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Σκοπός του Έργου 

 Η ψηφιοποίηση των εγγράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους 

των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της 

διαχείρισης και αποθήκευσης των εν λόγω εγγράφων από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Περιφέρειας, με απώτερο σκοπό: 

 την απλοποίηση της εύρεσης των εγγράφων 

 την εξοικονόμηση χρόνου στην αρχειοθέτηση και αναζήτησή τους 

 την αποφυγή απώλειάς τους 

 την αποφυγή άσκοπης χρήσης χαρτιού. 

 

Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο εργασιών του προτεινόμενου έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των 

περιεχόμενων εγγράφων των ατομικών μητρώων του προσωπικού της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Η Διεύθυνση Προσωπικού της Περιφέρειας διαχειρίζεται περίπου 2.300 

ενεργούς φακέλους υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο 400 φύλλα. Η 

πλειονότητα των εγγράφων φέρουν διπλή όψη. Συνεπώς, το σύνολο των σελίδων που 

θα πρέπει να σαρωθεί υπολογίζεται περίπου σε 1.840.000. 

Τα έγγραφα είναι κατηγοριοποιημένα σε 15 υποφακέλους, δημιουργώντας 15 

κατηγορίες εγγράφων και για κάθε έγγραφο θα απαιτηθεί αποσυρραφή, 

επανασυρραφή και επανατοποθέτηση στους φακέλους. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Προετοιμασία και αποσυρραφή έγχαρτου υλικού 

 Ψηφιοποίηση 

 Τεκμηρίωση σε επίπεδο εγγράφου με χρήση μεταδεδομένων 

 Έλεγχος ποιότητας  

 Επανασυρραφή και επανατοποθέτηση στους φακέλους και υποφακέλους 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει με εξοπλισμό και λογισμικό της Αναδόχου εταιρείας 

στους χώρους της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Διάρκεια Έργου 

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 



Ψηφιοποίηση Υλικού 

Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει τη σάρωση όλων των εγγράφων 

που περιέχονται στους φακέλους των αρχείων ατομικών μητρώων, καθώς και τον 

έλεγχο ορθότητας των ψηφιοποιημένων εγγράφων. 

Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σαρωτές τόσο των σελίδων Α4 

όσο και των Α3 που θα υποστηρίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εγγράφων, δηλαδή σάρωση 

που να μην προκαλεί φθορές στα έγγραφα 

 Υψηλές ταχύτητες σάρωσης, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση της δράσης 

εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος 

 Υψηλή ποιότητα σάρωσης, με εφαρμογή κατάλληλου φωτισμού, κατάλληλων 

χαρακτηριστικών σάρωσης κτλ 

 Οι σαρωτές θα συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό που θα δίνει τη 

δυνατότητα επεξεργασίας και εν τέλει βελτίωσης της ποιότητας των 

σαρωμένων εγγράφων 

 Ο κάθε σαρωτής θα είναι συνδεδεμένος με υπολογιστικό σύστημα επαρκούς 

επεξεργαστικής ισχύος, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 

σαρωμένων εικόνων και την αποθήκευσή τους στα κατάλληλα μέσα (π.χ. 

σκληρός ή / και οπτικός δίσκος) 

 
Οι σαρωτές που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις 

παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης:  

 Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi 

 Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης και εκτύπωσης σε τόνους του γκρι 

(grayscale)  

 Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ’ ελάχιστον σε αρχεία 

τύπου TIFF,JPEG, PDF, multipage TIFF, BMP, GIF  

 
Οι σαρωμένες σελίδες θα είναι πλήρεις, θα περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο 

των πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. Στις σαρωμένες 

εικόνες δε θα εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση (bad scan lines), 

κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, 

δεν θα εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, 



στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από 

το πρωτογενές Υλικό. 

 

Ένταξη των ψηφιοποιημένων εγγράφων στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα 

Το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα (εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού) 

διαθέτει δυνατότητα επισύναψης ψηφιοποιημένων εγγράφων ως φυσικά αρχεία στις 

παρακάτω ενότητες (ένα ανά εγγραφή σε κάθε ενότητα, π.χ. 3 εγγραφές πτυχίων, 

ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Ξένη γλώσσα ένα επισυναπτόμενο ανά τίτλο σπουδών): 

 Στοιχεία Εκπαίδευσης, Στοιχεία Προϋπηρεσίας, Στοιχεία Ηθικών Αμοιβών & 

Ποινών, Υπηρεσιακές Μεταβολές, Μισθολογικές Μεταβολές, Αποφάσεις 

(γενικώς ό,τι δεν περιλαμβάνεται σε υπηρεσιακές και μισθολογικές), 

Τοποθετήσεις Υπαλλήλου, Αποσπάσεις, Αξιολογήσεις, Άδειες Υπαλλήλου  

 Στη γενική ενότητα «Εξωτερικά Αρχεία», όπου εκεί διαλέγουμε κατηγορία 

αρχείου και μετά το path (ένα ανά εγγραφή σε κάθε ενότητα) 

  

Η δομή αποθήκευσης των ψηφιοποιημένων εγγράφων πρέπει να έχει 

ενδεικτικά τη μορφή: 

 

Παράδειγμα δομής στο file system 
=== 
Root folder = ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Subfolder= ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ (ΟΝΟΜΑ/ΝΟ) 
                Subfolder= 123456789 (καταχώρηση μοναδικού αριθμού ΑΦΜ) 
                                                Αρχείο= Υπηρεσιακή κατάσταση.pdf 
                                                Αρχείο= επιμορφώσεις.pdf 
                                                Αρχείο= Απολυτήριο Λυκείου.pdf (τίτλοι σπουδών) 
                                                Αρχείο= Πτυχίο.pdf (τίτλοι σπουδών) 
                                                Αρχείο= Διδακτορικό.pdf (τίτλοι σπουδών) 

===  
  

και να συνοδεύεται από αρχείο τύπου csv με ενδεικτική μορφή: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456, Υπηρεσιακή κατάσταση,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ Υπηρεσιακή 
κατάσταση.pdf 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456, επιμορφώσεις,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ επιμορφώσεις.pdf 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456, Απολυτήριο Λυκείου,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ Απολυτήριο 

Λυκείου.pdf 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456, Πτυχίο,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ Πτυχίο.pdf 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456,  Διδακτορικό,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ Διδακτορικό.pdf 
=== 

 

Σε αυτό αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου, το ΑΦΜ, η κατηγορία 

εγγράφου και στο τέλος ακολουθεί το Path. 



Η δομή είναι διαχειρίσιμη, εφόσον οι ονομασίες των αρχείων είναι 

τυποποιημένες. 

Σε όλες τις παραπάνω ενότητες το path δεν μπορεί να ξεπερνά τους 250 

χαρακτήρες (περιορισμός που τίθεται από το λειτουργικό σύστημα των Windows). 

  Επιπρόσθετα, και μόνο για την ενότητα «Εξωτερικά Αρχεία», δεν μπορούμε 

να βάλουμε το ίδιο path 2 φορές, δηλαδή εκεί έχουμε περιορισμό το ότι δεν μπορούμε 

να επισυνάψουμε στον ίδιο εργαζόμενο ανά χρήση το ίδιο path αρχείου.  

Τα ψηφιοποιημένα αρχεία μπορούν να είναι πολυσέλιδα (π.χ. ένα 

ψηφιοποιημένο φυσικό αρχείο ανά κατηγορία) ή απλά (κάθε έγγραφο της κατηγορίας 

σε χωριστό αρχείο), είτε συνδυασμός (σε κάποιες κατηγορίες ένα πολυσέλιδο για όλα 

τα έγγραφα και σε άλλες πολλά πολυσέλιδα). 

  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το 

μέγεθος του αρχείου (τα πιο μικρά σε όγκο αρχεία είναι και πιο ευέλικτα στη 

διαχείρισή τους). 

Η ψηφιοποίηση θα είναι σε αρχεία μορφής pdf/a searchable (300 dpi, color 

24bit ή ασπρόμαυρο). 

    

Μεταδεδομένα 

Θα απαιτηθεί η χρήση Μεταδεδομένων ώστε να αξιοποιηθούν στη 

συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων των εγγραφών στο υφιστάμενο πληροφοριακό 

σύστημα διαχείρισης προσωπικού. Ο προσδιορισμός αυτών καθώς και το πλήθος 

τους εξαρτώνται από την κατηγορία εγγράφου, όπως αναφέρεται αναλυτικά 

παρακάτω. Η ψηφιοποίηση θα συνοδεύεται από αρχείο τύπου csv με ενδεικτική 

μορφή: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ,123456, Πτυχίο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ημερομηνία κτήσης, 
…,C:\BatchesPro\ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΣΤ\123456\ Πτυχίο.pdf 

  

Ακολουθούν ανά κατηγορία τα πεδία και οι τιμές που θα καταστήσουν τις 

εγγραφές αξιοποιήσιμες στα αλληλοεπηρεαζόμενα υποσυστήματα εφαρμογής 

Διαχείρισης Προσωπικού. 

 

1. Υπηρεσιακές μεταβολές 

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  

 ΦΕΚ  



 Περίληψη πράξης 

 Αφορά αλλαγή βαθμού 

 Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 

 Ανακοίνωση πράξης  

 Ημερομηνία ανακοίνωσης πράξης  

 Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων 

 Προέλευση εγγράφου   

 Ημερομηνία πρωτοκόλλου ορκωμοσίας  

 

2. Μισθολογικές μεταβολές  

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  

 Ανακοίνωση πράξης  

 Ημερομηνία ανακοίνωσης  

 Αιτιολογία 

 Προέλευση εγγράφου 

 

3. Επιτροπές  

 Ημερομηνία έναρξης 

 Ημερομηνία λήξης  

 Παρατηρήσεις  

 

4. Προϋπηρεσίες  

 Επίδραση 

 Προσθετικά  

 Αφαιρετικά 

 Μειωμένο ωράριο  

 Καμία επίδραση  

 Περίοδος εργασίας  

 Από ημερομηνία 

 Έως ημερομηνία 

 Έτη 

 Μήνες 



 Ημέρες 

 Λαμβάνεται υπόψη για 

 Χρόνο Υπηρεσίας  

 ΜΚ 

 Βαθμό  

 Άδειες 

 Ένδειξη Ιδιωτικού τομέα  

 Ένδειξη Βαρέα  

 Ένδειξη Διοικητική Υπηρεσία 

 Ένδειξη Διαθεσιμότητα  

 Επωνυμία Εργοδότη 

 Θέση εργασίας 

 Σχέση εργασίας 

 Σχόλια /Παρατηρήσεις 

 

5. Ποινές /Αμοιβές 

 Είδος  

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  

 Από Ημερομηνία ισχύος  

 Έως Ημερομηνία ισχύος 

 Έτη 

 Μήνες  

 Ημέρες 

 Εντολέας 

 Αιτιολογία  

 Τρόπος 

 Σχόλια/παρατηρήσεις   

 Μπλοκάρισμα ΜΚ 

 Μπλοκάρισμα Βαθμού 

 

6. Πτυχία 

 Βαθμίδα εκπαίδευσης 



 Κατεύθυνση σπουδών 

 Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

 Τίτλος σπουδών  

 Είδος τίτλου 

 Αριστείο 

 Σχετικός με την υπηρεσία τίτλος σπουδών  

 Έτος κτίσης  

 Προσθετικά στο βαθμό  

 Προσθετικά στο ΜΚ 

 Βαθμός 

 Χαρακτηρισμός 

 Υψηλότερος τίτλος σπουδών 

 Βασικός τίτλος σπουδών  

 Μετεκπαίδευση 

 Ξένη γλώσσα 

 Φορέας Αναγνώρισης  

 Ημερομηνία Αναγνώρισης τίτλου 

 Ημερομηνία κατάθεσης τίτλου  

 Ημερομηνία αναγνώρισης τίτλου από Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

 Χώρα 

 Σχόλια /Παρατηρήσεις  

  

7. Σεμινάρια  

 Θέμα Σεμιναρίου 

 Από ημερομηνία 

 Έως ημερομηνία 

 Φορέας 

 Τόπος διεξαγωγής  

 

8. Τοποθετήσεις 

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  



 Ημερομηνία ανάληψης  

 Γενική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση 

 Τμήμα 

 Θέση 

 Προέλευση εγγράφου 

 Ενεργή 

 Ημερομηνία λήξης   

 

9. Αξιολογήσεις 

 Τύπος  

 Έτος  

 

10. Αποσπάσεις  

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  

 Ενεργή  

 Τοποθέτηση 

 Ημερομηνία από  

 Ημερομηνία έως  

 Προέλευση Εγγράφου  

 

11. Στρατιωτική θητεία 

 Ημερομηνία από  

 Ημερομηνία έως  

 Είδος υπηρεσίας  

 Σώμα 

 Όπλο 

 Βαθμός 

 Ειδικότητα 

 Χρόνος αναγνώρισης  

     

12. Προστατευόμενα μέλη  



 Ονοματεπώνυμο μέλους 

 Σχέση  

 Αναπηρία  

 Έτος γέννησης  

 

13. Οικογένεια στοιχεία μελών 

 Ονοματεπώνυμο μέλους 

 Βαθμός συγγένειας  

 Φύλο μέλους 

 Ημερομηνία γέννησης μέλους  

 Κατάσταση μέλους 

 Ημερομηνία αλλαγής  

   

14. Άδειες 

 Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 

 Ημερομηνία Αίτησης  

 Ημερομηνία έναρξης Αιτούμενης άδειας  

 Ημερομηνία λήξης Αιτούμενης άδειας 

 Διάρκεια αιτούμενης άδειας  

 Αιτιολογία απόρριψης  

 Ημερομηνία έναρξης Εγκεκριμένης  άδειας  

 Ημερομηνία λήξης Εγκεκριμένης άδειας 

 Διάρκεια Εγκεκριμένης άδειας 

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης 

 Κατηγορία άδειας  

 Παρατηρήσεις 

 

15. Αποφάσεις 

 Κατηγορία απόφασης 

 Αριθμός απόφασης  

 Ημερομηνία απόφασης  



 Ανακοίνωση πράξης 

 Ημερομηνία ανακοίνωσης 

 ΦΕΚ 

 Νόμος 

 Προέλευση Εγγράφου  

 Παρατηρήσεις 

  

Για την ένταξη των ψηφιοποιημένων εγγράφων στις αντίστοιχες εγγραφές του 

υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού, η Ανάδοχος 

εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με την Ανάδοχο εταιρεία του 

πληροφοριακού συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Επίσης, υποχρεούται 

να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο. 

 

Αποθήκευση ψηφιοποιημένων εγγράφων 

Το σύνολο των ψηφιοποιημένων εγγράφων θα αποθηκευτεί από την Ανάδοχο 

εταιρεία σε χώρο και μέσο που θα υποδείξουν τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Παράδοση ψηφιοποιημένων εγγράφων και μεταδεδομένων 

Η παράδοση των ψηφιοποιημένων εγγράφων και των μεταδεδομένων τους θα 

γίνεται τμηματικά ανά 100 φακέλους υπαλλήλων. Αφού ολοκληρώνεται ο έλεγχός 

τους από την Περιφέρεια Αττικής και η μετάπτωσή τους στην εφαρμογή Διαχείρισης 

Προσωπικού με τρόπο που θα καθοριστεί από την Περιφέρεια, θα παραδίδεται το 

ψηφιοποιημένο περιεχόμενο των επόμενων 100 φακέλων και η διαδικασία θα 

επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των φακέλων των υπαλλήλων. 

 

Παραλαβή του Έργου  

Η παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

μετάπτωσης των δεδομένων στο υφιστάμενο σύστημα. 


