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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πύκβαζεο 

 

ΚΔΟΝΠ Α - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛ ΣΖ ΤΚΒΑΖ  

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 

Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο  

ΞΔ1. Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ 

Ζ Α.Α. κε ηελ παξνχζα πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πεξηθεξεηαθψλ Ζ/Τ, Αληαιιαθηηθψλ Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκηζηνχλ, εληζρπζνχλ θαη επεθηαζνχλ νη πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Η.Λ. , κε 
ζθνπφ ηελ εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ, ακθίδξνκα θαη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν. 

Δίλαη γεγνλφο φηη, αθελφο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Η.Λ. 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ φηη ηα ηειεπηαία έηε ηείλεη 
λα θαζηεξσζεί έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο (ηειεξγαζία, ηειεδηαζθέςεηο, ηειεθπαίδεπζε 
θα.) πνπ απαηηεί ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 

 

Κε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα: 

i) Θα εγθαηαζηαζνχλ ππνδνκέο ηειεδηάζθεςεο θαη ηειεξγαζίαο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

ii) ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 
ηειεδηάζθεςεο θαη ηειεξγαζίαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηηο παξαθάησ πθηζηάκελεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο ησλ Π.Δ. 
θαζψο ελδέρεηαη λα απαηηεζεί δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππνδνκέο ησλ Π.Δ. ζα θαηαγξαθνχλ ζηελ Κειέηε Δθαξκνγήο.  

 

Ξεξηθεξεηαθέο 
Δλόηεηεο  

Δζσηεξηθό 
Δλζύξκαην Γίθηπν 

Γξνκνινγεηέο 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ 

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΠΠΡΖΚΑ 
ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖΠ 

SYZEFXIS 

ΠΔ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑ 
& ΗΘΑΘΖ 

100Mbps Cisco 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 

SYZEFXISFiber 100Mbps 
ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
SYZEFXIS 8Mbps 

ΤΓΥΡΟΛΖ 
Γ/ΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 

ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

SYZEFXIS 2 Mbps 
ΤΓΥΡΟΛΖ 

ΡΚΖΚΑ ΘΡΔΝ 
SYZEFXIS 2 Κbps 

ΑΤΓΥΡΟΛΖ 
ΔΞΑΟΣΔΗΝ ΗΘΑΘΖΠ 

SYZEFXIS 2 Κbps 
ΑΤΓΥΡΟΛΖ 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 
Tandberg 800 

ΠΔ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
100Mbps 

Γ/ΛΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 
& ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

100Mbps 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
Cisco 

Γ/ΛΠΖ Γ/ΛΠΖ 
ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 
Γ/ΛΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 
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ΡΚ. ΘΡΔΝ 
100Mbps 

Γ/ΛΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

ΌΥΗ 
ΡΚΖΚΑ ΓΗΑ ΒΗΝ 

ΚΑΘΖΠΖΠ, 
ΞΑΗΓΔΗΑΠ & 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, 
ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ 

ΌΥΗ 

Cisco 
ΡΚ.  ΘΡΔΝ 

Cisco 
Γ/ΛΠΖ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

COSMOTE 
ΡΚΖΚΑ ΓΗΑ ΒΗΝ 

ΚΑΘΖΠΖΠ, 
ΞΑΗΓΔΗΑΠ & 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, 
ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ 

COSMOTE 

ΡΚ. ΘΡΔΝ 
2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 

Γ/ΛΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

50 Mbps 
ΡΚΖΚΑ ΓΗΑ ΒΗΝ 

ΚΑΘΖΠΖΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ & 
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, 
ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ 

24 Mbps 

ΠΔ ΘΔΡΘΤΡΑ 100Mbps Cisco 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

Γ/ΛΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

ΗΥΑΛΛΝΘΔΝΡΝΘΖ 63 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 
Γ/ΛΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 

Γ/ΛΠΖ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 
2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 

ΡΚ. ΘΡΔΝ 
2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 
ΔΟΓΥΛ 

2 Mbps ΤΓΥΡΟΛΖ 

 

ΠΔ ΙΔΤΘΑΓΑ 100Mbps Cisco 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

Γ/ΛΠΖ 
ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ&ΔΞΗΘΝΗΛ

ΥΛΗΥΛ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

Tandberg 800 

 

ΞΔ2. Αλάπηπμε Ξιαηθόξκαο Τεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη παξνρή 

ινηπώλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ 
παξνρή νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ 

 

ΞΔ3. Τεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κεηαθνξώλ ηεο ΞΗΛ 

 

ΞΔ4. Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο & Δπηθνηλσληαθήο Ξξνβνιήο ηνπ Έξγνπ 

 

ΘΟΠΟ ΘΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α. 

 

1. ΠΘΝΞΝΠ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ο δηαξθψο απμαλφκελνο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρεηξίδνληαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κηαο πην ζχγρξνλεο θαη πην 
απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην δήηεκα ηεο ηήξεζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αξρείνπ ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο 
αιιά θαη άιινπο νξγαληζκνχο.  

Γπζηπρψο, ε κνξθή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ αξρείνπ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 
δειαδή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ, δελ δηεπθνιχλεη απηή ηελ πξνζπάζεηα. Δίλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη 

πξαθηηθά κε αμηνπνηήζηκε ε ζχλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο εμ 
απνζηάζεσο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε κε ην παξφλ θπζηθφ, ζε κνξθή ραξηηνχ, αξρείν ησλ ππεξεζηψλ. 
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, εηδηθά ζε ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πνιίηε, λα 
θαζίζηαηαη απνιχησο θαζνξηζηηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ε ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηνπο, κε ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε 
ιχζεσλ ςεθηαθήο ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.     

Δπηπιένλ, κε αθνξκή ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, έγηλε αληηιεπηφ ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 
φηη ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη ε εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ 
θνηλνχ είλαη κνλφδξνκνο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. ην πιαίζην ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηε δηαζπνξά ηεο παλδεκίαο, ηδίσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο εθ 
πεξηηξνπήο εξγαζίαο θαη ηεο ηειεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη 
ιφγσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο λα δηεθπεξαηψλνπλ νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηηο ππνζέζεηο 
ηνπο θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εμ απνζηάζεσο θαη θάλνληαο ρξήζε 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ 
θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο ν ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο, φπνπ απηή απαηηείηαη, ρσξίο απηνπξφζσπε 

παξνπζία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Αθφκα φκσο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παλδεκίαο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ςεθηαθήο 
ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο ζα πξνθχςνπλ πνιχ ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο φζν 
θαη γηα ηνπο πνιίηεο, εηδηθφηεξα ζε κία λεζησηηθή πεξηθέξεηα, φπσο ε ΠΗΛ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά 
ελδεηθηηθά είλαη: 

Γηα ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε  εμππεξέηεζε  ησλ  πνιηηψλ  θαη  ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Αχμεζε ηεο Πνηφηεηαο Δμππεξέηεζεο 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο 

 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα,    

 Ζ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ   

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο εζσηεξηθήο παξαγσγήο ππεξεζηψλ   

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο   

 Ζ κείσζε ηεο εζσηεξηθήο γξαθεηνθξαηίαο   

 Ζ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο   

 Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ   

 Κεγαιχηεξε αζθάιεηα δεδνκέλσλ, αθνχ φια ηα έγγξαθα απηφκαηα απνζεθεχνληαη θαη δηαηεξνχληαη 
κε αζθαιή ηξφπν ζε παξάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξγαηνσξψλ πνπ απαηηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ απφ ην 
θπζηθφ αξρείν πνπ δηαηεξεί θάζε ππεξεζία 

 Σήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαζψο ηα έγγξαθα ζα δηαθηλνχληαη κφλν 
ειεθηξνληθά θαη κφλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

 Πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ γηα ην ίδην ιφγν 

θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απφ ηελ ΠΗΛ, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ 
θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο ΠΗΛ, ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη ινηπψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηεο ΠΗΛ θαη ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηή πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, πξνο φθεινο ηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο θαη ηεο 
ελίζρπζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ην έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εγθαζίδξπζε, ελζσκάησζε θαη ιεηηνπξγία 
αζθαιψλ ηερλνινγηψλ ηειεξγαζίαο θαη ηειεδηαζθέςεσλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ηα ζπλαιιαζζφκελα κε ηελ Πεξηθέξεηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νινθιεξσκέλα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο. 
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Δηδηθφηεξα ην έξγν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηαθξηηά Ξαθέηα Δξγαζίαο (ΞΔ): 

1. ΞΔ1. Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλθαζψο θαη εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ γηα ηα ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ησλ 
ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ, ακθίδξνκα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

2. ΞΔ2. Αλάπηπμε Ξιαηθόξκαο Τεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη 

παξνρή ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ 
παξνρή νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 

3. ΞΔ3. Τεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κεηαθνξώλ ηεο ΞΗΛ 
4. ΞΔ4. Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο & Δπηθνηλσληαθήο Ξξνβνιήο ηνπ Έξγνπ 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. ΞΔ1. Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ θαζψο θαη εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ γηα ηα ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ, ακθίδξνκα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

Σν ΠΔ1 πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ππνδνκήο ηειεδηάζθεςεο θαη ηειεξγαζίαο γηα ηηο 
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη 
ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο θαη 

ηειεξγαζίαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 
πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

2. ΞΔ2. Αλάπηπμε Ξιαηθόξκαο Τεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη 
παξνρή ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ 
παξνρή νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 

θνπφο ηνπ ΠΔ2 είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο «θαζεκεξηλφηεηαο» ησλ 
πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ ΠΗΛ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο 

 χζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ 

 Δθαξκνγή Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιίηε κέζσ έμππλσλ Θηλεηψλ πζθεπψλ 

 χζηεκα Θαηαγξαθήο θαη Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Σειεθσληθψλ Αηηεκάησλ Δλεκέξσζεο θαη 
Δμππεξέηεζεο 

 Δθαξκνγή Φεθηαθψλ θαη Σειεθσληθψλ Ραληεβνχ 

 Πιαηθφξκα Δληαίαο Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ 

 Δθαξκνγή Φεθηνπνίεζεο Αηηήζεσλ 

 χζηεκα Πξνηππνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ 

 χζηεκα Γπλακηθήο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ & 
Δπηρεηξήζεσλ 

 χζηεκα Φεθηαθήο πλεξγαζίαο θαη Θεληξηθήο Γηαρείξηζεο Δμππεξέηεζεο 

Κέζα απφ ηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα, ε ΠΗΛ ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε 
θαη πιεξνθφξεζεο πξνο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο ή θαη ηξίηνπο θνξείο θαζψο θαη λα δέρεηαη αηηήκαηα πξνο 
εμππεξέηεζε ή αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, αξκνδηφηεηάο ηεο. 

Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη κεηξήζηκν θαη λα πεξηιακβάλεη 
εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ εμππεξέηεζεο. Κέζα απφ ηα ηειεπηαία ζα πξέπεη νη θαζ‘ χιελ 
αξκφδηνη γηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε δεηήκαηα εμππεξέηεζεο θνηλνχ λα κπνξνχλ λα 
πξνβνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ ή ηελ πηνζέηεζε λέσλ. 

Πξνθεηκέλνπ ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ελ ζέκαηη 
ιχζεο απφ ηελ ΠΗΛ λα κελ επηθέξνπλ πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Φνξέα, ζα πξέπεη ε δεηνχκελε ιχζε λα δηαζθαιίδεη ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο ζε 
κία εληαία πιαηθφξκα θαη λα εγγπάηαη ηελ απαηηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηκέξνπο 
ππνζπζηεκάησλ ηεο. 

3. ΞΔ 3. Τεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κεηαθνξώλ ηεο ΞΗΛ 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε απνηειεί ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε δεκφζηαο ππεξεζίαο κε κεγάιε 
αλάγθεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ηεο, ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

θαη ησλ πνηθίιισλ ζπλαιιαγψλ κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ζε έλα επξχηεξν πεδίν εθαξκνγψλ: απφ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ, ζηηο κεηαβηβάζεηο αδεηψλ ή νρεκάησλ, ηελ έθδνζε θαη ηξνπνπνηήζεηο 
πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, ηηο κεηαβηβάζεηο, θ.α. πγθεθξηκέλα νη ππεξεζίεο 

απηέο έρνπλ θαζεκεξηλή θαη άκεζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζε θάζε αίηεζε 
ηνπο ζα πξέπεη λα αλαζπξζεί απφ ην αξρείν ν αληίζηνηρνο θάθεινο ηεο ππφζεζεο, γεγνλφο πνπ 
θαζπζηεξεί ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. Δπνκέλσο, ιφγσ ηνπ θχθινπ ησλ 
ζπλαιιαγψλ, ε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε κπνξεί λα απνηειέζεη κία κειέηε πεξίπησζεο (casestudy) 
ςεθηνπνίεζεο θαη απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ, ζην 
πιαίζην κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη αχμεζεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

ην πιαίζην ηνπ ΠΔ 3. πξνηείλεηαη ε ςεθηνπνίεζε 90.000 θαθέισλ απφ ην ζχλνιν ησλ πεξίπνπ 

700.000 θαθέισλ ππνζέζεσλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε έγραξηε κνξθή ζηηο Γηεπζχλζεηο Κεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 
Θέξθπξαο, Ιεπθάδαο, Θεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θαη Εαθχλζνπ. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αξρείνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηαθνξά εγγξάθσλ απφ ηελ έγραξηε κνξθή ζηε ςεθηαθή 
(ζθαλάξηζκα). Ζ νινθιεξσκέλε ςεθηνπνίεζε απαηηεί επηζηεκνληθή κειέηε θαη εθαξκνγή πνπ 
πεξηιακβάλεη πνιχ απζηεξά πξσηφθνιια ηεο επηζηήκεο ηεο αξρεηνλνκίαο.  

ην πιαίζην ηνπ ΠΔ3. ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ ζε 
ζρέζε κε ηνπο αλαινγηθνχο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ θαη νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο δηαηήξεζεο. 
Δπίζεο, πξηλ ηελ ςεθηνπνίεζε, ζα δηελεξγεζεί αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο 
εκπιέθνληαη ηα έγγξαθα πνπ ςεθηνπνηνχληαη, εθφζνλ πηζαλφλ ζα ρξεηαζηεί αλαζρεδηαζκφο απηψλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ (reengineering) πξνθεηκέλνπ ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα λα πεξηέρνπλ φιε εθείλε ηεο 
πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο.  

Σέινο, ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα θαη νη βειηηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ επθπή 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ελίζρπζεο ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο απηνκαηνπνηψληαο ηελ δηαρείξηζε ησλ 
ζρεηηθψλ εληχπσλ αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηξνπνπνίεζεο, επηθαηξνπνίεζεο θαη γεληθά δηαρείξηζεο ησλ 
σο άλσ θαθέισλ/εγγξάθσλ θαη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. 

4. ΞΔ 4. Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο & Δπηθνηλσληαθήο Ξξνβνιήο ηνπ Έξγνπ 

ην πιαίζην δηάδνζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ, ζα δηελεξγεζνχλ νη αθφινπζεο 
ελέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο θαη Δπηθνηλσληαθήο Πξνβνιήο, κε ζηφρν ην έξγν λα απνθηήζεη ηελ κέγηζηε 

δπλαηή πξνβνιή ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο:  

Πέληε (5) εκεξίδεο ελεκέξσζεο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ θπξηφηεξσλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο (Εάθπλζνο, 
Αξγνζηφιη, Ιεπθάδα, Θέξθπξα) θαη ηελ Ηζάθε. ηηο εκεξίδεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ 
λα εμππεξεηεζνχλ, θ.α.   

ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (leaflets, αθίζεο, θ.α.), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο θαη 

νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ έξγνπ. Σν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζα είλαη δηαζέζηκν 
ηφζν ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο (https://pin.gov.gr/home), ζηελ Φεθηαθή Πιαηθφξκα 
φζν θαη ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο (Γεκαξρεία, Γξαθεία Θνηλήο Χθέιεηαο, Δπηκειεηήξηα, θ.α.), ζηηο νπνίεο 
έρνπλ πξφζβαζε θαη εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο. 

 

ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

 

2.1 Πύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη νη ππεξεζίεο θαη δξάζεηο λα απνηειέζνπλ έλα εληαίν θαη ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν, κε 
ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξάζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί θαη λα εληζρχζεη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ΠΗΛ ζα δηαζέηεη ηηο ππνδνκέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
κεγάιν κέξνο απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ λα γίλεηαη ειεθηξνληθά, αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα 
γξαθεηνθξαηίαο θαη βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, φρη κφλν ηεο 

Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ, αιιά θαη φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη νη ππεξεζίεο 
ςεθηαθέο/ ειεθηξνληθέο. Έηζη ε Πεξηθέξεηα ζα νδεγεζεί ζε νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλαβαζκίζεηο 
πξνο φθεινο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ, ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ζπλεξγαδφκελνπο Φνξείο αιιά θπξίσο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

https://pin.gov.gr/home
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Κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, αλακέλεηαη ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ 
αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ, κε αληίζηνηρε απηψλ ζπλεπψο κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξνπζίαο ζηηο ππεξεζίεο,  

ε βειηίσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΠΗΛ, ε απνζπκθφξεζή 
ηνπο ηφζν ζε επίπεδν πξνζέιεπζεο πνιηηψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζε 
έληππε κνξθή, ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ ππεξεζηψλ, ε 

δηάζεζε ησλ αξρείσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, θ.α. 

 

2.2 Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο Έξγνπ 

2.2.1 Σερλνινγία θαη  αξρηηεθηνληθή ηεο Πιαηθφξκαο Πνιπθαλαιηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ιχζεο ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε δηεζλείο πξαθηηθέο γηα θαηαλεκεκέλα 
(distributed) ζπζηήκαηα, λα αμηνπνηεί ιχζεηο αλνηρηνχ θψδηθα (opensource) θαη αλνηρηά πξφηππα φπσο 

γηα παξάδεηγκα JDBC,SIP, RTP, xml, soap, css3, html5, JavaScript, θιπ. Πξνηέηλεηαη σο θεληξηθφ 
ηερλνινγηθφ ζπζηαηηθφ λα είλαη ε ρξήζε ηνπ JavaEnterpriseEditionframework θαη ε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ Java, θαζψο επίζεο θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux.     

Σα ηκήκαηαsoftwarecomponents πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηελ ιχζε, πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κέζσ αλνηρηψλ 
πξσηνθφιισλ φπσο HTTP, HTTPs, AJP, RestWebServicesoverHttp, SOAP, TCP/IP, UDP θιπ. Γηα ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε ην ζεκείν εηζφδνπ θαη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη έλα Web 2 πεξηβάιινλ, ην νπνίν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φια ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο (webbrowsers).   

ην επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ νη παξάκεηξνη γηα ηα απαξαίηεηα QoS ηα 
νπνία πξέπεη λα εμππεξεηεί.   

2.2.1.1 Ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο   

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα EnterpriseJava ή άιιε αληίζηνηρε 
θαη λα επηηξέπεη: 

Σελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ νξηδφληηα θαη θάζεηα κε πιεζψξα επηινγψλ 

γηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 

Σελ αλεμαξηεζία απφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Σελ δηαζχλδεζε κε ηα επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Oracle, MSSQLServer, DB2, 
MySQL, θιπ.) 

Σελ πινπνίεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ ζρεδηαζκνχ δηεζλψο 

Σελ πηνζέηεζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ 

Σελ δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κε πιεζψξα πξσηνθφιισλ φπσο (WebServices, http/s, RMI, 

JDBC) 

Πνιχ πςειά επίπεδα αζθάιεηαο ηα νπνία λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην ίδην ην framework 

Πνιχ πςειή ηαρχηεηα εθηέιεζεο θψδηθα 

Σε δπλαηφηεηα ρξήζεο πιεζψξαο ApplicationServers (εκπνξηθνχο ή αλνηρηνχ θψδηθα) πνπ πινπνηνχλ 
ην EnterpriseJavaframework 

Σελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Web ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο   

Σελ αμηνπνίεζε εθηεηακέλεο βηβιηνγξαθίαο, βηβιηνζεθψλ θψδηθα θαη frameworks 

Σα παξερφκελα Web 2 ζεκεία εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά RIA 
(RichInternetApplications) αμηνπνηψληαο ηα πην ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο κε ηελ ρξήζε 
JavaScript θαη JQuery θαζψο επίζεο θαη ηερληθέο Serverpush, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ λα 
έρνπλ δηαζέζηκν έλα αζθαιέο, ηαρχηαην θαη πινχζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.    

Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ HTTPS (HTTPoverTLS) σο πξφζζεην 
κέηξν γηα ηελ απνθπγή θαθφβνπισλ επηζέζεσλ (sessionhijacking, θιπ.). 

2.2.1.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά   

Πξνθεηκέλνπ ε παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη ε πξνζθεξφκελε 
ιχζε λα θαιχπηεη έλα ζχλνιν απφ εηδηθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο / ραξαθηεξηζηηθά ζηηο νπνίεο ν 
Αλάδνρνο ζα δψζεη κεγάιε πξνζνρή:  
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1. Σν ζχζηεκα λα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθνχο ρξφλνπο απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο θαη ησλ πνιηηψλ. Άιισζηε ν ζηφρνο είλαη ε εμππεξέηεζε-δηεπθφιπλζε πνιηηψλ 

θαη ππαιιήισλ θαη φρη ε επηβάξπλζή ηνπο. Οη επηζπκεηνί ρξφλνη απφθξηζεο είλαη δηαθνξεηηθνί θαηά 
πεξίπησζε θαη πξνθαλψο έρνπλ άκεζε εμάξηεζε απφ ηελ πιεξνθνξηαθή θαη ηε δηθηπαθή ππνδνκή ηεο 
Πεξηθέξεηαο, φκσο ζε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε λα κελ εθηεινχληαη 

ρξνλνβφξεο αλαδεηήζεηο γηα λα πινπνηεζνχλ απιέο εξγαζίεο ζην ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ 
ρξνλνβφξσλ ιεηηνπξγηψλ, ν ρξήζηεο λα ελεκεξψλεηαη κε θαηάιιεια νπηηθά κελχκαηα φηη βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε επεμεξγαζία ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη εζθαικέλε εληχπσζε φηη ην ζχζηεκα δελ 
αληαπνθξίλεηαη (π.ρ. ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ κήλπκα πξνφδνπ θαη αλάγθεο αλακνλήο γηα απφθξηζε   

2. Υξήζε Σερλνινγηθψλ πξνηχπσλ - Portability 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο λα είλαη 
ζπκβαηέο κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ηερλνινγηθά πξφηππα.   

3. Υξήζε χγρξνλσλ / Γνθηκαζκέλσλ Σερλνινγηψλ (StateoftheArt)    

Ζ πινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο λα βαζηζηεί ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί ε αλζεθηηθφηεηά ηεο ζην ρξφλν. Παξάιιεια, απηέο νη ηερλνινγίεο λα είλαη δνθηκαζκέλεο 
θαη ψξηκεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο.   

4. πληεξεζηκφηεηα – Δπεθηαζηκφηεηα (Maintainability / Extensibility)   

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζθαιίδεη ηελ φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε θαη µε κηθξφηεξν 

θφζηνο επέκβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ – ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, φζν θαη γηα ηελ επέθηαζή ηνπο – θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπ µε άιιεο 
κειινληηθέο εθαξκνγέο. Βαζηθέο εμαζθαιίζεηο γηα ηα αλσηέξσ είλαη ε χπαξμε:    

Αξζξσηήο (modular) αξρηηεθηνληθήο. Σν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ δνκηθέο κνλάδεο (components) µε 
μεθάζαξα φξηα, ρσξίο απηά λα παξαβηάδνληαη θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ ππεξθαιχςεηο.    

Αξρηηεθηνληθή N-tier, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ 

επεθηαζηκφηεηα   

Γηάθξηζε αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο (content/designseparation).   

Αλνηθηνχ πεξηβάιινληνο σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα.    

 

2.2.1.3 Ινγηθή Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο    

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή γηα ηα πνιπεπίπεδα  (n-tier) ζπζηήκαηα θαζψο θαη γηα distributed ζπζηαηηθά 
ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ ζέηεη σο βαζηθά κηα ζεηξά απφ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 

πιεξνί ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα.   

Απφδνζε (performance)  

Γπλαηφηεηα θιηκάθσζεο (scalability) 

Γηαζεζηκφηεηα (availability) 

Αμηνπηζηία (reliability) 

Δπεθηαζηκφηεηα (extensibility) 

πληεξεζηκφηεηα (maintenability) 

Δπθνιία δηαρείξηζεο (manageability) 

Αζθάιεηα (security) 

 

Ο Γεληθφο ζρεδηαζκφο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ θχζε ηνπ έξγνπ φκσο, είλαη ηέηνηα πνπ απαηηεί 
επηπιένλ πξνζνρή ζηα ζέκαηα ηαρχηεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, αζθάιεηαο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δηέπνπλ νη 

θαιχηεξεο δπλαηέο ηερλνινγηθέο επηινγέο, ν ζρεδηαζκφο κε designpatterns γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 
θαη νη επηζηεκνληθά παξαδεθηέο επηινγέο ζηηο πινπνηήζεηο νινθιήξσζεο κεηαμχ ζπζηεκάησλ.    

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη θαη  νινθιεξψλεηαη, κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο δηεζλείο πξαθηηθέο 
ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ηφζν κεζνδνινγηθά, φζν θαη απφ άπνςε εξγαιείσλ αλάπηπμεο αιιά θαη 
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ηερλνινγηψλ θαη πξσηνθφιισλ.  Δίλαη βαζηζκέλν ζε αλνηρηά πξφηππα ηφζν ζε επίπεδν πξσηνθφιισλ 
επηθνηλσλίαο φζν θαη ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη εξγαιεία αλάπηπμεο.   

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα ζε φζν 
ηνλ δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ.  Ζ νκνηνγέλεηα απηή αθνξά ηφζν ηελ παξνπζίαζε θαη αιιειεπίδξαζε κε 
ηνλ ρξήζηε, φζν θαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν.  Ζ ηερλνινγηθή νκνηνγέλεηα πιενλεθηεί ζε ζέκαηα 

ζπληήξεζεο, ρξήζεο εμνπιηζκνχ, ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ.    

Δπηπξφζζεηα ην ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη  νξηδφληηα θαη θάζεηε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο, θαη λα 
αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 
πιηθνχ (hardware) θαη εηθνληθά πεξηβάιινληα (virtualmachines).    

Ιφγσ ηνπ επαίζζεηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ε αζθάιεηα φζν θαη ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο γηα θάζε 
Πεξίπησζε Υξήζεο (usecase) πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλε πξνθαηαβνιηθά.   

ε επίπεδν αζθάιεηαο ην ζχζηεκα λα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ επηζέζεηο ζε επίπεδν WEB εθαξκνγψλ.   

Σα ζεκεία επαθήο (integrationpoints) κεηαμχ ζπζηεκάησλ (webservices , βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ.) 
πξέπεη λα απνηεινχλ θαη απηά κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο.    

Σα ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία ν θάζε ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε, πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα 
πινπνηνχλ δηαδηθαζίεο SingleSignIn  - SingleSignOut.     

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ηνπ. Σν 
ζχζηεκα λα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα πςειή 

δηαζεζηκφηεηα κέζσ clustering θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ παξέρνπλ νη ζεκεξηλνί εμππεξεηεηέο (server), 
ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη νη ππνδνκέο εηθνληθνπνίεζεο (virtualization).    

Σν ζχζηεκα θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ζπζηήκαηα ηξίησλ θνξέσλ λα ιακβάλεη ππ‘ φςε ηφζν ηελ 
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ  (κέζσ θξππηνγξάθεζεο, ςεθηαθψλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, ζπλδέζεσλ SSL, θιπ.) φζν θαη ηελ πξφιεςε απφ «παζεηηθέο» επηζέζεηο απφ θαη πξνο 
ηα δίθηπα (webservices) ηξίησλ νξγαληζκψλ.   

 

2.2.1.4 Φπζηθή Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο    

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ππνδνκή Cloud.  Γεδνκέλεο ηεο 
παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ΓΓΠΓΓ πξνο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ν αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηεο ιχζεο ζηε ζρεηηθή ππνδνκή πνπ ζα 
εμαζθαιηζηεί. 

 

2.2.2 Τπνζπζηήκαηα Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο 

2.2.2.1 Οδεγφο Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Πνιίηε γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ , πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο απφ 
350 δηαθξηηέο ππεξεζίεο, θαηαλεκεκέλεο ζε άμνλεο δξάζεο θαη  Γηνηθεηηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο. Αλά 
δηαδηθαζία θαη αίηεζε απαηηνχληαη ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά ή πξνυπνζέζεηο.   

Ο Οδεγφο Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Πνιίηε γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο έρεη σο ζηφρν ηελ νξγάλσζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νδεγνχ ππεξεζηψλ ζην portal ηεο ΠΗΛ κε ηελ αλάπηπμε WEB 2 εθαξκνγήο. Σν 

frontend ηεο εθαξκνγήο ζε φηη αθνξά ην UI, ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εληαία πχιε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο gov.gr θαη λα είλαη 
πξνζβάζηκν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη θηλεηέο 
ζπζθεπέο (responsivelayout).  

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 
θαζψο θαη λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη αθνξνχλ ζηνπο Όξνπο 

Υξήζεο, ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Cookies.   

Ο πνιίηεο, ν επαγγεικαηίαο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηνλ Οδεγφ 
Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ κε ηαρχηεηα θαη επθνιία ηελ ππεξεζία 
πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηηο θφξκεο 
αηηήζεσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο θαζψο θαη 
ζηελ Γεσγξαθηθή ζέζε (απεηθφληζε ζε ράξηε) ηνπ θηεξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 
απεπζπλζνχλ.   

Ζ Πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

πνηθηιία ινγηθψλ αλαδεηήζεσλ, ήηνη  
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α) γεσγξαθηθά θξηηήξηα,  

β) κε βάζε ηε δηνηθεηηθή κνλάδα ή κε βάζε ηελ δεηνχκελε ππεξεζία,  

γ) κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά, κε βάζε εηδηθέο νκάδεο ζεκάησλ,  

δ) κε βάζε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιίηε πνπ αλαδεηά ππεξεζίεο  

Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη κε βάζε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαδεηνχληα ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθεηηθέο 
Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.    

Κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο ππεξεζίαο ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα πιεξνθνξεζεί 
αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ, σο ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.   

 

Σππηθφ Παξάδεηγκα παξνπζίαζεο ππεξεζίαο παξερφκελεο απφ ηελ ΠΗΛ.   

Τπφδεηγκα Αίηεζεο   

1. Έληππε Αίηεζε (Κ-ΥΥ)   

 

Γηθαηνινγεηηθά:   

Απνδεθηά θαλάιηα ππνβνιήο αίηεζεο:   

Πεξηγξαθή ηεο Γηαδηθαζίαο:   

Υξφλνο Οινθιήξσζεο:   

Παξαηεξήζεηο / Δηδηθέο Πξνυπνζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ):    

ρεηηθέο έηνηκεο απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο  (εθφζνλ ππάξρνπλ):    

ρεηηθέο Τπεξεζίεο   

Γ/λζε Δμππεξέηεζεο   

Κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ (Onclick) ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα απνθηήζεη 

(download) ηε ζρεηηθή θφξκα αίηεζεο ζε κνξθή pdf ή xls αλάινγα κε ην format πνπ έρεη επηιεγεί γηα 

θάζε αίηεζε θαζψο θαη λα εθηππψζεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ν Οδεγφο 
Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζεί ηελ αξκφδηα ππεξεζία έρνληαο έηνηκν ηνλ θάθειφ 
ηνπ (δηθαηνινγεηηθά, ελεκέξσζε γηα θφζηνο θ.α.).   

Toformat γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο – αηηήζεηο ζα πξέπεη είλαη έλα θαη εληαίν, ρσξίο εμαηξέζεηο ψζηε 
ζηαδηαθά ν πνιίηεο λα εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο.  

Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνληαη ςεθηαθά ζα πξέπεη ν Οδεγφο Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο λα 

δξνκνινγεί ζην Τπνζχζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ ρσξίο λα απαηηείηαη λα 
επηιέμεη εθ λένπ ην ζέκα γηα ην νπνίν ζέιεη λα ππνβάιεη αίηεζε ή ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα ζηελ νπνία 
ζέιεη λα ηελ απνζηείιεη. Ζ αληαιιαγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξντφλ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Οδεγνχ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο κε ην χζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 
θαη Αηηεκάησλ θαη ηελ Πιαηθφξκα Δληαίαο Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ. 

Σφζν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ ςεθηαθά φζν θαη γηα απηέο πνπ δελ ην επηηξέπεη 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη ν Οδεγφο Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο λα δξνκνινγεί ζην Τπνζχζηεκα 
Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ ρσξίο θαη πάιη λα απαηηείηαη λα επηιέμεη εθ λένπ ην ζέκα 
γηα ην νπνίν ζέιεη λα ππνβάιεη αίηεζε ή ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα ζηελ νπνία ζέιεη λα ηελ απνζηείιεη. Ζ 

αληαιιαγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 

Σν πεξηερφκελν πνπ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεκνζηεπηνχλ ζηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο 
Δλεκέξσζεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη κέζα απφ έλα δηαθξηηφ δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα δηαιεηηνπξγεί κε εθείλα ηα ππνζπζηήκαηα ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
θαη Δπηρεηξήζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 
εμππεξέηεζεο. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη κέζα απφ ην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Οδεγνχ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο λα 
θαηαρσξνχλ, εγθξίλνπλ θαη δεκνζηεχνπλ νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
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αιιά θαη λα επηιέγνπλ ηα πξφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε κία απφ ηηο ςεθηαθά 
παξερφκελεο ππεξεζίεο. Δηδηθά γηα ηηο ςεθηαθά παξερφκελεο ζα πξέπεη θαηά ηε ζπγγξαθή κηαο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο, ν εηζεγεηήο λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ηελ ςεθηαθή ηεο αίηεζε. 

Σν πεξηερφκελν πνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Οδεγνχ Γηνηθεηηθήο 
Δλεκέξσζεο είλαη ελδεηθηηθά: 

Θσδηθφο Τπεξεζίαο 

Σίηινο Τπεξεζίαο 

Ζκ/ληα Έλαξμεο Ηζρχνο 

Ζκ/ληα Ιήμεο Ηζρχνο 

Ζκ/ληα Γεκνζίεπζεο Τπεξεζίαο 

χληνκε Πεξηγξαθή 

Σξφπνο Παξνρήο Τπεξεζίαο 

Θαηεγνξία Τπεξεζίαο 

Ιέμεηο Θιεηδηά 

Δζσηεξηθά ρφιηα 

Θαηάζηαζε Τπεξεζίαο 

Θφζηνο Τπεξεζίαο 

Ρφινη Υξεζηψλ ζηελ Τπεξεζία 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε 

Γηθαηνινγεηηθά Τπεξεζίαο 

εκεία Δμππεξέηεζεο 

Πξφηππε Φπζηθή Αίηεζε θαη Πξφηππε Φεθηαθή Αίηεζε 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη εληαίν γηα ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 
ρψξαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αξρηθνπνηήζεη ζηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο ην γεληθφ 

πεξηερφκελν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 250 παξερφκελεο ππεξεζίεο εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 100 ζα 
κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ θαη ςεθηαθά. Απφ ην γεληθφ πεξηερφκελν εμαηξνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα εκεία Δμππεξέηεζεο θαη ην πξνζσπηθφ 
πνπ ζα εθηειεί ηνπο ξφινπο παξαγσγήο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη νη Πξφηππεο 
Φπζηθέο Αηηήζεηο ζην βαζκφ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Σν πεξηερφκελν απηφ ζα ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο. 

 

2.2.2.2 χζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ θαη Φεθηαθφ Απνζεηήξην Απαληήζεσλ 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαιεηηνπξγεί κε ηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο 
πξνθεηκέλνπ λα αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ν ζπλαιιαζζφκελνο επηζπκεί λα 
ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ ή ην αίηεκά ηνπ, ήηνη ηελ αθξηβή ζεκαηνινγία εμππεξέηεζεο θαη ηελ 
γεσγξαθηθή πεξηνρή έδξαο, θαηνηθίαο ή εξγαζίαο πνπ έρεη δειψζεη. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί θαη κε ηελ Δληαία Πιαηθφξκα Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ πξνθεηκέλνπ 
λα επηηπγράλεηαη ε απηφκαηε πξνψζεζε ηεο αίηεζεο ή ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζηελ 

αξκφδηα απαληεηηθή νκάδα. 

Ζ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ πνιίηε ζην χζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα 
πξνζηδηάδεη ζηελ αληίζηνηρε ηεο εληαίαο πχιεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, gov.gr. 

Κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ν πνιίηεο  ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα θαηαρσξήζεη ηα πξνζσπηθά 
ηνπ ζηνηρεία θαη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ (π.ρ. ΑΦΚ, ΑΚΘΑ) θαη λα θαηαρσξήζεη επηπιένλ ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ (ηαζεξφ  θαη θηλεηφ ηειέθσλν, email, faxθ.ι.π.).    

Αλάινγα αλ επηζπκεί λα πξνβεί ζε ππνβνιή αίηεζεο ή αηηήκαηνο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 
ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 
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Τπνβνιή Αίηεζεο 

Πξφζβαζε ζε δπλακηθή θφξκα ζπκπιήξσζεο ςεθηαθήο αίηεζεο 

Πξφζβαζε ζε εηδηθή ελφηεηα επηζχλαςεο δηθαηνινγεηηθψλ 

Ιήςε κνλαδηθνχ αξηζκνχ εμππεξέηεζεο 

Ιήςε Δλεκεξσηηθνχ Κελχκαηνο κε ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο 

Τπνβνιή Αηηήκαηνο 

Πξφζβαζε ζε εηδηθφ ρψξν ζχληαμεο ζχληνκνπ θεηκέλνπ πεξηγξαθήο αηηήκαηνο 

Πξφζβαζε ζε εηδηθή ελφηεηα επηζχλαςεο αξρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην αίηεκα ηνπ 

Ιήςε κνλαδηθνχ αξηζκνχ εμππεξέηεζεο 

Ιήςε Δλεκεξσηηθνχ Κελχκαηνο κε ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο 

Όπσο πεξηεγξάθεθε θαη λσξίηεξα, ηα αηηήκαηα θαη νη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζην 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ δξνκνιφγεζεο (dispatching) 

πνπ ζα παξέρεη ε Πιαηθφξκα Δληαίαο Δμππεξέηεζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ ζηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο πνπ ζα είλαη αξκφδηνη γηα ηε ρξέσζε θαη ην ρεηξηζκφ ηνπο.  

Γεκνζίεπζε απάληεζεο ζην απνζεηήξην απαληήζεσλ ηνπ αηηνχληνο 

Κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηνο ε απάληεζε ζα δεκνζηεχεηαη ζε εηδηθφ απνζεηήξην απαληήζεσλ 
ζην νπνίν ζα έρεη απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ν ζπλαιιαζζφκελνο πνπ ππέβαιε ην αίηεκα.   

Ο ηειεπηαίνο, κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ απφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηελ 

απάληεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηπρφλ επηζπλαπηφκελα έγγξαθα πνπ νη ππεξεζίεο θξίλνπλ φηη 
πξέπεη λα παξαιάβεη, ψζηε ε απάληεζε λα είλαη νινθιεξσκέλε.  

Δηδηθφηεξα ν αηηψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ην πιήξεο ηζηνξηθφ αηηήζεσλ θαη αηηεκάησλ πνπ έρεη 
ππνβάιιεη ζηελ Π.Η.Λ. θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε αίηεζε ή/θαη αίηεκα. Δληφο ηεο θάζε 
ππφζεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

Α) κνλαδηθφο αξηζκφο εμππεξέηεζεο αίηεζεο ή αηηήκαηνο 

Β) ην ζέκα ππνβνιήο αίηεζεο ή αηηήκαηνο 

Γ) ηα δεισζέληα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Γ) ην αθξηβέο θείκελν ηνπ αηηήκαηνο ή/θαη ε ππνβιεζείζα αίηεζε 

Δ) ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απάληεζεο 

Σ) ην θείκελν ηεο απάληεζεο 

Ε) ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο απάληεζεο 

Ζ παξερφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ 
δηαθξηηά ζε θάζε πνιίηε, αλά αίηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ 

ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ή γηα ην ρξφλν πνπ απνκέλεη ψζηε λα ιάβεη ηελ απάληεζε, ή 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.  ηελ δεηνχκελε ζχλζεζε ην ζχζηεκα ζα 
πξέπεη λα ππνδέρεηαη αηηήζεηο κέζσ ηνπ webapplication θαη λα επηζηξέθεη απαληήζεηο απνθιεηζηηθά ζην 
webapplication. 

 

2.2.2.3 Δθαξκνγή Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιίηε κέζσ έμππλσλ Θηλεηψλ πζθεπψλ 

Ζ πξνζθεξφκελε εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ηφζν ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 
κε ιεηηνπξγηθφ Android φζν θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ iOS. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα 

αλαξηεζεί ζηα ζρεηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Google θαη ηεο Apple κε ηελ νλνκαζία πνπ ζα επηιέμεη ε ΠΗΛ 
θαη λα απνηειεί απνθιεηζηηθά δηθφ ηεο πξντφλ θαη φρη εληαία πιαηθφξκα παξνρήο ππεξεζηψλ 
ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο απφ θαη πξνο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο εληφο ηεο νπνίαο ζα 
ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ή ινηπνί ηξίηνη.  ε φηη αθνξά ζην ιεηηνπξγηθφ 
ηεο ζθέινο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:   

χζηεκα Δλεκέξσζεο (NotificationSystem)  

Α) Τπεξεζίεο Γεληθήο Δλεκέξσζεο  

Ιήςε θαη πξνβνιή RSS απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ρσξίο αλζξψπηλε δηακεζνιάβεζε  
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Γεκηνπξγία εηδνπνηήζεσλ (notification) πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο ζεκαηηθψλ επηινγψλ ησλ 
ηειεπηαίσλ απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο  

Γεκηνπξγία ελεκεξψζεσλ κε ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη πιάλν πεξηνδηθψλ ελεκεξψζεσλ  

Γπλαηφηεηα επηζχλαςεο θσηνγξαθηψλ θαη πλδέζκσλ  

Β) Τπεξεζίεο Δμεηδηθεπκέλεο (ηνρεπκέλεο) Δλεκέξσζεο  

Θαηεγνξίεο εηδνπνηήζεσλ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηα  εγγξαθήο/δηαγξαθήο 
(Subscribe/Unsubscribe) απφ θαηεγνξίεο εηδνπνηήζεσλ. Ζ ιίζηα θαηεγνξηψλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε 
είηε OnDemand είηε θαηά ην login. Κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε γηα εγγξαθή ή δηαγξαθή απφ ιίζηα 
εηδνπνηήζεσλ, ε Mobile εθαξκνγή λα ζηέιλεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζην Backend ζχζηεκα.  

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο BackOffice εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα νξίδεη ζε πνηα ζεκεία (topic) θάζε 
εζσηεξηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη πεξηερφκελν.  

Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ηνπ Φνξέα (εζσηεξηθνί ρξήζηεο) ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ 

ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα εθδψζνπλ αλαθνίλσζε, ηελ νπνία ζα παξαιάβνπλ φζνη έρνπλ εγγξαθεί ζην 
ζπγθεθξηκέλν topic.  

Γ) Τπεξεζίεο Πξνζσπνπνηεκέλεο Πιεξνθφξεζεο ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα κπνξεί ζε δηαζχλδεζε κε 

πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Φνξέα, λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα καδηθήο απνζηνιήο 
πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ  

Γ) Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο ε εθαξκνγή ζα πξέπεη αθφκα λα ελζσκαηψλεη ην πεξηερφκελν 

ηνπ Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δεκφηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο (Πξφηππεο Αηηήζεηο, Γηθαηνινγεηηθά, Υξφλνη Δμππεξέηεζεο, εκεία Δμππεξέηεζεο)   

Γηαρείξηζε αηηεκάησλ (ticketing)  

Δ) Mobile Ticket  

Γπλαηφηεηα ππνβνιήο MobileTicket ζηα πξφηππα ππνβνιήο WebTicket.   

Ο ρξήζηεο ηεο Mobile εθαξκνγήο λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν αίηεκα.   

Σν αίηεκα λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο θαζψο επίζεο θαη ειεχζεξν θείκελν γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο.   

Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ππνβάιιεη αξρεία (εηθφλεο θ.ιπ.) καδί κε ην αίηεκα,   

Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ππνβάιεη επίζεο θαη ζηνηρεία ζέζεο (GeolocationData) αλ επηζπκεί (Lat /Long).   

 Σ) Απνζεηήξην Αηηεκάησλ  

Σα αηηήκαηα πνπ ππνβάιιεη ν ρξήζηεο λα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ απνζεηήξην.  

ε απηφ ηα αηηήκαηα λα εκθαλίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπο (ππφ επεμεξγαζία, λέν , θιεηζηφ 
θ.ιπ.) επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα αλαδεηήζεη ηα tickets κε βάζε εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα.   

Σν ηζηνξηθφ απηφ λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απφ ηνλ ρξήζηε κε βάζε ηελ εκεξνκελία ή θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο (ticket).  

Σέινο, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε πίλαθεο ειέγρνπ, ζηαηηζηηθψλ, πξνθίι θαη 
έηνηκεο αλαιπηηθέο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ππεξεζηψλ. 

 

2.2.2.4 χζηεκα Θαηαγξαθήο θαη Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Σειεθσληθψλ Αηηεκάησλ Δλεκέξσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πνιηηψλ δελ δηαζέηεη ηε γλψζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη ε ΠΗΛ αιιά θαη θάπνηνη άιινη ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζηα 

απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ςεθηαθή ηνπο ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 
Σειεθσληθφ Θέληξν Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. 

Οη εθπξφζσπνη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εληαία πιαηθφξκα 
ςεθηαθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη 

ηειεθσληθά απφ ηνπο πνιίηεο ή ηνπο εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ. 

Θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αηηήκαηνο, ν εθπξφζσπνο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ζα κπνξεί λα επηιέμεη αλ 
ζα ζπκπιεξψζεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαινχληνο ή αλ ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο πιεξνθφξεζεο ζα 
θαηαρσξεί ην αίηεκα ρσξίο λα απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαινχληνο. 
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2.2.2.5 Δθαξκνγή Φεθηαθψλ θαη Σειεθσληθψλ Ραληεβνχ 

Κνινλφηη ε πηνζέηεζε ιχζεσλ ςεθηαθήο ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο ζα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ησλ 
επηζθέςεσλ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΠΗΛ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαβαζκηζηεί θαη ε δηαδηθαζία 
επηηφπηαο εμππεξέηεζεο. 

Εεηνχκελν ηεο αλαβάζκηζεο είλαη ε παξνρή κηαο λέαο, ζχγρξνλεο θαη θηιηθήο πξνο ηνλ πνιίηε 
εκπεηξίαο εμππεξέηεζεο ρσξίο νπξέο, ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ρψξν κε ηα δχν κέξε πνπ 
εκπιέθνληαη ζηε ζπλαιιαγή λα έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ εηθφλα. 

ε απηφ ην πιαίζην ε δεηνχκελε Δθαξκνγή Φεθηαθψλ θαη Σειεθσληθψλ Ραληεβνχ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο 
εκεξνκελίεο θαη ψξεο επηηφπηαο εμππεξέηεζεο, ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα 
πξνγξακκαηηζκνχ επίζθεςεο θαζψο θαη ηηο ζεκαηνινγίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθαζνξηζηεί ε 

επίζθεςε ζπγθξνηψληαο ζρεηηθφ εκεξνιφγην δηαζεζηκφηεηαο πξνθαζνξηζκνχ επίζθεςεο. 

Σα δηαζέζηκα ξαληεβνχ φπσο απηά πξνθχπηνπλ κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη φπσο πεξηνξίδνληαη κεηά απφ θάζε θξάηεζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα κέζσ 
δηαδηθηχνπ ζηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ θξάηεζε ηνπο. Παξάιιεια πξφζβαζε ζηνλ 

πίλαθα δηαζεζηκφηεηαο ξαληεβνχ θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο γηα ηξίην πξφζσπν – πνιίηε ζα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα έρνπλ θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε 

ηειεθσληθή θξάηεζε. 

Ζ εθαξκνγή Φεθηαθψλ θαη Σειεθσληθψλ Ραληεβνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαιεηηνπξγήζεη κε ηνλ 
Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ ζηνλ ηειεπηαίν λα απνηππψλεηαη ε πιεξνθνξία γηα ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη δπλαηφηεηα θξάηεζεο. 

 

2.2.2.6 Πιαηθφξκα Δληαίαο Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ 

Ζ πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο πιαηθφξκα ππνδνρήο αηηεκάησλ, ςεθηαθήο 

δηαρείξηζεο ηνπο κε βάζε ξφινπο θαη δηθαηψκαηα αιιά θαη λα κεηνπζηψλεη ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα θαη 
πιεξνθνξίεο ζε πξψηε χιε γηα ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο εμππεξέηεζεο θαη εμαγσγήο 
αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ απφ ηα εμήο θαλάιηα: 

δηαδίθηπν (web) 

εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθσληθφ θέληξν 

εθπξφζσπνο θνξέα ζην θπζηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο 

Υξήζηεο ζπζηήκαηνο 

Υξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα γηα ηελ ππνβνιή 
αηηήκαηνο εμππεξέηεζεο (εθεμήο εμσηεξηθνί ρξήζηεο), φζν θαη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ αθελφο ηελ 
δηαρείξηζε ηνπ (εθεμήο δηαρεηξηζηέο) θαη αθεηέξνπ ηελ αξκνδηφηεηα εμππεξέηεζεο αηηεκάησλ (εθεμήο 
εζσηεξηθνί ρξήζηεο) πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα. 

ε φηη αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ (θπζηθφ – λνκηθφ πξφζσπν) θαη 
αληίζηνηρα λα πεξηιακβάλεη ζρεηηθά πεδία πνπ ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ νη αλαγθαίεο θαηά 
πεξίπησζε πιεξνθνξίεο – ζηνηρεία. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ 
θαη ζε πεξηπηψζεηο εηεξνπξνζσπίαο. 

ε φηη αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο, ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα δηαιεηηνπξγήζεη κε ηελ ππεξεζία O-AuthPA, πξνθεηκέλνπ ε είζνδνο ηνπο λα γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε θσδηθψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο. Χζηφζν, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ εζσηεξηθνί ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη δελ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ην πξνζθεξφκελν 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο customlogin δηαδηθαζίαο. 

Σέινο ζε φηη αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο, απηνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαθξηηνχο ξφινπο πνπ ζα 
απνηππψλνπλ ηφζν ηελ ζέζε ηνπο ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία, φζν ηε ζέζε ηνπο ζην ζχζηεκα ςεθηαθήο 
εμππεξέηεζεο. Κε βάζε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη θαη ε δηαβάζκηζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ζην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ςεθηαθήο εμππεξέηεζεο. 

Δηζαγσγή θαη ζηνηρεία αηηήκαηνο 
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Θάζε εηζεξρφκελν αίηεκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ εμππεξέηεζεο θαη λα κπαίλεη 
απηφκαηα ζε θαηάζηαζε λέαο εγγξαθήο. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αίηεκα πνπ έρεη ππνβιεζεί κέζσ δηαδηθηχνπ ή ηξίηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θάλεη 
ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο O-Auth2 ή O-AuthPA, ζα πξέπεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζηξέθνπλ ηα αλσηέξσ 
webservices λα ελεκεξψλνπλ αληίζηνηρα πεδία πνπ ζα ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηηήκαηνο. 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πεδία πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 
ππνβάιινληνο ην αίηεκα θαζψο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζην βαζκφ πνπ ν ππνβάιισλ ην αίηεκα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα είηε 
κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο / δεκφζηνπ θνξέα, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε 
εμ νλφκαηνο πξνζψπνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε λφκηκε επαγγεικαηηθή ή/θαη ζπγγεληθή ζρέζε, ζα 
πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη πξφζζεηα πεδία πνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε είηε ην Λνκηθφ Πξφζσπν είηε ηνλ ηειηθφ 

εμππεξεηνχκελν. 

ε δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ απηφ 
θαζαπηφ ην  αίηεκα, ήηνη επξχηεξε ή εηδηθφηεξε ζεκαηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη, ν κνλαδηθφο 
αξηζκφο ηνπ αηηήκαηνο, ε πξνηεξαηφηεηα επίιπζεο ηνπ, ν ρξφλνο θαηαρψξεζεο ηνπ, ν ηχπνο ηνπ, ην 
πιήξεο αίηεκα θαη ηα πηζαλά ζπλεκκέλα αξρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ή εμεηδηθεχνπλ ην αίηεκα. Δπίζεο ην 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ερεηηθψλ απνζπαζκάησλ 

ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί δηαζχλδεζε ηνπ κε ιεηηνπξγνχλ ή ππφ αλάπηπμε ηειεθσληθφ θέληξν πνπ 
ππνζηεξίδεη ηε ζρεηηθή ιεηηνπξγία. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο θαξηέιαο θάζε αηηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ ζα πξέπεη λα είλαη εληαία γηα 
φιεο ηηο πηζαλέο πχιεο εηζφδνπ ελφο αηηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη φπνπ ε ππνβνιή αηηεκάησλ 
έρεη γίλεη κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα καο, ηφηε ηα ζρεηηθά πεδία ζα είλαη θελά θαη 
δηαζέζηκα πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. 

Πεξαηηέξσ δεηνχκελα ζηελ θαξηέια θάζε αηηήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ν ξφινο ηνπο 

έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη απάληεζεο ησλ εηζεξρφκελσλ αηηεκάησλ. 

Οξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εμππεξεηείηαη κε βάζε ην πιαίζην αξκνδηνηήησλ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηνλ ΟΔΤ ηνπ Φνξέα καο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηηο επηκέξνπο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο / 
Γηεπζχλζεηο / Σκήκαηα. 

Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κία παξερφκελε ππεξεζία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ή ηελ δξνκνιφγεζή ηνπο ζε απαληεηηθέο νκάδεο εθηφο 

νξγαλνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
ιεηηνπξγίαο ηφζν κε νξγαλνγξακκαηηθφ κνληέιν φζν θαη κέζσ απαληεηηθψλ νκάδσλ εθηφο 
νξγαλνγξάκκαηνο ή θαη κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κνληέισλ 

Γηα ην ιφγν απηφ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ δεληξηθή απνηχπσζε ηνπ 
Οξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Φνξέα καο, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ δξνκνιφγεζε θάζε αηηήκαηνο ζηηο θαζ‘ χιε 
αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε αηηεκάησλ θαη ζε 

απαληεηηθέο νκάδεο εθηφο νξγαλνγξάκκαηνο αιιά θαη λα εμππεξεηεί ηελ πηζαλφηεηα ιεηηνπξγία ελφο 
κεηθηνχ κνληέινπ.  

ην βαζκφ πνπ ε ςεθηαθή ππνβνιή αηηεκάησλ ζπλεπάγεηαη ηε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ εηζξνψλ ζηνλ 
Φνξέα καο ζε 24x7, είλαη αλαγθαίν ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
δξνκνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ ζηηο αλά πεξίπησζε αξκφδηεο απαληεηηθέο νκάδεο ψζηε απηά λα 
εμππεξεηνχληαη ζηηο επίζεκεο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη αθελφο ηελ ππαγσγή ηεο θάζε παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε 

γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη αθεηέξνπ λα δηαζπλδέεη ηε ζεκαηνινγία 
εμππεξέηεζεο ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ ηα εηζεξρφκελα αηηήκαηα κε πξνθαζνξηζκέλεο απαληεηηθέο 

νκάδεο, θαζηζηψληαο εθηθηφ ην autodispatch.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ςεθηαθή δηαρείξηζε ελφο αηηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, 
ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ απαληεηηθψλ νκάδσλ θαη 
πξνζψπσλ θαη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ εμππεξέηεζεο (ηνπιάρηζηνλ ηξία). Ζ 
ζπλεξγαζία ηφζν νκάδσλ φζν θαη πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη ηφζν θάζεηα φζν θαη 

νξηδφληηα, θαζψο επίζεο θαη λα επηηξέπεη ηελ adhoc δεκηνπξγία ξνψλ εξγαζίαο. 

ην εζσηεξηθφ ηεο θαξηέιαο αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθξηηφο ρψξνο ζπλεξγαζίαο ησλ 
εκπιεθφκελσλ ζηελ εμππεξέηεζε, ζηνλ νπνίν φζνη έρνπλ πξφζβαζε ζην αίηεκα ζα κπνξνχλ λα 
αληαιιάζζνπλ ζρφιηα, αξρεία θαη links. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηάθαλνο γηα ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ζηελ εμππεξέηεζε θαη ηαπηφρξνλα πιήξσο απνθνκκέλνο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
αηηήκαηνο πνπ είλαη νξαηέο ζηνλ ππνβάιινληα ην αίηεκα. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ αηηήκαηνο κε βάζε ηηο ζεκαληηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο (αλακνλή ελεξγεηψλ, ειιείςεηο, άθπξν, 
πξνο απάληεζε, θιεηζηφ). 

Θάζε αίηεκα ζα κπνξεί λα πξνσζεζεί ζε επφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο αιιά θαη λα επηζηξέςεη ζε 
πξνεγνχκελν, παξέρνληαο ηελ ίδηα δπλαηφηεηα θαη ζε επίπεδν νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο. 

Δπίζεο ζην εζσηεξηθφ θάζε απαληεηηθήο νκάδαο, θαη ζην πιαίζην ηεο θαξηέιαο θάζε αηηήκαηνο, ην 
πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία workorders, ήηνη ζπγθεθξηκέλσλ 
εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εμππεξέηεζεο. 

Ζ κεηάβαζε θάζε αηηήκαηνο απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε ζα πξέπεη λα κεηξηέηαη δηαθξηηηθά θαη λα 
επηηξέπεηαη ε δηακφξθσζε επηκέξνπο SLA αλά θαηάζηαζε, απφ ηα άζξνηζκα ησλ νπνίσλ ζα πξνθχπηεη 

θαη ην ζπλνιηθφ SLA θάζε ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ην SLA ζα πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη bydefault γηα ην 
ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είηε custom γηα θάζε ππεξεζία θαη κάιηζηα λα κπνξεί λα είλαη 
δηαθνξεηηθφ αλάινγα είηε ηνλ ηχπν είηε ηελ πχιε εηζφδνπ ηνπ αηηήκαηνο. 

Δληφο θάζε απαληεηηθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη πνπ ζπλεπάγνληαη θαη δηαθξηηά 

δηθαηψκαηα. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δηαρεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζα επηηξέπεη 
ηελ επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηεο εμππεξέηεζεο πνπ αθνξά ηελ απαληεηηθή ηνπ νκάδα, ηελ 

αλάζεζε αηηεκάησλ ζε κέιε ηεο απαληεηηθήο νκάδαο είηε θαηά πεξίπησζε είηε κε ηε ρξήζε θαλφλσλ 
απηφκαησλ ρξεψζεσλ (κέγηζηνο αξηζκφο αλάζεζεο αηηεκάησλ αλά άηνκν, ρξνληθή πεξίνδν εμαίξεζεο 
αηφκσλ απφ ηηο απηφκαηεο ρξεψζεηο θ.α.). 

ε φηη αθνξά ζηα απιά κέιε, απηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο 
ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ  / δηνξζψζνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί ζε πεδία ηεο θαξηέιαο αηηήκαηνο, λα παξαθνινπζνχλ εάλ ν θχθινο δσήο ηνπ αηηήκαηνο 
είλαη εληφο ηνπ ζεζπηζκέλνπ SLA θαη ηέινο λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηνλ ππνβάιινληα ην αίηεκα, 

επηζπλάπηνληαο απαληεηηθά έγγξαθα, θαηαγξάθνληαο ηελ ηειηθή απάληεζε θαη δεκνζηεχνληαο ηελ 
ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ απνζεηήξην. 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ απάληεζε αηηεκάησλ, ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
γλσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ εληφο ηεο νπνίαο ζα πεξηιακβάλνληαη ζπρλέο εξσηήζεηο θαη νη πξφηππεο 
απαληήζεηο ηνπο. Θάζε κέινο απαληεηηθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα έρεη εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηε 
γλσζηαθή βάζε κέζα απφ ηελ θαξηέια ηνπ αηηήκαηνο θαη εθφζνλ ην αίηεκα επηιχεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 
FAQ λα κπνξεί λα επηζπλάςεη ηελ απάληεζε κε απηφκαην ηξφπν. 

ην ίδην πιαίζην, ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κέινο 
απαληεηηθήο νκάδαο λα απνθηά πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ αηηεκάησλ ηνπ εμππεξεηνχκελνπ (crmmodule 
θαζψο επίζεο θαη λα κπνξεί λα ζπζρεηίδεη ην αίηεκα πνπ επεμεξγάδεηαη κε άιια αηηήκαηα πνπ έρεη 
επεμεξγαζηεί δεκηνπξγψληαο αιπζίδεο πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηνλ δηαξθή αλαζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο. 

ε φια ηα επίπεδα εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θίιηξα, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ browser κε βάζε ηηο αλάγθεο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη dashboards πνπ απφ 
ηε κία ζα απνηππψλνπλ πιήζνο αηηεκάησλ αλά θαηάζηαζε, SLA θ.α. θαη απφ ηελ άιιε ζα ιεηηνπξγνχλ 
σο ελεξγνί ζχλδεζκνη γηα ηε κεηάβαζε ζε εηδηθφ view ηνπ browser φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 
επηινγή ηνπ ρξήζηε. 

Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη, θαηά βάζε, κε ηελ δηαζχλδεζε 
παξακεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί, ήδε, θαηά ηε θάζε αξρηθνπνίεζεο ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αξρή εμαηξνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ εηζαγσγή λέσλ ρξεζηψλ, εηζαγσγή 
λέσλ αληηθεηκέλσλ εμππεξέηεζεο ή/θαη λέσλ ππεξεζηαθψλ / απαληεηηθψλ νκάδσλ. 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Φνξέα ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

δεκηνπξγία θαη απελεξγνπνίεζε ρξεζηψλ 

ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ 

αλάζεζε ξφισλ θαη ηξνπνπνίεζε απηψλ 

δεκηνπξγία ζεκαηνινγίαο εμππεξέηεζεο 

πξνζζήθε θαλαιηψλ ππνβνιήο αηηεκάησλ ζηελ πθηζηάκελε ζεκαηνινγία εμππεξέηεζεο 

απνηχπσζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Φνξέα 
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δεκηνπξγία – ηξνπνπνίεζε απαληεηηθψλ νκάδσλ εθηφο ηνπ νξγαλνγξακκαηηθνχ κνληέινπ 

ηνπνζέηεζε – αθαίξεζε – κεηαθίλεζε ρξεζηψλ ζε / απφ / πξνο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο θαη απαληεηηθέο νκάδεο εθηφο ηνπ νξγαλνγξακκαηηθνχ κνληέινπ 

ζπζρέηηζε ζεκαηνινγίαο εμππεξέηεζεο κε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ή/θαη 
απαληεηηθέο νκάδεο εθηφο ηνπ νξγαλνγξακκαηηθνχ κνληέινπ 

δηακφξθσζε – ηξνπνπνίεζε default ή θαη customSLA ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

Δπεμεξγαζία – ηξνπνπνίεζε – ελεκέξσζε δεδνκέλσλ ζηε γλσζηαθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δμαγσγή αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ Φνξέα – 
Παξαθνινχζεζε δεηθηψλ KPI‘s 

Γλσζηαθή Βάζε 

Ζ απαίηεζε γλσζηαθήο βάζεο ηνπ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλζπλίζηαηαη 
ζηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο θαηαγξαθήο θαη ηξνπνπνίεζεο έηνηκσλ απαληήζεσλ ζε ζπρλέο εξσηήζεηο 

θαη έηνηκεο απαληήζεηο γηα ηα ζέκαηα εμππεξέηεζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο γλσζηαθήο βάζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθφκα 
θαη απφ ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ην δηνηθεηηθφ έξγν ηεο Π.Η.Λ., 

ζπλδένληαο ηε ζεκαηνινγία εμππεξέηεζεο κε ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο θαη έηνηκεο απαληήζεηο. 

Σν ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζηε γλσζηαθή βάζε ηεο Δληαίαο Πιαηθφξκαο 
Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ ζα πξέπεη, εθηφο ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ, λα κπνξεί 

λα είλαη δηαζέζηκν θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο (πνιίηεο – εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ), είηε ζην 
ζχλνιν ηνπ είηε σο πξνο έλα κέξνο ηνπ. 

 

2.2.2.7 χζηεκα Πξνηππνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαιεηηνπξγεί ηφζν κε ηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο 
Δλεκέξσζεο φζν θαη κε ην χζηεκα Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ πξνθεηκέλνπ νη 
πιεξνθνξίεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη σο κνλαδηθά ζεκεία επηζχλαςεο θαηά ηελ ππνβνιή 
κηαο ςεθηαθήο αίηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αξρηθνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή κε πξνηεηλφκελν πεξηερφκελν γηα ηνπιάρηζηνλ 
δηαθφζηα (200) δηθαηνινγεηηθά. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκεξψζεο θαζψο 
θαη ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ φπσο ν Φνξέαο Έθδνζεο. 

Παξάιιεια εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ή/θαη ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζπζηήκαηα πνπ 
εθδίδνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο. 

Θάζε δηθαηνινγεηηθφ ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα ππάγεηαη ζε θαηεγνξία. 

Σέινο ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οδεγνχ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο. 

 

2.2.2.8 Δθαξκνγή Φεθηνπνίεζεο Αηηήζεσλ 

Ζ πξνζθεξφκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη εχθνιεο δεκηνπξγίαο 
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θπζηθψλ αηηήζεσλ ζε πξφηππεο ςεθηαθέο αηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ 
ηεο ΠΗΛ πνπ γλσξίδεη επηρεηξεζηαθά ηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο λα κπνξεί λα ςεθηνπνηεί δηαξθψο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Φνξέα θάζε θνξά πνπ κηα κεηαβνιή ηεο λνκνζεζίαο αίξεη 
πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη κέρξη ζήκεξα. 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαιεηηνπξγεί ηφζν κε ηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθήο Δλεκέξσζεο γηα ηελ παξαγσγή 
ηεο πξφηππεο αίηεζεο θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ππεξεζίαο φζν θαη κε ην χζηεκα 
Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα κπνξεί λα παξάμεη ηελ 
πξφηππε αίηεζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ν ζπλαιιαζζφκελνο. 
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Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεξφκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ πεδίσλ θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ παξακέηξσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πεδία γηα ηελ ζπκπιήξσζε: 

Α) αιθαξηζκεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

Β) απνθιεηζηηθά θεηκέλνπ 

Γ) απνθιεηζηηθά αξηζκψλ 

Γ) απάληεζεο ζε δηαδεπθηηθή εξψηεζε 

Δ) ελεξγνπνίεζε checkbox 

Σ) εκεξνκελίαο 

 

2.2.2.9 χζηεκα Γπλακηθήο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ & 

Δπηρεηξήζεσλ 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλακηθφ reportingmodule, ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ εηζξνέο ηνπ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη 
Αηηεκάησλ,  ηεο Δληαίαο Πιαηθφξκαο Δμππεξέηεζεο Φεθηαθψλ Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ θαη ηεο 
Δθαξκνγήο γηα Έμππλεο Θηλεηέο πζθεπέο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθηεθαλ αλσηέξσ θαη λα 
πξνρσξά ζηε ζηαηηζηηθή θαη δηαγξακκαηηθή ηνπο απεηθφληζε κε ηε ρξήζε θίιηξσλ θαη ηνλ νξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ αλαθνξάο. 

Ο ηξφπνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηα κεγέζε πνπ κεηξηνχληαη 
θάζε θνξά.  

Βαζηθά κεγέζε πνπ ζα πξέπεη λα κεηξηνχληαη ζην ζχζηεκα, επηηξέπνληαο κηα άκεζε θαη επαλάγλσζηε 
εηθφλα γηα ηηο ηάζεηο ζηελ ππνβνιή αηηεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπο είλαη ηα εμήο: 

Εήηεζε Τπεξεζηψλ 

Ζ δήηεζε ππεξεζηψλ αθνξά ζηελ απνηχπσζε ηνπ πιήζνπο ησλ αηηεκάησλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί 

απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θαλαιηψλ ζηελ Δληαία Πιαηθφξκα Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Αηηεκάησλ θαη 
Αηηήζεσλεληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη 
δεδνκέλα. ηφρνο είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζεκαηηθέο εμππεξέηεζεο κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε θαη ε 
απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηξφπν πνπ αθελφο δελ ζα πξνθαιεί ζχγρπζε θαη αθεηέξνπ ζα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα δεηνχληαη ηα δεδνκέλα 

Αληαπφθξηζε Τπεξεζηψλ 

Ζ «Αληαπφθξηζε Τπεξεζηψλ» ζα πξέπεη λα απνηππψλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εηζεξρφκελσλ 

αηηεκάησλγηα ηελ επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απαληεκέλσλ αηηεκάησλ θαζψο 
θαη ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα θιεηζηά αηηήκαηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεξρνκέλσλ γηα ηα 
ζέκαηα πςειφηεξεο δήηεζεο. 

Αλάιπζε Δμππεξέηεζεο αλά Πχιε Δηζφδνπ θαη Δπίπεδν 

Ζ Π.Η.Λ. ζθνπεχεη λα παξέρεη εμππεξέηεζε θαη κέζσ Σειεθσληθνχ Θέληξνπ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο 
πξψην επίπεδν. Χζηφζν, ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο ην Σ.Θ. δελ ζα κπνξείζεη λα εμππεξεηήζεη ην ζχλνιν 

ησλ αηηεκάησλ πνπ ζα δερηεί θαη ζα απαηηεζεί λα ηα δξνκνινγήζεη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
Φνξέα είηε απηφ απνηειεί ην πξνζσπηθφ θάπνηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο είηε κέιε κηαο adhoc 
απαληεηηθήο νκάδαο. 

Δπνκέλσο ζηελ Αλάιπζε Δμππεξέηεζεο αλά Πχιε Δηζφδνπ θαη Δπίπεδν ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ε 
πιεξνθνξία ην πιήζνο ησλ εηζεξρφκελσλ αηηεκάησλ αλά επίπεδν, ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ 

απαληήζεθαλ αλά επίπεδν θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ παξακέλνπλ αλαπάληεηα αλά 
επίπεδν. 

Αλάιπζε Σαρχηεηαο Δμππεξέηεζεο 

ηελ ελφηεηα «Αλάιπζε ηαρχηεηαο Δμππεξέηεζεο» ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο αηηεκάησλ 
πνπ επηιχζεθαλ ζε πξνδηαγεγξακκέλα ρξνληθά εχξε( «ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο απαληεκέλσλ 
αηηεκάησλ») θαη ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα εληφο ηνπ επηιεγκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ( «ρξφλνο παξακνλήο αηηεκάησλ ζε εθθξεκφηεηα»). 

Αλάιπζε Bottlenecks 
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ηελ ελφηεηα «Αλάιπζε Bottlenecks» ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ζε πξνδηαγεγξακκέλα ρξνληθά εχξε, 
αηηήκαηα πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα ζην ηέινο ηεο επηιεγκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο κε ηελ πςειφηεξε δήηεζε. 

 

2.2.2.10 χζηεκα Φεθηαθήο πλεξγαζίαο θαη Θεληξηθήο Γηαρείξηζεο Δμππεξέηεζεο 

Ζ xξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη δηπιή: αθελφο λα ιεηηνπξγεί σο ςεθηαθή πιαηθφξκα 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλεξγαδνκέλσλ αλζξψπσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Πεξηθέξεηαο θαη αθεηέξνπ λα 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηεο Πιαηθφξκαο Δλεκέξσζεο θαη 
Δμππεξέηεζεο.   

Φεθηαθή πλεξγαζία 

Ζ λεζησηηθφηεηα ηεο Π.Η.Λ. θαζηζηά εθ πξννηκίνπ δχζθνιε ηε θπζηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηκέξνπο νκνεηδψλ ή θαη κε νκνεηδψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζπλεξγαζίαο κε δνκεκέλν θαη 
νξγαλσκέλν ηξφπν. Ζ αλάγθε απηή πνιιαπιαζηάδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη 
εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη δηαζέζηκεο ιχζεηο είλαη ζπλήζσο αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, 
δπζρεξαίλνληαο ην έξγν ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ. 

Πξνο ηνχην ην δεηνχκελν χζηεκα Φεθηαθήο πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη‘ ειάρηζην ηηο 
θάησζη ιεηηνπξγίεο – δπλαηφηεηεο θαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ελζσκάησζε ζε απηψλ δηαδηθαζηψλ 

ηειεδηαζθέςεσλ θαη δηαρείξηζεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ: 

ειίδα πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζηε (UserProfilePage)   

Θάζε ζηέιερνο ή/ θαη ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο, ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα, πξέπεη 
λα απνθηά ζειίδα πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (UserProfile) νξαηή ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηελ 
ππεξεζία, κέιε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ δηθηχνπ. Κέξνο κφλν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ UserProfile πξέπεη λαα 
είλαη δεκφζην θαη νξαηφ ζε φινπο. ηελ πξνζσπηθή ζειίδα, θάζε εγγεγξακκέλνο ζηελ ππεξεζία, κπνξεί 
λα δεκνζηεχεη πξνζσπηθά επαγγεικαηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ.    

Κε ην δεκφζην profile θάζε εγγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα κπνξεί λα αλαθνηλψλεη δηαξθψο ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ, ηφζν εληφο ησλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ, φζν θαη 
ειεχζεξα ζε νκάδεο εξγαζίαο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξάγεη απηφκαηα εηθφλεο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 
εηδηθά γηα ην πξφζσπν πνπ αλαδεηνχκε. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηε ζέζε ηνπ 
ζην νξγαλφγξακκα θαη ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Θα πξέπεη αθφκε λα κπνξνχκε λα  

απεπζπλζνχκε ζην ζπλεξγάηε άκεζα, κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο επηθνηλσλίαο ή ζηνλ άκεζν 

πξντζηάκελν ηνπ. Ζ ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ profile λα πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο 
θάζε ζπλεξγαδφκελνο ζην δίθηπν  ζα κπνξεί λα αλαθνηλψλεη ζε πνηα νξγαλσηηθή κνλάδα αλήθεη, θαη κε 
πνην επηρεηξεζηαθφ αληηθείκελν αζρνιείηαη, ψζηε λα ηνλ εληνπίδνπλ εχθνια άιινη εξγαδφκελνη θαη λα 
εθθηλνχλ ςεθηαθέο ζπλεδξίεο καδί ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο.   

Δπηθνηλσλία   

Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη κελνχ επηθνηλσλίαο ηνπ  ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη:   

Γεκφζηνπο  πίλαθεο ζπλεξγαζίαο (Wall-Dashboards) ζηνπο  νπνίνπο ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ζπλεξγάηεο  
ζην δίθηπν. ηνπο δεκφζηνπο πίλαθεο ζπλεξγαζίαο, νη ππάιιεινη λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη  ςεθηαθφ  
πεξηερφκελν,   δηθήο  ηνπο  παξαγσγήο  ή λα αλαπαξάγνπλ πεξηερφκελν ηνπ δηθηχνπ ή θαη ηνπ 
internet. Φεθηαθφ πεξηερφκελν θάζε κνξθήο νξγαλσκέλα θαη άκεζα πνπ κπνξεί λα είλαη:   

Τπεξεζηαθά Έγγξαθα   

Τπνινγηζηηθά Φχιια Δξγαζίαο    

Δηαηξηθέο Παξνπζηάζεηο   

PDF Management Reports   

Αξρεία ήρνπ 

Αξρεία βίληεν 

Δηθφλεο –θσηνγξαθίεο θαη ζρέδηα   

Γηεπζχλζεηο ηζηφηνπσλ (URL) κε δηαζέζηκν πεξηερφκελν 

Πιεξνθνξίεο απφ ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα   
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Δπηπξφζζεηα, γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κε κελχκαηα ή γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο νη 
ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ κελπκάησλ, ζην νπνίν λα είλαη εθηθηή ε 
επηζχλαςε αξρείσλ πξνο έηνηκεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ.    

Δθηφο ησλ αλσηέξσ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, απαηηεηή είλαη θαη ε επηθνηλσλία κε άκεζα κελχκαηα (chat). 

Οη ζπλεξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα  έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ 
(instantmessages) απφ ην ππεξεζηαθφ αζθαιέο δίθηπν, ιχλνληαο πνιιά ζέκαηα γηα ηα νπνία κέρξη 
ζήκεξα αληάιιαζζαλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθσλήκαηα ή αθφκα θαη επηζηνιέο.    

πλεξγαζίεο  

Όινη νη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα ζα είλαη ελ δπλάκεη ζπλεξγάηεο. Οη ζπλεξγαζίεο πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνζηνιέο θαη απνδνρέο πξνζθιήζεσλ ζπλεξγαζίαο. Θάζε 
ζπλεξγαζία λα κπνξεί λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο, νπφηε νη ζπλεξγάηεο λα 

κνηξάδνληαη θνηλφ πίλαθα ζπλεξγαζίαο θαη λα απνθηνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ν έλαο ζηηο πξνζσπηθέο 
ζειίδεο ηνπ άιινπ ή πεξηζηαζηαθήο (adhoc) ζπλεξγαζίαο.   

Σν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα ζα ζπλζέηνπλ ηελ θνηλή Αηδέληα Δπηθνηλσλίαο 
φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Απφ ηελ θνηλφρξεζηε Αηδέληα επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

απνζηέιινληαη πξνζθιήζεηο ζπλεξγαζίαο, ηηο νπνίεο ν θάζε εξγαδφκελνο ηηο παξαιακβάλεη ζε εηδηθφ 
ρψξν, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αμηνινγήζεη, λα απνδερζεί, λα αξλεζεί ή λα κεηαθέξεη ρξνληθά αξγφηεξα 

ηελ απφθαζε ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ απνζηνιέα ηεο πξφζθιεζεο ζπλεξγαζίαο.   

ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνζέζεσλ, ησλ ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ζεκάησλ θαη 
αηηεκάησλ νη πξνζθιήζεηο ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ην δηθαίσκα άκεζεο πξφζβαζεο ζε 
ςεθηαθφ πεξηερφκελν.   

Φεθηαθέο Τπνζέζεηο (CaseManagement)   

Ζ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε «θαθέινπο εξγαζίαο»   

Ο θάθεινο θάζε ππφζεζεο ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη έγγξαθα, ζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ερεηηθά 

απνζπάζκαηα, θσηνγξαθίεο, video, ππνινγηζηηθά θχιια θαη θάζε κνξθήο ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη 
θπζηθά ηδησηηθνχο πίλαθεο ζπλεξγαζίαο.   

Ζ Γνκή νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ηξία 
επίπεδα πξνζνκνηψλνληαο ηηο βηβιηνζήθεο θαθέισλ κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη κεγάινη 
γξαθεηνθξαηηθνί νξγαληζκνί:   

Φεθηαθνί Θαηάινγνη Τπνζέζεσλ   

Φεθηαθνί Φάθεινη Τπνζέζεσλ    

Φεθηαθέο Τπνζέζεηο   

 

Θάζε ςεθηαθή ππφζεζε ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απφ ην ρεηξηζηή ηεο, λα 
ιακβάλεη φλνκα – ζέκα θαη φλνκα θαθέινπ θαη θαηαιφγνπ απφ ην ρεηξηζηή θαη λα αξρεηνζεηείηαη ηφζν 
γηα γξήγνξε αλαδήηεζε, φζν θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεκαηνινγηθήο ζπλάθεηαο πεξηερνκέλνπ.   

Θάζε ςεθηαθή ππφζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πίλαθα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ππφζεζε, θαθέινπο αξρείσλ 
ζπλεξγαζίαο, δειαδή ησλ αξρείσλ πνπ αληαιιάζζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε κνξθή post, αιιά θαη 
εηδηθά directories αξρείσλ πνπ ζα δηαθξίλνληαη ζε θαθέινπο αξρείσλ πξνο επεμεξγαζία, θαθέινπο 
αξρείσλ παξαδνηέσλ θαη θαθέινπο αξρείσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο επηρεηξεζηαθήο 
γλψζεο ηελ νπνία ζα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπλεξγάηεο σο θνηλή επηρεηξεζηαθή 
γλψζε.   

Σν πεξηερφκελν θάζε ςεθηαθνχ θαθέινπ πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ, εθφζνλ ηνπο έρνπλ απνδνζεί δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ.  Οη ζπλεξγάηεο ζηηο ςεθηαθέο ππνζέζεηο 
ζα έρνπλ ξφινπο λα επηβιέπνπλ ή λα παξάγνπλ εληφο ηεο ςεθηαθήο ππφζεζεο.   

Οκάδεο (Groups)    

Δθηφο ησλ ππεξεζηαθψλ ξφισλ πνπ πξνβιέπεη ην νξγαλφγξακκα ε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
γίλεη θαη ζε groups (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) . Οη ζπλεξγάηεο  ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 
ρψξνπο ζπλεξγαζίαο κε βάζε ην ζέκα ζπλεξγαζίαο. Σν ζέκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα έρεη ζπλέρεηα θαη 
ρξνληθή δηάξθεηα θαη δελ εμαληιείηαη ζην πιαίζην κηαο ππφζεζεο.   
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ηα δεκφζηα groups νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηνχλ νη ζπλεξγαδφκελνη (collaborators) ζα πξέπεη λα είλαη 
νξαηέο ζε φιν ην δίθηπν, αιιά γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζην group θαη λα κπνξεί λα πάξεη ζέζε ζηε 

ζεκαηνινγία ηνπ, ζα απαηηείηαη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα.   

ηα ηδησηηθά groups νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληαιιάζζνληαη δελ πξέπεη λα είλαη νξαηέο ζε κε 
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, θαη απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην group γηα λα έρεη θάπνηνο δηθαηψκαηα  

αλάγλσζεο θαη εγξαθήο ζην πεξηερφκελν ηνπ.   

Σφζν νη Θπξίδεο, φζν θαη ηα Groups ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ιίζηεο 
απνδεθηψλ γηα καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ ή γηα καδηθή δηαρείξηζε ρξεζηψλ ζην πιαίζην εγγξάθνπ, 
ππφζεζεο, Issue ή ticket.    

Πίλαθαο ειέγρνπ αλαθνηλψζεσλ (NotificationControlPanel )  

ην βαζκφ πνπ νη δηεξγαζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα κέζα απφ ην παξφλ ζχζηεκα είλαη πνιιέο, 
θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη NotificationControlPanel πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηα γεγνλφηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα πινεγνχληαη απφ ζειίδα ζε ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δλνπνηεκέλε επηθνηλσλία – Παξνπζία    

Εεηνχκελν είλαη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ λα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα νξίδνπλ νη ίδηνη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπο γηα ζπλεξγαζία, ζην βαζκφ πνπ δηάθνξεο ζπλζήθεο κπνξεί λα ηνπο αλαγθάδνπλ ζε δεδνκέλεο 
ζηηγκέο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο λα κελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ.   

Σα επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο πξέπεη λα είλαη:   

Γηαζέζηκνο, πξνζσξηλά απαζρνιεκέλνο, απαζρνιεκέλνο θαη εθηφο ζπζηήκαηνο.   

Θάζε έλα απφ ηα επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο πξέπεη λα παξάγεη κηα έλδεημε ζηελ θσηνγξαθία ηνπο, φπνπ 
απηή δεκνζηεχεηαη.   

Σέινο ζην πιαίζην ηεο εληαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο θη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ην 
ζχζηεκα ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη κε ην CallCenter ηεο Πεξηθέξεηαο.    

Θεληξηθή Γηαρείξηζε Δμππεξέηεζεο 

Σν δεηνχκελν ζχζηεκα Φεθηαθήο πλεξγαζίαο ζα αμηνπνηεζεί κεηαμχ άιισλ θαη σο ζχζηεκα 
επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ 
πακεηξνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ζηε ρξήζε. 

Χο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο γηα ην 

ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Πιαηθφξκα Πνιπθαλαιηθήο Δλεκέξσζεο θαη 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο είηε γηα θάπνηεο απφ απηέο λα αλαδξνκνινγεί 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηα επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθά πεξηβάιινληα, εθφζνλ πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά. 

Δηδηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο πνπ απαηηνχληαη είλαη: 

1. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε Υξεζηψλ 

ην ζθέινο ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζα πξέπεη νη αξκφδηνη δηαρεηξηζηέο λα 
δεκηνπξγήζνπλ λένπο ρξήζηεο, λα πξνβνχλ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ ππεξεζηαθή κνλάδα ζηελ 
νπνία ππάγνληαη, λα θαηαρσξήζνπλ ηα επηκέξνπο πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Σν 
ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

ε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ελφο ρξήζηε 

2. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε Οκάδσλ 

Κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηελ Δληαία Πιαηθφξκα Φεθηαθήο 
Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ θαη Αηηεκάησλ αιιά θαη ζηελ παξάγξαθν ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο πνπ αθνξά 
ζηηο Οκάδεο (Groups) ζα πξέπεη ν Γηαρεηξηζηήο λα κπνξεί λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπο, ζηελ πξνζζαθαίξεζε δηαρεηξηζηψλ θαη κειψλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ 

απελεξγνπνίεζή ηνπο. 

 

2.3 Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο κεηαθνξψλ ηεο ΠΗΛ 

2.3.1 Γεληθά 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε απνηειεί ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε δεκφζηαο ππεξεζίαο κε κεγάιε 
αλάγθεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ηεο, ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
θαη ησλ πνηθίιισλ ζπλαιιαγψλ κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ζε έλα επξχηεξν πεδίν εθαξκνγψλ: απφ ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ, ζηηο κεηαβηβάζεηο αδεηψλ ή νρεκάησλ, ηελ έθδνζε θαη ηξνπνπνηήζεηο 
πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, ηηο κεηαβηβάζεηο, θ.α. 

Οη ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζα μεθηλήζνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε Κειέηε Δθαξκνγήο φπνπ θαη ζα θαζνξηζηνχλ φιεο νη 
ηερληθέο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ Κειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη  γξακκνγξαθεκέλν ππφδεηγκα 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ αξρηθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη 
ηα κεηαδεδνκέλα ησλ ζαξψζεσλ. 

Σα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηεο 
Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ ηεο ΠΗΛ είλαη ηα αθφινπζα: 

Πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε. 

Φεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 

Δπεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζε ζηαζκφ επεμεξγαζίαο αλ απαηηείηαη (δηφξζσζε ρξσκάησλ, γεσκεηξίαο 

θ.ιπ.) θαη απνζήθεπζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο. 

Σεθκεξίσζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζην ρψξν πνπ ζα νξίζεη ν 

Φνξέαο Τινπνίεζεο ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Τπελζπκίδεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εμνπιηζκφο  αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ιεηηνπξγεί κε δηθή ηνπ επζχλε. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα 
ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη, ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ζε πεξίπησζε θζνξάο θαη θαηαπφλεζεο, ε νπνία επηδξά 
αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζνηηθή παξαγσγή. 

Σα ςεθηαθά έγγξαθα ζα απνηεινχλ αθξηβή αληίηππα ησλ πξσηφηππσλ ηεθκεξίσλ αλεμάξηεηα απφ ην 
κέγεζφο ηνπο, ην είδνο ραξηηνχ, ην ρξσκαηηζκφ ηνπο, δηπιέο φςεηο, βηβιηνδεζίεο θιπ. Ζ ςεθηνπνίεζε 
ζα ιάβεη ρψξα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΗΛ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ςεθηαθφ πιηθφ ζα ηξνθνδνηεί ηνλ 
Πιεξνθνξηαθφ θφµβν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα απνηειεί µηα 
νινθιεξσκέλε ιχζε ηελ νπνία ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο πνπ ζα δηαζθαιίδεη πςειφηαηα επίπεδα 
πνηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζην ρξνληθφ πιαίζην θαη 
ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Πξνθήξπμε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ν απαξαίηεηνο πνζνηηθά θαη απφ πιεπξάο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκφο θαη ην 
θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνδηαγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηηο πξνζθνξέο ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη ζηε ιχζε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

Φεθηνπνίεζε ζην ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΠΗΛ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ εμφδσλ µεηαθίλεζεο 
πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θιπ.). 

Υξήζε ελδεδεηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαηά ηα δηεζλή πξφηππα. 

Υξήζε εμνπιηζκνχ ςεθηνπνίεζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δηαζθαιίζεη αθξηβή αληίγξαθα 
πςειήο πνηφηεηαο ρξψκαηνο, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη θεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζµηθνχ (software) θαη ηνπ πιηθνχ (hardware), πνπ δηαζθαιίδνπλ ςεθηνπνίεζε 
εγγξάθσλ πςειήο πνηφηεηαο: 

ππεξθείκελνο ζαξσηήο 

ζχζηεκα εμηζνξξφπεζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ βηβιίνπ γηα επίπεδν απνηέιεζκα 

despeckle (θαζαξηζκφο εληχπνπ απφ θνπθθίδεο) 

θαζαξηζκφο εληχπνπ απφ ζθνπξφηεηα, θηηξίληζκα θιπ. 

deskewing (επζπγξάµµηζε ηεο ζαξσκέλεο εηθφλαο) 

cropping (απνζήθεπζε σθέιηκεο εηθφλαο, µεηαβιεηά πεξηζψξηα θιπ.) 

πςειέο αλαιχζεηο ζάξσζεο 

δπλαηφηεηα ςεθηνπνίεζεο ηεθκεξίσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

Σήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο µε ζθνπφ ην κεδεληζκφ ηνπ θηλδχλνπ νιηθήο ή 
µεξηθήο απψιεηαο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 
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2.3.2 Πεξηγξαθή πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε 

Σα µεγέζε ησλ πξνο ςεθηνπνίεζε ζειίδσλ, φισλ ησλ πξναλαθεξφµελσλ θαηεγνξηψλ, πνηθίινπλ απφ 
µέγεζνο Α4 έσο Α1. O φγθνο ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ αλέξρεηαη ζε 90.000 θαθέισλ απφ ην 
ζχλνιν ησλ πεξίπνπ 700.000 θαθέισλ ππνζέζεσλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε έγραξηε κνξθή ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηαθνξά εγγξάθσλ απφ ηελ έγραξηε κνξθή ζηε 
ςεθηαθή (ζθαλάξηζκα). Ζ νινθιεξσκέλε ςεθηνπνίεζε απαηηεί επηζηεκνληθή κειέηε θαη εθαξκνγή πνπ 
πεξηιακβάλεη πνιχ απζηεξά πξσηφθνιια ηεο επηζηήκεο ηεο αξρεηνλνκίαο. ηελ ινγηθή απηή ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ αξρείνπ θαη κε ζαθή νξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, γηα ηα νπνία ζα γίλεη ελεκέξσζε 
ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 

 

2.3.3 Τπεξεζίεο Φεθηνπνίεζεο 

Οη απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 
πεξηέρεηαη ζην αξρεηαθφ πιηθφ, ηελ πξνζηαζία ησλ πξσηφηππσλ θαη ηελ πνηνηηθή αλαπαξαγσγή ηνπο ζε 

ειεθηξνληθά θαη έληππα µέζα. 

Γεληθά νη εξγαζίεο θαη ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, 

αλάινγα κε ην πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθφ θαη ζα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηνπο νδεγνχο θαιήο 
πξαθηηθήο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ γηα ηνπο 
ζαξσηέο, θαζψο θαη γηα ην ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη απαξαηηήησο 
ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα απηά, ελψ εάλ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραλέο ή ζπζθεπέο άιιεο απφ απηέο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα ή αλψηεξα 
απφ απηά ησλ ζπζθεπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα παξαδνζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. 

Θαζψο ηα ηεθκήξηα πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ είλαη βηβιηνδεηεκέλνη ηφκνη, έγγξαθα θαη ράξηεο θιπ., ζα 
πξέπεη λα ιεθζεί µέξηµλα γηα ηελ ςεθηαθή απνηχπσζή ηνπο ζε θαηάιιεια αληίγξαθα αλάινγα µε ηε 
θπζηθή µνξθή ηνπ θάζε ηεθκεξίνπ. Δπηζπκεηή είλαη ε θαηά πεξίπησζε βειηηζηνπνίεζε ησλ αξρείσλ 
αλάινγα µε ηνλ ηχπν ηνπο. Οη σο άλσ αλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ζα πινπνηεζνχλ µε ηελ απφιπηε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ ςεθηνπνίεζε πξέπεη λα παξάγεη ηνπιάρηζηνλ έλα αξρείν πνπ ππέρεη ζέζε ςεθηαθνχ πξσηνηχπνπ. 
Δπίζεο, πέξα απφ ην ςεθηαθφ ππνθαηάζηαην απαηηείηαη λα δεκηνπξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ άιιεο δπν 

εθδνρέο ηνπ: µηα εηθφλα θαηάιιειε γηα πξφζβαζε απφ ην ∆ηαδίθηπν θαη µηα εηθφλα ζε ζκίθξπλζε γηα 
πξνεπηζθφπεζε. Σν ςεθηαθφ  ππνθαηάζηαην ζπληζηάηαη λα απνζεθεχεηαη ζε µνξθήTIFF ρσξίο 

 

ζπκπίεζε, νη εηθφλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξφζβαζε απφ ην ∆ηαδίθηπν ζε JPEG ή PNG θαη νη 
ζκηθξχλζεηο ζε JPEG ή GIF, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιινη ηχπνη αξρείσλ. 

Ζ ςεθηαθή απνηχπσζε (µε ζαξσηή ή µε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή µεραλή) λα γίλεη ζηε µέγηζηε αλάιπζε 

πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ρσξίο απψιεηα ηεο αλαγλσζηκφηεηαο, 
ζχκθσλα µε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο ζε Δπξψπε, Ζ.Π.Α. θαη αιινχ. 

Ζ πδαηνζήµαλζε µε νξαηά θαη/ή αφξαηα πδαηφζεµα απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο δηαδηθαζίαο 
ςεθηνπνίεζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ςεθηνπνίεζε θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ. Ο 
ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηδηαίηεξα εππαζψλ αληηθεηκέλσλ, πξέπεη λα πεξηγξαθεί ξεηά απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα 
ηελ απνθπγή θζνξψλ θαη θαηαζηξνθψλ. 

Ηδηαίηεξε επίζεο πξνζνρή θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δνζεί θαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα µεηαρεηξηζηεί ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

«ζθηάο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακππιφηεηα βηβιηνδεζίαο, ζε ζθηρηά δεκέλνπο θαη παιηνχο ηφκνπο 
θαζψο θαη ηελ βειηίσζε αλαγλσζηµφηεηαο ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξηνρή. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ θαη λα ηεθµεξηψζνπλ ηφζν ηηο ελέξγεηεο, 
φζν θαη ηελ αθνινπζνχκελε µεζνδνινγία θαη ηνλ αλαιπηηθφ εμνπιηζκφ ή θαη ινγηζκηθφ πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηήζνπλ. Ζ κεζνδνινγίαςεθηνπνίεζεο ηδηαίηεξα εππαζψλ ηεθµεξίσλ πξέπεη λα µειεηεζεί γηα 

ηελ απνθπγή θζνξψλ ή πηζαλψλ θαηαζηξνθψλ ζηα πξσηφηππα, θαη σο εθ ηνχηνπ βαζκνινγείηαη. 
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Πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ηα ςεθηαθά αξρεία ηα νπνία ζα απνζεθεπηνχλ ζχκθσλα µε 
ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Θπξίσο Φεθηνπνίεζεο ζα δηεμαρζνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή νξγάλσζή ηεο θαη νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηε Κειέηε 
Δθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο κεζνδνινγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ 
ςεθηνπνίεζεο, θαζψο θαη λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, βαζηζκέλε ζηα δηεζλή πξφηππα, γηα 
ηελ ςεθηνπνίεζε απηή θαζ‘ απηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΠΔ. 

Ζ νκάδα ςεθηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ ςεθηνπνίεζε θαη 
ηεθκεξίσζε ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΗΛ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηνπο 
αξκφδηνπο ππεχζπλνπο θαη ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΠΗΛ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ηφζν 
ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηεο νκάδαο ςεθηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη ηελ 
πιήξε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
είηε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα είηε λα έρεη θαηαξηηζηεί θαηάιιεια. Λα ππάξρεη έλαο 

«ππξήλαο» πξνζσπηθνχ µε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζην έξγν. 

Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ ε νκάδα 
εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αλαιάβεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΗΛ κε ηηο αλάγθεο 
θαη ηηο ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε φισλ ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ θαη 
ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, έηζη ψζηε 
λα δηαζθαιηζζεί ν κειινληηθφο εκπινπηηζκφο ησλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο. 

 

Υψξνο εξγαζίαο 

Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΗΛ ζα γίλεη ηνπηθά ζε ρψξν πνπ ζα δηαµνξθψζεη θαη ζα παξαρσξήζεη 
ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ζηηο θηηξηαθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο είηε ζε 
άιιν θαηάιιειν ρψξν πνπ ε ΠΗΛ ζα απνθαζίζεη. 

Ωξάξην εξγαζίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα µπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ρψξν ςεθηνπνίεζεο θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΗΛ, 
γηα φινπο ηνπο µήλεο ηνπ έηνπο. Ζ παξνπζία ππαιιήινπ ηεο ΠΗΛ ζην ρψξν ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη 

ππνρξεσηηθή θαηά ηηο ψξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

∆ηαδηθαζίαςεθηνπνίεζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα ελεµεξψλεη απφ ηελ πξνεγνχµελεεµέξα ηνλ επηθεθαιή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο ΠΗΛ 
γηα ην πιηθφ πνπ ζα ςεθηνπνηεζεί θαη ν ηειεπηαίνο ζα θξνληίδεη γηα ηε δηαζεζηµφηεηά ηνπ ζην ρψξν 
ςεθηνπνίεζεο. Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ην πξνο 
ςεθηνπνίεζε πιηθφ ζηνλ αξµφδην ππάιιειν, ν νπνίνο αθνχ ειέγμεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ ζα έρεη ηε 
µέξηµλα επαλαηνπνζέηεζήο ηνπ. 

Υεηξηζµφο πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε 

Κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ςεθηνπνηεζεί είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε µεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Ζ ρξήζε 
ηνπ θαη νπνηαδήπνηε µνξθή αλαπαξαγσγήο ηνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. Πξέπεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζήο ηνπ λα ρξεζηµνπνηείηαη µε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ ηξφπν γηα 
λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε βιαπηηθή επίδξαζε επί ησλ θεηµέλσλ, ησλ εηθφλσλ θαη ηε βηβιηνδέηεζε. 
Θαηά ην ρεηξηζµφ ησλ ηεθµεξίσλ πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ, νη εξγαδφµελνη ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ελήµεξνη φηη απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε θζνξά ησλ ππφ ςεθηνπνίεζεηεθµεξίσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία 
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ. 

Δμνπιηζµφο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ ςεθηνπνίεζε 

Γηα ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ, Ο αθξηβήο αξηζκφο 
ησλ ζαξσηψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ (εμππεξεηεηέο (servers), ζηαζκνί εξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ζαξσηψλ, ζηαζκνί εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ηεθκεξίσζεο, ζπζθεπέο απνζήθεπζεο 
θ.α.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ. ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάινπλ νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ 
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επαθξηβψο ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ν ζπλνιηθφο πξνγξαµµαηηζµφο ησλ 
εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο µε βάζε ην ρξνλνδηάγξαµµα ηνπ έξγνπ. 

Ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηεο 
νκάδαο ςεθηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, 

ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Πξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο 

Ζ ςεθηνπνίεζε ζα πξαγµαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν µε ρξήζε θαηάιιεισλ εμεηδηθεπκέλσλ ζαξσηψλ 
γηα βηβιία, έγγξαθα θαη ράξηεο θιπ. 

Ζ ζάξσζε, εθ‘ φζνλ ε µνξθή θαη ην µέγεζνο ηνπ ςεθηνπνηνχµελνπ ηεθκεξίνπ ην επηηξέπνπλ, µπνξεί 
λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ αξηζηεξή θαη δεμηά ζειίδα ελφο αλνηθηνχ εληχπνπ ή βηβιίνπ. 

H ειάρηζηα απνδεθηή νπηηθή αλάιπζε αλά κέγεζνο πξσηνηχπνπ θαη ην βάζνο ρξψκαηνο δίλνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

Σν πξντφλ ηεο ςεθηνπνίεζεο ζπληζηάηαη λα απνζεθεχεηαη ζε µνξθήTIFF ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη 
άιινη ηχπνη αξρείσλ. . Οη δηαζηάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ππνθαηάζηαηνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία 
ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη ίδηεο (1:1) µε απηέο ηνπ ηεθκεξίνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνθχςνπλ θαη αληίγξαθα 

µε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο θαη δηαζηάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

∆ηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο. ηηο πξνζθνξέο ηνπο 
νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη µπνξνχλ λα πξνηείλνπλ µεγαιχηεξε αλάιπζε ή βάζνο ρξψκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε πξνηεηλφµελε ιχζε ζα είλαη ζπµβαηή µε ην ρξνλνδηάγξαµµα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έξγνπ. 

Απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη: 

• ∆ηαρσξηζµφο ζειίδσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ζάξσζεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο ζειίδαο ελφο 

αλνηθηνχ εληχπνπ ή βηβιίνπ. 

• ∆ηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ ψζηε λα πξνζνκνηψλνπλ αθξηβέζηεξα ζην πξσηφηππν. 

• Απνθνπή ησλ πεξηζσξίσλ γχξσ απφ ην ηεθκήξην. 

• Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ, φηαλ απαηηείηαη. 

• Πεξηνξηζµφο ηεο θχξησζεο πνπ νθείιεηαη ζηε βηβιηνδεζία. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ην ινγηζκηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθψλ αλαηχπσλ ησλ ηεθκεξίσλ θαη λα πξνδηαγξάςνπλ 
ιεπηνκεξψο ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

Φεθηαθά ππνθαηάζηαηα θαη αληίγξαθα 

Σν θχξην πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη ηα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα ζε πςειή αλάιπζε. 

Κεηά απφ ηε δεµηνπξγία ηνπο απφ ηνλ ζαξσηή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζα απνζεθεχνληαη ζε 
µνξθήTIFF ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιινη ηχπνη αξρείσλ. µε δηάζηαζε, αλάιπζε θαη βάζνο ρξψµαηνο 
ίδην µε απηφ πνπ έγηλε ε ςεθηνπνίεζε. Δίλαη δπλαηφλ πξνθεηµέλνπ λα µεησζνχλ νη αλάγθεο ζε 

απνζεθεπηηθφ ρψξν λα ρξεζηµνπνηεζεί θάπνηνο µε απσιεζηηθφο (lossless) αιγφξηζµνοζπµπίεζεο (π.ρ. 
LZW), ν νπνίνο λα ππνζηεξίδεηαη απφ επξέσο δηαδεδνµέλεοεθαξµνγέο. 

Απφ ηα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα ζα δεµηνπξγεζνχλ επίζεο ςεθηαθά αληίγξαθα µε ραµειφηεξεο 
αλαιχζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αξρεία. πγθεθξηµέλα ηα ςεθηαθά αληίγξαθα πνπ ζα 
δεµηνπξγεζνχλ είλαη: 
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• αξρεία πξνβνιήο µέζσ δηαδηθηχνπ (ηχπνπ JPEG, αλάιπζεο 150 dpi, βάζνπο ρξψµαηνο 8 ή 24 
bit, δηάζηαζεο ίζεο µε ην πξσηφηππν). 

• αξρεία πξνεπηζθφπεζεο (ηχπνπ JPEG, αλάιπζεο 72 dpi, βάζνπο ρξψµαηνο 8 ή 24 bit, µεγέζνπο 
200 pixels ζηε µέγηζηε δηάζηαζε). 

Πξνδηαγξαθέο πδαηνγξάθεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ΠΗΛ ζα αθνινπζεζεί ε 
εμήο πνιηηηθή πδαηνγξάθεζεο: 

Σν ζχλνιν ησλ αξρείσλ πξνβνιήο θαη πξνεπηζθφπεζεο ζα πεξηιακβάλεη νξαηή πδαηνγξάθεζε µε 
ινγφηππν ηεο ΠΗΛ. ηφρνο είλαη λα θαίλεηαη απφ πνπ πξνέξρεηαη ην αξρείν ρσξίο σζηφζν λα θαζίζηαηαη 
δπζαλάγλσζην. Οη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο πδαηνγξάθεζεο (ζέζε, θσηεηλφηεηα θ.ιπ.) ζα πξνθχςνπλ 
ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ Αλάδνρν µεηά απφ δνθηκέο ζε ςεθηνπνηεµέλν πιηθφ. ηα αξρεία πςειήο 
αλάιπζεο ζα εθαξκνζζεί µε νξαηή πδαηνγξάθεζε µε πξνζζήθε πδαηνγξαθεµάησλ αλζεθηηθψλ ζε 

δηάθνξεο µνξθέο αιινηψζεσλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο φπσο θνπή, θηιηξάξηζκα, ζπκπίεζε ή αληηθαηάζηαζε 
µεξψλ ηεο. Σν ινγηζκηθφ πδαηνγξάθεζεο θαη ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ. 

Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο 

Κε ηελ παξάδνζε ησλ ςεθηνπνηεµέλσλ αξρείσλ ζα πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΠΠΔ ηνπ έξγνπ 
δεηγµαηνιεπηηθφο έιεγρνο, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε πιεξφηεηα θαη 

ε πνηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ ππνθαηάζηαησλ θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπο ζχκθσλα µε ηηο ηεζείζεο 
πξνδηαγξαθέο (αλάιπζε, βάζνο ρξψκαηνο, πνηφηεηα εηθφλσλ, πιεξφηεηα αξρείσλ, νλνκαηνινγία ησλ 
αξρείσλ, αθξηβή µεηαδεδνµέλα θ.ιπ.). 

Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηεθκεξίσλ ςεθηνπνίεζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίδεη γηα ηε ζπρλή δεκηνπξγία θαη θχιαμε αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο, ψζηε λα απνθεπρζεί κε θάζε ηξφπν ν θίλδπλνο 
απψιεηαο ησλ αληηγξάθσλ εμαηηίαο θάπνηνπ κεραληθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε επαλαςεθηνπνίεζε ήδε 

ςεθηνπνηεκέλσλ πξσηνηχπσλ. 

Κέρξη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ 
ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 

Κεηά, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ ΔΠΠΔ κηα ζεηξά κε ζθιεξνχο δίζθνπο κε φιν ην ςεθηνπνηεκέλν 
πιηθφ σο αληίγξαθν αζθαιείαο. Κέρξη ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

θχιαμε ηνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο. 

 

2.3.4 Σεθκεξίσζε 

Γεληθά 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζεο ηεθκεξίσζεο ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο Κειέηεο Δθαξκνγήο απφ 
ηνλ Αλάδνρν. 

Σεθκεξίσζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη πξνζαξκνγή ηεθκεξίσλ θαη ηελ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε ησλ 

ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αξρείσλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ θαη ησλ πξσηνηχπσλ ηεθκεξίσλ ησλ βηβιηνζεθψλ ν Αλάδνρνο µε ρξήζε θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ ζα εηζάγεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ µνλαδηαία ην θάζε ηεθκήξην, βάζεη 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαινγνγξάθεζεο ηεο ΠΗΛ. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε ησλ αξρείσλ µε ηηο 
πιεξνθνξίεο ηεθκεξίσζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ηεθκήξην ζην ζχζηεκα θαηαινγνγξάθεζεο ηεο ΠΗΛ. 

Σφζν ηα ηερληθά κεηαδεδνκέλα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ φζν θαη ηα Κεηαδεδνκέλα 
γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ςεθηαθνχ 

 

πεξηερνκέλνπ, ηα επηρεηξεζηαθά κεηαδεδνκέλα θαη ηα Κεηαδεδνκέλα δηαθχιαμεο ζα θαζνξηζηνχλ ζηε 
Κειέηε Δθαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΗΛ. 
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Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα πινπνηήζεη ην έξγν ηεο ηεθκεξίσζεο µε εηδηθεπκέλν 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πιηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαζηεί πξνζβάζηκν ην πιηθφ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε 
ησλ αληηθεηκέλσλ ζπληζηάηαη λα αθνινπζνχληαη αλνηθηά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα 
µεηαδεδνµέλσλ, φπσο ην ResourceDescriptionFramework (RDF), ην DublinCore, MARC. Ζ ηεθκεξίσζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζα επηηειείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε 
ζπλδπαζκνχο ηαμνλνκηψλ θαη ιεμηθψλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν εμππεξεηνχληαη κε βέιηηζην ηξφπν νη 
αλάγθεο γηα ηαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο 
εθαξκνγέο πνπ πξέπεη λα παξέρεη ε δηαδηθηπαθή πχιε. Σα κεηαδεδνκέλα πνιιψλ έξγσλ ςεθηνπνίεζεο 
επηδηψθεηαη λα είλαη δηαζέζηκα ζε παξνρείο ππεξεζηψλ. Έηζη ζπλίζηαηαη ην πξσηφθνιιν OAI-PMH 
(OpenArchivesInitiativeforMetadataHarvesting), ην νπνίν ιεηηνπξγεί αθξηβψο πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε. 

ηελ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ζα ιεθζνχλ ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. 

Ζ ηεθκεξίσζε ζα ιάβεη ππφςε ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ήδε απνζεθεπκέλα ζηα 
ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο ΠΗΛ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηεθκεξίσζε έρεη ήδε μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη 
απφ ηελ ππεξεζία. Ζ Τπεξεζία έρεη αλαπηχμεη εθαξκνγή επξεηεξίαζεο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εγγξάθσλ. 

Απνζήθεπζε 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ µεηαδεδνµέλσλ µε 
δπλαηφηεηα : 

 Απνδνηηθήο πκπίεζεο γηα Δμνηθνλφκεζε Απνζεθεπηηθψλ Πφξσλ ρσξίο Απψιεηα ηεο Αξρηθήο 
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Πνηφηεηαο ησλ Φεθηαθψλ Αληηγξάθσλ 

 Δπηπιένλ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζπκπηεζκέλσλ αληηγξάθσλ µηθξφηεξνπ φγθνπ / 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο γηα γξήγνξε επηζθφπεζε ησλ ηεθκεξίσλ θαη δηάζεζή ηνπο ζην internet. 
Σα αληίγξαθα απηά ζα είλαη πιήξσο δηαζπλδεκέλα ζηε ινγηθή νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ φπσο θαη 
ε αξρηθή ςεθηαθή έθδνζε ησλ ηεθκεξίσλ θαη ζα µνηξάδνληαη απηνκάησο ηα ίδηα µεηαδεδνµέλα. 

 δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ηεθκεξίνπ ζε ςεθηαθή µνξθή θεηκέλνπ 
(ηνπιάρηζηνλ αξρεία pdf). Απηά ηα ςεθηαθά αξρεία ζα ελζσκαηψλνληαη ζηελ εγγξαθή ηνπ 
αξρηθνχ ηεθκεξίνπ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα µπνξεί λα επηιέμεη ηε µνξθή εηθφλαο (αλ ζέιεη λα 
δεη ην ηεθκήξην) ή ηε µνξθή θεηκέλνπ (αλ απιά ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη µέξνο ηνπ θεηκέλνπ). 

Όπσο πεξηεγξάθεθε θαη πξηλ, ηα αξρεία απηά ζα πξέπεη λα «θιεξνλνκνχλ» φια ηα 
µεηαδεδνµέλα ηνπ αξρηθνχ ηεθµεξίνπ. 

 Θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη µεηαδεδνµέλσλ βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο Αθεξαηφηεηαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ µε ηελ 
εθαξκνγή ζπλδπαζκνχ θξππηνγξάθεζεο θαη πηζηνπνίεζεο. 

∆εηθηνδφηεζε 

Θα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ νη δπλαηφηεηεο δεηθηνδφηεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη µεηαδεδνµέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη θαη‘ ειάρηζην λα ππνζηεξίδεη ηελ δεηθηνδφηεζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεθκεξίσζεο. 

 

2.3.5 Γηαρείξηζε Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κεηαδεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΗΛ., νη 
ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο ζα θαζνξηζηνχλ ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξέρεη 

νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο, ηεθκεξίσζεο, απνζήθεπζεο, αξρεηνζέηεζεο θαη πιήξνπο 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ (Βάζε Γεδνκέλσλ), φπνπ ζα 
ζπληεξείηαη ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ, θαζψο θαη κε ην ρεηξηζκφ πνιχπινθσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνλ 
έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηα 
αληίζηνηρα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο. 

Ζ δηαδηθαζία δηαηήξεζεο είλαη ζπλερήο θαη πεξηιακβάλεη ελεκεξψζεηο δεδνκέλσλ πνπ αιιάδνπλ 
δπλακηθά, έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ππαξρφλησλ ζπλδέζκσλ (links), δηαηήξεζε αληηγξάθνπ αζθαιείαο 

θηι. Ζ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, ζα παξέρεη αθελφο δπλαηφηεηεο 
επέιηθηεο δηακφξθσζεο ιεμηινγίνπ (vocabulary) – ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο 
ή πεξηζζνηέξσλ ηχπσλ αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα κεηαδεδνκέλα - , θαη αθεηέξνπ πνιχ ηζρπξή 
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δηαρείξηζε κεηαδεδνκέλσλ. Ζ ππεξεζία απηή ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί σο WebApplication, αλνηθηήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη επεθηάζηκεο, θαη λα παξέρεηαη κέζσ WebBrowser (απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ΠΗΛ) παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ηφζν γηα ρξήζε ζε ηνπηθφ επίπεδν (εληφο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 
ηεο ΠΗΛ), φζν θαη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε γλψκνλα ηηο 
απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο. 

 

 

2.3.6 Βαζηθέο Απαηηήζεηο 

Όιεο νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηεο θαη θηιηθέο ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 
Ο ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ηα δηεζλή πξφηππα θαη επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο απφ 
εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη: 

 ηε δηαρείξηζε (Δηζαγσγήο, Σξνπνπνίεζεο , δηαγξαθήο, αληηγξαθήο θηι) ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη 
ζπιινγψλ 

 ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ζπιινγψλ (δηαρεηξηζηηθά θαη πεξηγξαθηθά 
κεηαδεδνκέλα) θαη πξνβνιή κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ινγηζκηθά, 

 ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 

 ηε ιεηηνπξγία ζεζαπξψλ φξσλ (ιεμηθψλ θαη ηαμηλνκηψλ) γηα ηελ ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ζπιινγψλ, 

 ηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα-εθαξκνγέο 

Δίλαη επηζπκεηή ε ππνζηήξημε ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα-εθαξκνγέο επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ. 

Γελ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη ζα εηζάγνπλ δεδνκέλα θαη δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε αγνξά άδεηαο 

ρξήζεο γηα θάζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γελ πξέπεη λα απαηηείηαη αγνξά αδεηψλ ρξήζεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο ΠΗΛ. 

Γελ πξέπεη λα ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα θαη δελ πξέπεη λα απαηηείηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ 
αξηζκφ ηεθκεξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Θάζε ππνζχζηεκα ή κεκνλσκέλε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ειεθηξνληθφ νδεγφ βνήζεηαο 
θαη ζρεηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεσο. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο κηαο ή 
πεξηζζνηέξσλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα παξέρεη πςεινχ 
επηπέδνπ αζθάιεηα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ επίπεδσλ ρξεζηψλ θαη λα νξίδνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο θπξηφηεξεο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ δηεζλή πξφηππα φπσο 
WCAG 2.1, επίπεδν ΑΑ ηνπ WebAccessibilityInitiative - W3C. 

Οη δηεπαθέο ησλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ web-based γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη λα είλαη 
πξνζβάζηκεο απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 

νη παξαθάησ WebBrowsers: InternetExplorer, Chrome, Firefox, Safari. 

 

2.3.7 Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 

Όιεο νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηεο θαη θηιηθέο, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 

Όια ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη κε ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα αληαιιαρζνχλ θαη 
(επαλα)ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 
αθνινπζψληαο δηεζλή πξφηππα φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 
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Σν ζχζηεκα λα είλαη δνκεκέλν αξρηηεθηνληθά ζε πνιιαπιά επίπεδα (ηνπιάρηζηνλ client-server) θαη λα 
παξέρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε θαζέλα απφ απηά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

εθαξκνγψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη εηδηθφηεξα: 

 Λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ δηάθνξεο πεγέο ςεθηνπνίεζεο, 

(scanner, digitalcameraθιπ), 

 Λα γίλεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. 

 Ζ εηζαγσγή λέσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο. 

 Λα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ζε αξρεία φισλ ησλ θηλήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 
ζχζηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ―backup‖ ψζηε ηα αξρεία θαηαγξαθήο 

ιαζψλ λα κελ κεγαιψλνπλ επ‘ αφξηζηνλ, γηα λα κε δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ρσξεηηθφηεηαο ζηνπο 
δίζθνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2.3.8 Βαζηθέο Αξρέο ηεο Απηφκαηεο Δμαγσγήο Γεδνκέλσλ  

Σν ραξηψν αξρείν θαηαλέκεηαη ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο. Θάζε θαηεγνξία ραξηψνπ αξρείνπ αθνξά ζε 
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ φπσο 

απηά έρνπλ θαηαρσξεζεί ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ηελ 
πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ ραξηψνπ. Χο εθ ηνχηνπ θάζε θαηεγνξία ραξηψνπ αξρείνπ 
πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο πεδίσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία απαηηείηαη λα αλαγλσξηζηνχλ/ ςεθηνπνηεζνχλ. 
Έλα κέξνο απφ ηα πεδία απηά είλαη αξηζκεηηθά, έλα άιιν κέξνο είλαη πεδία ραξαθηήξσλ (Δίδνο 
νρήκαηνο, Ολνκαηεπψλπκα, Αξηζκφο Θπθινθνξίαο θ.ιπ.) θαη ηα ππφινηπα είλαη πεδία εκεξνκεληψλ. 

ην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηε εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ απφ ηα 
παξαγφκελα ςεθηαθά πξντφληα ηεο ζάξσζεο κε ηελ ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ δνκεκέλεο εμαγσγήο 

πιεξνθνξίαο απφ ραξηψν αξρείν (βι. §  «3.3.2 - Δμεηδηθεπκέλεο Ιεηηνπξγίεο Πιαηθφξκαο 
Φεθηνπνίεζεο γηα Οπηηθή Αλαγλψξηζε»).  

Γηα ην ζχλνιν ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θαηάιιειεο ηερληθέο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη απηφκαηα δεδνκέλα, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο ζα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηε 
Γηελέξγεηα δνθηκήο εθαξκνγήο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζηε Κειέηεο Δθαξκνγήο αιιά θαη κε βάζε ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ αιγνξίζκσλ machinelearning γηα ηελ 
απηφκαηε αλαγλψξηζε ηεο δνκήο ηνπ εληχπνπ. Σα δεδνκέλα πνπ ζα εμαρζνχλ θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε γξακκνγξάθεζε θαη (θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν) κνξθφηππν πνπ ζα 
θαζνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.  

Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ελδηάκεζε βάζε δεδνκέλσλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ θαη 
έγθξηζεο απφ εηζεγεηέο ηεο ΠΗΛ, ζα εηζάγνληαη ζηελ ‗θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξάο‘ γηα θάζε 
θαηεγνξία ζηνηρείσλ.  

πλεπψο ζα αλαπηπρζεί ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα δχλαηαη λα: 

α) Απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ηε ςεθηνπνίεζε ζε ελδηάκεζε βάζε δεδνκέλσλ πξνο 
ηειηθφ έιεγρν 

β) ππνζηεξίδεη ηε ηειηθή ζεψξεζε ηνπο (review) θαη ηα κεηαθέξεη απηφκαηα ζηελ ‗θεληξηθή βάζε 
δεδνκέλσλ αλαθνξάο‘ γηα θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ 

γ) ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε ξνή εξγαζηψλ θαη ζα επηηξέπεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα 
(audittrail) ηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηε θεληξηθή βάζε. 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ § «3.3.3.3-Γηαδηθαζία Γηφξζσζεο Απνηειεζκάησλ ηεο 

Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο» 

 

Ο Αλάδνρνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο απηφκαηεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα 
παξακεηξνπνηήζεη θαηάιιεια ην ινγηζκηθφ απηφκαηεο αλαγλψξηζεο δεδνκέλσλ, ην νπνίν  ζα 
ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηφζν 
εθηππσκέλσλ φζν θαη ρεηξφγξαθα ζπκπιεξσκέλσλ πεδίσλ πιεξνθνξίαο.  
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Σν ινγηζκηθφ ςεθηνπνηήζεο πξνηείλεηαη λα πεξηέρεη ηε ιεηηνπξγία HDOC+ ή αληίζηνηρε κε ζθνπφ ηε 
δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ςεθηαθέο κεηαηξνπέο αλαινγηθψλ 

αξρείσλ θαη γηα ηελ έμππλε εμαγσγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία λέα ιχζε 
ςεθηνπνίεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έμππλεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη ηαπηνπνίεζεο εηθφλσλ (θεηκέλνπ 
ή αληηθεηκέλσλ), δειαδή ηελ εμαγσγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ έγγξαθα θαη έληππα. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ OCR/ICR ην ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο, πξνηείλεηαη λα θάλεη ρξήζε ή ζπλδπαζκφ 
θάπνησλ ηερλνινγηψλ, φπσο π.ρ.: 

 Tesseract 5 (γηα ζπιινγέο βηβιίσλ) 

 AbbyyFineReader θαη AbbyyFlexicapture (Γηα βηβιία, πίλαθεο, θφξκεο) 

 GoogleVisionOCRforDocuments&DocumentA.I (Γηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα, πίλαθεο, θφξκεο) 

Σν ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη εμειηγκέλεο ιεηηνπξγίεο παξακεηξνπνίεζεο/ 
«εθπαίδεπζεο» πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (βι. § 

«3.3.2.1—Γηαδηθαζία Δθκάζεζεο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο (MachineLearning)». 

 

2.3.9 Δμεηδηθεπκέλεο Ιεηηνπξγίεο ηνπ Ινγηζκηθνχ Φεθηνπνίεζεο γηα Οπηηθή Αλαγλψξηζε 

Σν ινγηζκηθφ ςεθηνπνηήζεο πξνηείλεηαη λα πεξηέρεη ηε ιεηηνπξγία HDOC+ ή αληίζηνηρε κε ζθνπφ ηε 
δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ςεθηαθέο κεηαηξνπέο αλαινγηθψλ 
αξρείσλ θαη γηα ηελ έμππλε εμαγσγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία λέα ιχζε 

ςεθηνπνίεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έμππλεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη ηαπηνπνίεζεο εηθφλσλ (θεηκέλνπ 
ή αληηθεηκέλσλ), δειαδή ηελ εμαγσγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ έγγξαθα θαη έληππα. 

 

2.3.9.1 Θχξηεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ςεθηνπνίεζεο 

 Αξζξσηή αξρηηεθηνληθή θαη πιήξσο θιηκαθνχκελε δηαδηθαζία κε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ βηβιηνζήθεο ηξίησλ (Bringyourownlibrary). 

 Αιγφξηζκνη πνπ βειηηζηνπνηνχλ έγγξαθα θαη ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα απμήζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ έσο θαη 200%.   

 Διάρηζηε Σαρχηεηα άξσζεο:  200 εηθφλεο αλά ιεπηφ θαηά ηελ πιήξε επεμεξγαζία εγγξάθσλ 
πνπ θπκαίλνληαη απφ A4 έσο A1, κε ηελ πιεηνςεθία λα είλαη κέγεζνο A3, 3000 εηθφλεο αλά 
ιεπηφ θαηά ηε δεκηνπξγία κηθξνγξαθηψλ. 

 Διάρηζηε Πνηφηεηα / Οπηηθή Αθξίβεηα: Σα αξρεία ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε (θαηεζηξακκέλα, 
δπζαλάγλσζηα) λα δχλαηαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά κε απψιεηεο ιεπηνκεξεηψλ κηθξφηεξεο 
απφ ηξεηο αλά ρίιηεο  

 Γπλαηφηεηα εμφξπμεο ζηνηρείσλ απφ θείκελν θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο κέζσ OCR / ICR 
(ρεηξφγξαθν), αλαγλψξηζεο κνηίβνπ θαη εληνπηζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ (wordspotting) θαη 
Εεπγψλ θιεηδηνχ - ηηκήο.  

 Υξήζε ηεο εηδηθήο ηερλνινγίαο ζπκπίεζεο πνπ νλνκάδεηαη MRC (Κηθηφ πεξηερφκελν ξάζηεξ) 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ PDF  . 

 

2.3.9.2 Δπηπξφζζεηεο Ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ρσξίδεηαη ζηα εμήο: 

Ιεηηνπξγία κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 Binarization – Βειηηζηνπνίεζε εηθφλαο  

o Γηαίξεζε ζειίδαο, δηνξζψζεηο θακπχιεο βηβιίσλ 

o Δληνπηζκφο Θελήο ζειίδαο 

o Οξαηφ / αφξαην πδαηνγξάθεκα 

o W/F (ξνή εξγαζηψλ) ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο (ζηάδηα) πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε 

o Κνξθνινγηθά (erosion, dilation, median δηάβξσζε, δηαζηνιή, δηάκεζν) θαη άιια εηδηθά 
θίιηξα  
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o Κηθξνγξαθίεο θαη  πνηνηηθφο έιεγρνο 

 Γηαίξεζε ζειίδαο (φηαλ πξφθεηηαη γηα βηβιία) 

 Γηφξζσζε θακππιφηεηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

 Αλίρλεπζε θαη θαηάξγεζε ζπλφξσλ 

 OCR / ICR - Γεληθή 

 OCR / ICR – Δηδηθέο Δθαξκνγέο (φπσο DRAS: Φεθηαθφ χζηεκα Αλάιπζεο Απνδείμεσλ) 

 Αλαγλψξηζε θσλήο ζε θείκελν / θσλήο 

 Παξαθνινχζεζε άξζξνπ – θιηπ ηχπνπ 

 PDF, PDF/A κε, ή, ρσξίο ζπκπίεζε MRC (πςειή ζπκπίεζε) θαη θείκελν θάησ απφ ηελ εηθφλα 
(textunderimage). 

 

2.3.9.3 Υξήζε βηβιηνζεθψλ OCR/ICR 

2.3.9.3.1 Πξνηεηλφκελεο Σερλνινγίεο OCR/ICR 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο, πξνηείλεηαη λα θάλεη ρξήζε 
ή ζπλδπαζκφ ηερλνινγηψλ OCR/ICR, φπσο π.ρ.: 

 Tesseract 5 (γηα ζπιινγέο βηβιίσλ) 

 AbbyyFineReader θαη AbbyyFlexicapture (Γηα βηβιία, πίλαθεο, θφξκεο) 

 GoogleVisionOCRforDocuments&DocumentA.I (Γηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα, πίλαθεο, θφξκεο) 

2.3.9.3.2 Υξήζεζε cloud ή on-permises 

ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχο, ε εμφξπμε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δχλαηαη 
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην cloud. Σν κφλν πνπ ζα απαηηείηαη είλαη κία θαιή internet ζχλδεζε.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή ζηνηρείσλ έμσ απφ ηα φξηά ηνπο, θαη γηα ηα 3 OCR, ζα 
δχλαηαη ε επεμεξγαζία λα γίλεη επί ηφπνπ  (on – premises). Δηδηθά γηα ην Google-OCR, πξνηείλεηαη ε 
δηάηαμε / ζχκπιεγκα εμππεξεηεηψλ κε επηπξφζζεηε πινπνίεζε Anthos θαη δεκηνπξγία Cluster απηψλ κε 
ην ζχζηεκα GKE  (GoogleKubernetesEngine (GKE)) . 

2.3.9.4 Δθπαίδεπζε δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ ραξαθηήξσλ 

Γηα ηελ εμφξπμε θεηκέλνπ (ηππσκέλνπ ή ρεηξφγξαθνπ) θαη ηα 3 OCR/ICR ζα πξέπεη λα δέρνληαη 
επηπιένλ εθκάζεζε. Σν FineReaderengine δέρεηαη επηπιένλ αξρεία εθκάζεζεο κέζσ ηνπ 
FineReaderDeskTop. Κέζσ ηνπ Tesseract ζα δχλαηαη ε δεκηνπξγία ζπλζεηηθνχ θεηκέλνπ απφ εηθφλεο 
ραξαθηήξσλ γηα εθκάζεζε λέαο γξακκαηνζεηξάο. Σν GoogleOCR κε ην AutoMLVision 

Κέζσ ρξήζεο ηνπ AutoMLVision ζα κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν πιηθφ εθκάζεζεο. Δπίζεο ζα 
δχλαηαη ε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλφινπ εθκάζεζεο (trainingdataset), φπσο θαη ε δεκηνπξγία 

δνκήο ζηνλ δίζθν θαη upload γηα δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ. 

2.3.9.5 Δθπαίδεπζε ζε θφξκεο θαη αλαηξνθνδφηεζε  

Κέζσ ηνπ ην ABBYYFlexycapture ζα δηαηίζεηαη εθπαίδεπζε γηα λέεο θφξκεο δεδνκέλσλ θαη ην G-
OCRDocument κέζσ ηεο Σερλεηήο Κάζεζεο. Δλψ κέζσ ηνπ GoogleOCR, ζα γίλεηαη ρξήζε αλζξψπηλεο 
αλαζθφπεζε (review) γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ επεμεξγαζηή ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα εξγαιεία δηακφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο "human-in-the-loop", αλαηξνθνδνηψληαο, έηζη ην κνληέιν 

εμαγσγήο κεραλαγλψζηκνπ θείκελνπ, Keyvaluepairs θαη πηλάθσλ.  Παξάιιεια, ζα απαηηείηαη λα δέρεηαη 
ηε δεκηνπξγία λέσλ θνξκψλ κέζσ ηνπ AIDocumentProcessor.  

Θαζψο ε ιεηηνπξγηθφηεηα DocumentAI δελ ππνζηεξίδεη άκεζα Διιεληθά (ηππσκέλα / ρεηξφγξαθα), ην 
ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο πξνηείλεηαη λα δηαδηαηίζεηαη επηπξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αλαηξνθνδνηεί 
ην GoogleOCR – Vision κε blocks εηθφλαο (απφ ην REST-Api ηνπ GoogleDocumentAi),  πνπ έρνπλ ηνπο 
ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη παίξλεη πίζσ Διιεληθφ Θείκελν κε ην νπνίν αληηθαζηζηά ην αληίζηνηρν ζηηο 
θφξκεο θαη ηνπο πίλαθεο. 

2.3.9.6 Θείκελν πίζσ απφ ηελ εηθφλα (hocr) 

Σν ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο πξνηείλεηαη λα δέρεηαη ή δεκηνπξγεί δνκή hOCR (καδί κε ζηνηρεία κεγέζνπο 
γξακκάησλ θαη γξακκαηνζεηξψλ πνπ παξάγεη ην TesseractLSTM), ψζηε λα παξάμεη αξρεία pdf κε 
θείκελν πίζσ απφ ηελ εηθφλα (textunderimage). TohOCR  απνηειεί έλα αλνηρηφ πξφηππν γηα ηελ 
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αλαπαξάζηαζε ηεο αλάιπζεο δηάηαμεο εγγξάθσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ OCR σο ππνζχλνιν ηνπ 
HTML. Όιε παξαθάησ πιεξνθνξία, ζα δχλαηαη λα ελζσκαησζεί κεηέπεηηα ζε αξρεία ηχπνπ AdobePDF: 

 ηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα θνηλά ζηνηρεία ινγηθήο δφκεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
επηθεθαιίδσλ ελνηήησλ, παξαπνκπψλ, πηλάθσλ, έκθαζεο, ζπαζίκαηνο γξακκήο, εηζαγσγηθψλ, 
παξαπνκπψλ θαη πξνδηακνξθσκέλνπ θεηκέλνπ 

 ηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα γξακκαηνζεηξέο, ελζσκαησκέλεο εηθφλεο, ελζσκαησκέλα 
δηαλπζκαηηθά γξαθηθά, πίλαθεο, γιψζζεο, θαηεχζπλζε γξαθήο, ρξψκαηα 

 ηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα γεσκεηξηθή δηάηαμε θαη ηνπνζέηεζε 

 αξρεία εμφδνπ πνπ γίλνληαη θαηαλνεηά ρσξίο πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε απφ επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπιινκεηξεηέο θαη viewers (πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο), ζπληάθηεο, 
εξγαιεία κεηαηξνπήο θαη εξγαιεία επξεηεξίνπ 

 βηβιηνζήθεο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 ππνζηήξημε γηα κεηαδεδνκέλα εγγξάθσλ. 

 

2.3.9.7 Βαζηθά ζηνηρεία hOCR πνπ ζα παξάγεη ην ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο 

ηνηρεία ζηνηρεηνζεζίαο 

 ocr_page 

 ocr_column 

 ocr_carea 

 ocr_line 

 ocr_separator 

 ocr_noise 

Γνκηθάηνηρεία  

 ocr_float 

 ocr_textfloat&ocr_textimage 

 ocr_image, ocr_linedrawing&ocr_photo 

 ocr_header&ocr_footer 

 ocr_pageno 

 ocr_table 

Ινγηθάηνηρεία  

 ocr_document 

o ocr_linear 

 ocr_title 

 ocr_author 

 ocr_abstract 

 ocr_part 

 ocr_chapter 

o ocr_section▻ocr_subsection▻ocr_subsubsection 

 ocr_display 

 ocr_blockquote 

 ocr_par 

Δλζσκαησκέλα ηνηρεία 

 Κε αλαγλσξηζκέλνη ραξαθηήξεο θαη ιέμεηο: ocr_glyph θαη ocr_glyphs 

 ocr_dropcap 

 Καζεκαηηθνί θαη ρεκηθνί ηχπνη: ocr_math θαη ocr_chem 

 Κε θαζνξηζκέλν ελζσκαησκέλν πεξηερφκελν: ocr_cinfo 

 

2.3.9.8 πλδπαζκφο ησλ 3 OCR/ICR απφ ην ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο 

Σν ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα θάλεη ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφ ηα 3 OCR. Γηα ηελ θαηάηκεζε (segmentation)ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 
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πξνεγκέλσλ αιγνξίζκσλ LSTM φπσο ηνπ Tesseract 5.  Γηα ηελ ηειηθή εμαγσγή κεραλαγλψζηκνπ 
θείκελνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη GoogleOCR ή FineReader ή Tesseract αλαιφγσο ην είδνο θαη ηε 

θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ πξνο ςεθηνπνίεζε. 

 

2.3.10 Γηαδηθαζίεο Απηφκαηεο Δμαγσγήο Γεδνκέλσλ 

Ζ απηφκαηε εμαγσγή δεδνκέλσλ ζα απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

Γηαδηθαζία Δθκάζεζεο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο (MachineLearning) 

Γηαδηθαζία Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο 

Γηαδηθαζία Γηφξζσζεο ηεο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ξνήο. 

2.3.10.1 Γηαδηθαζία Δθκάζεζεο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο (MachineLearning) 

Ζ δηαδηθαζία απηή ζα είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία. Αξρηθά ζα εθηειεζηεί θαηά ηελ «Φάζε Α.1: 

Δθπφλεζε Κειέηεο Δθαξκνγήο», θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Αλάιπζεο θαη Γηελέξγεηαο δνθηκήο 
εθαξκνγήο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (ProofofConcept – PoC)». 

Δπηπξφζζεηα ε δηαδηθαζία απηή ζα εθηειείηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο «Φάζεο Α.3: 
Φεθηνπνίεζεραξηψνπ αξρείνπ»  αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηνχληαη νη 
θαλφλεο αληηζηνίρηζεο. 

Γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν αξρείνπ πνπ ζα έξρεηαη ζε κνξθή εηθφλαο, ζα επηιέγεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα είλαη: 

- Δπηινγή δείγκαηνο γηα εθπαίδεπζε. 

- Δθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο νπηηθήο αλαγλψξηζεο θαη δεκηνπξγία αξρηθψλ θαλφλσλ. 

- Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο κέρξη ην απνηέιεζκα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο λα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθφ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα εθηειεζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο §§ 

 «3.3.2.4-Δθπαίδεπζε δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ ραξαθηήξσλ» 

 «3.3.2.5-Δθπαίδεπζε ζε θφξκεο θαη αλαηξνθνδφηεζε» 

 

2.3.10.2 Γηαδηθαζία Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ζα είλαη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπ 
θαλφλεο αληηζηνίρηζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ηνπο ραξαθηήξεο ησλ πεδίσλ απφ ηα αξρεία 
εηθφλσλ θαη λα ηνπο απνζεθεχζεη ζε ελδηάκεζε βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο δηφξζσζεο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή ζα εθηειεζηεί κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ςεθηνπνίεζεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ 
§ «3.3.2-Δμεηδηθεπκέλεο Ιεηηνπξγίεο ηνπ Ινγηζκηθνχ Φεθηνπνίεζεο γηα Οπηηθή Αλαγλψξηζε». 

 

2.3.10.3 Γηαδηθαζία Γηφξζσζεο Απνηειεζκάησλ ηεο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη δηφξζσζε κέζσ νπηηθήο αληηπαξαβνιήο γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

ραξαθηήξσλ.  

Σν ελ ιφγσ ππνζχζηεκα ηνπ Ινγηζκηθνχ Φεθηνπνίεζεο ζα δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ 
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 Απνζήθεπζε ησλ  δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη απφ ηε ςεθηνπνίεζε ζε ελδηάκεζε βάζε 
δεδνκέλσλ πξνο ηειηθφ έιεγρν. 

 Σειηθή ζεψξεζε ηνπο (review) θαη απηφκαηε κεηαθνξά ζηελ ‗θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 
αλαθνξάο‘ γηα θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ 

 Τπνζηήξημε ξνήο εξγαζηψλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα (audittrail) ηεο εηζαγσγήο 
δεδνκέλσλ ζηε θεληξηθή βάζε. 
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 Δμφξπμε πιεξνθνξίαο απφ Γνκεκέλε, Ζκη-Γνκεκέλε θαη Αδφκεηε πιεξνθνξία, κε επηβεβαίσζε 
ηεο νξζφηεηαο ησλ απηφκαηα αλαγλσξηζκέλσλ δεδνκέλσλ  

 Πιήζνο επθνιηψλ θη ειέγρσλ ζηελ ηειηθή θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ησλ 
πεδίσλ αλά έγγξαθν 

o Τπνζηήξημε κεραληζκψλ επηηάρπλζεο ηεο θαηαρψξεζεο 

o Απνζήθεπζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ ζηνηρείσλ κε δνκεκέλν ηξφπν  

o Γπλαηφηεηα ρξέσζεο - απνδέζκεπζεο Δγγξάθσλ ή / θαη Φαθέισλ / Βηβιίσλ  

o Θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο δπζαλάγλσζησλ εγγξάθσλ 

o Δκθάληζε ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο καδί κε ηελ ςεθηνπνηεκέλε εηθφλα.   

Έιεγρνη πνηφηεηαο εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζε αξρεία ηχπνπ CSV, Access ή θαη custom 
κεηάπησζε ζε .Β.Γ 

 

 

2.4 Δλέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο 

2.4.1 Ινηπέο ελέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο 

ην πιαίζην δηάδνζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ ζα δηελεξγεζνχλ νη αθφινπζεο 
ελέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο θαη Δπηθνηλσληαθήο Πξνβνιήο, κε ζηφρν ην έξγν λα απνθηήζεη ηελ κέγηζηε 
δπλαηή πξνβνιή ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο:  

Πέληε (5) εκεξίδεο ελεκέξσζεο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ θπξηφηεξσλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο (Εάθπλζνο, 
Αξγνζηφιη, Ιεπθάδα, Θέξθπξα) θαη ηελ Ηζάθε. ηηο εκεξίδεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ 
λα εμππεξεηεζνχλ, θ.α.   

ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (leaflets, αθίζεο, θ.α.), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο θαη 
νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ έξγνπ. Σν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζα είλαη δηαζέζηκν 
ηφζν ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο (https://pin.gov.gr/home), ζηελ Φεθηαθή Πιαηθφξκα 

φζν θαη ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο (Γεκαξρεία, Γξαθεία Θνηλήο Χθέιεηαο, Δπηκειεηήξηα, θ.α.), ζηηο νπνίεο 
έρνπλ πξφζβαζε θαη εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο.  

Γξάζεηο Πξνβνιήο/Πξνψζεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (GOOGLE, FB, TWTR , 

Ηζηνζειίδεο, έληππα) 

 

 

Κεζνδνινγία πινπνίεζεο 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ιεπηνκεξέο 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κε ηηο θχξηεο θάζεηο πινπνίεζεο, πεξηγξαθέο εξγαζηψλ θαη παξαδνηέσλ, 
αλαιπηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο πινπνίεζεο, αλζξψπηλνπο πφξνπο (ξφινη / νκάδεο έξγνπ) θαη 
αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ηα θχξηα νξφζεκα ηνπ Έξγνπ.  

 

Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη Κεληαίεο Αλαθνξέο Πξνφδνπ 
(progressreports) ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη: 

 ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ 

 ε νξζή, θαη ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο, εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ ΔΠΠΔ γηα ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ ζα δηεμάγνληαη ζε 
κεληαία βάζε.  

Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξνπζηάδεη ζε θάζε ζπλάληεζε ηελ Αλαθνξά 
Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ, ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ηπρφλ ελεκεξσκέλε έθδνζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

Δθηφο απφ ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΠΠΔ κπνξεί λα ζπγθαιέζεη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο 
εάλ θξηζεί απαξαίηεην. 

https://pin.gov.gr/home


[35] 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ θαη ζα 
ηα απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα έγγξαθα ηνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη, ή ζε πεξίπησζε ρξήζεο ινγηζκηθνχ, λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά.  

 

 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο  

2.7 Γηάξθεηα ζύκβαζεο-Σξόλνη παξάδνζεο 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζεδεθαελληά (19) κήλεο θαη λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ζχκθσλα 
κε ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα.   

ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη: 

1. Ο ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επθπνχο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο (ινγηζκηθφ 
θαη εθαξκνγέο):  

 Σελ παξαιαβή ησλ ελδηάκεζσλ θάζεσλ ή παξαδνηέσλ κέρξη ηελ παξάδνζε θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ πνπ νξίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηεο επθπνχο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 

 Σε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαιαβή ηεο επθπνχο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 

2. Ο ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ ηεο 
ΠΗΛ 

3. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο – HelpDesk 
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ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΔΟΓΝ 

Φάζε Ρίηινο Φάζεο Γηάξθεηα 

πινπνίεζεο 

(ΚΖΛΔΠ) 

Κήλαο 

Έλαξμεο  

Κήλαο 

Ιήμεο 

Ξξνϋπόζεζε 

έλαξμεο 

ΦΑΠΖ Α 
ΚειέηεΔθαξκνγήο -
Δπηθαηξνπνίεζε 
Πξνδηαγξαθψλ 

1 1 1 
Έλαξμε κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο 

ΦΑΠΖ Β 

Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 
Πιεξνθνξηθήο- 
Γηθηπαθέο θαη 
Τπνινγηζηηθέο Τπνδνκέο 

2 2 3 
Έλαξμε κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο 
Φάζεο Α  

ΦΑΠΖ Γ 

Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο 
Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ 
Πεξηθέξεηαο  

3 2 4 

Έλαξμε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 
Φάζεο Α 

ΦΑΠΖ Γ 

Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο 

Κεηαθνξψλ ηελ ΠΗΛ 

4 3 6 

 Έλαξμε παξάιιεια 
κε ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ εμνπιηζκνχ & 

ηελ αλάπηπμε ηεο 
πιαηθφξκαο.   

ΦΑΠΖ Δ 

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 
ζηελ Πιαηθφξκα 
Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ 
Πεξηθέξεηαο  

2 5 6 
Έλαξμε κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο 
Φάζεο Γ 

ΦΑΠΖ 
ΠΡ 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο 
Φεθηνπνηεκέλνπ Τιηθνχ  

1 7 7 
Έλαξμε κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο 

Φάζεο Γ 

ΦΑΠΖ Ε 

Πηινηηθή Ιεηηνπξγία 
Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
θαη Δπηρεηξήζεσλ 
Πεξηθέξεηαο 

1 7 7 
Έλαξμε κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο 
Φάζεο Γ 

ΦΑΠΖ Ζ 

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

ζηελ Γηαρείξηζε ηνπ 
Φεθηνπνηεκέλνπ Τιηθνχ  

1 7 7 

Έλαξμε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 
Φάζεο Γ 

ΦΑΠΖ Θ ΔλέξγεηεοΓεκνζηφηεηαο 3 8 10 

Έλαξμε κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ 
Φάζεσλ Δ θαη Σ 

ΦΑΠΖ Η 
Τπεξεζίεο Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο - HelpDesk 

12 8 19 
Έλαξμε κε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ 
Φάζεσλ Δ θαη Σ 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην ζπλνπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. 



   
Εςπωπαϊκή Ένωση 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ 
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σνοπηικό Υρονοδιάγραμμα Τλοποίηζης Έργοσ 

 

ΦάζεηοηνπΈξγνπ 
Κήλεο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Φάζε 

Α 

ΚειέηεΔθαξκνγήο -Δπηθαηξνπνίεζε 

Πξνδηαγξαθψλ 
                                      

Φάζε 
Β 

Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 
Πιεξνθνξηθήο- Γηθηπαθέο θαη 
Τπνινγηζηηθέο Τπνδνκέο 

                    
  

                

Φάζε 
Γ 

Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο  

                    
  

                

Φάζε 

Γ 

Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ ηελ ΠΗΛ 
  

    
              

  
                

Φάζε 
Δ 

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ ζηελ 
Πιαηθφξκα Πνιπθαλαιηθήο 
Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 
Πεξηθέξεηαο  

            

  

      

  

                

Φάζε 
Σ 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο Φεθηνπνηεκέλνπ 
Τιηθνχ  

            
  

      
  

                

Φάζε 
Ε 

Πηινηηθή Ιεηηνπξγία Πιαηθφξκαο 
Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
θαη Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο 

                    
  

                

Φάζε 

Ζ 

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ ζηελ 
Γηαρείξηζε ηνπ Φεθηνπνηεκέλνπ 
Τιηθνχ  

                                      

ΦάζεΘ ΔλέξγεηεοΓεκνζηφηεηαο                    

ΦάζεΗ 
Τπεξεζίεο Δγγχεζεο θαη Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο 

                   

 

Σφπνο πινπνίεζεο/ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ  [ζσγκεκριμένη έδρα, Δ/νζη παράδοζης] 

 

2.8 Ρόπνο πινπνίεζεο/ παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ηελ  επθπή ςεθηαθή πιαηθφξκα ελίζρπζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πεξηβάιινλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην 
ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  

2.9 Ξαξαδνηέα 

 

A΄Φάζε: Κειέηε Δθαξκνγήο -Δπηθαηξνπνίεζε Ξξνδηαγξαθώλ 

 Κειέηε Δθαξκνγήο 

o Σεχρνο αλάιπζεο ιεηηνπξγηψλ & απαηηήζεσλ 

o ρεδηαζκφο αξρηηεθηνληθήο ιχζεο θαη ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο 

o Yπφδεηγκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ αξρηθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

o Κειέηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
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o Κειέηε Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

o ελάξηα θαη Κεζνδνινγία Διέγρνπ 

o Πιάλν Θαηάξηηζεο – Δθπαίδεπζεο 

 

Β’ Φάζε: Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ Ξιεξνθνξηθήο – Γηθηπαθέο θαη πνινγηζηηθέο πνδνκέο 

 Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 

 

Γ’ Φάζε: Αλάπηπμε Ξιαηθόξκαο Τεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 
Ξεξηθέξεηαο 

 ελάξηα ειέγρνπ θαη απνδνρήο ρξεζηψλ 

 Δγθαηεζηεκέλεο ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα 

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο 

 

Γ’ Φάζε: Τεθηνπνίεζε Αξρείνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κεηαθνξώλ ηελ ΞΗΛ 

E’ Φάζε: Δθπαίδεπζε Ξξνζσπηθνύ ζηελ Ξιαηθόξκα Ξνιπθαλαιηθήο Δλεκέξσζεο θαη 
Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Ξεξηθέξεηαο 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη πιηθφ εθπαίδεπζεο 

 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο  

o On the jobtraining 

 Δπηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ 

 Δπηθαηξνπνηεκέλν Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ  

o Έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαίδεπζεο 

ΠΡ’ Φάζε: Ξνηνηηθόο Έιεγρνο Τεθηνπνηεκέλνπ ιηθνύ 
 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη πιηθφ εθπαίδεπζεο 

 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο  

o On the jobtraining 

 Δπηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ 

 Δπηθαηξνπνηεκέλν Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ  

o Έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαίδεπζεο  

 

Ε’ Φάζε: Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Ξιαηθόξκαο Τεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 
Ξεξηθέξεηαο 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνζπζηεκάησλ γηα πηινηηθή ρξήζε 

 Γηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ επαλαιεπηηθψλ εθπαηδεχζεσλ ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο  

 ΑπνζθαικάησζεΠιαηθφξκαο Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο 

 

Ζ’ Φάζε: Δθπαίδεπζε Ξξνζσπηθνύ ζηελ Γηαρείξηζε ηνπ Τεθηνπνηεκέλνπ ιηθνύ 
Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη πιηθφ εθπαίδεπζεο 

 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 

o On the jobtraining 

 Δπηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ 

 Δπηθαηξνπνηεκέλν Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ  

o Έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαίδεπζεο 
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Θ’ Φάζε: Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο 
 Πέληε (5) Ζκεξίδεο 

 Δλεκεξσηηθφ Τιηθφ (leaflets, αθίζεο) 

 

Η’ Φάζε:  πεξεζίεο Δγγύεζεο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο  
 Παξνρή Τπεξεζηψλ HelpDesk ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (8/5) γηα δψδεθα [12] κήλεο. 

 Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ HelpDesk θαη Βαζκνχ Ηθαλνπνίεζεο 

 Απνινγηζηηθή (Σειηθή) Έθζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ HelpDesk θαη Βαζκνχ Ηθαλνπνίεζεο 

 

 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

2.5.1 Τπηρεζίες Εκπαίδεσζης 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο. Ζ 

βαζηθή εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ εγρεηξίδηα/νδεγνχο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ην 

ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην 
είδνο θαη ηνλ αξηζκφ (πνζφηεηεο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα αλαπηχμεη θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο 
ηειηθνχο ρξήζηεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηα 

ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κε ζηφρν ηελ 
πιήξε ππνζηήξημε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

H εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζα παξαζρεζεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα είλαη δνκεκέλε ζε 15 ζεκηλάξηα ησλ ηξηψλ (3) σξψλ αλά εκέξα. 

Οη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‘ ειάρηζην ηα εμήο: 

 Οδεγφ εθπαίδεπζεο (ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ), ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1. ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο αλά θαηεγνξία εθπαηδεπνκέλσλ 

2. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηεο 

3. ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ηελ νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία εθπαίδεπζεο θαη 

4. ηνλ αλαιπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) γηα θάζε θαηεγνξία 
ρξεζηψλ/δηαρεηξηζηψλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ πξνζδνθψκελν ξφιν ζηελ επηρεηξεζηαθή 
αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο. 

 Σν ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Γηελέξγεηα εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηνλ ξφιν ηνπο ζην Έξγν 

 Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εηζεγεηηθά κέηξα γηα 
κεγηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ζην πιαίζην ηνπ 
Έξγνπ,είλαη νη εμήο: 

1. Σειηθνί Υξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο 

2. ηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πιαηθφξκαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ. 

ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 
πνπ ζα αθνινπζήζεη αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο /ρξεζηψλ θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 
αλαπηχμεη θαη ζα πξνζθέξεη, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηνπ. 

 

Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε  

2.10 Δγγπήζεηο-Ρερληθή πνζηήξημε 

2.10.1 Περίοδος Εγγύηζης και σνηήρηζης (ΠΕ) 
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Χο ΞΔΠ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή Πεξίνδνο Δγγχεζεο θαη πληήξεζεο, κε έλαξμε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ 
Έξγνπ θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα πέληε (5) έηε. 

Ζ ειάρηζηε δεηνχκελε Πεξίνδνο Δγγχεζεο είλαη δχν (2) έηε απφ ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνγξάςεη κε ηνλ Φνξέα 
γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν Πύκβαζε Δγγύεζεο γηα ηελ πξνζθεξφκελε απφ απηφλ Πεξίνδν 
Δγγχεζεο.  

Ζ Πεξίνδνο πληήξεζεο μεθηλά κε ηε ιήμε ηεο πξνζθεξόκελεο Πεξηφδνπ Δγγχεζεο θαη ιήγεη κε ηε ιήμε 
ηεο ΞΔΠ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθφζνλ ην επηζπκεί ν Φνξέαο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν, λα 
ππνγξάςεη Πύκβαζε Ππληήξεζεο, κεηά ην ηέινο ηεο πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ Πεξηφδνπ Δγγχεζεο θαη 
κε ηίκεκα ην θφζηνο ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ. 

εκείσζε 1:  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ δελ ιακβάλνληαη 
ππόςε ηα έηε πέξαλ ηεο ΞΔΠ. 

εκείσζε 2:  Δίλαη ζηελ επρέξεηα ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ λα πξνζθέξνπλ Πεξίνδν Δγγχεζεο 
κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεοδεηνύκελεο, φκσο απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ γηα αθέξαην αξηζκφ εηψλ. 

 

2.10.2 Τπηρεζίες Περιόδοσ Εγγύηζης 

Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηφδνπ Δγγχεζεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, παξέρνληαη ζε πεξηβάιινλ 
Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηώλ θαη είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα Τπεξεζίεο Πεξηφδνπ 

πληήξεζεο, αιιά παξέρνληαη δσξεάλ. 

ΑΛΑΚΔΛΟΚΔΛΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ/ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ:  

ΞεξίνδνοΔγγύεζεο– Παξαδνηέα (ειάρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ  

1. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

Σεχρνο απνηχπσζεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Θαηαγξαθή ζπκβάλησλθαη ελεξγεηψλ ππνζηήξημεο 

 Σεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 

παξακεηξνπνηήζεσλ ζε  έηνηκν ινγηζκηθφ θαη 
εθαξκνγέο 

 Σεθκεξίσζεζθαικάησλ 

 Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή 
επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ 
έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

 Σεθκεξίσζε εγθαηαζηάζεσλ λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ 

ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

 Έθζεζε αμηνιφγεζεοΠεξηφδνπ 

 

 

2.10.3 Τπηρεζίες Περιόδοσ σνηήρηζης 

Θαηά ηελ Πεξίνδν πληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΡΝΗΚΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ή ΑΙΙΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ εθόζνλ έρεη παξαδνζεί ζην 
πιαίζην ηεο παξνύζαο  

1. Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο έηνηκνπ ινγηζκηθνχ.  

2. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε. Θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο 

εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα 
πξνβιήκαηα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ αλαγγειία εθφζνλ απηά δελ έρνπλ 
πξνθχςεη απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο ηξίησλ. Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθηθηή εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ελφηεηα Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηώλ - 
Οήηξεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

3. Βειηηζηνπνηήζεηο ζηε δνκή ηεο πιαηθφξκαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε 

απφδνζε.  
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4. Παξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρφλ βειηησηηθψλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο ΔΠΠΔ.  

5. Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, 
θ.ιπ., κε ηηο βειηησηηθέο εθδφζεηο. 

6. Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ. 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ/ΥΛ 

1. Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγήο/ψλ.  

2. Απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο (bugs) ηεο/σλ εθαξκνγήο/ψλ. Θαηφπηλ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα 
πξνβιήκαηα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ αλαγγειία εθφζνλ απηά δελ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο ηξίησλ. Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθηθηή εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ελφηεηα Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηώλ – 
Οήηξεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

3. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε. 

4. Παξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
ΔΠΠΔ. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε βειηησηηθήο έθδνζεο ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, 
κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΠΔ, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζηηο εθαξκνγέο, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επεκβάζεηο απηέο ρσξίο πξφζζεηε 
επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ, απαηηεί 
ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. ηε πεξίπησζε απηή ε πξνκήζεηα ησλ λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ 
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.  

7. Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, 
θ.ιπ., κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο. 

8. Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ εθαξκνγήο/ψλ. 

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ/ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ  

1. Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο κέζσ Ιεηηνπξγίαο Helpdesk. 

2. Αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαη ζθαικάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο. 

3. Δλεκέξσζε ησλ ρεηξηζηψλ ηεο πιαηθφξκαο νπ γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Γηα ηηο αλσηέξσ Τπεξεζίεο 1, 2 θαη 3 ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ηα αληίζηνηρα Παξαδνηέα φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΛΑΚΔΛΟΚΔΛΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ / ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ:  

Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο – Παξαδνηέα (ειάρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ  

2. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

Σεχρνο απνηχπσζεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο, πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο 
ζρεηηθήο πεξηφδνπ 

 Αλαιπηηθή Θαηαγξαθή Πεπξαγκέλσλ πληήξεζεο 
(Σαθηηθψλ – Έθηαθησλ Δλεξγεηψλ) 

 Σεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 
παξακεηξνπνηήζεσλ ζε έηνηκν ινγηζκηθφ θαη 
εθαξκνγέο  

 Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή 
επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 
έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

 Σεθκεξίσζε εγθαηαζηάζεσλ λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ 
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ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

 Έθζεζε αμηνιφγεζεοΠεξηφδνπ 

 

Ξεξίνδνο Ξαξνρήο Ρερληθήο πνζηήξημεο HelpDesk– Παξαδνηέα (ειάρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ  

3. Τπεξεζίεο HelpDesk  Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Παξνρήο HelpDesk θαη Βαζκνχ 
Ηθαλνπνίεζεο 

 Απνινγηζηηθή (Σειηθή) Έθζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
HelpDesk θαη Βαζκνχ Ηθαλνπνίεζεο 

 

 

 

2.10.4 Σήρηζη Εγγσημένοσ Επιπέδοσ Τπηρεζιών – Ρήηρες 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηελ Πιαηθφξκα Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο παξέρνληαο παξάιιεια ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ψζηε 
λα ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα φξηα δηαζεζηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σνλίδεηαη φηη νη φξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηφδνπο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο (γηα ηελ 
ηειεπηαία εθφζνλ ππνγξαθεί χκβαζε πληήξεζεο).  

Νξηζκνί: 
 Ινγηζκηθό/Δθαξκνγέο: ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ/εθαξκνγψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ/αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζηεξίδεη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, δει., εθαξκνγέο ππνζπζηεκάησλ, εξγαιεία αλάπηπμεο, ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα server, ζπζηεκηθφ (έηνηκν) ινγηζκηθφ server. 

 Βιάβε: δεκηά κέξνπο ή φιεο ηεο δηαθξηηήο κνλάδαο ινγηζκηθνχ/εθαξκνγψλ, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα 
θαη αξλεηηθά ηελ δηαζεζηκφηεηα ή απφδνζε ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο ηεο Πιαηθφξκαο.  

 Γπζιεηηνπξγία: δεκηά κέξνπο ή φιεο ηεο δηαθξηηήο κνλάδαο ινγηζκηθνχ/εθαξκνγψλ, ε νπνία δελ 
επεξεάδεη άκεζα θαη αξλεηηθά ηελ δηαζεζηκφηεηα ή απφδνζε ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ θαη θαη‘ επέθηαζε 
ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Πιαηθφξκαο. 

 ΘΥΘ (θαλνληθέο ψξεο θάιπςεο): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 07:30 – 17:00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

 ΔΥΘ (επηπιένλ ψξεο θάιπςεο): Σν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Σξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο είλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία 
ηεο βιάβεο κέρξη θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. εκεηψλεηαη φηη, αλά δηαθξηηή κνλάδα, ν Υξφλνο 
απνθαηάζηαζεο βιάβεο πξνζκεηξάηαη αζξνηζηηθά ζε κεληαία βάζε. Ο ρξφλνο απηφοείλαη: 

 έμη (6) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εκθάληζεο ηεο βιάβεο αλ ε αλαθνίλσζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ΘΧΘ  

 έμη (6) ψξεο νη νπνίεο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηηο 07.30 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, γηα ηηο 
ινηπέο ψξεο αλαθνίλσζεο πξνβιήκαηνο βιάβεο 

 Σξόλνο απνθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγίαοείλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
αλαγγειία ηεο δπζιεηηνπξγίαο κέρξη θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. εκεηψλεηαη φηη, αλά δηαθξηηή κνλάδα, 
ν Υξφλνο απνθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγίαο πξνζκεηξάηαηαζξνηζηηθά ζε κεληαία βάζε. Ο ρξφλνο απηφο 
είλαη: 

 νθηψ (8) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εκθάληζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο αλ ε 

αλαθνίλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ΘΧΘ  

 είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο νη νπνίεο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηηο 07.30 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο, γηα ηηο ινηπέο ψξεο αλαθνίλσζεο πξνβιήκαηνο δπζιεηηνπξγίαο 

 

Κε δηαζεζηκόηεηα – Οήηξεο:  

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ κεληαίνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο βιάβεο, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα 
ίζε κε ην κεγαιχηεξν εθ ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 0,05% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο κνλάδαο/ηκήκαηνο πνπ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο 

 0,2% επί ηνπ ηξέρνληνο εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεθνοφσ) Δημόςιου Διαγωνιςμοφ για το Έργο «Ενίςχυςη Ψηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών 
και υςτημάτων ΣΠΕ τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων» 

 

Σελίδα 43 

γηα θάζε επηπιένλ ψξα βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο)/δπζιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηή είλαη εληφο ΘΧΘ, ή ην 
ήκηζπ ηνπ σο άλσ ππνινγηδφκελνπ πνζνχ, εθφζνλ ε ψξα είλαη εθηφο ΘΧΘ. 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ κεληαίνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγίαο, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
ξήηξα ίζε κε ην κεγαιχηεξν εθ ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 0,02% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο κνλάδαο/ηκήκαηνο πνπ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο 

 0,1% επί ηνπ ηξέρνληνο εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

γηα θάζε επηπιένλ ψξα βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο)/δπζιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηή είλαη εληφο ΘΧΘ, ή ην 
ήκηζπ ηνπ σο άλσ ππνινγηδφκελνπ πνζνχ, εθφζνλ ε ψξα είλαη εθηφο ΘΧΘ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

1. Έλα ζχζηεκα / ππνζχζηεκα / ππεξεζία ζεσξείηαη νιηθά κε δηαζέζηκν/ε εάλ είλαη κε δηαζέζηκν 
έζησ θαη έλα κηθξφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξέρεη. 

2. Ζ κε δηαζεζηκφηεηα κηαο κνλάδαο επηθέξεη ηε κε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ 
πζηήκαηνο (ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ) πνπ εμαξηψληαη ιεηηνπξγηθά απφ απηήλ, θαη 

ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξήηξαο. 

 

Δπηπξόζζεηεο ξήηξεο  

Αλ κηα κνλάδα (ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο) είλαη κε δηαζέζηκε (ζε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία) γηα ρξνληθή 
πεξίνδν άλσ ησλ 72 σξψλ (είηε εληφο ΘΧΘ είηε εθηφο) αζξνηζηηθά ζην δηάζηεκα ελφο κήλα, πέξαλ ησλ σο 
άλσ αλαθεξφκελσλ ξεηξψλ:   

 επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε 0,02% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο 

κνλάδαο/ηκήκαηνο πνπ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 

 δελ θαηαβάιιεηαη (γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα) ηίκεκα ζπληήξεζεο γηα ηελ κνλάδα απηή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο (εθφζνλ ππνγξαθεί χκβαζε πληήξεζεο). 

 

2.10.5 Προγραμμαηιζμένες Διακοπές Τπηρεζίας 

Δπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ ηεο Πιαηθφξκαο (PlannedOutages), ηφζν θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΠΔ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Θάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ηεο Πιαηθφξκαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζα 

αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο λσξίηεξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ζα 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια. 

 Θάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ξεηά 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. 

 Ζ κέγηζηε δηάξθεηα κίαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ππεξεζηψλ ζα ζπκθσλείηαη ξεηά κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ. 

 Θα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε ώξεο ΔΥΘ (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα). 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή δε ζα 
ππνινγίδεηαη ζηε κέηξεζε ησλ Πνηνηηθψλ Θξηηεξίσλ. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ, ε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ππεξεζίαο ππεξβεί ηελ 
πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, θαη γη‘ απηφ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, ηφηε ε επηπιένλ 
ρξνληθή δηάξθεηα απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο ζεσξείηαη σο βιάβε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ –  Ξίλαθεο Ππκκόξθσζεο 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

1.  Ζ ιχζε πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ § 
A4.2. 

ΛΑΗ   

2.  Λα παξαδνζεί ιίζηα (πίλαθαο) κε ηνλ 
εμνπιηζκφ, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ηνπο   

ΛΑΗ   

3.  Λα παξαδνζεί ζρεδηάγξακκα αξρηηεθηνληθήο ηνπ 
εμνπιηζκνχ 

ΛΑΗ   

4.  Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξνπο πνπ 
ζα ππνδείμεη ε ΠΗΛ 

NAI   

5.  Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη 
ζχγρξνλνο (ρξφλνο αλαθνίλσζεο κηθξφηεξνο 
απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα κελ 
ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο/ 
απφζπξζήο ηνπ) 

ΛΑΗ   

6.  Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα 
εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ ηεο ίδηαο 
αμίαο ζε ηηκέο θαηαιφγνπ (pricelist) θαη 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε απηφλ πνπ ζα 
πξνζθέξεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηεο 
πξνζθνξάο έρεη απνζπξζεί απφ ηελ αγνξά θαηά 

ηελ παξάδνζε. 

ΛΑΗ   

7.  Λα δνζνχλ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηνλ 
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

ΛΑΗ   

 

 

ΤπνινγηζηηθφοΔμνπιηζκφο 

Database Server 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

8.  Αξηζκφοκνλάδσλdatabaseserver 4   

9.  Σν κνληέιν λα είλαη ζχγρξνλν (ρξφλνο 
αλαθνίλσζεο κηθξφηεξνο απφ 12 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε 
πεξί αληηθαηάζηαζεο/ απφζπξζήο ηνπ) 

ΛΑΗ 

  

10.  Σα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην 
πξνζθεξφκελν ζχζηεκα (πιαθέηεο, ζθιεξνί 

δίζθνη, νδεγνί δηζθέηαο, θάξηεο, θιπ.) λα είλαη 
ζπλαξκνινγεκέλα απφ ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηνπ ππνινγηζηή. 

ΛΑΗ 

  

11.  Mνληέιν κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο 
ΛΑΗ 

  

12.  Rack mounted ΛΑΗ   

Αξρηηεθηνληθή 

13.  Σν motherboard ζα ππνζηεξίδεη 2 ηνπιάρηζηνλ 
δηπχξελνπο ή αλψηεξνπο 64 bit επεμεξγαζηέο 

ΛΑΗ 
  

πνζηήξημε 

14.  3 έηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ΛΑΗ   
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Application, Web Servers 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

15.  Αξηζκφοκνλάδσλdatabaseserver 4   

16.  Σν κνληέιν λα είλαη ζχγρξνλν (ρξφλνο 
αλαθνίλσζεο κηθξφηεξνο απφ 12 κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 

αληηθαηάζηαζεο/ απφζπξζήο ηνπ) 

ΛΑΗ 

  

17.  Σα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην 
πξνζθεξφκελν ζχζηεκα (πιαθέηεο, ζθιεξνί 
δίζθνη, νδεγνί δηζθέηαο, θάξηεο, θιπ.) λα είλαη 
ζπλαξκνινγεκέλα απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπ ππνινγηζηή. 

ΛΑΗ 

  

18.  Mνληέιν κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη 
αζθάιεηαο 

ΛΑΗ 
  

19.  Rack mounted ΛΑΗ   

Αξρηηεθηνληθή 

20.  Σν motherboard ζα ππνζηεξίδεη 2 ηνπιάρηζηνλ 
δηπχξελνπο ή αλψηεξνπο 64 bit επεμεξγαζηέο 

ΛΑΗ 
  

πνζηήξημε 

21.  3 έηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ΛΑΗ   

 

 

Πύζηεκα Firewall 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠ
Ζ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ

Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

22.  Αξηζκφοκνλάδσλ        1   

23.  Θα πξνζθεξζείhardwareζχζηεκα rackmounted ΛΑΗ   

24.  Λα αλαθεξζεί ν Σχπνο CPU& ην ClockRate ΛΑΗ   

25.  Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε κλήκε ζε 
ΚΒytes 

ΛΑΗ 
  

26.  Λα αλαθεξζεί ε απφδνζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
firewall 

ΛΑΗ 
  

27.  Λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε 
ζε ΚΒytes 

ΛΑΗ 
  

28.  Θα δηαζέηεη θπζηθέο ζχξεο FastEthernet 2   

29.  Θα δηαζέηεη θπζηθέο ζχξεο GigabitEthernet 2   

30.  Αξρηηεθηνληθή πιηθνχ StatefulInspection ή 
ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακε  

ΛΑΗ 
  

31.  Αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ modular κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε ηελ πξνζζήθε 
θαξηψλ 

ΛΑΗ 

  

32.  Γπλαηφηεηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο κέζσ 
γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (GUI) θαη κε ρξήζε 
πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ίδηνπ ή/θαη ηξίηνπ 
θαηαζθεπαζηή ην νπνίν ζα πξνζθεξζεί   

ΛΑΗ 

  

πνζηεξηδόκελεοιεηηνπξγίεο Firewall 

33.  Αλίρλεπζε θαη Πξνζηαζία ΛΑΗ   
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34.  Απηφλνκε ππνζηήξημε ή ζπλεξγαζία κε 
πξνγξάκκαηα γηα αλίρλεπζε θαη πξνζηαζία απφ 

virus θαη worms 

ΛΑΗ 
  

35.  Packet flooding NAI   

36.  Τπεξρείιηζεκλήκεο NAI   

37.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε ICMP παθέηα ΛΑΗ   

38.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε DNS ζχζηεκα ΛΑΗ   

39.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε πξσηφθνιια FTP, 
SSH, Telnet, rlogin 

NAI 
  

40.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε ΗΡ fragmentation NAI   

41.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε DenialofService NAI   

42.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε πξσηφθνιια SMTP, 
sendmail, IMAP, POP 

NAI 
  

43.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε πξσηφθνιια NTP, 

RPC 

NAI 
  

44.  Πξνζηαζία απφ Δπηζέζεηο ζε TCPMasquerading ΛΑΗ   

45.  Απηφκαηε ππνζηήξημε ή ζπλεξγαζία κε άιιν 
ινγηζκηθφ γηα ContentFiltering θαη URLFiltering 

ΛΑΗ 
  

46.  Πξνζηαζία απφ Java applets and ActiveX 

controls 

ΛΑΗ 
  

47.  Αλίρλεπζε θαη παξεκπφδηζε εηζβνιψλ ΛΑΗ   

48.  Πιήξεο αλαθνξά θαηάζηαζεο (eventlogging) NAI   

49.  Απηφλνκε ππνζηήξημε ή ζπλεξγαζία κε 
πξνγξάκκαηα γηα αλίρλεπζε θαη πξνζηαζία απφ 
viruses θαη worms 

NAI 
  

πνζηεξηδόκελεοιεηηνπξγίεο VPN 

50.  VPN tunell scanning NAI   

πνζηεξηδόκελα Ξξσηόθνιια 

51.  ΛΑΣ ΛΑΗ   

52.  PAT NAI   

53.  IPsec (including Authentication Header) NAI   

54.  SSL NAI   

55.  DES NAI   

56.  3DES NAI   

57.  AES NAI   

58.  Λα αλαθεξζνχλ άιια ππνζηεξηδφκελα 

πξσηφθνιια 

NAI 
  

59.  πλεξγαζία κε servers βαζηζκέλνπο ζε 

πξσηφθνιια RADIUS ή/θαη TACACS ή άιιν 
ηζνδχλακν 

NAI 

  

Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

60.  Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ζηoπξνβιεπφκελoζεκείo 

ΛΑΗ 
  

61.  Τπνζηήξημε ηεο παξακεηξνπνίεζεο 
(configuration – setup) ζηoζεκείo ιεηηνπξγίαο 

ΛΑΗ 
  

62.  Θα πξνζθεξζεί hardware ζχζηεκα rack NAI   
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mounted 

63.  Έιεγρνο θαιήοιεηηνπξγίαο NAI   

64.  Λα αλαθεξζνχλ εάλ απαηηνχληαη εηδηθέο 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη εγθαηάζηαζεο 

 
  

65.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνλ 
αλαγθαίν ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη 
εμαξηήκαηα γηα ηε ζέζε ηνπ firewall ζε 
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. θαιψδηα, 
connectors, switches θιπ.) 

NAI 

  

66.  Παξνρή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ firewalls ζε CD NAI   

67.  Παξνρή ησλ manuals ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
CD 

ΛΑΗ 
  

 

Δμνπιηζκφο Φεθηνπνίεζεο 

Document Scanner 

 
Α/Α 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 

ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

68.  ΑξηζκφοΚνλάδσλ 4   

69.  Θα πξνζθεξζεί έγρξσκνο ζαξσηήο εγγξάθσλ 
κεγέζνπο 

 DIN Α3   

70.  Οπηηθή αλάιπζεηνπιάρηζηνλ 600 dpi. ΛΑΗ   

71.  Βάζνορξψκαηνο εμσηεξηθφ ≥24 bit ΛΑΗ   

72.  Σαρχηεηα ζάξσζεο greyscale εγγξάθνπ Α4 ζηα 

200 dpi κνλήο φςεο 

≥40 ppm   

73.  Τπνζηήξημεεγγξάθσλδηπιήο φςεο ΛΑΗ   

74.  Ο ζαξσηήο ζα δηαζέηεη   απηφκαην ηξνθνδφηε 
ραξηηνχ κε ρσξεηηθφηεηα 100 θχιισλ 

ΛΑΗ   

75.  TWAIN θαη ISIS drivers ΛΑΗ   

76.  χλδεζεκέζσ USB 2.0. ΛΑΗ   

77.  Δπηζπκεηή ε ζχλδεζε κέζσ SCSI ή Firewire ΛΑΗ   

78.  Θα ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ 
επεμεξγαζίαο ηεο ζαξσκέλεο εηθφλαο κε 
δπλαηφηεηεο φπσο αλίρλεπζε κεγέζνπο ζειίδαο 
cropping, deskew, θιπ. θαζψο θαη ινγηζκηθφ 
OCR 

ΛΑΗ   

79.  Γπλαηφηεηα ζάξσζεο έγρξσκεο, αζπξφκαπξεο 
θαη ζε απνρξψζεηο ηνπ γθξη 

ΛΑΗ   

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 

ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά γηα ηνλ εμνπιηζκό ςεθηνπνίεζεο: 

80.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ 

ςεθηνπνίεζεο ζα πξνζθεξζνχλ φια ηα 

απαξαίηεηα θαιψδηα, connectors, switches θιπ. 
ψζηε λα κπνξεί απηφο λα ηεζεί ζε πιήξε θαη 
θαιή ιεηηνπξγία.  

ΛΑΗ   

81.  Θα πξνζθεξζεί επίζεο φιε ε απαξαίηεηε  
ηεθκεξίσζε (εγρεηξίδηα) ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

ΛΑΗ   

ΒαζηθφΙνγηζκηθφ Τπνδνκήο 

ΙνγηζκηθόΠπζηήκαηνο 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ

Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

82.  Λα παξαδνζεί ιίζηα (πίλαθαο) ηνλ αξηζκφ 
αδεηψλ αλά ηχπν ινγηζκηθνχ  

ΛΑΗ   

83.  Λα παξαδνζεί ζρεδηάγξακκα κε ην ινγηζκηθφ 
θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ 

ΛΑΗ   

84.  Γηα ην ζχλνιν ηνπ παξαθάησ βαζηθνχ 
ινγηζκηθνχ  ζα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηνη 
drivers, utilities θιπ. ψζηε ην ζχλνιν ηνπ 
ινγηζκηθνχ λα ηεζεί ζε πιήξε θαη θαιή 
ιεηηνπξγία.  

ΛΑΗ   

85.  Θα πξνζθεξζνχλ επίζεο φιε ε απαξαίηεηε  
ηεθκεξίσζε (εγρεηξίδηα δηαρείξηζεο) ζε έληππε 
ή ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη CDs απφ ηα 
νπνία ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο. 

ΛΑΗ   

 

Πρεζηαθό Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (RDBMS) 

 

 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

86.  Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα – Έθδνζε – 
Υξνλνινγία δηάζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ   

87.  Σν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζπκβαηφ 
κε ην πξνζθεξφκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 
databaseserver 

ΛΑΗ   

88.  πκβαηφηεηα κε ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα. 

ΛΑΗ   

89.  Θα πξνζθεξζεί κία άδεηα perCPU ηνπ 
databaseserver ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη 
απεξηφξηζην πιήζνο εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. 

ΛΑΗ   

90.  Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ζηνλ θνξέα ηελ κειινληηθή 
επέθηαζε / παξακεηξνπνίεζε / ηξνπνπνίεζε 
ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ ζην παξφλ έξγν 
εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ. 

ΛΑΗ   

91.  Πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ Unicode θαη 

πιήξεο ππνζηήξημε ηεο UTF-8 θσδηθνπνίεζεο. 

ΛΑΗ   

92.  Γξαθηθφ πεξηβάιινλ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο, κε δπλαηφηεηεο: 

- δηαρείξηζε database instance (πρ. start, 
stop, recovery) 

- δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ ηεο βάζεο (πρ. 

ρξεζηψλ, πηλάθσλ, views, 
storedprocedures θιπ.) 

- ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ρξήζεο θαη επίδνζεο 

- tuning 
- capacity planning 

- έιεγρνο γεγνλφησλ (events) θαη 

ΛΑΗ   



Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεθνοφσ) Δημόςιου Διαγωνιςμοφ για το Έργο «Ενίςχυςη Ψηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών 
και υςτημάτων ΣΠΕ τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων» 

 

Σελίδα 49 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο jobs 

93.  Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιιεο εηεξνγελείο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Τπνζηήξημε γξαθηθψλ 
εξγαιείσλ γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ 

εηεξνγελή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ 
δεδνκέλσλ 

ΛΑΗ 

  

94.  Υξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο RAM ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

ΛΑΗ   

95.  Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο server clusters   ΛΑΗ   

96.  Γπλαηφηεηα δηαθαλνχο εμππεξέηεζεο ησλ 
εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζην  cluster ησλ 
θφκβσλ ψζηε ζε πεξίπησζε παχζεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ελφο θφκβνπ λα γίλεηαη απηφκαηα (θαη φρη 
κε αλζξψπηλε παξέκβαζε) failover ζηνλ άιινλ 

θφκβν   

ΛΑΗ   

ΣαξαθηεξηζηηθάΑζθάιεηαο 

97.  Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ΒΓ ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ ξφισλ θαη δηθαησκάησλ 
ρξεζηψλ θαη λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε απηά. 

ΛΑΗ 

  

98.  Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο νινθιήξσζεο ηνπο 
ζπζηήκαηνο RDBMS κε ηηο ππφινηπεο 
εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
πηζηνπνίεζε θαη δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε 

ρξεζηψλ. 

ΛΑΗ 

  

99.  Θαηαλνκή ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη ησλ 
δνκψλ ηεο ζε πνιιαπιά αξρεία/ δίζθνπο κε 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαηαλνκήο απφ ην 
δηαρεηξηζηή 

ΛΑΗ 

  

100.  Τπνζηήξημε πξνηχπσλ ANSI-SQL 92/99, 
declarativereferentialintegritycontrols, 
storedprocedures, 

απηφλνκσλnestedtransactions, θιπ. 
databasetriggers. 

ΛΑΗ 

  

Σαξαθηεξηζηηθά ςειήο δηαζεζηκόηεηαο θαη απόδνζεο 

101.  Κεραληζκφο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 
ηεο Β.Γ. (backup) – λα πεξηγξαθνχλ νη 
δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

NAI 
  

 

ΙεηηνπξγηθόΠύζηεκα Servers 

 

 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

102.  Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα – Έθδνζε – 

Υξνλνινγία δηάζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ 

  

103.  Θα πξνζθεξζεί γηα φινπο ηνπο servers ην ίδην 
ιεηηνπξγηθφ 

ΛΑΗ   

104.  Γηα θάζε server ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην 
ιεηηνπξγηθφ ζα ππνζηεξίδεηαη ν κέγηζηνο  
αξηζκφο επεμεξγαζηψλ θαη ε κέγηζηε κλήκε   

ΛΑΗ   

105.  File system κε δπλαηφηεηεο:   ΛΑΗ   
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On-line Expansion 

On-line Defragmentation 

Θαηαλνκήο ζε πνιινχο θπζηθνχο δίζθνπο 

106.  Τπνζηήξημε πξσηνθφιισλ ηνπ TCP/IP γηα:    

107.  - Remote Login ΛΑΗ   

108.  - File Transfer ΛΑΗ   

109.  - Remote Program Execution ΛΑΗ   

110.  - Distributed Processing ΛΑΗ   

111.  - Resource Sharing ΛΑΗ   

112.  - e-Mail ΛΑΗ   

113.  - Multicast ΛΑΗ   

114.  - IPSEC ΛΑΗ   

115.  - IP v6 ΛΑΗ   

 

Ινγηζκηθό Web / Application Servers 

 

 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

116.  Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα – Έθδνζε – 
Υξνλνινγία δηάζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ 
  

117.  Τςειή αμηνπηζηία κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
φπσο load balancing, clustering, caching, fail-
over θιπ 

ΛΑΗ   

118.  Δχθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε, μεθίλεκα - 

ζηακάηεκα κηαο εθαξκνγήο: ην αλέβαζκα, 
μεθίλεκα ή ζηακάηεκα κηαο web εθαξκνγήο δελ 
πξέπεη λα απαηηεί επαλεθθίλεζε ηνπ 
ApplicationServer (HotDeployment)    

ΛΑΗ   

119.  Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ππνζηεξίδνληαο 
ηερλνινγίεο φπσο SOAP, WSDL, UDDI θαη XML 

ΛΑΗ   

120.  Τπνζηήξημε Τπνζηήξημε HTTP πξσηνθφιινπ, 
HTTP Authentication κε access control lists, 
ΖΣΣPS θαη SSL/TLS 

ΛΑΗ   

121.  Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηθήο επέκβαζεο ζηνλ 

θχθιν εμππεξέηεζεο αηηήκαηνο HTTP 

ΛΑΗ   

122.  Παξακεηξνπνηήζηκνο κεραληζκφο HTTP logging ΛΑΗ   

123.  Τπνζηήξημε CGI ή ASP ή XMLWebServices 
θαζψο θαη ησλ πξνηχπσλ SOAP, UDDI, WSDL 

ΛΑΗ   

124.  Δμππεξέηεζε ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ 
πεξηερνκέλνπ  

ΛΑΗ   

125.  Τπνζηήξημεδπλαηνηήησλ proxying/caching ΛΑΗ   

126.  Τπνζηήξημε virtual hosting ΛΑΗ   

127.  Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο ζα 
ππνζηεξίδνπλ πξφζβαζε απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ 
ρξεζηψλ ζην RDBMS 

ΛΑΗ   
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ΙνγηζκηθόΞξνζηαζίαο από Ηνύο 

 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ

Ζ 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

128.  Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα – Έθδνζε – 
Υξνλνινγία δηάζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ 
  

129.  To πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζα πξνζθξεζεί ζε 
ηφζεο άδεηεο ψζηε λα θαιχςεη φινλ ηνλ 
ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ (servers θαη PCs) 

ΛΑΗ   

130.  Aπηφκαηαupdatesθαζφιν ην δηάζηεκα κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ΛΑΗ   

131.  Γπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο ηνπ bootsector, 

εηζεξρφκελσλ/εμεξρφκελσλ e-
mailattachments, ειέγρνπ δίζθσλ θιπ. 

ΛΑΗ   

132.  Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο (configuration-

setup) κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ 
πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ 

ΛΑΗ   

 

Κειέηε θαη Πρεδηαζκόο Δθαξκνγήο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

133.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κειέηε 
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν A4.1 

ΛΑΗ   

Ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη ζε δηάζηεκα 
ελόο κελόο κειέηεο σο εμήο: 

134.  Πιήξεο θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ 
ππάξρνληνο ελεξγνπαζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ 

 

ΛΑΗ   

135.  Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαοπινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο ζε 
ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

ΛΑΗ   

136.  Ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ΠΗΛ, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ππφ αλάπηπμε 
ζπζηήκαηνο, ηφζν ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ, φζν 
θαη ζε επίπεδν ππνδνκψλ δηθηχσζεο 

ΛΑΗ   

137.  Αλάιπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ειεθηξνληθψλ 
θαη κε δεδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο 

ΛΑΗ   

138.  Θαζνξηζκφο ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο κεζνδνινγίαο δηαζθάιηζεο 
ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηνπο 

ΛΑΗ   

139.  Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εθαξκνγψλ, 

ηεο ηερληθήο πξνζέγγηζεο (πιαηθφξκα, 
εξγαιεία) θαη ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο, 
δηαρείξηζεο, ειέγρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο κεζνδνινγίαο δνθηκαζηψλ) θαη 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

ΛΑΗ   

140.  Θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

επηηεπρζεί ε  ιεηηνπξγηθή  ελζσκάησζε θαη 

ΛΑΗ   
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ελαξκφληζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ κε 
ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο ΠΗΛ. 

141.  Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

(dataintegrityandquality), ηελ αλάθηεζε ηνπο 
απφ θαηαζηξνθή, ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο θαη 
αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε 
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο θαη 
ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

ΛΑΗ   

142.  Θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ  κεηάπησζεο ζην 
λέν ζχζηεκα 

ΛΑΗ   

143.  Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ησλ 

παξαδνηέσλ εθαξκνγψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ κε ππνβνιή ζελαξίσλ θαη 
πιάλσλ ειέγρνπ θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία 

ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ. 

ΛΑΗ   

144.  Θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

ΛΑΗ   

145.  Σξφπνη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ππφθεηηαη 
ζε πεξηνξηζκνχο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

ΛΑΗ   

146.  Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θάζεσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

ΛΑΗ   

147.  Θαζνξηζκφο ησλ µεζφδσλ δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ, 
αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο  ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ µέζσ Internet. 

ΛΑΗ   

148.  Θαζνξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ 

(usergroups) θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα 
εθαξκφζεη έθαζην απφ απηά (grouppolicy). 

ΛΑΗ   

149.  Θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ, 
πνπ ζα αμηνπνηεί ηφζν ηελ ππάξρνπζα 
πιεξνθνξηαθή ππνδνµή ηεο ΠΗΛ. φζν θαη ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. 

ΛΑΗ   

150.  Θαζνξηζκφο ησλ µεζφδσλςεθηνπνίεζεο, 
δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ 
Αλάδνρν 

ΛΑΗ   

151.  Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ρξεζηψλ αλά 

θαηεγνξία. 

ΛΑΗ   

152.  Θαζνξηζκφο ησλ πξνηχπσλ µεηαδεδνµέλσλ πνπ 
µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλεηαη θαιχηεξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
δηάζεζε µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

ΛΑΗ   

Δηδηθά ζηε Κειέηε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ν Αλάδνρνο ζε δηάζηεκα ελόο κήλα  από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ 
ςεθηνπνίεζεο ζηελ νπνία λα αλαθέξεη: 

153.  αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 
επηιεγκέλνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα 

ςεθηνπνηεζεί µε βάζε ην είδνο (π.ρ. έγγξαθα, 
ράξηεο θιπ), ηελ θαηάζηαζή ηνπ (π.ρ. 
θζαξµέλν) θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ , κε ηε 
ζρεηηθή ηεθκεξίσζε  

ΛΑΗ   

154.  Θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο, ηνπ 

κνληέινπ δηαδηθαζηψλ (modelprocessing), ηεο 

ΛΑΗ   
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κεζφδνπ ςεθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ, ηελ 
πνηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ. 

155.  Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο εηζαγσγήο θη 

ελζσκάησζεο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ θαη ηεο 
κεζνδνινγίαο εηζαγσγήο ησλ ςεθηαθψλ 
αξρείσλ θαη ησλκεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ην έξγν, ζην λέν ζχζηεκα θαη 
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο θαη 
δηαρείξηζήο ηνπο. 

ΛΑΗ   

156.  πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο εηζαγσγήο θαη 
δηαιεηηνπξγηθήο ελζσκάησζεο ηνπ ππάξρνληνο 
πιηθνχ ζην λέν ζχζηεκα 

ΛΑΗ   

157.  Θαζνξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνχ 
επεμεξγαζκέλσλ ζειίδσλ αλά εκέξα θαη 

ζαξσηή 

ΛΑΗ   

158.  Κειέηε ηξφπνπ νινθιήξσζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ κε ην ππάξρνλ 
πιηθφ (ςεθηαθφ θαη ζπκβαηηθφ) ηεο ΤΑ. 

ΛΑΗ   

159.  ρεδηαζκφο θαη απνηχπσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θαη ηνπ είδνπο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
δηαζπλδεζηκφηεηαο πιηθψλ ζπζηαηηθψλ 
(κεραλήκαηα – εμνπιηζκφο, δίθηπα) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πιηθνχ, 

ΛΑΗ   

160.  Αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ςεθηνπνίεζεο 

ΛΑΗ   

161.  Θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο 
θαη ειέγρνπ ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ  

ΛΑΗ   

 

 

ΙνγηθήΑξρηηεθηνληθή - Ξξνδηαγξαθέο Γηαδηθηπαθνύ Ρόπνπ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧΖ 

Γεληθά: 

162. 1

6

2 

Σα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν ………. 

ΛΑΗ   

163.  Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ «αλνηθηήο» 
αξρηηεθηνληθήο (openarchitecture), δειαδή ηα 

ζπζηήκαηα λα παξέρνπλ αλεμαξηεζία απφ 
ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη λα γίλεη ρξήζε 
πξνηχπσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ: 

 Οκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Γηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθαξκνγψλ 

ή/θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα  

 Σελ επεθηαζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ρσξίο 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη 

αξρηηεθηνληθή ηνπο 

 Ύςηζηε δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ΛΑΗ   
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ζπλαιιαζζφκελσλ 

164.  Yηνζέηεζε αξζξσηήο (modular) αξρηηεθηνληθήο 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη 
κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, 
ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο 

δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ 

ΛΑΗ   

165.  Παξάιιεια λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε εχθνιε 
επέθηαζε επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
ιχζεο (scaleup – scaleout) γηα ηελ άκεζε 
αληηκεηψπηζε απμαλφκελσλ αλαγθψλ. 

   

166.  Δίλαη επηζπκεηφ ε αξρηηεθηνληθή λα βαζίδεηαη 
ζε loνselycoupledContainers γηα βέιηηζηε 
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εηθνληθνπνίεζεο 
πνπ ζα θηινμελήζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

   

167.  Τηνζέηεζε πνιιαπιήο αξρηηεθηνληθήο N-tier γηα 

ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη 
θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή 
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία 
ζηελ επεθηαζηκφηεηα. 

ΛΑΗ   

168.  Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) γηα ηελ επθνιία 
δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, γηα ηε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ θηιηθψλ 
ζηνλ ρξήζηε, γηα ηελ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 
ησλ πξνζβάζεσλ ζηα δεδνκέλα. ην πιαίζην 

απηφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη: 

 Αλνηθηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

 Υξήζε αλνηθηψλ ηεθκεξησκέλσλ θαη 

δεκνζηεπκέλσλ ζπζηεκάησλ δηεπαθήο κε 

πξνγξάκκαηα ηξίησλ 

 Υξήζεηππνπνηεκέλσλ αλνηθηψλ 

πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο 

 Αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά 

θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια 

ζπζηήκαηα 

 Αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ 

ηερλνινγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ΛΑΗ   

169.  Δλζσκάησζε ππνζπζηεκάησλ άκεζεο 
ππνζηήξημεο / βνήζεηαο (onlinehelp) θαζψο θαη 
νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο αλά δηαδηθαζία ή 
θαη νζφλε, κελπκάησλ ιαζψλ (errormessages) 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εηδνπνηήζεσλ  ησλ 
ρξεζηψλ κε φξνπο νηθείνπο πξνο απηνχο 

ΛΑΗ   

170.  Ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ ζε 
ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ: 

 Πιεξφηεηα ησλζηνηρείσλ πνπ 

απνζεθεχνληαη 

 Αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ εθαξκνγψλ 

 χληαμε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 

(systemmanuals), θαζψο θαη ιεπηνκεξή 

εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(operationmanuals) θαη ππνζηήξημεο ησλ 

ρξεζηψλ (usermanuals) 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

ΛΑΗ   
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αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ 

171.  Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνηθηή θαη δπλακηθή, 

ππνζηεξίδνληαο κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο ζε 
κειινληηθέο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ (π.ρ. πεδία κνληέινπ ηεθκεξίσζεο, 
θφξκα εηζαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ, θηι.) κε 
ζθνπφ λα κελ απαηηνχληαη νη αιιαγέο ζηνλ 
πεγαίν θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ   

Ρν κνληέιν αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα είλαη κηα πιαηθόξκα Webn-tier ε 
νπνία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή (Λ-tierarchitecture), ε νπνία θαη’ 
ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

172.  Σν επίπεδν ρξεζηψλ (EndUsertier / 
ClientRequests), πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηεπαθή κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηελ 
παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ΛΑΗ   

173.  Σν επίπεδν παξνπζίαζεο (Presentationtier). Ζ 
πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηαζέζηκεο 
ππεξεζίεο ζα είλαη κέζσ κηαο εληαίαο, 

ηερλνινγηθά, πιαηθφξκαο, πνπ ζα παξέρεη 
δπλαηφηεηεο ηαπηνπνίεζεο - πξνζσπνπνίεζεο 
θαη εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Σν 
ζπγθξηκέλν επίπεδν ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί 
κε ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επέθηαζή ηνπ 
κε λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. 

ΛΑΗ   

174.  Σν επίπεδν εθαξκνγψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
(application&integrationtier), πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη δηεπαθψλ γηα ηε 
δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ελνηήησλ (ππνζπζηεκάησλ) ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κεηαμχ ηνπο. ην 

επίπεδν απηφ ελζσκαηψλεηαη ε ινγηθή ησλ 
εθαξκνγψλ (businesslogic), δειαδή φινη νη 
επηρεηξεζηαθνί θαλφλεο (businessrules) πνπ 
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εθαξκνγήο. 
Αθνξά ηα ππνζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηε 
δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα (δηαδηθαζίεο θαη 

ππεξεζίεο) θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε νκνηφκνξθεο ηερλνινγηθά 
πιαηθφξκεο. ην επίπεδν απηφ είλαη 
απαξαίηεην ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα λα 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 
νξηδφληηεο δηαδηθαζίεο ελνξρήζηξσζεο κε 
ρξήζε ηερλνινγηψλ webservices. 

ΛΑΗ   

175.  • Σν επίπεδν δεδνκέλσλ (datatier), πνπ 
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ. Αθνξά ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 
θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο είηε απηή αθνξά 

transactionaldata (ζπλαιιαγέο), masterdata 

(πειάηεο), ή δεδνκέλα αλάιπζεο 
(aggregateddata). Θα πξέπεη ηα ππνζπζηήκαηα 
ηνπ επίπεδνπ εθαξκνγψλ λα κπνξνχλ λα 
δηακνηξάδνληαη ηα θνηλά κνληέια δεδνκέλσλ 
θαη ηελ θνηλή ππνδνκή δεδνκέλσλ. 

ΛΑΗ   

176.  Όια ηα αλσηέξσ επίπεδα ρηίδνληαη πάλσ ζην 

Δπίπεδν ππνδνκψλ (SharedInfrastructure) ην 
νπνίν αθνξά ηε θπζηθή ππνδνκή ηνπ 
ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα ζπζηήκαηα πιηθνχ θαη 

ΛΑΗ   
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ηελ αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή απηψλ. 

Ρελ πιαηθόξκα ηεο ινγηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλνπλ ηα αθόινπζα 

θαηαθόξπθα επίπεδα: 

177.  Δπίπεδν αζθαιείαο (EnterpriseSecurity): 
Αθνξά ηελ ππνδνκή αζθαιείαο πνπ ζσξαθίδεη 
ην Π ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φιε 
ηελ αξρηηεθηνληθή θαη λα αληηκεησπίδεη κε 
ζπλνιηθφ ηξφπν ηα ζέκαηα αζθαινχο 
πξφζβαζεο ρξεζηψλ, απηνκαηνπνηεκέλεο 
απφδνζεο/ αλαίξεζεο δηθαησκάησλ ζε ρξήζηεο, 

θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ, πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ απφ δηαξξνέο θαη εθηελνχο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθνξψλ γηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

178.  Δπίπεδν δηαρείξηζεο (EnterpriseManagement): 

Αθνξά ηελ παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα 
δηαρείξηζεο ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηνλ 
δηαρεηξηζηή λα επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ επηπέδσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαηά ην 
δπλαηφλ απφ εληαίν γξαθηθφ ή web-based 
πεξηβάιινλ θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθέο 
ελέξγεηεο αιιά θαη εξγαζίεο αλίρλεπζεο 

πξνβιεκάησλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ απηφ. 

ΛΑΗ   

179.  Δπίπεδν αλάπηπμεο (EnterpriseDevelopment): 
Αθνξά ηα εξγαιεία αιιά θαη πιαίζηα αλάπηπμεο 
κε ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ηα παξερφκελα 
ππνζπζηήκαηα αιιά θαη κέζσ ησλ νπνίσλ ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνζπζηεκάησλ ζα 

επεθηείλεηαη επαλαρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
παξερφκελε ππνδνκή ζηα πιαίζηα ηεο SOA 
αξρηηεθηνληθήο. Δηδηθφηεξα, έκθαζε ζα δνζεί 
ζηε ζπκβαηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ εξγαιείσλ 
κε ηηο ψξηκεο, αλνηθηέο θαη επξέσο 
δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο π.ρ. WebServices, 

XML, JSON, OASISSCA, BPEL/BPMN θ.ά. 

ΛΑΗ   

 

 

 

 

πεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξύιεο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧΖ 

Γεληθά: 

180.  Σα θαζνξηδφκελα ζηελπαξάγξαθν ………….. ΛΑΗ   

Κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο αθνινπζνύλ 
αληίζηνηρα επίπεδα δηαβάζκηζεο κε απηή ησλ ρξεζηώλ, σο αθνινύζσο: 

181.  Διεχζεξεο Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο φινη νη 
ρξήζηεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο, φπσο π.ρ. 

ζηηο Γεληθέο  Πιεξνθνξίεο, Πιεξνθνξηαθφ 
Τιηθφ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην 
ζχζηεκα. Οη ππεξεζίεο απηέο πνπ 
απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ αλήθνπλ ζε δχν 
βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

(α) πξφζβαζε ζε γεληθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

(ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο), θαη  

(β) πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην 

ΛΑΗ   



Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεθνοφσ) Δημόςιου Διαγωνιςμοφ για το Έργο «Ενίςχυςη Ψηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών 
και υςτημάτων ΣΠΕ τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων» 

 

Σελίδα 57 

ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ θαη ζηηο πιεξνθνξίεο 
ηεθκεξίσζεο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηεο 

ΠΗΛ (δπλακηθέο πιεξνθνξίεο). 

182.  Γηαβαζκηζκέλεο Τπεξεζίεο πνπ απαηηνχλ 

απζεληηθνπνίεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
ρξήζηε. Οη ππεξεζίεο απηέο πνπ απεπζχλνληαη 
ζε πηζηνπνηεκέλνπο πνιίηεο θαη ζην 
πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο ΠΗΛ, αλήθνπλ ζε 
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

(α) απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηνπ 
ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

ηεθκεξίσζεο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο,  

(β) πιήξεο δηαρείξηζε, ςεθηνπνίεζε θαη 
ηεθκεξίσζε ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΗΛ, θαη 

(γ) ειεθηξνληθή έθδνζε πξνζσπηθψλ 
εγγξάθσλ (πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θιπ). 

ΛΑΗ   

183.  Ζ θαηεγνξία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ 
απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ 
ρξεζηψλ κε ρξήζε δηαθξηηηθνχ νλφκαηνο 
(username) θαη απιφ θσδηθφ (password), ελψ 
ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

θεληξηθφ δηαρεηξηζηή (systemadministrator) 
ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ μερσξηζηήο ππεξεζίαο. 

   

184.  Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, 
ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 
νπνίεο πξφζβαζε ζα έρνπλ κφλν εληεηαικέλα 
θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο ΠΗΛ. 

   

185.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη, εηδηθά γηα ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε 
ζε ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη πξφζζεηνπο 
ηξφπνπο δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο. 

   

186.  Οη δηαθνξεηηθνί ξφινη θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο 
ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο, 
θαζψο επίζεο θαη νη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, ζα 
θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά ζηα πιαίζηα ηεο  
Κειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

   

 

πεξεζίεοΑπζεληηθνπνίεζεο Σξεζηώλ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧΖ 

Γεληθά: 

187.  Σα θαζνξηδφκελα πνπ αλαθέξνληαη γηα ηηο 
ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ ζηελ 
παξάγξαθν ………… 

ΛΑΗ   

188.  Γηα ηηο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ είλαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 
νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 
Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα Πξφηππα 
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (e-gif) θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζην Πιαηζην Φεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο 

(ΠΦΑ) πνπ έρεη θαηαξηηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ΛΑΗ   
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189.  Σν ελ ιφγσ ππνζχζηεκα, πνπ ζα είλαη web-
based, ζα πξέπεη λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο 

θαηαρψξεζεο, δηαρείξηζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο 
ρξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ρξήζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο απφ θαθφβνπινπο ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, αιιά θαη ηελ 
εθαξκνγή πνιηηηθψλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο 
ζην πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ 
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο.  

ΛΑΗ   

190.  Σν ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζα πξέπεη 

λα παξέρεη δπλαηφηεηεο θαζνξηζκνχ 
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη αμηνπνίεζεο 
ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αλάζεζεο 
ξφισλ ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. 
Γηαθνξεηηθνί ξφινη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηεθκεξίσζεο ηεο ςεθηαθήο 
βηβιηνζήθεο.  

ΛΑΗ   

191.  Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε 
(userinterface), ηφζν σο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηεο εθαξκνγήο, φζν θαη σο πξνο ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε, πξέπεη λα είλαη θηιηθφ θαη 
παξακεηξνπνηήζηκν. 

ΛΑΗ   

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βαζηθά βήκαηα, όπσο απηά 
πξνβιέπνληαη ζην Ξιαίζην Τεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο (ΞΤΑ): 

192.  Λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν εµπηζηνζχλεο ζην 
νπνίν εληάζζεηαη ε ππεξεζία, αθνχ πξψηα 
πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηηο θαηεγνξίεο 
δεδνµέλσλ πνπ αμηνπνηνχληαη. 

ΛΑΗ   

193.  Αλάινγα µε ην επίπεδν εµπηζηνζχλεο θαη 

αθνινπζψληαο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΦΑ, λα 

επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν 
µεραληζµφαπζεληηθνπνίεζεο. 

ΛΑΗ   

194.  Αλάινγα µε ην επίπεδν εµπηζηνζχλεο θαη 
αθνινπζψληαο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΦΑ, λα 
πηνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ. 

ΛΑΗ   

Πε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπµεί λα εγγξαθεί ζε θάπνηα λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία, ζα 
πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγµαηνπνηήζεη ηα αθόινπζα: 

195.  Δπηινγή ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία 

επηζπκεί λα εγγξαθεί, απφ ζχλνιν δηαζέζηκσλ 
επηινγψλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε. 

ΛΑΗ   

196.  Τπνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηε 
Γηαδηθηπαθή Πχιε, γηα ηε λέα ειεθηξνληθή 
ππεξεζία ζηελ νπνία επηζπκεί λα εγγξαθεί. 
ηελ αίηεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπκπιήξσζε 

ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 
αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο θφξκαο. 

ΛΑΗ   

197.  Θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή ππνβνιή ή 
απεπζείαο θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εγγξαθήο ζηε λέα ππεξεζία, φπσο απηά ζα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ην θνξέα µε βάζε ην 
επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ ζα έρεη απνθαζίζεη 
λα εληάμεη ηε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 
ππεξεζία. 

ΛΑΗ   
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198.  Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο 
ππεξεζίαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζην ζηάδην ηεο Κειέηεο Δθαξκνγήο θαη 
Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ. 

ΛΑΗ   

 

πεξεζίεοΞξνβνιήο θαη Αλαδήηεζεο Ξεξηερνκέλνπ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧΖ 

Γεληθά: 

199.  Σα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν ………….. ΛΑΗ   

Δλ γέλεη ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ελεκέξσζε & πιεξνθόξεζε ζε ό,ηη αθνξά ηα 
αθόινπζα: 

200.  Γεληθή Δλεκέξσζε: Ζ θαηεγνξία απηή ζα 
απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο 
επηζθέπηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο – ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε ηεο ΠΗΛ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 
ζηφρνπο, ην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
πεξηθέξεηαο κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε γεληθφ 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, θαζψο θαη γεληθή 

ελεκέξσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε 
πεξηθέξεηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επθπνχο 
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηνπο πνιίηεο θαη 
ηηο επηρεηξήζεηο. Ο επηζθέπηεο ζα έρεη επίζεο 
ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπεη ην Οξγαλφγξακκα 
ηεο ΠΗΛ θαζψο θαη ρξήζηκα ηειέθσλα πνπ 

αθνξνχλ ηα Σκήκαηα θαη ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο 
ΠΗΛ ζηα νπνία ζα κπνξεί λα απεπζπλζεί γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

ΛΑΗ   

201.  Πξφζβαζε ζε Δμεηδηθεπκέλν Τιηθφ / 
Πεξηερφκελν: ηελ θαηεγνξία απηή ν θάζε 
ελδηαθεξφκελνο, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ ρξήζηε, ζα κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζην ςεθηνπνηεκέλν πεξηερφκελν θαη 
ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΗΛ, θαζψο 
επίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
αίηεζεο ειεθηξνληθά γηα ηελ παξνρή 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. Γελ ζα πξέπεη 
λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ησλ απιψλ 

ρξεζηψλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ ν νξγαληζκφο ζα 
νξίζεη σο «εζσηεξηθήο θαη πεξηνξηζκέλεο 
ρξήζεο» γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. 

ΛΑΗ   

Γπλαηόηεηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

202.  Δπέιηθηε αλαδήηεζε ζην πεξηερφκελν (απφ 
πνιιαπιέο, δνκεκέλεο θαη αδφκεηεο πεγέο) 
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ – ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο ηεο ΠΗΛ (ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ θαη 
δηαζέζηκα κεηαδεδνκέλα). Οη ιέμεηο θιεηδηά ηεο 
πνιπθξηηεξηαθήο αλαδήηεζεο ζα βαζίδνληαη 

ζηνπο ηχπνπο ησλ ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ πνπ 
είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο 
ΠΗΛ. 

ΛΑΗ   

203.  Ζ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ςεθηνπνηεκέλν 
πεξηερφκελν θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ αξρείνπ 
ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ κεραληζκνχο 
αζθαιείαο, ελψ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 
αληίζηνηρα δηθαηψκαηα, ηα νπνία εθρσξνχληαη 

ζε ρξήζηεο θαη νκάδεο ρξεζηψλ (π.ρ. Απινί 
ρξήζηεο, Δγγεγξακκέλνη / Δμνπζηνδνηεκέλνη 

ΛΑΗ   
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ρξήζηεο, θηι.). 

204.  Σφζν ζηνλ κεραληζκφ απιήο φζν θαη ζχλζεηεο 

αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
φια ηα πεδία ηνπ κνληέινπ ηεθκεξίσζεο θαη 

εηζαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θξηζεί 
αλαδεηήζηκα. 

ΛΑΗ   

205.  Ζ απιή αλαδήηεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ην 
πεξηερνκέλν ελφο θαη κφλν πεδίνπ ελψ ε 
ζχλζεηε αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ 
ζπλδπαζκφ πνιιψλ θξηηεξίσλ κε ρξήζε 

ινγηθψλ ηειεζηψλ (π.ρ. AND, OR, θηι.) κέζσ 
κηαο θηιηθήο θαη εχρξεζηεο δηεπαθήο. 

ΛΑΗ   

206.  Ζ αλαδήηεζε ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ 
θαη πιεξνθνξηψλ ζα ππνζηεξίδεη απιά θαη 
δνκεκέλα εξσηήκαηα, αλαδήηεζε κε ρξήζε 

ιέμεσλ, ηηκψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ θιπ. 

ΛΑΗ   

207.  Ζ αλάθηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ κεηαδεδνκέλσλ 
ηεθκεξίσζεο αιιά θαη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί 
λα γίλεηαη κέζσ ηνπ WEB. 

ΛΑΗ   

208.  Θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε 
απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ αλάθηεζεο ηεο 
θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίαο (ςεθηνπνηεκέλν 
ηεθκήξην θαη ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ πνπ ην 

αθνξνχλ). 

ΛΑΗ   

209.  Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ζα πξέπεη 
λα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ππφ ηελ 
κνξθή ιίζηαο δεδνκέλσλ (ιεκκάησλ), ελψ νη 
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαθαινχλ 
έλα ςεθηνπνηεκέλν αληηθείκελν θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα απηνχ επηιέγνληαο ην απφ ηελ 

ιίζηα απνηειεζκάησλ. 

ΛΑΗ   

210.  ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ρξήζηκν, εθηφο 
απφ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
εξψηεζεο, λα παξέρνληαη πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο. 

ΛΑΗ   

211.  Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
πξνεπηζθφπεζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ 
ηεθκεξίνπ κε ρξήζε εηθφλσλ ρακειήο 
αλάιπζεο. 

ΛΑΗ   

212.  Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα πξνηείλεη θαη λα 
παξέρεη ζπλδέζεηο ή πεξηερφκελν κε ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο 

ΛΑΗ   

213.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη έλα 
θαηαλνεηφ ζχζηεκα πινήγεζεο θαη 
ζεκαηνινγίαο κε ηε δηάζεζε ράξηε ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ (sitemap), ν νπνίνο 
παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ portal, ψζηε λα 
κπνξεί ν επηζθέπηεο λα δεη ηη πεξηέρεη θάζε 
ελφηεηα, θαη λα πινεγείηε γξήγνξα θαη εχθνια. 
O ράξηεο ελεκεξψλεηαη δπλακηθά  θάζε θνξά 
πνπ εηζάγεηαη λέν πεξηερφκελν. Ο ρξήζηεο 

πξέπεη λα θηλείηαη άλεηα αλάκεζα ζε πεξηιήςεηο 
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζε ιεπηνκεξή θαη 
δνκεκέλε αλάπηπμε απηνχ. 

ΛΑΗ   

214.  Θα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 
ηεξαξρηθνχο θαηαιφγνπο εγγξάθσλ θαη αξρείσλ 

ΛΑΗ   
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πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε πνιιαπιή ζεκαηηθή 
θαηεγνξηνπνίεζε κε κνξθή θαηαιφγσλ. 

215.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα 
ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

πεξηερνκέλσλ. 

ΛΑΗ   

216.  Ο ρξήζηεο ζα έρεη  ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάδεη 
ςεθηνπνηεκέλα έληππα. 

ΛΑΗ   

Ρν πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

217.  ηαηηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν ζα παξαδνζεί 
ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ΠΗΛ. Σν πεξηερφκελν 
απηφ ζα πξέπεη λα κνξθνπνηεζεί θαηάιιεια 
(θαη εηθαζηηθά) απφ ηνλ Αλάδνρν έηζη ψζηε λα 
ελζσκαησζεί ζηνλ δηαδηθηπαθή πχιε ζε εηδηθέο 
ζειίδεο ηνπ, πάληα κε βάζε ηελ ζεκαηνινγία 

απηνχ. 

ΛΑΗ   

218.  Γπλακηθφ πεξηερφκελν, πνπ αθνξά 
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά, έρνπλ πεξίνδν ηζρχνο ή 
αλαλεψλνληαη ζε ζπλερέο επίπεδν θαη 
πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

ΠΗΛ, είηε κέζσ ηξίησλ ζπζηεκάησλ. 

ΛΑΗ   

219.  Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα κπνξνχλ λα 
ελεκεξσζνχλ δπλακηθά απφ αξκφδηα φξγαλα 
ηεο ΠΗΛ - ρσξίο λα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε 
γλψζε ηερλνινγηψλ - κέζσ απιψλ θαη θηιηθψλ 

δηεπαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

220.  Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο Τπεξεζίαο απηήο ζα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Κειέηε 
Δθαξκνγήο. 

ΛΑΗ   

 

 

πεξεζίεο Τεθηνπνίεζεο θαη Ρεθκεξίσζεο ηνπ αξρείνπ ηεο ΞΗΛ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 

221.  Οη ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζα 
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ Α4.3 

ΛΑΗ   

222.  Σα βαζηθά βήµαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 
αθνινπζείηαη γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ 
ηεο ΠΗΛ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πξνεηνηµαζία ηνπ πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε. 
 Φεθηνπνίεζε ηνππιηθνχ. 
 Δπεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζε ζηαζµφ 

επεμεξγαζίαο αλ απαηηείηαη (δηφξζσζε 
ρξσµάησλ, γεσµεηξίαο θ.ιπ.) θαη 
απνζήθεπζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
αλαιχζεηο. 

 Σεθµεξίσζεηνπςεθηνπνηεµέλνπ πιηθνχ. 

ΛΑΗ   

223.  Σα ςεθηαθά έγγξαθα ζα απνηεινχλ αθξηβή 

αληίηππα ησλ πξσηφηππσλ ηεθµεξίσλ 
αλεμάξηεηα απφ ην µέγεζφο ηνπο, ην είδνο 
ραξηηνχ, ην ρξσµαηηζµφ ηνπο, δηπιέο φςεηο, 
βηβιηνδεζίεο θιπ. 

ΛΑΗ   
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224.  Υξήζε εμνπιηζκνχ ςεθηνπνίεζεο πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δηαζθαιίζεη αθξηβή 

αληίγξαθα πςειήο πνηφηεηαο ρξψκαηνο, φπνπ 
ρξεηάδεηαη, θαη θεηκέλνπ.  

ΛΑΗ   

225.  Σήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 
αζθάιεηαο µε ζθνπφ ην µεδεληζµφ ηνπ 
θηλδχλνπ νιηθήο ή µεξηθήο απψιεηαο ηνπ 
ςεθηνπνηεµέλνπ πιηθνχ. 

ΛΑΗ   

226.  Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΗΛ ζα γίλεη 
ηνπηθά ζε ρψξν πνπ ζα δηαµνξθψζεη θαη ζα 

παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ζηηο θηεξηαθέο ηεο 
εγθαηαζηάζεηο είηε ζε άιιν θαηάιιειν ρψξν 
πνπ ε ΠΗΛ ζα απνθαζίζεη.  

ΛΑΗ   

227.  Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

Θπξίσο Φεθηνπνίεζεο ζα δηεμαρζνχλ φιεο νη 
εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή 
νξγάλσζή ηεο θαη νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, 
ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο κεζνδνινγίαο θαη 
νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη 
λα δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, θαζψο 
θαη λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, 
βαζηζκέλε ζηα δηεζλή πξφηππα, γηα ηελ 
ςεθηνπνίεζε απηή θαζ‘ απηή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξακεηξνπνίεζεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. 

ΛΑΗ   

228.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ  ηε δπλαηφηεηα άκεζεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
ςεθηνπνίεζε θαη έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ςεθηνπνίεζεο ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

ΛΑΗ   

229.  Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ 
ςεθηνπνίεζε λα πξνδηαγξαθνχλ αλαιπηηθά 
ζηελ πξνζθνξά 

ΛΑΗ   

230.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη, 
ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπ θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ζε 
πεξίπησζε θζνξά θαη θαηαπφλεζεο, ε νπνία 
επηδξά αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 
πνζνηηθή παξαγσγή 

ΛΑΗ   

231.  Κεηαμχ ηνπ πιηθνχ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή 
ηνπο ε ΠΗΛ ππάξρνπλ ηεθµήξηα πνπ αθνξνχλ 
πιηθφ µνλαδηθφ ή ζπάλην, πιηθφ εππαζέο πνπ ε 
ζπρλή ρξήζε ηνπ πξνθαιεί θζνξά θαη πιηθφ 
απφ ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαρζνχλ 

αληίηππα µε άιιν ηξφπν. Ζ ςεθηνπνίεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θαηάιιειεο ηερληθέο θαη 
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ηέηνηεο ψζηε λα κελ 
πξνθιεζνχλ θζνξέο θαη αιινίσζε ησλ 
πξσηνηχπσλ. 

ΛΑΗ   

πεξεζίεοΤεθηνπνίεζεο: 

232.  Γεληθά νη εξγαζίεο θαη ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο 
ζα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 
ηερληθέο, αλάινγα κε ην πξνο ςεθηνπνίεζε 
πιηθφ θαη ζα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα 

ΛΑΗ   
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θαη ηνπο νδεγνχο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ 
ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

233.  Οη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ γηα ηνπο 
ζαξσηέο, θαζψο θαη γηα ην ινγηζκηθφ 

ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη 
απαξαηηήησο ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα απηά, 
ελψ εάλ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραλέο ή 
ζπζθεπέο άιιεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα ή αλψηεξα απφ απηά 
ησλ ζπζθεπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ζα παξαδνζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. 

ΛΑΗ   

234.  Θαζψο ηα ηεθµήξηα πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ 
είλαη βηβιηνδεηεµέλνηηφµνη, έγγξαθα θαη  
ράξηεο θιπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί µέξηµλα γηα 

ηελ ςεθηαθή απνηχπσζή ηνπο ζε θαηάιιεια 
αληίγξαθα αλάινγα µε ηε θπζηθή µνξθή ηνπ 

θάζε ηεθµεξίνπ. 

ΛΑΗ   

235.  Δπηζπµεηή είλαη ε θαηά πεξίπησζε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ αξρείσλ αλάινγα µε ηνλ 
ηχπν ηνπο. Οη σο άλσ αλαθεξφµελεο ελέξγεηεο 

ζα πινπνηεζνχλ µε ηελ απφιπηε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 

ΛΑΗ   

236.  Ζ ςεθηαθή απνηχπσζε (µε ζαξσηή ή µε 
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή µεραλή) λα γίλεη ζηε 
µέγηζηε αλάιπζε πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή 
γηα ην ζπγθεθξηµέλναληηθείµελν,  ρσξίο 

απψιεηα ηεο αλαγλσζηκφηεηαο, ζχµθσλα µε ηηο 
θξαηνχζεο ζπλζήθεο ζε Δπξψπε, Ζ.Π.Α. θαη 
αιινχ 

ΛΑΗ   

237.  Ζ πδαηνζήµαλζε µε νξαηά θαη/ή αφξαηα 
πδαηφζεκα απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο. 

ΛΑΗ   

238.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε 
ςεθηνπνίεζε θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη 
ινγηζκηθφ. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηδηαίηεξα 
εππαζψλ αληηθεηκέλσλ, πξέπεη λα πεξηγξάθεη 
ξεηά απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα ηελ απνθπγή 

θζνξψλ θαη θαηαζηξνθψλ. 

ΛΑΗ   

239.  ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 
λα αλαθέξνπλ θαη λα ηεθµεξηψζνπλ ηφζν ηηο 
ελέξγεηεο, φζν θαη ηελ αθνινπζνχµελε 
µεζνδνινγία θαη ηνλ αλαιπηηθφ εμνπιηζµφ ή θαη 

ινγηζµηθφ πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζνπλ. 

ΛΑΗ   

240.  Ζ µεζνδνινγίαςεθηνπνίεζεο ηδηαίηεξα εππαζψλ 
ηεθκεξίσλ πξέπεη λα µειεηεζεί γηα ηελ 
απνθπγή θζνξψλ ή πηζαλψλ θαηαζηξνθψλ ζηα 
πξσηφηππα, θαη σο εθ ηνχηνπ βαζκνινγείηαη. 

ΛΑΗ   

241.  ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
είηε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα είηε 
λα έρεη θαηαξηηζηεί θαηάιιεια. Λα ππάξρεη 
έλαο «ππξήλαο» πξνζσπηθνχ µε απνθιεηζηηθή 
απαζρφιεζε ζην έξγν. 

ΛΑΗ   

242.  Ζ νκάδα ςεθηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα έρεη 
σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ ςεθηνπνίεζε 
θαη ηεθκεξίσζε ηεο ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ 
πιηθνχ ηεο ΠΗΛ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

ΛΑΗ   
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ζπλεξγάδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηνπο 
αξκφδηνπο ππεχζπλνπο θαη ηελ νκάδα εξγαζίαο 

ηεο ΠΗΛ.  

243.  ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηεο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη 
δηεχξπλζεο ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηεο 
νκάδαο ςεθηνπνίεζεοπξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη ηελ πιήξε 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.  

ΛΑΗ   

244.  Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη 

πξηλ απφ ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ ε 
νκάδα εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αλαιάβεη ηελ 
εμνηθείσζε ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΗΛ 
κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο, 
θαζψο θαη κε ηε ρξήζε φισλ ησλ ινγηζκηθψλ 
εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ 
ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ν κειινληηθφο εκπινπηηζκφο ησλ 
ςεθηαθψλ ζπιινγψλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζή 
ηνπο. 

ΛΑΗ   

Σώξνοεξγαζίαο 

245.  Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΗΛ ζα γίλεη 
ηνπηθά ζε ρψξν πνπ ζα δηαµνξθψζεη θαη ζα 
παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ζηηο θηεξηαθέο ηεο 
εγθαηαζηάζεηο είηε ζε άιιν θαηάιιειν ρψξν 
πνπ ε ΠΗΛ ζα απνθαζίζεη. 

ΛΑΗ   

ΥξάξηνΔξγαζίαο 

246.  Ο Αλάδνρνο ζα µπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην 
ρψξν ςεθηνπνίεζεο θαηά ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΗΛ, γηα φινπο ηνπο µήλεο ηνπ 

έηνπο. Ζ παξνπζία ππαιιήινπ ηεο ΠΗΛ ζην 

ρψξν ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη ππνρξεσηηθή θαηά 
ηηο ψξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ΛΑΗ   

Γηαδηθαζία Τεθηνπνίζεο 

247.  Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε εκέξα ηνλ επηθεθαιήο ηεο 
Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο ΠΗΛ γηα ην πιηθφ πνπ ζα 
ςεθηνπνηεζεί θαη ν ηειεπηαίνο ζα θξνληίδεη γηα 
ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζην ρψξν ςεθηνπνίεζεο. 
Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ν 
Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ην πξνο ςεθηνπνίεζε 

πιηθφ ζηνλ αξκφδην ππάιιειν, ν νπνίνο αθνχ 
ειέγμεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ ζα έρεη ηε µέξηµλα 
επαλαηνπνζέηεζήο ηνπ. 

ΛΑΗ   

Σεηξηζκόοπιηθνύ πξνοςεθηνπνίεζε 

248.  Πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

ςεθηνπνίεζήο ηνπ λα ρξεζηµνπνηείηαη µε 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ ηξφπν γηα λα απνθεπρζεί 
ε νπνηαδήπνηε βιαπηηθή επίδξαζε επί ησλ 
θεηκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ. 

ΛΑΗ   

249.  ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη 

θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 
αζθάιεηα ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ. Σπρφλ ακέιεηα ε 
θζνξά ηνπ πιηθνχ απφ ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ 
επηθέξεη ζεκαληηθέο θπξψζεηο πνπ ζα 
απνθαζίδνληαη απφ ηελ ΔΠΠΔ αλάινγα κε ην 

ΛΑΗ   
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είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ θζνξψλ. 

Δμνπιηζµόο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ ςεθηνπνίεζε 

250.  Γηα ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα 

ρξεζηµνπνηήζεη δηθφ ηνπ εμνπιηζµφ.  

ΛΑΗ   

251.  Ο αθξηβήο αξηζµφο ησλ ζαξσηψλ θαη ηνπ 
ινηπνχ εμνπιηζµνχ (εμππεξεηεηέο (servers), 
ζηαζµνί εξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ζαξσηψλ, ζηαζµνί εξγαζίαο γηα ηελ 
επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ηεθµεξίσζεο, 

ζπζθεπέο απνζήθεπζεο θ.α.) πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
ςεθηνπνίεζεο ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηνπ έξγνπ.  

ΛΑΗ   

252.  ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάινπλ νη 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ 
επαθξηβψο ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εμνπιηζµνχ φζν θαη ν ζπλνιηθφο 

πξνγξαµµαηηζµφο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο 
µε βάζε ην ρξνλνδηάγξαµµα ηνπ έξγνπ, φπσο 
απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ A4.14. 

ΛΑΗ   

253.  Ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ 
ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ηφζν ηνπ 
εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηεο νκάδαο ςεθηνπνίεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη ηελ 

πιήξε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο ζα 
πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

ΛΑΗ   

Ξξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο 

254.  H ειάρηζηα απνδεθηή νπηηθή αλάιπζε αλά 
κέγεζνο πξσηνηχπνπ θαη ην βάζνο ρξψκαηνο 

ζα ζπκθσλεί κε ηνπο νδεγνχο θαιψλ 
πξαθηηθψλ ςεθηνπνίεζεο 

ΛΑΗ   

255.  Οη δηαζηάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ππνθαηάζηαηνπ 
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία 
ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη ίδηεο (1:1) µε απηέο ηνπ 

ηεθµεξίνπ. 

ΛΑΗ   

256.  ∆ηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη 
είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχµελεο. ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη 
µπνξνχλ λα πξνηείλνπλ µεγαιχηεξε αλάιπζε ή 
βάζνο ρξψµαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

πξνηεηλφµελε ιχζε ζα είλαη ζπµβαηή µε ην 
ρξνλνδηάγξαµµα θαη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ 
έξγνπ. 

ΛΑΗ   

257.  Απνηειέζµαηα ηεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
είλαη: 

 ∆ηαρσξηζµφο ζειίδσλ ζηελ πεξίπησζε 

ηαπηφρξνλεο ζάξσζεο αξηζηεξήο θαη 

δεμηάο ζειίδαο ελφο αλνηθηνχ εληχπνπ. 

 ∆ηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ ψζηε λα 

πξνζνκνηψλνπλ αθξηβέζηεξα ζην 

πξσηφηππν. 

 Απνθνπή ησλ πεξηζσξίσλ γχξσ απφ ην 

ηεθκήξην. 

 Αιιαγή πξνζαλαηνιηζµνχ, φηαλ 

απαηηείηαη. 

ΛΑΗ   
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 Πεξηνξηζµφοηεοθχξησζεο. 

258.  Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ην ινγηζκηθφ 
πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία 
ησλ ςεθηαθψλ αλαηχπσλ ησλ ηεθκεξίσλ θαη 

λα πξνδηαγξάςνπλ ιεπηνκεξψο ηα ηερληθά ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθά. 

ΛΑΗ   

Ξίλαθαο ζπκκόξθσζεο  γηα ηα ςεθηαθά αληίγξαθα 

259.  Σν ςεθηαθφ πιηθφ ζα παξαδνζεί κε δχν εηδψλ 

αλάιπζε, κία  ρακειή θαη άκεζα δηαζέζηκε ζην 
δηαδίθηπν θαη κία πςειή αλάιπζε γηα 
αξρεηνζέηεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ 
δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ, δει.  

 αξρεία ζε µνξθήTIFF ρσξίο λα απνθιείνληαη 
θαη άιινη ηχπνη αξρείσλ µε δηάζηαζε, αλάιπζε 
θαη βάζνο ρξψµαηνο ίδην µε απηφ πνπ έγηλε ε 

ςεθηνπνίεζε. Δίλαη δπλαηφλ πξνθεηµέλνπ λα 

µεησζνχλ νη αλάγθεο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν λα 
ρξεζηµνπνηεζεί θάπνηνο µε απσιεζηηθφο 
(lossless) αιγφξηζµνοζπµπίεζεο (π.ρ. LZW), ν 
νπνίνο λα ππνζηεξίδεηαη απφ επξέσο 
δηαδεδνµέλεοεθαξµνγέο. 

• αξρεία πξνβνιήο µέζσ δηαδηθηχνπ (ηχπνπ 

JPEG, αλάιπζεο 150 dpi, βάζνπο ρξψµαηνο 8 ή 
24 bit, δηάζηαζεο ίζεο µε ην πξσηφηππν). 

• αξρεία πξνεπηζθφπεζεο (ηχπνπ JPEG, 
αλάιπζεο 72 dpi, βάζνπο ρξψµαηνο 8 ή 24 bit, 
µεγέζνπο 200 pixels ζηε µέγηζηε δηάζηαζε). 

ΛΑΗ   

Ξξνδηαγξαθέο δαηνγξάθεζεο 

260.  Σν ζχλνιν ησλ αξρείσλ πξνβνιήο θαη 
πξνεπηζθφπεζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 
πδαηνγξάθεκα, µε ινγφηππν ηεο ΤΑ. Οη 

αθξηβείο πξνδηαγξαθέο πδαηνγξάθεζεο (ζέζε, 
θσηεηλφηεηα θ.ιπ.) ζα πξνθχςνπλ ζε 
ζπλεξγαζία µε ηνλ Αλάδνρν µεηά απφ δνθηµέο 
ζε ςεθηνπνηεµέλν πιηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο ππνδείμεηο πδαηνγξάθεζεο γηα ηα έξγα 
ηεο πξφζθιεζεο 65, ηνπ ΔΠ «ΘηΠ». ηα αξρεία 

πςειήο αλάιπζεο ζα εθαξµνζζεί µε νξαηή 
πδαηνγξάθεζε µε πξνζζήθε 
πδαηνγξαθεµάησλ αλζεθηηθψλ ζε δηάθνξεο 
µνξθέο αιινηψζεσλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο φπσο 
θνπή, θηιηξάξηζµα, ζπµπίεζε ή αληηθαηάζηαζε 
µεξψλ ηεο. 

ΛΑΗ   

261.  Σν ινγηζµηθφπδαηνγξάθεζεο θαη ηα ηερληθά ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 
ζηηο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ. 

ΛΑΗ   

Ξνηνηηθόο θαη πνζνηηθόοέιεγρνο 

262.  Κε ηελ παξάδνζε ησλ ςεθηνπνηεµέλσλ 
αξρείσλ ζα πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΠΠΔ ηνπ 
έξγνπ δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, ψζηε λα 
πηζηνπνηείηαη ε πιεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 
ςεθηαθψλ ππνθαηάζηαησλ θαη ησλ αληηγξάθσλ 
ηνπο ζχκθσλα µε ηηο ηεζείζεο πξνδηαγξαθέο 
(αλάιπζε, βάζνο ρξψκαηνο, πνηφηεηα εηθφλσλ, 

πιεξφηεηα αξρείσλ, νλνκαηνινγία ησλ 
αξρείσλ, αθξηβή µεηαδεδνµέλα θ.ιπ.). 

   

Ξξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηεθκεξίσλ ςεθηνπνίεζεο 
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263.  Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαζθαιίζεη θαη λα δηαβεβαηψζεη εγγξάθσο φηη 

δελ ζα εθρσξήζεη-δηαξξεχζεη ή πξνζθέξεη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ ή 
ηα δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο ζε ηξίηνπο. 

ΛΑΗ   

264.  Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίδεη γηα 
ηε ζπρλή  δεκηνπξγία θαη θχιαμε αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο ψζηε λα απνθεπρζεί κε θάζε ηξφπν 
ν θίλδπλνο απψιεηαο ησλ αληηγξάθσλ εμαηηίαο 
θάπνηνπ κεραληθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε 
επαλαςεθηνπνίεζε ήδε ςεθηνπνηεκέλσλ 

πξσηνηχπσλ.  

ΛΑΗ   

265.  Κέρξη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή 
απνζήθεπζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 

ΛΑΗ   

266.  Κεηά ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ ΔΠΠΔ κηα 
ζεηξά κε ζθιεξνχο δίζθνπο κε φιν ην 
ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ σο αληίγξαθν αζθαιείαο. 

Κέρξη ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δεκηνπξγία θαη ηε θχιαμε ηνπ αληηγξάθνπ 
αζθαιείαο. 

ΛΑΗ   

πεξεζίεοΡεθκεξίσζεο 

267.  Οη ππεξεζίεο ηεθκεξίσζεο ζα είλαη ζχκθσλεο 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α4.3.4 

ΛΑΗ   

268.  Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη 

πξνζαξκνγή ηεθκεξίσλ θαη ηελ ςεθηαθή 
ηεθκεξίσζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ.  

ΛΑΗ   

269.  Θαηά ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο θαη 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζχλδεζε µεηαμχ ησλ 
αξρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ησλ 
πξσηνηχπσλ ηεθκεξίσλ ησλ βηβιηνζεθψλ ν 

Αλάδνρνο µε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ζα 
εηζάγεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ µνλαδηαία ην θάζε ηεθκήξην, 
βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαηαινγνγξάθεζεο ηεο ΤΑ. 

ΛΑΗ   

270.  Σν ινγηζµηθφ πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεη ν 
Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε ησλ 
αξρείσλ µε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο 
ηεθµεξίσζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ηεθµήξην 
ζην ζχζηεµαθαηαινγνγξάθεζεο ηεο ΠΗΛ. 

ΛΑΗ   

271.  Σφζν ηα ηερληθά κεηαδεδνκέλα πνπ ζα 

ζπλνδεχνπλ ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ φζν θαη 
ηα Κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 
δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηα Κεηαδεδνκέλα 
δηαθχιαμεο ζα θαζνξηζηνχλ ζηε Κειέηε 
Δθαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΗΛ,. 

ΛΑΗ   

272.  Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα 
πινπνηήζεη ην έξγν ηεο ηεθκεξίσζεο µε 
εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

ΛΑΗ   

273.  Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
ζπληζηάηαη λα αθνινπζνχληαη αλνηθηά θαη 

επξέσο ρξεζηµνπνηνχµελα πξφηππα 
µεηαδεδνµέλσλ, φπσο ην 
ResourceDescriptionFramework (RDF), ην 
DublinCore, MARC. 

ΛΑΗ   

274.  Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζα επηηειείηαη ΛΑΗ   
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κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
κεηαδεδνκέλσλ θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε 

ζπλδπαζκνχο ηαμηλνκηψλ θαη ιεμηθψλ. 

275.  ηελ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ζα ιεθζνχλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

ΛΑΗ   

276.  Ζ ηεθκεξίσζε ζα ιάβεη ππφςε ηα δεδνκέλα θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ήδε 
απνζεθεπκέλα ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο 
ΠΗΛ. 

ΛΑΗ   

277.  Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πεδίσλ ηεθκεξίσζεο ζα 
γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζηελή ζπλεξγαζία µε 
ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ΠΗΛ ζηε θάζε 
πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο. 

ΛΑΗ   

278.  -Απνδνηηθήο πκπίεζεο γηα Δμνηθνλφµεζε 
Απνζεθεπηηθψλ Πφξσλ ρσξίο Απψιεηα ηεο 
Αξρηθήο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

Φεθηαθψλ Αληηγξάθσλ 

ΛΑΗ   

279.  -Δπηπιένλ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 
ζπµπηεζµέλσλ αληηγξάθσλ µηθξφηεξνπ φγθνπ / 

ραµειφηεξεο πνηφηεηαο γηα γξήγνξε 
επηζθφπεζε ησλ ηεθµεξίσλ θαη δηάζεζή ηνπο 
ζην internet. Σα αληίγξαθα απηά ζα είλαη 
πιήξσο δηαζπλδεµέλα ζηε ινγηθή νξγάλσζε 
ηνπ αξρείνπ φπσο θαη ε αξρηθή ςεθηαθή 
έθδνζε ησλ ηεθµεξίσλ θαη ζα 

µνηξάδνληαηαπηνµάησο ηα ίδηα µεηαδεδνµέλα. 

ΛΑΗ   

280.  -δπλαηφηεηα ελζσµάησζεο ηνπ πεξηερνµέλνπ 
ελφο ηεθµεξίνπ ζε ςεθηαθή µνξθήθεηµέλνπ 
(ηνπιάρηζηνλ αξρεία pdf). Απηά ηα ςεθηαθά 
αξρεία ζα ελζσµαηψλνληαη ζηελ εγγξαθή ηνπ 
αξρηθνχ ηεθµεξίνπ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 

µπνξεί λα επηιέμεη ηε µνξθή εηθφλαο (αλ ζέιεη 

λα δεη ην ηεθµήξην) ή ηε µνξθήθεηµέλνπ (αλ 
απιά ζέιεη λα ρξεζηµνπνηήζεη µέξνο ηνπ 
θείµελνπ). Όπσο πεξηγξάθεθε θαη πξηλ, ηα 
αξρεία απηά ζα πξέπεη λα «θιεξνλνµνχλ» φια 
ηα µεηαδεδνµέλα ηνπ αξρηθνχ ηεθµεξίνπ. 

ΛΑΗ   

281.  -Θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνµέλσλ θαη 
µεηαδεδνµέλσλ βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζµέλσλ 
πξνηχπσλ. 

ΛΑΗ   

282.  -Δμαζθάιηζε ηεο Αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 
Αζθάιεηαο ησλ απνζεθεπµέλσλ ζηνηρείσλ µε 

ηελ εθαξµνγήζπλδπαζµνχ θξππηνγξάθεζεο 
θαη πηζηνπνίεζεο. 

ΛΑΗ   

 

283.  Ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζεο απηήο ζα θαζνξηζηνχλ 
κεηά απφ Κειέηε απφ ηνλ Αλάδνρν.     

ΛΑΗ   

 

Γηαρείξηζε Τεθηαθνύ Ξεξηερνκέλνπ θαη Κεηαδεδνκέλσλ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 

284.  Οη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α4.4 

ΛΑΗ   
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285.  Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ θαη κεηαδεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ 

ηεο ΠΗΛ, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο ζα 
θαζνξηζηνχλ ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο ηνπ 
Αλαδφρνπ,. ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο 

ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο, ηεθκεξίσζεο, 
απνζήθεπζεο,  αξρεηνζέηεζεο θαη πιήξνπο 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ ηεο 
απνζήθεο δεδνκέλσλ (Βάζε Γεδνκέλσλ), φπνπ 
ζα ζπληεξείηαη ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ θαζψο 
θαη κε ην ρεηξηζκφ πνιχπινθσλ κεηαδεδνκέλσλ 
θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ πηζηνπνηεκέλνπο 
ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα 
δηαρείξηζεο.  

ΛΑΗ   

286.  Όιεο νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 
λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηεο θαη θηιηθέο ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο. 

ΛΑΗ   

287.  Ο ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ 
αθνινπζεί ηα δηεζλή πξφηππα θαη  επηηξέπεη ηε 
ρξήζε ηνπο   απφ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα 

αμηνπνίεζεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 

ΛΑΗ   

288.  Τπνζηεξίδεηαη ε δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πιηθνχ 
θαη ζπιινγψλ 

ΛΑΗ   

289.  Τπνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε 
ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ζπιινγψλ θαη πξνβνιή 

κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

ΛΑΗ   

290.  Τπνζηεξίδεηαη ε  δηαζχλδεζε θαη ε αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ κε άιια ινγηζκηθά. 

ΛΑΗ   

291.  Τπνζηεξίδεηαη ε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πλεπµαηηθψλδηθαησµάησλ ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνµέλνπ. 

ΛΑΗ   

292.  Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
πδαηνγξάθεζεο (watermarking) ησλ 
ηεθκεξίσλ, είηε εγγελψο ή κέζσ ηεο 
δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ ινγηζκηθφ 

πδαηνγξάθεζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξζεθαλ. Σν ινγηζκηθφ πδαηνγξάθεζεο ζα 
πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ή λα εθηειείηαη 
απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή λένπ πιηθνχ ζην 
ζχζηεκα. 

   

293.  Τπνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ιεμηθψλ -
ηαμνλνκηψλ γηα ηελ ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε 
ησλ ζπιινγψλ. 

ΛΑΗ   

294.  Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ. 

ΛΑΗ   

295.  Τπνζηεξίδεηαη ε ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα  
ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα-εθαξκνγέο  

ΛΑΗ   

296.  Δπηζπκεηή ε ππνζηήξημε ζε φια ηα 
ππνζπζηήκαηα-εθαξκνγέο επηπιένλ μέλσλ 

γισζζψλ (λα αλαθεξζνχλ). 

ΛΑΗ   

297.  Γελ ηίζεηαη  πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη δελ ζα 
πξέπεη λα απαηηείηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο γηα 

ΛΑΗ   
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θάζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

298.  Γελ ηίζεηαη  πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζα εηζάγνπλ δεδνκέλα ζην 
ζχζηεκα θαη λα δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε 

αγνξά άδεηαο ρξήζεο γηα θάζε ρξήζηε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

299.  Γελ απαηηείηαη αγνξά αδεηψλ ρξήζεο 
ζρεηηδφκελεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο 
ΠΗΛ. 

ΛΑΗ   

300.  Γελ ηίζεηαη  πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 
εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα θαη δελ απαηηείηαη ε 
αγνξά άδεηαο ρξήζεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ 
αξηζκφ ηεθκεξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

301.  Θάζε ππνζχζηεκα ή κεκνλνκέλε εθαξκνγή ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ειεθηξνληθφ  νδεγφ 
βνήζεηαο θαη ζρεηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεσο. 

ΛΑΗ   

302.  Σν ζχζηεκα  δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, 
δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 
ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. 

ΛΑΗ   

303.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν 
ζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα παξέρεη 
πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα απφ κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη απφ 
θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. 

ΛΑΗ   

304.  Λα ππάξρνπλ πνιιαπιά επίπεδα ρξεζηψλ θαη 
λα νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο γηα ηνλ 
θαζέλα απφ απηνχο. 

ΛΑΗ   

305.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 
θπξηφηεξεο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ δηεζλή 

πξφηππα φπσο WCAG 2.1, επίπεδν ΑΑ ηνπ 
WebAccessibilityInitiative - W3C.. 

ΛΑΗ   

306.  Οη δηεπαθέο λα ρξεζηκνπνηνχλ web-based 
πεξηβάιινλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
νη παξαθάησ webbrowsers: ΗnternetExplorer, 

Chrome, Firefox,Safari 

ΛΑΗ   

Αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

307.  Δχθνιε πξνζαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 
πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ. 

ΛΑΗ   

308.  Τπνζηήξημεηεογιψζζαο XML. ΛΑΗ   

309.  Απιφοηξφπνο δηαρείξηζεο. ΛΑΗ   

310.  Σν ζχζηεκα λα είλαη δνκεκέλν αξρηηεθηνληθά ζε 

πνιιαπιά επίπεδα (ηνπιάρηζηνλ client-server) 
θαη λα παξέρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε 
θαζέλα απφ απηά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ. 

ΛΑΗ   

Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο 

311.  Όιεο νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 
λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηεο θαη θηιηθέο ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα 
απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα 
πιεξνθνξηθήο 

ΛΑΗ   

312.  Όια ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη κε ηξφπν 
πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα αληαιιαρζνχλ θαη λα 

ΛΑΗ   
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(επαλα)ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθαξκνγέο θαη 
ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο αθνινπζψληαο δηεζλή πξφηππα 
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

313.  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 
απιή. 

ΛΑΗ   

314.  Λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ απφ δηάθνξεο πεγέο 
ςεθηνπνίεζεο, (scanner, digitalcameraθιπ)  

ΛΑΗ   

315.  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο ρξήζηεο πνπ ζα 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. 

ΛΑΗ   

316.  Ζ εηζαγσγή λέσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα λα 
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο. 

ΛΑΗ   

317.  Λα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ζε αξρεία φισλ 
ησλ θηλήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ζχζηεκα 

ΛΑΗ   

318.  Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 

―backup‖ ψζηε ηα αξρεία θαηαγξαθήο ιαζψλ λα 
κελ κεγαιψλνπλ επ‘ αφξηζηνλ, γηα λα κε 
δεκηνπξγεζεί  πξφβιεκα ρσξεηηθφηεηαο ζηνπο 
δίζθνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

Γηαρείξηζε θαη ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ςεθηαθώλ  ηεθκεξίσλ θαη ζπιινγώλ 

319.  Τπνζηήξημε πνηθίισλ κνξθνπνηήζεσλ αξρείσλ 
εηθφλαο, ήρνπ, video θιπ. Θαη‘ ειάρηζηνλ λα 
ππνζηεξίδνληαη νη κνξθνπνηήζεηο JPEG, GIF, 
TIFF, BMP, PNG, PDF. (Λα αλαθεξζνχλνη 
επηπιένλκνξθνπνηήζεηο). 

ΛΑΗ   

320.  Σν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγεί απηνκάησο εηθνλίδηα 
πξνεπηζθφπεζεο (thumbnails) ησλ 

απνζεθεπκέλσλ εηθφλσλ, ζε δηάθνξα 
πξνθαζνξηζκέλα κεγέζε. 

ΛΑΗ   

321.  Πιήξε ζπζρέηηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε ηα 

ςεθηαθά πξσηφηππα. 

ΛΑΗ   

322.  Δκθάληζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηεθκεξίνπ ζηε 
θφξκα ηεθκεξίσζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο 

ΛΑΗ   

323.  Απηφκαηε δεκηνπξγία θφξκαο εηζαγσγήο 
ζηνηρείσλ βάζεη ηεο πεξηγξαθήο ηεο δνκήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πξνο ηεθκεξίσζε. 

ΛΑΗ   

324.  Κνίξαζκα κηαο θφξκαο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζε 
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζειίδσλ, ψζηε λα είλαη 
επθνιφηεξν γηα ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη δεδνκέλα 
ζε έλα πεξίπινθν κνληέιν ςεθηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

ΛΑΗ   

Λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε: 

325.  Τπνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ πεδίσλ. ΛΑΗ   

326.  Check-boxes γηα ηελ θαηαρψξεζε πεδίσλ 

ινγηθψλ ηειεζηψλ 

ΛΑΗ   

327.  Drop-downlists γηα ηελ θαηαρψξεζε πεδίσλ 
ειεγρφκελεο εηζαγσγήο 

ΛΑΗ   

328.  Πεδίσλ εηζαγσγήο URL κε δπλαηφηεηα άκεζνπ 

ειέγρνπ πξφζβαζεο 

ΛΑΗ   
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329.  Πεδίσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ φπσο πεδία 
ηίηινπ, ζπγγξαθέα θιπ 

ΛΑΗ   

330.  Πεδίσλ εηζαγσγήο θεηκέλνπ απεξηφξηζηνπ 
κήθνπο. 

ΛΑΗ   

331.  Θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ λα 
γίλεηαη έιεγρνο νξζφηεηάο ηνπο. 

ΛΑΗ   

332.  Θαηά ηελ απνζήθεπζε ηα ςεθηαθά αληηθείκελα 
λα θνξηψλνληαη απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ζην 
ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

333.  Θαηά ηελ απνζήθεπζε λα γίλεηαη θαη ε 
επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε 
παξαγσγή ζκηθξχλζεσλ εηθφλσλ θιπ. 

ΛΑΗ   

334.  Σα ςεθηαθά αληηθείκελα λα ηαπηίδνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

335.  Σα κεηαδεδνκέλα λα απνζεθεχνληαη κε κνξθή 
XML κε ην ζχλνιν ραξαθηήξσλ Unicode ζηε 

θπζηθή ηνπ θσδηθνπνίεζε ή ζε θσδηθνπνίεζε 
UTF8. 

ΛΑΗ   

336.  Λα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε νπνηνπδήπνηε 
ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. 

ΛΑΗ   

337.  Γηαρείξηζε θπζηθψλ θαη ινγηθψλ ζπιινγψλ, 
φπνπ κηα ινγηθή ζπιινγή κπνξεί λα είλαη ν 
ζπλδπαζκφο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θπζηθψλ 

ζπιινγψλ κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. 

ΛΑΗ   

338.  Λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
θπζηθψλ ζπιινγψλ ζην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

339.  Λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
ινγηθψλ ζπιινγψλ ζην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

340.  Λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
αληηθεηκέλσλ ζε κηα θπζηθή ζπιινγή. 

ΛΑΗ   

341.  Λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε πφζεο ζπιινγέο 
κπνξεί λα αλήθεη έλα αληηθείκελν. 

ΛΑΗ   

Κεραλή αλαδήηεζεο 

342.  Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα δεηθηνπνηεί απηφκαηα 
θαη άκεζα επηιεγκέλα πεδία ησλ 
κεηαδεδνκέλσλ. 

ΛΑΗ   

343.  Ζ δεηθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ λα κελ 
εκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ην ζχζηεκα λα παξακέλεη δηαζέζηκν θαζ‘ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεηθηνπνίεζεο ηφζν ζηνπο 
ρξήζηεο φζν θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο 
ηεθκεξίσζεο. 

ΛΑΗ   

344.  Ο αξηζκφο ησλ δεηθηνπνηήζηκσλ πεδίσλ ζην 
ζχζηεκα λα είλαη απεξηφξηζηνο. 

ΛΑΗ   

345.  Ζ δεηθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχλνιν ραξαθηήξσλ 

UNICODE ζηε θπζηθή ηνπ θσδηθνπνίεζε ή ζε 
θσδηθνπνίεζε UTF8. 

ΛΑΗ   

346.  Λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε δεηθηψλ ζε ιέμεηο 
θιεηδηά, πεδία ραξαθηήξσλ, αξηζκεηηθά πεδία. 

ΛΑΗ   

347.  Λα είλαη δπλαηή ε ινγηθή ζπζρέηηζε δεηθηψλ ζε 

αλαδεηήζεηο. 

ΛΑΗ   

348.  Λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νζφλεο ΛΑΗ   
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αλαδήηεζεο πνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε φισλ 
ησλ πεδίσλ αλαδήηεζεο ζε νπνηνδήπνηε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ. 

349.  Λα επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή πεξηνξηζκψλ ζηα 
απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. 

ΛΑΗ   

350.  Δπηζπκεηφ είλαη ε κεραλή αλαδήηεζεο λα 
απαληά ζε εξσηήκαηα  

ΛΑΗ   

Ξεξηβάιινλ αλαδήηεζεο 

351.  Γπλαηφηεηα εχθνιεο πινήγεζεο κεηαμχ ησλ 
δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ αλαδήηεζεο. 

ΛΑΗ   

352.  Παξνρή νζφλεο αλαδήηεζεο πνπ λα δίλεη 
δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ 

πεδίσλ κε ινγηθνχο ηειεζηέο. 

ΛΑΗ   

353.  Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο µε δηάθνξα θξηηήξηα, 
φπσο: ηίηιν, ζεµαηνινγία, πξνέιεπζε, µνξθή, 

ιέμεηο–θιεηδηά, εµεξνµελία ηξνπνπνίεζεο, 
φλνµα (θπζηθνχ) αξρείνπ θ.ιπ. θαη γεληθφηεξα 
µε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

µεηαδεδνµέλσληεθµεξίσζεο. 

ΛΑΗ   

354.  Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε θξάζεηο. ΛΑΗ   

355.  Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε δεμηά ή/θαη 
αξηζηεξή απνθνπή. 

ΛΑΗ   

356.  Υξήζε παξελζέζεσλ γηα ηε θαηαζθεπή 
πνιχπινθσλ αλαδεηήζεσλ. 

ΛΑΗ   

357.  Υξήζε drop-down-lists γηα ηελ αλαδήηεζε ζε 
πεδία κε πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο. 

ΛΑΗ   

358.  Απνζήθεπζεεληνιψλ αλαδήηεζεο. ΛΑΗ   

359.  Δπαλεθηέιεζε απνζεθεπκέλσλεληνιψλ 
αλαδήηεζεο. 

ΛΑΗ   

360.  Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο πεδίσλ πεξηνξηζκνχ 

κηαο πξνεγνχκελεο αλαδήηεζεο. 

ΛΑΗ   

361. Παξνπζίαζε / εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

362.  Σα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα 
πξνβάιινληαη κε κνξθή ιίζηαο 
πξνθαζνξηζκέλνπ κεγέζνπο, ζειηδνπνηεκέλα. 

ΛΑΗ   

363.  Λα ππάξρεη εχθνινο ηξφπνο πινήγεζεο ζηηο 

ζειίδεο κηαο ιίζηαο απνηειεζκάησλ, π.ρ. 
κεηάβαζε ζηελ πξψηε, ηειεπηαία θιπ. 

ΛΑΗ   

364.  Λα εκθαλίδεηαη πάληα ζηελ νζφλε ε εληνιή 
αλαδήηεζεο πνπ νδήγεζε ζ‘ απηά ηα 
απνηειέζκαηα. 

ΛΑΗ   

365.  Σα απνηειέζκαηα απφ φιεο ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε κηα 
αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
ηαμηλνκεζνχλ ζε κηα ιίζηα σο πξνο 
νπνηνδήπνηε πεδίν. 

ΛΑΗ   

366.  Λα είλαη δπλαηή ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ 
κηαο αλαδήηεζεο κε κνξθή gallery φπνπ ζα 
θαίλνληαη νη ζκηθξχλζεηο ησλ εηθφλσλ ησλ 
απνηειεζκάησλ νη νπνίεο ζα παξαπέκπνπλ ζηηο 
αληίζηνηρεο εηθφλεο ζε κεγέζπλζε. 

ΛΑΗ   

367.  Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ΛΑΗ   
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ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ κηαο εγγξαθήο είηε απφ 
εμσηεξηθή εθαξκνγή ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη 

απφ ηνλ browser είηε απφ εηδηθφ ππνζχζηεκα 
πξνβνιήο πνπ ζα παξέρεη ην ζχζηεκα γηα 
νξηζκέλνπο ηχπνπο ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ. 

Γηαζύλδεζε θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ινγηζκηθά 

Πηόρνο ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από αληίζηνηρνπο θνξείο, 

ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ αξγόηεξα. 

Νη επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο είλαη : 

368.  Λα ππνζηεξίδεηαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ κε 
ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ 
θσδηθνπνίεζεο πξνο έλα ηξίην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

369.  Λα ππνζηεξίδεηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ 
θσδηθνπνίεζεο απφ έλα ηξίην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

πνζηήξημειεμηθώλ θαη ηαμνλνκηώλ. 

370.  Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ 
πιηθνχ, νξηζκέλα πεδία ζα πξέπεη λα παίξλνπλ 

ηηκέο απφ πξνθαζνξηζκέλα ιεμηθά. Ζ 
πξνζέγγηζε απηή βνεζάεη λα γίλεηαη θαιχηεξνο 
έιεγρνο ζηα δεδνκέλα ηεο ηεθκεξίσζεο αιιά 
θαη λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θηιηθνχ 
πεξηβάιινληνο πινήγεζεο ζηα πεξηερφκελα ησλ 
ζπιινγψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηαμνλνκηψλ ζα δψζεη 
ηε δπλαηφηεηα εθ ησλ πξνηέξσλ ηαμηλφκεζεο 
ησλ εγγξάθσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή 
δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο  
θαηεγνξηνπνίεζεο.  

ΛΑΗ   

371.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο ησλ ηαμηλνκηψλ θαη ησλ ιεμηινγίσλ 
απηψλ, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη παξάιιεια κε 
ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

   

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ απαηηνύληαη νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

372.  Παξνρή δπλαηφηεηαο επέιηθηεο δηακφξθσζεο 
ιεμηινγίνπ (Δηζαγσγή λένπ φξνπ, Αιιαγή 
ππάξρνληνο φξνπ, Γπλαηφηεηα δηαγξαθήο 
φξνπ, εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, 
Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιχγισζζσλ φξσλ) 

γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
ηχπσλ αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα 
κεηαδεδνκέλα 

ΛΑΗ   

373.  Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ γηα ηε ρξήζε θάπνηνπ 
φξνπ (αξηζκφο αληηθεηκέλσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θιπ.). 

ΛΑΗ   

374.  Γπλαηφηεηα εχξεζεο φξσλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαλέλα αληηθείκελν. 

ΛΑΗ   

375.  Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο 
επέιηθησλ θαη 

απνηειεζµαηηθψλεπαλαρξεζηµνπνηήζηµσλ 
ηεξαξρηθψλ δνµψληεθµεξίσζεο - ζρνιηαζµνχ 
ηεο δηαρεηξηδφµελεο πιεξνθνξίαο. 

ΛΑΗ   
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376.  Λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή-εμαγσγή απηψλ µε 
ηε ρξήζε ζπγθεθξηµέλσλ πξνηχπσλ 

θσδηθνπνίεζεο (π.ρ. XML), έηζη ψζηε λα είλαη 
εθηθηή ε µεηαθνξά απηψλ µεηαμχζπζηεµάησλ 
δηαθνξεηηθψλ πξνµεζεπηψλ. 

ΛΑΗ   

377.  Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ 
δεδνµέλσληεθµεξίσζεο µε φιεο ηηο 
ελαιιαθηηθέο µνξθέο ησλ πξσηνγελψλ 
ςεθηαθψλ ηεθµεξίσλ. 

ΛΑΗ   

378.  Λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο επξέσο δηαδεδνµέλσλζπζηεµάησλ 
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνµέλσλ, γηα ηελ 
απνηειεζµαηηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη 
αλάθηεζή ηνπο. 

ΛΑΗ   

379.  Σα παξαγφµελαδεδνµέλαηεθµεξίσζεο λα είλαη 

ζπµβαηά µε ην πξφηππν θσδηθνπνίεζεο 
Unicode, µε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα ηεθµεξίσζεο 
ζε φιεο ηηο ππνζηεξηδφµελεο θπζηθέο γιψζζεο. 

ΛΑΗ   

380.  Σα µεηαδεδνµέλαηεθµεξίσζεο λα αθνινπζνχλ 
δηεζλψο αλαγλσξηζµέλα πξφηππα. 

ΛΑΗ   

Αζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε Σξεζηώλ 

381.  Αζθάιεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ (πρ. Βάζε 
Γεδνκέλσλ, Ιεηηνπξγηθφ) 

ΛΑΗ   

382.  Γηαρείξηζε ξφισλ, νκάδσλ ρξεζηψλ θαη 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη ρξήζεο κέζσ 
accesscontrollists 

ΛΑΗ   

383.  Έιεγρνο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζην ςεθηαθφ πιηθφ  

ΛΑΗ   

384.  Οη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ζα 

θαηαγξάθνληαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ  

ΛΑΗ   

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 

ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 

385.  Σα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α4.5 .2.3 ΛΑΗ   

386.  Γηα ηελ ππεξεζία πξνζσπηθψλ εγγξάθσλ 
(πηζηνπνηεηηθψλ θιπ), ππνρξέσζε ηνπ 
Αλαδφρνπ είλαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 
νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 
Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα Πξφηππα 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (e-gif) πνπ έρεη 
θαηαξηηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ΛΑΗ   

387.  Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο θαη 
απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πξνο 
ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, θαη ε 
νινθιεξσκέλε δηεθπεξαίσζε απηψλ.  

ΛΑΗ   

388.  Οη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο, νη νπνίεο ζα είλαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηεο Πχιεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ ζην Internet.  

ΛΑΗ   
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389.  Σν ππνζχζηεκα «δηαρείξηζεο ξνήο εξγαζηψλ θαη 
θχθινπ δσήο ελφο αηηήκαηνο» ζα επηηξέπεη ηελ 

ηαρεία θαη αμηφπηζηε ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε 
ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνθίλεησλ δηαδηθαζηψλ 

απφ ξνέο εξγαζίαο πνπ ππνβνεζνχληαη απφ ηε 
λέα ηερλνινγία, ψζηε λα κπνξεί λα δηαζπλδεζεί 
απνδνηηθά ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, θαη θαη‘ 
επέθηαζε νη παξαγφκελεο ππεξεζίεο ηεο, κε 
ηνπο πνιίηεο ή άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

ΛΑΗ   

Ζ Ξύιε πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην παξόλ έξγν, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη γηα ηα ηέζζεξα επίπεδα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: 

390.  1ν Δπίπεδν: Ζιεθηξνληθή δεκνζίεπζε 
(information). Πιήξεο θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα 
ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζρεηηθά κε παξερφκελεο 
ππεξεζίεο κέζσ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη 

νδεγηψλ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζηελ Πχιε θαη 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηα ζηάδηα 
εμππεξέηεζεο ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη γηα ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ΛΑΗ   

391.  2ν Δπίπεδν: Γηάδξαζε (interaction). Γηάζεζε 
ζηελ Πχιε επίζεκσλ θνξκψλ ζε εθηππψζηκε 

κνξθή πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλαιιαγή.  

ΛΑΗ   

392.  3ν Δπίπεδν: Ακθίδξνκε δηάδξαζε 
(twowayinteraction). Πξφζβαζε κέζσ ηεο 
Πχιεο ζε επίζεκεο ειεθηξνληθέο θφξκεο ψζηε 
λα μεθηλά ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ηνπ 
πνιίηε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ 

δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. 

ΛΑΗ   

393.  4ν Δπίπεδν: πλαιιαγή (Transaction). Ζ Πχιε 
θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κε απηήλ πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ζηνλ πνιίηε 

νινθιεξσκέλν θαη πιήξε ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ 
ηεο ππεξεζίαο, πεξηιακβάλνπλ ζχλζεηεο 
εξγαζίεο φπσο: πηζηνπνίεζε, απφθαζε, 

εηδνπνίεζε θαη παξάδνζε εγγξάθσλ. Θακία 
επηπιένλ εξγαζία δελ απαηηείηαη απφ ηνλ πνιίηε 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ. 

ΛΑΗ   

Ρα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δηαζέηεη ην ινγηζκηθό είλαη: 

394.  Άκεζε Ιεηηνπξγία. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο 
ζα γίλεη ρσξίο επηπιένλ εγθαηάζηαζε 
ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ 
θνξκψλ (πνιίηεο) θαη κφλν κέζσ ηνπ 

πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ηνπ Internet 
(webbrowsers). 

ΛΑΗ   

395.  πλχπαξμε ραξηηνχ θαη ειεθηξνληθήο θφξκαο. 
Θα πξέπεη ζα γίλεη ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην 
ραξηί ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ην ινγηζκηθφ 
ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο απφ ςεθηαθέο 
(ειεθηξνληθέο θφξκεο, ςεθηαθά αξρεία) θαη 
αλαινγηθέο πεγέο εγγξάθσλ (ζθαλαξηζκέλα 

έγγξαθα), λα εθαξκφδεη πξνθαζνξηζκέλνπο 
ειέγρνπο εγθπξφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ 
δεδνκέλσλ θαη λα επηηξέπεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο, 
θαζψο επίζεο θαη λα παξέρεη απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο, έγγξαθα θαη γεληθφηεξν 
πεξηερφκελν. 

ΛΑΗ   

396.  Γηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν ινγηζκηθφ ζα 
αλαπηπρζεί κε αλνηθηά πξφηππα αξρηηεθηνληθήο 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε άιια εηεξνγελή ζπζηήκαηα.. 

ΛΑΗ   
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397.  Πξνζσπνπνηεκέλε πξφζβαζε. Έλα απφ ηα 
ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο είλαη ε 
δπλαηφηεηα πξνζσπνπνίεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ρξεζηψλ ζα δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά 
δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην 
ινγηζκηθφ θαη ηελ πιεξνθνξία. Σν ππνζχζηεκα 
Πξνζσπηθψλ εγγξάθσλ ζα παξέρεηαη ΚΟΛΟ ζε 
πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο νη νπνίνη παξέρνληαο 
ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπο ζα κπνξνχλ λα 
ζπλδεζνχλ ζε έλζεην ρψξν ηεο Πχιεο. 

ΛΑΗ   

398.  Παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξέο ξνψλ εξγαζηψλ. 
Σν ινγηζκηθφ ζα πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ 
εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο, γηα 
λα επηηξέςεη ηελ αζθαιή θαη ειεγρφκελε 
δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ‗ηξέρνπλ‘ 
ζην ζχζηεκα. Απηά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

γηα παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ξνψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επίζεο ηελ παξαγσγή 
ιεπηνκεξψλ εθζέζεσλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

399.  Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ (πνιηηψλ θαη άιισλ 
θνξέσλ) λα γίλνληαη κε αζθάιεηα. 

ΛΑΗ   

400.  Θάζε έγγξαθν ην νπνίν ζα δεκηνπξγείηαη γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 
ζα θαηαρσξείηαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ζα είλαη εθηθηή ε αλαδήηεζή 
ηνπ απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. 

ΛΑΗ   

401.  Ζ πχιε ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ειεθηξνληθφ 
πξσηφθνιιν πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεί ην 

αληίζηνηρν έγγξαθν. 

ΛΑΗ   

402.  Ο πνιίηεο δχλαηαη λα παξαθνινπζεί κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ, εθφζνλ επηζπκεί, ηελ πξφνδν 

δηεθπεξαίσζεο ηεο ππφζεζήο ηνπ θάλνληαο 
ρξήζε ηεο απφδεημεο βεβαίσζεο παξαιαβήο. 
Δάλ ν πνιίηεο έρεη επηιέμεη θαλάιη εηδνπνίεζεο 

(πρ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 
ηειέθσλν), ιακβάλεη ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο. Οη 
δηαζέζηκεο εηδνπνηήζεηο ζα είλαη 
θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, νη 
νπνίεο δχλαηαη λα αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε γηα 
παξαιαβή, θαηάζεζε θαη ελεκέξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
αηηήζεσλ. 

ΛΑΗ   

403.  Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ακηγψο web-
based πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 
απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε απηέο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο λα κελ 
εμαξηάηαη απφ ηνλ webbrowser ή ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ 
(clients). 

ΛΑΗ   

404.  Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο 
ππεξεζίαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο. 

ΛΑΗ   
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πνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ θαη Ζιεθηξνληθή Ξξσηνθόιιεζε 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 

ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 

405.  Σα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α4.5.3 ΛΑΗ   

406.  Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ππνζηεξίδεη 
φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εχθνιε, απηνκαηνπνηεκέλε θαη απνδνηηθή 
δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ. Σα έγγξαθα 
κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο 
(έληππε-ειεθηξνληθή) θαη λα δηαθηλνχληαη δηα 
κέζνπ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (e-
mail, fax, θιπ.). 

ΛΑΗ   

407.  Ζ δηαρείξηζε εγγξάθσλ απνηειεί εθαξκνγή ε 
νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο ην θεληξηθφ ζεκείν 
δηαζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο φισλ ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ κε ηα πξσηνγελή αξρεία 
ηνπ πζηήκαηνο. Απηφ, επηηπγράλεηαη ηφζν ζην 
επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ, κε άκεζε ρξήζε 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 
ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, φζν θαη έκκεζα, δηα 
κέζνπ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ιεηηνπξγηψλ 
δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πξνο ηηο επηκέξνπο 
εθαξκνγέο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ δηαθαλή θαη 

νκνηνγελή πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη 
δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεζηαθφ 
πεξηερφκελν. 

ΛΑΗ   

408.  Σν ζχζηεκα ζα πξνζνκνηψλεη θαη ζα 
ππνζηεξίδεη  πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 
εγγξάθσλ θαη αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ 

(πξσηνθφιιεζε, αλάζεζε, έγθξηζε, 

δηεθπεξαίσζε, αξρεηνζέηεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ ρσξίο λα επηθέξεη βαζηθέο 
αιιαγέο ζηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

ΛΑΗ   

409.  Αλάιπζε, ζρεδηαζκφο θαη πξνζαξκνγή 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
εηδηθή κειέηε νξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ. Θα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε 
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη ζε αιιαγέο ηεο 
λνκνζεζίαο (πρ. εγθχθιηνη) 

ΛΑΗ   

410.  Λα πξνζθεξζεί έλα Οινθιεξσκέλν 
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) πνπ λα θαιχπηεη 
ηηο αλάγθεο Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ, 
Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ θαη Γηαρείξηζεο 
Γξαζηεξηνηήησλ 

ΛΑΗ   

411.  Σν ζχζηεκα ζα είλαη αξρηηεθηνληθήο n-tier, θαη 

ζα πιεξεί αλαγλσξηζκέλα αλνηθηά πξφηππα 

ΛΑΗ   

412.  Θα ππνζηεξίδεηαη  νπνηνζδήπνηε ηχπνο  
εγγξάθνπ (αξρείν δεδνκέλσλ κε νπνηνδήπνηε 
format) ην νπνίν ζα βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν 
ζην δίθηπν δεδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο (πρ. 

ππεξεζηαθά έγγξαθα, αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε 
ιήςε πηζηνπνηεηηθψλ θιπ.) 

ΛΑΗ   

413.  Θα ρξεζηκνπνηείηαη ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 
(RDBMS) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηεθκεξίσζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε 

ΛΑΗ   
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έγγξαθν. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο αλεμάξηεηεο πεξηνρήο 

απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ζηελ ίδηα Βάζε. 

414.  Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη απνζήθεπζε ζε 

καγλεηηθά, νπηηθά θαη νπηηθνκαγλεηηθά κέζα 
απνζήθεπζεο. Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη 
επέθηαζεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο, 
πρ. ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ 
πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απνζεθεπηηθψλ 
ρψξσλ  ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα 

ΛΑΗ   

415.  Τπνζηήξημε θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα πνιιαπιέο ηνπηθέο & 
απνκαθξπζκέλεο βηβιηνζήθεο εγγξάθσλ  

ΛΑΗ   

416.  Θαηά ηελ πεξίνδν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα 
έγγξαθα ζα δηαθηλνχληαη θαη ζηε θπζηθή ηνπο 

(hardcopy) κνξθή θαη ην λέν ζχζηεκα ζα 
ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθφ ησλ 
πθηζηακέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο  

ΛΑΗ   

Ξξνδηαγξαθέο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ: 

417.  Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη:  

 Ζ Δηζαγσγή-Δμαγσγή εγγξάθσλ 
 Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε δεηθηνδφηεζε 

Δγγξάθσλ  
 Ζ απνζήθεπζε, ε αλάθηεζε θαη ε 

επεμεξγαζία Δγγξάθσλ  

ΛΑΗ   

Ιεηηνπξγηθόηεηα: 

418.  Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ εγγξάθσλ εθηφο 
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ 
θεηκέλνπ  (nativeformat.) 

ΛΑΗ   

419.  Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επεθηαζηκφηεηαο, 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. Γειαδή, 
λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ πνιιαπιψλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, γηα 
ηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ, ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα. 

ΛΑΗ   

420.  Λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο FailOver& 
Γηαρείξηζεο θνξηίνπ (LoadBalancing) 

ΛΑΗ   

421.  Λα ππνζηεξίδεη θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα πνιιαπιέο ηνπηθέο & 
απνκαθξπζκέλεο Βηβιηνζήθεο Δγγξάθσλ. 

ΛΑΗ   

422.  Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εηζαγσγήο ρξεζηψλ θαη 
νκάδσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα απφ ην 
ιεηηνπξγηθφ δηθηχνπ. 

ΛΑΗ   

423.  Λα ππνζηεξίδεη Αζθάιεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ 
ζε επίπεδν Βάζεο θαη εθαξκνγψλ 

ΛΑΗ   

424.  Λα ππνζηεξίδεη Αμηνπνίεζε αζθάιεηαο ζε 

επίπεδν Ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ, κε 
δπλαηφηεηα επηινγήο επηπέδνπ αζθάιεηαο 

ΛΑΗ   

425.  Λα ππνζηεξίδεη Τπεξεζία αζθάιεηαο, πνπ λα 
απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε ζηα  έγγξαθα πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα, αιιά έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί έμσ απφ απηφ 

ΛΑΗ   

426.  Λα ππνζηεξίδεη Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζηελ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα κέζσ accesscontrollists 

ΛΑΗ   

427.  Οη ελέξγεηεο   ησλ εκπιεθφκελσλ ρξεζηψλ ζε 
θάζε έγγξαθν ζα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά κε 

ΛΑΗ   
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ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ (logging) ζην νπνίν 
ζα θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία γηα θάζε θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ δηαρεηξίζηεθε ην έγγξαθν αιιά 
θαη ηα θαζήθνληα πνπ είρε ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή   

428.  Γπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο παξαγνκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ηξίηεοεθαξκνγέο (word 
processing, spreadsheet, image, multimedia, 
cad cam, e-mail ).  

ΛΑΗ   

429.  Παξνρή δπλαηφηεηαο ζε ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ 

θάπνηεο εθαξκνγέο εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 
έγγξαθα ηα νπνία είλαη δεκηνπξγεκέλα κε 
απηέο ηηο εθαξκνγέο. Ύπαξμε native viewers 
πνπιχλνπληέηνηα πξνβιήκαηα. 

ΛΑΗ   

430.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ 
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαζχλδεζεο κε ηξίηεο 
εθαξκνγέο (φρη κε αλάπηπμε θψδηθα ή 

καθξνεληνιέο). 

ΛΑΗ   

431.  Γπλαηφηεηα καδηθήο εηζαγσγήο εγγξάθσλ ζην 
ζχζηεκα, κε ρξήζε ελζσκαησκέλνπ εξγαιείνπ  

ΛΑΗ   

432.  Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαηαγξαθήο 
δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ (versions) θαη ππν-
εθδφζεσλ ησλ εγγξάθσλ. 

ΛΑΗ   

433.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο keywords ΛΑΗ   

434.  Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ―ΦΑΘΔΙΧΛ‖ 
εγγξάθσλ ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ έγγξαθα 
δηαθφξσλ ηχπσλ 

ΛΑΗ   

435.  Δηζαγσγή εγγξάθσλ άκεζα απφ ηνπο ζηαζκνχο 
εηζαγσγήο κέζσ ησλ ζαξσηψλ εηθφλαο 

(scanners) 

ΛΑΗ   

436.  άξσζε εγγξάθσλ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 
ζειίδσλ  

ΛΑΗ   

437.  Λα δηαζέηεη πιήξεο ζχλνιν εξγαιείσλ 

επεμεξγαζίαο ζην εηζαρζέλ έγγξαθν φπσο 
επηζεκάλζεηο, ππνγξακκίζεηο, πξνζζήθε 
θεηκέλνπ, stickynotesθ.ι.π 

ΛΑΗ   

438.  Τπνζηήξημεέγρξσκσλεηθφλσλ ΛΑΗ   

439.  Γπλαηφηεηα Full - text αλαδήηεζεο   ΛΑΗ   

440.  Τπνζηήξημε ηήξεζεο ηζηνξηθνχ αξρείνπ, κε 
θαηαγξαθή φισλ ησλ επεκβάζεσλ ζηα αξρεία. 

ΛΑΗ   

441.  Τπνζηήξημε ηξφπσλ γξήγνξεο  αλαδήηεζεο κε 
βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαδεηήζεθαλ πην 

πξφζθαηα 

ΛΑΗ   

442.  Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο & δηαρείξηζεο 

πξφηππσλ ζρεδίσλ εγγξάθσλ, αλεμαξηήηνπ 
εθαξκνγήο. 

ΛΑΗ   

443.  Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ  ειέγρνπ εηζαγσγήο 

(checkin) / ειέγρνπ εμαγσγήο (checkout). 

-Παξνρή ή κε δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ 
εγγξάθνπ πνπ έγηλε checkout, ζηνπο άιινπο 
ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

-Δπηινγή δεκηνπξγίαο ή κε λέαο έθδνζεο, θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ εηζαγσγήο  

ΛΑΗ   
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444.  Παξνρή εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο έμππλσλ 
αλαθνξψλ (reports) βαζηδφκελσλ ζηελ 

άληιεζε δεδνκέλσλ απφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 
πεγψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 
λα κπνξεί λα γίλεηαη ζε πνηθηιία κνξθψλ 

(crosstabs, charts, maps, tables, 
richtextθ.ι.π.) 

ΛΑΗ   

445.  Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο φισλ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ρξήζε 
WEBbrowser 

ΛΑΗ   

446.  Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 
ηζηνζειίδσλ απφ ηνλ server ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

447.  Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ πεξηεγεηή (webbrowser), ζαλ 
client, κε πιήξε ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο. 

ΛΑΗ   

448.  πλεξγαζία κε παθέηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ γηα απνζηνιή εγγξάθσλ ή 
αξρεηνζέηεζε κελπκάησλ 

ΛΑΗ   

449.  Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγίαο θαη 

απνζήθεπζεο ηεο πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ 
(documentpreviews), ζε κνξθή HTML, 
παξάιιεια κε ηα έγγξαθα, κε ζηφρν ηνλ 
γξεγνξφηεξν θαη επθνιφηεξν εληνπηζκφ ησλ 
εγγξάθσλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ νηθνλνκία 
ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ. 

ΛΑΗ   

450.  Θαηά ηελ εηζαγσγή  ησλ εγγξάθσλ ζα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζήο ηνπο 
πξνζνκνηψλνληαο ηε δνκή βαζηθφ έγγξαθν – 
επηζπλαπηφκελα ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα είλαη 
δπλαηή ε δηαρείξηζή ηνπο σο εληαίν ζχλνιν. Ζ 
ιεηηνπξγία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη εχθνια δηαζέζηκε ζε θάζε ζηάδην 
δηαρείξηζεο ησλ εγγξάθσλ  

ΛΑΗ   

451.  Σα έγγξαθα ζα εκθαλίδνληαη ζην format  κε ηo 
νπνίo εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

452.  Σα έγγξαθα ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζην 
πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε απιέο θαη 
θηιηθέο ιεηηνπξγίεο (diskbrowsing, drag&drop, 
download θιπ.) 

ΛΑΗ   

453.  Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πεδίσλ αλαδήηεζεο κε 

επηινγή απφ ιίζηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηηκψλ 

ΛΑΗ   

454.  Γπλαηφηεηα αλαδεηήζεσλ βάζεη ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, απνζηνιέα, παξαιήπηε, είδνο 
εγγξάθνπ, αξρήο έθδνζεο θιπ. θαζψο θαη κε 
ζπλδπαζκφ νπνηνπδήπνηε απ‘ απηά  

ΛΑΗ   

455.  Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ινγηθψλ νκάδσλ 
εγγξάθσλ  κε ηεξαξρηθή δφκεζε. Γηα ηε 
δηαρείξηζε θάζε ινγηθήο νκάδαο ζα ππάξρνπλ νη 
ίδηεο δπλαηφηεηεο φπσο γηα ηα κεκνλσκέλα 
έγγξαθα   

ΛΑΗ   

456.  Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ απεξηφξηζηνπ πιήζνπο 
ηχπσλ εγγξάθσλ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο γηα 
θαζέλα: 

-Σσλ θνξκψλ θαηαρψξεζεο θαη αλαδήηεζεο  

ΛΑΗ   
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-Σσλ θιεηδηψλ θαηαρψξεζεο θαη αλαδήηεζεο  

-Σνπ ζρήκαηνο αζθάιεηαο αλά ρξήζηε ή νκάδα 

ρξεζηψλ 

Ξξσηόθνιιν:  ζην έγγξαθν ν ηίηινο ηνπ 1.9 λα γίλεη «πνζύζηεκα on-line Αηηεκάησλ κε 

θαηαγξαθή ηζηνξηθόηεηαο (Ζιεθηξνληθό Ξξσηόθνιιν) 

457.  Σν Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν απνβιέπεη ζηελ 
απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρεηξηζκνχ ηεο 
επίζεκεο Δηζεξρφκελεο, Δμεξρφκελεο θαη 
Δζσηεξηθήο Αιιεινγξαθίαο.  

ΛΑΗ   

458.  Οη εξγαζίεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ 
επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε εηζεξρφκελσλ θαη 
εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ 

ΛΑΗ   

459.  Σα έγγξαθα πξσηνθφιινπ ζα ζπλνδεχνληαη 
θαηά ηελ θαηαρψξηζή ηνπο κε έλαλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ. Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζα 
παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη ζα 
είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε έγγξαθν. 

ΛΑΗ   

460.  Ζ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη εχρξεζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πνιιαπιή 

δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ Πξσηνθφιισλ. 

ΛΑΗ   

461.  Σν ππνζχζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ ζα 
θαιχπηεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία   ησλ γξαθείσλ 
γξακκαηείαο  θαη πξσηνθφιινπ  ηα νπνία έρνπλ 
σο απνζηνιή ηνπο ηε δηαρείξηζε ησλ 

εηζεξρφκελσλ,  εμεξρφκελσλ θαη εζσηεξηθψλ 
εγγξάθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΛΑΗ   

462.  Τπνζηήξημε θεληξηθήο Γξακκαηείαο θαη 
ελδηάκεζσλ Γξακκαηεηψλ. Τπνζηήξημε 
πνιιαπιψλ ειεθηξνληθψλ πξσηνθφιισλ 

ΛΑΗ   

463.  Γηα φια ηα έγγξαθα πνπ πξσηνθνιινχληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία ζα ηεξείηαη έλα ζχλνιν 
πιεξνθνξηψλ   πνπ αθνξά ζηελ θαηάηαμή ηνπο 
ζε θαηεγνξίεο θαζψο θαη   πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αλαγλψξηζε-ηαπηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ. Ζ 
αθξηβήο δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηε 
κειέηε νξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο 

ΛΑΗ   

464.  Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη εηζαγσγή 
εγγξάθσλ κε ρξήζε ζαξσηψλ (scanners). 
Πιήξεοζπκβαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε ηνλ 

πξνζθεξφκελν ζαξσηήεγγξάθσλ 

ΛΑΗ   

465.  Θαηά ηε ζάξσζε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα έρεη 
δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο θαη θαζνξηζκνχ 
βαζηθψλ ξπζκίζεσλ (αλάιπζε, ηχπνο αξρείνπ 
θιπ.) Ζ ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΛΑΗ   

Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ: 

466.  Σν πξνζθεξφκελν  ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξνήο 
εξγαζηψλ  ζα  έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 
δηαρείξηζεο δξαζηεξηνηήησλ  

ΛΑΗ   

467.  Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ζεηξηαθψλ θαη 
παξάιιεισλ ξνψλ εξγαζίαο 

ΛΑΗ   

468.  Γπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο εγγξάθσλ ζε 
ρξήζηεο κε βάζε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία (πρ. 

ΛΑΗ   



Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεθνοφσ) Δημόςιου Διαγωνιςμοφ για το Έργο «Ενίςχυςη Ψηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών 
και υςτημάτων ΣΠΕ τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων» 

 

Σελίδα 83 

γξακκαηεία – εηζεγεηήο - ηκεκαηάξρεο – 
δηεπζπληήο.) θαζψο θαη  θξηηήξηα φπσο 

δηαζεζηκφηεηα ρξήζηε, εξγαζηαθφο θφξηνο, 
θιπ. Γπλαηφηεηα νξηζκνχ αληηθαηαζηάηε ζεκία 
ξνήεξγαζίαο 

469.  Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο ξνψλ εξγαζίαο κε 
πξνζεζκία νινθιήξσζεο (deadline) θαζψο θαη 
ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ εθηέιεζεο. 
Γπλαηφηεηα 
παξαθνινχζεζεοηεορξνληθήοεμέιημεοκηαο 
ξνήοεξγαζίαο 

ΛΑΗ   

Δπηθνηλσλία κε ινηπά ππνζπζηήκαηα: 

470.  Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
δηαρείξηζε εγγξάθσλ ζα παξέρνληαη απφ ην 
ζχζηεκα ηφζν άκεζα πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δηα κέζνπ ησλ θαηάιιεισλ 
δηεπαθψλ, φζν θαη έκκεζα, ζε άιια 
ππνζπζηήκαηα, δηα κέζνπ δηαζχλδεζεο βάζεη 

ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο.   

 

ΛΑΗ   

471.  Ζ ιχζε ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα ζχλνιν 

ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο λα επηηξέπνπλ ηελ 
επηθνηλσλία κε ηξίηεο εθαξκνγέο ηφζν ζην 
επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηψλ (κε θιήζε απηψλ) φζν 
θαη ζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ (αληαιιαγή – 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηξίηεο 
εθαξκνγέο).  

 

ΛΑΗ   

472.  Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 
ιχζεο είλαη νη δπλαηφηεηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη κε άιια ζπζηήκαηα 
ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 
δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο 

θαη πξνζβαζηκφηεηαο επηκέξνπο 
ππνζπζηεκάησλ  κέζσ ηεο δηαδπθηηαθήο πχιεο 
(portal) ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. 

ΛΑΗ   

473.  Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ην ππνζχζηεκα δηαρεηξηζεο 
ξνψλ εξγαζίαο θαη ειεθηξνληθήο 
πξσηνθφιιεζεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηφπηλ Κειέηεο. 

ΛΑΗ   

 

Γηάθνξα 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 

ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ  

474.  Ο Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη μερσξηζηή κειέηε 

αζθαιείαο ζπζηεκάησλ, δεδνκέλσλ, 
κεηαδεδνκέλσλ, θαη ινηπνχ πιηθνχ 
ηεθκεξίσζεο θαζψο θαη ησλ ςεθηαθψλ 
ηεθκεξίσλ ε νπνία: 

ΛΑΗ   

475.  ζα αλαδεηθλχεη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο ινγηζκηθφ, 
δεδνκέλα αιιά θαη δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπο έγθαηξα απφ ηε ζρεδίαζε θαη 

ΛΑΗ   
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πινπνίεζε ηνπ. 

476.  ζα απνηηκά ην ζχζηεκα θαη ζα δηεξεπλά φια ηα 

ελδερφκελα θηλδχλνπ, πξνβιέπνληαο ιχζεηο 
κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο δεκηάο θαη 

αζθάιηζεο ηνπ ελαπνκέλνληνο θηλδχλνπ. 

ΛΑΗ   

477.  ζα πξνβιέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηά απφ θαηαζηξνθή / αζηνρία / 
παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

ΛΑΗ   

478.  ζα πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο θηλδχλνπ θαηαζηξνθήο / 
αζηνρίαο / παξαβίαζεο θαη ηεο αληίδξαζεο ζε 
κεηαβνιέο απηνχ. 

ΛΑΗ   

479.  ζα πξνηείλεη ηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία 
ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

γχξσ απφ απηφ, ηελ νπνία ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ηνπ Έξγνπ, θαη ε 

Πεξηθέξεηα ζα πηνζεηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ΛΑΗ   

ΓΗΑΠΛΓΔΠΗΚΝΡΖΡΑ 

480.  Ζ δηαζπλδεζηκφηεηα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 
νξίδεηαη σο ε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ηνπο. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηερληθή ηνπ 

πξνζθνξά λα ζπκπεξηιάβεη δηεμνδηθή 
πεξηγξαθή ηεο ιχζεο φζνλ αθνξά ηε 
δηαζπλδεζηκφηεηα ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα 
πινπνηήζεη αλαιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο. 

ΛΑΗ   

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑ 

481.  Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ην ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ ε 

θαηαζθεπή ηεο πχιεο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ 
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
πιήξσο κε ηηο ειέγμηκεο Οδεγίεο γηα ηελ 
Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ 
έθδνζε 2.1 ζε επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ). 
ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ 
ππεξεζηψλ, είλαη απαξαίηεηε αλαιπηηθή 
ηεθκεξίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο εμαζθάιηζεο 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ 
θαη νδεγηψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο 
εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο. 
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ειεγρζεί κε 
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζρεηηθφ 
παξαδνηέν ζην νπνίν αλαθέξνληαη επαθξηβψο νη 
πξφλνηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. Ζ ζπκκφξθσζε 
θαη ηα απνηειέζκαηα απηά ζα ειέγρνπλ γηα ηελ 
νξζφηεηά ηνπο πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. 

ΛΑΗ   
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ΑΞΝΘΟΗΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ 

482.  Σα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α4.7 ΛΑΗ   

483.  Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 
εθηεινχληαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα, 
ζπγθξίζηκε κε απηέο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ, 
πξνδηαζέηνληαο ηνλ ρξήζηε ζηελ ρξήζε ηεο 
εθαξκνγήο.  

ΛΑΗ   

484.  Οη ρξήζηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηελ 
επηζπκεηή εξγαζία κε επθνιία (κε ρξήζε ηνπ 
ειάρηζηνπ αξηζκνχ βεκάησλ). 

ΛΑΗ   

485.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμππεξεηήζεη κεγάιν αξηζκφ ηαπηνρξφλσλ 
ρξεζηψλ κε ζηαζεξή θαη ηθαλνπνηεηηθή 
απφδνζε, γξήγνξε απφθξηζε θαη κε δπλαηφηεηα 
γξήγνξεο θιηκάθσζεο ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο 
ηνπ θνξηίνπ. 

ΛΑΗ   

486.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθψο 

δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο. Σν πνζνζηφ 
δηαζεζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
99% γηα ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. (αλ 
πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ην πειίθν ηνπ 
ρξφλνπ πνπ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πξνο ην 
ζπλνιηθφ ρξφλν αλαθνξάο). 

ΛΑΗ   

487.  Ο Αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα 
πεξηγξάςεη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο 
δηαζεζηκφηεηαο (πρ: ρξήζε serverfarms (γηα 
ηνπο web θαη applicationservers) θαη 
κεραληζκψλ θαηαλνκήο θνξηίνπ 

(loadbalancing) ή ρξήζε DatabaseCluster). 
 

ΛΑΗ   

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΚΔΡΑΞΡΥΠΖ ΑΞΝ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 

488.  ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

ζα πεξηιακβάλεηαη θαηά ηε ζχληαμε ηεο 
Κειέηεο Δθαξκνγήο ε νπζηαζηηθή θαηαγξαθή 
ησλ δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ  
κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζηα λέα ζπζηήκαηα ηα νπνία 
απνηεινχλ αληηθείκελν πξνκήζεηαο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

ΛΑΗ   

489.  Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα 
πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα κε επζχλε 
ηνπ Αλαδφρνπ, ηα ςεθηνπνηεκέλα ηεθκήξηα, ηα 
δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ηα 
δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα ησλ ςεθηαθψλ 

ηεθκεξίσλ ζχκθσλα κε ην εηδηθφ ζρέδην 
κεηάπησζεο πνπ ζα έρεη εθπνλήζεη ζηα πιαίζηα 
ηεο Κειέηεο Δθαξκνγήο. 

ΛΑΗ   

490.  Ζ άληιεζε θαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ 

πθηζηάκελα ζπζηήκαηα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη 
ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
ηεθκεξίσλ. 

ΛΑΗ   

491.  Ζ κεηάπησζε ζην λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζα 
ππνζηεξηρηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 

ΛΑΗ   

492.  Ζ κεηάπησζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ηα παιαηά ζπζηήκαηα ζηα 
λέα ζα ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ 
Έξγνπ. Ζ ππνζηήξημε απηή ζα ιάβεη ρψξα πξηλ 
ηε θάζε πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ. 

ΛΑΗ   
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493.  Σέινο, ζα ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ φιεο νη απαηηήζεηο 
γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ηε κεηάπησζε 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο. 

ΛΑΗ   

494.  ε θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζην 
ζχζηεκα ζα δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ππαιιήινπο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ έιεγρνη κε 
ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί: 

ΛΑΗ   

495.  Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ 
ηεθκεξίσλ κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηα 
ζπλνδεχνπλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα. 

ΛΑΗ   

496.  Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο (δηαρείξηζεο θαη 
αλάθηεζεο) ζην ζχλνιν ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ 

ηεθκεξίσλ κε ρξήζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 
εθαξκνγψλ. 

ΛΑΗ   

ΓΗΑΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ 

497.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε εμσηεξηθά 
ζπζηήκαηα. Οη ηερλνινγίεο θαη ηα πξφηππα 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλνηθηά πξφηππα 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο, λα είλαη επξέσο απνδεθηά ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά 
ηνπ. 

ΛΑΗ   

498.  Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε ζπκκφξθσζή 
ηνπ κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα 
Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (e-gif) πνπ έρεη 
θαηαξηηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ΛΑΗ   

 

ΓξάζεηοΞξνβνιήο θαη Γεκνζηόηεηαο 

πνζύζηεκα δηελέξγεηαο δηαδξαζηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ & ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠ

ΖΠ 

499.  Πξνκήζεηα 30 ΑδεηψλΥξήζεο ΛΑΗ   

500.  
Θαιή ιεηηνπξγία πζηήκαηνο & Τπνζπζηεκάησλ 
γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ΛΑΗ 

  

501.  

Φηινμελία πζηήκαηνο & Τπνζπζηεκάησλ ζην 
ππνινγηζηηθφ λέθνο ζε datacenterπαξφρνπ 
εγλσζκέλεο αμίαο 

ΛΑΗ 

  

502.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εμ‘νινθιήξνπweb-
based 

ΛΑΗ 
  

503.  

Ο ςεθηαθφο βνεζφο - chatbot ρξεζηκνπνηεί 

κεραληζκνχο machine learning θαη ζηεξίδεηαη 
ζηνκνληέιν ―NLU - Natural Language 
Understanding‖ 

NAI 

  

504.  Σν ζχζηεκα έρεη εηδηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ δηαβνχιεπζεο 

ΛΑΗ 
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Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠ

ΖΠ 

505.  
Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ φπσο πνιιαπιήο 
επηινγήο θαη αλνηρηνχ θεηκέλνπ 

ΛΑΗ 

  

506.  Ο ςεθηαθφο βνεζφο - chatbot ιεηηνπξγεί ζην 
facebookmessenger θαη ζην web 

ΛΑΗ 
  

507.  Ο ςεθηαθφο βνεζφο κπνξεί λα ελζσκαησζεί 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΗΛ 

ΛΑΗ 
  

508.  Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε εηδηθφ ππνζχζηεκα 

ΛΑΗ 
  

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

509.  
Γηελέξγεηα ρνξεγνχκελσλ δηαθεκηζηηθψλ 
εθζηξαηεηψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα γηα ηελ 
γλσζηνπνίεζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

ΛΑΗ 
  

510.  χλζεζε απνινγηζηηθψλ αλαθνξψλ κεηά ην 

πέξαο θάζε δηαβνχιεπζεο 
ΛΑΗ 

  

 

 

Ινηπέο ελέξγεηεοΓεκνζηόηεηαο 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠ
Ζ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞ
Ζ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠ
ΖΠ 

Γεληθά: 

511.  ην έξγν απηφ ζα εθπνλεζεί αλαιπηηθφ Πιάλν 
Πξνψζεζεο θαη Αμηνπνίεζεο ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο, ην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεη φια ηα κέζα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ (δεκνζηεχζεηο, δηαθεκίζεηο, 
πξνσζεηηθφ πιηθφ, παξνπζηάζεηο θιπ) γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ. 

ΛΑΗ   

Θαη’ ειάρηζηνλ αλαθέξεηαη όηη ζα νξγαλσζεί: 

512.  Κηαο εκεξίδαο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη 
κία θαηά ηελ ιήμε ηνπ ζηηο νπνίεο ζα 
παξνπζηάδνληαη ην έξγν νη ζηφρνη θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. 

ΛΑΗ   

513.  Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ (1000 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, 1000 αθίζεο, δειηία 
ηχπνπ, αθηεξψκαηα  ζε εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν 
θιπ). 

ΛΑΗ   

514.  Θαηαρψξεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θφκβνπ ζηηο 
πιένλ γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ΛΑΗ   

515.  Πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθψλ παξνπζηάζεσλ 
ζε εθπξνζψπνπο ησλ ΚΚΔ.  

ΛΑΗ   

 

 

πεξεζίεοΔθπαίδεπζεο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ

Ζ 

Γεληθά: 

516.  Σα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν Α6.1 ΛΑΗ   
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517.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδείμεη ν Φνξέαο ζε νκάδεο 

θαη ε εθπαηδεπηηθή εκέξα δε ζα ππεξβαίλεη ηηο 6 
ψξεο. 

ΛΑΗ   

518.  Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκφ θαη ζα ζπκθσλεζεί κε ην Φνξέα θαηά 
ηε θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. Ζ εθπαίδεπζε 
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξν ηνπ Φνξέα, 
κε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ. 

ΛΑΗ   

519.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά 
ζηελ Πξνζθνξά ηνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην 
Πιάλν ηεο Δθπαίδεπζεο, ηα ζέκαηα πνπ ζα 
θαιχςεη, ην πξνθίι ηεο νκάδαο εθπαηδεπφκελσλ 
ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο 

αλά εθπαηδεπηηθή ελφηεηα θαη θαηεγνξία 
εθπαηδεπνκέλνπ. 

ΛΑΗ   

520.  Οη ελέξγεηεο ηεο θάζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

αξρίζνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
εθαξκνγψλ θαη πξηλ ηε θάζε ηεο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

Ρν πξνζσπηθό πνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί είλαη ελδεηθηηθά ην παξαθάησ: 

521.  Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο κε βάζε εγρεηξίδηα (ζηα 
Διιεληθά), ζηε δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ, θαη  ζηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 
(βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαθνκηζηέο, δηαρείξηζε 
δηθηχσλ) 

ΛΑΗ   

Αξκνδηόηεηα ηνπΑλαδόρνπ είλαη: 

522.  Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 
έξγνπ, ζε ζπζρέηηζε κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη 
ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ 
(ρξνλνδηάγξακκα, αληηθείκελν θιπ). 

ΛΑΗ   

523.  Ζ ζχληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ΛΑΗ   

524.  Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηε 
δηελέξγεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ΛΑΗ   

525.  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα 

θαιχπηεη πιήξσο  ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

ΛΑΗ   

526.  Ζ παξάδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 
εγρεηξηδίσλ θαηάξηηζεο. 

ΛΑΗ   

527.  Ζ δηελέξγεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα πξνβιεπφκελν 
αξηζκφ ρξεζηψλ, δηαρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ. 

ΛΑΗ   

528.  Γηάζεζε εθπαηδεπηψλ θαη φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιένλ 
απνδνηηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο. Σα έμνδα 

ηαμηδηψλ θαη δηακνλήο πεξηιακβάλνληαη ζην 

θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο 

ΛΑΗ   

 

 

ΞηινηηθήΙεηηνπξγία 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 
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529.  Σα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν Α6.2 ΛΑΗ   

530.  Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ 

ειέγρσλ θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ 

Έξγνπ, αξρίδεη ε Πεξίνδνο Πηινηηθήο 
Ιεηηνπξγίαο. 

ΛΑΗ   

531. Ο Ο Αλάδνρνο λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηε δνκή 
θαη νξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 

ΛΑΗ   

532.  ηελ πεξίνδν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα 

ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

ΛΑΗ   

533.  Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη άκεζε 
ππνζηήξημε (helpdesk) κέζσ ηειεθψλνπ ζε 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο 08:00-17:00. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο 
ππεξεζίεο:   
-Σειεθσληθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο 
-Σειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε. 

ΛΑΗ   

534.  Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηελ απνδνρή ησλ 
αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ζα γίλεη θαη ε 

πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

ΛΑΗ   

535.  Ζ πεξίνδνο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα 
νινθιεξψλεηαη κε έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ 
επξεκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο. 

ΛΑΗ   

536.  Απφ ηε ζπιινγή ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ 

εθθξεκνηήησλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί ε 
αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ή 
δηνξζψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 
Αλάδνρνο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή, ζα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
νινθιεξσζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

ΛΑΗ   

537.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, εκθαληζζνχλ ζνβαξά 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
Παξαιαβήο Έξγνπ πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί 

φηη δελ πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο 
πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, δηαθφπηεηαη ε 
πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαιείηαη 
ν Αλάδνρνο λα απνθαηαζηήζεη ην πξφβιεκα 

ΛΑΗ   

538.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 
ηελ ΔΠΠΔ φηη απνθαηέζηεζε ηε δπζιεηηνπξγία ή 

βιάβε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην πξαγκαηνπνίεζε. Ζ 
αξκφδηα επηηξνπή κεηά απφ έιεγρν πηζηνπνηεί 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο. 

ΛΑΗ   

539.  Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη επηθαηξνπνηεκέλε 
έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηερληθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο. 

ΛΑΗ   

Ζ ππνζηήξημε θαηά ηελ πεξίνδν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

540.  Βειηηψζεηο / Γηνξζψζεηο ησλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ   

541.  Δπίιπζε πξνβιεκάησλ-ππνζηήξημε ρξεζηψλ, ΛΑΗ   
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542.  πιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο,  ΛΑΗ   

543.  Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ, ΛΑΗ   

544.  Τπνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ππνινγηζηψλ, εθαξκνγψλ, θιπ., 

ΛΑΗ   

545.  Δπηθαηξνπνίεζε (update) ηεθκεξίσζεο. ΛΑΗ   

Δηδηθόηεξα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ πεξίνδν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη λα 
ειεγρζνύλ δηεμνδηθά: 

546.  Οη παξακεηξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 
ινγηζκηθνχ πνπ έγηλαλ, 

ΛΑΗ   

547.  Οη θσδηθνπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ΛΑΗ   

548.  Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ΛΑΗ   

549.  Οη ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ΛΑΗ   

550.  Οη ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ΛΑΗ   

551.  Ζ νινθιήξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο 

ΛΑΗ   

552.  Ζ θπζηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ΛΑΗ   

553.  Οη δηαζπλδέζεηο θαη νη αληαιιαγέο δεδνκέλσλ ΛΑΗ   

554.  Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο 

ππνζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ.  

ΛΑΗ   

555.  Ζ αζθάιεηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 
δεδνκέλσλ ηεο ηεθκεξίσζεο.  

ΛΑΗ   

556.  Οπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,  

ΛΑΗ   

 

 

Ρερληθή πνζηήξημε 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΛΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ 
ΣΔΘΚΖΡΗΧ
Ζ 

Γεληθά: 

557.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

δσξεάλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεη, 
θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο 
θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο. Οη ππεξεζίεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο είλαη δπλαηφλ λα επεθηείλνληαη 
πέξαλ ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο κε ηελ 

ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο 
κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο.  

ΛΑΗ   

558.  Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηερληθήο ππνζηήξημεο (εληφο θαη εθηφο 

πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο), νη 
ππεξεζίεο απηέο ζα παξέρνληαη βάζεη ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
Θαζψο ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθήο 
ππνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε άκεζε 
αληαπφθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγγειίεο 
πξνβιεκάησλ θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 
βιαβψλ - πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 
κείδνλνο ζεκαζίαο. 

ΛΑΗ   

Απνζαθελίδεηαη όηη: 

559.  Σν θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ΛΑΗ   
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ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

560.  Οη απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ζπληήξεζεο ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξνρή δσξεάλ 

ζπληήξεζεο). 

ΛΑΗ   

561.  Ζ πεξίνδνο ηερληθήο ππνζηήξημεο μεθηλά κε ην 
πέξαο ηεο δεηνχκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο κφλν εθφζνλ ε ΠΗΛ επηζπκεί 
λα ζπλάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν.  

ΛΑΗ   

562.  Ζ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο πνπ ζα πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ρσξίο λα 
πξνζηίζεηαη ζην Έξγν) ζα είλαη ηξία (3) έηε, 
φκσο ε ΠΗΛ κπνξεί λα αλαλεψλεη ηε ζχκβαζε 
κεξηθά, ζε εηήζηα βάζε. 

ΛΑΗ   

563.  Σν θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη θπξίσο νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη 
φκσο λα δνζεί ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα θάζε 
έηνο μερσξηζηά ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ 

Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

ΛΑΗ   

564.  εκεηψλεηαη φηη ζην θφζηνο ζπληήξεζεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα παξάπιεπξα έμνδα 
πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ απηφ γηα ηνλ 
Αλάδνρν (ηαμίδηα, επηθνηλσλίεο, άδεηεο ρξήζεο, 
ζπλδξνκέο), πέξαλ ησλ αλαισζίκσλ. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ηα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

ΛΑΗ   

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά ζρέδην 
ζπληήξεζεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαιά πξνζδηνξηζκέλν ζην νπνίν, κεηαμύ άιισλ, ζα 

πξνηείλεη / πξνβιέπεη δεζκεπηηθά: 

565.  Πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε, ΛΑΗ   

566.  Κέζνδν, ζπρλφηεηα, δηάξθεηα θαη φξηα επζχλεο 

ζπληήξεζεο εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ΛΑΗ   

567.  Παξνρή άκεζεο βνήζεηαο (HelpDesk), ΛΑΗ   

568.  Παξνρή επηηφπνπ βνήζεηαο, ΛΑΗ   

569.  Δμαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ, ΛΑΗ   

570.  Υξφλνπο απφθξηζεο βιαβψλ, ΛΑΗ   

571.  Υξφλνπο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. ΛΑΗ   

Δπηπιένλ 

572.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα 
ηερληθφ πξνζσπηθφ, γηα ηελ εκπεηξία ηνπ 
νπνίνπ επζχλεηαη ν ίδηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη, 
ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ.  

ΛΑΗ   

573.  εκεηψλεηαη φηη ην δεκηνπξγνχκελν 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είηε ζην ζχλνιφ ηνπ 
είηε ζε κέξνο απηνχ, είλαη δπλαηφλ λα 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΠΗΛ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο νπνηεδήπνηε θαη απεξηφξηζηα 

κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 
φπνηνπ ρξφλνπ ηεο δηελεξγνχκελεο 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

ΛΑΗ   

Ξξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηέπεηαη από ηνπο παξαθάησ 
θαλόλεο: 

574.  Γηα ηππηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ 
ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζε κεληαία 
βάζε ή θαη ζπρλφηεξα κε βάζε ην ζρέδην πνπ 
ζα ππνβάιεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ε εξγαζία 
ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ΛΑΗ   
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(εκέξα εβδνκάδαο θαη ψξα). 

575.  Γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αθνξνχλ ζε 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο κεηαβνιέο θαη ειέγρνπο, 
ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα δηαθνπήο ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλνχληαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

ΛΑΗ   

Σξόλνο απόθξηζεο βιάβεο 

576.  Άκεζα απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο 
βιάβεο, εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ 
Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη ζην δηάζηεκα 

απφ 08:00 κέρξη 17:00. 

ΛΑΗ   

577.  ηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο 
εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε εθηφο ησλ αλσηέξσ 
εκεξψλ θαη σξψλ. 

ΛΑΗ   

578.  ηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο 
εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ Παξαζθεπή 
κέρξη Θπξηαθή. 

ΛΑΗ   

Σξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 

579.  Ζ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεηηθφ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.16.2 

ΛΑΗ   

580.  Δθφζνλ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία 
κνλάδαο ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε 

φκνηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, λα 
εγθαηαζηήζεη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
εθαξκνγψλ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηα ζηνηρεία 
ησλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

Πεκεηώλεηαη όηη ζηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ 

πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

581.  Αλαβάζκηζε (upgrade) ζε ηπρφλ λεψηεξεο 
εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ΛΑΗ   

582.  Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

πξνζαξκνγψλ (customizations), δηεπαθψλ κε 
άιια ζπζηήκαηα, θ.ι.π., κε ηηο λεψηεξεο 
εθδφζεηο, 

ΛΑΗ   

583.  Αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ (bugs), πξνζαξκνγή 
ζε λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 

ΛΑΗ   

584.  Παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε 
αιιαγψλ ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην νη 
νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΗΛ θαη δελ δχλαηαη λα 
αληηκεησπηζζνχλ απφ ηελ πθηζηάκελε 
πξνζθεξφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

585.  Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε γηα ηελ θάιπςε νπνηνπδήπνηε θφζηνπο 
πξνθχςεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ζπκβαηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ ή αλαβαζκηζηνχλ ζην πιαίζην 

ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ηφζν κεηαμχ ηνπο 
φζν θαη κε ην ππάξρνλ πεξηβάιινλ. 

ΛΑΗ   

Δπίζεο ππνρξεώλεηαη: 

586.  Λα θαηαζηξψλεη θαη ππνβάιεη πιάλν 

κεηάπησζεο ιεηηνπξγίαο θαη δεδνκέλσλ ζε 
αιιαγέο φηαλ πξνθχπηεη ζρεηηθή αλάγθε, 
εηδάιισο λα ηεθκεξηψλεη ηε κε ζπλδξνκή 
ιφγσλ γηα ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

ΛΑΗ   

587.  Λα ηεθκεξηψλεη ελδειερψο φιεο ηηο εξγαζίεο 
πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπληήξεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΛΑΗ   

588.  Λα δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ΛΑΗ   



Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεθνοφσ) Δημόςιου Διαγωνιςμοφ για το Έργο «Ενίςχυςη Ψηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών 
και υςτημάτων ΣΠΕ τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων» 

 

Σελίδα 93 

κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 
ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

589.  Λα δηαηεξεί αλαιπηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ 
αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ κε ηε ΠΗΛ, ηα ζηειέρε 

απηήο ή ην ζχζηεκα θαη λα ηα παξνπζηάδεη 
επεμεξγαζκέλα ή πξσηνγελή, φηαλ θάηη ηέηνην 
δεηείηαη απφ ηε ΠΗΛ. ε απηά ηα ζηνηρεία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ρξφλνη απφθξηζεο γηα 
βιάβεο θαη ππνζηήξημε θάζε θχζεο.  

ΛΑΗ   

590.  Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηε 
κεζνδνινγία θαη ζπρλφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο 
(debugging, updating, θ.ιπ.) θαη 
επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ηφζν ηνπ 
εμνπιηζκνχ φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν 
ζχζηεκα ηεο ΠΗΛ απνηειεί κηα επέλδπζε κε 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, άξα ε ΠΗΛ πξέπεη 
λα δηαζθαιίζεη ηελ καθξνβηφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ζηαζεξνχο φξνπο πνηφηεηαο θαη 

αλάινγνπο ζηαζεξνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

ΛΑΗ   

 

 

 


