασίες, κινήσεις εγγράφων, χρήστες, 

υποθέσεις κλπ.  
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Η Διοίκηση θα πρέπει να μπορεί να λάβει στατιστικά στοιχεία για όλες τις υπηρεσίες και 

για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα στοιχεία επιστρέφονται σε μορφή πινάκων και σε 

γραφήματα για την ευκολότερη ανάγνωση.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής αναφορές: 

 Ημερήσια, Εβδομαδιαία και Μηνιαία Κατάσταση Αιτήσεων, καθώς και για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ορίζει ο χρήστης. 

 Κατάσταση μη διεκπεραιωθέντων αιτήσεων. 

 Χρόνοι διεκπεραίωσης εγγράφων.  

 Εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.  

 Απόκλιση χρόνων εκτέλεσης ενεργειών από νόρμες που έχουν τεθεί σε επίπεδο 

υπόθεσης ή εγγράφου.  

 Εύρεση σχεδίων εγγράφων των οποίων η έγκριση καθυστερεί.  

 

Τέλος, το προσφερόμενο εργαλείο θα παράγει αναφορές σε διάφορες μορφές ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της περίπτωσης, όπως καταστάσεις κειμένου, αναφορές με γραφήματα, 

γραφικές πίτες, κοκ. Οι αναφορές θα πρέπει να παράγονται στις παρακάτω μορφές:  

 HTML (online μέσα από τον browser).  

 PDF.  

 MS Word, με editable charts (διαγράμματα τα οποία ο χρήστης μπορεί να τα 

επεξεργαστεί σαν να τα είχε δημιουργήσει με το Word).  

 Excel με editable charts και δυνατότητα προβολής πρωτογενών δεδομένων.  

 Powerpoint με editable charts και δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών themes.  

A3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Το σύνολο των εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος θα εγκατασταθούν στο 

DataCenter της Περιφέρειας και μελλοντικά πιθανά σε κάποιο άλλο DataCenter του 

Δημόσιου Τομέα. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης 

μετεγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο DataCenter επιλέξει η αναθέτουσα αρχή ή στο 

Cloud του Δημόσιου Τομέα όταν αυτό υλοποιηθεί. Σημειώνεται ότι θεωρείται απαραίτητη 

η χρήση ανοικτών προτύπων, η μεταφορά του Συστήματος και των υπηρεσιών του στο 

cloud της δημόσιας διοίκησης να είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε αυτό 

κριθεί απαραίτητο, μέσα από μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία, ώστε η διαθεσιμότητα 

της εφαρμογής να είναι συνεχής και η μεταφορά του πηγαίου κώδικα, της βάσης 

δεδομένων των ρυθμίσεων και των παραμέτρων να πραγματοποιηθεί με απόλυτη 

ασφάλεια και αξιοπιστία. 

Για την υλοποίηση του Έργου απαιτείται υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης των λειτουργικών 

ενοτήτων και των υποσυστημάτων σε ενιαίο σύστημα. Είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμης 

σημασίας η εγγενής δυνατότητα ολοκλήρωσης των λειτουργικών ενοτήτων 
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/υποσυστημάτων σε επίπεδο λειτουργικότητας και ενιαίας εισόδου/ταυτοποίησης με 

χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού για το σύνολο των χρηστών και διαχειριστών, 

ενώ ιδιαίτερα κρίσιμη είναι και η ενοποιημένη αντιμετώπιση όλων των λειτουργιών του 

συστήματος ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση του τελικού χρήστη με ενέργειες που 

οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει εγγενής ενοποιημένη αρχιτεκτονική των επί μέρους 

λειτουργικών ενοτήτων. 

Επιπρόσθετα απαιτείται η πλήρης οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των λειτουργικών 

ενοτήτων (υποσυστημάτων) του Έργου. 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να πληρούνται: 

 Ενιαία είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

 Ενοποιημένη ουρά λήψης αιτημάτων, ενιαία διαχείριση και κωδικοποίηση.  

 Ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης για κάθε ρόλο. 

Τέλος, για το σύνολο των πληροφοριών που διαχειρίζεται το σύστημα και αφορούν σε 

έγγραφα (δεδομένα – μεταδεδομένα) και φακέλους υποθέσεων, θα πρέπει να διατίθεται 

ενιαία διεπαφή αναζήτησης πληροφορίας. Η διεπαφή αυτή θα πρέπει να υποστηρίζει:  

 Αναζητήσεις στα μεταδεδομένα των βασικών οντοτήτων διαχείρισης του 

συστήματος.  

 Αναζητήσεις πλήρους κειμένου στο σώμα των εγγράφων που διαχειρίζεται το 

σύστημα.  

 Εφαρμογή περιορισμών πρόσβασης βάσει ρόλου και θέσης στην ιεραρχία του 

χρήστη που εκτελεί την αναζήτηση. 

A3.6 Διαλειτουργικότητα 

Οι εφαρμογές θα πρέπει να υλοποιηθούν με πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής, τα οποία 

θα προσφέρουν τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για 

την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται από τη διακήρυξη. Οι εφαρμογές θα 

υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services), κοκ ώστε να είναι δυνατή η 

διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 

Ανάδοχο οι κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη: α) Διασυνδεσιμότητα 

(Interconnection), β) την Ολοκλήρωση και διαμόρφωση δεδομένων, γ) την Διαχείριση 

Περιεχομένου και Metadata, δ) την Πρόσβαση Πληροφοριών. Σε περίπτωση που 

χρειάζεται η επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, WSDL, SOAP, REST) για αυτή. Οι επικοινωνίες 
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μεταξύ των επιπέδων θα γίνονται κατά βάση με κλήσεις Web Services μέσω του 

πρωτοκόλλου SOAP ή του πρωτοκόλλου REST. Αυτό καθιστά το σύστημά άμεσα 

προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι 

εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις απαιτήσεις και  

χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας του Έργου, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια.  

Σημειώνεται ότι η διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: 

 Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια 

υποσυστημάτων,  

 Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα 

υφιστάμενα συστήματα του Φορέα,  

 Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με 

εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων.  

 

Επίσης τα εν λόγω υποσυστήματα θα υλοποιούν εγγενώς: 

 μηχανισμούς πιστοποίησης και εξουσιοδότησης,  

 διαδικασίες  ενεργοποίησης /ένταξης χρηστών και απενεργοποίησης, 

 μηχανισμούς διαχείρισης πρόσβασης και ρόλων. 

 

A3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Η Πολυκαναλική προσέγγιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάδειξης και παροχής των 

υπηρεσιών του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 

το σύνολο των υπηρεσιών που αφορά τους πολίτες μέσω τεχνολογίας Web. Η γραφική 

διεπαφή των διαφόρων εφαρμογών / υποσυστημάτων θα πρέπει να προσαρμόζεται 

κατάλληλα όταν ο τελικός χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής. Η 

απαίτηση αυτή ισχύει όχι μόνο για την πρόσβαση των πολιτών στην υπηρεσία υποβολής 

και ελέγχου κατάστασης αιτήματος αλλά και για την πρόσβαση των εσωτερικών χρηστών 

(λ.χ. για αναζήτηση εγγράφων ή εκτέλεση λειτουργιών επί των εγγράφων αυτών, με 

εξαίρεση την προσθήκη ψηφιακών υπογραφών). Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει την παραπάνω προδιαγραφή .  
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A3.8 Ανοιχτά Δεδομένα 

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα βασίζονται σε αποδεδειγμένα ώριμες και 

δοκιμασμένες πλατφόρμες συστημάτων και το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει 

ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή του. Το λογισμικό των 

εφαρμογών θα είναι ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή της 

βάσης δεδομένων. Εξάλλου στα πλαίσια της πράξης προβλέπεται η συλλογή, οργάνωση 

και ταξινόμηση αρκετών δεδομένων οργανωτικού ή διοικητικού περιεχομένου. Τα 

δεδομένα αυτά, θα αντιμετωπιστούν ως δημόσια και συνεπώς ως ανοικτά. Η οργάνωση 

και διάθεση τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα 

σε άλλες δράσεις. Η διατήρηση των δεδομένων θα γίνεται κάτω από υψηλές απαιτήσεις 

ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (λήψη τακτικών αντιγράφων ασφάλειας back-up, 

λειτουργία εναλλακτικής υποδομής) όσο και στη μεταφορά (χρήση πρωτοκόλλων με 

κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ).  

 

A3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 

δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος 

που προδιαγράφει το παρόν Έργο. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: 

o το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 

δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99), 

o τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, 

o τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ 

(best practices), 

o τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού, 

o Όσον αφορά τα δεδομένα, η διατήρησή τους θα γίνεται κάτω από υψηλές 

απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (λήψη τακτικών αντιγράφων 

ασφάλειας back-up, λειτουργία εναλλακτικής υποδομής) όσο και στη 

μεταφορά (χρήση πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ). 

 

Οι εφαρμογές θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

o Έλεγχος και ιχνηλάτηση πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, 

εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων. 
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o Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών 

πρόσβασης. 

o Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και 

αυθεντικοποίησης. 

o Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 

o Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, 

βάσης δεδομένων και εφαρμογών. 

o Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 

 

A3.10  Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών 

υπηρεσιών που θα παρέχει. 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 

χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 

λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο 

σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 

εργονομίας, όπως και κυρίως της ελαχιστοποίησης των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο 

χρήστης σε κάθε περίπτωση χρήσης, είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το παρόν 

έργο.  

Η λογική / λειτουργική πληρότητα των επιμέρους εφαρμογών που συνθέτουν το 

πληροφοριακό σύστημα δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία 

του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει 

σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις 

συναλλαγές τους με ευκολία. 

Η φιλικότητα της διεπαφής με τις διάφορες κατηγορίες χρηστών αποτελεί ένα από τα 

βασικά κριτήρια κατά τον καθορισμό των γραφιστικών και λειτουργικών προδιαγραφών, 

ώστε τα μορφότυπα και τα λειτουργικά στοιχεία των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας του 

Κόμβου που θα αναπτυχθεί να εξυπηρετεί στον βέλτιστο βαθμό την επικοινωνία και τη 

συναλλαγή μαζί της. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η χρήση γραφιστικών – διαδραστικών 

διεπαφών που έχουν οικεία χαρακτηριστικά χρήσης και ομοιάζουν με άλλες διαδεδομένες 

εφαρμογές. 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι διαδικτυακή πρόσβαση στο σύστημα θα έχει 

και ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιεί 
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αποτελεσματικά, χωρίς να έχει λάβει σχετική εκπαίδευση. Απαιτείται εκτός των άλλων να 

υπάρχουν καλές και συνοπτικές οδηγίες χρήσης. Η διεπαφή λοιπόν, του Συστήματος με 

τους χρήστες πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 

εξοικειωμένους με την τεχνολογία των υπολογιστών και του διαδικτύου να 

διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το σύστημα με ευκολία και σιγουριά και χωρίς την 

ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης πέραν της ενσωματωμένης βοήθειας.  

Οι ενσωματωμένες οδηγίες βοήθειας πρέπει να είναι αναλυτικές και να αφορούν όλα τις 

λειτουργίες και υπηρεσίες του Κόμβου, καθώς και όλες τις κατηγορίες χρηστών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που 

θα ακολουθήσει για τον σχεδιασμό των συστημάτων/ υποσυστημάτων και εφαρμογών 

τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω 

αρχών.  

Ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη και ειδικά αυτής που επιτρέπει σε πολίτες να 

καταθέτουν δικά τους αιτήματα, η οποία θα λειτουργεί με τη μορφή διαδικτυακής πύλης, 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το σχεδιασμό κυβερνητικών διαδικτυακών 

πυλών. 

Τέλος, στη μελέτη εφαρμογής και συγκεκριμένα στο τμήμα που αφορά τους ελέγχους 

αποδοχής, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προδιαγράψει μια σειρά από ελέγχους 

ευχρηστίας του συστήματος. Οι έλεγχοι αυτοί θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της περιόδου 

δοκιμών και πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, ενώ ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει 

να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού και 

ελέγχων ευχρηστίας καθώς και αρχικό ενδεικτικό κατάλογο τέτοιων ελέγχων.  

A3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να 

υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 

αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web 

Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 

υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο στη φάση της 

μελέτης εφαρμογής της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και 

οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής. 

O μηχανισμός πλοήγησης του στις ψηφιακές υπηρεσίες θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί 

με τρόπο που να βοηθά όλους τους χρήστες να περιηγηθούν στις σελίδες του χωρίς να 
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μπερδεύονται. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του σχεδιασμού των εφαρμογών είναι 

τέτοιες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα υλοποιηθεί μία 

έκδοση όλων των σελίδων η οποία θα είναι απόλυτα συμβατή με τις οδηγίες και θα 

δίνονται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι σε κάθε σελίδα (text only version). 

 

A3.12  Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Η συνολική μέγιστη διάρκεια του έργου είναι οκτώ (8) μήνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει 

το σύνολο του έργου, περιλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής και πιλοτικής 

λειτουργίας.  

Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από οκτώ (8)  μήνες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου 

από τους οκτώ (8) μήνες (συνολικός χρόνος υλοποίησης). 

Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων 

υλοποίησης με ελάχιστη απαίτηση την παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού 

αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος, όπου θα έχουν 

παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόμενα παραδοτέα.  

Διευκρινίζεται ότι η μελέτη εφαρμογής αποτελεί κομβικό σημείο στην υλοποίηση του 

έργου. Η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει το έργο, αν κριθεί ότι η μελέτη 

εφαρμογής δεν καλύπτει πλήρως την ζητούμενη λειτουργικότητα. 

Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες με τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα 

παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές 

απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.  

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης 

έργου που θα ακολουθηθεί. 

A3.12.1 Ενδεικτική Περιγραφή Φάσεων του Έργου 

 

Φάση Νο: 1
η
  Τίτλος: Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής 

Διάρκεια: 2 μήνες Έναρξη: Χ0 Λήξη: Χ2 
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Στόχοι:  - Η οριοθέτηση του τελικού συστήματος και των υποσυστημάτων του σε επίπεδο 

αρχιτεκτονικής & αναλυτικού σχεδιασμού βάσει των απαιτήσεων των χρηστών και 

διαχειριστών.  

- Η αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων του έργου / συστήματος (παρεχόμενες 

υπηρεσίες, διασυνδεσιμότητα, μετάπτωση δεδομένων, ασφάλεια κλπ) 

Περιγραφή: Κατά την Α΄ Φάση του έργου και αφού γίνει η μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης, θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη Εφαρμογής για τις επιμέρους εφαρμογές 

που θα αναπτυχθούν, στην οποία θα πρέπει να αναλύονται τα εξής: 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, 

 Ανάλυση απαιτήσεων επί μέρους υπηρεσιών, 

 Επίπεδα ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών, 

 Μελέτη σχεδιασμού της προσαρμογής της Περιφέρειας στο νέο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, που επιφέρει αφενός η εισαγωγή τεχνολογιών όπως η ψηφιακή 

υπογραφή και αφετέρου η τροποποίηση του οργανογράμματος. 

Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών 

Απαιτήσεων του Έργου  

 Ανάλυση απαιτήσεων διαλειτουργικότητας συστήματος, 

 Ανάλυση απαιτήσεων παραμετρόποιησης / αρχικοποίησης συστήματος 

 Ανάλυση απαιτήσεων διαμόρφωσης υποδομής εγκατάστασης 

 Μελέτη Ασφάλειας του Συστήματος και της υποδομής εγκατάστασης 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης τελικών εσωτερικών χρηστών και διαχειριστών 

 Ανάλυση αναγκών Διοικητικής Πληροφόρησης των στελεχών της Διοίκησης του 

Φορέα καθώς και στελεχών που κατέχουν καίριες θέσεις ευθύνης. 

 

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται  μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του φορέα 

και θα δρομολογούνται προς εξυπηρέτηση από το σύστημα, μετά από συζήτηση με τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις παρατηρήσεις – 

εισηγήσεις τους. Για τις υπηρεσίες αυτές, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής ο 

ανάδοχος θα καταγράψει και θα περιγράψει με τυπικό τρόπο τις υποκείμενες 

διαδικασίες, οι οποίες και θα υποστηριχτούν από το πληροφοριακό σύστημα. 

 

Παραδοτέα:   Π1 Μελέτη Εφαρμογής που περιλαμβάνει 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Π1.1. Τεύχος 
Ανάλυσης 
Απαιτήσεων 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Mock-ups, (ροές εργασιών και δεδομένων και για τα συστήματα 

διασύνδεσης και data flow diagrams). 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

 Οριστικοποιημένη Μεθοδολογία Υλοποίησης. 
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 Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων. 

 Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας, Διοίκησης του έργου. 

Π1.2. Τεύχος 
Πλάνων 
Δοκιμών 
Συστήματος 
 

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα 

γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ’ ελάχιστο θα 

πρέπει να προβλέπεται η εκτέλεση: 

 αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests) 

 δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests)  

 δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests)  

Π1.3. Τεύχος 
Πλάνου 
Εκπαίδευσης 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση 

του προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της 

μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης. 

Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό υλικό 

εκπαίδευσης των στελεχών Φορέα με βάση τον ρόλο κάθε στελέχους 

στο Έργο. Ενδεικτικά (όχι δεσμευτικά, αφού οι ρόλοι εξαρτώνται από 

τις επιμέρους ανάγκες κάθε Έργου), αναφέρονται:  

 Εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος 

 Εκπαίδευση χρηστών  

Π1.4. Τεύχος 
Πλάνου 
Ενεργειών 
για την 
Ασφάλεια 
του 
Συστήματος 

Λίστα σημείων ελέγχου της ασφάλειας του Συστήματος που θα 

παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια του Έργου. 

Π1.5. Τεύχος 
Σχεδίου 
Διαλειτουργι-
κότητας και 
Διασύνδεσης 

Πλήρης οδηγός που αναλύει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με 

τον ίδιο ή άλλους φορείς σε επιχειρησιακό επίπεδο και την 

τεχνολογική διάσταση υλοποίησής της. 

 

 

 

Φάση Νο: 2
η
  Τίτλος: Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και έλεγχος λειτουργίας 

επιμέρους εφαρμογών συστήματος 

Διάρκεια: 5 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ1 Μήνας Λήξης: Χ6 

Στόχοι:  Η παραμετροποίηση και η ανάπτυξη του Συστήματος και ο συστηματικός (και ανά πάσα 

στιγμή επαληθεύσιμος) έλεγχος ορθής λειτουργίας κάθε λειτουργικής περιοχής 

Περιγραφή: H εν λόγω φάση υλοποίησης (development / customisation) / παραμετροποίησης 

(parameterisation) / ελέγχου μεμονωμένης λειτουργίας (unit testing) του συστήματος 

περιλαμβάνει την (με την βοήθεια διεθνών προτύπων & εργαλείων, και βάσει της 

Μελέτης Εφαρμογής) λεπτομερή ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων, τον λογικό και 

φυσικό σχεδιασμό των διεπαφών διαλειτουργικότητας του συστήματος, , την 

δημιουργία σεναρίων ελέγχου των προς υλοποίηση / παραμετροποίηση μεμονωμένων 
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εφαρμογών (περιλαμβανομένου και του προσδιορισμού & δημιουργίας 

αντιπροσωπευτικού set δεδομένων για τον πλήρη έλεγχο μεμονωμένης λειτουργίας – 

unit testing - των επιμέρους εφαρμογών), την εκτέλεση των εν λόγω σεναρίων 

μεμονωμένου ελέγχου, την αποτύπωση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων και 

την υλοποίηση των διορθώσεων / βελτιώσεων βάσει των αξιολογηθέντων ευρημάτων 

μεμονωμένων ελέγχων εφαρμογών του συστήματος. 

Επίσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση & έλεγχο του λογισμικού 

συστήματος (operating system, clustering, RDBMS, application server, webserver) για 

μεμονωμένη λειτουργία εφαρμογών. 

 

Παραδοτέα:  
 Π2.1 Λογισμικό συστήματος σε ελεγμένη μεμονωμένη λειτουργία  

 Π2.2 Υποκείμενο (underlying) λογισμικό συστήματος (enabling technology stack) σε 

διαμόρφωση (configuration) ελεγμένης μεμονωμένης λειτουργίας εφαρμογών 

συστήματος 

 Π2.3 Ψηφιακά Δεδομένα υφιστάμενων εφαρμογών ενσωματωμένα στο σύστημα 

 

 

Φάση Νο: 3
η
  Τίτλος: Ενοποίηση εφαρμογών συστήματος και συνολικός έλεγχος 

σε κλιμακούμενες συνθήκες λειτουργίας 

Διάρκεια: 2 μήνες Έναρξη: Χ5 Μήνας Λήξης: Χ7 

Στόχοι:  Η ενοποίηση & διαλειτουργία των εφαρμογών του συστήματος και ο συστηματικός (και 

ανά πάσα στιγμή επαληθεύσιμος) έλεγχος λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος  

βάσει προδιαγεγραμμένων σεναρίων ελέγχων, αντιπροσωπευτικών δεδομένων ελέγχου 

και απαιτήσεων έργου, και η προετοιμασία & κλιμάκωση των συνθηκών ελέγχου 

λειτουργίας σε επίπεδο UAT με ενεργή συμμετοχή κρίσιμης μάζας χρηστών (σε τελική 

λειτουργικότητα του συστήματος με υποσύνολο των πραγματικών δεδομένων) 

Περιγραφή: H εν λόγω φάση ενοποίησης & διαλειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος  

περιλαμβάνει την  (με την βοήθεια διεθνών προτύπων & εργαλείων, και βάσει της 

Μελέτης Εφαρμογής και του σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη 

φάση) υλοποίηση των διεπαφών διαλειτουργικότητας του συστήματος, τη μετάπτωση 

ψηφιακών δεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές, την εκτέλεση των σεναρίων 

ελέγχου των ενοποιημένων & διαλειτουργούντων εφαρμογών (integration & 

interoperability testing), συμπεριλαμβανομένου και του προσδιορισμού & δημιουργίας 

αντιπροσωπευτικού set δεδομένων για τον πλήρη έλεγχο ενοποιημένης λειτουργίας, 

την εκτέλεση των εν λόγω σεναρίων ενοποιημένου ελέγχου, την αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων και την υλοποίηση των διορθώσεων / βελτιώσεων 

βάσει των αξιολογηθέντων ευρημάτων ενοποιημένων ελέγχων του συστήματος. Ακόμα 

περιλαμβάνει την εν συνεχεία κλιμάκωση των συνθηκών ελέγχου σε επίπεδο UAT (User 

Acceptance Testing) με ενεργή συμμετοχή κρίσιμης μάζας χρηστών σε τελική 

λειτουργικότητα (target functionality) του συστήματος με υποσύνολο των πραγματικών 

δεδομένων. 

Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο & ρύθμιση (fine - tuning) του λογισμικού συστήματος 

(operating system, clustering, RDBMS, application server, webserver, load balancing)  σε 

συνθήκες βέλτιστης ενοποιημένης λειτουργίας συστήματος. 
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H εν λόγω φάση ενοποίησης & διαλειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος   

περιλαμβάνει ακόμα (α) την τεχνική τεκμηρίωση (technical documentation) 

αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του ενοποιημένου συστήματος (ενδεικτικά, ER diagrams 

/ functional design) καθώς και των παραμετροποιήσεων έτοιμου λογισμικού 

(background technology) για τις ανάγκες του Φορέα του έργου.  (β) την τεκμηρίωση 

χρήσης & διαχείρισης του συστήματος, για τελικούς χρήστες (user manuals), και ΤΠΕ 

(administration manuals) 

 

Παραδοτέα:  
 Π3.1 Φόρμες και διαδικτυακό περιβάλλον υποδοχής αιτημάτων χρηστών σε 

λειτουργία  

 Π.3.2 Αναφορά User Acceptance Testing  - UATs   

 Π.3.3 Τεύχη τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού & τεχνικού σχεδιασμού  συστήματος  

 Π.3.4 Τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης & διαχείρισης του συστήματος (user manuals, 

administration manuals) 

 Π.3.5 Ενοποιημένο Λογισμικό εφαρμογών του συστήματος σε ελεγμένη & αποδεκτή 

από χρήστες λειτουργία & διαλειτουργικότητα 

 Π3.6 Ψηφιακά Δεδομένα υφιστάμενων και καταργούμενων εφαρμογών 

ενσωματωμένα στο σύστημα 

 

 

Φάση Νο: 4
η
  Τίτλος: Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών συστήματος 

Διάρκεια: 2 μήνες Έναρξης: Χ6 Λήξης: Χ8 

Στόχοι:  Η εκπαίδευση των χρηστών βάσει αρμοδιοτήτων (π.χ. επιχειρησιακοί/ «απλοί» χρήστες, 

διαχειριστές), βάσει εξέλιξης έργου (UAT) και επιπέδου εξοικείωσης (βασική 

σεμιναριακή εκπαίδευση, προχωρημένη επιτόπια εκπαίδευση / επίλυση 

επιχειρησιακών αποριών λειτουργίας) 

Περιγραφή: Πέραν της αρχικής εκπαίδευσης των διαχειριστών, για σκοπούς διενέργειας των UATs, 

θα ακολουθήσει βασική σεμιναριακή εκπαίδευση των βασικών χρηστών. 

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει διεξοδική εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος ώστε 

τα στελέχη της Περιφέρειας να αφομοιώσουν το σύνολο της ενσωματωμένης 

τεχνολογίας, ταυτόχρονα με την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος. Αυτό θα 

επιτρέψει στον Φορέα να αξιοποιήσει τεχνικά & επιχειρησιακά την δημιουργηθείσα 

τεχνογνωσία, που θα επιτρέπει ευελιξία χωροταξικής, γεωγραφικής 

διάταξης/συγκέντρωσης ανθρωπίνων πόρων για μεγιστοποίηση οφελών τεχνολογιών 

αιχμής στην υπηρεσία του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου. 

Θα ακολουθήσει προχωρημένη επιτόπια εκπαίδευση / επίλυση επιχειρησιακών 

αποριών λειτουργίας στους χώρους εργασίας των χρηστών, ώστε να εντατικοποιηθεί 

από πλευράς ποιοτικής & ποσοτικής η «καμπύλη μάθησης» των χρηστών και να 

βελτιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιχειρησιακής αφομοίωσης και αξιοποίησης του 

συστήματος. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες διαμόρφωσης 

εκπαιδευτικού υλικού multimedia, για σκοπούς σεμιναριακής αλλά και αυτό-

εκπαίδευσης. Το υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στην επιχειρησιακή θεματολογία του 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 66 από 86 

Φορέα, θα εστιάζεται σε θέματα / τρόπους βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών για 

τους πολίτες / επιχειρήσεις, και θα είναι δομημένο & εμπλουτισμένο ώστε να είναι 

επαναξιοποιήσιμο από τον Φορέα και τα στελέχη του, και μετά το πέρας του Έργου. 

 

Παραδοτέα:  
 Π.4.1 Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για επιχειρησιακούς χρήστες (και για 

διαχειριστές χωριστά) 

 Π.4.2 Εκπαιδευτικό υλικό «εργαστηριακής» φύσης για επιχειρησιακούς χρήστες 

(και για διαχειριστές χωριστά) με use-cases που προσομοιάζουν τις πραγματικές 

επιχειρησιακές περιπτώσεις λειτουργίας 

 Π.4.3 Εκπαίδευση για επιχειρησιακούς χρήστες (και για διαχειριστές χωριστά) 

αναφορικά με το σύστημα, την λειτουργικότητα, τις δυνατότητες αλλά και 

προϋποθέσεις αξιοποίησης τους 

 Π.4.4 Εκπαίδευση σεμιναριακής φύσης για επιχειρησιακούς χρήστες (και για 

διαχειριστές χωριστά) για την εκπαίδευση λοιπών και μελλοντικών χρηστών του 

συστήματος 

 Π.4.5 Εκπαίδευση «εργαστηριακής» φύσης για επιχειρησιακούς χρήστες (και για 

διαχειριστές χωριστά) με use-cases που προσομοιάζουν τις πραγματικές 

επιχειρησιακές περιπτώσεις λειτουργίας 

 Π.4.6 Προχωρημένη επιτόπια εκπαίδευση για επίλυση επιχειρησιακών αποριών 

λειτουργίας στον χώρο & χρόνο εργασίας των επιχειρησιακών χρηστών (και για 

διαχειριστές χωριστά) 

 

 

Φάση Νο: 5
η
  Τίτλος: Δοκιμαστική και Πιλοτική λειτουργία τελικού συστήματος 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ7 Μήνας Λήξης: Χ8 

Στόχοι:  Η δοκιμαστική λειτουργία της (επιλεγείσας ως «πρόδρομης») πιλοτικής εγκατάστασης, 

με σκοπό την έγκαιρη & έγκυρη διαπίστωση (τυχόν) αποκλίσεων / δυσλειτουργιών 

τεχνικής ή επιχειρησιακής φύσεως σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας σε 

αντιπροσωπευτικό εύρος («εγκατάσταση πιλότος») του συνολικού έργου. 

Η ιεραρχική αποτύπωση & αποκατάσταση των (όποιων) αποκλίσεων σε επίπεδο 

Πιλοτικής λειτουργίας.  

Η εξάπλωση (RollOut) του τελικού συστήματος στο συνολικό εύρος του έργου (πλήρης 

δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος), με ταυτόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

μετάπτωσης επιχειρησιακής λειτουργίας του Φορέα στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και 

της προοπτικής της επακολουθούσας επιχειρησιακής αξιοποίησης του Έργου στην 

Περιφέρεια. 

Περιγραφή: Στη διάρκεια της φάσης αυτής εκτελούνται:  

Η πλήρης και τελική ηλεκτρονική μετάπτωση (των προσδιορισθέντων στην μελέτη 

εφαρμογής) απαραίτητων δεδομένων υφιστάμενων και καταργούμενων εφαρμογών, 

και η προετοιμασία του περιβάλλοντος του φορέα για την επιχειρησιακή μετάπτωση 

του σε δοκιμαστική λειτουργία στο Πιλοτικό του Έργου. 

Η παροχή υπηρεσιών διάρκειας ενός μηνός για την διασφάλιση της επιτυχούς 

δοκιμαστικής λειτουργίας του Πιλοτικού, την καταγραφή / αξιολόγηση / 
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προτεραιοποίηση / επιδιόρθωση / αποκατάσταση (τυχόν) επιχειρησιακών / τεχνικών 

αποκλίσεων λειτουργίας του συστήματος. 

Η υλοποίηση της παραπάνω παροχής θα πραγματοποιηθεί με επιτόπια υποστήριξη του 

αναδόχου ως εξής: έχοντας ως έναρξη την 1η ημέρα της τρέχουσας Φάσης, ο ανάδοχος, 

διαθέτοντας εκπροσώπους του στις επί μέρους Περιφερειακές Ενότητες, θα παρέχει 

επιτόπια υποστήριξη για 1 μήνα σε κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα όπως και στην 

Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας συνολικής προσπάθειας 3 Ανθρωπομηνών που θα 

παρασχεθούν από 3 διαθέσιμους υπαλλήλους του. Η κατανομή του χρόνου που θα 

αφιερωθεί σε κάθε ΠΕ και στην ΚΥ θα προσδιοριστεί κατά την Μελέτη Εφαρμογής 

H ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας (tuning) τελικού συστήματος σε πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίες  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πιλοτικής λειτουργίας - δοκιμαστική λειτουργία στην 

Πιλοτική εγκατάσταση- (βάσει προδιαγραφέντων στην Μελέτη Εφαρμογής 

επιχειρησιακών & τεχνικών κριτηρίων λειτουργίας) που σηματοδοτεί και την προσωρινή 

παραλαβή του συστήματος. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξάπλωσης (RollOut) της δοκιμαστικής λειτουργίας του 

τελικού συστήματος στο συνολικό εύρος του έργου - δοκιμαστική λειτουργία συνολικού 

έργου - (βάσει προδιαγραφέντων στην Μελέτη Εφαρμογής επιχειρησιακών & τεχνικών 

κριτηρίων λειτουργίας) που σηματοδοτεί και την οριστική παραλαβή του συστήματος 

και του Έργου. 

Παραδοτέα:  
 Π.5.1 Τελικό σύστημα, αποδεκτό σε Πιλοτικό (εύρος εγκατάστασης έργου). 

Προσωρινή παραλαβή τελικού συστήματος  

 Π.5.2 Τελικό σύστημα, αποδεκτό σε συνολικό εύρος του έργου. Οριστική παραλαβή 

τελικού συστήματος 

 

A3.12.2 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

 

Φάση 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8 

1         

2         

3         

4         

5         

Πίνακας Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Έργου 
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A3.13  Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα ελάχιστα αναμενόμενα ορόσημα του Έργου. 

Τα ορόσημα του Έργου αφορούν κρίσιμα σημεία/στιγμιότυπα του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου, στα οποία το Έργο απεμπλέκεται από κάποιο σημαντικό ρίσκο ή/και επιτυγχάνει 

κάποιο σημαντικό (ενδιάμεσο) στόχο.  

 

Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 
Επίτευξης 

Μέθοδος 
μέτρησης της 
επίτευξης 

% επί του 
συνολικού 
κόστους/ 
αμοιβής1 

1 Υπογραφή σύμβασης Μ0 Υπογραφή 
σύμβασης 

 

2 Ολοκλήρωση 1ης Φάσης: 
Διεξαγωγή Μελέτης 
Εφαρμογής 

Μ0+2 Παραλαβή 1ης 
φάσης 

10% 

3 Ολοκλήρωση 2ης Φάσης: 
Ανάπτυξη, παραμετροποίηση 
και έλεγχος λειτουργίας 
επιμέρους εφαρμογών 
συστήματος 

Μ0+6 Παραλαβή 2ης 
φάσης 

40% 

4 Ολοκλήρωση 3ης Φάσης: 
Ενοποίηση εφαρμογών 
συστήματος και συνολικός 
έλεγχος σε κλιμακούμενες 
συνθήκες λειτουργίας 

Μ0+7 Παραλαβή 3ης 
φάσης 

20% 

6 Ολοκλήρωση 4ης Φάσης: 
Εκπαίδευση χρηστών και 
διαχειριστών συστήματος 

Μ0+8 Παραλαβή 4ης 
φάσης 

 

6 Ολοκλήρωση 5ης Φάσης: 
Δοκιμαστική και Πιλοτική 
λειτουργία τελικού 

Μ0+8 Παραλαβή 5ης 
φάσης 

30% 

                                                      

 

1
 εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με 

αμοιβή 
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συστήματος 

 

A3.14  Πίνακας Παραδοτέων 

Σε ότι αφορά τα παραδοτέα, αυτά παραδίδονται με το τέλος της κάθε φάσης. Εκτός των 

όσων αναφέρονται παρακάτω, καθ’ όλη της διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να 

καταθέτει μηνιαίες αναφορές Προόδου Εργασιών. Στην περίπτωση διαπίστωσης 

παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, ο Φορέας διαβιβάζει 

εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της 

ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο 

Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και 

συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και, κατά 

συνέπεια, επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, και ο 

συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου. 

Α/Α Τίτλος Τύπος2 Μήνας3 

1 Π1.1. Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Μ Χ2 

2 Π1.2 Τεύχος Πλάνων Δοκιμών Συστήματος Μ Χ2 

3 Π1.3 Τεύχος Πλάνου Εκπαίδευσης Μ Χ2 

4 Π1.4 Τεύχος Πλάνου Ενεργειών για την Ασφάλεια του 
Συστήματος 

Μ Χ2 

5 Π1.5 Τεύχος Σχεδίου Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης Μ Χ2 

6 Π2.1 Λογισμικό συστήματος σε ελεγμένη μεμονωμένη 
λειτουργία  

Λ Χ6 

7 Π2.2 Υποκείμενο (underlying) λογισμικό συστήματος (enabling 
technology stack) σε διαμόρφωση (configuration) ελεγμένης 
μεμονωμένης λειτουργίας εφαρμογών συστήματος 

Λ Χ6 

8 Π2.3 Ψηφιακά Δεδομένα υφιστάμενων εφαρμογών 
ενσωματωμένα στο σύστημα 

Δ Χ6 

                                                      

 

2
 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ 

(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 

3
 Χρονικό Σημείο Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Χ0, Χ2, ...ΧΝ) όπου Χ0 είναι η έναρξη  του Έργου και ΧΝ το 

χρονικό σημείο περάτωσης του Ν μήνα του έργου 
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9 Π3.1 Φόρμες και διαδικτυακό περιβάλλον υποδοχής 
αιτημάτων χρηστών σε λειτουργία 

Λ Χ7 

10 Π.3.2 Αναφορά User Acceptance Testing  - UATs   ΑΝ Χ7 

11 Π.3.3 Τεύχη τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού & τεχνικού 
σχεδιασμού  συστήματος 

ΑΝ Χ7 

12 Π.3.4 Τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης & διαχείρισης του 
συστήματος (user manuals, administration manuals) 

Υ Χ7 

13 Π.3.5 Ενοποιημένο Λογισμικό εφαρμογών του συστήματος σε 
ελεγμένη & αποδεκτή από χρήστες λειτουργία & 
διαλειτουργικότητα χρήστες 

Λ Χ7 

14 Π3.6 Ψηφιακά Δεδομένα υφιστάμενων και καταργούμενων 
εφαρμογών ενσωματωμένα στο σύστημα 

ΑΛ Χ7 

15 Π.4.1 Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για 
επιχειρησιακούς χρήστες (και για διαχειριστές χωριστά) 

ΑΝ Χ8 

16 Π.4.2 Εκπαιδευτικό υλικό «εργαστηριακής» φύσης για 
επιχειρησιακούς χρήστες (και για διαχειριστές χωριστά) με 
use-cases που προσομοιάζουν τις πραγματικές επιχειρησιακές 
περιπτώσεις λειτουργίας 

ΑΝ Χ8 

17 Π.4.3 Εκπαίδευση για επιχειρησιακούς χρήστες (και για 
διαχειριστές χωριστά) αναφορικά με το σύστημα, την 
λειτουργικότητα, τις δυνατότητες αλλά και προϋποθέσεις 
αξιοποίησης τους 

Υ Χ8 

18 Π.4.4 Εκπαίδευση σεμιναριακής φύσης για επιχειρησιακούς 
χρήστες (και για διαχειριστές χωριστά) για την εκπαίδευση 
λοιπών και μελλοντικών χρηστών του συστήματος 

Υ Χ8 

19 Π.4.5 Εκπαίδευση «εργαστηριακής» φύσης για 
επιχειρησιακούς χρήστες (και για διαχειριστές χωριστά) με 
use-cases που προσομοιάζουν τις πραγματικές επιχειρησιακές 
περιπτώσεις λειτουργίας 

Υ Χ8 

20 Π.4.6 Προχωρημένη επιτόπια εκπαίδευση για επίλυση 
επιχειρησιακών αποριών λειτουργίας στον χώρο & χρόνο 
εργασίας των επιχειρησιακών χρηστών (και για διαχειριστές 
χωριστά) 

Υ Χ8 

21 Π.5.1 Τελικό σύστημα, αποδεκτό σε Πιλοτικό (εύρος 
εγκατάστασης έργου). Προσωρινή παραλαβή τελικού 
συστήματος 

Σ Χ8 

22 Π.5.2 Τελικό σύστημα, αποδεκτό σε συνολικό εύρος του 
έργου. Οριστική παραλαβή τελικού συστήματος 

Σ Χ8 
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A4  Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

A4.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, η οποία θα αποτελέσει  

το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών που θα περιλαμβάνει: 

o Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί 

που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα 

πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που 

θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με 

βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το 

περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 

1) Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου. 

2) Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου. 

3) Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων. 

4) Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας. 

o Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

o Μελέτη προσαρμογής της Περιφέρειας στη νέα οργανωτική δομή και στο νέο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Η εφαρμογή της λειτουργικής αναδιοργάνωσης σε 

επίπεδο Περιφέρειας θα ξεκινήσει από την αναλυτική αποτύπωση και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης οργάνωσης και επιβεβαίωση της διαλειτουργικότητας των 

καταγεγραμμένων διαδικασιών που ακολουθούνται  σήμερα στις κεντρικές και 

περιφερειακές Υπηρεσίες των Περιφερειών και θα συμπεριλάβει: 

1. Την περιγραφή τόσο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όσο και την 

εκτίμηση των μελλοντικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά στα ποσοτικά 

μεγέθη και τις αρμοδιότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και 

των απασχολούμενων στελεχών της Περιφέρειας, κεντρικά και ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. 

2. Την ανάλυση του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας στη 

συγκεκριμένη Περιφέρεια  (πχ. καταγραφή των τηρουμένων αρχείων 

και μητρώων είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά μέσα, Καταγραφή των 

διαδικασιών (τυπικών ή άτυπων) που ακολουθούνται μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων και μονάδων, καθώς και το βαθμό, την 
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πληρότητα  και την ποιότητα στελέχωσης των Οργανωτικών 

Μονάδων, με βάση την σημερινή οργάνωση. 

3. Την πρόταση για την διαμόρφωση του νέου οργανωτικού προτύπου. 

στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το 

επιχειρησιακό μοντέλο που θα διαμορφωθεί από τη λειτουργία του 

συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της συγκρότησης της Περιφέρειας 

(λ.χ. συγκρότηση Υπηρεσιών σε επίπεδο Π.Ε., μητροπολιτικός 

χαρακτήρας, υποστελέχωση κ.λπ.).  

4. Την αξιολόγηση της ποιότητας της υφιστάμενης και της νέας (με την 

χρήση του νέου συστήματος) πληροφορικής υποστήριξης των 

επιχειρησιακών διεργασιών, αυτοματοποίησης της ροής των 

εργασιών και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους των 

οργανωτικών μονάδων, επεκτασιμότητα, διακυβέρνηση, 

διαλειτουργικότητα κλπ. 

 

o Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών 

Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση - αποσαφήνιση του εύρους του 

Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. Στα 

πλαίσια αυτής της διαδικασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει μεταξύ άλλων: 

1. Σε συνεργασία με τα στελέχη των διευθύνσεων του Φορέα, να 

οριστικοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες που 

θα δημιουργηθούν στην διαδικτυακή πύλη. 

2. Σε συνεργασία με τα στελέχη των αρμοδίων διευθύνσεων του 

Φορέα, θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των υπηρεσιών και των 

στελεχών ανά υπηρεσία του Φορέα. Για κάθε μια από τις υπηρεσίες 

αυτές θα καταγραφούν και θα περιγραφούν με τυπικό τρόπο οι 

υποκείμενες διαδικασίες που εκτελούνται από την Περιφέρεια.  

3. Σε συνεργασία με τα στελέχη των διευθύνσεων του Φορέα, θα 

οριστικοποιηθούν οι εφαρμογές που θα καταργηθούν και οι 

εφαρμογές που θα χρειαστεί να διαλειτουργήσουν με το υπό 

προμήθεια σύστημα και θα πραγματοποιηθεί το πλάνο μετάπτωσης 

δεδομένων 

4. Σε συνεργασία με τα στελέχη των διευθύνσεων του Φορέα, να 

επικαιροποιήσει τις ανάγκες  Διοικητικής Πληροφόρησης των 

στελεχών της Διοίκησης του Φορέα καθώς και στελεχών που 

κατέχουν καίριες θέσεις ευθύνης. 

Στα πλαίσια της προσφοράς του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά πως θα 

πραγματοποιήσει τις παραπάνω τρεις διαδικασίες επικαιροποίησης. 
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o Μεθοδολογία και αρχικά Σενάρια ελέγχου αποδοχής. 

o Ασφάλεια του Συστήματος. 

o Μεθοδολογία υλοποίησης Διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης νέου συστήματος 

με άλλα υφιστάμενα του ίδιου ή άλλων Φορέων. 

o Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της Εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία 

πιστοποίησης των χρηστών.  

 Επίπεδα ελεγχόμενης πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεις ομάδων χρηστών 

 Σχέδιο εγκατάστασης συστήματος σε παρεχόμενες από τον φορέα υπολογιστικές και 

δικτυακές υποδομές  

 

Λόγω της μεγάλης έκτασης και του εύρους της Μελέτης Εφαρμογής, αναφορικά με την 

επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και την οριστικοποίηση των λειτουργικών 

στοιχείων και παρεχομένων υπηρεσιών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

διατήρηση του επιπέδου των υπηρεσιών του έργου που θα υλοποιηθούν και στην μη 

ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου και των στόχων του έργου. 

 

 

A4.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: 

 η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του 

Φορέα, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, 

υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του ΠΣ, όπως και την εκπαίδευση των χρηστών 

του συστήματος που δεν προβλέπεται να εκπαιδευτούν από τον Ανάδοχο. 

 η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του νέου πληροφοριακού 

συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε 

παραγωγική λειτουργία. 

 η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών 

του ΠΣ και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, σχέδιο του οποίου 

θα περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα 

παρασχεθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας.  

Πριν την έναρξη της Φάσης Εκπαίδευσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα επικαιροποιήσει σε 

συνεργασία με τον Ανάδοχο το πλάνο εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη του τα τρέχοντα 

δεδομένα εκείνης της χρονικής στιγμής, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 

χρόνου και την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 74 από 86 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά και θα 

αφορά τις ακόλουθες Ομάδες Εκπαίδευσης (η ομαδοποίηση είναι ενδεικτική με βάση το 

αντικείμενο): 

 Εκπαίδευση των Κεντρικών Διαχειριστών (10 συνολικά) της Περιφέρειας (όπου θα 

είναι εγκατεστημένο το σύστημα), σε μια ομάδα. 

 Εκπαίδευση των Κεντρικών Διαχειριστών των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων (15 

συνολικά), σε δύο ομάδες. 

 Εκπαίδευση Τοπικών Διαχειριστών κάθε Διεύθυνσης (2 από κάθε Διεύθυνση) σε 

ομάδες των 20 ατόμων. 

 Εκπαίδευση επιλεγμένων απλών χρηστών (150 συνολικά προερχομένων από 

υπηρεσίες πρωτοκόλλου, γραμματείες διοίκησης και Διευθύνσεων) στη λειτουργία 

του συστήματος. Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 20 ατόμων. 

 Εκπαίδευση χρηστών που κατέχουν επιτελικές διοικητικές θέσεις και θέσεις 

ευθύνης (50 συνολικά). Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 20 

ατόμων. 

Κατά την εκπαίδευση των χρηστών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το εκπαιδευτικό του 

πλάνο έτσι ώστε οι υπάλληλοι της κάθε Διεύθυνσης να χωρίζονται σε 2 (τουλάχιστον) 

ομάδες και να εκπαιδεύονται σε διαφορετικές ημερομηνίες. 

Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να κρίνει κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής 

κατά πόσο η ΚΥ της Περιφέρειας χρειάζεται περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης από τις 

υπόλοιπες Π.Ε. επειδή έχει περισσότερες αρμοδιότητες. 

Επίσης, λόγω των πολλών νέων αντικειμένων που εισάγει το παρόν έργο και της διάρκειας 

που ενδεχομένως χρειάζεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί κύκλοι ανά αντικείμενο σε σχέση 

με την συνολική διάρκεια της Φάσης Εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του πως είναι πιθανό να είναι απαραίτητη η ύπαρξη περισσότερων του ενός εκπαιδευτή 

ταυτόχρονα (σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα). Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι και 

εναλλακτικοί /συμπληρωματικοί εκπαιδευτές, είτε λόγω αδυναμίας των επιλεγμένων, είτε 

κατόπιν αιτήματος του Φορέα. 

Κάθε γκρουπ εκπαιδευόμενων θα πρέπει συμπληρώσει μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσής του, ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης των βασικών συστατικών της 

εκπαίδευσης (αξιολόγηση εκπαιδευτή, υλικού, επίπεδου γνώσης που κατακτήθηκε, κοκ), 

έντυπο το οποίο θα πρέπει να παρέχει ο Ανάδοχος. Αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
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για οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης δεν είναι ικανοποιητικά, η Αναθέτουσα αρχή θα έχει 

τη δυνατότητα να ζητήσει επανάληψη του κύκλου. 

Στο εκπαιδευτικό πλάνο του Αναδόχου θα πρέπει επίσης να ορίζονται: 

 η διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος,  

 οι κατηγορίες των χρηστών, που πρέπει να το παρακολουθήσουν,  

 ο προτεινόμενος και μέγιστος αριθμός ατόμων από κάθε κατηγορία 

 το είδος και μέγεθος της εκπαίδευσης που απαιτείται γι’ αυτούς. 

 

Εκπαίδευση Διαχειριστών (Αdministrators) του Συστήματος 

Η συγκεκριμένη ολιγομελής ομάδα θα ενταχθεί στους μηχανισμούς παρακολούθησης της 

υλοποίησης του κυρίως έργου του  ΠΣ, ώστε να αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με τα 

νέα συστήματα. Παράλληλα όμως θα λάβει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ώστε να 

έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να: 

- αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος (διαχείριση, 

συντήρηση κλπ) εφόσον δεν θα υπάρχει σε εξέλιξη φάση υποστήριξης από την 

Ανάδοχο εταιρεία (Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ή Συντήρησης), 

- έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής εξέλιξης των λειτουργιών του 

(customization), 

- υποστηρίζει λειτουργικά αιτήματα των χρηστών και να επιλύει θέματα κατανόησης 

του συστήματος. 

 

Εκπαίδευση Τοπικών Διαχειριστών κάθε Διεύθυνσης 

Η ομάδα αυτή θα εκπαιδευτεί προκειμένου να έχει τη δυνατότητα, σε επίπεδο 

διεύθυνσης, να είναι σε θέση να επικαιροποιεί τις παραμέτρους των υπηρεσιών που 

αφορούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διεύθυνσης στην οποία ανήκει (όπως π.χ. αλλαγή 

λίστας δικαιολογητικών για μια συγκεκριμένη συναλλαγή, κ.τ.λ.). 

Η συγκεκριμένη ομάδα θα λάβει την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να αποκτηθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση καθώς και η απαραίτητη εξοικείωση με τα 

νέα υποσυστήματα  για να: 
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- υποστηρίξει την υλοποίηση της 3ης Φάσης και συγκεκριμένα τη διενέργεια του User 

Acceptance Testing, 

- υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων, μετά τη λήξη 

του έργου του Αναδόχου, 

- Εκπαιδεύσει το υπόλοιπο προσωπικό της κάθε διεύθυνσης που δεν θα λάβει 

εκπαίδευση από τον Ανάδοχο, 

- υποστηρίζει τη λειτουργία τμημάτων του συστήματος, όπως λ.χ. τη διαχείριση της 

υποδομής ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 

 

Εκπαίδευση Χρηστών του Συστήματος 

Θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες Εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του 

Συστήματος (διοικητικό προσωπικό του Φορέα) ώστε να αποκτηθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση καθώς και η απαραίτητη εξοικείωση με τα νέα 

υποσυστήματα. Η εκπαίδευση δεν θα παρασχεθεί στο σύνολο του προσωπικού της 

Περιφέρειας αλλά σε επιλεγμένες ομάδες τελικών χρηστών που έχουν καίριο ρόλο στη 

λειτουργία του συστήματος (υπάλληλοι πρωτοκόλλου, γραμματειών κλπ) 

Η παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του Συστήματος (διοικητικό προσωπικό 

του Φορέα) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των Λειτουργικών Ενοτήτων του 

Συστήματος  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι 

ώστε ο εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα χρήσης του όλου 

συστήματος. 

Θα πρέπει να γίνει μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέχιση της χρήσης του Συστήματος ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών προσώπων. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα αφορούν σε εκπαίδευση σεμιναριακής φύσης, 

εργαστηριακής φύσης αλλά και προχωρημένης επιτόπιας εκπαίδευσης, με χρονική 

διάρκεια διδασκαλίας το πολύ 6 ώρες ημερησίως σε τμήματα το ανώτερο 20 ατόμων.  

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για 

τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 

αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του. 
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A4.3  Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Κατά τη διάρκεια του Έργου θα πρέπει να προσφερθούν Υπηρεσίες Πιλοτικής και 

Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας  του Συστήματος που θα περιλαμβάνουν: 

 Την Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος και μέτρα διασφάλισης 

της απρόσκοπτης μετάπτωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας στις νέες Ψηφιακές 

Υπηρεσίες. 

 Την μετάπτωση όλων των δεδομένων από υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές 

όπου αυτό απαιτηθεί. 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας  αναφέρονται στο 

στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος και θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν: 

 για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, 

 καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος, 

 χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του 

συστήματος. 

Η δοκιμαστική λειτουργία της (επιλεγείσας ως «πρόδρομης») πιλοτικής εγκατάστασης θα 

έχει στόχο:  

 την έγκαιρη & έγκυρη διαπίστωση (τυχόν) αποκλίσεων / δυσλειτουργιών τεχνικής ή 

επιχειρησιακής φύσεως σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας σε 

αντιπροσωπευτικό εύρος («εγκατάσταση πιλότος») του συνολικού έργου, 

 την ιεραρχική αποτύπωση & αποκατάσταση των (όποιων) αποκλίσεων θα γίνει σε 

επίπεδο Πιλοτικής λειτουργίας, 

 την εξάπλωση (RollOut) του τελικού συστήματος στο συνολικό εύρος του έργου 

(πλήρης δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος), με ταυτόχρονη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης μετάπτωσης επιχειρησιακής λειτουργίας του Φορέα στις νέες 

ψηφιακές υπηρεσίες και της προοπτικής της επακολουθούσας επιχειρησιακής 

αξιοποίησης του Έργου στην Περιφέρεια. 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας  του Συστήματος θα 

περιλαμβάνουν: 

 Την ηλεκτρονική μετάπτωση (των προσδιορισθέντων στην μελέτη εφαρμογής) 

απαραίτητων επιχειρησιακών δεδομένων, και η προετοιμασία του περιβάλλοντος 

του φορέα για την επιχειρησιακή μετάπτωση του σε δοκιμαστική λειτουργία στο 

Πιλοτικό του Έργου. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 78 από 86 

 Την παροχή υπηρεσιών, για την διασφάλιση της επιτυχούς δοκιμαστικής 

λειτουργίας του Πιλοτικού, την καταγραφή / αξιολόγηση / προτεραιοποίηση / 

επιδιόρθωση / αποκατάσταση (τυχόν) επιχειρησιακών / τεχνικών αποκλίσεων 

λειτουργίας του συστήματος.  

 Την ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας (tuning) τελικού συστήματος σε πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίες  

 Την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής - δοκιμαστικής λειτουργίας στην Πιλοτική 

εγκατάσταση- (βάσει προδιαγραφέντων στην Μελέτη Εφαρμογής επιχειρησιακών 

& τεχνικών κριτηρίων λειτουργίας) που σηματοδοτεί και την προσωρινή παραλαβή 

του συστήματος. 

 Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξάπλωσης (RollOut) της δοκιμαστικής λειτουργίας 

του τελικού συστήματος στο συνολικό εύρος του έργου - δοκιμαστική λειτουργία 

συνολικού έργου - (βάσει προδιαγραφέντων στην Μελέτη Εφαρμογής 

επιχειρησιακών & τεχνικών κριτηρίων λειτουργίας) που σηματοδοτεί και την 

οριστική παραλαβή του συστήματος και του Έργου. 

 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Επίλυση προβλημάτων, 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, 

 Υποστήριξη χρηστών από απόσταση αλλά και με φυσική παρουσία στελεχών του 

Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και 

λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.), με την διάρκεια που αναφέρθηκε 

σε προηγούμενη ενότητα  

 Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

 Να παρέχει 4 ΑΜ επιστημονικής – τεχνικής υποστήριξης on-site κατά το διάστημα 

της περιόδου εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας προκειμένου να μεταφέρει 

την απαραίτητη τεχνογνωσία χρήσης του συστήματος στα ανώτερα στελέχη της 

διοίκησης και της ηγεσίας της Περιφέρειας όπως και στα μέλη των ανώτερων 

συλλογικών οργάνων διοίκησης. 

  

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

 Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος, 

 Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων, 

 Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:    «Σύστημα ολιστικής διαχείρισης εγγράφων, διοικητικής πληροφόρησης  
                                                  και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  για την Περιφέρεια Αττικής» 

Σελίδα 79 από 86 

A4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου 

και χρονική διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος. Ο Ανάδοχος που θα προσφέρει 

περισσότερα έτη Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» θα βαθμολογηθεί θετικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού 

εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα παρακάτω: 

 Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Οι  

χρόνοι αποκατάστασης των δυσλειτουργιών από τη στιγμή της αναγγελίας της 

δυσλειτουργίας φαίνονται στην παράγραφο "Χρόνος αποκατάστασης 

δυσλειτουργίας" της Ενότητας "Α4.5. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας 

υπηρεσιών". 

 Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, αποκατάσταση είτε με λήψη οδηγιών από 

μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των 

στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών. 

 Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του 

προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι 

εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο. 

 Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών 

αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό 

είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο. 

 Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η παροχή τηλεφωνικής Υποστήριξης η  

οποία θα είναι διαθέσιμη σε ώρες μεταξύ 08:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας 

και η οποία θα παρέχεται προς τους Διαχειριστές του Συστήματος και προς τα 

γραφεία πρωτοκόλλου και το προσωπικό των γραμματειών της Διοίκησης και των 

Γενικών Διευθύνσεων του φορέα. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα 

τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να 

εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

δυσλειτουργιών που αναφέρονται από το προσωπικό του Φορέα. Κάθε 

περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να 

καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Υπηρεσία, είδος 

λογισμικού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. Η αναγγελία βλαβών, θα 

μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: (i) 

Τηλέφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα 

καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο χρόνος έναρξης και λήξης του 
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προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο 

χρήστης που το αναφέρει αλλά και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

o Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που τυχόν χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για 

τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του 

Αναδόχου.  

o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 

διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.  

 On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 

απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 

προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

 Προσαρμογή της βάσης και της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

παρόντος Έργου σε νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις 

στην οργάνωση και τις λειτουργίες του Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το 

φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.  

 Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής έκδοσης των έτοιμων πακέτων 

λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων 

στην εφαρμογή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις 

επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας.  

 Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων της εφαρμογής, 

απαιτεί την παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας. 

 Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του 

συστήματος. 

 Παροχή υπηρεσιών on-the-job training - επιτόπιας υποστήριξης διάρκειας ενός (1) 

ανθρωπομήνα ανά Περιφερειακή Ενότητα, όταν και εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η υπηρεσία μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα μέχρι να συμπληρωθεί το σύνολο των ημερών. 

A4.5  Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας 

παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα 

ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την Περίοδο Δοκιμαστικής και 

Πιλοτικής Λειτουργίας του τελικού συστήματος καθώς και για την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας.  
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Ορισμοί: 

1. ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:00 – 17:00 για τις εργάσιμες 

ημέρες. 

2. Το Ποσοστό Διαθεσιμότητας (Δ) υπολογίζεται με τον τύπο: 

 

Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας είναι το άθροισμα των απαιτούμενων ωρών καλής 

λειτουργίας στο χρονικό διάστημα μέτρησης. Υπολογίζεται σε 240 εργάσιμες ημέρες (12 

μήνες) το χρόνο,  δηλ. 240x8=1.920 ώρες. 

Το ανεκτό ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται σε ετήσια βάση για το σύνολο του 

εξοπλισμού και την/τις εφαρμογές λογισμικού όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Η 

προληπτική συντήρηση και τυχόν αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνονται εκτός ΚΩΚ, 

διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος εκτός λειτουργίας.  

Στοιχείο Πληροφοριακού Συστήματος 

ΠΣ 
ΚΩΚ  

Υποδομή 99,3% 

Εφαρμογή  99,3% 

Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας 

Χρόνος Βλάβης είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την 

αποκατάσταση σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο. 

Εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου, 

οι ώρες καθυστέρησης στο διπλάσιο υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας. 

Η ετήσια διαθεσιμότητα αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1 ως 31/12 εκάστου έτους. 

Ειδικά για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας του πρώτου έτους θα ληφθεί υπόψη το 

χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του έργου 

μέχρι τις 31/12 του ίδιου έτους.  

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/ δυσλειτουργίας: 

 Η αποκατάσταση της βλάβης/ δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται 

μέσα σε 24 ώρες από την αναγγελία της. Ειδικά για τους εξυπηρετητές, είναι 
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αναγκαίο να έχει αποκατασταθεί η λειτουργία τους μετά από βλάβη το πολύ 

μέχρι τις 08:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

 Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία μονάδας στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζονται ρήτρες (βλ. παρακάτω).  

 Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου εντός των προβλεπόμενων 

ωρών, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης συνυπολογίζονται στο χρόνο 

αποκατάστασης. 

 

 

 

Χρόνος ανταπόκρισης (παρουσία τεχνικού): 

Για τις βλάβες του συστήματος θα ειδοποιούνται τεχνικοί που θα έχουν προκαθορισθεί για 

το σκοπό αυτό, ενώ η σχετική ειδοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω email, 

τηλεφωνήματος, web σελίδας ή συσκευής τηλεομοιοτυπίας. Τόσο μετά την γνωστοποίηση 

όσο και με την λήξη των εργασιών αποκατάστασης πρέπει να αποστέλλεται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα.  

Η ανταπόκριση (παρουσία) του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας θα 

πρέπει να είναι : 

 Δύο (2) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση 

έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 07:00 μέχρι 15:00. 

 Στις 08:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός 

των ανωτέρω ημερών και ωρών. 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα μη 

διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με: 

 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος  

Η ρήτρα που αναφέρεται ανωτέρω ισχύει για τις περιόδους δοκιμαστικής λειτουργίας και 

εγγύησης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά, θα πρέπει να δεσμευτεί 

για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητας του συστήματος. 
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Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών του Μηχανογραφικού 

Συστήματος, τόσο κατά την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια των 

υπηρεσιών εγγύησης, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται 

τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 

ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 

 Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται 

ρητά μεταξύ των δύο μερών. 

 Θα πραγματοποιείται μόνο σε εκτός ΚΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγουμένως). 

 Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη 

διακοπή δεν θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί 

την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, 

τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

A4.6  Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

 Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που 

απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

 Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός 

διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η 

μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς 

αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, 

την προσέγγιση που κα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, 

συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με 

το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που 
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πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το 

έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις 

δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον 

προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του 

έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη 

μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης 

απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, 

οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ. 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου. 

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την 

προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα 

απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα 

και τα παραδοτέα του έργου. 

A4.7  Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου 

Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να αναφερθεί ο Υπεύθυνος του 

έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία 

με την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και το συντονισμό των εργασιών της μελέτης και 

υλοποίησης του έργου, τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 

παραλαβής και πληρωμής του έργου συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του Σχήμα Υλοποίησης 

και Διοίκησης Έργου όπου θα γίνεται αναφορά στο προσωπικό που θα διαθέσει για τη 

διοίκηση και υλοποίηση του Έργου.  

A4.8  Σχέδιο και σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές 

εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους 

πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. 
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 

Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις 

διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

 η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα 

διεξάγονται σε μηνιαία βάση. 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την 

Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη 

έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.  

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 

συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του 

Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. 

A4.9  Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Διαχείριση Κινδύνων συνεπάγεται τη λήψη μέτρων τήρησης προτύπων ποιότητας και  

αντιμετώπισης κρίσεων. 

Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πλήρες και 

λειτουργικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων που να περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά 

σημεία:  

  

 Tην μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις πηγές των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των κινδύνων στο Έργο.  

 Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου στο Έργο αναφορικά με 

την διαχείριση των κινδύνων.  

 Τις χρονικές φάσεις ή σημεία ελέγχου στο Έργο που θα γίνεται ή θα 

επικαιροποιείται η ανάλυση κινδύνων.  

 Την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, και τους τρόπους ποιοτικής ή ποσοτικής 

ανάλυσης και εκτίμησης του κάθε κινδύνου.  

 Τον τρόπο επικοινωνίας των κινδύνων με τους εμπλεκόμενους στο Έργο. 

 Τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης κάθε κινδύνου ανάλογα με την 

κατηγορία, την πιθανότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση του 

Έργου.  
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A4.10  Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας 

συστημάτων και Έργου 

Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους όποιους δημιουργήθηκε, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος. 

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ 

και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο 

ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που θα 

παρουσιάσει στην προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 τον προγραμματισμό του ελέγχου 

 την διεκπεραίωση του ελέγχου 

 την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, θα 

γίνουν υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.  
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