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1 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ), με τις κατάλληλες 
προσαρμογές, όπου απαιτούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, για συμβάσεις αξίας έως 60.000,00 ευρώ (ενδεικτικά το 
άρθρο 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές» πρέπει να προσαρμοστεί στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016  «Ενστάσεις»). 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας 

Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) είναι Ειδικό Ταμείο του Κράτους, επικουρικής 
συνταξιοδότησης των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπαχθείσα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, απολαύουσα διοικητικής αυτοτέλειας ( ΣτΕ 1607/06, 611/05, 1666/03, 2539/97), 
διεξάγει το ίδιο τις δίκες που το αφορούν, έχοντας την ικανότητα να είναι διάδικος καιέχει προορισμό την 
κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος στους μετόχους του και τις 
οικογένειες αυτών (άρθρο 2 π.δ/τος 422/1981). 

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/81. 

Με βάση τον Ν.4024/2011 υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ταμείο λειτουργεί μέσα σε ένα εκ των προτέρων θεσμοθετημένο πλαίσιο (Π.Δ. 422/81), το οποίο 
οριοθετεί και την οποιαδήποτε δράση ή ενέργειά του. 

Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 «… η κατ΄ αναλογία του ποσού των καταθέσεων 
εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογένειας αυτών…» κατά τρόπο 
δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις εξασφαλίζοντας παράλληλα, λόγω της 
επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό του μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε 
μακροπρόθεσμη βάση. 

Παρέχει μέρισμα, επιστρέφει δηλαδή τις συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές 
τους, εξυπηρετώντας τους με φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια και εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και 
περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και βέλτιστη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των 
μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος αποτελούν για το Ταμείο την κορυφαία πράξη του όλου 
οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί τη σταθερή σχέση με 
το Ταμείο μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος. 

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Ταμείου, 
γι’ αυτό και πρέπει να διέπεται και να ικανοποιεί πέντε βασικές αρχές: 

1. Να είναι δίκαιος. 
2. Να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. 
3. Να μη λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των μερισματούχων. 
4. Να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση. 
5. Να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν. 
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7.1.1.2 Οργανωτική Δομή 

Η Διοικητική Διάρθρωση του Ταμείου, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/27 Οκτωβρίου 2011, προβλέπει 3 
Διευθύνσεις και 21 Τμήματα. Το σύνολο των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., ανέρχεται σε 128 άτομα εκ 
των οποίων 2 είναι αποσπασμένοι. 

Ο Οργανισμός λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.: 

• Υπακούει στο όραμα, 

• Υπηρετεί την αποστολή και 

• Υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Οργανισμού είναι: 

• Η εξειδίκευση της κάθε Διεύθυνσης και 

• Οι ευδιάκριτες αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Ταμείου 
(λογιστήριο, επιμελητεία, μηχανογράφηση, τεχνική υπηρεσία κλπ).  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ –ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 

Η Διεύθυνση ασφαλισμένων είναι επιφορτισμένη με την εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου (μετόχων και 
μερισματούχων), και αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας του. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας είναι αρμόδια για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εισροών (κρατήσεις και πόροι), των 
εκροών (μερίσματα) και των απαιτήσεών του (χρηματικές διευκολύνσεις). 

7.1.1.3 Παρούσα Κατάσταση– Αναγκαιότητα Υλοποίησης 

Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυμα στη χώρα 
μας και καλύπτει τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα. Το ταμείο υπολογίζει και καταβάλει 
μερίσματα στους δικαιούχους. Το ΜΤΠΥ διατηρεί αρχείο με στοιχεία για περισσότερους από 600.000 
Δημοσίους Υπαλλήλους, αριθμός που ξεπερνά το 70% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Στα πλαίσια 
της Ψηφιακής στρατηγικής και του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα, έχει 
σχεδιαστεί ο πλήρης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΜΤΠΥ. 

To ΜΤΠΥ απασχολεί 110 εργαζόμενους, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από τους φακέλους του Μητρώου 
Εργαζομένων και ενημερώνουν τους ασφαλιστικούς φορείς και το Κράτος. 

7.1.1.4 Υφιστάμενη Κατάσταση-υποδομές 

Ο εξοπλισμός του ΟΠΣ ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τα εξής: 

• 1 Dell PowerEdge R810 με 8 τετραπύρηνους Intel Xeon Ε7520 1.87GHz επεξεργαστές, 64GB RAM, 
1.2 GByte RAID 5 +spare DISKs με λειτουργικό Red Hat Enterprise Linux Server release 6.1 (Santiago) 
και Oracle 10g (Database Server ΟΠΣ ΜΤΠΥ) 

• 2 Dell PowerEdge 2900 με 1 Τετραπύρηνο Intel Xeon Ε5410 2.33GHz επεξεργαστή, 8GB RAM, 500 
GByte RAID 10 με λειτουργικό Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 και Oracle 10g (Application 
Servers ΟΠΣ ΜΤΠΥ) 

• 1 Dell PowerEdge T320 με 1 Τετραπύρηνο Intel Xeon Ε2407 2.4GHz επεξεργαστή, 16GB RAM, 1 TByte 
RAID 1 με λειτουργικό Windows 2012 Server (Modus Papyrus Document Management Server) 

• 130 Σταθμοί εργασίας με λειτουργικό Windows XP 
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Το λογισμικό συστήματος αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα και εφαρμογές: 

• Oracle Rdbms 10g Enterprise Edition (129 άδειεςχρήσης) 

• Oracle 10g Application Server Enterprise Edition (129 άδειεςχρήσης) 

• Oracle 10g Developer Suite (1 άδειαχρήσης) 

• Πάπυρος Millenium III R7 (1 άδειαχρήσης server) 

• Πάπυρος MilleniumIIIR7 (130 άδειες χρήσης) 

• Singular Human Resources (απεριόριστεςάδειεςχρήσης) 

• Project Διοικητικής Διαχείρισης (ERP) 

• Project Διαχείρισης Μετόχων / Μερισματούχων (CRM) 

• Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Reconciliation) 

• Ειδικές εφαρμογές (κανονισμός / αναθεώρηση / μεταβίβαση μερίσματος, διαδοχική ασφάλιση, 
χρηματικές διευκολύνσεις, διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών, αναγνώριση προϋπηρεσίας). 

 

7.1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του Αρχείου του Ταμείου, θα βελτιώσει την 

εργασία του προσωπικού του Ταμείου και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των 

αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ 

θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών.  

Το παρών έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, 

έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική 

πολιτική επιλογή. 

7.1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1.3.1 Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από 

τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να 

διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.  

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

-Εκτίμηση, οργάνωση και επιλογή υλικού, Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ,  Τεκμηρίωση 

μέρους του ψηφιοποιηθέντος αρχείου 

-Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ (όπως – ενδεικτικά – , μητρώο μετόχων – 

μερισματούχων, ατομικές μερίδες μετόχων και μερισματούχων, σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

και αποφάσεων, προσωποποιημένη πληροφόρηση μετόχων – μερισματούχων, κινήσεις τραπεζικών 

λογαριασμών, υποσύστημα διαχείρισης προϋπηρεσίας, οφειλές και υποχρεώσεις, συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου, κ.α.),  
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-Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, 

tablets κλπ),  

-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για 

την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση 

υποθέσεων κλπ),  

-Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη 

απονομή μερίσματος,  

-Δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου λειτουργικού και ιστορικού αρχείου  

- Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και εφαρμογών ανάδειξης του ιστορικού αρχείου  

-Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και χώρου σκληρής αποθήκευσης για τους 

εργαζομένους στο Ταμείο,  

-Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud,  

-Ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του λειτουργικού και 

ιστορικού αρχείου του φορέα. 

-Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας και 

συντήρησης 

 

Αναλυτικό Αντικείμενο του έργου 

Α. Ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου εργαζομένων 

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων 
(περισσότεροι από 600.000 Φάκελοι Προσωπικού).  

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 100 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς 
ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 40.000.000 σελίδες. 

Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου. Ο αριθμός Μητρώου θα αποτελεί και την 
ονομασία κάθε φακέλου. 

Παράλληλα υπάρχουν περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων με 1000 σελίδες ανά τόμο (κατά προσέγγιση). 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, 
να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)όπου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και να αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης. Τα μεταδεδομένα 
που απαιτούνται με βάση τη φύση του αρχείου για την επίτευξη των στόχων του έργου, είναι ο αύξων 
αριθμός μητρώου που αναφέρει ο κάθε φάκελος.  

 

Β. Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια του έργου είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών 
συστημάτων με προβλέψεις για υποδοχή του ψηφιοποιημένου υλικού και των σχετικών στοιχείων. Επίσης 
προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με άλλα συστήματα του Δημόσιου 
Τομέα (π.χ. ΓΓΠΣ, ΕΑΠ κλπ).  

Παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητές συσκευές οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).  

Τέλος θα αναπτυχθούν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης 
Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 
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παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). Στο σύστημα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη 
διαχείριση του ιστορικού αρχείου με την χρήση τεχνικών bigdata. Όλο το υλικό θα περάσει από ειδικά 
φίλτρα καθαρισμού και παραγωγής αυτόματων δεδομένων (OCR).  

Tα υποσυστήματα που θα αναβαθμιστούν ή αναπτυχθούν εξ αρχής είναι: 

-Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

-Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

-Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  

-Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

-Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

-Οφειλές και Υποχρεώσεις 

-Δάνεια προς Μετόχους 

-Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

-Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

-Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

-Λογιστική Δημοσίου 

-Διαδικτυακή πύλη (Portal). Θα αποτελεί το frontend σημείο επικοινωνίας με τους επισκέπτες αλλά 

και ως σύστημα διαχείρισης και προβολής του ιστορικού αρχείου και προβολής στο διαδίκτυο. 

- Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικού αρχείου και εφαρμογές ανάδειξης 

Προβλέπεται επίσης στα πλαίσια του έργου η ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαιδεύσεων. 

 

Γ. Απαραίτητος Εξοπλισμός – Έτοιμο Λογισμικό 

Για το ανωτέρω παραγόμενο αρχειακό ψηφιακό υλικό (το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς), θα χρειαστεί 
σημαντικός αποθηκευτικός χώρος για την ασφαλή φύλαξη του ψηφιοποιημένου αρχείου. Πιο συγκεκριμένα 
στα πλαίσια του έργου θα γίνει η προμήθεια κι εγκατάσταση της ακόλουθης υποδομής:  

• DatabaseServer 

• Web / Application Server 

• Server Διαδικτυακής Πύλης 

•  File Server  

• Development Server 

• Domain Controllers  

• Backup Server 

• Storage 

• Μεταγωγείς  

• Λειτουργικά Συστήματα για όλους τους εξυπηρετητές τύπου WindowsServer ή Linux 

• Λογισμικό εικονικών μηχανών για το σύνολο της υποδομής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενεργό support από τον ίδιο τον κατασκευαστή.  

• Βάση Δεδομένων και λοιπό λογισμικό συστήματος 

• εκατόν είκοσι (120) Προσωπικοί Η/Υ (110 «βασικός τύπος» και 10 «προηγμένος») 

• Εργαλεία ανάπτυξης Εφαρμογών για 5 χρήστες  
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• Τέσσερις (4) άδειες χρήσης Rm/Cobolv.12.14 για  Windows ή νεότερη 

• Τέσσερις (4) άδειες  Delphi Enterprize 10.1.2 

Το σύνολο των υπηρεσιών της διαδικτυακή Πύλη διαχείρισης του ιστορικού αρχείου και προβολή στο 
διαδίκτυο που θα αναπτιχθεί θα παρέχεται μέσω του G-Cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή 
πύλη  θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 
που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Το λογισμικό που θα εγκατασταθεί θα 
αφορά  

- Λειτουργικά Συστήματα 
- Λογισμικό Web, ApplicationServer 
- Λογισμικό databaseServer 
- Άλλου είδους Λογισμικό 

 

Δ. Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις Ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Μέσω αυτών θα 
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και θα πρέπει να επικοινωνηθεί με το σωστό τρόπο τόσο στα 
στελέχη του δημοσίου όσο και στους πολίτες της Χώρας. 

 

Ε. Εκπαίδευση Χρηστών 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στους διαχειριστές και χρήστες του φορέα.  

Η ενημέρωση των εξωτερικών χρηστών του συστήματος θα καλυφθεί από τις εκπαιδευτικές και 
ενημερωτικές ημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου. 

7.1.4 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

7.1.4.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Η επιτυχία στην ανάπτυξη του έργου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση βασικών τεχνικών 

κριτηρίων, τα οποία πρέπει να διέπουν αφενός τον εξοπλισμό και αφετέρου το λογισμικό των εφαρμογών. 

Τα κριτήρια σχεδιασμού που οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για την τεχνική λύση 

που θα πρέπει να προσφέρουν με σκοπό την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του φορέα, περιγράφονται 

παρακάτω:  

• Υψηλή Διαθεσιμότητα: Πλήρη λειτουργία των προσφερόμενων συστημάτων.  

• Ευκολία χρήσης: Εύκολη λειτουργία και ελάχιστος κόπος στην προετοιμασία δεδομένων εισόδου. 

• Αποδοτικότητα: Αποδοτική λειτουργία των συστημάτων και ικανοποιητική χρόνοι απόκρισης. 

• Ασφάλεια Δεδομένων: Ασφάλεια στην προσπέλαση σε επίπεδο εξοπλισμού, λειτουργικού 

συστήματος και εφαρμογών. 

• Ακεραιότητα Δεδομένων: Ακεραιότητα και προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων έναντι 

σφαλμάτων. 

• Συντηρησιμότητα Συστήματος: Δυνατότητα εύκολης και με μικρό κόστος συντήρησης όλων των 

συστατικών στοιχείων. 

• Αναβαθμισιμότητα Συστήματος: Δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης όλων των συστατικών 

στοιχείων του έργου. 
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• Μεταφερσιμότητα Συστήματος: Ανεξαρτητοποίηση των εφαρμογών από συγκεκριμένο εξοπλισμό 

και λογισμικό συστήματος. 

• Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα: Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

υπολογιστικών συστημάτων διαφορετικών προμηθευτών. 

• Επαναχρησιμοποίηση/συνεκμετάλλευση υφιστάμενων υποδομών υλικού και λογισμικού 

(κυρίως PCs, εκτυπωτών και δικτύου) μετά από σχετική Μελέτη αποτύπωσης/καταγραφής και 

ομαλή ένταξή τους στο λειτουργικό περιβάλλον του υπό προμήθεια έργου. 

Η αρχιτεκτονική του έργου θα διέπεται από τις παρακάτω γενικές αρχές: 

• Πλήρης υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών (εσωστρεφών και εξωστρεφών) 

βάσει του μοντέλου τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture) με σκοπό την μεγιστοποίηση της 

απόδοσης και διαθεσιμότητας όπως και την των αναγκών κλιμάκωσης, ασφάλειας πρόσβασης 

και δεδομένων και ευχρηστίας στην διαχείριση των συστημάτων.  

• Όλο το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται στους τελικούς χρήστες μέσα από ένα ενιαίο 

περιβάλλον χρήσης. Έτσι θα πρέπει να γίνει πλήρης υιοθέτηση της φιλοσοφίας thin-client για 

το σύνολο των εφαρμογών και διεπαφών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, 

κατά τρόπο ώστε οι εξυπηρετούμενοι να αλληλεπιδρούν με τα συστήματα με χρήση 

φυλλομετρητή Internet. Αντίστοιχα, η επεξεργασία των δεδομένων και τα αιτήματα των 

χρηστών θα εκτελούνται στους αντίστοιχους εξυπηρετητές υποδομής (Application, Database, 

Portal, Διαχείριση Εγγράφων, SOA/BPM, ΒΙ, κ.ο.κ). 

• Απαιτείται, στο επίπεδο λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών,λογισμικού βάσης δεδομένων 

και των σχετικών συστατικών που διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητά τους, να μπορούν 

να λειτουργήσουν αποδεδειγμένα, (με πιστοποιημένο τρόπο και σχετική τεκμηρίωση), σε όλα 

τα συστήματα που βασίζονται σε x86 64bit αρχιτεκτονική χωρίς εξάρτηση από τον 

κατασκευαστή του υλικού της λύσης που θα προσφερθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο και χωρίς 

περιορισμούς ή αποκλίσεις όσον αφορά στην κάλυψη των απαιτητών τεχνικών προδιαγραφών. 

Η εν λόγω δυνατότητα καλύπτει πλήρως τυχόν μελλοντικές ανάγκες μετάπτωσης σε νέο υλικό, 

διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της λύσης μετά το πέρας του προδιαγραφόμενου στην παρούσα 

διάστημα τεχνικής υποστήριξης, και καθιστά τη λύση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα 

υλοποιηθούν εκ μέρους του Φορέα όσο και την απολαβή τους από τον πολίτη, μη εξαρτημένες 

από μεμονωμένους κατασκευαστές υλικού. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη της νέας υποδομής εφαρμογών και συστημάτων βασισμένα σε ενιαίο 

πληροφοριακό μοντέλο το οποίο θα αποθηκεύει όλες τις δομές της πληροφορίας σε μία (1) 

κεντρική βάση δεδομένων. 

• Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών Web 2.0 με ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία και τη 

κοινωνική δικτύωση (DiscussionForums, RSSFeeds, Blogs, Wikis, κλπ), με σκοπό την παροχή 

στους χρήστες ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διεπαφής και εργασίας βασισμένου σε 

ανοικτά πρότυπα, το οποίο προάγει και ενισχύει δραματικά την παραγωγικότητα, τη διάχυση 

γνώσης και πληροφορίας, και την διεκπεραίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών.  

• Ανάπτυξη των διεπαφών των νέων εφαρμογών με χρήση σύγχρονων σχετικών τεχνολογιών (π.χ. 

AJAX) με σκοπό την παροχή πλούσιας εμπειρίας διεπαφής στους τελικούς χρήστες. Η πρόσβαση 

στις επιμέρους εφαρμογές θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα 

ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (MozillaFirefox, InternetExplorer, 

GoogleChrome, AppleSafari κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών στον 
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client με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων 

πλοήγησης (browserplug-ins). 

• Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας από άκρο εις άκρον της πληροφοριακής υποδομής για την 

προστασία εφαρμογών, δεδομένων και συστημάτων. Η πρόσβαση των χρηστών μέσω δικτύου 

(Intranet και Internet) στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται από τη 

Διαδικτυακή Πύλη θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης/ρόλων 

ενώ απαιτείται η πλήρης υποστήριξη και εφαρμογή σχετικών διεθνώς αποδεκτών πρωτόκολλων 

ασφαλείας (ΗΤTPS, SSL, TLS, κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη 

φύση των διακινούμενων δεδομένων και εγγράφων θα πρέπει να προσφερθεί υψηλού 

επιπέδου προστασία των συναλλαγών με μηχανισμούς ασφαλείας που ελέγχουν τα δικαιώματα 

πρόσβασης τόσο στις λειτουργίες έργου, όσο και στα διερχόμενα ή αποθηκευμένα δεδομένα. 

Επιπλέον απαιτείται η υλοποίηση λειτουργίας μοναδικής καθολικής σύνδεσης (SingleSignOn) 

βασισμένης σε ανοικτά πρότυπα για όλες τις εφαρμογές και τα διαθέσιμα στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες συστήματα. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας και ασφαλούς διασύνδεσης των παρεχόμενων εφαρμογών και των 

προσφερόμενων υπηρεσιών με τρίτα πληροφοριακά συστήματα (εσωτερικά και εξωτερικά) με 

εκμετάλλευση κεντρικού σχήματος διαλειτουργικότητας, τυποποίησης ροών διαδικασιών και 

ανταλλαγής δεδομένων. Απαιτείται δε η αξιοποίηση διεθνώς αποδεκτών προτύπων (π.χ. 

WebServices, XMLSOAP, BPMN κλπ). 

• Υψηλών προδιαγραφών διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση στο επίπεδο διαχείρισης 

δεδομένων (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) και στο επίπεδο εφαρμογών. Για την 

υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος στο επίπεδο της βάσης δεδομένων, οι εξυπηρετητές θα 

λειτουργούν σε συστοιχία (clustering) ενώ στο επίπεδο των εφαρμογών (applicationtier) θα 

χρησιμοποιούνται μηχανισμοί κατανομής φόρτου (loadbalancing). 

• Επιπλέον, είναι απαιτητό η προσφερόμενη λύση στο επίπεδο διαχείρισης δεδομένων να 

διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό που να επιτρέπει τον ορισμό και την εφαρμογή πολιτικών 

ασφαλείας που θα επιτρέπουν στον φορέα να καλύπτει τις παρακάτω επιχειρησιακές ανάγκες: 

o Τελικοί χρήστες διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων εκτελώντας το ίδιο ερώτημα πάνω 

στον ίδιο πίνακα της ίδιας βάσης δεδομένων μέσα από την εφαρμογή τους θα λαμβάνουν 

σαν απάντηση μόνο τα δεδομένα που τους αφορούν και είναι σχετικά με την επιχειρησιακή 

τους μονάδα. 

o Τελικοί χρήστες διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων θα μπορούν να τροποποιούν 

δεδομένα του ίδιου πίνακα της ίδιας βάσης δεδομένων μέσα από την εφαρμογή τους, αλλά 

μόνο αυτά που τους αφορούν και είναι σχετικά με την επιχειρησιακή τους μονάδα. 

• Οι εσωτερικοί χρήστες του συστήματος θα είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα μέσω ασφαλούς 

δικτύου VPN του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

• Διασφάλιση της επεκτασιμότητας των εφαρμογών και υποσυστημάτων του έργου χωρίς 

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

7.1.4.1.1 Λογική Αρχιτεκτονική 

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, θα πρέπει να είναι δομημένα 

σε διακριτά λογικά επίπεδα (layers), ώστε να είναι ευχερής η διαχείριση της πολυπλοκότητας τους, η 

συντήρησή τους, και οι μελλοντικές επεκτάσεις τους. Απαιτείται κατ’ ελάχιστο η διαμόρφωση τριών 



  12 - 113 

 

επιπέδων (επίπεδο χρήστη, επίπεδο εφαρμογών και επίπεδο δεδομένων), αλλά είναι επιθυμητή και η 

περαιτέρω ανάπτυξη π.χ. του επιπέδου εφαρμογών σε επίπεδο παρουσίασης και επιχειρησιακής λογικής. 

Με βάση τα παραπάνω, μια ενδεικτική / προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

επίπεδα: 

1. Το επίπεδο χρήστη (userlayer), στο οποίο γίνεται η χρήση των εφαρμογών από τους χρήστες μέσα 

από προγράμματα πλοήγησης καθώς και από ειδικές εφαρμογές που θα λειτουργούν σε κινητές 

ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets κλπ) 

2. Το επίπεδο παρουσίασης (presentationlayer), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον χρήστη. 

Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα γίνεται μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, 

πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να βασισθεί σε τεχνολογίες WEB, 

και να υλοποιηθεί με χρήση ώριμων και καθιερωμένων τεχνολογιών, ώστε να είναι εύκολη η 

επέκτασή του με νέα λειτουργικότητα. 

3. Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (businesslogiclayer), που αποτελεί την «καρδιά» του 

προτεινόμενου συστήματος και ενσωματώνει τη λογική όλων των υποσυστημάτων, καθώς και τους 

διάφορους επιχειρησιακούς κανόνες και διαδικασίες. Στο επίπεδο της επιχειρησιακής λογικής 

ανήκουν π.χ. οι κανόνες εγκυρότητας καταχώρησης των στοιχείων του πινακίου, κ.λπ. Ανάλογα με 

την τεχνολογική προσέγγιση του Υποψηφίου Αναδόχου, στο επίπεδο επιχειρησιακής λογικής 

ενδέχεται να λειτουργούν ένα ή περισσότερα διακριτά υποσυστήματα π.χ. ξεχωριστό σύστημα για 

επιχειρησιακές διαδικασίες (processes) και επιχειρησιακούς κανόνες (rules). Στο άνω μέρους του 

επίπεδου αυτού, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύνολο διεπαφών υπηρεσιών (serviceinterfaces) 

μέσω των οποίων το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής υποδέχεται αιτήματα (servicerequests) από 

το επίπεδο παρουσίασης, ή από άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

4. Το επίπεδο δεδομένων (datalayer) στο οποίο ανήκουν τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι εξωτερικές 

πηγές δεδομένων, δηλαδή υπάρχουσες ή νέες βάσεις δεδομένων (databases), καθώς και κλήσεις 

προς υπηρεσίες (services) των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (διεπαφές 

διαλειτουργικότητας). Όπου απαιτείται, τα υποσυστήματα του επίπεδου επιχειρησιακής λογικής 

θα πρέπει να διαμοιράζονται κοινά μοντέλα δεδομένων και κοινές υποδομές.  

5. Τα κατακόρυφα επίπεδα ασφαλείας και επικοινωνιών: Το επίπεδο ασφαλείας αφορά την 

υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το προτεινόμενο σύστημα, η οποία πρέπει να είναι ενιαία για 

όλη την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης 

χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, κρυπτογράφησης 

δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για 

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος. Το επίπεδο επικοινωνιών αφορά τις 

σχετικές υποδομές, που είναι κοινές για όλα τα υποσυστήματα του προτεινόμενου συστήματος. 

7.1.4.1.2 Φυσική Αρχιτεκτονική 

Το προτεινόμενο σύστημα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 

Τα λογικά επίπεδα θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός φυσικά 

επίπεδα (tiers), για λόγους ευελιξίας στην κατανομή του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 

συστημάτων και σταθμών εργασίας, για λόγους ασφάλειας, καθώς και για την αποδοτική εκμετάλλευση του 

δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την φυσική 

αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προτεινόμενης λογικής 

αρχιτεκτονικής καθώς και οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και απόκρισης που περιγράφονται στην 

παράγραφο 7.1.10, Απαιτήσεις Προσβασιμότητας.  

Επίσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει υποχρεωτικά στην τεχνική του προσφορά την 

αρχιτεκτονική λύση που θα επιλέξει, και να τεκμηριώνει τον τρόπο φιλοξενίας των εφαρμογών στον υπό 

προμήθεια εξοπλισμό. 

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του έργου, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του παρακάτω 

εξοπλισμού: 

• DatabaseServer 

• Web / Application Server  

• Server Διαδικτυακής Πύλης 

•  File Server  

• Development Server 

• Domain Controllers  

• Backup Server 

• Storage 

• Μεταγωγείς  

• Λειτουργικά Συστήματα για όλους τους εξυπηρετητές τύπου WindowsServer ή Linux 

• Λογισμικό εικονικών μηχανών για το σύνολο της υποδομής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ενεργό support από τον ίδιο τον κατασκευαστή.  

• Βάση Δεδομένων και λοιπό λογισμικό συστήματος 

• εκατόν είκοσι (120) Προσωπικοί Η/Υ (110 «βασικός τύπος» και 10 «προηγμένος») 

• Εργαλεία ανάπτυξης Εφαρμογών για 5 χρήστες  

• Τέσσερις (4) άδειες χρήσης Rm/Cobolv.12.14 για  Windows ή νεότερη 

• Τέσσερις (4) άδειες  Delphi Enterprize 10.1.2 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση / αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαίδευσης. Το υφιστάμενο περιβάλλον δοκιμών και εκπαίδευσης είναι 

εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο τη υποδομής του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου. Εκεί γίνονται 

όλα τα τεστ πριν την τελική παραγωγική τους λειτουργία καθώς και όλες οι εκπαιδεύσεις με πραγματικά 

δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται επίσης πολύ συχνά και για δοκιμές σε πρακτικές που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς 

προκειμένου να σιγουρευτούν οι χρήστες ότι θα έχουν τα αναμενόμενααποτελέσματα.  

Οι απαιτήσειςκάλυψης του περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν: 
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Δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών με ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με το παραγωγικό για έλεγχο νέων 

εκδόσεων πριν από την παραγωγική λειτουργία. 

Χρήση του περιβάλλοντος και για εκπαιδευτικούς λόγους με χρήση πραγματικών δεδομένων. 

Πρόσβαση σε αυτό από όλους τους υπαλλήλους από όλες τις θέσεις εργασίας. 

7.1.4.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Το σύνολο του λογισμικού που θα διατεθεί, ή θα αναπτυχθεί, στα πλαίσια του προτεινόμενου συστήματος, 

θα πρέπει να ακολουθεί τις διεθνώς καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένο στο μοντέλο λειτουργίας του Φορέακαι κατάλληλο για το σύνολο των εσωτερικών 

και εξωτερικών χρηστών του. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Κάθε υποσύστημα ή πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιηθεί στο προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να 

είναι συμβατό με την αρχιτεκτονική που περιεγράφηκε. Εφόσον οι λειτουργίες κάποιου 

υποσυστήματος διατρέχουν περισσότερα του ενός επίπεδα αρχιτεκτονικής, το αντίστοιχο λογισμικό 

θα πρέπει να είναι δομημένο με τον ίδιο τρόπο. 

2. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Internet αλλά και εσωτερικών δικτύων (intranet), 

όπου αυτό απαιτείται.  

3. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία 

διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας 

εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, και την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος. 

4. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

5. Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (onlinehelp) και οδηγιών στην 

ελληνική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά υπηρεσία ή και οθόνη. 

6. Μηνύματα λαθών (errormessages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 

οικείους προς αυτούς. 

7. Τήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων auditing για ιχνηλάτηση ενεργειών χρηστών. 

8. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την 

ταυτότητα των χρηστών. 

9. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 

Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους. 

10. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος 

και σε μελλοντικό χρόνο πιθανόν να επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.  

11. Πρόσβαση σε όλα τα Υποσυστήματα μέσω διαδεδομένων προγραμμάτων πλοήγησης (browser), με 

την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση επικοινωνιακού φόρτου. 

12. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των 

Υποσυστημάτων:  

• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης 

(systemmanuals). 

• Σύνταξη λεπτομερών εγχειριδίων λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 

υποστήριξης των χρηστών (usermanuals). 
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13. Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των Υποσυστημάτων από τη βάση 

δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

14. Χρήση τυποποιημένων κωδικολογίων ή άλλων καταλόγων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα 

των δεδομένων και η αποφυγή λαθών από τους χρήστες. 

15. Η τοποθέτηση όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού του έργου και η διασύνδεσή του με παροχές 

ρεύματος και δικτύου, αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου 

7.1.4.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Δράσης, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω υποσυστήματα: 

7.1.4.3.1 Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών 

συστημάτων με προβλέψεις για υποδοχή του ψηφιοποιημένου υλικού και των σχετικών στοιχείων. Επίσης 

προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με άλλα συστήματα του Δημόσιου 

Τομέα (π.χ. ΓΓΠΣ, ΕΑΠ κλπ). Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πλήρης διαλειτουργικότητα 

ενημέρωση μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος και της Εφαρμογής «Πάπυρος» που ήδη χρησιμοποιεί 

το ΜΤΠΥ ήάλλων τρίτων εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Ταμείο και απαιτούν διαλειτουργικότητα. 

Παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητές συσκευές οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).  

Τέλος θα αναπτυχθούν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης 

Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 

παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). Στην υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη 

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη διαχείριση του ιστορικού αρχείου με την 

χρήση τεχνικών big data. Όλο το υλικό θα περάσει από ειδικά φίλτρα καθαρισμού και παραγωγής 

αυτόματων δεδομένων (OCR). 

Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα που θα αναβαθμιστούν ή αναπτυχθούν εξ αρχής είναι: 

- Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

- Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

- Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  

- Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

- Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

- Οφειλές και Υποχρεώσεις 

- Δάνεια προς Μετόχους 

- Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

- Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

- Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

- Λογιστική Δημοσίου 

- Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

- Διαδικτυακή Πύλη διαχείρισης του ιστορικού αρχείου και προβολής στο διαδίκτυο. 
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7.1.4.3.2 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

Το υποσύστημα του Μητρώου είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι μερισματούχοι και όσοι από τους μετόχους 

έχουν υποβάλλει αίτηση για κάποια συναλλαγή με το Ταμείο και ως εκ τούτου έχουν αποκτήσει αριθμό 

μητρώου. Στόχος του Ταμείου είναι να επιτευχθεί η καταχώρηση όλων των μετόχων, είτε ηλεκτρονικά από 

αντίστοιχα αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των υπηρεσιών είτε με χειροκίνητη καταχώρηση από μη 

ηλεκτρονικά αναλυτικά αρχεία των υπηρεσιών, που δεν είναι μηχανογραφημένες. 

Αναλυτικότερα, οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

περιλαμβάνουν : 

• Εκκαθάριση (cleansing) του μητρώου. Διαγραφή διπλών μερίδων με αυτόματη μετάθεση των 

εγγραφών στη μερίδα που παραμένει. Διασταύρωση δημογραφικών, ταυτοποιητικών και άλλων 

στοιχείων του μητρώου με χρήση διεπαφών με αρμόδιους φορείς (ΓΛΚ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ και άλλων). 

• Δημιουργία αυστηρών κανόνων προκειμένου να μην είναι δυνατή η καταχώριση διπλών μερίδων 

πλέον στο μητρώο εκ παραδρομής από χρήστες ή υποσυστήματα. Μόνο αρμόδια εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες θα μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους κανόνες. 

• Επαναπροσδιορισμός του Αριθμού Μητρώου των μετόχων του ΜΤΠΥ ώστε να μπορεί να μπορεί να 

λάβει νέες τιμές (π.χ. το παλαιό μητρώο να μετεξελιχθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Πολιτών ή σε κάθε 

άλλο επιθυμητό σύστημα αρίθμησης) με παράλληλη μετάπτωση των παλαιών δεδομένων στο νέο 

Μητρώο. 

• Δημιουργία αυτόματης διαδικασίας ενημέρωσης του μητρώου από εγγραφές εξωτερικών 

συστημάτων (Πράξεις ΓΛΚ, ΔΑΥΚ, ΕΑΠ) με δυνατότητα επέμβασης του αρμόδιου τμήματος πριν την 

ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων εγγραφών ή των μεταβολών.Οι εγγραφές προς 

συμπλήρωση του μητρώου θα δημιουργούνται σε ξεχωριστό υποσύστημα και μόνο μετά από 

έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων χρηστών θα ενσωματώνονται. 

• Αυτόματη ενημέρωση του μητρώου από αναγγελίες θανάτων μετόχων και μερισματούχων που 

παραλαμβάνει το Ταμείο σε ψηφιακή μορφή. Αυτόματη δημιουργία υποθέσεων «Αχρεωστήτως 

καταβληθέντων» για μερίσματα που καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία θανάτου.Μόνο μετά την 

ολοκλήρωση των κατάλληλα διαμορφωμένων ροών από αρμόδιους χρήστες και την έγκριση των 

προϊσταμένων όπου αυτή προβλέπεται 

• Ενσωμάτωση του αρχείου ψηφιοποίησης στις καθημερινές λειτουργίες του μητρώου με τρόπο 

εύχρηστο και προσιτό στο αρμόδιο τμήμα.Οι χρήστες χρειάζονται πρόσβαση στο φάκελο του 

μετόχου ή και του μερισματούχου προκειμένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Με την 

ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου φακέλων είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε 

όλες τις σελίδες που αποτελούν τον ηλεκτρονικό πλέον φάκελο. 

• Στατιστικά στοιχεία από τις εγγραφές του μητρώου με πολλαπλά κριτήρια και εξαγωγή αυτών σε 

διάφορες μορφές (format).Είναι συχνό φαινόμενο να δέχεται το Ταμείο ερωτήσεις από αρμόδιους 

φορείς σχετικά με το πλήθος των εγγραφών στο μητρώο που ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες 

συνθήκες. Ο αρμόδιος χρήστης πρέπει να μπορεί να μπορεί, με κατάλληλα διαμορφωμένα 

ερωτήματα προς το σύστημα, να εξάγει στατιστικά στοιχεία. Η χρήση του εργαλείου αυτού, λόγω 

και των αυστηρών κανόνων σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να καταγράφεται σε 

σχετικά αρχεία του συστήματος. Στην καταγραφή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, εκτός από τα 
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στοιχεία του χρήστη που εκτέλεσε το ερώτημα, το πλήθος των εγγραφών που επεξεργάστηκε καθώς 

και οι συγκεκριμένες στήλες από το μητρώο που συμμετείχαν τόσο στα κριτήρια όσο και στα 

αποτελέσματα. 

 

7.1.4.3.3 Υποσύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

Με την καταχώριση οποιασδήποτε αίτησης στο τμήμα πρωτοκόλλου από ενδιαφερόμενο Μέτοχο, 

Μερισματούχο ή φορέα, δημιουργείται στο Ταμείο η Υπόθεση παρακολούθησης του αντίστοιχου αιτήματος. 

Υπάρχει περίπτωση το αίτημα να καταχωρηθεί / δημιουργηθεί και από κάποιο αρμόδιο τμήμα του Ταμείου. 

Η κάθε υπόθεση έχει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τα αρμόδια τμήματα 

προκειμένου να ολοκληρωθεί. Η διαδοχή των βημάτων είναι προκαθορισμένη επιτρέπονται όμως και 

εναλλακτικές ροές ανάλογα με το τρέχων βήμα και τη φύση της κάθε υπόθεσης. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος διαχείρισης υποθέσεων περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Δημιουργία κατάλληλου 

συστήματος υποστήριξης όλων των απαραίτητων βημάτων για την ολοκλήρωση ή ακύρωση 

οποιασδήποτε διαδικασίας. 

• Παραμετρικός ορισμός νέων. 

• Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια. 

• Ορισμός δικαιωμάτων ανά βήμα υπόθεσης ανά τμήμα ή υπάλληλο. 

• Δυνατότητα ορισμού διαδικασιών έγκρισης για ορισμένα βήματα υποθέσεων. 

• Εύκολη πρόσβαση στο αρχείο ψηφιοποίησης. 

• Να παρέχεται ιχνηλασιμότητα σε όλα τα βήματα κάθε υπόθεσης (Ημερομηνία, ώρα και χρήστης 

που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε κάθε βήμα) 

• Έκδοση δικαιολογητικών / βεβαιώσεων, παραμετρικά οριζόμενων, με συνοπτικές διαδικασίες σαν 

αποτέλεσμα ολοκλήρωσης υπόθεσης. 

• Στατιστικά στοιχεία με πολλαπλά κριτήρια και επίπεδα ανάλυσης. Δυνατότητα εξαγωγής των 

στοιχείων σε διάφορα format. 

• Μαζικές διαχειρίσεις υποθέσεων και δημιουργίας ομοειδών βημάτων. 

• Διασύνδεση των υποθέσεων με ηλεκτρονικές ροές πληροφοριών που καταφθάνουν στο ταμείο 

προκειμένου να το ενημερώσουν για διάφορα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του. 

Παράδειγμα τέτοιων ηλεκτρονικών αρχείων είναι αυτά που έρχονται από το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ και 

ενημερώνουν για θανάτους μερισματούχων και τα ηλεκτρονικά φύλλα Δελτίων Ατομικής και 

Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Πρέπει η κάθε ροή πληροφορίας που καταφθάνει στο Ταμείο να 

έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη δημιουργία κατάλληλων υποθέσεων που θα ενημερώνουν και 

θα καθοδηγούν τους χρήστες στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.  
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7.1.4.3.4 Υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων 

Στο υποσύστημαστην υφιστάμενη μορφή του, διεξάγεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αποφάσεων 

από το αρμόδιο τμήμα, η καταχώριση των ηλεκτρονικών μεταβολών - διορθώσεων, εφόσον προκύπτουν 

και επηρεάζουν τα δεδομένα του συστήματος π.χ. ημερομηνίας έναρξης. Γίνεται έλεγχος στους 

υπολογισμούς των πληρωμών μερισμάτων και παράλληλα γίνεται έλεγχος όσο αφορά τις χειρόγραφες 

μεταβολές. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος διαχείρισης αποφάσεων περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης αποφάσεων. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία νέων και μεταβολών με προ-συμπληρωμένες 

πληροφορίες που αντλούνται από τα διάφορα υπό-συστήματα του Ταμείου. 

• Αναλυτική καταγραφή των βημάτων διεκπεραίωσης καθώς και των απαραίτητων υπολογισμών για 

την απονομή μερίσματος. 

• Εκτύπωση του κάθε τύπου απόφασης σε διαφορετικό template και δημιουργία ψηφιακών 

αντιγράφων για ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη προς ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων. 

• Διευκόλυνση στη δημιουργία / διαχείριση πολλαπλών ομοειδών αποφάσεων. 

7.1.4.3.5 Υποσύστημα Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Στο υποσύστημαυπολογίζονται οι κρατήσεις ή οι οφειλές αναδρομικής εγγραφής και οι εισφορές για τη 

χρονική περίοδο που ορίζεται στην αίτηση. Η διαδικασία για τον υπολογισμό των αναδρομικών οφειλών 

κανονικών και συμπληρωματικών εισφορών, του 4% των υποχρεωτικών κανονικών καταβολών και του 1% 

για τα λοιπά επιδόματα, καθώς και των αναδρομικών οφειλών εγγραφής είναι κοινή και διαφοροποιείται 

στους τύπους υπολογισμών. 

Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει το υποσύστημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας περιλαμβάνουν:  

• Αυτόματος υπολογισμός οφειλών ανάλογα με την υπόθεση αναγνώρισης προϋπηρεσίας. 

• Παρακολούθηση όλων των αναγκαίων σταδίων με διασύνδεση με το σύστημα υποθέσεων. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων οφειλών μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων. 

• Δανειοποίηση οφειλής και εξόφλησης μέσω του υποσυστήματος δανείων και τις ευκολίες που 

εκείνο προβλέπει. 

7.1.4.3.6 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

Το αρμόδιο τμήμαπαρακολουθεί καθημερινά τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ταμείου 

με ενημερώσεις που παραλαμβάνει από τις Τράπεζες. Στόχος είναι η εξασφάλιση του Ταμείου για την καλή 

εκτέλεση των εντολών του προς τα τραπεζικά ιδρύματα και η παρακολούθηση των πληρωμών που γίνονται 

από διάφορους φορείς και μετόχους / μερισματούχους προς το Ταμείο. 

• Αυτόματη εισαγωγή extrait τραπεζών στο σύστημα. 
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• Παραμετρικός ορισμός κινήσεων ανά περίπτωση με χρήση κανόνων και λέξεων κλειδιών. 

• Επιμερισμός ποσών σε λογαριασμούς απόδοσης και αυτόματη δημιουργία άρθρων γενικής 

λογιστικής ανά περίπτωση. Παραμετρικός ορισμός των αντίστοιχων άρθρων. 

• Παρακολούθηση υπολοίπων και αναλυτικών κινήσεων ανά τραπεζικό λογαριασμό. 

• Στατιστική ανάλυση κινήσεων και υπολοίπων. 

7.1.4.3.7 Οφειλές και Υποχρεώσεις 

Το υποσύστημα παρακολουθεί τις οφειλές των μετόχων και μερισματούχων προς το Ταμείο που 

προκύπτουν με διάφορους τρόπους (Αναγνώριση προϋπηρεσίας, δάνεια, αχρεωστήτως καταβληθέντα, κ.α.) 

την τμηματική αποπληρωμή του καθώς και την τυχόν χρέωση τόκων. 

Παρακολουθεί επίσης και τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς του μετόχους, μερισματούχους και φορείς που 

προκύπτουν συνήθως από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και την επιστροφή τους στους δικαιούχους. 

• Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:  

• Διασύνδεση οφειλών και υποχρεώσεων με σύστημα υποθέσεων για καλύτερη παρακολούθηση. 

• Αυτόματη δημιουργία οικονομικών κινήσεων σε Μετόχους και μερισματούχους από τις αντίστοιχες 

υποθέσεις. 

• Παραμετρικά οριζόμενους τύπους νέων οφειλών και υποχρεώσεων. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Δυνατότητα εξόφλησης με πολλούς τρόπους (με δόσεις, με παρακράτηση ποσοστού του 

μερίσματος…) με ή χωρίς υπολογισμό τόκων. 

• Δυνατότητα παραγραφής μέρος ή ολόκληρου του υπολοίπου με αυτοματοποιημένο τρόπο σε 

διασύνδεση πάντα το σύστημα υποθέσεων. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων 

• Δημιουργία κατάλληλων εκτυπώσεων που να ενημερώνουν τους αρμόδιους χρήστες για τους 

οφειλέτες που δεν ήταν συνεπείς στις περιοδικές υποχρεώσεις τους. 

• Αυτόματη δημιουργία υποθέσεων που να κοινοποιούν στους αρμόδιους φορείς την ελλιπή 

απόδοση των ποσών που όφειλαν να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Ταμείο. 

7.1.4.3.8 Δάνεια προς Μετόχους 

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι μέτοχοι του ΜΤΠΥ έχουν δικαίωμα από το νόμο να αιτηθούν και να πάρουν, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, δάνειο από το ΜΤΠΥ. Ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, δικαιούνται 

αντίστοιχο ποσό δανείου με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 3 χρόνια.  

Η εξόφληση του δανείου γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία των μετόχων. Οι δόσεις είναι 

τοκοχρεολυτικές και έχουν χαρτόσημο και φόρο, τα οποία αποδίδονται στο κράτος.  
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Τη παρακράτηση αναλαμβάνει η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο μέτοχος και ενημερώνεται από το ΜΤΠΥ 

ο αντίστοιχος εκκαθαριστής του υπολόγου. Η παρακράτηση από το μισθό για το δάνειο ξεκινά να 

εισπράττεται μετά από 2 ή 3 μήνες από την καταβολή του. 

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 3 χρόνια. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος περιλαμβάνουν: 

• Παραμετρικός ορισμός τύπου δανείου. 

• Ανά περίπτωση ορισμό ποσού και αριθμού δόσεων καθώς και επιτοκίου 

• Αυτόματη ενημέρωση εμπλεκομένων σε κάθε φάση της διαδικασίας έγκρισης και χορήγησης του 

Δανείου (Μέτοχο, αρμόδια τμήματα, φορείς και εκκαθαριστή). 

• Υπολογισμός τοκοχρεωλυτικών δόσεων και παρακολούθηση απλήρωτου κεφαλαίου και τόκου ανά 

δόση. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων. 

• Διασύνδεση του υποσυστήματος Δανείων με τη διαδικτυακή πύλη ώστε οι μέτοχοι να μπορούν 

εύκολα να αιτούνται δάνειο μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων σελίδων. 

• Διαλειτουργικότητα με αρμόδιους φορείς, μετά από συναίνεση του δανειολήπτη, ώστε να μπορεί 

το Ταμείο να παραλαμβάνει τα απαιτούμενα για το δάνειο δικαιολογητικά χωρίς την παρέμβαση 

του μετόχου. 

7.1.4.3.9 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ συνεδριάζει τακτικά με σκοπό την απόφαση επί σημαντικών θεμάτων 

που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. Αφού μελετήσει τις εισηγήσεις των αρμόδιων 

τμημάτων και των Διευθυντών τους αποφασίζει θετικά ή αρνητικά. 

Οι νέες απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Παρακολούθηση συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΠΥ 

• Ορισμός σύνθεσης ΔΣ 

• Ορισμός θεμάτων, Εισηγήσεων ανά ΔΣ 

• Καταχώριση αποφάσεων ανά θέμα – εισήγηση. 

• Έκδοση μοναδικού αριθμού Εισήγησης και Απόφασης. 

• Δυνατότητα διόρθωσης λαθών σε εισηγήσεις / αποφάσεις που έχουν ηδη εγκριθεί. 

• Έκδοση μοναδικού αριθμού απόφασης ανά κανονισμό 

7.1.4.3.10 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

Μέρισμα είναι μία τακτική επικουρική χρηματική απόδοση στους μετόχους, οι οποίοι όταν 

συνταξιοδοτούνται, γίνονται μερισματούχοι και θεμελιώνουν δικαίωμα στο μέρισμα. Η ημερομηνία 
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έναρξης μερίσματος πρέπει να είναι η επόμενη της τελευταίας ημέρας συμμετοχής ή η ημερομηνία προ 

διετίας από την υποβολή της αίτησης για μέρισμα ή μελλοντική ημερομηνία (μέρισμα σε αναστολή). 

Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την εξέταση των δεδομένων που προκύπτουν από την αναγνώριση 

προϋπηρεσίας και τις καταβαλλόμενες εισφορές του μετόχου και εφόσον θεμελιώνεται το δικαίωμα, να 

προχωρήσει σε υπολογισμό και καταβολή του μερίσματος. 

Οι νέες απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα παρακολούθησης μεταβολών. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία νέων και μεταβολών με προ-συμπληρωμένες 

πληροφορίες που αντλούνται από τα διάφορα υπό-συστήματα του Ταμείου. 

• Εκτύπωση του κάθε τύπου απόφασης σε διαφορετικό template και δημιουργία ψηφιακών 

αντιγράφων για ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη προς ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων. 

• Αυτόματη δημιουργία της αντίστοιχης υπόθεσης – διαδικασίας μεταβολής με την λήψη της 

αντίστοιχης αίτησης και των κατάλληλων δικαιολογητικών. 

7.1.4.3.11 Υποσύστημα υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

Το τμήμα της εφαρμογής του υποσυστήματος Υπολογισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

μερισμάτων και προεξοφλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες κρατήσεις, για μερισματούχους, 

δικαιούχους και συνταξιούχους. 

Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν: 

• Πληρωμές προς ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) 

• Αντιτρομοκρατικός Νόμος 1897/90 

• Πληρωμές ασφαλιστικών δικαιωμάτων με αναλογιστικό ισοδύναμο 

Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Ενσωμάτωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου δια-λειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ για τον 

υπολογισμό και την πληρωμή των μερισμάτων. 

• Δυνατότητα για υπολογισμό αναδρομικών ποσών χωρίς περιορισμό στην ημερομηνία μεταβολής 

καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που τα αναδρομικά ξεπερνούν ακόμα και την δεκαετία. 

• Ενταύθα πληρωμές μερισμάτων ή και αναδρομικών σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο φορέα 

ΗΔΙΚΑ για εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων. 

• Ιστορικά στοιχεία καθώς και λεπτομέρειες υπολογισμού για κάθε μερισματούχο. 

• Αυτόματη παρακράτηση οφειλών με παραμετρικά οριζόμενο τρόπο. 

• Αυτόματη απόδοση ποσών από υποχρεώσεις του Ταμείου με παραμετρικά οριζόμενο τρόπο. 
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7.1.4.3.12 Υποσύστημα Λογιστικής Δημοσίου 

Η καρδιά της εφαρμογής είναι το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το οποίο οικοδομείται πάνω στις 

προσταγές του Κ.Β.Σ. και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, μέσω των οποίων παρέχεται η 

δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων καθώς και τήρησης των 

Λογιστικών βιβλίων του ΜΤΠΥ. Το λογιστικό σύστημα είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το 

οικοδόμημα της μηχανογράφησης των οικονομικών υπηρεσιών και ουσιαστικά αποτελεί την πηγή, από την 

οποία αντλούνται όλες οι πληροφορίες για την οικονομική πορεία. Τα κύρια δομικά στοιχεία του είναι τα 

εξής: 

• Η Διαχείριση Γενικής Λογιστικής 

• Η Διαχείριση Αναλυτικής Λογιστικής 

• Η Διαχείριση Προμηθευτών / Μετόχων / Μερισματούχων και Συναλλασσόμενων 

• Η Διαχείριση Προϋπολογισμού 

• Η Διαχείριση Χρηματικών Ενταλμάτων 

• Η Διαχείριση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

• Η Διαχείριση Οικονομικών δεικτών 

Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:  

• Αυτόματη απεικόνιση κάθε κίνησης / πράξης όλων των υπό-συστημάτων μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένων και παραμετρικά οριζόμενων λογιστικών άρθρων στη λογιστική. 

• Δυνατότητα ιχνηλασιμότητας κάθε κίνησης στην λογιστική (από ποια αντίστοιχη κίνηση από ποιο 

υποσύστημα προήλθε). 

7.1.4.3.13 Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Η υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη του ΜΤΠΥ αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από στατικές σελίδες που 

περιγράφουν τον σκοπό ίδρυσης, την νομοθεσία και του ς στόχους του. Σκοπό έχουν να ενημερώνουν τους 

πολίτες, τους μετόχους και τους μερισματούχους.Τελευταία αναρτώνται και οι αποφάσεις που αφορούν 

τους μερισματούχους ενώ έχει διακοπή η αποστολή τους με ταχυδρομείο.Επίσης το ιστορικό αρχείο του 

ΜΤΠΥ θα ψηφιοποιηθεί σύμφωνα ανάλογα με τον τύπο του υλικού προς ψηφιοποίηση, ακολουθώντας 

καθιερωμένα πρότυπα. Το ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί, τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή 

τεκμηρίωση, θα εισαχθεί στο σύστημα διαχείρισης του ιστορικού αρχείου της διαδικτιακής πύλης ώστε να 

καταστεί διαθέσιμο στο κοινό  

Για την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης θα χρησιμοποιηθούν  λογισμικά ανοιχτού κώδικα στο Σύστημα 

διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) αλλά και στο στο επίπεδο του Web, ApplicationServer και της Βάσης 

Δεδομένων. 

Η νέα Διαδικτυακή Πύλη θα συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις: 

- Η υλοποίηση θα γίνει με σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα που θα ανταποκρίνεται στα 

διεθνή δεδομένα και θα αποτελέσει την ηλεκτρονική, δυναμική παρουσία του τόπου στο χώρο του 

διαδικτύου και θα καλύπτει πλήρως τα όσα αναφέρονται στην  υφιστάμενη υποδομή. 
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- Η οργάνωση της δομής της πληροφορίας και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη πλοήγηση σε αυτό και να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εμπειρία 

του χρήστη (UXdesign).  

- Την προσέγγιση διαφορετικών ομάδων κοινού με διαφορετικές συνήθειες και ανάγκες 

- Σχεδιασμός μιας Διαδικτυακής Πύλης με βάση το responsive design ώστε να υποστηρίζει τις πιο 

διαδεδομένες αναλύσεις και συσκευές. 

 

Συνολικά οι νέες απαιτήσεις της Διαδιακτυακής Πύλης περιλαμβάνουν: 

• Υπηρεσίες ενημέρωση προς Μετόχους και Μερισματούχους. 

• Πρόσβαση στη προσωπική καρτέλα μετόχου / μερισματούχου και διευκόλυνση στη αίτηση 

μεταβολής στοιχείων ή ακόμα και στην απευθείας μεταβολή αυτών από τον πιστοποιημένο χρήστη 

για όποια στοιχεία το Ταμείο κρίνει σκόπιμο. 

• Πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον χρήστη (για παράδειγμα εισφορές, 

μερίσματα, οφειλές, εισπράξεις) 

• Δυνατότητα καταχώρισης ηλεκτρονικής αίτησης και αυτόματης δημιουργίας αντίστοιχης υπόθεσης 

παρακολούθησης αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα 

• Δυνατότητα προσωποποιημένης ενημέρωσης / πληροφόρησης προς τους μετόχους και 

μερισματούχους μέσω αποστολής προσωπικών μηνυμάτων και ενημερώσεων. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης αιτήματος μέσω διασύνδεσης με το αντίστοιχο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων. 

• Αυτόματη ανάρτηση αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν τον μέτοχο / μερισματούχο από τις 

υποθέσεις. 

• Διαχείριση περιεχομένου με απλό τρόπο για το αρμόδιο τμήμα. 

• Διαδικασία έγκρισης περιεχομένου πριν από την ανάρτηση. 

• Είναι ευθύνη του αναδόχου η δημιουργία κατάλληλης προγραμματιστικής διεπαφής (API) που να 

διευκολύνει την πρόσβαση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της Διαδικτυακής 

πύλης στις εγγραφές της κεντρικής βάσης πληροφοριών με τρόπο ασφαλή, απλό και γρήγορο. 

• Όπου κριθεί σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας ή ελάφρυνσης του φόρτου του κεντρικού συστήματος, 

θα σχεδιαστούν πίνακες όπου θα μεταφερθούν δεδομένα από τα βασικά υποσύστημα προκειμένου 

να παρουσιαστούν ή και να ενημερωθούν από εξουσιοδοτημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης. 

Η ενημέρωση / μεταφορά των δεδομένων από και προς τη κεντρική βάση θα γίνεται σε ώρες που 

δεν υπάρχει φόρτος με διαδικασίες που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο για αυτό τον σκοπό. 

• Η οριστική μορφή της βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει την διαδικτυακή πύλη θα περιγραφεί 

αναλυτικά στα παραδοτέα της Φάσης 1 του έργου (μελέτη εφαρμογής). 

• Διαχείριση και προβολή του Ιστορικού αρχείου στο διαδίκτυο. 

Για λόγους μη διατάραξης της απόδοσης των υφιστάμενων εφαρμογών είναι προτιμητέο η διαδικτυακή 

πύλη να εξυπηρετείται από ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης θα 
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πρέπει να είναι διαφορετική από την κεντρική βάση δεδομένων, και να τροφοδοτείται   με τα απαραίτητα 

δεδομένα  τα οποία  θα πρέπει να προβάλλονται στην διαδικτυακή πύλη. Η βάση της διαδικτυακής πύλης 

θα μπορεί να εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές της διαδικτυακής πύλης 

7.1.4.3.14 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού Αρχείου και Εφαρμογές Ανάδειξης 

Το ψηφιακό αποθετήριο θα υποστηρίζει την ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση του ιστορικού αρχείου 
που θα ψηφιοποιηθεί. Το αποθετήριο θα υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

• Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών 

• Δημιουργία και εισαγωγή διαμορφωμένου συνόλου πεδίων τεκμηρίωσης καθώς και δυνατότητα 
επιλογής από γνωστά δημοσιευμένα πρότυπα μεταδεδομένων 

• Διασύνδεση με τον ιστότοπο παρουσίασης του ιστορικού αρχείου 

• Διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές ανάδειξης του ιστορικού αρχείου 

• Χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων και απρόσκοπτη ένταξη των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής σε 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς συσσωρευτές, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας 
και διασύνδεσης 

• Εξαγωγή των δεδομένων σε ανοιχτό σχήμα και άμεση δυνατότητα διαλειτουργικότητας και 
διασύνδεσης με άλλα ψηφιακά αποθετήρια 

• Χρήση Βάσης Δεδομένων προστατευμένης από τυχαίες ή και κακόβουλες αλλοιώσεις των 
δεδομένων 

• Δυνατότητα επιλογής υποσυνόλου των πεδίων τεκμηρίωσης και τουλάχιστον ημι-
αυτοματοποιημένη εξαγωγή τους σε αντίστοιχη Βάση Δεδομένων 

• Δυνατότητα κτεταμένων και σύνθετων αναζητήσεων σε επιλεγμένα πεδία της Βάσης Δεδομένων 
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης και ελεγχόμενης, ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των 

στοιχείων, μετάπτωσης των υπαρχόντων δεδομένων 
• Υποστήριξη του OAI-PMH προτύπου για την εξαγωγή περιεχομένου προς ευρετήρια και aggregators 

περιεχομένου 

• Υποστήριξη χρήσης HANDLE persistent identifier για την πρόσβαση στο περιεχόμενο 

 

Οι εφαρμογές ανάδειξης του ιστορικού αρχείου θα είναι οι ακόλουθες: 

1. Ψηφιακές συλλογές αρχειακού υλικού: Εφαρμογή που θα συνδέεται δυναμικά με το ψηφιακό 
αποθετήριο και θα μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενό του σε δομές οι οποίες προβάλλουν μια 
όψη του αρχειακού του υλικού, σύμφωνα με ανάγκες του. Η εφαρμογεί θα πρέπει να υποσρτηρίζει 
την δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί στο περιεχόμενο 
μιας τέτοιας έκθεσης μέσω της ροής εξιστόρησης που έχει ορίσει ο φορέας και να προβάλει τα 
χαρακτηριστικά των τεκμηρίων. Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει η εφαρμογή είναι οι 
ακόλουθες: 

o Δυναμική άντληση περιεχομένου από ψηφιακό αποθετήριο 
o Οργάνωση περιεχομένου σε συλλογές με επιθυμητά χαρακτηριστικά 
o Δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων με δυνατότητα υποστήριξης ροής εξιστόρησης 

(storytelling) της περιγραφής των τεκμηρίων 
o Μετάβαση σε οποιοδήποτε τεκμήριο της έκθεσης εκτός σειράς 
o Σύνθεση με προσωπικό περιεχόμενο χρήστη και δημιουργία προσωπικής έκθεσης 
o Διαμόρφωση και περιορισμό του περιεχομένου μέσω πλήθος κριτηρίων/φίλτρων (π.χ. 

χρονολογικά, σημασιολογικά) και αντίστοιχη δυνατότητα διαμόρφωσης της εικονικής 
έκθεσης που προβάλλεται στο χρήστη 

2. Διαδραστικό Χρονολόγιο Εξέλιξης ΜΤΠΥ: Εφαρμογή που θα συνδέεται δυναμικά με το ψηφιακό 
αποθετήριο και θα μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενό του στην διάταξη του χρόνου λειτουργίας 
και προσφοράς του ΜΤΠΥ μέχρι σήμερα. Παράλληλα θα παρουσιάζονται και τα σημαντικότερα 
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γεγονότα στην εξέλιξη της πορείας του ΜΤΠΥ μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό μηχανισμό με τον 
χρήστη. Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει η εφαρμογή είναι οι ακόλουθες: 

o Δυναμική άντληση περιεχομένου από ψηφιακό αποθετήριο 
o Δυνατότητα εισαγωγής γεγονότων από την εξέλιξη του ΜΤΠΥ 
o Δυνατότητα κλιμάκωσης του άνω και κάτω χρονικού πεδίου (zoom in / out)  με αυτόματη 

και δυναμική προσαρμογή του περιεχομένου 
o Δυνατότητα μετακίνησης στην χρονική σειρά εμπρός – πίσω και αυτόματη παρουσίαση του 

περιεχομένου 
o Αυτόματη διάταξη και διαμόρφωση του περιεχομένου ώστε αυτό να είναι οπτικά 

κατανοητό στο χρήστη (πχ περιπτώσεις σύμπτωσης πολλών εμφανιζόμενων γεγονότων) 
o Σύνθεση με προσωπικό περιεχόμενο χρήστη 
o Διαμόρφωση και περιορισμό του περιεχομένου μέσω πλήθος κριτηρίων/φίλτρων (π.χ. 

χρονολογικά, σημασιολογικά) και αντίστοιχη δυνατότητα διαμόρφωσης του χρονολογίου 
3. Γενεολογικό Δέντρο & Παρουσίαση Βιογραφιών Ιστορικών Προσώπων: Εφαρμογή που θα 

αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου και θα αναδείξει σημαντικά 
σημεία της κοινωνικής ζωής σημαντικών προσωπικοτήτων που αποτέλεσαν μέτοχοι και 
μερισματούχοι του ΜΤΠΥ, ενδεικτικά άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, πολιτικά πρόσωπα, 
ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες κλπ. Παράλληλα, για το ευρύ κοινό θα συνδεθούν πρόσωπα μέσα από 
την ανάλυση των στοιχείων του εκάστοτε φακέλου ώστε να δημιοργηθούν, όπου είναι δυνατόν, 
γενεολογικά δέντρα τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με την παρουσία των μερισματούχων σε 
Δημόσιες Υπηρεσίες στην πάροδο των ετών και να εξαχθούν συμπεράσματα για την στελέχωση και 
προσφορά συγκεκριμένων προσώπων στην δημόσια και ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Μέσα από 
την εφαρμογή αυτή το ευρύ κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορία για τις ιστορικές 
προσωπικότητας που αποτέλεσαν μετόχους του ΜΤΠΥ, αλλά και να αναζητήσουν πρόσωπα της 
δικής τους οικογενειακής ιστορίας που επί των πλείστω υπήρξαν ανώνυμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.  

4. Βίντεο Παρουσίασης Κοινωνικού & Οικονομικού Ρόλου του ΜΤΠΥ: Αφορά την δημιουργία πέντε (5) 
βίντεο που θα παρουσιάσουν την ανάδειξη του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του ΜΤΠΥ στην 
Ελλάδα από την έναρξη του μέχρι και σήμερα. Το υλικό που θα ενσωματωθεί θα προέλθει τόσο από 
την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου όσο και από πρωτογενή έρευνα που θα γίνει στο πλαίσιο 
της παραγωγής των βίντεο. 
 

7.1.4.3.15 Συνοπτικές ροές διαδικασιών Μερίσματος 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα συνηθέστερα βήματα των βασικότερων ροών απονομής μερίσματος.  

Ατομικού μερίσματος 

Αίτηση για Μέρισμα 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση ΔΑΥΚ 

Έλεγχος από Τμ.Μετόχων 

Ολοκλήρωση από Τμ.Μετόχων 

Έγκριση Προϊσταμένου Τμ. Μετόχων 

Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 
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Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Μερισμάτων 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μερίσματος 

Εισήγηση στο Δ.Σ. για Μέρισμα 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 

 

Αναθεώρησης Ατομικού Μερίσματος 

Αίτηση για Αναθεώρηση Μερίσματος 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση Στοιχείων 

Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Αναθεώρησης 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μερίσματος 

Εισήγηση στο Δ.Σ. 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 

 

Μεταβίβασης μερίσματος (σε ορφανική οικογένεια) 

 

Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση Στοιχείων 
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Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Μεταβίβασης 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μεταβίβασης 

Εισήγηση στο Δ.Σ. για Μέρισμα 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 

 

7.1.5 Χρήση «ισοδύναμου» λογισμικού εφαρμογών 

Είναι στην διακριτική ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να μην αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες εφαρμογές 

που θα μετεγκατασταθούν στα πλαίσια του έργου και να προσφέρουν «ισοδύναμό λογισμικό», το οποίο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εγγενώς την ίδια τουλάχιστον λειτουργικότητα που καλύπτουν οι υφιστάμενες 

εφαρμογές. 

Στην περίπτωση προσφοράς «ισοδύναμου» λογισμικού το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 

την ίδια λειτουργικότητα με τις υφιστάμενες εφαρμογές που θα μετεγκατασταθούν σε νέες υποδομές στα 

πλαίσια του έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί, κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 

να πραγματοποιήσει με δικές του υποδομές,  επιτόπια επίδειξη (“Proof of Concept”) στις εγκαταστάσεις την 

Αναθέτουσας Αρχής, που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

− Εγκατάσταση του «ισοδυνάμου» λογισμικού  

− Κάλυψη του συνόλου των υφιστάμενων λειτουργιών στο σύστημα που θα βασιστεί στο 

«ισοδύναμο» λογισμικό 

− Αξιοποίηση της δομής της υφιστάμενης βάσης δεδομένων ή άμεσος συγχρονισμός  και 

τροφοδότησης της βάσης δεδομένων του «ισοδύναμου» λογισμικού με τα δεδομένα παραγωγής.  

− Καταγραφή του συνόλου των σεναρίων λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος όπως 

παρουσιάζονται στην διακήρυξη και θα παραδοθούν στον υποψήφιο Ανάδοχο κατά την διάρκεια 

της επίδειξης. Κατά την διάρκεια της επίδειξης τα σενάρια χρήσης θα πρέπει να εκτελεστούν    από 

τον Υποψήφιο Ανάδοχο  στο σύστημα που θα βασιστεί στο «ισοδύναμο» λογισμικό 

Η πραγματοποίηση της επιτόπιας επίδειξης θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής, με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου Αναδόχου. Ο χρόνος προετοιμασίας και 

εκτέλεσης της επιτόπιας επίδειξης δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Οποιοδήποτε 

κόστος για την εκτέλεση της επιτόπιας επίδειξης θα βαρύνει τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
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Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε απόκλιση της λειτουργίας του συστήματος που θα βασιστεί στο 

«ισοδύναμο» λογισμικό σε σχέση με τη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής, αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

7.1.6 Διαλειτουργικότητα 

Το έργο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω μορφές διαλειτουργικότητας: 

Οριζόντια: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων. 

Κάθετη: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του 

Φορέα 

Εξωτερική: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων 

Φορέων. 

Το ταμείο έρχεται σε επαφή με ένα πλήθος φορέων είτε για να αντλήσει δεδομένα είτε για να τα αποστείλει. 

Τα δεδομένα αυτά στην αρχή ανταλλάσσονταν με την χρήση ηλεκτρονικών αρχείων όμως τελευταία έχει 

επικρατήσει η χρήση των webservices. 

Κατ΄ ελάχιστο οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας περιλαμβάνουν:  

• Δια-λειτουργικότητα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την παραλαβή και 

ενσωμάτωση των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). 

• Δια-λειτουργικότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την παραλαβή και ενσωμάτωση των 

αναλυτικών μηνιαίων καταστάσεων πληρωμών των Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυτόματη 

διεκπεραίωση των στοιχείων καταθέσεων και πληρωμών που αποστέλλονται από την ΕΑΠ και 

δημιουργία οικονομικών εγγραφών στους μετόχους. 

• Δια-λειτουργικότητα με την ΗΔΙΚΑ για αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμών 

μερισμάτων. 

• Ενσωμάτωση όλων των παραπάνω με την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του ταμείου με τον 

βέλτιστο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας των αρμόδιων υπαλλήλων. 

• Ορισμός νέων διαδικασιών που προκύπτουν από την παραπάνω δια-λειτουργικότητα με στόχο την 

αποδοτικότερη λειτουργία των εμπλεκομένων τμημάτων. 

Η οριστική μορφή της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα θα περιγραφεί αναλυτικά στα παραδοτέα 

της Φάσης 1 του έργου (μελέτη εφαρμογής), και μπορεί να περιλαμβάνει διεπαφές με επιπρόσθετα 

πληροφοριακά συστήματα ανάλογα με την τεχνική και επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. 

Δύναται, κατά τη λήξη της σύμβασης να μην έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολο τους οι προδιαγεγραμμένες 

από τη Μελέτη Εφαρμογής διεπαφές με τρίτα συστήματα, λόγω μη ετοιμότητας τους. Στη περίπτωση αυτή, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργοποιήσει και θέσει σε λειτουργία τις εν λόγω διασυνδέσεις μετά την 

παραλαβή του Έργου, εντός ενός (1) μηνός μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας 

Αρχής, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη συμβατότητα της λύσης που προτείνει με το 

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ). Πιο συγκεκριμένα ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs – 
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ApplicationProgrammingInterface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/διασύνδεση με τις παραπάνω 

τρίτες εφαρμογές (publicAPI), τα υποσυστήματα (intranetAPI) και τα οποία θα υλοποιηθούν με webservices. 

Το υποσύστημα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισμικό για το οποίο 

είναι απαιτητή η εγγενής υποστήριξη ανοικτών πρότυπων τεχνολογιών όπως μεταξύ άλλων οι XML, 

WSIFWS-Security και BPEL4WS 1.1/2.0. Η εγγενής υποστήριξη συνεπάγεται ότι τόσο κατά τη σχεδίαση όσο 

και κατά την εκτέλεση των ροών εργασίας θα χρησιμοποιείται η εκάστοτε τεχνολογία (π.χ. BPEL) και δεν θα 

γίνεται μετάφρασή της από και προς κάποια ενδιάμεση κλειστή τεχνολογία. Η ανταλλαγή δεδομένων δε, θα 

πρέπει να γίνεται με τα πιο διαδεδομένα πρότυπα (XML, XSD, WSDL, SOAP κλπ). 

Η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία 

έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για 

διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

7.1.7 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Το έργο έχει ως επιμέρους στόχο την παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω 

ειδικών εφαρμογών προσβάσιμων στο κοινό. Οι ειδικές αυτές εφαρμογές θα λειτουργούν εκτός από 

υπολογιστή και σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ). 

7.1.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας και Ακεραιότητας Δεδομένων 

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

κατάλληλες δράσεις για : 

• την Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και 

Υποδομών 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 

• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων  

αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές 

διαδικασίες. 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 

λάβει υπόψη του: 

• 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) 

• το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προκύψει από τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, που είναι σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (bestpractices) 

• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα 

τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα του Συστήματος 

που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου. 
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Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών 

που έχει ήδη προσφέρει. 

Λόγω της κρισιμότητας των δεδομένων που πρόκειται να αποθηκευτούν στο σύστημα αλλά και των 

ενεργειών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό δίκτυο είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί τόσο η 

ακεραιότητα των δεδομένων όσο και η προστασία τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

απολύτως ευαίσθητα και η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει την τόσο τη 

διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά όσο και την ασφάλειά τους κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου θα πρέπει: 

1) Η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει πρόσβαση στο κατάλληλο προσωπικό μέσω των 

εφαρμογών, και να αποκλείει την πρόσβαση από τους υπόλοιπους χρήστες των συστημάτων ακόμη 

και αν αυτό αφορά τους διαχειριστές των συστημάτων αυτών.  

2) Η διασφάλιση του ελέγχου της πρόσβασης να είναι δυνατόν να παρέχει ευέλικτους και 

προσαρμόσιμους ελέγχους στο ποιος, πότε, από που και με ποιο τρόπο θα μπορεί να έχει πρόσβαση 

σε δεδομένα μέσω εφαρμογών ή μέσω απευθείας πρόσβασης στη βάση δεδομένων. 

3) Η αποθήκευση όλων των δεδομένων και των εγγράφων του συστήματος να χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά μια (1) Κεντρική Βάση Δεδομένων με σκοπό την αφενός την ελαχιστοποίηση των 

σημείων εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας και αφετέρου την αύξηση του φάσματος δεδομένων τα 

οποία οι πολιτικές ασφαλείας καλούνται να καλύψουν.  

Η ακεραιότητα των δεδομένων του συστήματος και η αποδοτικότητα του όσον αφορά στη χρήση των 

σχετικών πόρων και την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης αποτελούν κρίσιμους 

παράγοντες για την επιτυχία του Έργου. Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πολιτικών τήρησης 

αντιγράφων ασφαλείας του έργου, και ιδιαίτερα των δεδομένων που τηρούνται στην κεντρική Βάση 

Δεδομένων, θα απαιτούν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο διεκπεραίωσης σε καθημερινή βάση. Επιπλέον 

απαιτείται η προσφερόμενη λύση να προσδίδει δυνατότητες βαθμιαίας τήρησης αντιγράφων ασφαλείας 

(IncrementalBackup)με στόχο την επίτευξη χαμηλού επιπέδου χρήσης πόρων υλικού και δικτύου (π.χ. 

διαθέσιμου bandwidth) για τις εν λόγω διαδικασίες. Η πολιτική τήρησης αντιγράφων ασφαλείας στο 

επίπεδο της Κεντρική Βάσης Δεδομένων θα μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός πλήρους αντιγράφου 

για οποιαδήποτε ημέρα ενώ γιατις ακόλουθες μέρες της εβδομάδας θα λαμβάνονται με αυτόματο τρόπο 

και χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή αντίγραφα ασφαλείας τα οποία θα περιέχουν μόνο τις μεταβολές 

(increments) στα δεδομένα της προηγούμενης ημέρας. 

7.1.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

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 είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ 

λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία 

του συστήματος, αλλά θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 

εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το πλάνο 

δοκιμασιών χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει 

το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας.  

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν: 

• Συμβατότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατέςτουλάχιστον με τους 

φυλλομετρητές/webbrowser που θα υποστηρίζουν οι προσφερόμενοι από τον 

ανάδοχοWEB/ApplicationServer και DatabaseServer. 

• Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση 

των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων 

και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και των συστημάτων πρέπει να είναι σαφές για τον 

απλό χρήστη, να χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής Ελληνικής γλώσσας) και όχι 

computerjargon, και τα μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά περί του τι συνέβη, αλλά να 

υποδεικνύουν στο χρήστη πώς να απεμπλακεί για να συνεχίσει τη εργασία του ή που να αποτανθεί για 

βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η 

διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των 

εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει 

να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 

• Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του 

συστήματος ότι: 

− οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών 

χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου) 

− οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες 

• Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στις εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, 

κατηγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. Επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει Sitemapσε ευκρινές σημείο. 

• Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας 

στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ’ 

ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: 

− Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (ContextSensitiveOn-LineHelp), έτσι ώστε να 

παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο 

του εκάστοτε χρήστη. 

− Παροχή βοήθειας με tutorials και userguides όπου κριθεί απαραίτητο από τη Φάση 

Ανάλυσης Ψηφιακών Υπηρεσιών/ Εφαρμογών.  

− Να δίνει τηλέφωνα επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας για βοήθεια σε προβλήματα που 

αφορούν τον οργανισμό αλλά και τεχνικά προβλήματα 

− Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου 

πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη 
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μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων 

σχετικών θεμάτων κλπ. 

− Όλο το περιβάλλον χρήστη (userinterface, on-linehelp, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 

εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

− Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, όπως: 

Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών 

(keyboardshortcuts). 

− Θα υπάρχει online φόρμα Αξιολόγησης από τους χρήστες. Οι απαντήσεις θα πρέπει να 

εκτυπώνονται μηνιαία και να παραδίδονται στην Προϊσταμένη αρχή.  

• Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usabilitytest) κατά 

την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 

χρηστικότητας των εφαρμογών. 

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

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση 

για διασφάλιση των παραπάνω αρχών της Προσβασιμότητας και της Ευχρηστίας Ψηφιακών Υπηρεσιών. 

7.1.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Οι Διαδικτυακές Εφαρμογές 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. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του 

έργου η κατασκευή της πύλης και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με 

τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 

τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 levelAA).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι 

απαραίτητη αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών 

προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  

Οι εφαρμογές θα περάσουν έλεγχο προσβασιμότητας από αυτόματο ελεγκτή (accessibilityevaluationtools) 

με ευθύνη του Αναδόχου αλλά και από επιλεγμένους χρήστες του Κυρίου του έργου (advancedusers, οι 

οποίοι θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια (πχ ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία χρήσης Η/Υ 

κλπ),από κάθε ομάδα χρηστών που προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή) κατά την διάρκεια της 

Πιλοτικής Λειτουργίας. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της προσβασιμότηταςτων 

εφαρμογών. 

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να 

ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό 

παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των 

προδιαγραφών προσβασιμότητας και ευχρηστίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και 

τα αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτών 

του Έργου. 
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7.1.11 Υπηρεσίες 

7.1.11.1 Υπηρεσία Ψηφιοποίησης 

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων 

(περισσότεροι από 600.000 Φάκελοι Προσωπικού).  

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 100 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς 

ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 40.000.000 σελίδες. 

Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου. Ο αριθμός Μητρώου θα αποτελεί και την 

ονομασία κάθε φακέλου. 

Παράλληλα υπάρχουν περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων με 1000 σελίδες ανά τόμο (κατά προσέγγιση). 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, 

να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και να 

αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται με βάση τη φύση 

του αρχείου για την επίτευξη των στόχων του έργου, είναι ο αύξων αριθμός μητρώου που αναφέρει ο κάθε 

φάκελος.  

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις εργασίες ψηφιοποίησης που θα λάβουν χώρα κατά την φάση 2με δικά 

του μέσα. 

Για την αποθήκευση των ενδιάμεσων  δεδομένων της ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος  είναι προτιμητέο να 

χρησιμοποιήσει ανεξάρτητη βάση από  την βάση δεδομένων  που θα χρησιμοποιηθεί για την 

εξυπηρέτηση των υφιστάμενων εφαρμογών. Με  την ολοκλήρωση όμως της φάσης 2 το ψηφιοποιημένο 

υλικό θα πρέπει να μεταπτωθεί στην κεντρική βάση δεδομένων.  

Πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή σε υλικό 

και λογισμικό. Επίσης θα πραγματοποιήσει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη της 

ψηφιοποίησης, σε χώρους του Φορέαόπως : 

• Εγκατάσταση Εξοπλισμού 

• Προετοιμασία Σαρωτών 

• Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση ειδικού λογισμικού παρακολούθησης της ψηφιοποίησης 

• Καθορισμός Φόρμας Χαρακτηρισμού (indexing) εγγράφων 

• Καθορισμός Ελέγχων 

• Ενημέρωση – Προετοιμασία – Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου 

Στη συνέχεια θα πρέπει ναυλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

▪ Συλλογή και προσδιορισμός των φακέλων για ψηφιοποίηση 

▪ Προετοιμασία των εγγράφων των φακέλων για ψηφιοποίηση. 

▪ Σάρωση των εγγράφων των φακέλων. 

▪ Χαρακτηρισμός (indexing) και τεκμηρίωση των εγγράφων των φακέλων. 

▪ Προετοιμασία των εγγράφων και τοποθέτησή τους στους φακέλους για επιστροφή. 

▪ Έλεγχος ορθής και πλήρους ψηφιοποίησης. 

▪ Επιστροφή Εγγράφων στους φακέλους και Δημιουργία Παραδοτέων. 

Σε μερικά από τα Περιφερειακά Γραφεία τηρείται βάση δεδομένων (MSAccess, MSExcel κλπ) η οποία 

περιέχει συνοπτικά στοιχεία των Φακέλων, όπως: αρ. πρωτοκόλλου κλπ. Στον Ανάδοχο θα δοθεί σχετική 
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πρόσβαση για να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων δεδομένων, με σκοπό τη 

διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του, αναφορικά με το χαρακτηρισμό(indexing) των εγγράφων.  

Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατόπιν σχετικού αιτήματος , 

να επισκεφθεί τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ προς αυτοψία του υλικού. 

7.1.11.1.1 Πιλοτική Ψηφιοποίηση Δείγματος 

Αρχικά ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει πιλοτικά 100.000 σελίδες, με την καθοδήγηση του Φορέα. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Φορέας θα εμπλακεί στην επιλογή συγκεκριμένων φακέλων και βιβλιοδετημένων τόμων 

στα οποία θα γίνει η δειγματοληπτική ψηφιοποίηση. Σ ’αυτό το στάδιο θα οριστικοποιηθούν οι απαιτήσεις 

σε χώρο για την οργάνωση των συνεργείων ψηφιοποίησης και θα ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές 

δυνατότητες των Γραφείων, στο βαθμό που το έργο δεν θα εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του. Ο Ανάδοχος 

παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ψηφιοποίηση (σαρωτές, υπολογιστές, λογισμικό, κ.λπ.) 

φροντίζοντας για την τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας. Ο Φορέας παρακολουθεί την όλη διαδικασία, 

ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ασφάλειας και μπορεί να παρέμβει στην μεταφορά 

των ψηφιοποιημένων σελίδων από τα επιμέρους Γραφεία στα Κεντρικά.  

Στόχος της Πιλοτικής Φάσης είναι να επαληθευτεί η μεθοδολογία ψηφιοποίησης που παρουσίασε ο 

Ανάδοχος στην προσφορά του και να προταθούν αλλαγές που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της 

ψηφιοποίησης εντός χρόνων και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για το σύνολο των φακέλων. Αλλαγές 

στις Ομάδες Εργασίας, τις υποστηρικτικές υποδομές, το Πλάνο Έργου και γενικά σε σημεία πάνω στα οποία 

στηρίχτηκε η αξιολόγηση του Αναδόχου μπορούν να τροποποιηθούν κατά τους ακόλουθους τρόπους:  

- Ενίσχυση Ομάδων Εργασίας 

- Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση υποστηρικτικών υποδομών 

- Μείωση χρόνων για τις εργασίες που εμπλέκουν / επηρεάζουν τον Κύριο του Έργου 

- Επίσπευση του χρόνου παράδοσης Παραδοτέων 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε πιθανή αλλαγή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.  

Η πιλοτική ψηφιοποίηση θα εκτελεσθεί κατ’ εικόνα των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν σε όλη την 

διάρκεια του έργου. Τα συμπεράσματα του πιλοτικού θα πρέπει να αφορούν: 

- Στο πλήθος των σαρωμένων σελίδων από τις Ομάδες Ψηφιοποίησης σε επίπεδο ημέρας 

- Στην ταχύτητα επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αντιγράφων (καθαρισμός εικόνας, απόδοση 

ονόματος αρχείων, κ.λπ.)  

- Στο βαθμό που απαιτείται η παρουσία στελεχών από τον Φορέα για την παροχή περαιτέρω 

διευκρινήσεων και για την συνολική επίβλεψη / έλεγχο ποιότητας των εργασιών ψηφιοποίησης 

Σημειώνεται ότι κατά την Πιλοτική Ψηφιοποίηση θα ισχύσουν οι κανόνες δειγματοληπτικού ελέγχου που 

παρουσιάζονται στην παρ. 7.1.11.1.5 

7.1.11.1.2 Μορφή Διαθέσιμης Πληροφορίας 

1. Κάθε φάκελος περιέχει κατά μέσο όρο 30 σελίδες .  
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2. Τα μεγέθη των προς ψηφιοποίηση εγγράφων που περιλαμβάνονται στους φακέλους είναι στο 

σύνολο τους Α4 και Α3. 

3. Τα έγραφα είναι και διπλής όψης σε ποσοστό <70%. 

4. Τα αρχεία των φακέλων πιθανόν ναπεριέχουν βιβλιοδετημένα καθώς επίσης και συραμμένα 

έγγραφα .  

5. Κάθε φάκελος χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αριθμό και η μορφή του είναι αριθμός 

αυξανόμενος σε κάθε νέα δημιουργία φακέλου.  

6. Οι φάκελοι είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τον αριθμό που τους χαρακτηρίζει. Τα έγγραφα σε 

κάθε φάκελο δεν έχουν ταξινόμηση. 

7. Κάθε φάκελος αποτελείται από σύνολο εγγράφων. Κάθε έγγραφο ανήκει σε μία γενική θεματική 

οντότητα αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες, η μοναδικότητα του πιστοποιείται από την 

ημ/νία εισόδου και τον αριθμό πρωτοκόλλου , και μπορεί να περιγραφεί με χαρακτηριστικά όπως 

το ειδικό θέμα του, η αναφορά σε φυσικά πρόσωπα κ.α. 

8. Οι φάκελοι αποτελούνται από έγγραφα των οποίων οι σελίδες είναι κατά κανόνα συραμμένες 

μεταξύ τους, δεν περιέχουν ζελατίνες, δεν περιέχουν ντοσιέ και διαθέτουν την αναφερόμενη 

ποικιλία, ανάλογα με την χρονολογία που «ανοίχτηκαν». 

9. Οι περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων περιλαμβάνουν 1000 σελίδες έκαστος (1000 σελ ανά 

τόμο (κατά προσέγγιση)) σε φθαρμένη κατάσταση και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

μεταχείρισης. 

7.1.11.1.3 Σάρωση , Αποθήκευση & Μεταφορά των Ηλεκτρονικών Αντιγράφων 

H σάρωση των σελίδων γίνεται από συνεργεία του Αναδόχου στα Γραφεία του ΜΤΠΥ, τα οποία λειτουργούν 

κατά κανόνα σε πενθήμερη βάση, κατά τις ώρες: 8.00 – 15.00. 

Οι απαιτήσεις σε χώρο για την οργάνωση των συνεργείων ψηφιοποίησης, θα προσδιοριστούν αφενός από 

την Ανάλυση Απαιτήσεων και αφετέρου από το πόρισμα της Πιλοτικής Ψηφιοποίησης Δείγματος και θα 

ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες των Γραφείων, στο βαθμό που οι εργασίες ψηφιοποίησης δεν 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους. 

Οι φάκελοι προσωπικού καθώς και οι βιβλιοδετημένοι τόμοι θα παραδίδονται σε καθημερινή βάση με 

πρωτόκολλο από το Φορέα στα συνεργεία ψηφιοποίησης και θα επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 

ψηφιοποίησης στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα 

του υλικού που παραλαμβάνει. Απαγορεύεται η μετακίνηση των προς ψηφιοποίηση φακέλων από το χώρο 

της σάρωσης. Επιπλέον, τα συνεργεία του Αναδόχου δύναται να επιτηρούνται συνεχώς από Στελέχη του 

Φορέα.  

Για τη σάρωση των εγγράφων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο ειδικοί υπερκείμενοι 

σαρωτές βιβλίων (bookscanners) καθώς και υπολογιστικό σύστημα, που εξειδικεύονται για αυτή την 

εργασία και υποστηρίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εγγράφων, δηλαδή σάρωση που να μην προκαλεί 

φθορές στις σελίδες των φακέλων και των βιβλιοδετημένων τόμων . 
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• Υψηλές ταχύτητες σάρωσης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου εντός του 

προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος 

• Υψηλή ποιότητα σάρωσης, με εφαρμογή κατάλληλου φωτισμού, κατάλληλων χαρακτηριστικών 

σάρωσης κλπ,  

• Οι σαρωτές θα συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και 

εν τέλει βελτίωσης της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων, ενέργειαπου αποτελεί υποχρέωση 

του Αναδόχου (εφόσον απαιτηθεί βελτίωση της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων) 

• Οι σαρωτές θα είναι συνδεδεμένοι με υπολογιστικό σύστημα επαρκούς επεξεργαστικής ισχύος, το 

οποίο θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των σαρωμένων εικόνων και την αποθήκευσή τους 

σε δύο (2) αποσπώμενους σκληρούς δίσκους σε διάταξη RAID 1 (mirrored). Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι τα υπολογιστικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα συνεργάζονται ομαλά 

με τους σαρωτές και θα πετύχουν την ταχύτερη δυνατή σάρωση και επεξεργασία, όπου αυτή 

απαιτηθεί. 

Οι σαρωτές και το υπολογιστικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 

τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης: 

• Οπτική ανάλυση (OpticalResolution) μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi. 

• Λογισμό επεξεργασίας των σαρωμένων εγγράφων με δυνατότητα ευθυγράμμισης, αφαίρεσης 

θορύβου, διόρθωσης παραμορφώσεων κλπ. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ΄ ελάχιστον σε αρχεία τύπου TIFFLZW. 

Οι ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης είναι οι εξής: 

o Οι σαρωμένες σελίδες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των 

πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. 

o Οι σαρωμένες σελίδες θα πρέπει να έχουν ορθά και πλήρη στοιχεία των πεδίων χαρακτηρισμού 

(indexing) όπως αναφέρονται στην 7.1.11.1.4 

o Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση 

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

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

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

Υλικό.  

o Η σάρωση θα πρέπει να γίνει σε ασπρο-μαύρο (Black&White), ή σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale), 

σε ανάλυση 200 dpi, κατ’ ελάχιστον. Στις περιπτώσεις που οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν 

επιφέρουν το αποτέλεσμα που προδιαγράφεται ανωτέρω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

πραγματοποιήσει τη σάρωση με υψηλότερη ανάλυση. 

Κατά την διαδικασία της σάρωσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επεξεργασία των εικόνων πριν 

αποθηκευτούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

• Η βελτιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος 

• Ηευθυγράμμιση της σαρωμένης σελίδας 
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• Η αφαίρεση του κενού περιθωρίου 

• Η αφαίρεση της καμπυλότητας της σελίδας 

• Η ακεραιότητα των σαρωμένων στοιχείων  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπειστην προσφορά τους να περιγράψουν αναλυτικά τον τρόπο με τον 

οποίο θα διασφαλίσουν τα παραπάνω. 

Διευκρινίζεται ότι : 

1. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των θα είναι 

κυριότητας του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του έργου. 

2. Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή. 

Το ΜΤΠΥ με την έναρξη του έργου θα υποδείξει στον Ανάδοχο τη μέθοδο επιλογής των προς ψηφιοποίηση 

εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτή θα γίνεται σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη που θα 

οριστούν για τον σκοπό αυτό από το ΜΤΠΥ. 

Μετά την επίτευξη πληρότητας στους αποσπώμενους δίσκους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση χρονική 

στιγμή κρίνεται αναγκαία από τον Ανάδοχο η μεταφορά των δεδομένων, και πάντα μετά από συνεννόηση 

με τον Κύριο του Έργου, οι αποσπώμενοι δίσκοι θα ασφαλίζονται φυσικά σε ειδικούς φυλασσόμενους 

χώρουςστα γραφεία του Φορέα λειτουργίας.  

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων στον κατάλληλο κεντρικό αποθηκευτικό χώρο και την διασφάλιση 

αντιγράφων ασφαλείας, ο σκληρός δίσκος, μπορεί να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί από τα 

«Συνεργεία Σάρωσης». 

7.1.11.1.4 Ψηφιοποίηση Φακέλων 

Η ψηφιοποίηση του περιεχομένου φακέλων προσωπικού καθώς και των βιβλιοδετημένων τόμων θα 

πραγματοποιείται από τον ανάδοχο στα γραφεία του ΜΤΠΥ.  

Το προϊόν της ψηφιοποίησης που είναι η ψηφιακή εικόνα του εγγράφου ή της εκάστοτε σελίδας του 

βιβλιοδετημένου τόμου θα πρέπει να είναι απολύτως ευκρινής, ώστε να μη γεννά καμία αμφισβήτηση για 

το περιεχόμενό της στον χρήστη που θα την προβάλει στην οθόνη του. Ο ανάδοχος θα εκτιμήσει την 

ανάλυση, ή τις αναλύσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτή που 

αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 

- Τα πεδία που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον χαρακτηρισμό των υφιστάμενων 

φακέλων/εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία, είναι: (αριθμός φακέλου / ημερομηνία 

καταχώρησης / επώνυμο / όνομα / πατρώνυμο / …………..).  

- Τα απαραίτητα πεδία χαρακτηρισμού των εγγράφων που θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος είναι 

o ο αριθμός του φακέλου, 

Επίσης ο κάθε αριθμός φακέλου που τηρείται στο ΜΤΠΥ θα πρέπει οπωσδήποτε να συσχετισθεί 

με τον αντίστοιχο αριθμό που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα τηςΚεντρικής Υπηρεσίας του 

ΜΤΠΥ. Στόχος είναι να συσχετισθεί ο κάθε Φάκελος με τα στοιχεία του πληροφοριακού 
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συστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε η αναζήτηση να πραγματοποιείται μέσω των 

Φακέλων της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

- Σημειώνεται ότι ο αριθμός φακέλου που τηρείται στο ΟΠΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι 

εμφανής και συσχετισμένοςμε τον αριθμό φακέλου του κάθε φυσικού φάκελου του εκάστοτε 

περιφερειακού γραφείου. 

 

- Ο χαρακτηρισμός (indexing) πραγματοποιείται από τον ανάδοχο. 

 

Σημειώνεται ότι: 

- ζητείται ψηφιοποίηση σε μορφή κειμένου για το αρχειακό υλικό και κατά συνέπεια το έργο 

περιλαμβάνει OCR όπου μπορεί να επιτευχθεί. 

- Η χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών / καμερών δεν αποτελεί αποδεκτή τεχνική λύση 

για την ψηφιοποίηση των φακέλων. 

7.1.11.1.5 Έλεγχος Αποδοχής Ψηφιοποιημένων Δεδομένων 

Η υψηλή ποιότητα εκτέλεσης της ψηφιοποίησης αποτελεί πρωταρχική απαίτηση. Γι’ αυτό καιείναιαναγκαία 

η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από Στελέχη του Κυρίου του Έργου στα ψηφιοποιημένα δεδομένα 

που πρόκειται να εισαχθούν στο ΟΠΣ.  

Η ποιότητα των προϊόντων σάρωσης θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού 

ελέγχου, μέσω προκαθορισμένων ελέγχων ποιότητας, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών σάρωσης και 

ανάλογα με το σχετικό πόρισμα της Πιλοτικής Ψηφιοποίησης. Οι ομάδες δειγματοληπτικού ελέγχου, που 

θα είναι υπό την εποπτεία της ΕΠΠΕ, θα οριστούν από το Φορέα Λειτουργίας και θα έχουν, ως μέλη, 

υπάλληλους του ΜΤΠΥ  

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εγγράφων που σαρώθηκαν θα πραγματοποιούνται με οπτική 

αντιπαραβολή των πρωτότυπων και των σαρωμένων σελίδων (ηλεκτρονική μορφή). Δειγματοληπτικά θα 

ελέγχεται και η σχετικός χαρακτηρισμός (indexing) με ανάλογο τρόπο. 

Τα έγγραφα θα πρέπει γενικά να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και με σωστό χαρακτηρισμό(indexing). 

Θα ελέγχεται τυχαίο δείγμα της τάξης του 0,5% των ψηφιοποιημένων εγγράφων της εβδομαδιαίας 

παραγωγής του αναδόχου. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται ως προς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν, 

είναι οι ακόλουθες: 

• Οι έλεγχοι, τόσο των σαρωμένων εγγράφων όσο και των μεταδεδομένων θα ξεκινούν με την 

ολοκλήρωση της σάρωσης του κάθε περιφερειακού γραφείου και πριν την εισαγωγή στο ΟΠΣ 

• δεν θα επιτρέπεται κανένα λάθος σε στοιχεία τεκμηρίωσης / μεταδεδομένα. Διευκρινίζεται πως: 

i. λανθασμένη σάρωση σε έγγραφο θεωρείται η σάρωση που δεν ικανοποιεί την 

ποιότητα που ορίζεται στην Παρ. 7.1.11.1.3 ή / και  
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ii. εσφαλμένη καταχώρηση στα μεταδεδομένα έστω και σε έναν χαρακτήρα θεωρείται 

ως λάθος καταχώρηση 

 

• Η επιλογή δείγματος θα γίνεται με τυχαίο τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή ή / και τον Φορέα 

Λειτουργίας. 

Το «Μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό σφαλμάτων» (δηλαδή μη συμμορφούμενων εγγράφων) της παρτίδας 

δειγματοληψίας ανέρχεται σε 1,5%. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος αναδείξει ποσοστό σφαλμάτων μικρότερο ή ίσο του 1,5%, δεν προκύπτει καμία 

επίπτωση για τον Ανάδοχο πέραν τηςαποκατάστασης των σφαλμάτων και η παρτίδα γίνεται αποδεκτή. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό σφαλμάτων είναι μεγαλύτερο του 1,5%, τότε η επιθεωρούμενη παρτίδα 

απορρίπτεται και ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει τα έγγραφα όλης της παρτίδας και να 

επανασαρώσει/χαρακτηρίσει όσα παρουσιάζουν σφάλματα.  

Σε περίπτωση που και κατά τη δεύτερη υποβολή μιας παρτίδας αυτή απορριφθεί, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επανασαρώσει και επαναχαρακτηρίσει όλα τα έγγραφα αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διαδικασίες της παραγράφου που αναφέρονται στην παραλαβή του έργου. 

Σημειώνεται πως η διαδικασία επανυποβολών παρτίδων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει το 

συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση επανυποβολών 

παρτίδων, να εφαρμόσει εναλλακτικό σενάριο κάλυψης των καθυστερήσεων. 

7.1.11.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στους χρήστες του φορέα. Η ενημέρωση των 

εξωτερικών χρηστών του συστήματος θα καλυφθεί από τις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών αφορούν: 

• Την εκπαίδευση των διαχειριστών στην διαχείριση του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού 

(συστήματος βάσεων δεδομένων, του λογισμικού application και web, καθώς και των λογισμικών 

Virtualization, διαχείρισης υποδομής και εφαρμογών, ασφάλειας και διαχείρισης χρηστών και 

διαλειτουργικότητας) 

• Την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην λειτουργία του συστήματος και στην απόκτηση των 

κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν την γνώση τους σε άλλα στελέχη 

• Την εκπαίδευση των τελικών χρηστών στη χρήση των εφαρμογών και υποσυστημάτων και στις 

μηχανογραφημένες διαδικασίες του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα η οποία θα 

αφορά την διαχείριση και χρήση του συστήματος, με βάση τις απαιτήσεις που αναδείχθηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους. Η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι πλήρως 

τεκμηριωμένο. 
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Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα και θα γίνει σε ομάδες των δεκαπέντε – είκοσι(15-20) ατόμων το πολύ και θα πρέπει να 

μην υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ημερησίως. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις παραπάνω 

κατηγορίες με βάση τα προϊόντα αλλά και τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του υλικού που παρέχεται από κατασκευαστές 

προϊόντων, το υλικό (slides, handouts, κλπ) που θα ετοιμάσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της 

εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το υλικό αυτό διαφέρει από τους οδηγούς χρήσης των προϊόντων 

και της εφαρμογής που θα παραδώσει ο Ανάδοχος για κάθε κατηγορία χρηστών. 

7.1.11.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής - Παραγωγικής  Λειτουργίας 

Κατά τη φάση αυτή θα εκτελεστούν οι εξής δραστηριότητες: 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες / τροποποιήσεις με στόχο να επιβεβαιωθεί η 

απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ 

τους όσο και εξωτερικά από πλήρως εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών (KeyUsers) με 

ενεργή συμμετοχή στο Έργο 

• Υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος 

• Βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών 

• Επίλυση προβλημάτων που πιθανώς ανακύψουν 

• Διόρθωση / διαχείριση λαθών 

• Υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία του συστήματος 

• Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 

Η Πιλοτική λειτουργία αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου 

να ελεγχθούν διεξοδικά: 

• Το λογισμικό Εφαρμογών. 

• Η ανταπόκριση του εξοπλισμού. 

• Οι ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος. 

• Οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων και του λοιπού έτοιμου λογισμικού 

υποδομής. 

• Τα αναγκαία εκτυπωτικά και οι αναφορές. 

• Η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

• Η φιλικότητα του συστήματος. 

• Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες εφαρμογές. 

• Η απόκριση του συστήματος 

• Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

• Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (finetuning). 

• Η πληρότητα και επάρκεια της τεκμηρίωσης του συστήματος 

Οι επιτυχημένες πιλοτικές δοκιμές οδηγούν στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Οι πιλοτικές δοκιμές 

πρέπει να είναι διάρκειας 2 μηνών κατ’ ελάχιστον και η πιστοποίηση των ορθών αποτελεσμάτων τους να 

γίνεται βάσει της ανάλυσης απαιτήσεων και των πρωτοκόλλων δοκιμών και προσωρινής παραλαβής του 

Έργου.  
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Οι πιλοτικές δοκιμές μπορούν να γίνονται και τμηματικά, ανάλογα με το ρυθμό που θα ολοκληρώνονται τα 

υποσυστήματα του έργου. 

Η μεθοδολογία της Πιλοτικής λειτουργίας θα καθορισθεί κατά την Φάση 1. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. Κατά την περίοδο 

αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Φορέα Υλοποίησης. 

Με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης 

λειτουργίας με παροχή κατάλληλης ομάδας ατόμων μέχρι και την λήξη της παραγωγικής λειτουργίας. Ο 

Ανάδοχος, υποχρεούται στην προσφορά του να παρουσιάσει το πλήρες σχήμα παροχής των παρακάτω 

οριζόμενων υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες αφορούν: 

1. Διαχείριση – Υποστήριξη Εξοπλισμού. Αφορά την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού και την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας όλων των συνιστωσών του 

συστήματος (υλικό, και λογισμικό συστημάτων κλπ) με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος. Περιλαμβάνει: 

o Υποστήριξη Λειτουργίας όλου του κεντρικού εξοπλισμού. 

o Τελικές ρυθμίσεις στο λογισμικό συστήματος, λογισμικό βάσεων δεδομένων, και λοιπό 

λογισμικό υποδομής. 

o Διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) των συστημάτων και των εφαρμογών. 

o Διαδικασίες τήρησης επαναφοράς των αντιγράφων ασφαλείας (backup) των συστημάτων και 

των εφαρμογών.  

o Διαχείριση των υπηρεσιών καταλόγου και λοιπών υπηρεσιών του συστήματος. 

o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

2. Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών θα πραγματοποιηθούν: 

o Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και τροποποιήσεις λογισμικού εφαρμογών, οθονών, 

εκτυπωτικών κλπ. 

o Θα οριστικοποιηθούν οι τελικές διαδικασίες που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος. 

o Εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

σχετική διαδικασία σε προηγούμενη φάση, θα γίνει η τελική μετάπτωση δεδομένων από τις 

παλαιές εφαρμογές ή θα καταχωρηθούν δεδομένα που απαιτούνται εκ νέου. 

o Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών. 

o Βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών. 

3. Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Υποστήριξη Χρηστών – OntheJobTraining. Η χρήση των προτεινόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων θα έχει καταλυτικά ευεργετική επίδραση στην οργάνωση και 

λειτουργία του Φορέα. Ωστόσο, η μετάβαση στο νέο περιβάλλον εργασίας απαιτεί, για το χρονικό 



  42 - 113 

 

διάστημα της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας, την υποστήριξη του Αναδόχου προκειμένου 

να ενσωματωθεί το λογισμικό στις καθημερινές εργασίες των διαφόρων ομάδων χρηστών και, 

παράλληλα, να γίνει η αναγκαία μεταφορά τεχνογνωσίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σε 

συνδυασμό με το εύρος του αντικειμένου, επιβάλουν την υποστήριξη των συστημάτων με 

εξειδικευμένες υπηρεσίες λειτουργίας, οι οποίες μέσα από τη χρήση του λογισμικού εφαρμογών θα 

επιτρέψουν στουςχρήστεςνα ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά τη διαδικασία εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού κατά την εργασία (onthejobtraining – OJT), την οποία θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της 

υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι, ο Ανάδοχος θα διαθέσει στελέχη του τα οποία θα 

συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και ανάλογα με το 

βαθμό μεταφοράς τεχνογνωσίας.  

Επιπρόσθετα, κατά την Περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει Υπηρεσίες 

Άμεσης Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Help-Desk). 

Ειδικότερα θα πρέπει να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του έργου μέσω τηλεφώνου 

κατά το ωράριο λειτουργίας 09:00-17:00. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος 

• Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά την δομή και 

οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας. 

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

• Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη 

για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος 

μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές 

κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της Πιλοτικής& 

Παραγωγικής λειτουργίας. 

• Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας, εμφανισθούν 

σοβαρά κατά την κρίση της Ε.Π.Π.Ε. προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από 

τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος Πιλοτικής& Παραγωγικής 

λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους 

προβλεπόμενους από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει 

εγγράφως την Ε.Π.Π.Ε. ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το 

πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της 

δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα 

για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της 

αποκατάστασής της. 

• Με την ολοκλήρωση της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας και πριν από την οριστική 

παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση 

του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. 
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Ο Ανάδοχος θα παρέχει την κατάλληλη ομάδα έργου για την κάλυψη των απαιτήσεων της υπηρεσίας της 

Πιλοτικής – Παραγωγικής λειτουργίας και του onthejobtraining. Οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που ιθα 

προσφέρει ο Αναδοχος θα είναι τουλάχιστον 25 α/μ. 

7.1.11.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για το σύνολο των 

εφαρμογών, έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης), των 

εφαρμογών, έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος 

εγγύησης καλής λειτουργίας) είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο 

αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που 

καθορίζονται και για το διάστημα της συντήρησης (όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη μόνη διαφορά 

ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών 

• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας των εφαρμογών (bugs) 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

του υλικού και λογισμικού 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του συστήματος και των 

εφαρμογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του φορέα 

• Υπηρεσία HelpDesk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του 

HelpDesk πρέπει να συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες ισχύουν και κατά τη διάρκεια της συντήρησης 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, θα καταρτιστεί ειδική σύμβαση 

συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας του 

Έργου και θα είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση 

συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Θα 

πρέπει να αναφερθεί το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης (δωρεάν συντήρησης), 

για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης των προσφερόμενων ειδών.  

Όσον αφορά το κόστος συντήρησης:  

• Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα αναλυθεί σε ειδικό πίνακα της οικονομικής προσφοράς και θα 

δίδεται ξεχωριστά από το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς.  



  44 - 113 

 

• Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 

αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε 

φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος. 

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής 

λειτουργίας ο Ανάδοχος θα προσφέρει απασχόληση της ομάδας έργου (helpdesk) για τουλάχιστον 15 α/μ.  

7.1.11.5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την ενημέρωση του κοινού, αλλά καιγια τη δημόσια διοίκηση. Μέσω αυτών θα 

κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και θα πρέπει να επικοινωνηθεί με το σωστό τρόπο τόσο στα 

στελέχη του δημοσίου όσο και στους πολίτες της Χώρας. 

Οι υπηρεσίες Δράσεων Ευαισθητοποίησης του έργου, θα γίνουν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσεων Προβολής 

που θα εκπονηθεί κατά την διάρκεια της Φάσης 1: «Μελέτη Εφαρμογής» και θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της 

Φάσης 6 «Δράσεις ευαισθητοποίησης» του έργου. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08 κατά την 

υποβολή της προσφοράς του. 

Οι υπηρεσίες Δράσεων Ευαισθητοποίησης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνουν: 

• Οργάνωση και Διενέργεια Ημερίδων 

• Προώθηση σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 

• Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Για την προβολή του έργου θα κατατεθεί αναλυτικό, κατά τη Φάση 1 του έργου, «Σχέδιο Δράσεων 

Δημοσιότητας», το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτεινόμενες δράσεις, τον προγραμματισμό των Ημερίδων, 

τα ΜΜΕ που θα επιλεγούν για τις καταχωρήσεις και τον προγραμματισμό και οργάνωση του συνόλου των 

δράσεων. 

Αναλυτικότερα, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των δράσεων Δημοσιότητας θα είναι οι εξής: 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και υλοποίηση δύοημερίδων,μία στην Αττική και μία στη 

Θεσσαλονίκη.Οι αίθουσεςτων ημερίδων θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 300 τουλάχιστον 

ατόμων.Οι χώροι διεξαγωγής της εκδήλωσης θα εξειδικευτούν κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων 

Δημοσιότητας.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης περιλαμβάνουν: 

• Εξεύρεση των τόπων διεξαγωγής. 

• Προετοιμασία του προγράμματος παρουσίασης και παροχή του σχετικού υλικού. 

• Πρόσκληση και ενημέρωση των ομιλητών. 

• Μεταφορά του σχετικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

• Γραμματειακή υποστήριξη (εγγραφή συμμετεχόντων, διανομή υλικού) κλπ. 

• Παροχή από τον Ανάδοχο του απαραίτητου εξοπλισμού (notebook, projector κλπ.) καθώς και 

του εξειδικευμένου προσωπικού που θα αναλάβει την παρουσίαση του έργου. 

• Παρουσίαση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του έργου. 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει ηλεκτρονικό υλικό για την προώθηση σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως σε 

ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υλικό θα περιλαμβάνει εικόνες, ηλεκτρονικά κείμενα και 

άλλα πολυμέσα.Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνεται και η προώθηση μέσω των Google ad-words, το 

κόστος των οποίων θα αναλάβει για 1 μήνα. Οι τρόποι και τα μέσα θα επιλεγούν κατά την εκπόνηση του 

Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας σε συνεργασία με τον Φορέα. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ανάδοχος θααναλάβει την συγγραφή ενός δελτίου τύπου σε συνεργασία με τον Φορέα, όπου θα 

περιγράφεται η έναρξη λειτουργίας του έργου,με σκοπό την διάχυση των ωφελειών του Έργου και την 

προώθηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του.Το δελτίο τύπου θα καταχωρηθεί σε τουλάχιστον τρεις 

(3) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Οι εφημερίδες θα επιλεγούν 

κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας σε συνεργασία με τον Φορέα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08 κατά την 

υποβολή της προσφοράς του. 

7.1.12 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις : 

 

1. Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση απαιτήσεων. Στη φάση αυτή θα γίνει η Ανάλυση των λειτουργικών 

και Τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών – παραγωγών που έχουν σχεδιαστεί και 

επικαιροποίηση του εξοπλισμού 

2. Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου. Στη φάση αυτή θα γίνει η ψηφιοποίηση του αρχείο του 

ΜΤΠΥ το οποίο περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων. 

3. Ανάπτυξη / Αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών. Στη φάση αυτή θα γίνει η ανάπτυξη 

των εφαρμογών που έχουν προδιαγραφεί. 

4. Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-Cloud. 

Το ΟΠΣ-ΜΤΠΥ που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενηθεί σε υποδομές που θα ο φορέας θα προμηθευτεί. 

Η διαδικτυακή Πύλη θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους G-Cloud 

5. Έλεγχος καλής Λειτουργίας – Εκπαίδευση. Μετά το πέρας την ανάπτυξης των εφαρμογών θα 

ακολουθήσει ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η εκπαίδευση του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια 

της φάσης αυτής θα γίνουν επιπλέον διορθώσεις και βελτιώσεις  των εφαρμογών και η εκπαίδευση 

των διαχειριστών – χρηστών των εφαρμογών. 

6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης. Κατά την πιλοτική λειτουργία 

το σύστημα θα δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και από τις παρατηρήσεις, που 

ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του συστήματος, θα προχωρήσουν και οι τελικές 

διορθώσεις – βελτιώσεις των εφαρμογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία 

των εφαρμογών και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας 

την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα 2 (δύο) μηνών. Κατά την περίοδο αυτή ο 

Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. Τέλος 

κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνουν και οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες που 
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συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε 

τον αντίκτυπό του. 

 

7.1.13 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 

σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το γνωστικό 

αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους ανά 

Φάση του Έργου.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΜΤΠΥ μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ)και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

συναφθείσας σύμβασης. 

Το ΜΤΠΥθα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, 

ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.  

7.1.14 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Έργου 

Όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω το έργο έχει χρονική διάρκεια 24  μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 

προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από το παραπάνω. Το προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και οι αντίστοιχες φάσεις του θα πρέπει να ληφθούν ως ελάχιστη 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου στην περιγραφή των φάσεων περιλαμβάνονται τα κατ’ ελάχιστον 

ζητούμενα παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώριαπαράδοσής τους. 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. 
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Φάση 1: Ανάλυση απαιτήσεων έργου – Μελέτη Εφαρμογής 
                                                

Φάση2: Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου                                                 

Φάση3: Ανάπτυξη/ αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 
                                                

Φάση 4: Εγκατάσταση εξοπλισμού φιλοξενίας του ψηφιοποιημένου 
αρχείου, παραμετροποίηση λογισμικών συστήματος και υποδομής στο 
GCloud 

        

  

        

  

                            

Φάση 5: Έλεγχος καλής λειτουργίας - Εκπαίδευση 
                                                

Φάση 5: Πιλοτική Λειτουργία – Δράσεις Δημοσιότητας  
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Οι φάσεις και τα παραδοτέα του έργου προτείνεται να έχουν ως ακολούθως: 

7.1.14.1 1ηΦάση: Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα υλοποιηθεί η μελέτη εφαρμογής – Ανάλυση απαιτήσεων του έργου 
καθώς και οι συνοδευτικές μελέτες για την εκτέλεση του έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής αποτελεί τον βασικό 
οδηγό υλοποίησης του έργου και περιλαμβάνει: 

1. Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου  
2. Επικαιροποίηση/καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 
3. Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών 
4. ΣχεδιασμόςΑρχιτεκτονικήςλύσης (Technical Architecture&ConceptualDesign) 
5. Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου αποδοχής των Υποσυστημάτων του έργου. 
6. Ασφάλεια του Συστήματος  
7. Εκπαίδευση στελεχών Φορέα 
8. Δράση Ευαισθητοποίησης 

Παραδοτέα Φάσης:  

Π1.1. Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Εφαρμογών Λογισμικού 

Π1.2 Μελέτη ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Π1.3.Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Λογισμικών, Εφαρμογών 

Π1.4. Οριστικοποιημένο Τεύχος Μελέτης Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Π1.5 Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών φορέα 

Π1.6 Σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης 

 

7.1.14.2 2ηΨηφιοποίηση- Τεκμηρίωση Αρχείου 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ που περιλαμβάνει 
τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Σφάλμα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

• Ψηφιοποίηση (Σάρωση) αρχείου φακέλων Μητρώου εργαζομένων 

• Κανονικοποίηση των δεδομένων 

• καταχώρηση των απαραίτητων μεταδεδομένων 

• οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)  

• αποθήκευση με χρήση βέλτιστωνπρακτικών 

Παραδοτέα Φάσης 

Π2.Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου περιλαμβάνει: 

Π2.1 Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Π2.2 Καταχώρηση Μεταδοδομένων  

Π2.3 Τεκμηρίωση Ψηφιοποιημένου υλικού 

7.1.14.3 3η Φάση: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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Ανάπτυξη/Παραμετροποίηση/προσαρμογή και εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων διεπαφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωση 
χρήσης τψν εφαρμογών. 

Παραδοτέα Φάσης 

Π3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού περιλαμβάνει:  

Π3.1 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

Π3.2 Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

Π3.3 Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  

Π3.4 Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Π3.5 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

Π3.6 Οφειλές και Υποχρεώσεις 

Π3.7 Δάνεια προς Μετόχους 

Π3.8 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Π3.9 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

Π3.10 Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

Π3.11 Λογιστική Δημοσίου 

Π3.12 Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Π3.13 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού αρχείου και εφαρμογές ανάδειξης 

Π3.14 Τεκμηρίωση εφαρμογών λογισμικού 

7.1.14.4 4η Φάση: Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-

Cloud 

Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου από τον Ανάδοχο 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.χ. εξυπηρετητές, αποθηκευτικοί χώροι δεδομένων κ.α.) και ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (λογισμικό ‘υποδομών’ π.χ. λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, antivirus, virtualisation, 
backup, βάσεις δεδομένων κλπ). Εγκατάσταση λογισμικού συστήματος και Υποδομή, έλεγχος λειτουργίας 
του εξοπλισμού, παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) 

Παραδοτέα Φάσης 

Π4.1 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογσιμικού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ 

Π4.2 Παραμετροποίηση λογισμικού διαδικτυακής πύλης στο G-Cloud 

Π4.3 Μετάπτωση Δεδομένων περιλαμβάνει και data cleansing του υπάρχοντος μητρώου 

Π4.4 Τεκμηρίωση Συστήματος 

7.1.14.5 5η φάση:Έλεγχος καλής Λειτουργίας – Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει ο μεμονωμένος έλεγχος (unittesting), Έλεγχος ορθότητας 
λειτουργίας των εφαρμογών. Θα δοθέι οριστικοποιημένος οδηγός εκπαίδευσης, δημιουργία εκπαιδευτικού 
και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να 
αξιοποιήσουν το σύστημα, και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση, εκπαίδευση 
στελεχών του Φορέα με βάση τον ρόλο τους στο Έργο και τέλος αξιολόγηση της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του 
συστήματος. 
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Παραδοτέα Φάσης 

Π5. Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

Π5.1 Τελικού έλεγχοι συστήματος 

Π5.2 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών του ΜΤΠΥ 

Π5.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του ΜΤΠΥ 

Π5.4. Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτωνΕκπαίδευσης 

7.1.14.6 6η φάση Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία – Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των υποσυστημάτων, που θα 
αναπτυχτούν στο πλαίσιο της Φάσης 3 του έργου. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας θα αφορά ολοκληρωμένη 
διεξαγωγή σεναρίων ελέγχου για την κάλυψη όλων των πιθανών σεναρίων λειτουργίας με πραγματικά 
δεδομένα.Λειτουργία όλων των συστημάτων σε όλο το εύρος του έργου και σε συνθήκες παραγωγικής 
λειτουργίας, με την υποστήριξη από πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, 
υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης 

Παραδοτέα Φάσης 

Π6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει: 

Π6.1. Υπηρεσίες Πιλοτικής, παραγωγικής Λειτουργίας 

Π6.2. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής, παραγωγικής  Λειτουργίας 

Π6.3 Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.4 Μηνιαίες Αναφορές Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.5 Υλοποίηση Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.6 Απολογιστική Έκθεση 

7.1.15 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 

Η παροχή των ως άνω  υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου καθώς και σε οποιοδήποτε  άλλο σημείο θα απαιτηθεί, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και  σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

7.1.16 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται το σύνολο των παραδοτέων ανά φάση του έργου και ο χρόνος 

παράδοσης  

 

Α/Α 

Παραδοτέα 

Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 

Παραδοτέου 

Μήνας 

Παράδοσης 

Φάση1: Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων 
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1. 
Π1. Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση 

απαιτήσεων περιλαμβάνει: 
  

2. Π1.1. Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών 

προδιαγραφών Εφαρμογών Λογισμικού 

Μελέτη Μ2 

3. Π1.2 Μελέτη ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης Μελέτη Μ2 

4. Π1.3.Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων Λογισμικών, Εφαρμογών 

Αναφορά Μ2 

6. Π1.4. Οριστικοποιημένο Τεύχος Μελέτης 

Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Αναφορά Μ2 

7. Π1.5 Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών φορέα Αναφορά Μ2 

8 Π1.6 Σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης Αναφορά Μ2 

Φάση 2: Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου 

9. Π2.Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου 

περιλαμβάνει: 

  

10. 
Π2.1 Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Υπηρεσία Μ18 

11. 
Π2.2 Καταχώρηση Μεταδοδομένων  

Υπηρεσία Μ18 

12. 
Π2.3 Τεκμηρίωση Ψηφιοποιημένου υλικού 

Αναφορά Μ18 

Φάση 3: Ανάπτυξη/ αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 

13.  
Π3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού 
περιλαμβάνει:  

  

14. 
Π3.1 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

Υπηρεσία Μ8 

15. 
Π3.2 Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

Υπηρεσία Μ8 

16. 
Π3.3 Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  

Υπηρεσία Μ8 

17. 
Π3.4 Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Υπηρεσία Μ8 

18. 
Π3.5 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

Υπηρεσία Μ10 

19. 
Π3.6 Οφειλές και Υποχρεώσεις 

Υπηρεσία Μ10 

20. 
Π3.7 Δάνεια προς Μετόχους 

Υπηρεσία Μ10 

21. 
Π3.8 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου 
Υπηρεσία Μ10 



  52 - 113 

 

22. 
Π3.9 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής 

Μερισμάτων 
Υπηρεσία Μ12 

23. 
Π3.10 Υπολογισμού και ανάλυσης 

μερισμάτων 
Υπηρεσία Μ12 

24. 
Π3.11 Λογιστική Δημοσίου 

Υπηρεσία Μ12 

25. 
Π3.12 Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Υπηρεσία Μ15 

26. Π3.13 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού 
Αρχείου και Εφαρμογών Ανάδειξης  

Υπηρεσία 

Αναφορά 

Μ15 

27. Π3.14 Τεκμηρίωση εφαρμογών λογισμικού Αναφορά Μ15 

Φάση 4:  Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-

Cloud 

27. 
Π4.1 Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού και λογισμικού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ 

Υλικό Μ5 

28. 
Π4.2 Παραμετροποίηση λογισμικού 
διαδικτυακής πύλης διαχείρισης του 
ιστορικού αρχείου  στο G-Cloud 

Υπηρεσία Μ10 

29. Π4.3Μετάπτωση Δεδομένων περιλαμβάνει 

και data cleansing του υπάρχοντος μητρώου 

Υπηρεσία Μ8 

30. 
Π5.3 Τεκμηρίωση Συστήματος 

Αναφορά Μ10 

Φάση 5: Έλεγχος καλής λειτουργίας - Εκπαίδευση 

31. 
Π5. Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση 

περιλαμβάνει: 
  

32. 
Π5.1 Τελικού έλεγχοι συστήματος 

Υπηρεσία Μ19 

33. 
Π5.2 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης 

στελεχών του ΜΤΠΥ 
Αναφορά Μ19 

34.  
Π5.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του 

ΜΤΠΥ 
Υπηρεσία Μ20 

35. 
Π5.4. Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

Εκπαίδευσης 
Αναφορά Μ20 

Φάση 7:  Πιλοτική - Παραγωγική Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

36. 
Π6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - 

Δράσεις Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει: 
  

37. 
Π6.1. Υπηρεσίες Πιλοτικής, παραγωγικής 

λειτουργίας  
Υπηρεσία Μ22 

35. 
Π6.2. Τεύχος αποτελεσμάτων   

        Πιλοτικής, παραγωγικής  Λειτουργίας 
Αναφορά Μ22 
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36. 
Π6.3 Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο 

Δράσεων Ευαισθητοποίησης 
Αναφορά Μ21 

38. 
Π6.4 Μηνιαίες Αναφορές Σχεδίου Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης 
Αναφορά Μ24 

39 
Π6.5 Υλοποίηση Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Υπηρεσία Μ24 

40. 
Π6.6 Απολογιστική Έκθεση 

Αναφορά Μ24 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ……………………………….,  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α ............................... σχετική πίστωση τουπροϋπολογισμού του οικονομικού έτους …………………………….. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.Έργου 2020ΕΠ………..) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξηνταμία χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (7.061.180,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  5.694.500,00 €). 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της 
ακρίβειας των δεδομένων: 

7.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.  

Το σύνολο του κεντρικού εξοπλισμού και 
λογισμικού που θα προσφερθεί, θα εγκατασταθεί 
στα Υπολογιστικά κέντρα που θα υποδειχθούν 
από τον Φορέα 

ΝΑΙ   

3.  Για όλα τα στοιχεία εξοπλισμού (πίνακες 7.2.2):    

4.  
• Θα δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια σε 

ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε 
έντυπη 

ΝΑΙ   

5.  
• Θα παραδοθούν ενσωματωμένα σε Rack 

(κεντρικός εξοπλισμός), το οποίο και θα 
προσφερθεί στο πλαίσιο του Έργου 

ΝΑΙ   

6.  

• θα παραδοθούν με πλήρη λειτουργικότητα. Ο 
προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται 
την ομαλή εκκίνηση και λειτουργία των 
συστημάτων 

ΝΑΙ   

7.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ    

8.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το 
σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται. 
Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα 
προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την 
απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο 
βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους 
συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο 
σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική 
του συνόλου των υποσυστημάτωντου έργου. 

ΝΑΙ   

9.  

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του 
αναγκαίου εξοπλισμού για τη εύρυθμη 
λειτουργία των προσφερόμενων συστημάτων 
(εξυπηρετητών, δικτύου, αποθήκευσης, backup 
κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εναέριων 
οδηγών καλωδίων – cablerails, καθώς και των 
οδηγών καλωδίων εντός των ικριωμάτων. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον 
αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και 

ΝΑΙ   
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 
κλπ). 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει οποιαδήποτε 
καλωδίωση απαιτείται για την διασύνδεση του 
εξοπλισμού (π.χ. patchpanels στα racks των 
εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού και την 
καλωδίωση για την διασύνδεσή τους). 

Η καλωδίωση θα είναι κατηγορίας CAT6 ή 
ανώτερη και θα πρέπει να τηρηθούν τα διεθνή 
στάνταρ για εγκατάσταση δομημένης 
καλωδίωσης. 

10.  

Όλες οι καλωδιώσεις θα εγκατασταθούν εντός 
επιτοίχιων πλαστικών καναλιών, με διόδευση 
εντός μη ορατών μεταλλικών σχαρών όπου είναι 
αυτό δυνατόν, τηρουμένων όλων των 
προσηκόντων μέτρων καλαισθησίας, ασφάλειας 
και εργονομίας με αποκλειστική ευθύνη του 
Αναδόχου για τυχόν κακοτεχνίες – αστοχίες. 

ΝΑΙ   

11.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες επεκτάσεις των υποδομών του 
κέντρου δεδομένων (π.χ. ηλεκτρολογικές, ψύξης, 
μπαταρίες, UPS κλπ) όπου θα φιλοξενηθεί ο 
κεντρικός εξοπλισμός του έργου. Η ακριβής 
καταγραφή και διαστασιολόγηση των αναγκών 
αυτών θα πραγματοποιηθεί κατά τη Φάση 
Μελέτης Εφαρμογής του έργου. 

ΝΑΙ   

12.  

Για κάθε υποσύστημα να περιγράφεται: 

• Ο ρόλος του 

• Τα δεδομένα που διαχειρίζεται 

• Οι ροές διαδικασιών  

• Η διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα ή 
τρίτες εφαρμογές 

ΝΑΙ   

13.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 
μεθοδολογία και αρχιτεκτονική υλοποίησης, η 
οποία να επιτρέπει τόσο την αυτόνομη λειτουργία 
των υποσυστημάτων όσο και την αποτελεσματική 
λειτουργία τους ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του 
προσφορά να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της 
προσφερόμενης λύσης και να τεκμηριώσει τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή προσφέρει υψηλή 
διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητακαιαξιοπιστία. 

ΝΑΙ   

 
Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ακολουθεί 
πολυ-επίπεδη (n-tier) αρχιτεκτονική Να 
τεκμηριωθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται 

ΝΑΙ   
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ημέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του 
συστήματος. 

14.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, 
προδιαγραφές και στόχους που αναπτύσσονται 
στις παραγράφους 7.1.1,-7.1.14 

ΝΑΙ   

15.  

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός και όλα τα 
προσφερόμενα λογισμικά θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως από εξουσιοδοτημένη 
υποστήριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

16.  

Τα σχήματα αδειοδοτήσεων οποιασδήποτε 
κατηγορίας έτοιμου λογισμικού κεντρικών 
συστημάτων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,να 
είναι σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική 
πολιτική του κατασκευαστή οίκου και την 
προτεινόμενη από τον ανάδοχο λύση.  

ΝΑΙ   
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7.2.2 Πίνακες Εξοπλισμού 

7.2.2.1 Πίνακας Προσωπικού Η/Υ 

7.2.2.1.1 Πίνακας Βασικού Προσωπικού Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Γενικά    

1.1. 
Είδος προς προμήθεια: 

Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 

ΝΑΙ   

1.2. 
Αριθμός τεμαχίων 110   

1.3. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.4. 
Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης 
(Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη) να 
προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς 
αναγνωρισμένο κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.5. 
Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGYSTAR, 
EPEAT, RoHS, UL. 

(Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το 
σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα 
μέρη που τον συνθέτουν) 

ΝΑΙ   

1.6. 
Εκπομπήθορύβου (Sound Pressure) 
σεκατάστασηηρεμίας  (LpAm, decibels) 

≤35   

1.7. 
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 
OnSite με απόκριση NextBusinessDay 
τουλάχιστον 2 ετών από τον κατασκευαστή. 
Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη 
δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

2. Κουτί (Case)    

2.1. 
Τύπου Small desktop ΝΑΙ   

2.2. 
Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην 
πρόσοψη της θήκης: 

≥ 2 x USB 3.1 Gen 1 

≥ 2 x USB 2.0  

NAI   

2.3. 
Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays: 

≥ 1 x εσωτερικό 3.5” 

ΝΑΙ   



  59 - 113 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive 

3. 
Επεξεργαστής (CPU)    

3.1. 
Μικροεπεξεργαστής IntelCorei5 ή 
ανώτερος 

ΝΑΙ   

3.2. 
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 6   

3.3. 
Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 12   

3.4. 
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή 
(βασική) σε GHz 

≥ 2.9   

3.5. 
Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 12   

3.6. 
CPU Passmark score  ≥12000   

4. 
Μητρική Κάρτα (Motherboard)    

4.1. 
Chipset Intel Intel B460 ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο. 

NAI   

4.2. 
Κάρταδικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit 
ethernet) 

NAI   

4.3. 
802.11ac + Bluetooth 4.2, NAI   

4.4. 
Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες 
υποδοχές: 

≥ 2xUSB 2.0 

≥ 2 xUSB 3.1 Gen 1 

≥ 1 xRJ-45 

ΝΑΙ   

4.5. 
PCIe x16  ≥ 1   

4.6. 
PCIe x1  ≥ 1   

4.7. 
M.2 ≥ 2   

4.8. 
Serial ATA (SATA) ports  ≥2   

4.9. 
Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 
2.0 

NAI   

5. 
Κύρια Μνήμη (RAM)    

5.1. 
Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 8   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.2. 
Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης 
μνήμης GB 

≥ 64   

5.3. 
Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή 
ανώτερη 

ΝΑΙ   

5.4. 
DIMM slots ≥ 2   

6. 
Σκληρός Δίσκος    

6.1. 
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 256   

6.2. 
Τύπος Δίσκου SSD NAI   

7. 
Κάρτα Γραφικών    

7.1. 
Ενσωματωμένη IntelUHDGraphics 630 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη 

ΝΑΙ   

7.2. 
Έξοδοι γραφικών:  1 xHDMI& 1 xVGA(Χωρίς 
την παροχή και χρήση adaptors) 

ΝΑΙ   

8. 
Οπτικό μέσο    

8.1. 
Εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής 
CD/DVD 

ΝΑΙ   

9. 
Τροφοδοτικό    

9.1. 
Ισχύς τροφοδοτικού ≥200 W   

9.2. 
Τροφοδοτικό  τουλάχιστον 85% 
ενεργειακής απόδοσης 

ΝΑΙ   

10. 
Πληκτρολόγιο    

10.1. 
Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB ΝΑΙ   

11. 
Ποντίκι    

11.1. 
Ποντίκι τύπου USB ΝΑΙ   

12. 
Λογισμικά    

12.1. 
Προεγκατεστημένολειτουργικό σύστημα 

Windows 10 Pro 64bit Greek 

NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.2. 
MSOffice που να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον Word, Excel, PowerPoint και 
outlook.  

NAI   

13. 
Οθόνη    

13.1. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

13.2. 
Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό 
εργασίας 

ΝΑΙ   

13.3. 
Διαστάσεις ≥ 23.8   

13.4. 
Τεχνολογίας LED anti-glare ΝΑΙ   

13.5. 
Aspect Ratio 16:9   

13.6. 
Ανάλυση FHD ≥ 1920 x 1080   

13.7. 
Είσοδοι σήματοςVGA &HDMI NAI   

13.8. 
Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   

13.9. 
Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   

13.10. 
Response Time ≤ 5ms   

13.11. 
Color depth ≥ 16.7 million   

13.12. 
Pixel Pitch ≤0.275mm   

13.13. 
Viewing Angle ≥178/178   

13.14. 
Tilt και ρυθμιζόμενη βάση κατά ύψος  NAI   

13.15. 
Security Lock Slot NAI   

13.16. 
Να προσφερθούν ηχεία ενσωματωμένα ή 
προσαρτώμενα στην οθόνη του ίδιου 
κατασκευαστή. 

NAI   

13.17. 
Να παρέχονται cables: 

VGA, HDMI, Power 

NAI   

13.18. 
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT 
TCO, FLICKER-FREE 

NAI   

13.19. 
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 
OnSite με απόκριση 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

NextBusinessDayτουλάχιστον 2 ετών από 
τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

 

 

7.2.2.1.2 Πίνακας Προηγμένου  Προσωπικού Η/Υ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Γενικά    

1.1.  
Είδος προς προμήθεια: 

Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 

ΝΑΙ 
  

1.2.  
Αριθμός τεμαχίων 10   

1.3.  
Του ίδιου κατασκευαστή με τους Η/Υ Βασικού 
Προσωπικού  

ΝΑΙ   

1.4.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

1.5.  
Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 ΝΑΙ   

1.6.  
Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO, 
MIL-STD 810G. 

NAI   

1.7.  
Chipset Intel Q470 ήανώτερο ΝΑΙ   

1.8.  
Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock 
slot, Chassis Intrusion Switch 

NAI   

1.9.  
Να ενσωματώνει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης 
που μαθαίνει και προσαρμόζεται στο τρόπο 
εργασίας, παρέχει βελτιωμένη απόκριση 
συστήματος και βελτιώνει αυτόματα την απόδοση 
των εφαρμογών 

NAI   

2.  
Επεξεργαστής     

2.1.  
Intel i7 10thgeneration ήανώτερος ΝΑΙ   

2.2.  
Αριθμός πυρήνων  ≥ 8   

2.3.  
Αριθμός threads ≥ 16   
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2.4.  
Συχνότητα λειτουργίας (Base) ≥ 2.9   

2.5.  
Cache ≥ 16 MB   

2.6.  
CPU Passmark score ≥16800   

3.  
Μνήμη    

3.1.  
Mέγεθοςκεντρικήςμνήμης ≥16 GB   

3.2.  
Τύποςμνήμης DDR4 συχνότητας ≥ 2666MHz   

3.3.  
DIMM slots ≥ 4   

3.4.  
Maximum RAM ≥ 128 GB   

4.  
Μονάδες Δίσκων    

4.1.  
Πλήθος προσφερόμενων δίσκων ≥ 1   

4.2.  
Δίσκος M.2 PCIe NVMe SSD ΝΑΙ   

4.3.  
Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB   

4.4.  
Υποστήριξη δυο  δίσκων 2.5” ΝΑΙ   

4.5.  
Εσωτερικό Dual Layer DVD Burner ΝΑΙ   

5.  
I/O PORTS ON-BOARD    

5.1.  
RJ-45 Ethernet 10/100/1000 ≥ 1   

5.2.  
Audio-In, Audio-Out  NAI   

5.3.  
PCIe x16 Gen 3 slot ≥ 1   

5.4.  
PCIe x4 Gen 3 slot ≥ 1   

5.5.  
M.2 Slot ≥ 2   

5.6.  
External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 4   

5.7.  
External USB 3.1 (τουλάχιστον 1 μπροστά) ≥ 5   

5.8.  
External USB Type-C Gen.2 εμπρός ≥ 1   

5.9.  
Έξοδοι σήματος on-board 

2xDP 1.2 και 
1xHDMI   

5.10. 
Να προσφερθεί DP to VGA adapter ΝΑΙ   

6.  
Τροφοδοτικό    
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6.1.  
Ισχύς ≥ 200 Watt   

6.2.  
Efficiency (80Plus Platinum) ≥ 92%   

7.  
Ήχος    

7.1.  
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου HD Audio (2-
channel) 

ΝΑΙ   

8.  
Κάρτα Γραφικών    

8.1.  
Ενσωματωμένη  ΝΑΙ   

9.  
Πληκτρολόγιο & Ποντίκι     

9.1.  
Πληκτρολόγιο & Ποντίκι του Ίδιου Κατασκευαστή ΝΑΙ   

10.  
Λογισμικά    

10.1. 
Προεγκατεστημένο  λειτουργικό σύστημα 

Windows 10 Pro 64bit Greek 
ΝΑΙ   

10.2. 
MSOffice που να περιλαμβάνει τουλάχιστον  
Word, Excel, PowerPoint και Outlook. 

ΝΑΙ   

11.  
Εγγύηση     

11.1. 
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία OnSite με 
απόκριση NextBusinessDay τουλάχιστον 3 ετών 
από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

12.  
Οθόνη    

12.1. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

12.2. 
Του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή με τους Η/Υ ΝΑΙ   

12.3. 
Ναδιαθέτειπιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, 
EPEAT, LOW BLUE LIGHT, TUV, COMFORTVIEW 

NAI   

12.4. 
Διαστάσεις ≥ 23.8”   

12.5. 
Τεχνολογίας LED IPS, Antiglare, Flicker-free ΝΑΙ   

12.6. 
Aspect Ratio 16:9   

12.7. 
Ανάλυση Full HD ≥ 1920 x 1080   

12.8. 
Είσοδος σήματος VGA & HDMI   

12.9. 
Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   
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12.10. 
Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   

12.11. 
Viewing Angle ≥ 178/178   

12.12. 
Pixel Pitch  ≤ 0.275   

12.13. 
ResponseTime (γκρι σε γκρι - γρήγορη λειτουργία) ≤ 5 ms   

12.14. 
Color Gamut ≥83% (CIE 1976) NAI   

12.15. 
Tilt, ρυθμιζόμενη βάση κατά ύψος και υποστήριξη 
VESAmount 

NAI   

12.16. 
Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ 
απευθείας μέσω VGA και HDMI με καλώδιο  

NAI   

12.17. 
Να προσφερθούν ηχεία ενσωματωμένα ή 
προσαρτώμενα στην οθόνη του ίδιου  
κατασκευαστή. 

NAI   

12.18. 
Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, VGA και 
HDMI 

NAI   

12.19. 
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία OnSite με 
απόκριση NextBusinessDay τουλάχιστον 3 ετών 
από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

 

7.2.2.2 Πίνακας Database Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPUIntelXeonGold 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGAconnector ≥ 1   

2.5.  Serialconnector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 256GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  
≥ 
2666MT/s 

  

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους: ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

Δύο SAS 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

Δύο 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps  2.5in Hot-
plug Drive, 3 DWPD, 2628 TBW 

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD cards NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, 
SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, 
IP blocking, Single sign-on, Secure UEFI, FIPS 
140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του 
συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator 
να μπορεί να καθαρίσει τους αποθηκευτικούς 
χώρους (HDDs, SSDs, NVMs) δηλ. να σβήσει τα 
δεδομένα με μη ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  
Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το 
management controller interface στο front-
panel του server για γρήγορο configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring και 
inventory μέσα από τον ελεγκτή διαχείρισης 
ενός από τους server και για άλλους servers 
(one-to-many) χωρίς ανάγκη για άλλο software 
και ξεχωριστή monitoring console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share, Serial Redirection 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 και 
HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των 
τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη εγγύηση 
– τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.3 ΠίνακαςWeb / Application Servers 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPUIntelXeon Gold 5222ή καλύτερο ≥ 2   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 128GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666MT/s   

4.4.  
Συνολικά DIMM slots ≥ 24   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

SAS 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

>2   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards 

NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, Secure 
UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.4 Πίνακας Server Διαδικτυακής Πύλης 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPUIntelBronze 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64 GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  
Συνολικά DIMMslots ≥ 24   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  ΕλεγκτήςδίσκωνSATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

SAS 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

>2   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards 

NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

6.11.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.5 Πίνακας File Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  IntelXeonE-2224 ή καλύτερο 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 4   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  
Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID0,1,5,10,50 NAI   
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5.4.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

>2   

5.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards 

NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   
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6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPU Intel Xeon Gold 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 256GB   
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4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2933MT/s   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

Δύο SAS 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in 
Hot-plug Hard Drive 

Δύο 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps  2.5in 
Hot-plug Drive, 3 DWPD, 2628 TBW 

ΝΑΙ   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards 

NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, Secure 
UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 

NAI   
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NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, 
fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, 
HD, καιεπίσης Agent-free monitoring, 
Predictive failure monitoring, Out of Band 
Performance Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    
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8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.7 Πίνακας Domain Controllers 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.  Γενικά    

8.5.  Ποσότητα >2   

8.6.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

8.7.  Rack Server ≤ 1U   

8.8.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

8.9.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

9.  Μητρική (motherboard)    

9.1.  IntelXeonE-2224 ή καλύτερο 1   

9.2.  PCI-e slots ≥ 2   

9.3.  USBports ≥ 4   
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9.4.  VGAconnector ≥ 1   

9.5.  Serialconnector ≥ 1   

10.  Network     

10.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

11.  Μνήμη (RAM)    

11.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

11.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

11.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

11.4.  
Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

12.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

12.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

12.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

12.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI   

12.4.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

>2   

12.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards 

NAI   

13.  Ελεγκτής διαχείρισης    

13.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

13.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   
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13.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

13.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

13.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

13.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

13.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

13.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

13.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

13.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

14.  Λοιπά χαρακτηριστικά    
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14.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

14.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

14.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

14.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

15.  Εγγύηση    

15.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

15.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

15.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

15.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.8 Backup Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   
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1.5.  Ναδιαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  IntelXeonE-2224 ή καλύτερο 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USBports ≥ 4   

2.4.  VGAconnector ≥ 1   

2.5.  Serialconnector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  
Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI   

5.4.  Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

>2   
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480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbp 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

5.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards 

NAI   

5.6.  SAS 12Gbps HBA External Controller >2 ports   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   
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6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS 

NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

7.5.  

Να συνοδεύεται από λογισμικό backup που 
να καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων 
εξυπηρετητών και rackmounted συσκευή 
LTO8 SASTapeBackupLibrarySystem, εννέα 
υποδοχών κασέτας, για την λήψη backup 
όλης της ωφέλιμης χωρητικότητας των 
δίσκων των εξυπηρετητών και του storage. 
Να περιλαμβάνετε κασέτα καθαρισμού και  
4 τεμ.  LTO8 TAPEMEDIA. 

NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI   
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8.3.  
Ανταπόκριση για το HardwareOn-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.9 Υποσύστημα δίσκων (SAN Storage) 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Αριθμός Μονάδων 1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3.  Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
με τους προσφερόμενους Servers. 

ΝΑΙ   

1.4.  Ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος 
(RackMount) 

≤2U   

1.5.  

Να υποστηρίζει διαμόρφωση DirectAttach.  

Να παρασχεθούν FCstorageswitches 16Gbps 
για τη διασύνδεση των server με το 
Υποσύστημα δίσκων (SANStorage) σε 
διάταξη highavailabilitysharedSANstorage. 
Τα FCstorageswitches να έχουν ίδια 
υποστήριξη με το storage. 

ΝΑΙ   

1.6.  Ναπροσφερθούν Multi-Mode Fibre Channel 
Cable LC-LC 3 Meters 

≥ 24   

1.7.  
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του 
κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του 
μηχανήματος 

ΝΑΙ   

2.  Ελεγκτής δίσκων    
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.1.  Ελεγκτέςδίσκων (hot swap controllers) ≥ 2   

2.2.  Θύρες διασύνδεσης Front-End 16Gb FC ανά 
ελεγκτή 

≥ 4   

2.3.  Να προσφερθούν SFP+, FC16, 16GB ≥ 8   

2.4.  Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50  ΝΑΙ   

2.5.  Cache ανά ελεγκτή δίσκων ≥ 8GB   

2.6.  Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων στο 
προσφερόμενο σύστημα 

≥24   

2.7.  Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη 
υποσυστημάτων δίσκων  

ΝΑΙ   

2.8.  Θύρες διασύνδεσης SAS 12Gbpsγια disk 
enclosure expansion ανά ελεγκτή 

≥ 1   

2.9.  Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων 
με επέκταση 

≥ 276   

2.10.  Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD NAI   

2.11.  Υποστήριξη δίσκων 7.2K, 10K, 15K NAI   

2.12.  Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός 
virtualvolumes 

≥ 1024   

2.13.  Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων 
ανά RAIDgroup 

ΝΑΙ   

3.  Δίσκοι    

3.1.  Πλήθος προσφερόμενων δίσκων με hotspare 
≥ 13 x 900GB 
15k HDD SAS 
12Gbps  

  

3.2.  Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 
λειτουργίας (hotswap) 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

4.1.  Redundant τροφοδοτικά  NAI   

4.2.  Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας 
εν ώρα λειτουργίας (hotswap) 

ΝΑΙ   

4.3.  Ισχύς του κάθε τροφοδοτικού ≥ 580W   

4.4.  Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας 
ρεύματος 

≥ 2   

4.5.  Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 
λογισμικό διαχείρισης  

ΝΑΙ   

4.6.  Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 
USBport&Ethernetmanagementport 

ΝΑΙ   

4.7.  

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Hyper-V 

- VΜware 

- RedHat&SUSE Linux 

ΝΑΙ   

4.8.  

Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών, να 
προσφερθούν: 

- Προστασία των δεδομένων 

κατανέμοντάς τα δυναμικά σε 

ενιαίους χώρους μονάδων δίσκου. 

Σε περίπτωση βλάβης σε μια μονάδα 

δίσκου, να γίνεται αυτόματη 

αναγνώριση των δεδομένων ζωτικής 

σημασίας και δυναμική επαναφορά 

σε ισορροπία, έτσι ώστε η συστοιχία 

να μπορεί να επιστρέψει σε μια 

βέλτιστη κατάσταση πιο γρήγορα 

απ' ότι αν βρισκόταν σε τυπικό 

περιβάλλον RAID 

-  Δυναμική εκχώρηση: Εκχώρηση και 

χρήση του φυσικού χώρου 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

αποθήκευσης ανάλογα με τις 

ανάγκες στους ενιαίους χώρους 

δίσκων.  

-  Μνήμη cache ανάγνωσης από SSD: 

Αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης 

εφαρμογών μέσω της προσωρινής 

αποθήκευσης των δεδομένων που 

έχουν ήδη αναγνωσθεί στη μνήμη 

cache. 

-  Ασύγχρονη απομακρυσμένη 

αναπαραγωγή μέσω IP: Ασφαλής 

αναπαραγωγή δεδομένων σε 

οποιοδήποτε σημείο, όπου 

περιλαμβάνονται δυναμικά 

εκχωρούμενοι ενιαίοι χώροι 

αποθήκευσης με δυνατότητα 

κατοπτρισμού. 

-  Στιγμιότυπα: Εύκολη ανάκτηση 

αρχείων μετά από ακούσια 

διαγραφή ή τροποποίησή τους με 

ανακατεύθυνση κατά την εγγραφή 

στιγμιότυπων. 

- 3-Level Auto-tiering 

-  Αντιγραφή/δημιουργία κλώνου 

τόμων: Δυνατότητα απρόσκοπτης 

μετεγκατάστασης τόμων και 

δημιουργίας και επαναφοράς 

αντιγράφων ασφαλείας με ένα 

πλήρες αντίγραφο των δεδομένων 

προέλευσης. 

-  Κρυπτογράφηση με υποστήριξη 

Αυτοκρυπτογραφούμενων μονάδων 

δίσκων- SED:  

-  Ενσωματώσεις εικονικής 

διαμόρφωσης: VMwarevSphere, 

vCenterSRM, MicrosoftHyper-V. 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

5.  Εγγύηση    

5.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα 
μέρη και υποσυστήματα 

≥ 3έτη 
  

5.2.  24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI 
  

5.3.  

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα On-Site μετά από την 
διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

5.4.  

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται 
γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 

7.2.2.10 Μεταγωγείς 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά       

1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής ΝΑΙ     

1.2 Αριθμός Μονάδων 2     

1.3 

Nα συνοδεύεται από τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την 
εγκατάσταση σε standardrack 19” και 
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος  NAI     

1.4 Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) ≤ 1U     

2 Τεχνικές Προδιαγραφές       

2.1 CPU memory ≥ 1GB     

2.2 Flash memory ≥ 256MB     

2.3 Packet Buffer memory ≥ 1.5MB     
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2.4 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000 
auto-sensing ≥ 48     

2.5 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία autonegotiation (speed, 

flow control) NAI     

2.6 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία αυτόματης εναλλαγής 

MDI/MDIX NAI     

2.7 Store and forward ΝΑΙ     

2.8 Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+  ≥ 4     

2.9 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) ΝΑΙ     

2.10 
Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν 
να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) ≥ 4     

2.11 
Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα 
διαμεταγωγής (throughput) ≥ 176 Gbps     

2.12 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN ≥ 512     

2.13 Αριθμός MAC διευθύνσεων ≥ 16K     

2.14 
Ταχύτητα προώθησης πακέτων 
(packetforwardingrate) ≥ 164 Mpps     

2.15 Port Mirroring ΝΑΙ     

2.16 Υποστήριξη MTU  
≥ 9200 
bytes     

2.17 Υποστήριξη 802.1q (VLAN tagging) ΝΑΙ     

2.19 Υποστήριξη 802.1v (protocol based VLANs) NAI     

2.20 Υποστήριξη 802.1p ΝΑΙ     

2.21 
Υποστήριξη 802.1d (Spanning Tree), 802.1s 
(MSTP) και 802.1w (RSTP) ΝΑΙ     

2.22 Υποστήριξη per VLAN RSTP NAI     

2.23 Υποστήριξη Voice VLAN NAI     

2.24 Υποστήριξη 802.3ad NAI     
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2.25 Υποστήριξη 802.3x (flow control) NAI     

2.26 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) ΝΑΙ     

2.27 
Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 
802.3ae ΝΑΙ     

2.28 Υποστήριξη 802.1x ΝΑΙ     

2.29 Υποστήριξη 802.2 (Logical Link Control) ΝΑΙ     

2.30 Υποστήριξη 802.3ΑΧ (LAG Load Balancing) ΝΑΙ     

2.31 Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 NAI     

2.32 Yποστήριξη IPv4/IPv6 NAI     

2.33 Port based QoS, Flow based QoS NAI     

2.34 L4 Trusted Mode (TCP/UDP) NAI     

2.35 Yποστήριξη UDLD NAI     

2.36 Yποστήριξη ISDP NAI     

2.37 Να διαθέτει USB port & Console Port NAI     

2.38 
Δυνατότητα διαχείρισης από 
webInterface&CLI ΝΑΙ     

2.39 Dual firmware images on-board ΝΑΙ     

2.40 Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMPv1/v2/v3 NAI     

2.41 
Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping and 
Querier NAI     

2.42 Υποστήριξη RMON ΜΙΒ groups 1,2,3,9 NAI     

2.43 Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps NAI     

2.44 IPv4 Static & Dynamic Routes ≥ 256     

2.45 

Ναπεριλαμβάνεταιένακαλώδιο Cable, SFP+ 
to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach 
Cable, 3 Meters NAI   

3 Εγγύηση       

3.1 

LifetimeLimitedHardwareWarranty που να 
αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή NAI     
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3.2 
24x7x365 phonesupport από τον 
κατασκευαστή 

NAI 
  

3.3 

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα On-Site μετά από την 
διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

3.4 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται 
γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

 

7.2.3 Πίνακες Έτοιμου Λογισμικού 

7.2.3.1 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  
Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1.  
Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του 
προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η χρονολογία 
διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης. Η 
βάση θα χρησιμοποιηθεί για την 
ικανοποίηση των λειτουργικοτήτων των 
υφιστάμενων εφαρμογών.  

NAI   

1.2.  
Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού και 
λογισμικού: 

o UnixκαιLinux 
o Windows 
o Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει 

να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά 
σε όλες τις πλατφόρμες που είναι 
διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. 
που διαχειρίζεται πρέπει να 
μπορούν να μεταφερθούν από τη 
μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς 
προγραμματιστική παρέμβαση 

NAI   

1.3.  
Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου 
συνεργασίας με το Λ.Σ. και του τρόπου 
αξιοποίησης της φυσικής αρχιτεκτονικής 
του συστήματος 

NAI   
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1.4.  
Αδειοδότηση φυσικών επεξεργαστών 
/cores για το παραγωγικό περιβάλλον του 
επιπέδου της Βάσης Δεδομένωντων 
υφιστάμενων εφαρμογών  

>6cores   

2.  
Δυνατότητες εξυπηρετητή (server):    

2.1.  
Multithreading NAI   

2.2.  
Παράλληλη εκτέλεση ενός query και DML 
(Insert,Update,Delete) διαδικασιών 

NAI   

2.3.  
Υποστήριξη της δυναμικής αλλαγής 
(resizing) των δομών μνήμης ενός instance 
του Σ.Δ.Β.Δ. 

NAI   

2.4.  
Υποστήριξη της Java από το kernel του 
Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα 
(ενσωματωμένο JVM) για την εκτέλεση 
Javastoredprocedures κλπ. 

NAI   

2.5.  
Υποστήριξη της XML από το ίδιο το kernel 
του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι με τη χρήση εξωτερικών 
προϊόντων: 

o να διαθέτει nativeXML τύπο 
δεδομένων 

o να υποστηρίζει XMLSchema και 
XPath 

o να υποστηρίζει update σε επίπεδο 
τμήματος (subpart) ενός XML 
αρχείου 

o να διαθέτει XMLDevelopersKit 
 

NAI   

2.6.  
Δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των 
αποθηκευτικών χωρών και δυναμικής 
προσθήκης και αφαίρεσης δίσκων χωρίς 
την διακοπή λειτουργίας του συστήματος. 

NAI   

2.7.  
Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής 
ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο 
στους αποθηκευτικούς δίσκους τόσο κατά 
την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους 
από το σύστημα, χωρίς διακοπή 
λειτουργίας των εφαρμογών που 
εξυπηρετεί και των δεδομένων που 
διαχειρίζεται. 

NAI   
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2.8.  
Το λογισμικό της βάσης δεδομένων πρέπει 
να παρέχει και το απαραίτητο λογισμικό 
για την διαχείριση των εξωτερικών δίσκων 
στους οποίους αποθηκεύονται τα 
δεδομένα με δυνατότητες mirroringκαι 
striping. 

NAI   

2.9.  
Υποστήριξη μεταφοράς φυσικών 
αρχείωντης βάσης δεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων 
π.χ. από Windowsσε Linuxή από 
Windowsσε AIX. 

NAI   

3.  Δυνατότητες φυσικής και λογικής 
οργάνωσης: 

   

3.1.  
Υποστήριξη πολλαπλών blocksizes στην 
ίδια Β.Δ. 

NAI   

3.2.  
Δυναμική διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 

NAI   

3.3.  
Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε 
πολλαπλά αρχεία/δίσκους με δυνατότητα 
ελέγχου κατανομής από το χρήστη 

NAI   

3.4.  
Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων 
και των indexes της Β.Δ. χωρίς 
αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και 
των indexes καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αλλαγών. Θα πρέπει να παρέχεται 
δυνατότητα για: 

- online table reorganization 

- online δημιουργία index και index 
rebuilds 

- online table και index shrink 

NAI   

3.5.  
Υποστήριξηπολλαπλών versions 
πινάκωνμεδυνατότητες merge, conflict 
detection & resolution, discard κλπ. 
καιμεδιασφάλισητου transaction 
consistency 

NAI   

3.6.  
Ανάγνωση και τροποποίηση δεδομένων 
από εξωτερικά δομημένα αρχεία σαν να 
είναι κανονικοί πίνακες της βάσης 
δεδομένων και με δυνατότητα 
δημιουργίας indexes. 

NAI   

4.  Προσδιορισμός των ορίων (αν υπάρχουν) 
στα εξής: 

   

4.1.  
Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ.  NAI   

4.2.  
Μέγιστος αριθμός πινάκων και views NAI   
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4.3.  
Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα NAI   

4.4.  
Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης NAI   

4.5.  
Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής NAI   

4.6.  
Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα NAI   

4.7.  
Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα NAI   

4.8.  
Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα NAI   

4.9.  
Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη NAI   

4.10. 
Υλοποίηση SQL: NAI   

4.11. 
Υποστήριξη ANSICoreSQL:2011 NAI   

4.12. 
Επέκταση με procedural δυνατότητες (να 
δοθεί σύντομη περιγραφή) 

NAI   

4.13. 
Υποστήριξηstoredprocedures 

Κατ’ επιλογή κλήση μιας procedure με τα 
δικαιώματα του χρήστη που τη 
δημιούργησε (definer’srights) ή του χρήστη 
που την εκτελεί (invoker’srights). 

NAI   

4.14. 
Υποστήριξη databasetriggers με 
δυνατότητες ενεργοποίησής τους: 

- μια φορά, ανεξαρτήτως των 
εγγραφών που επηρεάζει η εντολή 
που τον ενεργοποίησε 
(triggeringstatement) 

- για κάθε μια εγγραφή που 
επηρεάζεται από την εντολή που 
τον ενεργοποίησε 
(triggeringstatement) 

- πριν ή μετά την μεταβολή της 
εγγραφής 

- γιαεντολές insert, update, delete 
σε views 

- για system και user events (startup, 
shutdown, logon, logoff, server 
errors, κλπ) 

NAI 

 

  

4.15. 
Υποστήριξη αυτόνομων nestedtransactions NAI   

4.16. 
Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. 
import, CREATE TABLE κλπ.) 

NAI   

5.  
Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων:    
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5.1.  
Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και 
Time 

NAI   

5.2.  
Να υποστηρίζεται η αποθήκευση και 
επεξεργασία εικόνων (images) και 
κειμένου (text), καθώς και άλλων 
multimedia δεδομένων (π.χ. video, audio), 
με δυνατότητα διαχείρισης αυτών των 
τύπων (π.χ. imagecropscaling και 
formatconversion, freetextindexing και 
retrieval κλπ.) μέσα από την γλώσσα SQL, 
σε συνδυασμό με τα απλά αλφαριθμητικά 
δεδομένα. 

NAI   

5.3.  
Να υποστηρίζονται objectdatatypes με: 

- δυνατότηταορισμού user defined 
object data types 

- δυνατότητα ορισμού object 
references 

- υποστήριξη object views 

NAI   

6.  
Δυνατότητες κατανεμημένης 
επεξεργασίας: 

   

6.1.  
Υποστήριξη distributed queries και 
transactions μεχρήση: 

- Cost-based, distributed query 
optimizer 

- Two–phase commit 

NAI   

6.2.  
Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς 
Β.Δ. 

NAI   

7.  
Δυνατότητες ανοχής σε λάθη:    

7.1.  
Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: 

- online backup/restore 
- incremental backup  
- parallel backup/restore 
- point-in-time recovery 
- block-level recovery 
- trial recovery 
- συμπίεση αχρησιμοποίητων blocks 
- automated disk-based backups 
- παράλληλη λήψη εφεδρικών 

αντιγράφων του ίδιου αρχείου 

NAI   
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7.2.  
Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης 
(automaticrecovery) της Β.Δ. από 
instancefailures με υποστήριξη: 

- διαθεσιμότητας των δεδομένων 
της βάσης, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του roll-forward (πριν 
την ολοκλήρωση του roll-back), με 
διασφάλιση της ακεραιότητας της 
βάσης  

- ελεγχόμενου από τον 
DataBaseAdministrator χρόνου 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αυτόματης ανάκαμψης 

NAI   

7.3.  
Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων 
από ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα 
διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων 
της Β.Δ. και υποβολής queries για το 
περιεχόμενο της Β.Δ. κάποια χρονική 
στιγμή στο παρελθόν 

NAI   

7.4.  
Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων 
από ανθρώπινα λάθη με δυνατότητα online 
επαναφοράς ενός πινάκα που διαγράφηκε 
κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν  

NAI   

7.5.  
Δυνατότητα ορισμού επιθυμητού σημείου 
επαναφοράς (restorepoint) της βάσης 
δεδομένων πριν από την εκτέλεση κάποιας 
batchδιαδικασίας και επαναφοράς της 
βάσης σε αυτό το χρονικό σημείο σε 
περίπτωση λάθους χωρίς να απαιτούνται 
backup/restoreδιαδικασίες. 

NAI   
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7.6.  
Δυνατότητα πολλαπλά instances του 
προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που λειτουργούν 
σε διαφορετικούς κόμβους (nodes) ενός 
hardwarecluster να έχουν ταυτόχρονη 
πρόσβαση σε μια κοινή Β.Δ.: 

- να παρέχεται δυνατότητα active-
active λειτουργίας των instances 
του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του 
cluster, τα οποία θα διαχειρίζονται 
μια μοναδική και ενιαία βάση 
δεδομένων  

- να διαμοιράζεται ο φόρτος 
εργασίας όλων των εφαρμογών 
μεταξύ όλων των κόμβων 
(loadbalancing) 

- να μην απαιτούνται αλλαγές στις 
εφαρμογές, αλλά ούτε και στη 
δομή της Β.Δ. όταν προστίθενται 
νέοι κόμβοι στο cluster 

- κάθε νέος κόμβος που θα 
προστίθεται θα γίνεται άμεσα 
ενεργός και θα αναλαμβάνει μέρος 
του φόρτου εργασίας και των 
συνδέσεων τωνυπαρχόντων 
εφαρμογών  

- να παρέχεταιδυνατότητα 
διαφανούς εξυπηρέτησης των 
εφαρμογών που λειτουργούν σε 
ένα κόμβο του cluster από έναν 
άλλο κόμβο του cluster, σε 
περίπτωση παύσης λειτουργίας 
του πρώτου κόμβου 
(applicationfailover)  

- να υποστηρίζεται 
applicationfailover χωρίς να 
χάνονται τα δεδομένα των 
ανοικτών queries και των 
committedtransactions των 
χρηστών κατά την εμφάνιση του 
προβλήματος 

ΝΑΙ   

8.  
Ασφάλεια    
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8.1.  
Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο 
γραμμής πίνακα (rowlevellocking), χωρίς 
περιορισμό στον αριθμό των χρηστών 
ή/και των transactions και με ταυτόχρονη 
εξασφάλιση της συνέπειας (consistency) 
και της ακεραιότητας (integrity) των 
δεδομένων. 

Ο μηχανισμός κλειδώματος δεν θα πρέπει 
να υποστηρίζει αυτόματο lockescalation, 
από το επίπεδο της γραμμής στο επίπεδο 
σελίδας (page) ή πίνακα. 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  

8.2.  
Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης των 
δυνατοτήτων περιορισμού χρήσης των 
Resources: 

- CPU time 
- μέγιστος αριθμός sessions 
- μέγιστο query execution time 
- άλλα resources 

ΝΑΙ 

 

  

8.3.  
Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing 
για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε 
επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα 
Δεδομένα 

ΝΑΙ   

8.4.  
Υποστήριξη επιλεκτικού auditing 
ερωτημάτων και DML 
(insert/update/delete) ενεργειών σε 
συγκεκριμένες εγγραφές και στήλες 
πινάκων και views της Β.Δ. 

 

ΝΑΙ   

8.5.   Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για 
τον προσδιορισμό και την εφαρμογή 
πολιτικών ασφάλειας (securitypolicies) 
που περιορίζουν δυναμικά τις γραμμές 
ενός πίνακα στις οποίες έχει πρόσβαση 
ένας χρήστης, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή που αυτός χρησιμοποιεί  

 

ΝΑΙ   

8.6.  
Toπροσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 
υποστηρίζει τον περιορισμό πρόσβασης 
χρηστών με ισχυρούς κωδικούς που 
απαιτούν διάκριση πεζών κεφαλαίων. 

ΝΑΙ   
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8.7.  
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένο μηχανισμό που 
υποστηρίζει την συνολική και επιλεκτική 
(στήλη, πίνακα, κλπ) κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση των αποθηκευμένων 
ευαίσθητων δεδομένων που υποστηρίζει 
τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων 
κρυπτογράφησης το 
DataEncryptionStandard (DES, 3DES, 2-key) 
και το AdvancedEncryptionStandard (AES) 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 
προγραμματιστική παρέμβαση στις 
εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

8.8.  
Ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον 
κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

- διαχείριση database instances 
στοδίκτυο (π.χ. start, stop, 
recovery)  

- διαχείριση αντικειμένων της βάσης 
(π.χ. χρηστών, πινάκων, views, 
storedprocedures κλπ.) 

- έλεγχος γεγονότων (events) και 
χρονοπρογραμματισμός jobs 

ΝΑΙ  

 

 

 

8.9.  
Πλήρης υποστήριξη Unicodev5 
charactersets (συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών) και των UTF-8 και UTF-16 
encodings 

ΝΑΙ   

 

 

7.2.3.2 Λογισμικό Web / Application Server 

7.2.3.2.1 Απαιτήσεις Application Server 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  
Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 
προσφερόμενου εξυπηρετητή Εφαρμογών 
για την λειτουργία των 
υφιστάμενωνεφαρμογών. Να αναφερθεί η 
χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης 
έκδοσης 

ΝΑΙ   
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1.2.  
Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής 
Εφαρμογών πρέπει να καλύπτεται πλήρως 
από εξουσιοδοτημένη υποστήριξη στην 
Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

1.3.  
Αδειοδότηση φυσικών επεξεργαστών των 
ApplicationServers 

>6cores   

1.4.  
Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής 
Εφαρμογών να είναι διαθέσιμος στις 
παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων: 

o Unix 
o Linux 
o MS Windows 

ΝΑΙ   

1.5.  
Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα 
λογισμικού σε σχέση με την ευρύτερη λύση 
που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος 
στην τεχνική προσφορά του με την 
προσκόμιση των ανάλογων βεβαιώσεων 
του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Το 
λογισμικό τουApplicationserverθα πρέπει 
συμβατό με το λογισμικό του 
Databaseserver 

ΝΑΙ   

1.6.  
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική 
επέκταση / παραμετροποίηση / 
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο 
παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την 
ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ   

1.7.  
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική 
αναβάθμιση των συστημάτων Η/Wτου 
έργου που θα φιλοξενήσουν'το εν λόγω 
λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση 
αύξησης του αριθμού των CPUs) 

ΝΑΙ   

2.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

2.1.  
Μηχανισμός ορισμού : προφίλ χρηστών 

λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης 
(accesscontrollist),ομάδων χρηστών 

ΝΑΙ   

2.2.  
Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 
HTTPSSSL/TLS 

ΝΑΙ   

2.3.  
Δυνατότητες auditing ΝΑΙ   
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3.  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    

3.1.  
Για τον προσφερόμενο εξυπηρετητή 
εφαρμογών να προσφέρει δυνατότητες 
ανάπτυξης εφαρμογών με γλώσσες 
προγραμματισμού τέταρτης γενιάς (4GL) 

ΝΑΙ   

3.2.  
Ενσωματωμένες δυνατότητες στον 
applicationserverγια λειτουργία σε 
περιβάλλον cluster. Να υποστηρίζεται η 
δυνατότητα loadbalancingτουλάχιστον σε 
επίπεδο υπηρεσιών cache, HTTPκαι 
εφαρμογών, καθώς και η δυνατότητα 
διαφανούς για τον τελικό χρήστη fail-
overγια: 

HTTP sessions database connections session 
αντικείμενα 

ΝΑΙ   

3.3.  
Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
μετάπτωσης του εξυπηρετητή εφαρμογών 
και υπηρεσιών/ εφαρμογών οι οποίες 
εκτελούνται σε αυτόν σε 
εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός 
εξυπηρετητής). 

ΝΑΙ   

3.4.  
Δυνατότητες για loadbalancingσε 
clusteredπεριβάλλοντα και για fail-overτου 
επιπέδου εκτέλεσης εφαρμογών 

ΝΑΙ   

3.5.  
Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή 
εφαρμογών μέσω Web-
basedπεριβάλλοντος 

ΝΑΙ   

3.6.  
Να αναφερθούν άλλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
εξυπηρετητή εφαρμογών 

ΝΑΙ   
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7.2.3.2.2 Απαιτήσεις Web Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  
Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 
προσφερόμενου εξυπηρετητή WEB. Να 
αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της 
προσφερόμενης έκδοσης. 

ΝΑΙ   

1.2.  
Αδειοδότηση φυσικών επεξεργαστών των 
ApplicationServers 

>6cores   

1.3.  
Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής 
Εφαρμογών να είναι διαθέσιμος στις 
παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων: 

o Unix 
o Linux 
o MS Windows 

ΝΑΙ   

1.4.  
Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα 
λογισμικού σε σχέση με την ευρύτερη λύση 
που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

ΝΑΙ   

1.5.  
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 
επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική 
επέκταση / παραμετροποίηση / 
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο 
παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την 
ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ   

1.6.  
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 
επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση 
των συστημάτων Η/Wτου έργου που θα 
φιλοξενήσουν'το εν λόγω λογισμικό. 
(εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του 
αριθμού των CPUs) 

ΝΑΙ   

2.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

2.1.  
Μηχανισμός ορισμού : προφίλ χρηστών 

λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης 
(accesscontrollist),ομάδων χρηστών 

ΝΑΙ   

2.2.  
Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 
HTTPSSSL/TLS 

ΝΑΙ   

2.3.  
Δυνατότητες auditing ΝΑΙ   

3.  
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑWEB SERVER    
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3.1.  
Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου ΝΑΙ   

3.2.  
Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών 
ανάπτυξης προγραμμάτων που 
συνεργάζονται άμεσα με τον εξυπηρετητή 
διαδικτύου (π.χ. CGI, FastCGI, Perl, PHP, κά) 

ΝΑΙ   

3.3.  
Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και 
δυναμικού περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

3.4.  
Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή 
διαδικτύου μέσω Web-
basedπεριβάλλοντος 

ΝΑΙ   

3.5.  
Υποστήριξη virtual hosts    

 

7.2.4 Πίνακες Εφαρμογών – Υποσυστημάτων 

7.2.4.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της ενότητας Σφάλμα! Άγνωστη 
παράμετρος αλλαγής., Σφάλμα! Άγνωστη 
παράμετρος αλλαγής. 

ΝΑΙ   

2.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην 
προσφορά του ενότητα 1.200 λέξεων κατά μέγιστο με 
τίτλο «Αντίληψη του Προσφέροντος για το λογισμικό 
εφαρμογών όπως αυτό προδιαγράφεται στην ενότητα 
Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής. της 
παρούσας διακήρυξης».Από το κείμενο πρέπει να 
αναδεικνύονται: 

α) η αντίληψη του προσφέροντος για τις 
απαιτήσεις του έργου 

β) οι εφαρμοσμένοι μέθοδοι και τα μέσα που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει  

γ) η κατανόηση της στόχευσης του αντικειμένου 
του έργου και οι διασυνδέσεις του 

δ) η συνάφεια των δράσεων που θα αναληφθούν 
για την υλοποίηση του τελικού αποτελέσματος 

ε) αρχιτεκτονική λύση τόσο στο επίπεδο του 
εξοπλισμού όσο και του λογισμικού (ο 
συγκεντρωτικός πίνακας πάσης φύσεως άυλου 
εξοπλισμού τρίτων δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.200 λέξεις είναι όμως υποχρεωτικό να 
επισυνάπτεται).  

Τα ανωτέρω αναφερόμενα είναι τα ελάχιστα απαιτητά. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσθέσει κατά την 
κρίση του και άλλα εφόσον δεν ξεπεράσει το όριο των 
1.200 λέξεων περίπου σε γραμματοσειρά 
TimesNewRoman 12 pt ή άλλη ευανάγνωστη 
γραμματοσειρά 

3.  

Να διατυπωθούν αναλυτικά:  

α) η στόχευση, λειτουργικότητακαι χρήση των 
προσφερόμενων εφαρμογών 

β) οι διασυνδέσεις των εφαρμογών μεταξύ τους με 
σκοπό την δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος 
εργασίας (εσωτερική διαλειτουργικότητα) για τους 
χρήστες  

γ) Οι υπηρεσίες και μηχανισμοί 
διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα 

Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθούν 
διαδικασίες ‘Audittrail’ και ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

4.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει και να 
περιγράψει αναλυτικά τα τυχόν έτοιμα λογισμικά που 
θα προσφέρει (π.χ. εργαλεία ανάπτυξης, υποδομή 
λογισμικού, σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων (RDBMS) κλπ) και που απαιτούν οι 
εφαρμογές που θα προσφέρει, είτε αυτά αποτελούν 
εμπορικό είτε ελεύθερο λογισμικό (opensource). 

ΝΑΙ   

 

7.2.4.2 Υποσύστημα Ψηφιακής Αναβάθμισης των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά    

2. 2 

Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της ενότητας7.1.4.3.1 

Να περιγραφεί αναλυτικά πως επιτυγχάνεται 
αυτό. 

ΝΑΙ   

3.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
και να περιγράψει τα λογισμικά που θα 
προσφέρει (π.χ. πλατφόρμα ανάπτυξης, υποδομή 
λογισμικού, σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων (RDBMS) κλπ) και που 

ΝΑΙ   
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

απαιτούν οι εφαρμογές που θα αναπτύξει, είτε 
αυτά αποτελούν εμπορικό είτε ελεύθερο 
λογισμικό (opensource). 

 

7.2.5 Πίνακες Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Υπηρεσίες Ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου 
εργαζομένων 

   

1.  
Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου  

ΝΑΙ 
 

 

 ΥπηρεσίεςΕκπαίδευσης       

2.  
Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 7.1.11.2 

ΝΑΙ 
 

 

3.  
Εκπαίδευση τελικών χρηστών εν ώρα εργασίας στην 
χρήση και λειτουργία των εφαρμογών 
(onthejobtraining) 

ΝΑΙ 
 

 

 Υπηρεσίες Δράσεων Ευσθητοποίησης     

4.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος 
αλλαγής. 

ΝΑΙ 
 

 

 Υπηρεσίες Πιλοτικής – Παραγωγικής Λειτουργίας      

5.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1.11.3 

ΝΑΙ 
  

 

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης    

6.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1.11.4 

ΝΑΙ 
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7.3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr».Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικάυπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται 
για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη 
σχετική απάντηση τους]. 

 

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων:  

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 
PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω 
υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς 
φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn]. 

 

7.4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

........................ 

 

7.5ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

....................................... 

 

7.6ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

Π.χ. υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση, σε περίπτωση μικτής σύμβασης 
που περιλαμβάνει και υπηρεσίες) 

 

7.7ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

7.8ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

file:///C:/Users/gkesmetzis/Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
file:///C:/Users/gkesmetzis/Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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7.9ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

 


