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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

099012267

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

-

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΤΑΔΙΟΥ 29

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

10110

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

2131516319, 2131516107, 2131516127

Φαξ

-

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

promitheies@ypakp.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Παπαδοπούλου
Κυριακή,
Κωνσταντινίδου
Αναστασία
και
Μπακέας
Σταύρος
για
τα
τεχνοοικονομικά στοιχεία, Κακαράς
Στέφανος ως χειριστής του ΕΣΗΔΗΣ.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://ypergasias.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Γενική Γραμματεία
Εργασιακών Σχέσεων , φορέας που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι κοινωνικές
υποθέσεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
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β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση URL:www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθμ. 137707 με ΑΔΑ: 6∆Μ2Η-ΖΦΤ του έργου, με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
5150046).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση
της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)» της Δράσης: «16750» το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 137707 ΕΞ 03/11/2021 Ορθή επανάληψη στις 11/11/2021, Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6∆Μ2ΗΖΦΤ), η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4270/2014 συνιστά και τον τίτλο
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
– Next Generation EU.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ενιαίο - ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας με την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, καθώς και
την αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης στα πληροφοριακά
συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με ομογενοποίηση των σχετικών πληροφοριών.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο καθώς παρατηρείται:
•

Σημαντικό διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις λόγω των εξής επιβαρυντικών παραγόντων:

o Χρήση πολλαπλών πυλών δήλωσης στοιχείων σχετικών με την εργασία
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•

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

•

ΟΠΣ ΣΕΠΕ

•

ΟΠΣ ΕΦΚΑ

o Πολλαπλές καταχωρήσεις - δηλώσεις για παρόμοια και αλληλεπικαλυπτόμενα στοιχεία
•

'Έλλειψη αποτελεσματικής διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης των
ροών απασχόλησης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της
ασφάλισης (ΟΠΣ ΕΦΚΑ).

•

Αδυναμία διασταύρωσης δηλωθέντων στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

•

Πολλαπλά κωδικολόγια για συναφή αντικείμενα στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα της
Δημόσιας Διοίκησης, με βασικότερο αυτό των ειδικοτήτων των εργαζόμενων.

•

Μεγάλος φόρτος επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις για την υποβολή δηλώσεων ωραρίου (αρχικές και
τροποποιήσεις) χωρίς ανταποδοτικό όφελος.

•

Υπάρχει αναγκαιότητα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας
(πρώην ΣΕΠΕ) και του e-ΕΦΚΑ να έχουν πρόσβαση σε ομογενοποιημένα στοιχεία εργασίας και
ασφάλισης με σκοπό την αποτελεσματικότερη πάταξη της αδήλωτης / υποδηλωμένης εργασίας και
της εισφοροδιαφυγής / εισφοροαποφυγής.

•

Μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας οι οποίες δεν έχουν εκτεταμένες
δυνατότητες επένδυσης σε εργαλεία και λύσεις πληροφορικής και μηχανογράφησης.

Η υλοποίηση του Έργου αποτελεί μια σύνθετη και εξαιρετικά πολύπλοκη παρέμβαση που αφορά το
μετασχηματισμό της λειτουργίας των επιχειρησιακών δομών, και το αντικείμενο του Έργου αποτελεί
ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί, ούτε να κατατμηθεί
γεωγραφικά, χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του όσο και
στην υιοθέτηση μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι
δυνατή η παραλαβή και λειτουργία του. Με αυτήν την έννοια το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των
υπηρεσιών που περιγράφονται.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) ως εξής:
Α/Α

CPV

Περιγραφή CPV

Συνολικό
κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικό
κόστος
(με ΦΠΑ 24%)

1

720000005

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
παροχή
συμβουλών,
ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

1.330.645,16
€

1.650.000,00
€

2

722620009

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

10.750.000,00
€

13.330.000,00
€

3

722223000

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

1.814.516,13
€

2.250.000,00
€

4

480000008

Πακέτα λογισμικού
πληροφορικής

συστήματα

1.008.064,52
€

1.250.000,00
€

5

805331000

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της
πληροφορικής

604.838,71 €

750.000,00 €

6

793414000

Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

241.935,48 €

300.000,00 €

και

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων επτακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (15.750.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι δεκαεννέα
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (19.530.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%. ΦΠΑ: τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (3.780.000 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της χωρίς
δικαίωμα προαίρεσης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
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-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 4912/2022 (Α’ 56) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), όπως ισχύει
του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων
συβάσεων και λοιπές διατάξεις»

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’
66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται,
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)

-

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
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αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
-

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

-

του ν. 4919/2022 (A’ 71) Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της
Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα
του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις,

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
τo Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
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95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»,
ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε’ «Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “NextGeneration EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν
Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης)»,

-

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

-

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10 ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1),

-

της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21,
ST 10152/21 ADD 1),

-

τον ν. 4822/2021 (Α’135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

-

την Υ.Α. 119126 / 29 09 2021 (Β΄4498) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

-

του εγκεκριμένου Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-

την υπ’ αριθ. 137707 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 03-11-2021, Ορθή επανάληψη 11/11/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΜ2Η-ΖΦΤ)
Απόφαση Ένταξης του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς
εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – Δράση 16750» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150046)

-

την αριθμ. 163727 Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης «Ενιαία Ροή Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ» του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
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-

για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150046), της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης,
τo υπ’ αριθ. 36/01-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων
όσον αφορά τη σκοπιμότητα εκτέλεσης της προμήθειας, τις τεχνικές προδιαγραφές της και τον
προϋπολογισμό της,

-

την αριθμ. 105881/08-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ι9446ΜΤΛΚ-Δ1Ψ) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματεώς
του ΥΠΕΚΥΠ για την «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η/12/2022 και μέχρι ώρα
11:30.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr).

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15 / 11
/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά δημοσιεύθηκε με α/α 2022/S
223-637692.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
177186 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): https://ypergasias.gov.gr/category/diagonismoi-diagonismoi/ στις 18/11/2022 και στον
ιστότοπο Greece 2.0.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

[15]

22PROC011632522 2022-11-18
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
-

-

Η με αριθμό 107739/14-11-2022 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC011631830 2022-11-18),
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με α/α 2022/S 223637692
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο..
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους
ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου
και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος
τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (στο εξής αναθέτουσα αρχή) έχει δικαίωμα να
προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρέχοντος υπηρεσίες σε
περίπτωση που αυτός αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή/και του προσωπικού που απασχολεί σε
περίπτωση που αυτός αποτελεί είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο ή/και των στελεχών της διοίκησής
του σε περίπτωση που αυτός αποτελεί νομικό πρόσωπο, αποκλειστικά για τους σκοπούς
υλοποίησης και υποστήριξης της παρούσας σύμβασης, καθώς και για σκοπούς συμβατικών και
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νόμιμων υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και φορολογικό
δίκαιο, και εν γένει το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται
να γνωστοποιηθούν και σε άλλες τρίτες οντότητες, όπως φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες
αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων του
Αναθέτοντος ή προς συμμόρφωσή του με οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω
επεξεργασίας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται όπως λαμβάνει τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενού της ή/και του προσωπικού που
απασχολεί ή/και των στελεχών της διοίκησής του. Ο παρέχων υπηρεσίες ή/και το προσωπικό που
απασχολεί ή/και τα στελέχη της διοίκησής του σε κάθε περίπτωση έχουν βάσει του Κανονισμού
2016/679 δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), πρόσβασης και λήψης αντιγράφου (άρθρο 15),
διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), φορητότητας
(άρθρο 20), εναντίωσης (άρθρο 21), γνώσης και αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης
αποφάσεων (άρθρο 22), ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3), καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την επιφύλαξη
άσκησης των έννομων υποχρεώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε
περίπτωση που αυτό ήθελε εγείρει τυχόν αξιώσεις του κατά του αντισυμβαλλόμενου και σε κάθε
περίπτωση διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος.
Ο Παρέχων Υπηρεσίες έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://ypergasias.gov.gr/politiki-aporritou/ στην ενότητα Υπουργείο –
Προκηρύξεις Διαγωνισμών – Όροι χρήσης, Πολιτική Απορρήτου.
Ο Παρέχων Υπηρεσίες υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το σχετικό
Παράρτημα της σύμβασης, περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής
εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οικονομικών
φορέων, με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2022/576 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1) και
συγκεκριμένα αν ο οικονομικός φορέας είναι : α) Ρώσος υπήκοος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ή β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του
οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα
ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της
παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 %
της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24 και του ν. 4412/2016.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το
ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσό ύψους τριακοσίων
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (315.000,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής
να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά
του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 24 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία
ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ήτοι έως 90.000,00 €) δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης
αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά
πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό
που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι
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εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα
και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές,
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
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στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν
να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους
ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν ως ελάχιστη προϋπόθεση ο μέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) να
είναι τουλάχιστον το 200% του προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε
ο μέσος κύκλος εργασιών, για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται
τουλάχιστον στο ανωτέρω ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω
ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2.2.6.1 Τεχνική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών έως τέσσερα (4) έργα, τα οποία να αφορούν σε σχεδιασμό και ανάπτυξη ή/και
Υποστήριξη και Συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και
χαρακτηριστικών με το αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
1. Τουλάχιστον ένα έργο από τα παραπάνω να περιέχει το σύνολο των εξής χαρακτηριστικών:
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o Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης τουλάχιστον 3
(Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης)
o Αποκατεστημένη αμφίδρομη διαλειτουργικότητα με ένα ή παραπάνω τρίτα πληροφοριακά
συστήματα μέσω τεχνολογίας web services
o Ενεργοί χρήστες της τάξης των 10.000 τουλάχιστον
o Παρακολούθηση Ροών Εργασίας / Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις κτλ)
o Λειτουργικότητα πρόσβασης υπευθύνων του κάθε φορέα / εργοδότη στα στοιχεία και τις
λειτουργίες που τους αφορούν
o Λειτουργικότητα πρόσβασης για κάθε εργαζόμενο στα στοιχεία που τον αφορούν
o Διαχείριση μητρώου εργαζομένων με πλήθος τουλάχιστον της τάξεως των 1.000.000 και μητρώα
φορέων / εργοδοτών με πλήθος τουλάχιστον 100.000
o Δέχεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 500.000 υποβολές σε μηνιαία βάση
2. Στο πλαίσιο ενός τουλάχιστον έργου από τα παραπάνω να έχει υλοποιηθεί μηχανισμός συλλογής
και διάθεσης στοιχείων εισφορών ασφαλισμένων για υποβολή σε ασφαλιστικό οργανισμό, στο
πλαίσιο του οποίου παράχθηκαν τα εν λόγω στοιχεία για τουλάχιστον 100.000 ασφαλισμένους.
3. Τουλάχιστον ένα έργο από τα παραπάνω να περιλαμβάνει λογισμικό εφαρμογών Διαδικασιών
Οργανισμού Απασχόλησης ή/και Κοινωνικής Ασφάλισης .
4. Τουλάχιστον ένα έργο από τα παραπάνω να περιλαμβάνει λογισμικό εφαρμογών Φορέα με κύριο
σκοπό την υποστήριξη ελεγκτικού έργου με ηλεκτρονικά μέσα (Προγραμματισμού & Διαχείρισης
Ελέγχων) που να συμπεριλαμβάνει και υποστήριξη Διαδικτυακής πύλης (Internet portal) για την
εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων.
Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να έχουν καθαρή συμβατική αξία αθροιστικά τουλάχιστον το 20% του
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης άνευ ΦΠΑ. Ένα έργο από τα παραπάνω θα πρέπει να έχει
καθαρή συμβατική αξία τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης άνευ
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει έργα, όπως αναφέρεται
παραπάνω, ως μέλος ένωσης εταιρειών, για την ικανοποίηση του κριτηρίου του προϋπολογισμού
προσμετράται μόνο το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση.
Επιτυχής ολοκλήρωση ενός Έργου νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και
προδιαγραφών ποιότητας υλοποίηση ενός έργου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να
καλύπτονται αθροιστικώς από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016.
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2.2.6.2 Επαγγελματική Ικανότητα – Ομάδα Έργου
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ομάδα Έργου (Key Experts) με στελέχη επαρκή σε
πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από:
1.
Έναν (1) Υπεύθυνο έργου ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
2.
Έναν (1) Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών
και τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
3.
Έναν (1) Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο
Σπουδών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας έργων
Πληροφορικής.
4.
Δύο (2) υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίοι να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Τίτλο
Σπουδών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει
τίτλου σπουδών) σε ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
5.
Έναν (1) Υπεύθυνο Εκπαίδευσης ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία ή 5ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου
σπουδών) σε εκπαιδεύσεις στα πλαίσια έργων πληροφορικής.
6.
Έναν (1) Υπεύθυνο Υποστήριξης, ο οποίος να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία ή 5ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου
σπουδών) σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε έργα πληροφορικής.
7.
Πέντε (5) στελέχη, αναλυτές εφαρμογών ή/και Μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού, με 3ετή
τουλάχιστον εμπειρία ή 5ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου σπουδών) σε ανάλυση,
σχεδιασμό, υλοποίηση, πληροφοριακών συστημάτων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερη έκδοσή του ή ισοδύναμο στο
πεδίο εφαρμογής της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερη έκδοσή του ή ισοδύναμο
και
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γ) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ΙSO 27001:2013 ή μεταγενέστερη έκδοσή του ή
ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής της ασφάλειας πληροφοριών
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως
άνω παραγράφου 2.2.3..
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή..

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α): (α) έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1.2 (β) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν
υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους περιορισμούς που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης
Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο ανάδοχος
που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν
είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη
Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της
κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η
εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί
εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν
υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ),
άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες
των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»
β) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα
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δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που
παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3
της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της
αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατά το άρθρο 2.2.1.2., της μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατά την παράγραφο 2.2.1.2. υποβάλλουν
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του όρου 2.2.9.1 της παρούσας, με το
ακόλουθο περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που
εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού
του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των
ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε
από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα
δηλώνω ότι : (α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη
της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή
φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες
που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του
οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό
(50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα
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δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή
όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β)
παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω
στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων
στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε ή, στην περίπτωση που μικρά
ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας,
βεβαίωση οφειλής
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ή,
στην περίπτωση που μικρά ποσά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, βεβαίωση οφειλής.
Επιπλέον προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της
παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά
την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό
του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
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- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν
σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
τους είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη
κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες
σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7
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του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Προς απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων (ή που δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου οικονομικού
έτους), τότε πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021) συνοδευόμενη
από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.
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γ) Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, π.χ. φορολογική δήλωση. Η καταλληλότητα του
προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής
του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν.4412/2016).

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
(α) για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6.1 κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων (Πίνακα
Συμβάσεων) που εκτέλεσαν ή στα οποία συμμετείχαν ως μέλη ένωσης που πραγματοποιήθηκαν τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια και αφορούν σε συμβάσεις αντίστοιχες με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης, σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα:

Α/
Α

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
Α ΑΡΧΗ /
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Σ

ΤΙΤΛΟΣ –
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Ο ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ
(από
μμ/εε
έως
μμ/εε)

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
συμπ/νου
ΦΠΑ (σε
ευρώ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕ
Ν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(είδος & ημ/νία
έκδοσης)

Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις παραλαβής / ολοκλήρωσης και ειδικότερα: αν οι αποδέκτες των
υπηρεσιών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η παροχή των παραπάνω
υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Ως ημερομηνία
παραλαβής του έργου λογίζεται η ημερομηνία της βεβαίωσης /πρωτοκόλλου /πιστοποιητικού
παραλαβής, εκτός αν προκύπτει ρητά άλλως από το περιεχόμενό του. Αν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του παραλήπτη.

(β) για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6.2 πίνακα των υπαλλήλων του Οικονομικού Φορέα που
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου(Key Experts), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/
Α

Εταιρεία (σε
περίπτωση
Ένωσης /
Κοινοπραξίας
)

Ποσοστό συμμετοχής* (%)
Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην
Ομάδα Έργου

Ανθρωπ
ομήνες

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου(Key Experts), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Επωνυμία
Εταιρείας
Υπεργολάβο
υ

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην
Ομάδα Έργου

Ανθρω
πομήνε
ς

Ποσοστό συμμετοχής* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου(Key Experts), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Έργου

Θέση στην
Ομάδα Έργου

Ανθρωπ
ομήνες

Ποσοστό συμμετοχής* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3).
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της
Ομάδας Έργου, από όπου πρέπει να προκύπτουν οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. Τα βιογραφικά
σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος IV (Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) της παρούσας.

Ο Οικονομικός Φορέας, συμπληρωματικά με τον παραπάνω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει
υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας, των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Οι
εξωτερικοί Συνεργάτες και οι υπεργολάβοι, θα δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας
Διακήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, τελούν σε γνώση τους.(δ)
Βιογραφικά των μελών της Ομάδας Έργου (Key Experts)

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά ISO 9001, 27001 και 14001 ή ισοδύναμα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση),
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα
εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση
των εργασιών.

-

Β.11 Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υποχρέωση του άρθρου 22.2.δ.iii) του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/241, ο οικονομικός φορέας-προσωρινός ανάδοχος καλείται να υποβάλει τα στοιχεία
ταυτότητας του/των πραγματικού/ων δικαιούχου/ων του, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο
6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ακολούθως:
Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται
σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από
Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη,
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-

στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αναδόχου (κατ’ ελάχιστον,
όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης).
Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό
Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
20 του ν.4557/2018 (Α’ 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα
δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός
φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με
δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 .
Β.12. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙ
Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Σαφήνεια πρότασης, συνολική προσέγγιση και κατανόηση του
Έργου

20%

Κ2

Ποιότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης υλοποίησης,
κάλυψη απαιτήσεων

50%

Κ3

Οργάνωση υλοποίησης, λειτουργία ομάδας έργου

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης θα αξιολογήσει βάσει
των ακόλουθων χαρακτηριστικών κάθε πρότασης:
Κ1.
Τη σαφήνεια με την οποία έχει αναπτυχθεί συνολικά, την ορθότητα αντίληψης του συμβατικού
αντικειμένου και τον βαθμό κατανόησης των ειδικών παραμέτρων του Έργου από την πλευρά του
υποψηφίου αναδόχου. Επίσης, αξιολογείται η συνολική προσέγγιση σε σχέση με το περιβάλλον
ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου.
Θα εξεταστεί ιδίως η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του Έργου μέσα από την αποτύπωση τυχόν
αδυναμιών και κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προσκόμματα στην υλοποίησή του.
Επίσης, θα συνεκτιμηθεί τυχόν πρόταση πρόσθετων μέτρων για τη διαχείριση ενδεχόμενων
κινδύνων και τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου.
Κ2.
Την ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του Έργου και
την πλήρη κάλυψη των τεχνικών και άλλων απαιτήσεων του παραρτήματος Ι της παρούσας, βάσει
της αναλυτικής περιγραφής που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Θα εξεταστεί ιδίως η κάλυψη του τεχνικού μέρους, η προτεινόμενη τεχνολογική προσέγγιση σε
σχέση με τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Έργου. Στο πλαίσιο
της μεθοδολογικής προσέγγισης για τη διαχείριση του Έργου, οι υποψήφιοι δύνανται να αναλύσουν
το αντικείμενο του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα Πακέτα Εργασίας και προτείνοντας τη βέλτιστη
λύση για την κάλυψη των απαιτήσεων.
Κ3.
Την οργάνωση και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του Έργου και
ειδικότερα ως προς τους ρόλους και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε σχέση με την
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου Θα εξεταστεί ιδίως κατά πόσο είναι στοχευμένη, ρεαλιστική
και επαρκής η αξιοποίηση των μελών της ομάδας έργου ανάλογα με την ειδικότητα και το ρόλο που
τους αποδίδεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας που καλούνται να επιτελέσουν και την
θέση τους στη ροή των απαιτούμενων εργασιών. Επίσης, αξιολογείται η καταλληλόλητα και η
επάρκεια των διαδικασιών συντονισμού της ομάδας έργου και της επικοινωνίας με τα αρμόδια
στελέχη και διοικητικές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
φορείς.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε, μέχρι τους 150
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας (σ) επί τη βαθμολογία του (Κ), το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά
ψηφία. Η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική/τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (U) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + σ3 * Κ3.
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός
ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό
στο U».
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
•
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
τιμή (Λi) της σχέσης:
Λi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ui

η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi

το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi

το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει: το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς
ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Δεδομένου ότι δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι της παρούσας διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν
την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Παράρτημα Ι
και ΙΙΙ και στη συνέχεια υπογράφουν ηλεκτρονικά και υποβάλλουν τα σχετικά αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ
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2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου
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να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου
άρθρου,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙ αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
όπως ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Τιμές
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1 της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα
παρέχουν.
Αν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η
οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα IΙΙ της παρούσας, ο προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο) φάκελο οικονομική προσφορά την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράρτημα IΙΙ της παρούσας σε μορφή pdf.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του
ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
την 19/12/2022 και μετά την ώρα 12:15
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε
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του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης,
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς
ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και
2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά
από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου
και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης
προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
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ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο
εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί
τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης,
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στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης
των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

[61]

22PROC011632522 2022-11-18
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016
και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα
ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης
από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
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β) Διαβιβάζει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ), το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά
κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της
προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική
προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της
αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 : «Αρμόδιο για την εκδίκαση των
υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ`
εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Το
αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ενιαία
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ). Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική
προσφυγή.
Με την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω
αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ) ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον
ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς
ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν
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αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ενιαία Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ), την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση,
και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος
ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση
της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις
παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος
και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373
του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης
σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ.
την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας) και επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης,
εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας
απαιτείται από τον ανάδοχο «Εγγύηση Προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που
αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
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παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.4.1 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα
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διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που
δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η
σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην
παρούσα σχέδιο σύμβασης.

[70]

22PROC011632522 2022-11-18
5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, θα γίνεται τμηματικά,
μετά την παράδοση και παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και Αναφορών Εργασίας ως εξής:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής κατά την υπογραφή της σύμβασης έως ποσοστού τριάντα τοις
εκατό (30%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Η παραπάνω
προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα
ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας
προκαταβολής.
β) Καταβολή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ττου συμβατικού τιμήματος, μετά την
παραλαβή των εξής παραδοτέων που αφορούν την πρώτη φάση του Συστήματος Ενιαίας Ροής
Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης:
Π1. Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη
Π2. Μελέτη υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων
παρακολούθησης απασχόλησης και ασφάλισης

μεταξύ

πληροφοριακών

συστημάτων

Π3.1 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π4.1 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Π4.2 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π6. Άδειες Χρήσης Έτοιμου Λογισμικού
Π7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π8.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής
Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π9.1 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 1η Φάση
και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό
της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος
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τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής
μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή.
γ) Καταβολή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την
παραλαβή του συνόλου των εξής Παραδοτέων που αφορούν την δεύτερη φάση του Συστήματος
Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης:
Π3.2 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π4.3 Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Π4.4 Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα
Π4.5 Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π4.6 Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π8.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής
Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π9.2 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 2η Φάση
και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό
της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος
τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής
μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή.
δ) Καταβολή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του
συνόλου των εξής Παραδοτέων που αφορούν την τρίτη φάση του Συστήματος Ενιαίας Ροής
Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης:
Π3.3 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
Π4.7 Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την
προσθήκη δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ
Π4.8 Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ
Π7.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
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Π8.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής
Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
Π9.3 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 3η Φάση
και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό
της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος
τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής
μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή.
ε) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος (20%), μετά την παραλαβή του συνόλου
των εξής Παραδοτέων που αφορούν την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ:
Π3.4 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Π5.1 Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud
Π5.2 Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του
θεσμού Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού Ωραρίου
Π5.3 Μηχανισμός υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της αγοράς εργασίας
Π7.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Π8.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Αναμόρφωση του
ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Π9.4 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ
και την οριστική παραλαβή του Έργου, αφού αφαιρεθεί : (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας
προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την
προηγούμενη πληρωμή (3γ) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του
υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή του Έργου αφού
πρώτα υπολογιστούν τυχόν ρήτρες που έχουν προκύψει.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί και τμηματικά.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016
όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,17% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
όπως ισχύει
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την
παράρτημα Ι της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής τη ς, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα
από δημόσιες συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης),
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί
η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της
παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης
είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται
η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκησή της θα διενεργηθεί από
επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Α.Α η οποία και θα εισηγείται στην Υπηρεσιακή
Γραμματέα του Υπουργείου δια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
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της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.6.1 Υφιστάμενη Κατάσταση
6.6.1.1

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

6.6.1.1.1

Εισαγωγή

Στις 15.10.2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο επιτρέπει την
ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17227/32
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2346/22-08-2012. Πρόκειται για το έργο 1 του Σχεδίου Δράσης του ΣΕΠΕ
(«Συστημική Παρέμβαση 7: Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας») το
οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς μέσω συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»)
του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της υπάρχουσας
εφαρμογής Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και
Επιχειρήσεων».
6.6.1.1.2

Πληροφοριακό Σύστημα

Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος είναι Web based
και στηρίζονται πάνω στην τεχνολογική πλατφόρμα ASP.NET πάνω από .Net Framework 4.5. Το
σύνολο των εφαρμογών που χρησιμοποιεί το σύστημα αποτελούν έναν ενιαίο δικτυακό τόπο. Το
περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της Microsoft
Visual Studio .NET. Η βασική σχεδιαστική προδιαγραφή του υφιστάμενου συστήματος είναι η
λειτουργία του σε αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier). Όλο το σύστημα λειτουργεί σε περιβάλλον
Web (και επομένως είναι προσβάσιμο μέσω Web Browser). Συνήθεις browsers διαδικτύου
χρησιμοποιούνται για προσπέλαση στο σύστημα.
Τα τρία επίπεδα του συστήματος είναι τα εξής:
•

Το σύστημα της βάσης δεδομένων. Εκεί αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το μητρώο
επιχειρήσεων, εντύπων και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα χρειάζεται η εφαρμογή. Το σύστημα
αυτοδιαχειρίζεται ο Database Server.

•

Ο κορμός της εφαρμογής ο οποίος περιέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την παροχή
των απαιτούμενων υπηρεσιών και ο οποίος βρίσκεται στους Application Servers. Επικοινωνεί με τη
βάση δεδομένων με ερωταποκρίσεις και με τα μηχανήματα των χρηστών (clients). Η εφαρμογή
χωρίζεται σε δύο συστήματα τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικούς Application Servers:
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•

Εξωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους
εργοδότες/επιχειρήσεις (στο εξής «εξωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί
το Internet Site της υπηρεσίας.

•

Εσωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους υπαλλήλους
του ΥΕΚΑ και των υπολοίπων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων που θα έχουν πρόσβαση στο
σύστημα (στο εξής «εσωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί το Extranet
Site της υπηρεσίας.

•

Οι τελικοί χρήστες (clients) Web browsers.
Για την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα (https://eservices.yeka.gr) απαιτείται επιτυχής
πιστοποίηση (authentication) του εξωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password του ΟΠΣ
ΕΦΚΑ. Η διασύνδεση με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ γίνεται μέσω Web Services που διατίθενται από το ΙΚΑ ειδικά
για αυτό τον σκοπό και υλοποιούνται από την πλευρά του Πληροφοριακού Συστήματος με WCF.
Παράλληλα με την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα, για την κάθε επιχείρηση, γίνεται ενημέρωση
από το ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω Web Services των στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων, Παραρτημάτων,
Νόμιμων Εκπροσώπων.
Επιπροσθέτως, προσφέρεται δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες (επιχειρήσεις) δημιουργίας
και διαχείρισης χρηστών Παραρτημάτων επιχειρήσεων για την διασφάλιση της διαβάθμισης
προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς ανά παράρτημα.
Για την εισαγωγή στο εσωτερικό σύστημα (https://ieservices.yeka.gr) απαιτείται επιτυχής
πιστοποίηση (authentication) του εσωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password που
υπάρχουν και διαχειρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα. Εδώ να σημειωθεί ότι, ταυτόχρονα με την
πιστοποίηση του εσωτερικού χρήστη, στο σημείο αυτό καθορίζεται και το επίπεδο πρόσβασης στα
δεδομένα το οποίο αντιστοιχεί στον εν λόγω εσωτερικό χρήστη. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των
υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία τους ενώ οι κεντρικοί
χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.
Δίνεται η δυνατότητα μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχώρησης, διαχείρισης και υποβολής των παρακάτω
εντύπων σε πλήρη αντιστοιχία με τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες:

➢ Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως 15/9/2014.
➢ Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός
Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
➢ E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο,
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και εταιρείες του δημοσίου).
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➢ Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης
ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα
κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση.
➢ Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από
συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που
συνδυάζονται με την κατάρτιση.
➢ E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας.
➢ Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Ετήσιος (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα.
➢ Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Αρχικός (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα.
➢ Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως
15/9/2014.
➢ Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως
σήμερα.
➢ Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Ωράριο (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως
8/9/2014 και 15/12/2014 έως σήμερα.
➢ Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Αποδοχές (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως
σήμερα.
➢ Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως σήμερα.
➢ Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης - 15/10/2012 έως 16/6/2013.
➢ Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα.
➢ Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα.
➢ Ε7 - Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) -15/10/2012 έως
σήμερα.
➢ Ε8 - Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 13/5/2013.
➢ Ε9 - Αίτηση & Έγκριση / Απόρριψη Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012
έως 15/1/2013.
➢ Ε9 - Αναγγελία Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ Περιτροπής Εργασίας
(Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/7/2013 έως σήμερα.
➢ Ε10 - Αναγγελία Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) -15/7/2013
έως σήμερα.
➢ Ε11 – Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας - 1/1/2015 έως σήμερα.

[83]

22PROC011632522 2022-11-18
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και υλοποίηση προσαρμογών στο πληροφοριακό
σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών αρμοδιότητας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 της Πράξης 393311, έχουν υλοποιηθεί οι εξής
πρόσθετες λειτουργίες:
➢ Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την αναγγελία, εντός 24 ωρών, των ατυχημάτων στο χώρο
εργασίας.
➢ Δημιουργία έντυπου αναφοράς και τήρησης αρχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την υγεία και την
ασφάλεια στα εργοτάξια.
➢ Προγράμματα Εργασίας Προσωπικού ΚΤΕΛ: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατάργηση των
διατάξεων για θεώρηση.
➢ Βιβλιάρια Εργασίας οδηγών τουριστικών Λεωφορείων: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και
κατάργηση των διατάξεων για θεώρηση.
➢ Αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. (ΠΔ 219/2000): Δημιουργία εντύπων
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Στο πλαίσιο του έργου «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων», προσαρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα
ειδικός μηχανισμός σύστασης και επικαιροποίησης μητρώου μη παραβατικών επιχειρήσεων, με
βάση κριτήρια και κανόνες που ορίζονται μέσω εξειδικευμένης παραμετροποίησης.
Ανάλογα με το ρόλο και την υπηρεσία του κάθε εσωτερικού χρήστη, καθορίζονται και οι ενέργειες
και τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση.
Για την παροχή δυνατότητας μαζικών καταχωρήσεων, το σύστημα διαθέτει μηχανισμό ανάγνωσης
αρχείων XML για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11.
Το σύστημα διαθέτει ισχυρό μηχανισμό παραγωγής στατιστικών αναφορών και καταστάσεων με
δυνατότητα, για τους διαχειριστές του συστήματος, να κατασκευάζουν αναφορές και να τις
διαθέτουν σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τη διαχείριση του μεγάλου όγκου επισυναπτόμενων
αρχείων και την παροχή συσσωρευτικών και υπολογιζόμενων δεδομένων, το σύστημα διαθέτει
μηχανισμούς και διαδικασίες προγραμματιζόμενων ενεργειών.
Σε επίπεδο διαλειτουργικότητας, εκτός από την βασική διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ σε
επίπεδο μητρώων εργοδοτών, παραρτημάτων και νομίμων εκπροσώπων αλλά και
αυθεντικοποίησης εξωτερικών χρηστών η οποία προαναφέρθηκε, είναι αποκατεστημένη επίσης
από την αρχική λειτουργία του συστήματος διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την διάθεση
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ μέσω webservices επιλεγμένων στοιχείων για το σύνολο των
αναγγελιών.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Συγχρονισμού του
Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” με συναφή Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα της
Δημόσιας Διοίκησης», προβλέφθηκαν και υλοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες διαλειτουργικότητας:
-

Με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ για την κάλυψη των εργοδοτών με πολλαπλά ΑΜΕ.

-

Με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ για την διάθεση επιλεγμένων δεδομένων όλων των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

-

Με το ΟΠΣ ΣΕΠΕ για την διάθεση επιλεγμένων δεδομένων όλων των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

-

Με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (αναμονή υλοποίησης από
πλευράς ΟΠΣ ΕΦΚΑ) με σκοπό την διασταύρωσή τους με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

-

Με την ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ για την άντληση στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων.

-

Με την ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω TAXIS.

-

Με την ΗΔΙΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλισμένων.

-

Με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την άντληση της πληροφορίας το κατά πόσον συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο
έχει ενεργό δελτίο εργασίας και υπόδειξη (αναμονή υλοποίησης από ΟΠΣ ΟΑΕΔ).

-

Με την ΕΕΤΑΑ για την διάθεση στοιχείων εργασίας (ή μη) για συγκεκριμένα ΑΦΜ.
Στο πλαίσιο της Πράξης με MIS: 5010995 «Δημιουργία εφαρμογής για την καταχώριση στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του ΥΠΕΚΥΠ, των ωρών εργασίας, της υπερεργασίας και νόμιμης κατά την ισχύουσα
νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων», μέρος της οποίας είναι και τα υποέργα
4,5 στην υλοποίηση των οποίων αφορά η παρούσα σύμβαση, υλοποιείται εφαρμογή, υποέργο 3 της
Πράξης (διαγωνιστική διαδικασία βάσει του αρ.6 παρ.10 του ν.4412/16), για την καταχώριση στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του ΥΠΕΚΑΑ, των ωρών εργασίας, της υπερεργασίας και νόμιμης κατά την ισχύουσα
νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων σύμφωνα με την απαίτηση του αρ. 36 του
ν.4488/2017. Συνοπτικά, η εφαρμογή θα υλοποιεί τα εξής λειτουργικά αντικείμενα:

- Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.
- Ψηφιακό Ωράριο.
- Δυνατότητα Τροποποίησης Ωραρίου και Αναγγελίας Υπερωριών μέσω SMS.
- Ομαδική Τροποποίηση Ωραρίου Εργαζόμενων.
- Δήλωση για Έναρξη Ελέγχου Επιθεωρητή (και με SMS).
Στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων για τις ανάγκες του Γενικού
Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» προστέθηκαν όλες οι
διαδικασίες τήρησης του μητρώου στο Εσωτερικό Σύστημα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και δημιουργήθηκε
ειδική πύλη https://kalo.yeka.grγια την εξυπηρέτηση των πολιτών – επιχειρήσεων για εξυπηρέτηση
των διαδικασιών τους σε σχέση με την τήρηση του μητρώου.
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Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΚΑΙ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες
δυνατότητες:
- Παρακολούθηση πρακτικής άσκησης.
- Δημιουργία ειδικής σήμανσης.
- Διαθεσιμότητα εντύπων (data security) ανά χρήστη παραρτήματος
- Δυνατότητα διαχείρισης της αίτησης υπέρβασης υπερωριών στον ΑΣΕ
- Δυνατότητα χρήσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από «Εργοδότες» που δεν έχουν απογραφεί στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ
- Υλοποίηση μηχανισμού έκδοσης, σήμανσης και επικύρωσης βεβαίωσης τρέχουσας κατάστασης
- Προσθήκη στοιχείων συμβάσεων
- Απαλοιφή εξαιρέσεων από την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
- Δημιουργία WEB API για αυτοματοποιημένη υποβολή εντύπων από τρίτα συστήματα
- Συνολικός ανασχεδιασμός - refactoring της διεπαφής χρήστη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
- Δυνατότητα ενναλακτικής πρόσβασης εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας
του ΟΠΣ ΕΦΚΑ
- Παροχή πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στους εργαζομένους (διάθεση https://employees.yeka.gr )
Στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω
λειτουργικότητες – διαδικασίες:
- Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε τεχνικά και οικοδομικά έργα.
- Επικαιροποίηση Μητρώου ΙΓΕΕ -ΕΠΑ και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων.
- Μητρώο Χρήσης Δίτροχων ή Τρίτροχων Μηχανών για υπηρεσίες διανομής
- Επέκταση λειτουργικότητας εφαρμογής υποστήριξης διαδικασιών του Ν.2643/98
- Αναγγελία απασχόλησης εργαζομένων με Εργόσημο
Στα πλαίσια των έργων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ», ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ», ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 (N. 4690/2020),
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
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και ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες –
διαδικασίες :
- Πλατφόρμα υποστήριξης εργαζομένων https://supportemployees.services.gov.gr/.
- Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων
- Δηλώσεις Οικονομικής Ενίσχυσης Επιστημόνων.
- Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης αυτοαπασχολούμενου / ιδιοκτήτη ατομικής
επιχείρησης
- Ειδικά Έντυπα Συγκεντρωτικής Γνωστοποίησης Μεταβολών Ωραρίου και Υπερωριακής Απασχόλησης
- Δήλωση Στοιχείων εξ Αποστάσεως Εργασίας
- Δήλωση Ενδοομιλικών Μεταφορών
- Δήλωση Εφαρμογή Συστήματος Εργασίας με Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας
- Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδοτών για Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας
- Παρακολούθηση εκτέλεσης πληρωμών
- Δημιουργία Συμπληρωματικών δηλώσεων για την κάλυψη ειδικών περιπτώσεων - Αναδρομικών
Τροποποιήσεων ΚΑΔ
- Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου για την Κάλυψη Ειδικών Κατηγοριών
- Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Προσωρινής Ανάκλησης Αναστολών
- Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Οριστικής Διακοπής Αναστολών
- Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Παράτασης Αναστολών
- Δημιουργία υποσυστήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχετικών με
Κατάρτιση
- Διαδικασίες για κάλυψη του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και Του Πολιτισμού (Διάθεση
https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr/)
- Ηλεκτρονική Φόρμα-Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα
έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός
- Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης
(Τουρισμού)
- Ενσωμάτωση παρεμβάσεων στις διαδικασίες αναστολών συμβάσεων των μέτρων Ιουνίου – Ιουλίου
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- Δημιουργία υπηρεσίας διαλειτουργικότητας διάθεσης στοιχείων στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
- Δημιουργία Βεβαιώσεων Μετακίνησης
- Τροποποίηση Αναστολών Συμβάσεων Εργαζομένων από Εργοδότες
- Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας
- Διάθεση Στοιχείων Απασχόλησης για κάλυψη απαιτήσεων σε Προγράμματα Περιφερειών της Χώρας
- Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων Καλλιτεχνών - Ξεναγών - Τουριστικών Συνοδών
- Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων Απολυόμενων του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού
- Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων πληγέντων του σεισμού στην Σάμο
- Διάθεση επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- Δημιουργία διαδικασίας μαζικής αποστολής e-mail
- Διάθεση Αποδοχών Αδείας και επιδόματος Αδείας για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων
- Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού
- Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές
σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι
Στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» ενσωματώθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι διαδικασίες:
- Μητρώο Συμφιλιωτικών διαδικασιών
- Αιτήσεις Συμφιλιωτικών διαδικασιών
Στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007898)», ενσωματώθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι παρακάτω
λειτουργικές ενότητες:
- Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)
- Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)
- Γενικό Μητρώο Συλλογικών Ρυθμίσεων (Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Βιβλίο
Συλλογικών Ρυθμίσεων).
Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ΜΕ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», το οποίο είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες
διαλειτουργικότητας:
- Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας από Τρίτα Συστήματα προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
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- Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για υποδείξεις – ανεργία στο πλαίσιο της ορθότερης
παρακολούθησης υλοποίησης των προγραμμάτων είτε «νέων θέσεων απασχόλησης» είτε
«κοινωφελούς εργασίας» ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τις
υποδείξεις - αντιστοιχήσεις ωφελούμενου σε επιχείρηση και πρόγραμμα ώστε να γίνει εξάλειψη των
σφαλμάτων.
- Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για Τεχνικούς Ασφάλειας - Ιατρούς Εργασίας στο
πλαίσιο της μείωσης του όγκου των δεδομένων που καλούνται να συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις
και την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ να διαθέτει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις τρέχουσες αναθέσεις για Τεχνικούς
Ασφάλειας - Ιατρούς Εργασίας.
- ΕΛΑΣ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για Στοιχεία Ταυτότητας / Διαβατηρίου στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων
ελέγχου είτε αυτοματοποιημένους (μέσω αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) η
ΕΛΑΣ θα διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων Ταυτότητα ή/και
διαβατηρίου.
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για άδειες παραμονής και εργασίας
αλλοδαπών στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων ελέγχου είτε αυτοματοποιημένους (μέσω
αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα
διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων Αδειών παραμονής, εργασίας .
- ΥΠΕΣ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για μητρώο πολιτών στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων ελέγχου είτε
αυτοματοποιημένους (μέσω αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) το ΥΠΕΣ θα
διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων του Μητρώου Πολιτών.
- Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς Τρίτα Συστήματα
- ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για διάθεση στοιχείων
απασχόλησης, στο πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης - απασχόλησης
(Voucher, Κοινωφελής Εργασία, Μαθητεία) θα δημιουργηθεί web service από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προς
οποιοδήποτε φορέα υλοποίησης προγραμμάτων, που θα διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης
απασχόλησης των ωφελούμενων των προγραμμάτων, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές όπου
απαιτείται η σχετική πληροφορία από τους φορείς υλοποίησης.
- ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΕΤΑΑ για διάθεση στοιχείων απασχόλησης είτε συμμετοχής σε Ειδικά Έντυπα, στο
πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης από το ΕΕΤΑΑ της διαδικασία ελέγχου - διασταύρωσης στοιχείων
των δικαιούχων για θέσεις σε παιδικούς σταθμούς θα υλοποιηθεί web service από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
προς το ΕΕΤΑΑ που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης ή συμμετοχής σε Ειδικά Έντυπα
σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για αιτούντες θέσεων σε παιδικούς σταθμούς.
- ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΥΠΕΣ για διάθεση στοιχείων απασχόλησης ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο ελέγχου και
διασταύρωσης στοιχείων με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου θα
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υλοποιηθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς το ΥΠΕΣ web service που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης
απασχόλησης για ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ.
- ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς Τράπεζα της Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης στατιστικών μελετών θα υλοποιηθεί
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς την Τράπεζα της Ελλάδος web service που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης
απασχόλησης σύμφωνα με τις ροές απασχόλησης σε μηνιαία βάση και τους ετήσιους πίνακες σε
ετήσια βάση.
- ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο παρακολούθησης στοιχείων υλοποίησης για την Συλλογή
στοιχείων για την Εγγύηση για τη Νεολαία θα υλοποιηθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς τον ΟΑΕΔ web
service που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης ή συμμετοχής σε ειδικά έντυπα για
6,12,18 μήνες μετά την έξοδο των ωφελούμενων από τα αντίστοιχα προγράμματα.
Στο πλαίσιο του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 Ή ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΌΠΩΣ
(ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΏΝΑ ΙΑΝΟ Ή ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ) ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» αναπτύχθηκαν και
προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – διαδικασίες :
- Βεβαιώσεις Μετακίνησης
- Τροποποίηση Αναστολών Συμβάσεων Εργαζομένων από Εργοδότες ΠΕ3. Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000
Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας
- Διάθεση Στοιχείων Απασχόλησης για κάλυψη απαιτήσεων σε Προγράμματα Περιφερειών της Χώρας
- Μονομερείς Δηλώσεις Καλλιτεχνών - Ξεναγών - Τουριστικών Συνοδών
- Μονομερείς Δηλώσεις Απολυόμενων του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού
- Μονομερείς Δηλώσεις πληγέντων του σεισμού στην Σάμο
- Διάθεση επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- Δημιουργία διαδικασίας μαζικής αποστολής e-mail
- Διάθεση Αποδοχών Αδείας και επιδόματος Αδείας για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων
- Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού
- Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές
σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι
Στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ COVID-19 TESTS ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ"» αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – διαδικασίες
:
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- Δήλωση αποτελεσμάτων Covid-19 Test από εργαζόμενους ενόψει της φυσικής παρουσίας στους
χώρους εργασίας, σε εβδομαδιαία βάση, με δυνατότητα επισκόπησης αυτών από τους εργοδότες.
Στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω
λειτουργικότητες – διαδικασίες :
- Μονομερείς δηλώσεις έτους 2021 για σκοπούς έκτακτης επιχορήγησης και διεκπεραίωση σχετικών
πληρωμών
- Παραγωγή αρχείων ΑΠΔ ωφελούμενων από μέτρα στήριξης με εργοδότη το Υπ. Εργασίας, για
υποβολή στον ΟΠΣ ΕΦΚΑ
- Υπολογισμός και διάθεση στοιχείων σε ΑΑΔΕ για Ε1 ωφελούμενων εργαζομένων από τα έκτακτα
μέτρα
- Σύστημα διασταύρωσης και διεκπεραίωσης πληρωμών για θέατρα, κινηματογράφους και διανομείς
κινηματογραφικών ταινιών
- Πλατφόρμα covid-free και μεικτών καταστημάτων, διαλειτουργικότητα με το gov.gr.
- Διάθεση στοιχείων ομάδων - στόχων υποχρεωτικού εμβολιασμού σε ΓΓΠΣΔΔ και ΗΔΙΚΑ
Στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»
αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – διαδικασίες :
- Μηχανισμός διασταύρωσης ορθών ΑΜΚΑ για ΑΦΜ μέσω διαλειτουργικότητας με υπηρεσία της ΓΓΠΣ
- Μηχανισμός διαλειτουργικότητας με σύστημα ΗΔΙΚΑ για άντληση στοιχείων εμβολιασμού
- Μηχανισμός διάθεσης - παρακολούθησης τρέχουσας κατάστασης εμβολιασμού - Νόσησης
- Μηχανισμός διάθεσης - παρακολούθησης ιστορικού κατάστασης εμβολιασμού - Νόσησης - Rapid
tests
- Δημιουργία εβδομαδιαίας δήλωσης των εργοδοτών των υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων των
ανεμβολίαστων - μη νοσήσαντων εργαζόμενών τους.
- Μηχανισμός δημιουργίας - εξαγωγής - ανάκλησης προστίμων
- Μηχανισμός ένταξης - απένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής εργασίας
Στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – διαδικασίες:
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- Αναβάθμιση, βελτίωση και εμπλουτισμός της πρόσβασης των εργαζόμενων σε πληροφορίες και
δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης employees.yeka.gr
- myErgani web app.
- Κατασκευή και διάθεση εφαρμογής για κινητές συσκευές android - my Ergani mobile app - μέσω της
οποίας οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση και προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και
δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ), ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS)
5060300 αναπτύχθηκε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω του περιβάλλοντος του Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ η οποία:
- Δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται οι Ε.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε άξονα, σε σχέση είτε με την
κάθε επιχείρηση είτε με το χρόνο, τον κλάδο, την περιφέρεια, την ειδικότητα, είτε με οποιοδήποτε
άλλο άξονα καθοριστεί από τη μελέτη.
- Διαθέτει τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. στις επιχειρήσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας των
υπολογισμών.
- Διαθέτει τον αριθμό των υπολογιζόμενων Ε.Μ.Ε. προς οποιοδήποτε φορέα απαιτηθεί (Φορείς
Διαχείρισης, Φορείς χάραξης πολιτικής), τηρώντας Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής
στοιχείων και πλήρες ιστορικό στοιχείων που έχουν διατεθεί σε κάθε τέτοιο φορέα.
- Παρακολουθεί τις Ε.Μ.Ε. σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που δύναται να καθοριστούν ανά πρόγραμμα,
με στόχο να παρακολουθεί τη διαχρονική τήρηση αυτών για τη δημιουργία ειδοποιήσεων μη
συμμόρφωσης.
- Τροφοδοτεί σύστημα επιχειρησιακής ευφυίας (Business Intelligence) το οποίο παρασχέθηκε επίσης
στο πλαίσιο του έργου.
Στα πλαίσια της εξελικτικής συντήρησης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εκτός από τις απαραίτητες τροποποιήσεις
παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές υποσυστήματα έχουν διατεθεί και οι
παρακάτω ενδεικτικές διαδικασίες:
- Παρακολούθηση Μείωσης Προστίμου
- Σύνθετες Στατιστικές Καταστάσεις
- Ειδική εφαρμογή υποβοήθησης των ελεγκτικών μηχανισμών
- Προσθήκη περίπου 25 νέων Web Services στα πλαίσια διαλειτουργικότητας με 3ους
φορείς/συστήματα
- Προσθήκη περίπου 200 Στατιστικών Καταστάσεων - Reports
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Οι υπηρεσίες προς τρίτους φορείς κατασκευάζονται και διαχειρίζονται στο Εσωτερικό Σύστημα του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://ieservices.yeka.gr) από τους διαχειριστές του συστήματος και όλες οι υπηρεσίες
διατίθενται μέσω εξειδικευμένης για το σκοπό αυτό πύλης (https://iwebservices.yeka.gr).
Για την εξυπηρέτηση διάθεσης εξειδικευμένων δεδομένων κυρίως μεγάλου όγκου προς ΟΠΣ ΕΦΚΑ,
ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ΑΑΔΕ κ.α. διατίθενται υπηρεσίες sftp μέσω της πύλης ftp://ieservices.yeka.gr.
Για την υποβοήθηση των ελεγκτικών μηχανισμών προφέρεται εξειδικευμένη εφαρμογή για
πρόσβαση από επιθεωρητές με ειδική πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέσω της πύλης
https://inspections.yeka.gr.
Τέλος, διατίθεται πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει ως αντικείμενο να οργανωθεί και να
υποστηριχθεί η λειτουργία του γραφείου πληροφόρησης και ενημέρωσης εξωτερικών χρηστών του
Π.Σ. (helpdesk). Πρόκειται για εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, κατάλληλο για υποστήριξη
helpdesk, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται πιο αποτελεσματικά η διαχείριση των
ερωτημάτων των τελικών χρηστών.
6.6.1.1.3

Υποδομές

Οι απαιτήσεις της υποδομής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αυξάνονται συνεχώς λόγω του συνεχώς αυξανόμενου
φόρτου εργασίας, που προκύπτει, είτε από την αύξηση των χρηστών, είτε από την αναβάθμιση
(προσθήκη) των υπηρεσιών που διατίθενται από την υποδομή. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα σταδιακής αύξησης των διαθέσιμων πόρων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της
υποδομής σε βάθος χρόνου.
Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της υποδομής αποτελεί έναν από τους λόγους που αποφασίστηκε η
μετάπτωση στο περιβάλλον G-Cloud για να αξιοποιηθεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα του Cloud,
μεταξύ άλλων, αυτό της επεκτασιμότητας, της δυνατότητας αύξησης των πόρων και της
χωρητικότητας σε σύντομο χρόνο χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία των προσφορών, της
αγοράς και της εγκατάστασης.
Η νέα υποδομή φιλοξενείται στο G-cloud της ΓΓΠΣ μέσω υπηρεσιών IaaS σχεδιασμένο σύμφωνα με
τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Η διαθεσιμότητα
του G-Cloud είναι της τάξης του 99,74% και η υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται
σύμφωνη με το πρότυπο ασφαλείας ISO27001:2013. Ο χώρος φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των Cloud Data Center, όσο αφορά
την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς
επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση.
Στην τηλεπικοινωνιακή του υποδομή χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Με ενεργοποιημένη υπηρεσία προστασίας από DDoS επιθέσεις σε συνεργασία με το
τηλεπικοινωνιακό πάροχο της υποδομής (ΟΤΕ Α.Ε.), με άμεση και αυτοματοποιημένη ανταπόκριση.
Το G-Cloud παρέχει για το πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι:
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1. Infrastructure as a Service – laaS.
2. Τις εικονικές μηχανές για το σύστημα (Virtual Machines) και Λογισμικό διαχείρισης του εικονικού
του περιβάλλοντος.
3. Εικονικό δικτυακό εξοπλισμό και εικονικό τείχος ασφαλείας.
4. Δυνατότητα κατανομής Φόρτου Εργασίας.
5. Ασφαλή πρόσβαση μέσω VPN.
6. Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας / Ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα
ασφαλείας.
7. Υπηρεσία helpdesk για βλαβοληψία.
8. Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2.5Gbps) με δυνατότητα επαύξησης. ταχύτητας στα
10 Gbps.
Το σύνολο της εσωτερικής υποδομής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ αποτελείται από εικονικές μηχανές και έχει
υλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας εικονικοποίησης.
Για την δυνατότητα κεντρικοποιημένης διαχείρισης, το καθορισμό δικαιωμάτων και την
ομαδοποίηση των εικονικών μηχανών δημιουργήθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ vApp με ονομασία 036ERGANH στην εικονική υποδομή του G-Cloud όπου υλοποιήθηκαν οι εικονικές μηχανές της
υποδομής.
Συνολικά φιλοξενούνται 18 εικονικές μηχανές σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας:
A/A

Description

CPU
(cores)

Memory
(GB)

OS

Roles

Vlan

1

Domain Controller

2

4

W2016

DC, DNS

2032

2

Domain Controller

2

4

W2016

3

SQL Node 1

10

160

W2016

4

SQL Node 2

10

160

W2016

5

SQL Node 2

10

160

W2016

6

Management Server

4

4

W2016

Management

7

Monitor Server

2

4

CentOS
8

Monitor

8

External Web Server 1

12

16

W2019

External Web Servers

9

External Web Server 2

12

16

W2019

10

External Web Server 3

12

16

W2019
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11

External Web Server 4

12

16

W2019

12

External Web Server 5

12

16

W2019

13

External Web Server 6

12

16

W2019

14

External Web Server 7

12

16

W2019

15

External Web Server 8

12

16

W2019

16

sFTP Server

1

2

Centos
7

FTP Services

17

Internal Web Server 1

4

12

W2016

Internal Web Servers

18

Internal Web Server 2

4

12

W2016

2031

Λόγω της απαίτησης υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του Π.Σ. Εργάνη, κάθε παραγωγικός
ρόλος φιλοξενείται τουλάχιστον σε δύο φυσικούς εξυπηρετητές ενισχύοντας την υψηλή
διαθεσιμότητα της υποδομής.
6.6.1.2

Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Η Πληροφοριακή Υποδομή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
αποτελείται από τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα των συγχωνευθέντων Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου σε
πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς.
Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών αποτελείται από τις παρακάτω
υποδομές - πλατφόρμες:
1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθωτών (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών)
2. Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) του ΕΦΚΑ Μισθωτών (ΙΚΑΝΕΤ)
3. Διαδικτυακός τόπος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς μισθωτούς, εργοδότες,
οφειλέτες και φορείς
4. Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ
5. Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων - ΕΣΕΠΣ
6. Σύστημα Εισφορών Μη Μισθωτών
7. Σύστημα Ηλεκτρονικών Κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Ο e-ΕΦΚΑ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την εξασφάλιση της
επιχειρησιακής συνέχειας των πληροφοριακών του συστημάτων. Η διαδικασία είναι διαρκής και
ενσωματώνει αλλαγές στο οργανωτικό, επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον του Φορέα,
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βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας, εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας και
κανονισμούς.
6.6.1.2.1

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθωτών (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών)

Το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών είχε εγκατασταθεί αρχικά σε περίπου 300 σημεία εγκατάστασης (μεταξύ
των οποίων 164 Υποκ/τα και 127 Παρ/τα), με περίπου 9.000 χρήστες, οι οποίοι εκτελούσαν περίπου
120.000 συναλλαγές ημερησίως. Σήμερα το ΟΠΣ ΕΦΚΑ Μισθωτών (πρώην ΟΠΣ-ΙΚΑ) λειτουργεί
πλέον των 200 σημείων εγκατάστασης με 6.000 χρήστες.
Το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο πληροφορικής.
Για την υλοποίηση του λογισμικού του ΟΠΣΈΦΚΑ Μισθωτών, έχουν δημιουργηθεί περίπου 15.000
προγραμματιστικά αντικείμενα (πίνακες της βάσης δεδομένων, όψεις της βάσης δεδομένων,
συναρτήσεις και triggers). Το μέγεθος των Βάσεων Δεδομένων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών, είναι
σήμερα της τάξεως των 20 ΤΒ και αυξάνεται σε καθημερινή βάση.
6.6.1.2.2

Επιχειρησιακές Λειτουργίες ανά Υποσύστημα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λειτουργίες των επιχειρησιακών περιοχών που
υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών:
•

ΠΑΡΟΧΕΣ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Έξοδα Κηδείας

o

Επίδομα Ασθενείας

o

Επίδομα Μητρότητας

o

Δώρου Επιδόματος

o

Ατύχημα - Επαγγελματική Ασθένεια

o

Αναδρομικά

o

Καταλογισμός

•

WORKFLOW ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Πρωτόκολλο Ροής Εργασιών Συντάξεων

o

Εισερχόμενο Πρωτόκολλο

o

Εξερχόμενο Πρωτόκολλο

o

Διαχείριση Εργασιών

•

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
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o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Υποθήκη

o

Παραγγελίες Κατασχέσεων

o

Κατάσχεσης Ακινήτων

o
o

Κατάσχεσης Κινητών
Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

o

Πλειστηριασμός

o

Πτώχευση

•

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων

o

Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων

o

Μητρώο Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης

o

ΑΠΔ

o

Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων

o

Ουσιαστικός Έλεγχος Εργοδοτών

o

Ασφαλιστική Ενημερότητα

o

Καταγγελία Ασφαλισμένου

o

Πράξεις Επιβολής

o

Έντυπα Εισφορών ΕΕ

o

Οικονομικές Κινήσεις Εργοδοτών

o

Διαχείριση ασφαλιστικής Ιστορίας

o

Διαχείριση Αποφάσεων Εισφορών

o

Ασφάλιση Ειδικών Κατηγοριών

o

Εργόσημο

o

Είσπραξη Τρεχουσών Εισφορών

o

Προαιρετική Ασφάλιση

o

Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης

o

Εκθέσεις Επιτόπιων Ελέγχων
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•

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΟΦΕΙΛΕΣ - Κ.Ε.Α.Ο.

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Μητρώο Οφειλετών

o

Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη

o

Ρυθμίσεις Οφειλών

o

Παραγραφόμενες - Παραγραμμένες Οφειλές

o

Είσπραξη Καθυστερούμενων Οφειλών

o

Εισπράξεις μέσω Ηλεκτρονικών Κατασχέσεων

o

Είσπραξη Δόσεων Ρύθμισης

o

Βεβαίωση Οφειλών

o

Ατομικές Ειδοποιήσεις

o

Μηνύσεις

o

Ένδικα Μέσα

•

ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Εμφάνιση Στοιχείων Ασφαλισμένου Έντυπα Μητρώου Ασφαλισμένων Ε.Ε.

o

Ασφαλιστική Ικανότητα

o

Ασφαλιστική Ικανότητα Ανέργων ΟΑΕΔ Βεβαιώσεις Μητρώου Ασφαλισμένων

•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Χορηγήσεις - Συμβάσεις - Εγγυητικές

o

Διαχείριση Μητρώου Ειδών

o

Αιτήσεις Προμήθειας

o

Κινήσεις Αποθήκης

o

Φυσική Απογραφή

o

Διαχείριση Παγίων Στοιχείων

•

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Διαχείριση Συναλλασσομένων
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o

Διαχείριση Φορολογικών Παραστατικών

o

Βεβαιωτικά Σημειώματα Εσόδων

o

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

o

Μητρώο Δεσμεύσεων

o

Φύλλα Εκκαθάρισης

o

Εντάλματα - Γραμμάτια Είσπραξης Ταμειακές Κινήσεις

•

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Διαχείριση Λογιστικών Πράξεων Οικονομικές Αναφορές Λογιστικοποίηση Συναλλαγών

•

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Διαχείριση Προϋπολογισμού

o

Μεταφορές Πιστώσεων

o

Παρακολούθηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού

•

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Αιτήσεις Απονομών / Μεταβολών

o

Θεμελίωση Δικαιώματος

o

Διαχείριση Χρόνων Ανακεφαλαίωσης

o

Αποφάσεις Συνταξιοδότησης

o

Πληρωμές Συντάξεων

o

Προσωρινές Συντάξεις

o

Παραμετροποίηση Διατάξεων

•

ΚΕ.Π.Α.

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Διαχείριση Μητρώου Αιτούντων Πιστοποίησης

o

Υγειονομικές Επιτροπές

o

Μητρώο Ιατρών

o

Πλάνο Εργασιών ΚΕΠΑ
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o

Αιτήσεις Πιστοποίησης Αναπηρίας

o

Αποφάσεις Πιστοποίησης Αναπηρίας

o
•

Διαχείριση Ενστάσεων
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

o

Επιχειρησιακές Λειτουργίες

o

Αίτηση συμμετοχής Παρόχου

o

Έλεγχος δικαιολογητικών-κριτηρίων

o

Συμβάσεις

o

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου

o

Έλεγχος Κριτηρίων Ωφελούμενου

o

Δήλωση Παροχής Υπηρεσιών

o

Εκκαθάριση Δήλωσης

6.6.1.2.2.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η κεντρική υπολογιστική υποδομή αποτελείται από Unix-based και Windows- based εξυπηρετητές
καθώς και ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :
Hardware

Λογισμικό / Λειτουργικότητα

Ποσότητα

Servers SUN 6500

SUN Solaris / Υποστήριξη εφαρμογών του
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών (OPS3)

1

Servers SUN 3500

SUN Solaris / Υποστήριξη Παραγωγής
Στατιστικών (OPS4)

1

Server SUN V490

SUN Solaris / Backup Server

1

Server SUN V490

SUN Solaris / Υποστήριξη διασυνδέσεων
ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών με Διακτυακό Τόπο
(OPS9)

1

SUN Storage Tek
6140

Storage Area Network

1

Sun StorageTek
SL48

Σύστημα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας

1

Server DELL R710

Red Hat Linux / DB Server για χρήση από το
Datawarehouse του Συστήματος Ανάλυσης
Επικινδυνότητας (OPS 10)

1
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Server DELL R710

Windows 2008 R2 Server / Υποστήριξη
Συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας
(OPS BI 11)

1

Intel Based
Domain Servers

Windows 2000 Server / Active Directory Microsoft Domain Servers, Διαχείριση του
συστήματος και του δικτύου

21

Intel Based
Domain Servers

Windows 2008 R2 Server / Κεντρική
Διαχείριση Λογισμικού Προστασίας από
Ιους

4

Εκτυπωτές Line

13

Routers

28

Switches

30

Εξοπλισμός Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής στο Data Center του Collocation της ΓΓΠΣΔΔ

•
•
•
•
•

PRIMECENTER M2 Rack 42U 1200x800
9 x Fujitsu Primergy PY RX2540 (Intel Xeon Silver 4112 4C 2.60 GHz, 64GB)
SAN Storage array, Fujitsu Eternus ET DX100 S4 Base Encl. 2.5 (21x DX1/200S4 HD SAS 1.2TB 10k 2.5
x1)
FC Switches, Brocade G610
Console, Fujitsu RC25 (RC25 43cm/17" TFT 1U)

Εξοπλισμός Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής ΟΠΣ στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ

Για την υποστήριξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ έχουν εγκατασταθεί
και παραμετροποιηθεί οι παρακάτω εικονικοί εξυπηρετητές (Virtual Machines) στο G-Cloud:
Για την υποστήριξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ έχουν εγκατασταθεί
και παραμετροποιηθεί οι παρακάτω εικονικοί εξυπηρετητές (Virtual Machines) στο G-Cloud:
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΚΑ στο G-Cloud
ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

WEB Servers (8 x vCPUs, 64GB RAM, Microsoft 2016 Server STD,
Virtual Disk Size 100GB)
Oracle HTTP Server 14c

4

Application Servers (8 x vCPUs, 64GB Microsoft 2016 Server STD,
RAM, Virtual Disk Size 100GB)
Oracle Forms & Reports 14c

25

Oracle Linux 7.7 X86_64,
Database Servers (32 x vCPUs, 512GB
Oracle DB 12c & 19c Enterprise 3
RAM, Virtual Disk Size 20 TB)
Edition
Oracle Linux 7.9 IBM Z/VM,
Database Servers LinuxONE (16 x vCPUs,
Oracle DB 12c & 19c Enterprise 5
256GB RAM, Virtual Disk Size 18 TB)
Edition
Management Server (2 x vCPUs, 4GB
Microsoft 2016 Server STD
RAM, Virtual Disk Size 100GB)

2

Antivirus Server (2 x vCPUs, 16GB RAM, Microsoft 2016 Server STD,
Virtual Disk Size 100GB)
F-Secure AntiVirus

1

DNS Server (4 x vCPUs, 16GB RAM, Microsoft 2016 Server STD
Virtual Disk Size 120GB)

2

6.6.1.2.2.2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στα Υποκαταστήματα έχουν εγκατασταθεί τοπικοί Windows Servers, σταθμοί εργασίας και λοιπός
εξοπλισμός, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

LAN Servers (HP)

Windows 2000 Server

53

LAN Servers (IBM)

Windows 2000 Server

102

LAN Servers (Fujitsu Siemens)

Windows 2000 Server

102
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UPS (Liebert)

70

UPS (Meta Systems ALLY)

320

Σταθμοί Εργασίας (HP)

Windows 2000 Professional
Greek

2.620

Σταθμοί Εργασίας (IBM)

Windows 2000 Professional
Greek

3.900

Σταθμοί Εργασίας (Fujitsu
Siemens)

Windows XP Professional
Greek

2.436

Σταθμοί Εργασίας (Lenovo)

Windows 10 Professional
Greek

458

Σταθμοί Εργασίας (Lenovo)

Windows 7 Professional Greek

18

Σταθμοί Εργασίας (Dell)

Windows 7 Professional Greek

4

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 80
Στηλών (ΟΚΙ)

6.051

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 132
Στηλών Network (Compuprint)

500

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 132
Στηλών Network (ΟΚΙ)

1.130

Εκτυπωτές LASER (HP 2200
Network)

250

Εκτυπωτές LASER (OKI B6200
Network)

1.660

Εκτυπωτές LASER (OKI B4400)

712

6.6.1.2.2.3

Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.6.1.2.2.3.1 Περιβάλλον Ανάπτυξης και Ελέγχου Λογισμικού Εφαρμογών από τον Ανάδοχο
(Πλατφόρμα Ανάπτυξης) (Παπαδιαμαντοπούλου 87)
Ο Εξοπλισμός της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, έχει ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ που
ακολουθεί:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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Κεντρικοί Servers (SUN)

Sun Solaris

2

LAN Servers (HP)

Windows 2000 Server

4

Σταθμοί Εργασίας (HP)

Windows 2000 Professional
Greek

100

Εκτυπωτές Line (Tally)

1

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 132
Στηλών

5

(Compuprint SIGNUM)
Εκτυπωτές DOT-MATRIX 80 Στηλών
(OKI)

7

Εκτυπωτές LASER (HP)

16

UPS (Liebert)

2

Router (Cisco)

4

Switch (Cisco)

39

6.6.1.2.2.3.2 Περιβάλλον Εκπαίδευσης τελικών χρηστών (Παπαδιαμαντοπούλου 87)
Το Περιβάλλον Εκπαίδευσης Τελικών Χρηστών, έχει ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ που ακολουθεί:
ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κεντρικοί Servers (SUN)

Sun Solaris

1

LAN Servers (HP)

Windows 2000 Server

4

UPS (Meta Systems ALLY)
Σταθμοί Εργασίας (HP)

4
Windows 2000 Professional
Greek

300

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 80 Στηλών (OKI)

167

Εκτυπωτές DOT-MATRIX 132 Στηλών
Network (OKI)

31

Εκτυπωτές LASER (HP)

44

6.6.1.2.2.3.3 Περιβάλλον συλλειτουργίας λογισμικού Εφαρμογών Συντάξεων ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών
με Η.ΔΙ.ΚΑ. (Παπαδιαμαντοπούλου 87)
Το Περιβάλλον Συλλειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογών Συντάξεων ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών με
Η.ΔΙ.ΚΑ., έχει ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ που ακολουθεί:
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ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κεντρικοί Servers (SUN)

Sun Solaris

1

Firewalls (Cisco PIX)

2

6.6.1.2.2.3.4 Σύστημα άμεσης βοήθειας (HELP DESK) (Πατησίων 12)
Η Υποστήριξη Λειτουργίας του Γραφείου Άμεσης Βοήθειας (Help Desk) έχει ως ακολούθως:
6.6.1.2.2.3.4.1

Υποστήριξη Γραφείου Άμεσης Βοήθειας πρώτου επιπέδου

•

Καταγραφή του προβλήματος στο σύστημα υποστήριξης του Γραφείου Άμεσης Βοήθειας, μέσω
εγκατεστημένης βλαβοληπτικής εφαρμογής (ενδεικτικού τύπου Jira, Trello, os-ticket, FreshDesk,
ZenDesk κ.λ.π.).

•

Αναγνώριση προβλήματος και προώθηση στο αρμόδιο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ ή του Αναδόχου
ανάλογα με την κατηγορία του προβλήματος.

•

Επίλυση του προβλήματος από το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου ή του e-ΕΦΚΑ.

•

Κλείσιμο της αναφοράς του προβλήματος στο σύστημα υποστήριξης του Γραφείου Άμεσης
Βοήθειας.
6.6.1.2.2.3.4.2

Υποστήριξη Γραφείου Άμεσης Βοήθειας δευτέρου επιπέδου

•

Αναφορά σε διόρθωση στοιχείων των Βάσεων Δεδομένων του ΕΦΚΑ.

•

Αναφορά σε υλικοτεχνική Υποδομή.

•

Αναφορά στο Λογισμικό Εφαρμογών (bugs).

•

Αναφορά για την οποία απαιτείται τροποποίηση ή βελτίωση του λογισμικού εφαρμογών
(ενημερώνεται ο Διευθυντής Έργου εκ μέρους του Αναδόχου και η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
& Επικοινωνιών του e-ΕΦΚΑ, και στην συνέχεια αποφασίζεται από κοινού ο τρόπος αντιμετώπισής
του).
6.6.1.2.2.3.5 Ενοποιημένο Περιβάλλον τοπικού δικτύου (domain) της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο.
(Πατησίων 12)
Στο Ενοποιημένο Περιβάλλον του τοπικού δικτύου της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. συνδέονται
σταθμοί εργασίας, με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων (εκτυπωτών) και την ανταλλαγή
πληροφοριών (κοινή χρήση αρχείων και φακέλων μέσω του δικτύου). Ο Server παρέχει τους
κοινόχρηστους πόρους στο τοπικό δίκτυο.
Ο εξοπλισμός του ενοποιημένου περιβάλλοντος, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Ε.Α.Ο
ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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LAN Server (Dell PowerEdge T420),
domain controller

MS Windows Server 2008 R2
Standard

1

Client Server (Dell PowerEdge T430),
SQL server

MS Windows Server 2016
Standard

1

MS SQL Server 2017
Σταθμοί Εργασίας (HP ProDesk 400G1
SFF)

MS Windows 7 Pro

33

Σταθμοί Εργασίας (HP 280G1 MT
Business PC)

MS Windows 7 Pro

6

Σταθμοί Εργασίας (Dell OptiPlex 3050
SFF)

MS Windows 10 Pro

25

Σταθμοί Εργασίας (Lenovo Think Centre
M715t)

MS Windows 10 Pro

2

Σταθμοί Εργασίας (Lamtech)

MS Windows 7 Pro

1

Σταθμοί Εργασίας (Lenovo ThinkCentre)

MS Windows 7 Pro

2

Σταθμοί Εργασίας (Dell Optiplex )

MS Windows 7 Pro

2

Σταθμοί Εργασίας (Dell DCSM1F)

MS Windows 7 Pro

1

Σταθμοί Εργασίας (HP Compaq)

MS Windows 7 Pro

3

Σταθμοί Εργασίας (HP Supermulti)

MS Windows 7 Pro

1

Σταθμοί Εργασίας (Vero)

MS Windows 7 Pro

1

Εκτυπωτές LASER (Lexmark MS810dn
Network)

6

Εκτυπωτές LASER (Lexmark MS417dn
Network)

6

Εκτυπωτές LASER (OKI Β432 Network)

2

Τείχος Ασφαλείας Firewall (Fortinet
FortiGate FG-100D)

1

Switch (Cisco)

1

Switch (HP)

3

Switch (TP-LINK)

5
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Monochrome All-in One Laser Printer
(Lexmark MX617de Network)

1

Color Multifunction Printer (Lexmark
X950de Network)

1

Router (OTE-Speed Port Entry 2i)

1

UPS (APC)

1

Συσκευή αντιγράφων ασφαλείας
(System Backup Dell PowerVault LTO4 120HH)

BACKUP EXEC SERVER ED
WIN 1 SERVER ONPREMISE
STANDARD PERPETUAL
LICENSE

1

6.6.1.2.2.3.6 Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής / Κεντρικό ΑΔΔΥ (Πατησίων 12)
Πρόκειται για την ασφαλή διάταξη ARX Cosign Central FIPS v 7.1, η οποία έχει πιστοποιηθεί κατά
ETSI TS 14167-5/Common Criteria EAL4+ καθώς και από την EETT ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των
ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής.
Η εν λόγω διάταξη έχει τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά απόδοσης & ασφάλειας:
•

Υποστήριξη μέχρι 270 ψηφιακών υπογραφών/sec με κλειδιά 1024 bit

•

Εξυπηρέτηση 10.000 χρηστών / Ασφαλή Διάταξη

•

Υποστήριξη κλειδιών μήκους 4096 bit

•

Υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής εγγράφων χωρίς να απαιτείται χρήση άλλων εφαρμογών

•

Υποστήριξη της δυνατότητας απομακρυσμένης διασύνδεσης με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠΕΔ-ΕΡΜΗΣ).
Το κεντρικό ΑΔΔΥ παρέχει μία προγραμματιστική διεπαφή CoSign Signature API (SAPI) που παρέχει
υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και λειτουργικότητα διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα και
εφαρμογές. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το SAPI για να ολοκληρώσουν την
υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών σε προσαρμοσμένες διαδικασίες, εσωτερικά ανεπτυγμένες
εφαρμογές, και την ενσωμάτωση του CoSign με τρίτες εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες
καταλόγου. To SAPI παρέχει την λειτουργικότητά του σε τρεις τύπους διεπαφών προγραμματισμού:

•

C/C++ βιβλιοθήκες για εφαρμογές Microsoft Windows

•

COM Objects για προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft

•

Web Services
Στο κεντρικό ΑΔΔΥ βρίσκονται αποθηκευμένα αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους
υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού
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Δημοσίου (ΑΠΕΔ-ΕΡΜΗΣ). Η διαχείριση χρηστών στο κεντρικό ΑΔΔΥ έχει ολοκληρωθεί με τη
διαχείριση χρηστών του e- ΕΦΚΑ (χρήστες εφαρμογής ΟΠΣ Μισθωτών και χρήστες της εφαρμογής
ηλεκτρονικών καταθέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων).
Πλατφόρμα αυθεντικοποίησης με κωδικό πρόσβασης μιας χρήσης (OTP)
Πρόκειται για την πλατφόρμα LinOTP v2.8, η οποία επικοινωνεί με το Κεντρικό ΑΔΔΥ μέσω του
τυποποιημένου πρωτόκολλου RADIUS, παρέχοντας τη δυνατότητα επέκτασης της πιστοποίησης
χρηστών του Cosign με χρήση Two Factor Authentication - One Time Passwords (OTP) - Κωδικός
Πρόσβασης Μιας Χρήσης.
Για το CoSign Central-FIPS που είναι μια πλατφόρμα κεντρικού εξυπηρετητή ψηφιακών υπογραφών,
ο υψηλού επιπέδου έλεγχος ταυτότητας του υπογράφοντος είναι ένας βασικός παράγοντας για την
ασφάλεια του όλου συστήματος. Για το λόγο αυτό ο μηχανισμός ταυτοποίησης βασίζεται σε δυο
παράγοντες:
1. ένα κωδικό Πρόσβασης μιας χρήσης που παράγεται από μια συσκευή που έχει στην κατοχή του ο
χρήστης, π.χ. μια συσκευή παραγωγής κωδικών (OTP hardware token) ή μια εφαρμογή στο κινητό
του τηλέφωνο
2. κάποια πληροφορία που γνωρίζει ο χρήστης όπως π.χ. τα στοιχεία πρόσβασης (credentials) σε ένα
πληροφοριακό σύστημα.
Μόνο η επιτυχής επικύρωση των δύο στοιχείων παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ταυτότητα του
τελικού χρήστη.
6.6.1.2.2.3.7 Μηχανογραφικός εξοπλισμός προερχόμενος από το ΣΕΠΕ
Στο κεντρικό Computer Room του e-ΕΦΚΑ προστέθηκε εξοπλισμός προερχόμενος από τον εξοπλισμό
πληροφορικής του Σ.ΕΠ.Ε. Ο εξοπλισμός αυτός έχει διπλό ρόλο:
•

καλύπτει τις ανάγκες του Σ.ΕΠ.Ε έχοντας τον ρόλο του Disaster Site.

•

μέρος του εξοπλισμού, αφού επαυξήθηκε σε πόρους (CPUs, MEMORY, Network Interfaces, κλπ) και
μετά από την ανάλογη παραμετροποίηση, η υποδομή καλύπτει τις ανάγκες των ΣΥΝΤΑ-ΕΩΝ και της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του e-ΕΦΚΑ.
Οι υπηρεσίες παρέχονται προς το σύνολο των σημείων εγκατάστασης του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ Μισθωτών
(Client/Server Interface). Επίσης υπάρχει και διασύνδεση προς το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το INTERNET (Web
Interface).
Ακολουθεί η αρχιτεκτονική της υφιστάμενης Υποδομής:
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Ο ανωτέρω εξοπλισμός έχει ως ακολούθως:
6.6.1.2.2.3.7.1

Υποδομή Βάσης Δεδομένων

Για την υποστήριξη της κεντρικής βάσης δεδομένων έχει υλοποιηθεί ένα Oracle Real Application
Cluster (RAC) με τρείς (3) κόμβους με τον παρακάτω εξοπλισμό:
Database Servers (κοινός εξοπλισμός και για τους 3
κόμβους)

6.6.1.2.2.3.7.2

Operating System

Oracle Linux v5 U10

RDBMS Software

Oracle Enterprise 10.2.0.5

Server Model

HP DL385p G8

CPU Info

2 x AMD 6344

RAM

64 GB

Internal Storage

3 x300GB SAS 15k

Υποδομή Virtualization

Για την υλοποίηση του Virtualization έχει εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί ένα Microsoft HyperV Cluster, από δύο (2) κόμβους με τον παρακάτω εξοπλισμό:
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Hyper-V Servers
Operating System

Microsoft 2012 R2 Server

Server Model

HP DL385p G8

CPU Info

1 ή 2 x AMD CPUs

RAM

128 ή 144 GB

Internal Storage

3 x 300GB SAS 15k

καθώς και ένα Microsoft Hyper-V Cluster, από τέσσερεις 4 κόμβους με τον παρακάτω εξοπλισμό:
Hyper-V Servers x 4

6.6.1.2.2.3.7.3

Operating System

Microsoft 2012 R2 Server

Server Model

Dell PowerEdge R630

CPU Info

2 x Intel CPUs

RAM

512 GB

Internal Storage

3 x 300GB SAS 15k

Virtual Machines

Για την υποστήριξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ έχουν
εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί οι παρακάτω Ιδεατοί εξυπηρετητές (Virtual Machines):
WEB Servers x 3
Operating System

Microsoft 2008 R2 Server

Application

Oracle HTTP Server 11g

vCPU Info

2 x vCPUs

RAM

32 GB

Virtual Disk Size

320GB

APPLICATION Servers x 9
Operating System

Microsoft 2008 R2 Server

Application

Oracle Forms & Reports 11g & Oracle Weblogic
12c

vCPU Info

2xvCPUs
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6.6.1.2.2.3.7.4

RAM

32 GB

Virtual Disk Size

320GB

Λοιποί Servers

Για την υποστήριξη της παραπάνω υποδομής έχουν εγκατασταθεί και οι ακόλουθοι Servers, με τους
εξής ρόλους:
Λοιποί Servers
Domain Controller x 2

Microsoft 2012 R2 Server

File Servers x 2

Microsoft 2012 R2 Server

Management Server

Microsoft 2012 R2 Server

AntiVirus Server

Microsoft 2012 R2 Server

Backup Server

Microsoft 2012 R2 Server

Rules Engine Server

Microsoft 2008 R2 Server

6.6.1.2.2.3.8 Επιπρόσθετος Μηχανογραφικός εξοπλισμός πληροφορικής
Στο κεντρικό Computer Room του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου έχει προστεθεί και
λειτουργεί εξοπλισμός προερχόμενος από διάφορες προμήθειες, σύμφωνα με τον Πίνακα που
ακολουθεί:
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΡΟΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Server (Dell)

Microsoft HyperV Server

2

Storage DELL
PowerVault

Αποθηκευτικό Σύστημα
Δεδομένων

1

Server (Dell)

DB & Application Server

1

Firewall Fortinet
Fortigate

Τείχος Ασφαλείας Firewall

1

Load Balancers (KEMP)

Load Balancers

2

COSign Appliance

Εξοπλισμός Ψηφιακών
Υπογραφών

1

6.6.1.2.3

Λογισμικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

6.6.1.2.3.1

Λειτουργικά Συστήματα

•

SUN SOLARIS 8
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Είναι εγκατεστημένο στους κεντρικούς Database Servers του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών, στους δύο (2)
Servers της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, στον Server του Ενοποιημένου Περιβάλλοντος, στον Server του
Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης τελικών χρηστών, στον Server περιβάλλοντος συλλειτουργίας
Λογισμικού Εφαρμογών Συντάξεων ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών με Η.ΔΙ.ΚΑ, καθώς και στον Server του
Help Desk.
•
SUN SOLARIS 9
Είναι εγκατεστημένο στους Κεντρικούς Database Servers του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών
•
Windows 2008 Server R2
Είναι εγκατεστημένο σε Servers του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
•
Windows 2012 Server R2
Είναι εγκατεστημένο σε Servers του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
•
Windows 2016
Είναι εγκατεστημένο σε Servers του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ στο G-Cloud.
•
LINUX 5.6
Είναι εγκατεστημένο στους Database Servers της Υποδομής Internet.
•
LINUX 5.10
Είναι εγκατεστημένο στους Database Servers της Υποδομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ.
•
LINUX 7.7 & 7.9
Είναι εγκατεστημένο στους κεντρικούς Database Servers της Υποδομής του ΕΦΚΑ στο G-Cloud.
•
VMware
Είναι εγκατεστημένο στους Servers του ΕΦΚΑ στο G-Cloud.
•
Microsoft Hyper-V
Είναι εγκατεστημένο στους Servers της Υποδομής Internet και της Υποδομής Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών ΕΦΚΑ.
•
Oracle VM
Είναι εγκατεστημένο σε Servers της Υποδομής του ΕΦΚΑ στο G-Cloud.
•
Oracle VM
Εγκατεστημένο στους Servers της Εισφοροδιαφυγής στο Collocation DC της ΓΓΠΣΔΔ.
•
Windows Server 2016 Enterprise
Οι άδειες έχουν διατεθεί από τον φορέα
6.6.1.2.3.2

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

•

RDBMS
Oracle Έκδοση 8.1.7 Enterprise Edition
•
RDBMS
Oracle Έκδοση 10g Enterprise Edition
•
RDBMS
Oracle Έκδοση 11g Enterprise Edition
•
RDBMS
Oracle Έκδοση 12c Enterprise Edition
•
RDBMS
Oracle Έκδοση 19c Enterprise Edition
•
SQL Svr 2000 Standard Edition
Είναι εγκατεστημένο στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
[112]

22PROC011632522 2022-11-18
6.6.1.2.3.3

Σύστημα Εξυπηρετητή Εφαρμογών Διαδικτύου

•

Oracle Internet Application Server
•
Oracle Web Logic Suite
•
MS Internet Information Services (IIS) for Windows Server
Ακολουθεί Πίνακας Αδειών Χρήσης Oracle για τα (2) και (3) ανωτέρω:
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ORACLE
Α/Α

Περιγραφή

Αρ. Πυρήνων (Cores)

1

Oracle Database Enterprise Edition

86

2

Oracle Real Application Clusters

72

3

Oracle Tuning Pack

86

4

Oracle Diagnostics Pack

86

5

WebLogic Suite

218

6

Oracle Golden Gate

6

6.6.1.2.3.4

Εργαλεία Ανάπτυξης

•

o
o
o
o
o
o

Oracle Developer 6i
Με το Oracle Developer 6i έχουν αναπτυχτεί οι εφαρμογές του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών
•
Oracle Discoverer/2000
Με το Oracle Discoverer/2000 έχουν αναπτυχτεί οι εφαρμογές του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών
•
Macromedia COLDFUSION Server 4.5 Enterprise for Windows
Με το Macromedia COLDFUSION έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές του Συστήματος Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών που φιλοξενείται στο www.ika.gr
•
Macromedia COLDFUSION Server 4.5 Enterprise for Windows
Με το Macromedia COLDFUSION έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές του Συστήματος Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών.
•
Oracle Web Logic Suite
Με το Oracle Web Logic Suite έχουν αναπτυχθεί και εξακολουθούν να αναπτύσσονται οι εφαρμογές
του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
τον Oracle WebLogic Server 11g & 12c Enterprise Edition
το WebLogic Operations Control
το WebLogic RealTime (JRockit Real Time JRRT)
το Coherence Enterprise Edition
το Oracle Application Server Enterprise Edition με δυνατότητες OC4J, Oracle Portal, WebCache,
Oracle Forms/Reports, Oracle Internet Directory, κλπ.
το Diagnostics Pack for Oracle Middleware
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6.6.1.2.3.5

Λογισμικό Ανάλυσης Επικινδυνότητας

Έχει υλοποιηθεί υποδομή Risk Analysis, Business Intelligence και Datawarehouse η οποία
αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά συστατικά:
•
•
•
•

RDBMS Oracle Έκδοση 11g Enterprise Edition
Oracle Web Logic Suite
Oracle Business Intelligence Suite
ESKORT RISK Analysis Engine (υποσύστημα του ESKORT Selection Module)

6.6.1.2.3.6

Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου

•

MS Office
Είναι εγκατεστημένο στο μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ Μισθωτών
(7890 άδειες χρήσης)
6.6.1.2.3.7

Λογισμικό Ανίχνευσης Ιομορφών

•

TrustPort Antivirus
Είναι εγκατεστημένο σε θέσεις εργασίας (PC).
6.6.1.2.3.8

Λογισμικό Firewall

•

VPN-1 Enterprise Center
Είναι εγκατεστημένο στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
6.6.1.2.4

Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) του ΕΦΚΑ Μισθωτών - ΙΚΑΝΕΤ

Το Έργο εκτελείται με την μορφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου επιπέδου (S.L.A),
με αντικείμενο την Υλοποίηση ενός VPN δικτύου πολλαπλών υπηρεσιών (διακίνηση δεδομένων,
φωνής και εικόνας) σε 362 Σημεία Εγκατάστασης, την Λειτουργία, Συντήρηση και Διαχείριση αυτού.
Το δίκτυο συνδέει όλες τις Διοικητικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών (Περιφερειακές, Τοπικές,
Παραρτήματα) με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Το δίκτυο είναι τεχνολογίας IP-VPN. Η
Αρχιτεκτονική του δικτύου, έχει ως εξής:
•
•
•

Επίπεδο κορμού (Backbone).
Επίπεδο Διανομής (Distribution).
Επίπεδο Πρόσβασης (Access).
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Σχηματική απεικόνιση του δικτύου Αναλυτικά η υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης του e-ΕΦΚΑ έχει
επιτευχθεί με τη δημιουργία δικτυακής υποδομής στα Υποκ/τα του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών, μέσω της
εγκατάστασης και διαμόρφωσης δρομολογητών και Ethernet switches, με την διασύνδεσή τους στο
δίκτυο κορμού του υπάρχοντος αναδόχου μέσω των κυκλωμάτων πρόσβασης και στη συνέχεια με
την οργάνωσή τους στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ.
Τα Υποκ/τα του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών συνδέονται φυσικά σε ΑΤΜ switches που βρίσκονται στα ΡοΡs
του δικτύου κορμού του υπάρχοντος παρόχου με κατάλληλες διεπαφές (ΑΤΜ STM-1, ΑΤΜ nxE1 ΙΜΑ
και Frame Relay E1/Χ.21), ανάλογα με το εύρος ζώνης που απαιτείται σε κάθε υποκατάστημα για
την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Στο δίκτυο πρόσβασης έχει γίνει χρήση των παρακάτω τεχνολογιών κυκλωμάτων πρόσβασης:
•

Σταθερή ασύρματη πρόσβαση στα 26Ghz.
•
DSL με χρήση της υπηρεσίας ULL
•
Ψηφιακού δικτύου HellasCom του ΟΤΕ
•
Oπτική ίνα για την διασύνδεση του κεντρικού σημείου της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ISDN δίκτυο του ΟΤΕ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της μετάδοσης της
πληροφορίας μέσω του εν λόγω δικτύου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω η πληροφορία
δεν μπορεί να διοδεύσει μέσω του σταθερού κυκλώματος διασύνδεσης.
Η σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου έχει γίνει με τον κανόνα παροχής υπηρεσιών μεταγωγής
δεδομένων υψηλού επιπέδου (SLA) έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται υψηλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (MRTD, Packet Delivery) και η διαθεσιμότητα του δικτύου να
είναι τουλάχιστον 99,9% .
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6.6.1.2.5

Διαδικτυακός Τόπος του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται επί 24ώρου βάσεως προς τους πολίτες μέσω διαδικτύου και
ειδικότερα στους Ασφαλισμένους, Εργοδότες, Συνταξιούχους και λοιπούς πιστοποιημένους φορείς,
οι οποίοι συναλλάσσονται με το Φορέα.
Η αρχική Υποδομή Internet του e-ΕΦΚΑ Μισθωτών (στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12)
δημιουργήθηκε για την κάλυψη του πρώτου κύματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που παρείχε το τέως
ΙΚΑ προς τους συναλλασσόμενους. Ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές ήταν:
•

Παροχή Υπηρεσιών πληροφόρησης
•
Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ
•
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Διαδικτύου
Οι αρχικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες εξυπηρετούνται έως και σήμερα από την αρχική Υποδομή
Internet και χρησιμοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) SQL Server
Standard SP1 (version 2000) της εταιρείας Microsoft ενώ το σχετικό Λογισμικό Εφαρμογών έχει
αναπτυχθεί με χρήση του περιβάλλοντος Coldfusion version 5 Enterprise της εταιρείας Macromedia.
Σε επόμενη φάση (το 2012), προστέθηκαν νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν
το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) Oracle, έκδοση 11g, ενώ το σχετικό Λογισμικό
Εφαρμογών έχει αναπτυχθεί με χρήση του Περιβάλλοντος Oracle Web Logic Suite.
Μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ το 2017, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ
προχώρησε στην υλοποίηση επιπλέον Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, χρήστες των οποίων είναι οι
πολίτες αλλά και οι υπάλληλοι του Φορέα (κάθε υπηρεσία διαθέτει και περιβάλλον διαχείρισης των
σχετικών αιτήσεων που προκύπτουν). Αυτές χρησιμοποιούν Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων (RDBMS) MariaDB 10.2.14, ενώ το σχετικό λογισμικό έχει αναπτυχθεί με χρήση του
λογισμικού ανοιχτού κώδικα pHp έκδοση 7.2.5. Επίσης, ανέπτυξε τον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr, με χρήση του εργαλείου ανάπτυξης Drupal.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι λειτουργίες των επιχειρησιακών περιοχών που
υποστηρίζονται από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
•

WEB APPLICATIONS ΥΠΟΒΟΛΗ

o ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
•

Αίτηση Σύνταξη Γήρατος

•

Αίτηση Σύνταξη Αναπηρίας

•

Αίτηση Σύνταξη Γήρατος, Αναπηρίας Επικουρικού

•

Στοιχεία Επικοινωνίας

o ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
•

Πιστοποίηση Φορέων (Νομικά - Φυσικά Πρόσωπα)
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•

Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Πιστοποιημένος Εργοδότης)

•

Αίτηση Βεβαίωσης Ιδιωτικού Οικοδομοτεχνικού Έργου (Πιστοποιημένος

•

Εργοδότης)

•

Αίτηση Βεβαίωσης Δημοσίου Έργου (Πιστοποιημένος Εργοδότης)

•

Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Πιστοποιημένος Φορέας)

•

Αίτηση Βεβαίωσης Ιδιωτικού Οικοδομοτεχνικού Έργου (Πιστοποιημένος

•

Φορέας)

•

Αίτηση Βεβαίωσης Δημοσίου Έργου (Πιστοποιημένος Φορέας)

•

Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας

'

o ΑΠΔ
•

Πιστοποίηση για υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

•

Πιστοποίηση για υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων

•

On-Line έλεγχος υποβολής ΑΠΔ

•

Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΚΑΝΟΝΙΚΗ

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΚΑΝΟΝΙΚΗ μέσω αρχείου

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ μέσω αρχείου

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΔ

•

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ μέσω αρχείου

•

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων ΚΑΝΟΝΙΚΗ

•

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων ΚΑΝΟΝΙΚΗ μέσω αρχείου

•

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

•

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ μέσω

•

αρχείου

•

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ μέσω αρχείου

•

Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

•

Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
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o ΚΕΑΟ
•

Πίνακας χρεών οφειλέτη

•

Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη

•

Πληρωμές Οφειλέτη

•

Ταυτότητα οφειλέτη

•

Υπολογισμός ρύθμισης

•

Δημιουργία νέας ρύθμισης

•

Ασφαλιστική ενημερότητα Οφειλέτη - Υπευθύνων Οφειλέτη

•

Ηλεκτρονική ενημέρωση Οφειλέτη

•

Υπηρεσία Υποβολής Αρχείου Οφειλών και Παραλαβής Αρχείου

•

Πιστώσεων

•

Ηλεκτρονικές Κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

o ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) για τους

•

ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

•

Απογραφή & Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Ασφαλισμένων Εξέλιξη Αιτήματος
Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας

•

Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων Εργοδότη

•

Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

•

Διαχείριση Ευρημάτων Eπιτόπιων Ελέγχων Σ.ΕΠ.Ε.

•

Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

•

Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού

•

Πιστοποίηση Οφειλετών KEAO άλλων Φορέων

•

Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών

•

Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

•

Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

•

Καρτέλα Κινήσεων Εργοδότη

•

Συγκέντρωση Στοιχείων Διεύθυνσης Ασφαλισμένου
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•

Παρακολούθηση της Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης ή Προσδιορισμού

•

Χρόνου Ασφάλισης

•

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

•

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΚΕΠ

•

Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)

•

Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση) μεσω ΚΕΠ

•

Συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές

o ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
•

Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Παρόχου

•

Πιστοποίηση Παρόχων

•

Διαχείριση Σύμβασης Ωφελούμενου

•

Διαχείριση Σύμβασης Απασχολούμενου

•

Ανανέωση Σύμβασης

•

Καταγγελία Σύμβασης

•

Υποβολή Μηνιαίας Δήλωσης Παροχής Υπηρεσιών

•

WEB SERVICES

o Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
o Αίτηση Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου.
o Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Λήψη Αποτελέσματος
Αιτήματος Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου. Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Βεβαίωσης
Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
o Web Service για την παροχή στοιχείων του εργοδότη.(ΣΕΠΕ)
o Web Service για την παροχή authentication. (ΣΕΠΕ)
o Web Service για τα στοιχεία των παραρτημάτων ενός εργοδότη. (ΣΕΠΕ) Web Service για τα στοιχεία
των υπευθύνων ενός εργοδότη. (ΣΕΠΕ)
o Web Service για τα στοιχεία των παραμετρικών πινάκων της διασύνδεσης. (ΣΕΠΕ).
o Web Service Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
o Web Service Client για εύρεση ΑΜΚΑ από ΗΔΙΚΑ.
o Web Service Client για εύρεση ΑΦΜ από ΓΓΠΣ.
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o Web Service για Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
o Web Service Client για στοιχείων ταυτότητας από ΕΛΑΣ
o Web Service Client για άντληση στοιχείων Υπηκόων Τρίτων Χωρών από ΥΠΕΣ
o Web Service "Εν δυνάμει” Ασφαλιστικής Ικανότητας Υπηκόων Τρίτων χωρών σε ΥΠΕΣ
o Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη (Κινήσεις Οφειλέτη-Transactions)
o Ασφαλιστική ενημερότητα Οφειλέτη - Υπευθύνων Οφειλέτη (Status)
o Αναγγελία εισπράξεων καθυστερούμενων οφειλών (Changes)
o Υποβολή οφειλών σε ΚΕΑΟ(Submissions)
o Εξωδικαστικός Συμβιβασμός - Ποσά οφειλών συγκεκριμένου ΑΦΜ
o Εξωδικαστικός Συμβιβασμός - Αναλυτικές Οφειλές συγκεκριμένου ΑΦΜ
o Εξωδικαστικός Συμβιβασμός - Απάντηση για ΑΦΜ με οφειλή
o Εξωδικαστικός Συμβιβασμός - Εικόνα ρύθμισης συγκεκριμένου ΑΦΜ
•

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την Γενική Διεύθυνση
Επικοινωνιών

Πληροφορικής

και

o Επίσημος διαδικτυακός τόπος του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr
o Ρύθμιση οφειλών προς e-ΕΦΚΑ
Ν.4611/2019 https://www.efka.gov.gr/aitisi 120.php ,
https://www1.efka.gov.gr/syntaxi120.php ,
https://www1.efka.gov.gr/fkaexpimp120.php
o Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής
Ν.4554/2018 https://www.efka.gov.gr/aitisi ea.php ,
https://www1.efka.gov.gr/statistika ea.php
o Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
https://www.efka.gov.gr/enstasiaitisi therapeias.php ,
anazitisi.php

https://www1.efka.qov.qr/enstasi-

o Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον e-ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
https://www.efka.qov.qr/aitisi pros efka.php
o e-ΕΦΚΑ
Μένουμε
σπίτι
https://www.efka.qov.qr/menoumespiti
https://www1.efka.qov.qr/menoumespiti-backoffice.php
o Παραλαβή κουπονιού συμμετοχής για το Ερωτηματολόγιο για τους Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ
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https://www.efka.qov.qr/erotimatoloqio efka.php
Εξοπλισμός Υποδομής Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
Ακολουθεί η αρχιτεκτονική της υφιστάμενης Υποδομής:

Ο Εξοπλισμός της ανωτέρω Υποδομής, έχει ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ που ακολουθεί και είναι εγκατεστημένος
στα κτίρια των οδών Πατησίων 12 και Παπαδιαμαντοπούλου 87:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ INTERNET (Πατησίων 12)
ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

LAN Servers

Windows 2000 Server

5

LAN Application Servers

Windows 2008 Server R2

39

LAN Application Servers

Windows 2012 Server R2

5

LAN Servers

Windows 2003

1

LAN Servers

Oracle Linux

6

LAN Infrastructure Servers

Windows 2008 Server R2

8

LAN Infrastructure Servers

Windows 2012 Server R2

12

Τηλεφωνικά Κέντρα

1

Firewall(Cisco) ASA 5550

2

Switch (Cisco) Catalyst
4500

2
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Load Balancers

2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ INTERNET (Παπαδιαμαντοπούλου 87)

6.6.1.2.6

ΕΙΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

LAN Application Servers

Windows 2008 Server R2

13

LAN Servers

Oracle Linux

3

LAN Infrastructure Servers

Windows 2012 Server R2

14

Τηλεφωνικά Κέντρα

1

Firewall Fortigate 600C

2

Switch

Είναι πολλά και
διαφόρων
εταιρειών

Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) ΕΦΚΑ

Το Web Μητρώο 11g της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι η εφαρμογή Μητρώου που χρησιμοποιείται στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με τα Μητρώα των ΦΚΑ που
συγχωνεύθηκαν.
Αποτελεί το Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) κατά την μεταβατική
περίοδο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, ομογενοποιώντας τα μητρώα του κάθε Τομέα (τέως Ταμείου) που
ενοποιήθηκε στον ενιαίο Φορέα με βάση το Ν.3655/08.
Στο Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων διατηρούνται τα Δημογραφικά στοιχεία σε Ελληνικά και
Λατινικά, καθώς επίσης και η Ασφαλιστική Ιστορία στον Ενοποιημένο Φορέα, ανά Κλάδο, Τομέα,
Υπηρεσιακή Μονάδα και περιλαμβάνει για τους Συνταξιούχους την Κατηγορία Σύνταξης. Για την
περίπτωση δε Έμμεσου Μέλους, γίνεται σύνδεση των στοιχείων του με τον Άμεσα ασφαλισμένο, ο
οποίος τον ασφαλίζει. Έχει δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο από στοιχεία του Εθνικού
Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, εφ’ όσον επιλεγεί από το χρήστη και για όποια από τα στοιχεία τον
ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό της διαλειτουργικότητας, η όλη εφαρμογή του Ενιαίου Μητρώου
σχεδιάστηκε να λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπα που χρησιμοποιεί και η εφαρμογή ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
Τα παραπάνω τηρούνται σε εξυπηρετητές που βρίσκονται στην κεντρική υπολογιστική υποδομή της
ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, ενώ η διαχείριση όλου του μητρώου γίνεται από τις αντίστοιχες
διευθύνσεις του ΕΦΚΑ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων
ΕΦΚΑ.
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6.6.1.2.7

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων - ΕΣΕΠΣ

Σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 και 4144/2013, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό
Σύστημα Κεντρικής Πληρωμής Συντάξεων. Σκοπός του είναι:
o η ταυτοποίηση των συντάξεων ανά συνταξιούχο,
o ο υπολογισμός των περικοπών και του μηνιαίου φόρου ανά συνταξιούχο,
o ο αναλογικός επιμερισμός τους ανά σύνταξη,
o ο υπολογισμός του τελικού πληρωτέου ποσού σύνταξης
o η δημιουργία των ηλεκτρονικών αρχείων προς την ΔΙΑΣ για την πίστωση των λογαριασμών των
συνταξιούχων,
o η δημιουργία των ηλεκτρονικών αρχείων ενημέρωσης των ΦΚΑ και του Δημοσίου με τους ως άνω
υπολογισμούς.
Ο Φορέας υποβάλλει στην ΗΔΙΚΑ τα ετήσια αρχεία Βεβαιώσεων Αποδοχών Συντάξεων (αρχεία
τύπου JL10) και κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, η ΗΔΙΚΑ τα αποστέλλει στη ΑΑΔΕ προκειμένου να
καταστεί εφικτή η προ-συμπλήρωση των συντάξιμων αποδοχών στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος
(έντυπο Ε1) για όλους τους συνταξιούχους των φΚα και του Δημόσιου.
Επιπροσθέτως έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων
Βεβαιώσεων Αποδοχών Συντάξεων-JLIO”,
προκειμένου οι πιστοποιημένοι χρήστες των ΦΚΑ να έχουν τη δυνατότητα μεταβολών και
διορθώσεων στα αρχικώς αποστελλόμενα στοιχεία συντάξεων, για την ορθή προ-συμπλήρωση των
συντάξιμων αποδοχών στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
6.6.1.2.8

Σύστημα Ηλεκτρονικών Κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Οι υπηρεσίες των εικοσιένα (21) Περιφερειακών Κ.Ε.Α.Ο. έχουν ενταχθεί στην παραγωγική
λειτουργία του έργου των ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, βάσει της
υπ. αριθμ. Γ31/82 Απόφασης Διοικητή Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (ΦΕΚ Β’ 417/24-3-2015).
Η κοινοποίηση των κατασχετήριων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, η παραλαβή των εκθέσεων
επίδοσης αυτών, καθώς και των Δηλώσεων Τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω
ανταλλαγής κρυπτογραφημένων, ψηφιακά υπογεγραμμένων και με έμπιστη χρονοσήμανση
μηνυμάτων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων).
Το Κ.Ε.Α.Ο. (με την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του e-ΕΦΚΑ)
έχει ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου (Κόμβος ΚΕΑΟ) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και
τα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για την συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των
κατασχετηρίων, καθώς και των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Τρίτων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών.
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Έχει υλοποιηθεί διαδικτυακή υπηρεσία ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του Κόμβου
ΚΕΑΟ και της εταιρείας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (κόμβος Π.Ι.). Η
υπηρεσία υλοποιήθηκε με χρήση δικτυακής υποδομής που εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ του Κόμβου ΚΕΑΟ και του Κόμβου Π.Ι.. Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν μόνο
πιστοποιημένοι χρήστες.
Από τον Κόμβο ΚΕΑΟ αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω του
κόμβου Π.Ι. με τη μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία προηγουμένως έχουν υπογραφεί
ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του αρ. 3 του Ν.
3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138).
Ο Κόμβος ΚΕΑΟ παραλαμβάνει από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω του κόμβου Π.Ι. την βεβαίωση
παραλαβής - έκθεση επίδοσης καθώς και την «δήλωση τρίτου» που αντιστοιχεί σε κάθε ηλεκτρονικό
κατασχετήριο που έχει αποσταλθεί. Η έκθεση επίδοσης και η «δήλωση τρίτου» έχουν την μορφή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Τα διακινούμενα ηλεκτρονικά μηνύματα καταγράφονται από τον Κόμβο ΚΕΑΟ σε σχετικό
«Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα».
Η απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στο ΚΕΑΟ, διενεργείται μέσω του κόμβου απόδοσης Π.Ι. ήτοι
του Διατραπεζικού συστήματος DIAS Credit Transfer της ΔΙΑΣ Α.Ε., με αναφορά στην μοναδική
Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.).

6.6.1.3

Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.6.1.3.1

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

To πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) έχει εγκατασταθεί στο παραγωγικό site (Primary Site) που
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ (Άλιμος), στο μη-παραγωγικό site (Disaster Site) που
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ (Παπαδιαμαντοπουλου 87, Ζωγράφου) και στον κόμβο
Αγησιλάου (Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ).
6.6.1.3.1.1

Υποδομές Κεντρικού Site

Στο Σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του Κεντρικού Site ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, όπως έχει
διαμορφωθεί σήμερα:

[124]

22PROC011632522 2022-11-18

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική του Κεντρικού Site ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Αναλυτικότερα, ανά επίπεδο εγκαταστάθηκαν:
Database Tier
Για την υποστήριξη του Database tier, εγκαταστάθηκαν δύο (2) εξυπηρετητές HP DL385p G8 με
λειτουργικό σύστημα Oracle Linux (RedHat compatible kernel edition), σε διάταξη cluster (Oracle
RAC clustering). Έκαστος server διαθέτει δύο (2) processors 12-core, AMD Opteron 6344 , 48 GB
RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 6 GbE.
Στους εξυπηρετητές αυτούς εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle RDBMS 12c και το Oracle
Clusterware 12c (Oracle Database Server standard edition).
Για την υποστήριξη του Data Warehouse/BI, εγκαταστάθηκε ένας (1) εξυπηρετητής HP DL385p G8
με λειτουργικό σύστημα Oracle Linux (RedHat compatible kernel edition), και με δύο (2) processors
12-core, AMD Opteron 6344 , 48 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4
GbE.
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Στον εξυπηρετητή εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle Database Server Enterprise edition καθώς και
το Oracle BI Suite EE Plus. .
Application Tier
Για την υποστήριξη του Application tier, εγκαταστάθηκαν τέσσερις (4) εξυπηρετητές HP DL385p G8
με λειτουργικό σύστημα Oracle Linux (RedHat compatible kernel edition), σε διάταξη active-active /
load balancing farm, ανά δύο (2):
•

Application farm A: απαρτίζεται από (2) HP DL385p G8 servers, με δύο (2) processors, AMD Opteron
6376 , 64 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4 GbE έκαστος. Στους
εξυπηρετητές αυτούς εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle Application Server standard edition.
Application farm Β: απαρτίζεται από (2) HP DL385p G8 servers, με ένα (1) processor, AMD Opteron
6308 , 16 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Στους
εξυπηρετητές αυτούς εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle Forms & Reports.

•

Portal Servers farm : απαρτίζεται από (2) Portal servers HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD
Opteron 6320 , 32 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος.
Στους εξυπηρετητές αυτούς εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle Application Server Standard
EditionΓια την πιστοποίηση των χρηστών στις κεντρικές εφαρμογές, εγκαταστάθηκαν (2) HP DL385p
G8 servers, σε ρόλο LDAP server, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6308, 16 GB RAM, 3 x 300GB
δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Στους εξυπηρετητές αυτούς
εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle IDM & AM Suite
Web Tier
Για την υποστήριξη του Web tier, εγκαταστάθηκαν δύο (2) εξυπηρετητές HP DL385p G8 με
λειτουργικό σύστημα Oracle Linux (RedHat compatible kernel edition), σε διάταξη active-active / load
balancing farm, ανά δύο (2):

•

Web Servers farm (2): απαρτίζεται από (2) Web servers HP DL385p G8, με ένα (1) processor 4-core,
AMD Opteron 6308 , 16 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE
έκαστος. Στους εξυπηρετητές αυτούς εγκαταστάθηκε το λογισμικό Oracle WebTier.
Λοιποί εξυπηρετητές υποδομής:
Για τις υποστηρικτικές εφαρμογές και υπηρεσίες του Πρωτεύοντος κέντρου, εγκαταστάθηκαν
συνολικά οκτώ (8) εξυπηρετητές HP DL385p G8 σε ρόλους και σύνθεση που αναλύεται παρακάτω:
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•

•

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6308 , 32 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 R2 Std Edtion. Στον εξυπηρετητή
εγκαταστάθηκε το λογισμικό HP DataProtector backup με τα κατάλληλα extensions για λήψη online
backup των κεντρικών Βάσεων Δεδομένων. Στον εξυπηρετητή Backup διασυνδέθηκε η μονάδα
βιβλιοθήκης MSL2024. Στον συγκεκριμένο εξυπηρετητή έχει ενεργοποιηθεί και ο Hyper-V ρόλος και
περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

Msmail1

4

16GB

Windows Server 2008 R2

MAIL Server (Exchange 2010)

Sepedc2

1

2GB

Windows Server 2008 R2

Domain Controller #2, DNS #2

Seperman1

2

6GB

Oracle Linux 6.6

Oracle RMAN Repository

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6376 , 32 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

HPUCMDB1

6

8GB

Windows Server 2012 Std

HP UCMDB & Probe

RECDB

1

4GB

Windows Server 2008 R2

“Recording Database” role of Aspect
platform
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•

•

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6308 , 16 GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

MonitorSRV

2

8GB

Windows Server 2012 Std

Monitor

SEPEDC1

1

2GB

Windows Server 2008 R2

Domain Controller #1, DNS #1

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6320 , 32GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

ESTIA1

4

8GB

Windows Server 2008 R2

SAMBA1

4

8GB

Windows Server 2008 R2

Ρόλος
• Υποσύστημα
Ασύγχρονης
Τηλεεκπαίδευσης (ΕΣΤΙΑ)
• ΠΑΠΥΡΟΣ MS Windows-only services
Υποσύστημα
Σύγχρονης
Τηλεεκπαίδευσης (saba meeting)

Επίσης στον SEPENMS3 είναι εγκατεστημένο το διαχειριστικό εργαλείο “Policy Manager” του
λογισμικού προστασίας ιών (Antivirus) F-Secure στην έκδοση 15.20, ενώ οι Servers έχουν
εγκατεστημένο, ανάλογα με την έκδοση λειτουργικού τους, το “F-Secure Server Security 15.11”
(Windows 2012 R2) ή το “F-Secure Server Security 12.12 (Windows 2008 R2)”.

•

•

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6320 , 32GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

CORE

2

4GB

Windows Server 2008 R2

“Core” role of Aspect platform

MULTI

2

4GB

Windows Server 2008 R2

“Multimedia” role of Aspect platform

PRIDB

1

4GB

Windows Server 2008 R2

“Primary Datamart” role of Aspect platform

UCC

4

8GB

Windows Server 2008 R2

“UCC” role of Aspect platform

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6320 , 40GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
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εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:

•

•

VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

HPMON2

1

12GB

Windows Server 2008 R2

HP monitor

MonitorSRV2

4

16GB

Windows Server 2012 Std

PRTG Server for monitoring SEPE
Installation

SMTP1_New

1

4GB

Windows Server 2012 Std

SMTP Gateway

1 Server HP DL385p G8, με ένα (1) processor ΑMD Opteron 6320 , 40GB RAM, 3 x 300GB δίσκους
15K SAS, διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει
εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο HyperV ρόλος και περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

COREEXP

2

4GB

Windows Server 2008 R2

“COREEXP” role of Aspect platform

SEPEGRID1

4

18GB

Oracle Linux 6.6

Oracle Enterprise Manager

1 Server HP DL380p G8, με ένα (1) processor Intel E5-2650 , 32GB RAM, 3 x 300GB δίσκους 15K SAS,
διπλές θύρες FC 8Gb/s, και 4GbE έκαστος. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής έχει εγκατεστημένο το
λογισμικό Microsoft Windows Server 2012 Std Edtion, έχει ενεργοποιηθεί ο Hyper-V ρόλος και
περιλαμβάνει τα παρακάτω VMs:
VM name

VCPUs

RAM

Λειτουργικό

Ρόλος

AQMDB

2

4GB

Windows Server 2008 R2

“AQMDB” role of Aspect platform

AQMREC

4

4GB

Windows Server 2008 R2

“AQMREC” part of Aspect platform

AQMWEBMED

2

4GB

Windows Server 2008 R2

“AQM P/WM” role of Aspect platform

6.6.1.3.1.2

Υποδομές Εφεδρικού Site

Στο Σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του Εφεδρικού Site ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, όπως έχει
διαμορφωθεί σήμερα:
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6.6.1.3.1.3

Αρχιτεκτονική SAN & Backup

Η υλοποίηση του δικτυακού χώρου αποθήκευσης δεδομένων (Storage Area Network) βασίστηκε στο
υποσύστημα αποθήκευσης HP 3PAR 7200 της Hewlett-Packard.
Εγκαταστάθηκαν δύο (2) ίδια υποσυστήματα HP 3PAR 7200, ένα ανά site.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων λήψης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων όλων των servers
εγκαταστάθηκαν δύο (2) μονάδες βιβλιοθήκης HP StorageWorks MSL 2024 Tape Libraries, μία ανά
site (Πρωτεύων / Εφεδρικό). Η σύνθεση εκάστης βιβλιοθήκης περιλαμβάνει δύο (2) LTO-5 (Ultrium
3000 FC 8Gb) hot-plug tape drives με ενσωματωμένο ρομποτικό μηχανισμό και 24 slots,
προσφέροντας χωρητικότητα στην προσφερόμενη σύνθεση 36 ΤΒ native (72 ΤΒ με 2:1 συμπίεση
δεδομένων).
6.6.1.3.1.4

2.1.4 Δικτυακή Υποδομή

Δρομολογητές. Δύο (2) δρομολογητές (Cisco 3945E, κατασκευαστής Cisco Systems) για την σύνδεση
με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι δρομολογητές παραδοθήκαν αλλα δεν χρησιμοποιήθηκαν λογω hosting του Data
Center στα κεντρικα του ΟΑΕΔ στον Άλιμο. Για την σύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Χρησιμοποιήθηκαν οι
δρομολογητές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα κεντρικα στον ΟΑΕΔ.
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Firewalls. Εγκαταστάθηκαν δύο (2) Firewalls τύπου UTM (Unified Threat Management (FortiGate
200E, κατασκευαστής Fortinet) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας για την Περιμετρική Ασφάλεια
του Primary Data Center.
Μεταγωγοί. Εγκαταστάθηκαν δύο (2) κεντρικοί μεταγωγοί (HP 5406 zl Switch with Premium
Software, κατασκευαστής HP). Οι κεντρικοί μεταγωγοί εγκαταστάθηκαν σε διάταξη υψηλής
διαθεσιμότητας με 10 Giagbit Ethernet σύνδεση. Οι κεντρικοί μεταγωγοί συνδέονται με τον
δικτύακό εξοπλισμό και με όλους τους εξυπηρετητές και λοιπές δικτυακές συσκευές με 1 Giagbit
Ethernet και διαθέτουν έκαστος 92 θύρες 10/100/1000Mbps, 1 Θύρα 10G και 1 υποδοχή τύπου
SFP+.
Load Balancers. Για την ισοκατανομή της κίνησης των δεδομένων στο δίκτυο και την υψηλή
διαθεσιμότητα των εφαρμογών στους τελικούς χρήστες εγκαταστάθηκαν δύο συσκευές Load
Balancer – SSL Accelerator (FortiADC 200F, κατασκευαστής Fortinet).

6.6.1.3.1.4.1 Εφεδρικό Datacenter (Disaster Site)
Το DR Site έχει εγκατασταθεί στους χώρους του ΕΦΚΑ επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου και
περιλαμβάνει :
6.6.1.3.1.4.1.1

Hardware

Το 50% της δυναμικότητας του πρωτεύοντος.
6.6.1.3.1.4.1.2

Δικτυακές υποδομές.

Μεταγωγοί. Εγκαταστάθηκε ενας (1) κεντρικός μεταγωγος (HP 5406 zl Switch with Premium
Software, κατασκευαστής HP). Οι κεντρικοί μεταγωγοί συνδέονται με τον δικτυακό εξοπλισμό και
με όλους τους εξυπηρετητές και λοιπές δικτυακές συσκευές.
6.6.1.3.1.4.1.3

Ενημέρωση δεδομένων Disaster Site

Στο DR site ενημερώνονται τα παρακάτωδεδομένα από το Primary Site.
Ενημέρωση βάσης δεδομένων - Aντίγραφο της παραγωγικής βάσης δεδομένων. Το αντίγραφο είναι
διαθέσιμο για φόρτωση στη βάση δεδομένων του εφεδρικού κέντρου, όταν χρειαστεί.
Αρχεία λειτουργικού συστήματος (αποθετήριο εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΥ, αποθετήριο κεντρικών ΗΦΥΕ
ESKORT, αρχεία εφαρμογών όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών που αναφέρονται στη συνέχεια..
Διαθέσιμες υπηρεσίες/ εφαρμογές ΟΠΣ-ΣΕΠΕ από τον δευτερεύοντα εξοπλισμό, σε περίπτωση
μετάβασης σ’ αυτόν, είναι:
Υπηρεσίες Portal
Υποσυστήματα Πλατφόρμας ΠΑΠΥΡΟΥ (εσωτερικού δικτύου - διαχείρισης Αιτήσεων &
Γνωστοποιήσεων - διαχείρισης περιεχομένου, εγγράφων και ροών εργασίας)
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Υποσυστήματα Πλατφόρμας ESKORT Compliance Solution (Προγραμματισμού & Διαχείρισης
Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Στοιχείων / Ανάλυση Επικινδυνότητας & Στόχευση ελέγχων,
Διαχείριση Υποθέσεων, Διενέργεια ελέγχων)
Υποσύστημα Διαχείρισης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών (Πλατφόρμα Oracle Identity & Access Management Suite 11g)

Κόμβος Αγησιλάου Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΕΠΕ
Δικτυακή υποδομή
Δρομολογητές. Ενας (1) δρομολογητής (Cisco 3945E, κατασκευαστής Cisco Systems) για την σύνδεση
με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Για την σύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, χρησιμοποιήθηκε ο δρομολογητής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο
site της Αγησιλάου.
Firewalls. Εγκαταστάθηκε ενα (1) Firewall τύπου UTM (Unified Threat Management (FortiGate 200E,
κατασκευαστής Fortinet) για την Περιμετρική Ασφάλεια στο site της Αγησιλάου.
6.6.1.3.2

ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η λογική αρχιτεκτονική ακολουθεί τη διαστρωμάτωση τριών επιπέδων και βασίζεται στην
τεχνολογία της Oracle τόσο στο επίπεδο δεδομένων (Oracle Database 11g), όσο και στα επίπεδα
Εφαρμογών & Παρουσίασης (Oracle Fusion Middlware).
Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκαν τα ακόλουθα προϊόντα ανά επίπεδο:
•

•
o
o
o
o
•

Επίπεδο Δεδομένων (Data tier): περιλαμβάνει την κεντρική Βάση Δεδομένων, την Β.Δ. του Portal
(Portal repository), την Β.Δ. του υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών (LDAP repository) και την Β.Δ.
του υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου & Ροών εργασίας. Για τις Βάσεις αυτές
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Oracle Database 12c στην έκδοση Standard, με ενεργοποίηση του
εμπεριεχόμενου λογισμικού υψηλής διαθεσιμότητας Oracle RAC για την ενεργοποίηση διάταξης
active-active clustering των (2) προσφερόμενων Database servers τόσο στο Πρωτεύoν όσο και στο
Εφεδρικό κέντρο. Για το υποσύστημα Data Warehouse το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή
Διοικητικής Πληροφόρησης, εγκαταστάθηκε η έκδοση Oracle Database 12c Enterprise, σε ξεχωριστό
εξυπηρετητή και στα δύο sites.
Επίπεδο Εφαρμογών (Application tier): βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες Oracle (Oracle Fusion
Middlware)"
Oracle Application server 12c
Oracle Forms & Reports 11g
Oracle Business Intelligence Suite, Enterprise Edition Plus 11g
Oracle Identity & Access Management Suite 11g.
Επίπεδο Διαδικτύου (Presentation/Web tier): βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες oracle:
[132]

22PROC011632522 2022-11-18
o Oracle WebTier.
• Για το Portal τόσο των εξωτερικών χρηστών (εργοδότες, εργαζόμενοι, τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί
εργασίας, πολίτες), όσο και των εσωτερικών (στελέχη του ΣΕΠΕ), χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
LIFERAY.
Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες ανάπτυξης ανα Υποσύστημα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ αναφέρονται στη
συνέχεια.
Επιπλέον των ανωτέρω, για την διαχείριση της επικοινωνίας με το κοινό (πολίτες, επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι, φορείς), εγκαταστάθηκε Πολυμεσικό Κέντρο Επικοινωνίας (ΠΚΕ) βασιζόμενο στην
σουίτα Aspect Unified IP release 7.2.

Στο σχήμα του ακολουθεί συνοψίζεται η λογική αρχιτεκτονική του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
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6.6.1.3.3 Όπως προκύπτει από τη λογική αρχιτεκτονική του συστήματος, το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ απαρτίζεται από τα
παρακάτω Υυποσυστήματα και δομικές μονάδες (modules) ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Όπως προκύπτει από τη λογική αρχιτεκτονική του συστήματος, το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ απαρτίζεται από τα
παρακάτω υποσυστήματα και δομικές μονάδες (modules):
Διαδικτυακή πύλη (Internet portal): Πρόκειται για την κύρια πύλη εισόδου στο σύστημα για όλους
τους συναλλασσόμενους με το ΣΕΠΕ (εργοδότες/ επιχειρήσεις, εργαζομένους, τεχνικούς ασφαλείας
και ιατρούς εργασίας, πολίτες). Μέσω της διαδικτυακής πύλης, οι συναλλασσόμενοι με το ΣΕΠΕ
αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά τους.
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν και έγιναν διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.Το σύνολο των υπηρεσιών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης του
συστήματος.
Περιγραφή Υπηρεσίας:
•

Διαχείριση στοιχείων (προφίλ) επιχείρησης

•

Πρόσβαση σε υποβληθέντα στοιχεία

•

Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις του ΣΕΠΕ για την επιχείρηση

•

Υποβολή «εκ των προτέρων γνωστοποίησης» έναρξης οικοδομικών εργασιών

•

Υποβολή γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού Εργασίας

•

Υποβολή αναγγελίας εργατικού ατυχήματος

•

Υποβολή αναγγελίας επαγγελματικής ασθένειας

•

Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

•

Υποβολή εξηγήσεων επιχείρησης (μετά από έλεγχο)

•

Τήρηση Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου προσωπικού Τήρηση Βιβλίου Δρομολογίων
αυτοκινήτων

•

Τήρηση Βιβλιαρίου Εργασίας (ρεπό) οδηγών τουριστικών λεωφορείων

•

Τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας

•

Τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας

•

Τήρηση Βιβλίου Εργατικών Ατυχημάτων

•

Τήρηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

•

Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας Κυριακής εργασίας

•

Υποβολή αναγγελίας για μη πραγματοποίηση εγκεκριμένων υπερωριών
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•

Υποβολή καταστάσεων Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας

•

Υποβολή αίτησης συζήτησης εργατικής διαφοράς/ Λήψη πρόσκλησης σε συζήτηση

•

Υποβολή αίτησης χορήγησης αντιγράφων από το αρχείο του ΣΕΠΕ

•

Υποβολή καταγγελιών/ Λήψη απαντήσεων

•

Υποβολή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης ελέγχων ή σε άλλο χρόνο

•

Διαχείριση προσωπικών στοιχείων (προφίλ)

•

Πρόσβαση σε υποβληθέντα στοιχεία

•

Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις του ΣΕΠΕ για τον εργαζόμενο

•

Υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας

•

Υποβολή αίτησης συζήτησης εργατικής διαφοράς/ Λήψη πρόσκλησης σε συζήτηση

•

Υποβολή αίτησης χορήγησης αντιγράφων από το αρχείο του ΣΕΠΕ

•

Υποβολή καταγγελιών/ Λήψη απαντήσεων

•

Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΤΑ/ΙΕ/ Λήψη απάντησης

•

Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις του ΣΕΠΕ για τον ΤΑ/ΙΕ

•

Καταχώριση υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας/ Ιατρού Εργασίας
Πύλη εσωτερικού δικτύου ΣΕΠΕ (Intranet portal):
Πρωταρχικός στόχος του εσωτερικού δικτύου (Intranet) του ΣΕΠΕ είναι η υποστήριξη των στελεχών
του ΣΕΠΕ στη διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών.
Μέσω του intranet, τα στελέχη του ΣΕΠΕ αποκτούν πρόσβαση σε κοινόχρηστους πόρους (για το
σύνολο ή για ομάδες στελεχών του ΣΕΠΕ), καθώς και σε ιδιαίτερα χρηστικές εφαρμογές που
σχετίζονται κυρίως με διοικητικής φύσης θέματα. Η πρόσβαση στο intranet γίνεται μέσω πύλης
εσωτερικού δικτύου (intranet portal) και είναι δυνατή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες- στελέχη
του ΣΕΠΕ (δηλαδή δεν θα υπάρχει ελεύθερα προσβάσιμο τμήμα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
της διαδικτυακής πύλης του ΣΕΠΕ).
Εκτός από την πύλη εσωτερικού δικτύου ΣΕΠΕ (Intranet portal), το περιβάλλον εσωτερικού δικτύου
του ΣΕΠΕ περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

•

Εφαρμογή διαχείρισης κοινόχρηστων καταλόγων εγγράφων και, γενικότερα, πληροφοριών: Μέσω
της εφαρμογής αυτής εμπλουτίζεται και διαχειρίζεται η γνωστική βάση (knowledge base) του ΣΕΠΕ.

•

Εφαρμογή διαχείρισης στοχοθεσίας

•

Εφαρμογή διαχείρισης ημερολογίου
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•

Εφαρμογή διαχείρισης δηλώσεων Επιθεωρητών

•

Εφαρμογή διαχείρισης πίνακα ανακοινώσεων
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Πάπυρος Millenium III.
Πολυμεσικό Κέντρο Επικοινωνίας (γραφείο υποστήριξης): Στόχος του Πολυμεσικού Κέντρου
Επικοινωνίας (ΠΚΕ) είναι η ενιαία διαχείριση της επικοινωνίας με το κοινό (πολίτες, επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι, φορείς) για θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ, ανεξαρτήτως του μέσου μέσω του οποίου
θα υποβάλλεται ένα ερώτημα, αίτημα ή καταγγελία.
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Aspect Unified IP release 7.2.
Λειτουργική Ενότητα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
στοιχείων: Πρόκειται για την σημαντικότερη λειτουργική ενότητα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καθώς υποστηρίζει
τους ελέγχους που διενεργούν οι Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ σε όλα τα στάδιά τους, από τον
προγραμματισμό και την επιβολή κυρώσεων μέχρι και το κλείσιμο του φακέλου, μετά την
τακτοποίηση των υποβληθεισών κυρώσεων.
Επιμερίζεται στα ακόλουθα υποσυστήματα:

•

Υποσύστημα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Στοιχείων /
Ανάλυση Επικινδυνότητας & Στόχευση ελέγχων

•

Υποσύστημα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Στοιχείων /
Διαχείριση Υποθέσεων

•

Υποσύστημα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Στοιχείων /
Διενέργεια ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων & Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία

•

Υποσύστημα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ελέγχων - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Στοιχείων /
Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου
Η υλοποίηση όλων των παραπάνω υποσυστήματων βασίζεται στην Πλατφόρμα ESKORT Compliance
Solution και συγκεκριμένα στα modules Selection, Case Management & Tracking, Audit support.
Υποσύστημα Διαχείρισης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: Το συγκεκριμένο υποσύστημα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των δαπανών του ΣΕΠΕ (προϋπολογισμός, κατανομή
πιστώσεων, αναλήψεις-προμήθειες, οικονομικό σκέλος υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού
κλπ.).
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Oracle Forms & Reports 11g.
Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων: Πρόκειται για το υποσύστημα που υποστηρίζει τις
ανάγκες του ΣΕΠΕ σε θέματα διαχείρισης προσωπικού (άδειες, αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις,
μετακινήσεις, παραστάσεις σε δικαστήρια, προσλήψεις/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις/ μετατάξεις κλπ.).
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Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Oracle Forms & Reports 11g.
Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων & Γνωστοποιήσεων: Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση των αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, αναγγελιών και άλλων στοιχείων που
υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τη διαδικτυακή πύλη.
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Πάπυρος Millenium III.
Σύστημα Τηλεκπαίδευσης: Μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται
προγραμματισμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ηλεκτρονικά μέσα.

ο

Η υλοποίηση των συστημάτων βασίζεται στις πλατφόρμες;
•

ΕΣΤΙΑ για το Υποσύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

•

Saba Meeting 8.3 για το Υποσύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν συντηρείται από τον Φορέα..
Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης: Το συγκεκριμένο υποσύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες του ΣΕΠΕ,
προκειμένου αφενός να είναι δυνατός ο σωστός προγραμματισμός της στρατηγικής του ΣΕΠΕ σε
επιτελικό και τακτικό επίπεδο αφετέρου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΣΕΠΕ για παροχή
συγκεντρωτικής πληροφόρησης (π.χ. έκθεση πεπραγμένων).
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Oracle Business Intelligence Suite,
Enterprise Edition Plus.
Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου, εγγράφων και ροών εργασίας (Content, Document &
Workflow Management): Το συγκεκριμένο υποσύστημα υποστηρίζει οριζόντια όλες τις λειτουργίες
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καλύπτοντας λειτουργίες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση
εγγράφων και ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων στοιχείων, τη διαχείριση και
δρομολόγηση των δεδομένων και αρχείων από τα υπόλοιπα υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καθώς
και τη διαχείριση των εσωτερικών ροών εργασίας του ΣΕΠΕ για την εκτέλεση των διαδικασιών που
υποστηρίζονται από το ΟΠΣ (π.χ. βήματα εκτέλεσης και ρόλοι, εγκρίσεις κλπ.).
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Πάπυρος Millenium III.
Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών: Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος γίνεται η διαχείριση
των χρηστών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
Η υλοποίηση του υποσυστήματος βασίζεται στην Πλατφόρμα Oracle Identity & Access Management
Suite 11g.
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6.6.1.4

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud)

6.6.1.4.1

Περιγραφή

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:
1. Tην πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος Data Center) που έχει στην
κυριότητά του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (Tier III κατά Uptime
Institute). Ο χώρος του Data Center φιλοξενεί την υπολογιστική υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των cloud
Data Center, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και
τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο
τηλεπικοινωνιακής υποδομής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο
Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία κομβικούς
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Tη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο τους πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και virtualization), το οποίο είναι
δομημένο με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing και το οποίο θα
παρέχει, ανάμεσα σε άλλα, τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους,
Πληροφοριακών Συστημάτων Φορτους της Δημόσιας Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του GCloud δομείται με προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών
παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά τουςξύ τους, δημιουργώντας ένα
υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο και
ασφαλές. Στουςεται επίσης πως το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην
ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ παράλττους
υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέτουςται στο κανονισμό της
Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010).

6.6.1.4.2

Παροχές-Οφέλη του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει τα εξής οφέλη:
1.
•
•
•

Ασφαλή, σύγχρονη υποδομή φιλοξενίας με:
Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
Επαρκή και αδιάλειπτο κλιματισμό
Πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης (μεγαλύτερο του 1Gbps αν απαιτηθεί) μέσω του
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
• Load Balancer και SSL Offloaders/Accelerators
• Κεντρικούς μεταγωγείς και συστήματα ασφαλείας για προστασία των εφαρμογών και των
συστημάτων (Switches, Firewalls, IDS/IPS)
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• Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για αντίγραφα ασφαλείας
(backup)
• Αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων (Full
VM backup), με ισχυρή κρυπτογράφηση
• Εγγυημένο uplink bandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbpsττους FCoE 10G οδεύσεων προς τους
κεντρικούς μεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης (SAN)
• Πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούμενα συστήματα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης,
δικτύου όσο και αποθήκευσης.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστημάτων με:
Λογισμικό Εικονικοποιήσης vmWare eSXI.
Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών μηχανών vmWare vCenter.
Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες του εκάστοτε συστήματος.
Λογισμικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών μηχανών.
Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω SLL VPN για εγκατάσταση, διαχείριση και έλεγχο
των συστημάτων.
vmWare High Availability και DRS σε κάθε cluster.
Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής backup).
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εικονικών Assets.
Χρήση vApps για οργάνωση power on/power off διαδικασιών σύνθετων συστημάτων.
Πρόσβαση σε Σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων Χρηστών (Service
Desk).
Πρόσβαση σε σύστημα αναφορών σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας των φιλοξενούμενων
συστημάτων.
Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυμητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να προσφέρει:

•
•
•
•
•
•
•

Αυτοδιαχειριζόμενο Virtual Firewall για παραμετροποίηση από τους διαχειριστές του
φιλοξενούμενου συστήματος.
Διακριτή παραμετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συμμόρφωση με την μελέτη ασφαλείας του
φιλοξενούμενου έργου
Εκχώρηση δυνατότητας backup on demand/snapshot on demand.
Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε απομακρυσμένους syslog
servers.
Self Service Portal για VM Provisioning μέσω Service Catalog στο Public Cloud για εκτέλεση
δοκιμών/εκπαίδευση
Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδομής σε κασέτες με ισχυρή κρυπτογράφηση
IPSEC end-to-end tunnelling για δημιουργία WAN με τρίτα συστήματα
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Περισσότερες πληροφορίες για το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) μπορούν να
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud.

6.7 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.7.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικείμενου-Στόχοι
Σκοπός του έργου είναι ο μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ενιαίο - ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας με την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, καθώς και την
αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης στα πληροφοριακά
συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με ομογενοποίηση των σχετικών πληροφοριών.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο καθώς παρατηρείται:
•

Σημαντικό διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις λόγω των εξής επιβαρυντικών παραγόντων:

o Χρήση πολλαπλών πυλών δήλωσης στοιχείων σχετικών με την εργασία
•

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

•

ΟΠΣ ΣΕΠΕ

•

ΟΠΣ ΕΦΚΑ

o

Πολλαπλές καταχωρήσεις - δηλώσεις για παρόμοια και αλληλεπικαλυπτόμενα στοιχεία

•

'Έλλειψη αποτελεσματικής διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης των
ροών απασχόλησης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της
ασφάλισης (ΟΠΣ ΕΦΚΑ).

•

Αδυναμία διασταύρωσης δηλωθέντων στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

•

Πολλαπλά κωδικολόγια για συναφή αντικείμενα στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα της
Δημόσιας Διοίκησης, με βασικότερο αυτό των ειδικοτήτων των εργαζόμενων.

•

Μεγάλος φόρτος επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις για την υποβολή δηλώσεων ωραρίου (αρχικές και
τροποποιήσεις) χωρίς ανταποδοτικό όφελος.

•

Υπάρχει αναγκαιότητα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ να έχουν πρόσβαση σε
ομογενοποιημένα στοιχεία εργασίας και ασφάλισης με σκοπό την αποτελεσματικότερη πάταξη της
αδήλωτης / υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής / εισφοροαποφυγής.

•

Μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας οι οποίες δεν έχουν εκτεταμένες
δυνατότητες επένδυσης σε εργαλεία και λύσης πληροφορικής και μηχανογράφησης.
6.7.2 Αναμενόμενα Οφέλη
Τα αναμενόμενα οφέλη από το παρόν έργο είναι:
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•

•
•
•
•
•

Η ψηφιακά επεξεργάσιμη μορφή των δηλώσεων ωραρίου/τροποποίησης ωραρίου θα περιέχει
αξιοποιήσιμα στοιχεία για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων και τον άμεσο εντοπισμό
περιπτώσεων υποδηλωμένης εργασίας και υπο- ανασφάλιστης εργασίας.
Μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης.
Ομογενοποιημένες και με μεγαλύτερη συνοχή πηγές δεδομένων για τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας.
Ενιαία λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων ενδιαφέροντος στο περιβάλλον
φιλοξενίας του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ.
Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΣΕΠΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ.
Διάθεση δυνατοτήτων μηχανογραφημένης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορεί να
το αξιοποιήσει όποια επιχείρηση το επιθυμεί χωρίς κόστος για αυτήν.

6.8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.8.1 Εισαγωγή
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα εξής δυο επιμέρους αντικείμενα:
•
•

Αντικείμενο 1: Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης
Αντικείμενο 2: Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ
6.8.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου
6.8.2.1
Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης
Μέχρι σήμερα το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της απασχόλησης και ροών εργασίας
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της ασφάλισης, ΟΠΣ ΕΦΚΑ, δεν
διαλειτουργούν στον επιθυμητό βαθμό. Το αποτέλεσμα είναι η πληροφορία η οποία αφορά την
ασφάλιση να καταχωρείται πρωτογενώς στο σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω της υποβολής των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καταχωρούμενα εκεί
στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίες αφορούν την
Απασχόληση. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αποκατάσταση πλήρους
διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των
στοιχείων των ΑΠΔ και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση
του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την
ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και - τελικά
- θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Επιπροσθέτως,
στο πλαίσιο της δράσης - και για να καταστεί εφικτή η ζητούμενη διαλειτουργικότητα - θα προηγηθεί
μελέτη ομογενοποίησης κωδικολογίων για έννοιες που χρησιμοποιούνται και από τα δύο
συστήματα, με βασικότερο αυτό των ειδικοτήτων. Τέλος, θα μελετηθεί η επέκταση της νέας, ενιαίας
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ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης ώστε να καταστεί εφικτή η τροφοδότηση μέσω αυτής
και των στοιχείων για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της
εργασίας (απασχόληση - ασφάλιση - φορολογία) σε ενιαία ροή.
6.8.2.2

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν πέντε έτη λειτουργίας το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται ότι χρίζει σημαντικών αναβαθμίσεων με γνώμονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,
την πιο στοχευμένη υποβοήθηση του ελεγκτικού μηχανισμού και την καλύτερη ενσωμάτωσή του
στο υπόλοιπο οικοσύστημα πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου. Σε ότι αφορά το τελευταίο
ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ. Επίσης, η βασική
πηγή δεδομένων για την στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μέσω
της προτεινόμενης αναβάθμισης θα βελτιωθεί σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, γεγονός το οποίο θα συνδράμει σημαντικά στην καταπολέμηση της
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.
6.8.2.3

Πακέτα Εργασίας

Τα πακέτα εργασίας του παρόντος έργου είναι τα εξής:
➢ Εκπόνηση Επιχειρησιακής και Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης.
➢ Εκπόνηση Μελέτης υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων
παρακολούθησης απασχόλησης και ασφάλισης.
➢ Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας.
➢ Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης
o Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και προσθήκη νέων.
o Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ και προσθήκη νέων.
o Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.
o Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα.
o Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
o Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ δεδομένων μεταξύ ΟΠΣ -ΕΦΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ.
o Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την προσθήκη
δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ.
o Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
o Εμπλουτισμός δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Ανάλυσης Ρίσκου του ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
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➢ Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ
o Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud
o Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του θεσμού
Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού Ωραρίου
o Μηχανισμός υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των ψηφιακών
εφαρμογών στο πεδίο της αγοράς εργασίας
➢ Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης.
➢ Υπηρεσίες Πιλοτικής.
➢ Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας.
➢ Υπηρεσίες Δημοσιότητας.
6.8.3 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου
6.8.3.1

Εκπόνηση Επιχειρησιακής και Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης

Στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη χαρτογράφησης υφιστάμενης κατάστασης
και αποτύπωσης των επιχειρησιακών απαιτήσεων / αναγκών που υπάρχουν, για την τήρηση των
χαρακτηριστικών της ΑΠΔ. Θα αφορά κυρίως την καταγραφή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
για τις υποχρεώσεις δήλωσης χαρακτηριστικών της ΑΠΔ που αντιστοιχούν ή συσχετίζονται με
χαρακτηριστικά που τηρούνται σε διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα δημιουργηθεί εξαντλητική αναφορά για το σύνολο των χαρακτηριστικών
της ΑΠΔ και πως αυτά συσχετίζονται με διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αντικείμενο της μελέτης είναι
να καθοριστούν τυχόν τροποποιήσεις σε διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθώς και δημιουργία νέων
διαδικασιών όπου κριθεί απαραίτητο για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας καθώς και της
ασφαλιστικής κάλυψής της με γνώμονα τον εξορθολογισμό της αποτύπωσης των χαρακτηριστικών
που εμπεριέχονται στην ΑΠΔ. Η μελέτη θα καταλήγει σε αναλυτικό κατάλογο από το σύνολο των
χαρακτηριστικών της ΑΠΔ και πως αυτά συσχετίζονται με χαρακτηριστικά που τηρούνται σε
διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή/και σε νέες διαδικασίες που θα χρειαστεί να δημιουργηθούν.
Επιπλέον βασική απαίτηση είναι για κάθε ένα χαρακτηριστικό να προκύπτουν τα εξής:
•

Εάν υπάρχει αντιστοίχιση με χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είτε υπάρχοντα είτε
νέα.

•

Προβλεπόμενες διαδικασίες τήρησης εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είτε υπάρχουσες είτε νέες.

•

Υποχρεωτική ταύτιση κατά την υποβολή της ΑΠΔ με χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.

•

Σε περίπτωση μη υποχρεωτικής ταύτισης αλλά συσχέτισης με χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να αποτυπωθούν τυχόν διαδικασίες ή μέθοδοι αντιπαραβολής ή δικαιολόγησης καθώς
και μέθοδοι παρακολούθησης σε επίπεδο διερεύνησης ρίσκου.
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Η μελέτη θα καταδείξει τις απαιτήσεις εμπλουτισμού των υπαρχόντων διαδικασιών που γίνονται
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τους σκοπούς της πληρότητας του υπολογισμού – προσυμπλήρωσης –
αντιπαραβολής με την ΑΠΔ για την υποβολή της ΑΠΔ. Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης, θα πρέπει
να διερευνηθεί ενδελεχώς ο τρόπος χειρισμού σε επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο των διαφορών
που θα προκύπτουν από δηλώσεις ΑΠΔ σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που θα προκύπτουν από το
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Η μελέτη θα καταλήγει σε συμπεράσματα για την ανάγκη θεσμικής και νομοθετικής θωράκισης των
όποιων επιχειρησιακών αναγκών και δυνατοτήτων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα νομοθέτησης
ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επιπροσθέτως θα πρέπει στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης να διερευνηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης
της ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης η οποία θα προκύψει ως αποτέλεσμα του
παρόντος έργου, ώστε να επεκταθεί με τρόπο κατάλληλο για να συμπεριλάβει και τα δεδομένα
φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επέκταση δεν αποτελεί αντικείμενο του
έργου, παρά μόνο ως προς την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εφικτότητας και βασικών
σχεδιαστικών αρχών αυτής.

6.8.3.2
Εκπόνηση Μελέτης υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων μεταξύ πληροφοριακών
συστημάτων παρακολούθησης απασχόλησης και ασφάλισης
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα πρέπει να διερευνηθούν, να εντοπιστούν και να εξεταστούν
όλες οι περιπτώσεις εφαρμογής διαφορετικών Κωδικολογίων μεταξύ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΟΠΣ ΕΦΚΑ για
τα ίδια εννοιολογικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο ευρύτερο αντικείμενο παρακολούθησης των
στοιχείων της ΑΠΔ.
Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η διερεύνηση του συνόλου των πληροφοριών που τηρούνται στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα οποία υπάρχει εννοιολογική αντιστοίχιση με στοιχεία που εμπεριέχονται στις
ΑΠΔ. Για το σύνολο των πληροφοριών που θα εντοπιστούν θα πρέπει η μελέτη να περιέχει:
➢
o
o
o
o

Αναλυτική καταγραφή τρέχουσας κατάστασης:
Αναλυτική αποτύπωση κωδικολογίων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
Αναλυτική αποτύπωση διαδικασιών τήρησης και λειτουργικότητας των εν λόγω Κωδικολογίων.
Αναλυτική αποτύπωση αξιοποίησης συνολικά των δεδομένων των κωδικολογίων.
Αναλυτική αποτύπωση των αναγκών που απαιτείται να καλύπτουν τα εν λόγω κωδικολόγια και δεν
δύναται να καλύπτουν με την υπάρχουσα δομή τους.
➢ Αναλυτική περιγραφή μεθόδου υιοθέτησης κοινών κωδικολογίων:
o Αναλυτική αποτύπωση των απαιτήσεων που θα καλύπτουν τα κοινά κωδικολόγια είτε σε
υπάρχουσες ανάγκες είτε νέες που θα δημιουργηθούν με την υιοθέτηση των κοινών κωδικολογίων.
o Αναλυτική αποτύπωση κωδικολογίων που θα υιοθετηθούν.:
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Η αποτύπωση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα κωδικολόγια που θα υπάρχουν στην κοινή δράση.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν αντιστοιχήσεις με υπάρχοντα κωδικολόγια θα πρέπει να
αποτυπωθούν αναλυτικά.
o Αναλυτική αποτύπωση των διαδικασιών μετάβασης.
Η αποτύπωση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τις διαδικασίες τήρησης - μετάβασης – ενσωμάτωσης
κοινών κωδικολογίων και διατήρησης της ιστορικότητας των δεδομένων ή αναλυτική αποτύπωση
της επίδρασης ανάλογα με το πλαίσιο προσαρμογής που θα αποφασιστεί.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης θα πρέπει να εξεταστούν κατ’ ελάχιστον :
➢ τα κωδικολόγια που σχετίζονται με το Άτομο – Εργαζόμενο – Ασφαλισμένο,
➢ τα κωδικολόγια που σχετίζονται με την Οικονομική Δραστηριότητα – Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας,
➢ τα κωδικολόγια που σχετίζονται με την Ειδικότητες Επαγγελμάτων.
Στο πλαίσιο της μελέτης δύναται να εξεταστούν δυνατότητες υιοθέτησης κωδικολογίων που
υφίστανται ήδη ή υιοθέτησης νέων ανάλογα με τις ανάγκες που θα καταγραφούν.

6.8.3.3

Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας

6.8.3.3.1

Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του θεωρητικού μελετητικού σκέλους του έργου (6.8.3.1 Εκπόνηση
Επιχειρησιακής και Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης & 6.8.3.2 Εκπόνηση Μελέτης υιοθέτησης
κοινών Κωδικολογίων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης απασχόλησης και
ασφάλισης), ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει το Παραδοτέο Π3. Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και
Διαλειτουργικότητας.
Η Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποιείται από τον Ανάδοχο αμέσως
μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου ή/και όποτε κρίνεται από την ΕΠΠΕ αναγκαίο, ώστε
ανά πάσα στιγμή έως και την ολοκλήρωση να υπάρχει η ορθή και αναλυτική τεκμηρίωση όλου του
έργου.
Κατά τη διάρκεια κατάρτισης της Μελέτης θα προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο επακριβώς οι
προτεραιότητες της υλοποίησης (ιεραρχημένοι και διακριτοί χρονισμοί και διάρθρωσή τους)
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των εμπλεκόμενων στο έργο Υπηρεσιών ώστε οι
Υπηρεσίες να προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
➢ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα
περιγράφονται αναλυτικά στο ΣΔΠΕ θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο
σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και
τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

o
o

o

κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το
περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου:
Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου
Επικαιροποιημένη Ομάδα Έργου
Σχέδιο Επικοινωνίας
Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου
Διαχείριση Θεμάτων
Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων
Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας
Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων
Διαχείριση Αλλαγών
Διοικητική Πληροφόρηση.
Καταγραφή, αξιολόγηση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα Λειτουργίας.
Μοντελοποίηση διαδικασίας υλοποίησης / Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. Απαιτείται
αναφορά στη σχετική μεθοδολογία (π.χ. Rational Unified Process, Agile,κλπ.) με την οποία θα είναι
συμβατή η διαδικασία υλοποίησης των Υποσυστημάτων του Έργου.
Οριστικοποίηση και ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του
Έργου, αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της σύμβασης, της διακήρυξης και της
προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
Προσδιορισμός και προσαρμογή των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται
για την ορθή λειτουργία του συστήματος. Τήρηση ισχύοντος νομικού πλαισίου και πρόβλεψη για
μελλοντικές αλλαγές διαδικασιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Φορέα Λειτουργίας.
Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές
προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση - προτεινόμενο σχεδιασμό.
Μεθοδολογία Ελέγχου και Σενάρια Ελέγχου όπως αυτά εξειδικεύονται στην συνέχεια.
Πλάνο Ενεργειών για την Μελέτη Ασφάλειας του Συστήματος όπως αυτή εξειδικεύεται στην
συνέχεια.
Μεθοδολογία υλοποίησης διαλειτουργικότητας.
Οριστικοποίηση και αποσαφήνιση όλων των ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό του έργου Ενιαία
Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ όπως θα διαμορφωθεί κατά
την ενσωμάτωση των νέων λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο Έργο, όπως:
Η τελική αρχιτεκτονική του.
Η ανάλυση απαιτήσεων όλων των νέων Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος (π.χ.
διαδικασίες, αναγκαίες διαδικασίες, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού
ελέγχου, διασυνδέσεις κλπ.).
Οι απαιτήσεις χρηστών. Η συλλογή των απαιτήσεων χρηστών θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη
του Αναδόχου ακολουθώντας διαδικασία συνεντεύξεων με χρήστες που θα αντιπροσωπεύουν
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επαρκώς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι οποίοι θα υποδειχτούν από τα αρμόδια στελέχη του Φορέα
Λειτουργίας και θα βασιστεί στις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
o Προσδιορισμός κατηγοριών χρηστών και αναλυτική καταγραφή των ρόλων και αρμοδιοτήτων για
κάθε Λειτουργική Περιοχή ξεχωριστά.
o Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός των υποσυστημάτων του έργου, όπως διαγράμματα οντοτήτων
– ροών (entity relationship diagrams), ρόλοι χρηστών, προβλήματα διασυνδέσεων εφαρμογών,
χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων, κλπ.
Στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου, συγκεκριμένα θέματα, εκτός των ανωτέρω θα
εξειδικευτούν περαιτέρω. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:
o Μεθοδολογία Ελέγχου και Σενάρια Ελέγχου όπως αυτά εξειδικεύονται στην συνέχεια
o Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος
6.8.3.3.1.1

Σενάρια Ελέγχου

Τα σενάρια ελέγχου που θα προετοιμάσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να συνοψίζουν τις επιχειρησιακές
διαδικασίες ανά Λειτουργική Περιοχή, θα πρέπει να αντιστοιχίζονται με τις απαιτήσεις
(requirements) της Ανάλυσης Απαιτήσεων και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
δοκιμαστικά δεδομένα (test data).
Τα σενάρια ελέγχου θα επικαιροποιούνται και θα πρέπει να εξειδικευτούν κατά τη Φάση 2
«Ανάπτυξη Συστήματος» του Έργου.
Η εφαρμογή των σεναρίων θα γίνεται με την εκτέλεση των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που
αποτελούν επιμέρους λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα
συγκεκριμένο κομμάτι της λειτουργικότητας της κάθε λειτουργικής περιοχής.
Οι Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases) θα καλύπτουν τη συμμόρφωση με τις λειτουργικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτές θα εξειδικευτούν στην ανάλυση απαιτήσεων των
συστημάτων στο πλαίσιο της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής του Έργου.
Ο τρόπος παρουσίασης των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που αποτελούν επιμέρους
λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της
λειτουργικότητας της κάθε Λειτουργικής Περιοχής, θα είναι δομημένος και συστηματικός και θα
ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλες τις Λειτουργικές περιοχές.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει στο παραδοτέο Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής, το αρχικό
σύνολο των σεναρίων ελέγχου και συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
κατά την εκτέλεσή τους. Οι έλεγχοι, που θα περιγράφονται στο παραδοτέο δεν θα είναι δεσμευτικοί.
Θα μπορούν να επεκταθούν, με την προσθήκη νέων, οι οποίοι όμως θα είναι σύμφωνοι με τις
αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις που θα έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της Ανάλυσης
Απαιτήσεων του Έργου.
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6.8.3.3.1.2

Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος

Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Ασφάλειας που ακολουθείται στο G-Cloud, στο
πλαίσιο της Μελέτης Ασφάλειας, θα πρέπει να προσδιορίσει την Πολιτική Ασφάλειας η οποία θα
εφαρμοστεί καθώς και να εκπονήσει Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας του Συστήματος.
Η Μελέτη Ασφάλειας, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και προδιαγραφές για την ασφάλεια
του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και για την προστασία και ακεραιότητα των δεδομένων της
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να προδιαγραφούν όλα
τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβασιμότητας των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, θα πρέπει να προδιαγραφεί η κατάλληλη πολιτική, ώστε να εξασφαλιστούν τα
παρακάτω:
➢ Ταυτοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας
ανταλλαγής δεδομένων.
➢ Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη.
➢ Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην
υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων είναι απαραίτητη η
χρήση μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και αποτροπής
επιθέσεων δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη
καταστροφή δεδομένων, κλπ.).
➢ Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. Η πληροφορία θα
διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι. Η πιστοποίηση της
δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων, που είναι και το
διεθνές de facto standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται
όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων.
➢ Διαθεσιμότητα (availability): το σύστημα και τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν
απαιτείται.
➢ Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να
αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων.
➢ Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε
να μπορούν να ελεγχθούν.
➢ Δυνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να
μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε.
➢ Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση
ή τροποποίηση κάθε δεδομένου.
Ειδικότερα, η Μελέτη Ασφάλειας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
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➢ Penetration Testing – Vulnerability Assessment: Έλεγχος του δικτύου από το Internet και από το
εσωτερικό του Φορέα Λειτουργίας με τα δικαιώματα ενός απλού χρήστη, εντοπισμός των κενών
ασφαλείας και των πιθανών σημείων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημιουργία αναλυτικής
αναφοράς για τα προβλήματα ασφαλείας και τις προτάσεις για τη διόρθωσή τους. Θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο hardening των διακομιστών και του λογισμικού που φιλοξενούν καθώς
και στην αποτροπή επιθέσεων που βρίσκονται στη λίστα OWASP Top 10 όπως αυτή θα ισχύει κατά
την περίοδο εκπόνησης της μελέτης.
➢ IT Structure Analysis, Risk Analysis, Security Plan, Security Policy: Ανάλυση του δικτύου και των
συστημάτων και καθορισμός των υπηρεσιών που προσφέρονται, ανάλυση των κινδύνων που
διατρέχει κάθε σύστημα, δημιουργία μελέτης ασφάλειας με προτάσεις για τη δημιουργία ασφαλούς
δικτύου, πρόταση πολιτικής ασφαλείας του δικτύου, Risk Management, Classification Management,
δημιουργία δομών monitoring – auditing.
➢ Incident Response Planning: Δημιουργία Incident Response Team, καθορισμός ρόλων, σχεδιασμός
αντίδρασης σε κάθε ενδεχόμενη απειλή. Ειδικά για τους σκοπούς του Μηχανισμού υποστήριξης στο
πλαίσιο των ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της αγοράς εργασίας (βλέπε Παράγραφο 6.8.3.5.3)
απαιτείται η μελέτη για την εγκατάσταση εργαλείου ανοιχτού τύπου Εκτεταμένης Ανίχνευσης &
Απόκρισης που θα υποστηρίζει το μοντέλο MDR (Managed Detection & Response) και στο σύνολό
του όλο τον κύκλο ζωής αναγνώρισης και αντιμετώπισης απειλών, και θα αναλύεται στα στάδια:
Συλλογή (Collect), Εντοπισμός (Detect), Έρευνα (Investigate) και Απόκριση (Respond). Στην παρούσα
μελέτη ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει το επιλεχθέν εργαλείο, την μεθοδολογία και τις
διαδικασίες εφαρμογής του, τα οποία θα υλοποιήσει στις επόμενες φάσεις του έργου.

6.8.3.3.2

Εκπόνηση Μελέτης Διαλειτουργικότητας

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη
πρακτικής διασύνδεσης και αποκατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο
συστημάτων (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - ΟΠΣ ΕΦΚΑ) ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων
των ΑΠΔ ή / και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Επίσης θα μελετηθεί η επέκταση της νέας, ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης με
τα άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου για την οριζόντια αξιοποίηση των συγκεκριμένων
επιχειρησιακών δεδομένων ώστε να καταστεί εφικτή η τροφοδότηση μέσω αυτής και των στοιχείων
για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της εργασίας
(απασχόληση - ασφάλιση - φορολογία) σε ενιαία ροή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Μελέτη Διαλειτουργικότητας. Στο πλαίσιο
εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει λεπτομερώς τις
προδιαγραφές της Λειτουργικής Περιοχής Διαλειτουργικότητας, τόσο επιχειρησιακά, όσο και
τεχνολογικά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει σαφώς, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
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➢ τους αποδέκτες των υπηρεσιών και το εύρος των στοιχείων που θα λαμβάνουν.
➢ τον τρόπο χρήσης και τη συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών.
➢ το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής.
➢ τον τρόπο για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα.
➢ τον τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων.
➢ την τεχνολογία αποστολής/ λήψης των πληροφοριών (τεχνολογία webservices, πρωτόκολλα
επικοινωνιών, μορφή μεταδεδομένων, κλπ.).
➢ τη μορφή των πληροφοριών (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/ δεδομένων και της μεταπληροφορίας/ δεδομένων).
6.8.3.4
Υλοποίηση – Λειτουργικές Απαιτήσεις για την Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία
Συστήματος Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης
6.8.3.4.1
νέων

Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και προσθήκη

Στα πλαίσια του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές σε υφιστάμενες
οντότητες και διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που επηρεάζουν την υποβολή της ΑΠΔ ή η προσθήκη
νέων.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές σε οντότητες και
διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που θα προκύψει να επηρεάζουν την υποβολή της ΑΠΔ.
Επιχειρησια
κή
Διαδικασία

Διαδικασία
ΕΡΓΑΝΗ

Πρόσληψη
Ασφαλισμέν
ου

Ε3
Αναγγελία
Πρόσληψης

ΑΠΔ για απασχολούμενο με αναφορά στα στοιχεία της
αναγγελίας

Οικειοθελής
Αποχώρηση

Ε5
Αναγγελία
Οικειοθελούς
Αποχώρησης

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο έως και την ημερομηνία
αποχώρησης

Ε6ΧΠ,
Ε6ΜΠ
Καταγγελία
Σύμβασης

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο έως και την ημερομηνία
απόλυσης

Απόλυση

ΠΣ

Αφορά ΑΠΔ

ΑΠΔ σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του εντύπου.

ΑΠΔ σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του εντύπου.
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Λήξη
Σύμβασης

Ε7
Λήξη
Σύμβασης
Ορισμένου
Χρόνου

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο έως και την ημερομηνία
απόλυσης

Δήλωση
υπερωριών

Ε8
Δήλωση
Υπερωριών

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο με ειδικό τύπο αποδοχών.

Άδειες

Οργάνωση
Χρόνου Εργασίας

ΑΠΔ στην εμπρόθεσμη υποβολή του εντύπου για άδειες
άνευ αποδοχών για το διάστημα της άδειας άνευ
αποδοχών επειδή δεν προκύπτουν εισφορές

ΑΠΔ σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του εντύπου.

Σε περίπτωσης εκπρόθεσμης δήλωσης για άδειες άνευ
αποδοχών (μετά την δημιουργία της ΑΠΔ) θα
δημιουργείται ακυρωτική ΑΠΔ .
Ασθένεια

Αλλαγή
Παραρτήμα
τος
Απασχόλησ
ης

Οργάνωση
Χρόνου Εργασίας

ΑΠΔ για απασχολούμενο με ειδικό τύπο αποδοχών.

Μέσω
των
διάφορων
δηλώσεων του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ

ΑΠΔ Παραρτήματος

Σε περίπτωσης εκπρόθεσμης (μετά την δημιουργία της
ΑΠΔ) θα τροποποιείται η ΑΠΔ για το διάστημα που έχει ήδη
υποβληθεί με την νέα εικόνα του ειδικού τύπου αποδοχών
για το διάστημα της ασθένειας

Για το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω ενδεικτικά, καθώς και τυχόν άλλων
που θα απαιτηθούν ή θα προκύψουν στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, θα υλοποιηθούν όλες οι
απαραίτητες προσαρμογές είτε στις σχετικές δομές δεδομένων είτε στις σχετικές διαδικασίες
λειτουργικότητας του συστήματος που σχετίζονται με προθεσμίες και δυνατότητες υποβολής.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές σε οντότητες και
διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που θα προκύψει να επηρεάζουν την υποβολή της ΑΠΔ.
Επιχειρησιακή

Διαδικασία ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Αφορά ΑΠΔ

Νέα διαδικασία η οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους ποσά για τον
υπολογισμό του τελικού ποσού

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο
με ειδικό τύπο αποδοχών.

Διαδικασία
Δήλωση
Δώρου Πάσχα
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Δήλωση
Δώρου
Χριστουγέννω
ν

Νέα διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει όλα
τα επί μέρους ποσά για τον υπολογισμό του
τελικού ποσού

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο
με ειδικό τύπο αποδοχών.

Δήλωση
Επιδόματος
Αδείας

Νέα διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει όλα
τα επί μέρους ποσά για τον υπολογισμό του
τελικού ποσού

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο
με ειδικό τύπο αποδοχών.

Δήλωση bonus

Νέα διαδικασία η οποία θα θα πρέπει να
περιλαμβάνει ποσό και περίοδο αναφοράς

ΑΠΔ για τον απασχολούμενο
με ειδικό τύπο αποδοχών.

Δήλωση
Επιδότησης

Νέα διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις Εργοδότη &
ασφαλισμένου

Τροποποίηση
Ασφαλιστικών
Στοιχείων

Συμπερίληψη στις διαδικασίες Μεταβολών
των σχετικών με ΑΠΔ Χαρακτηριστικών

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής
δημιουργείται
τροποποιητική ΑΠΔ

Για το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω ενδεικτικά καθώς και τυχόν άλλων
που θα απαιτηθούν ή θα προκύψουν στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής θα υλοποιηθούν όλες οι
απαραίτητες δομές δεδομένων και διαδικασίες λειτουργικότητας του συστήματος που σχετίζονται
με προθεσμίες και δυνατότητες υποβολής .
6.8.3.4.2
νέων

Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ και προσθήκη

Στα πλαίσια του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές σε υφιστάμενες
οντότητες και διαδικασίες του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ που επηρεάζουν την υποβολή της ΑΠΔ ή η προσθήκη
νέων.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές σε οντότητες και
διαδικασίες του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ που θα προκύψει να επηρεάζουν την υποβολή της ΑΠΔ.
Επιχειρησιακή
Διαδικασία

Διαδικασία ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Αφορά

Τήρηση
και
συντήρηση
κωδικοποίησης και
ρυθμίσεων
ΑΠΔ

Τακτική
Ενημέρωση
των Δεδομένων που
αφορούν
την
κωδικοποίηση και τις

Δεδομένα ρυθμίσεων βάσει των οποίων
γίνεται η διαδικασία του κύκλου υποβολής και
τήρησης δεδομένων ΑΠΔ. Ακόμα, αφορά την
διάχυση κωδικοποιήσεων όπου απαιτηθεί στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου.

[152]

22PROC011632522 2022-11-18
Κοινών
Επιχειρήσεων

ρυθμίσεις
που
σχετίζονται με την ΑΠΔ

Οικονομική
Καρτέλα Εργοδότη
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση
οικονομικών
γεγονότων

Την εικόνα του εργοδότη για τις τρέχουσες
εισφορές. Προκύπτουν προσαρμογές λόγω της
ενσωμάτωσης τροποποιητικής ΑΠΔ που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.

Ασφαλιστική
Ιστορία Μισθωτών
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση
Ασφαλιστικής Ιστορίας

Αναπροσαρμογή των οντοτήτων που αφορούν
την ασφαλιστική ιστορία λόγω των νέων
χαρακτηριστικών που θα προκύψουν μετά από
την τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και
Διαλειτουργικότητας

Έλεγχος Κανονικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Έλεγχος Κανονικής ΑΠΔ

Τροποποιήσεις που θα προέλθουν λόγω της
διασταύρωσης δεδομένων ΑΠΔ με τα στοιχεία
της ΕΡΓΑΝΗ. Νέοι έλεγχοι λόγω τροποποίησης
των χαρακτηριστικών της ΑΠΔ.

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου Κανονικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου Κανονικής ΑΠΔ

Τροποποίηση προειδοποιήσεων και λαθών
ΑΠΔ λόγω αλλαγών στην διαδικασία ελέγχου.
Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής
Κανονικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής Κανονικής
ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής
Κανονικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ

Έλεγχος
Συμπληρωματικής

Έλεγχος
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Τροποποιήσεις που θα προέλθουν λόγω της
διασταύρωσης δεδομένων ΑΠΔ με τα στοιχεία
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ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

της ΕΡΓΑΝΗ. Νέοι έλεγχοι λόγω τροποποίησης
των χαρακτηριστικών της ΑΠΔ.

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Τροποποίηση προειδοποιήσεων και λαθών
ΑΠΔ λόγω αλλαγών στην διαδικασία ελέγχου.
Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ

Έλεγχος
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Έλεγχος
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας μέσω της
οποίας θα επιτρέπεται η τροποποίηση
ασφάλισης που έχει ήδη υποβληθεί για
συγκεκριμένη περίοδο. Θα εξεταστεί η
ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών που
πεδίων που αφορά την τεκμηρίωση της
τροποποίησης (Κωδικός τεκμηρίωσης)

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας μέσω της
οποίας θα επιτρέπεται η αποτύπωση των
αποτελεσμάτων ελέγχου της τροποποίησης
ασφάλισης που έχει ήδη υποβληθεί για
συγκεκριμένη περίοδο.
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Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ για την νέα
διαδικασία.

Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ για την νέα διαδικασία.

Διαχείριση
υποβολής
εκπρόθεσμης ΑΠΔ
Κοινών
Επιχειρήσεων

Υποβολή Εκπρόθεσμης
ΑΠΔ

Τον έλεγχο, την αποτύπωση, την ενημέρωση
στοιχείων υποβολής και αποδεικτικού
υποβολής εκπρόθεσμης ΑΠΔ.

Τήρηση
και
συντήρηση
κωδικοποίησης και
ρυθμίσεων
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Τακτική
Ενημέρωση
των Δεδομένων που
αφορούν
την
κωδικοποίηση και τις
ρυθμίσεις
που
σχετίζονται με την ΑΠΔ

Δεδομένα ρυθμίσεων βάσει των οποίων
γίνεται η διαδικασία του κύκλου υποβολής και
τήρησης δεδομένων ΑΠΔ. Ακόμα, αφορά την
διάχυση κωδικοποιήσεων όπου απαιτηθεί στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου.

Οικονομική
Καρτέλα Εργοδότη
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση
οικονομικών
γεγονότων

Την εικόνα του εργοδότη για τις τρέχουσες
εισφορές. Προκύπτουν προσαρμογές λόγω της
ενσωμάτωσης τροποποιητικής ΑΠΔ που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.

Ασφαλιστική
Ιστορία Μισθωτών
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση
Ασφαλιστικής Ιστορίας

Αναπροσαρμογή των οντοτήτων που αφορούν
την ασφαλιστική ιστορία λόγω των νέων
χαρακτηριστικών που θα προκύψουν μετά από
την τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και
Διαλειτουργικότητας

Έλεγχος Κανονικής
ΑΠΔ

Έλεγχος Κανονικής ΑΠΔ

Τροποποιήσεις που θα προέλθουν λόγω της
διασταύρωσης δεδομένων ΑΠΔ με τα στοιχεία
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Οικοδομοτεχνικών
Έργων

της ΕΡΓΑΝΗ. Νέοι έλεγχοι λόγω τροποποίησης
των χαρακτηριστικών της ΑΠΔ.

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου Κανονικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου Κανονικής ΑΠΔ

Τροποποίηση προειδοποιήσεων και λαθών
ΑΠΔ λόγω αλλαγών στην διαδικασία ελέγχου.
Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής
Κανονικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής Κανονικής
ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής
Κανονικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ

Έλεγχος
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Έλεγχος
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Τροποποιήσεις που θα προέλθουν λόγω της
διασταύρωσης δεδομένων ΑΠΔ με τα στοιχεία
της ΕΡΓΑΝΗ. Νέοι έλεγχοι λόγω τροποποίησης
των χαρακτηριστικών της ΑΠΔ.

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Τροποποίηση προειδοποιήσεων και λαθών
ΑΠΔ λόγω αλλαγών στην διαδικασία ελέγχου.
Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής
Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ
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Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων
Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής
Συμπληρωματικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ

Έλεγχος
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Έλεγχος
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας μέσω της
οποίας θα επιτρέπεται η τροποποίηση
ασφάλισης που έχει ήδη υποβληθεί για
συγκεκριμένη περίοδο. Θα εξεταστεί η
ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών που
πεδίων που αφορά την τεκμηρίωση της
τροποποίησης (Κωδικός τεκμηρίωσης)

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Αποτύπωση
Αποτελεσμάτων
Ελέγχου
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας μέσω της
οποίας θα επιτρέπεται η αποτύπωση των
αποτελεσμάτων ελέγχου της τροποποίησης
ασφάλισης που έχει ήδη υποβληθεί για
συγκεκριμένη περίοδο.

Ενημέρωση
Στοιχείων
Υποβολής
Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Ενημέρωση Στοιχείων
Υποβολής
Τροποποιητικής ΑΠΔ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων υποβολής
με το portal της ΕΡΓΑΝΗ για την νέα
διαδικασία.

Ενημέρωση
Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ενημέρωση Στοιχείων
Αποδεικτικού
Υποβολής

Ηλεκτρονική
ανταλλαγή
στοιχείων
αποδεικτικού υποβολής με το portal της
ΕΡΓΑΝΗ για την νέα διαδικασία.
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Τροποποιητικής
ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων
Διαχείριση
υποβολής
εκπρόθεσμης ΑΠΔ
Οικοδομοτεχνικών
Έργων

Υποβολή Εκπρόθεσμης
ΑΠΔ

Τον έλεγχο, την αποτύπωση, την ενημέρωση
στοιχείων υποβολής και αποδεικτικού
υποβολής εκπρόθεσμης ΑΠΔ.

Οι παραπάνω λειτουργικότητες θα αναλυθούν κατά την εκπόνηση της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
και Διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αποτυπωθεί σε λεπτομέρεια οι προσαρμογές και οι
επεκτάσεις του υφιστάμενου λογισμικού εφαρμογών.

6.8.3.4.3
Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης
ΑΠΔ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Στα πλαίσια του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι
μηχανισμοί συγκέντρωσης και προσυμπλήρωσης χαρακτηριστικών της ΑΠΔ από στοιχεία του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ. Παρατίθεται ακολούθως η τρέχουσα λίστα χαρακτηριστικών της ΑΠΔ:
1.

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

2.

ΚΑΔ

3.

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ

4.

Α.Μ.Κ.Α.

5.

ΕΠΩΝΥΜΟ

6.

ΟΝΟΜΑ

7.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

8.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

9.

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

10.

Α.Φ.Μ.

11.

ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

12.

ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

13.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
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14.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

15.

ΕΙΔ.ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΦΑΛ.

16.

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

17.

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

18.

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

19.

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

20.

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

21.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

22.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

23.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

24.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

25.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

26.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

27.

ΕΠΙΔΟΤ. ΑΣΦΑΛ. (ΠΟΣΟ)

28.

ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔ. %

29.

ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔ. (ΠΟΣΟ)

30.

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να γίνει συσχετισμός των προαναφερθέντων στοιχείων που
απαιτούνται για την υποβολή της ΑΠΔ με τα στοιχεία που θα αντλούνται από τις διαδικασίες του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.
Ο συσχετισμός των περιεχομένων της ΑΠΔ με τα χαρακτηριστικά διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα
πρέπει να οδηγεί σε διαδικασίες προσυμπλήρωσης ΑΠΔ για τεχνική «εκμετάλλευση» της
προσυμπλήρωσης είτε με την μορφή της αυτόματης συμπλήρωσης είτε με την μορφή της
αντιπαραβολής της προς υποβολή από τον εργοδότη με «πρότυπη – υπολογιζόμενη» ΑΠΔ.
Ο μηχανισμός που θα δημιουργηθεί θα επιτρέπει είτε την αυτόματη δημιουργία
προσυμπληρωμένης ΑΠΔ με βάση ένα προκαθορισμένο πλαίσιο που θα έχει οριστεί είτε την ad-hoc
εκ νέου προσυμπλήρωση σε περιπτώσεις μεταβολών διαδικασιών που οδηγούν σε μεταβολή της
προσυμπλήρωσης ΑΠΔ.
Ο μηχανισμός θα είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών
που υποβάλλονται και τηρούνται σε υπάρχουσες είτε νέες διαδικασίες εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ενώ θα
εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συγχώνευσης και επεξεργασίας δεδομένων με στόχο την
δημιουργία προσυμπλήρωσης ΑΠΔ με τα χαρακτηριστικά που θα δύναται να εμπεριέχει.
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Μέρος του μηχανισμού αποτελεί και η δημιουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών
επανεκτέλεσης της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ
στο πλαίσιο οποιασδήποτε λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ απαιτηθεί.
6.8.3.4.4

Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποβολής ΑΠΔ ο οποίος θα εξυπηρετεί κατ’
ελάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες, με την τελική λίστα να διαμορφώνεται σε επίπεδο Μελέτης
Εφαρμογής:
➢ Δυνατότητα υποβολής Κανονικής Δήλωσης
➢ Δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής Δήλωσης
➢ Δυνατότητα υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης

Το σύστημα υποβολής θα προσφέρει κατ’ ελάχιστον τις δυνατότητες:
➢

Δημιουργία Περιόδου Υποβολής

➢

Συμπλήρωσης Δήλωσης, με μία από τις παρακάτω μορφές:

o

Εξατομικευμένη

o

Με αρχείο

o

Με προσυμπλήρωση

o

Βάσει προηγούμενης

➢

Έλεγχος στοιχείων

➢

Αποτύπωση των στοιχείων ελέγχου

➢

Υποβολή

➢

Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

Το σύστημα υποβολής θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί είτε σύγχρονα είτε
ασύγχρονα τις διαδικασίες ελέγχου και υποβολής δήλωσης ικανοποιώντας τους απαραίτητους
ελέγχους προϋποθέσεων που θα καθοριστούν για την υποβολή σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής.
Το νέο σύστημα θα εκμεταλλευτεί τον μηχανισμό συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων
προσυμπλήρωσης ΑΠΔ που θα έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθορίζει τις
απαραίτητες ενέργειες ελέγχου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υποβολής. Οι έλεγχοι που θα
εκτελούνται δύναται να οδηγούν σε ενέργειες που είτε θα προϋποθέτουν αλλαγή των στοιχείων
δήλωσης είτε στην εκτέλεση άλλων διαδικασιών που θα οδηγούν στην κάλυψη των προϋποθέσεων
υποβολής.
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6.8.3.4.5

Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Κατά τον έλεγχο υποβολής της ΑΠΔ διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι για Κοινές Επιχειρήσεις
➢ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΣΩΝ
➢ ΟΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
➢ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ
➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΡΙΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
➢ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17)
➢ ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
➢ Η ΑΠΔ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04
➢ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΜΕ)
➢ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ,
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
➢ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΤΥΠΟΣ)
➢ Η ΑΠΔ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΜΕ ΣΤΟ WEB
➢ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ Η ΜΗΔΕΝ
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➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ '01' ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ Η 'Ο'
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
➢ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ)
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ.
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ
ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ
ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
➢ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ ΟΙ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚ.ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ
➢ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΣΦ.ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ)
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΠΔ ΣΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
➢ ΚΕΝΗ ΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ ΚΕΝΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 17 ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΦΑΣΟΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
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➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠ/ΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡ.ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠ/ΧΩΝ 01
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ)
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ '02'
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
➢ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2% ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
➢ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΗΤΕΡΕΣ, ΕΓΚ. 15/2010)
➢ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ
➢ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
➢ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
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➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09,10
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Τ. ΤΣΕΑΠΣΓΟ) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ
➢ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΔΗΜΟΣΙΟ)
➢ Ο ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
➢ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΛΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993)
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 19 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 17 ΚΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ
➢ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
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➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 15 ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
➢ Η Ημ/νία Υποβολής είναι μικρότερη από την Ημ/νία Απογραφής του Εργοδότη
➢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Ο ΑΜΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΕ
➢ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
➢ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 25 ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ
ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 50%
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 100%
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ¶ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 50%
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ¶ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 100%
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΔ
➢ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΣΩΣΤΑ
➢ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ Ο ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΑ
➢ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ.
ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ 001-004 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 135. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA
BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ
ΑΣΦ/ΝΟΙ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ 135 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 001-004. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA
BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ
ΑΣΦ/ΝΟΙ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ
ΠΟΥ ΑΣΦ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΠΚ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΑΣΦ/ΝΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ 001-004 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 131. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA
BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ
ΑΣΦ/ΝΟΙ
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Η ΑΠΔ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΓΕ. Ε40/350/24-5-2011)
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
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➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΟΙ ΚΠΚ 991 & 992 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ Τ.Α. ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ
➢ Ο ΑΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΜΕ, Τ.Α. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 01, ΟΙ Η.Α. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΔ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΔ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/12/2013
➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔ 0012
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔ 0021, 0023 & 0024
➢ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔ 0019
➢ Ι ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΔΥΟ) Χ (ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ
ΑΝΑΒΑΣΗ)
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΜΟΙΒΕΣ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ)
➢ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ )
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΑΔ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
➢ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΑΔ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΩΝ 25
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΟΥ 20ΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΜ. ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ
ΑΣΦ/ΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
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➢ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
➢ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ )
➢ MH ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΕΑ
➢ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΤΕΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΔΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ
➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 95
➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔ 0720
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΤΣΑΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΣΑΥ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
➢ Ο ΑΜΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΑ
➢ Ο ΑΜΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΑΜΚΑ
➢ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
➢ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΔ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
➢ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
➢ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΑΔ ΓΙΑ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
➢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
➢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 95
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➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΠΚ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
➢ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 114 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΔ ΜΕ ΤΥΠΟ 115
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «114» & «115» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 69 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΥΠΟΥ 68
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΩΝ 75 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΔ
➢ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟΙ "ΚΣΙ" ΚΑΙ ΚΠΚ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/06/2020
➢ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 69, 70 ΚΑΙ 71
➢ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 72 ΚΑΙ 73
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «68» & «69» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «70» & «71» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «53» & «54» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «40» & «60» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΩΝ 68+69 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΔ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΩΝ 70+71 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΔ
➢ Aπαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων Από Ημερομηνία …… Έως Ημερομηνία….
➢ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 534,00 ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 74
➢ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΠΚ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ 01/06/2020
➢ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 48,50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 25 ΗΜΕΡΕΣ
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➢ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 73 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΥΠΟΥ
72
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 71 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΥΠΟΥ
70
➢ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 60 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΥΠΟΥ 40
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΥΠΟ 54 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΥΠΟΥ 43
➢ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 100% - ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 40
➢ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 100% - ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 53 & 115
➢ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ– ΜΕ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ– ΜΕ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ Κ.Π.Κ 499 ΓΙΑ ΚΑΔ 0800
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ Κ.Π.Κ 499 & 2190 ΓΙΑ ΚΑΔ 0800
➢ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ 01..12)
➢ ΜΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ των Τ.Α. 01,21,32,36,44,52,56,67 και 78, ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΔ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017
➢ Κ.Α.Δ._Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΣΙ
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ >= 650
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ < 650
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «119» & «120» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ «121» & «122» ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ
➢ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ… ΕΩΣ…
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν. 4826/2021 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν. 4826/2021 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
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➢ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
➢ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ (ΠΛΑΦΟΝ) ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
➢ Μη επιτρεπτός κωδικός σύμφωνα με τον επιλεγέντα κωδικό ειδικότητας
➢ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➢ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
➢ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ
,ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ)
➢ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ )
➢ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 72 Η 73
➢ ΟΙ ΗΜΕΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ %
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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➢ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΔΟΤ. ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔ.
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
➢ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
➢ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03,04
➢ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ)
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ Ή ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (N4670/2020)
➢ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΌ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ
ΕΩΣ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ)
➢ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 0 Η 2
➢ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993)
ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ
➢ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ)
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ)
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ - ΙΣΟ ΜΗΔΕΝ.
➢ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΒΣΕ ΜΑΤΑΒΟΛΩΝ
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➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
➢ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΚΑ
➢ Ο ΚΑΔ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΔ ΤΕΚΑ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ - ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΩΣ - ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΕΚΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΚΑ
➢ Ο ΚΑΔ ΑΦΟΡΑ ΑΠΔ ΤΕΚΑ
➢ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. ΜΕ ΚΑΔ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΑ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
➢ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΜΗ ΔΕΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΟΥ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ Α.Π.Δ. ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (18,40,60,68,69 ΚΑΙ 74)
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ Α.Π.Δ. ΙΔΙΟΥ Α.Μ.Ε. ΠΕΡΑ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ
➢ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΕΚΑ ΚΠΚ ΒΑΡΕΑ, ΕΝΩ Η ΑΠΔ e- ΕΦΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ
ΒΑΡΕΑ
➢ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΕΚΑ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΑ, ΕΝΩ Η ΑΠΔ e- ΕΦΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΠΚ
ΒΑΡΕΑ
➢ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
➢ Το αρχείο δεν έχει σωστή δομή
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➢ Υπάρχουν περισσότερα του ενός αρχεία στο μέσο
➢ Το όνομα του αρχείου δεν είναι CSL01
➢ Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του μέσου
➢ Το αποθηκευτικό μέσο είναι ελαττωματικό και η ετικέτα του μέσου είναι ελλιπής
➢ Το πεδίο Πλήθος μέσων που προσκομίζονται (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Πλήθος μέσων που προσκομίζονται (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός μέσου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Αριθμός μέσου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομα αρχείου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Ονομα αρχείου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έκδοση (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Έκδοση (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) δεν έχει τιμές μεταξύ 1-4
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) δεν έχει τιμές μεταξύ 01-04
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
➢ Το πεδίο Υποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Υποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομασία Υποκαταστήματος ΙΚΑ (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928)
➢ Το πεδίο Επωνυμία/Επώνυμο Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επωνυμία / Επώνυμο Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Επωνυμία / Επώνυμο Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο ΑΜΕ (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο A.M.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο A.M.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Οδός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ταχυδρομικός Κωδικός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πόλη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Από Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το Αποθηκευτικό Μέσο Είναι Κενό
➢ Το πεδίο Από Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Από Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Έως Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Έως Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Ημερών Ασφάλισης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Αποδοχών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Καταβλητέων Εισφορών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία παύσης εργασιών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.K.A. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το αρχείο δεν περιέχει εγγραφή EOF-"Τέλος Αρχείου"
➢ Το πεδίο Επώνυμο Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό
➢ Το πεδίο Επώνυμο Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Όνομα Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη
αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Μητρός Ασφαλισμένου
αποδεκτούς χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη

➢ Το πεδίο Ημερομηνία Γέννησης (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Παραρτήματος (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κ.Α.Δ.(Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πλήρες Ωράριο (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όλες εργάσιμες (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το αρχείο περιέχει παραπάνω από μία Α.Π.Δ.
➢ Το πεδίο Κυριακές (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κωδικός Ειδικότητας (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό
➢ Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Μισθολογική περίοδος - μήνας (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Μισθολογική περίοδος - έτος (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος αποδοχών (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό
➢ Το πεδίο Τύπος αποδοχών (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημέρες Ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το αρχείο που περιέχει η δισκέτα είναι κενό
➢ Το πεδίο Ημερομίσθιο (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αποδοχές (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Εισφορές Ασφαλισμένου(Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Εισφορές Εργοδότη (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Συνολικές Εισφορές (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επιδότηση ασφαλισμένου (ποσό)
χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφάλισης)

περιέχει μη αποδεκτούς

➢ Το πεδίο Επιδότηση εργοδότη (%) (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επιδότηση εργοδότη (ποσό) (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Καταβλητέες εισφορές (Στοιχεία Ασφάλισης) μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(414)
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφαλισμένου" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(178)
➢ Το αρχείο δεν έχει σωστή δομή
➢ Το πεδίο Πλήθος μέσων που προσκομίζονται (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη
αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός μέσου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομα αρχείου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έκδοση (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) δεν έχει τιμές μεταξύ 1-4
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) δεν έχει τιμές μεταξύ 01-04
➢ Το πεδίο Υποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομασία Υποκαταστήματος ΙΚΑ (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη
αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επωνυμία / Επώνυμο Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός Εργοδότη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Οδός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Ταχυδρομικός Κωδικός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πόλη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Ημερών Ασφάλισης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Αποδοχών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Καταβλητέων Εισφορών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία παύσης εργασιών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.K.A. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επώνυμο Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη
αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Μητρός Ασφαλισμένου
αποδεκτούς χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη

➢ Το πεδίο Ημερομηνία Γέννησης (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Παραρτήματος (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κ.Α.Δ.(Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Πλήρες Ωράριο (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όλες εργάσιμες (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κυριακές (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κωδικός Ειδικότητας (Στοιχεία Ασφάλισης)
χαρακτήρες

είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς

➢ Το πεδίο Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Μισθολογική περίοδος - μήνας (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Μισθολογική περίοδος - έτος (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έως Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος αποδοχών (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημέρες Ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομίσθιο (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αποδοχές (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Εισφορές Ασφαλισμένου(Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Εισφορές Εργοδότη (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Συνολικές Εισφορές (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επιδότηση ασφαλισμένου (ποσό)
αποδεκτούς χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφάλισης)

είναι κενό ή περιέχει μη

➢ Το πεδίο Επιδότηση εργοδότη (%) (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επιδότηση εργοδότη (ποσό) (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Καταβλητέες εισφορές (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφάλισης" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(138)
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➢ Το αρχείο το οποίο περιέχει το μέσο είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, πρόγραμμα κ.τ.λ. ή μορφής
απλού κειμένου όχι όμως σύμφωνα με τις προδιαγραφές
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(414)
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφαλισμένου" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(178)
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφάλισης" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(138)
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 1-"Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 3-"Στοιχεία Ασφάλισης" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου",
3-"Στοιχεία Ασφάλισης" ή EOF-"Τέλος Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε
➢ Το αρχείο δεν περιέχει εγγραφή EOF-"Τέλος Αρχείου"
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 1-"Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Το αρχείο περιέχει παραπάνω από μία Α.Π.Δ
➢ Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928)
➢ Δεν συμφωνεί o A.M.E. του Αρχείου Α.Π.Δ. με του ΠιστοποίημένουΠιστοποιημένου χρήστη που το
απέστειλε
➢ Δεν συμφωνεί τo Από Μήνα του Αρχείου του αρχείου Πιστοποίησης
➢ Δεν συμφωνεί τo Από Έτος του Αρχείου με του αρχείου Πιστοποίησης
➢ Δεν συμφωνεί τo Έως Μήνα του Αρχείου με του αρχείου Πιστοποίησης
➢ Δεν συμφωνεί τo Έως Έτος του Αρχείου με του αρχείου Πιστοποίησης
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 3-"Στοιχεία Ασφάλισης" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου",
3-"Στοιχεία Ασφάλισης" ή EOF-"Τέλος Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε
➢ Το αρχείο το οποίο περιέχει το μέσο είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, πρόγραμμα κ.τ.λ. ή μορφής
απλού κειμένου όχι όμως σύμφωνα με τις προδιαγραφές
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➢ Κατά τον έλεγχο υποβολής της ΑΠΔ διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι για Οικοδομοτεχνικά Έργα
➢ ΟΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ
➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΡΙΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ
➢ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
➢ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17)
➢ ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
➢ Η ΑΠΔ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04
➢ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
➢ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΜΟΕ)
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ)
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
➢ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΔ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
➢ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ)
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ.
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ
ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
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➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ
ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ ΣΕ ΑΠΔ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ)
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ '02'
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ ΚΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
➢ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
➢ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09,10
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ
➢ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
➢ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ
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➢ H ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
➢ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ
➢ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ Ο ΑΜΟΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΟΕ
➢ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
➢ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY
➢ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ.Ο.Ε.
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜ
➢ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ
➢ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
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➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
➢ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ
➢ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
➢ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
➢ H ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ )
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ, ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ )
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ )
➢ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
➢ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΟ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
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➢ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ
➢ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
➢ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
➢ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ
➢ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ
➢ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ
➢ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
➢ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ. )
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ. )
➢ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ - ΙΣΟ ΜΗΔΕΝ.
➢ ΚΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΓΓΑΜΟΥ / ΑΓΑΜΟΥ
➢ ΚΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
➢ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 5
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
➢ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
➢ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ
➢ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΚΑ
➢ Ο ΚΑΔ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΔ ΤΕΚΑ
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
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➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ - ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΩΣ - ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΕΚΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2022
➢ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΚΑ
➢ Ο ΚΑΔ ΑΦΟΡΑ ΑΠΔ ΤΕΚΑ
➢ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. ΜΕ ΚΑΔ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
➢ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΑ
➢ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ > 10 ΕΥΡΩ
➢ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ <= 10 ΕΥΡΩ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
➢ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ
➢ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
➢ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
➢ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
➢ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΕΚΑ ΚΠΚ ΒΑΡΕΑ, ΕΝΩ Η ΑΠΔ e- ΕΦΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ
ΒΑΡΕΑ
➢ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΕΚΑ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΑ, ΕΝΩ Η ΑΠΔ e- ΕΦΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΠΚ
ΒΑΡΕΑ
➢ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
➢ Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του μέσου
➢ Το αποθηκευτικό μέσο είναι ελαττωματικό και η ετικέτα του μέσου είναι ελλιπής
➢ Το πεδίο Πλήθος μέσων που προσκομίζονται (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Πλήθος μέσων που προσκομίζονται (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός μέσου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Αριθμός μέσου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομα αρχείου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Ονομα αρχείου (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Έκδοση (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Έκδοση (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) δεν έχει τιμές μεταξύ 01-04
➢ Το πεδίοΥποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίοΥποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ονομασία Υποκαταστήματος ΙΚΑ (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Υπάρχουν περισότερα του ενός αρχεία στο μέσο
➢ Το πεδίο Επωνυμία (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Επωνυμία (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Οδός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ταχυδρομικός Κωδικός (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πόλη (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Είδος Έργου(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.Ο.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο A.M.Ο.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(613)
➢ Το πεδίο A.M.Ο.E.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ.(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Οδός Έργου(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Έργου(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ταχυδρομικός Κωδικός Έργου(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Πόλη Έργου(Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Μήνα (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό
➢ Το πεδίο Έτος (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Αποδοχών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Σύνολο Ημερών Ασφάλισης (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφαλισμένου" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(179)
➢ Το πεδίο Σύνολο Καταβλητέων Εισφορών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία υποβολής (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία παύσης εργασιών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομηνία παύσης εργασιών (Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς
χαρακτήρες
➢ Το πεδίο A.M.K.A. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Επώνυμο Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) είναι κενό
➢ Το πεδίο Επώνυμο Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Όνομα Πατρός Ασφαλισμένου
χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς

➢ Το πεδίο Όνομα Μητρός Ασφαλισμένου
χαρακτήρες

(Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς

➢ Το μήκος της εγγραφής τύπου "Στοιχεία Ασφάλισης" είναι μικρότερο του επιτρεπτού(93)
➢ Το πεδίο Ημερομηνία Γέννησης (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Α.Φ.Μ. (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Άγαμος/Έγγαμος (Στοιχεία Ασφαλισμένου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Υποκ/μα ΙΚΑ Εκτελ. Έργου (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
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➢ Το πεδίο Αριθμός Τριετιών (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κυριακές (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κωδικός Ειδικότητας (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό
➢ Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Από Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 1-"Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Το πεδίο Έως Ημερομηνία απασχόλησης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Τύπος αποδοχών (Στοιχεία Ασφάλισης) είναι κενό
➢ Το πεδίο Τύπος αποδοχών (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημέρες Ασφάλισης (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημερομίσθιο (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Κατασκευαστική Φάση (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Ημέρες Απολογιστικών (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Εισφορές Ασφαλισμένου (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Εισφορές Εργοδότη (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Το πεδίο Συνολικές Εισφορές (Στοιχεία Ασφάλισης) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 3-"Στοιχεία Ασφάλισης" η
οποία δεν βρέθηκε
➢ Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου 2-"Στοιχεία Ασφαλισμένου",
3-"Στοιχεία Ασφάλισης" ή EOF-"Τέλος Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε
➢ Το αρχείο το οποίο περιέχει το μέσο είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, πρόγραμμα κ.τ.λ. ή μορφής
απλού κειμένου όχι όμως σύμφωνα με τις προδιαγραφές
➢ Το όνομα του αρχείου δεν είναι CSC01
➢ Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928)
➢ Το Αποθηκευτικό Μέσο Είναι Κενό
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➢ Το αρχείο δεν περιέχει εγγραφή EOF-"Τέλος Αρχείου"
➢ Το αρχείο περιέχει παραπάνω από μία Α.Π.Δ.
➢ Το αρχείο που περιέχει η δισκέτα είναι κενό
Οι έλεγχοι αυτοί θα εμπλουτιστούν και θα προσαρμοστούν προκειμένου να καλύψουν τις παρακάτω
λειτουργικές απαιτήσεις:

e.

a.

Νέα Διαδικασία και δομές δεδομένων για την υποστήριξη τροποποιητικής ΑΠΔ.

b.

Νέα χαρακτηριστικά στα στοιχεία υποβολής ΑΠΔ.

c.

Προσαρμογή και επεκτάσεις στην κωδικοποίηση και στις ρυθμίσεις

d.

Βελτιστοποίηση στην ανταλλαγή δεδομένων με το portal της ΕΡΓΑΝΗ

Νέοι επιχειρησιακοί έλεγχοι προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των στοιχείων που
υποβάλλονται μέσω της ΑΠΔ. Αφορά και την προσαρμογή υφιστάμενων ελέγχων.
Στα πλαίσια εκπόνησης της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας θα
αποτυπωθούν αναλυτικές προδιαγραφές του καταλόγου ελέγχων που θα πραγματοποιούνται για
κάθε τύπο ΑΠΔ (Κανονική, Συμπληρωματική, Τροποποιητική)
6.8.3.4.6
ΕΡΓΑΝΗ

Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ δεδομένων μεταξύ ΟΠΣ -ΕΦΚΑ και

Αφορά το πλέγμα υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας μεταξύ ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ. Κύριες
κατηγορίες υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας αποτελούν:
➢

Υπηρεσίες που αφορούν την διάχυση κωδικοποιήσεων και ρυθμίσεων

➢

Υπηρεσίες για το online έλεγχο καταχώρησης ΑΠΔ, μέσω του portal της ΕΡΓΑΝΗ.

➢

Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν την εκτέλεση του ελέγχου:

➢

Κανονικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Κανονικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν τα Αποτελέσματα του Ελέγχου:

➢

Κανονικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων
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➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Κανονικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν την Ενημέρωση Στοιχείων Υποβολής:

➢

Κανονικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Κανονικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢
Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν την Ενημέρωση Αποδεικτικού Στοιχείων
Υποβολής:
➢

Κανονικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

➢

Κανονικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Συμπληρωματικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

➢

Τροποποιητικής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Κατά την υποβολή της Προσφοράς θα αποτυπωθούν οι εναλλακτικοί τεχνολογικοί μηχανισμοί για
την υποστήριξη των παραπάνω λειτουργικών απαιτήσεων.
6.8.3.4.7
Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την
προσθήκη δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ
6.8.3.4.7.1

Υφιστάμενα κανάλια πρόσβασης εργαζόμενων

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές Android και iOS – myErgani mobile app – μέσω της οποίας οι
εργαζόμενοι έχουν άμεση και προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα του Π.Σ.
Εργάνη που τους αφορούν, ένα σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης το οποίο συνδυάζει α) τις
δυνατότητες του συστήματος Εργάνη και του myErgani Web portal για ανάκτηση πληροφορίας που
αφορά τον εργαζόμενο, με β) μια mobile εφαρμογή που προσφέρει υψηλού επιπέδου διάδραση με
τον χρήστη (user interface, UI) και συνολική εμπειρία χρήστη (user experience, UX), ακολουθώντας
σύγχρονες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, ευθυγραμμισμένη στα πρότυπα της κεντρικής
κυβερνητικής πύλης Gov.gr.
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Οι δυνατότητες ενημέρωσης που έχει ο εργαζόμενος ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:
1. Διάθεση πληροφορίας: Ο εργαζόμενος μπορεί να δει εύκολα και γρήγορα τα στοιχεία που υπάρχουν
καταχωρημένα στο Π.Σ. Εργάνη υπό μορφή χρονολόγιου με κατάλληλη ομαδοποίηση και
δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης (Εικόνα 1).
2. Προσωποποίηση πληροφορίας: Επιπλέον ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε ένα προσωποποιημένο
χρονολόγιο, το οποίο αποτυπώνει τα στοιχεία που είναι πιο άμεσα χρήσιμα για τον τύπο εργασίας
του και την τρέχουσα χρονική περίοδο. Το χρονολόγιο βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες του
εργαζόμενου (User-Centric Design) δίνοντας την πληροφορία με τον τρόπο και την ορολογία που
είναι κατάλληλη για εύκολη κατανόηση και παρακολούθηση.
3. Προωθητικές ειδοποιήσεις (Push Notifications): Ο χρήστης - εργαζόμενος λαμβάνει αυτόματο
προωθητικό μήνυμα ειδοποίησης στο κινητό του μέσω της εφαρμογής myErgani, με το οποίο
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Π.Σ. Εργάνη και τον
αφορούν. Αυτές οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόματα σε κάθε πιστοποιημένη συσκευή (μετά
από επιτυχή αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση του χρήστη σε αυτή τη συσκευή) για κάθε νέα
υποβολή εντύπου και κάθε νέα πληρωμή. Επιπλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει με τον ίδιο
μηχανισμό και σημαντικές υπενθυμίσεις ή ανακοινώσεις από τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη που
αφορούν στην εργατική νομοθεσία και στις υποχρεώσεις των εργαζόμενων.

Εικόνα 1: Ενδεικτικές οθόνες για τη διάθεση της πληροφορίας του συστήματος Εργάνη
Ακολούθως παρατίθεται ένας βασικός κατακερματισμός των αντικειμένων που περιλαμβάνονται
στα στοιχεία διάθεσης στους εργαζόμενους μέσω του app:
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1) Πληροφόρηση
a) Σχέσεις Εργασίας
i) Τρέχουσα – Τρέχουσες
ii) Προηγούμενες
b) Δηλώσεις – Έντυπα, συνδεδεμένα με σχέση Εργασίας – Εργοδότη
2) Δηλώσεις – Έντυπα, μη συνδεδεμένα με συγκεκριμένη Σχέση Εργασίας – Εργοδότη
3) Πληρωμές, σχετικές με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
4) Ανακοινώσεις
5) Προωθητικές Ειδοποιήσεις (Push Notifications)
a) Προσωποποιημένες
i) Υποβολή από τον εργοδότη δηλώσεων που αφορούν τον εργαζόμενο
ii) Διεκπεραίωση πληρωμών σχετικές με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
b) Μη Προσωποποιημένες
i) Άμεση Ειδοποίηση στην κινητή συσκευή iOS για επιλεγμένα γεγονότα
Δηλώσεις – Έντυπα
Οι διαθέσιμες δηλώσεις/έντυπα ακολουθούν την παρακάτω ομαδοποίηση σε κατηγορίες με
κατανοητές ονομασίες προς διευκόλυνση των χρηστών - εργαζόμενων:
•
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΛΥΣΗ (Με προειδοποίηση)
ΑΠΟΛΥΣΗ (Χωρίς προειδοποίηση)
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΗΣΙΟΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
ΔΗΛΩΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΜΕΤΡΑ COVID-19
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
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o
o
o
o
•
o
•
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ (ΟΔΗΓΟΙ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤRAINING VOUCHER (ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ /TRAINING VOUCHER (ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΜΑΘΗΤΕΙΑ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΜΕΤΡΑ COVID-19
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Α’ ΦΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ / ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η λίστα των διαθέσιμων δηλώσεων/εντύπων επικαιροποιείται σύμφωνα με τις δράσεις του
υπουργείου και τις νέες διαδικασίες που προκύπτουν, σύμφωνα με αναλυτική λίστα εντύπων –
κινήσεων που υποβάλλονται από τους εργοδότες.
Προωθητικές Ειδοποιήσεις (Push Notifications)
Ο χρήστης - εργαζόμενος λαμβάνει μέσω της εφαρμογής myErgani iOS app αυτόματα προωθητικά
μηνύματα ειδοποίησης στο κινητό του, τύπου Push Notification, με τα οποία ενημερώνεται σε
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πραγματικό χρόνο για υποβολές και γεγονότα (συμβάντα) που πραγματοποιούνται στο Π.Σ. Εργάνη
και τον αφορούν.
Αυτές οι ειδοποιήσεις είναι προσωποποιημένες και αποστέλλονται αυτόματα στην πιστοποιημένη
κινητή συσκευή iOS (μετά από επιτυχή αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση του χρήστη σε αυτή τη
συσκευή) για κάθε γεγονός (συμβάν) νέας υποβολής Εντύπου στο Π.Σ. Εργάνη, καθώς και για κάθε
νέα διεκπεραίωση πληρωμής μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.
Επιπλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει με τον ίδιο μηχανισμό και σημαντικές υπενθυμίσεις ή
ανακοινώσεις από τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη που αφορούν επιλεγμένα γεγονότα οι
υποχρεώσεις των εργαζόμενων.
Η εφαρμογή ακολουθεί σύγχρονες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, στα πρότυπα της κεντρικής
κυβερνητικής πύλης Gov.gr. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με
τον οδηγό σχεδίασης υπηρεσιών Gov.gr με σκοπό την ομοιόμορφη εμπειρία του χρήστη σε όσα
σημεία έρχεται σε επαφή με το Gov.gr και τις υπηρεσίες του, παρέχοντας απλές, εύχρηστες και πάνω
από όλα, προσβάσιμες και κατανοητές από όλους τους πολίτες.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των σελίδων της εφαρμογής ακολουθεί την προσέγγιση
responsive web design, έτσι ώστε να αποδίδουν καλά σε μια ποικιλία συσκευών και τα διάφορα
μεγέθη παραθύρων ή οθόνης. Οι προσαρμοσμένες διατάξεις στις σελίδες πρέπει να
προσαρμόζονται αυτόματα στις διαστάσεις της οθόνης συσκευής (συσκευές tablet/iPad ή κινητά
τηλέφωνά iPhone).
Σε ότι αφορά τον τρόπο πρόσβασης / αυθεντικοποίησης των εργαζομένων για χρήση της νέας
εφαρμογής, γίνεται χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet (Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης
Χρηστών – oauth 2.0 client protocol) που προσφέρεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΓΓΠΣ/ΚΕΔ) και χρησιμοποιείται ευρέως από
υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Εχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η χρήση του υφιστάμενου
middleware authentication service από το Π.Σ. Εργάνη το οποίο υποστηρίζει την παρακάτω ροή
πληροφορίας:
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Σε ότι αφορά τις βασικές οντότητες που περιλαμβάνει το νέο mobile app, παρουσιάζονται
ακολούθως τα στοιχεία ταυτοποίησης και διάθεσης που προτείνεται να αξιοποιηθούν:
Σχέσεις Εργασίας
Κλειδιά
•
•

Εργοδότης
Εργαζόμενος
Χαρακτηριστικά

•
•
•
•
•

Ημερομηνία Από – Έως
Καθεστώς
Σχέση
Ώρες
Ωράριο
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•

Αμοιβή
Κινήσεις – Έντυπα

•
•

Κινήσεις – Έντυπα συνδεδεμένα με σχέση Εργασίας – Εργοδότη
Κινήσεις – Έντυπα Μη συνδεδεμένα με Σχέση Εργασίας Εργοδότη
Χαρακτηριστικά

•
•
•
•
•
•

Συνδέονται ή όχι με συγκεκριμένη εργασιακή σχέση (Εργοδότη – Εργαζόμενου)
Τύπος Εντύπου – Κίνησης
Τίτλος
Ημ/νια Υποβολής
Αρ. Πρωτοκόλλου υποβολής
Αρχείο PDF που παράγεται δυναμικά
Γενικές Ανακοινώσεις
Χαρακτηριστικά:

•
•
•
•
•
•
•

Τίτλος
Ημερομηνία
Κωδικός
Κατηγορίες
Σύντομη περιγραφή (html)
Αναλυτική περιγραφή (html)
Σύνδεσμος στο σχετικό έγγραφο που είναι διαθέσιμο online μέσω του Π.Σ. Εργάνη
Ο μηχανισμός των προωθητικών ειδοποιήσεων (push notifications) του myErgani mobile App θα
πρέπει να ενημερωθεί αντίστοιχα για να ενεργοποιείται από τις νέες διαδικασίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
6.8.3.4.7.2

Επέκταση καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η δυνατότητα επισκόπησης
στοιχείων ΑΠΔ από τους εργαζόμενους, μέσω των διαθέσιμων καναλιών πρόσβασης στα δεδομένα
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων επεκτάσεων στις διαθέσιμες
εφαρμογές πρόσβασης των εργαζόμενων στα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν: myErgani
web portal & myErgani mobile app.
Οι νέες διαδικασίες εμπεριέχουν τα εξής:
➢ Την προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που θα απαιτηθούν στο
πλαίσιο του έργου
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➢ Προσθήκη νέων οντοτήτων και διαδικασιών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του
έργου
➢ Υποβαλλόμενες ΑΠΔ
Τα στοιχεία που υποβάλλονται και αφορούν τους εργαζόμενους θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς ώστε
όλη η πληροφορία να είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμενους μέσω εφαρμογών
διαδικτύου και κινητών συσκευών
➢

Προσωποποιημένη πληροφόρηση

➢

Ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε γεγονός που καταχωρείται στο σύστημα

➢

Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλη την πληροφορία που αφορά τον εργασιακό βίο

➢

Εκσυγχρονισμός του τρόπου αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων με το Υπουργείο Εργασίας

6.8.3.4.8
Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Ο μηχανισμός ανάλυσης δεδομένων του Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες OLAP (OnLIne Analytical Processing) για την δημιουργία
Πολυδιάστατων Κύβων (Multidimentional Cubes) με προ-επεξεργασμένα δεδομένα (preaggregated) και την υποστήριξη με αλληλεπιδραστικό (interactive), γρήγορο και αποτελεσματικό
τρόπο λειτουργιών ανάλυσης των πολυδιάστατων δεδομένων. Επίσης παρέχει και σημαντικές
δυνατότητες Data Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε μεγάλες ποσότητες
δεδομένων.
Με χρήση του εν λόγω μηχανισμού, τα OLTP δεδομένα που αποθηκεύονται στην σχεσιακή βάση
δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ φορτώνονται σε μία πολυδιάστατη βάση δεδομένων για ανάλυση. Για
τη σύνδεση των δύο βάσεων δεδομένων υποστηρίζονται οι εξής τρεις μέθοδοι:
•

Relational OLAP (ROLAP): Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στην πολυδιάστατη ΒΔ αλλά
φορτώνονται από την σχεσιακή ΒΔ όποτε χρειάζεται.

•

Multidimensional OLAP (MOLAP): τα δεδομένα φορτώνονται στην πολυδιάστατη ΒΔ και
αποθηκεύονται προσωρινά (cached) σε αυτήν. Τα επόμενα ερωτήματα τρέχουν σε αυτά τα
προσωρινά δεδομένα.

•

Hybrid OLAP (HOLAP): Τα ενοποιημένα (aggregated) δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά (cached)
στην πολυδιάστατη ΒΔ. Εάν υπάρξει ανάγκη για πιο λεπτομερή πληροφόρηση, τα δεδομένα
φορτώνονται από τη σχεσιακή ΒΔ.
Ο μηχανισμός ανάλυσης δεδομένων, παρέχει σημαντικές δυνατότητες Data Mining για τον
εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, με υποστήριξη κατ’
ελάχιστον των εξής τύπων αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων:
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•

Association Algorithm

•

Clustering Algorithm

•

Decision Trees Algorithm

•

Linear Regression Algorithm

•

Logistic Regression Algorithm

•

Naive Bayes Algorithm

•

Neural Network Algorithm

•

Sequence Clustering Algorithm

•

Time Series Algorithm

Δημιουργία Αναφορών - BI
Ο μηχανισμός / λογισμικό Δημιουργίας Αναφορών υποστηρίζει τη δημιουργία και εκτύπωση
αναφορών στο σύνολο των διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Τα πρότυπα των αναφορών μπορούν να σχεδιαστούν με γραφικό τρόπο και η σχεδίαση
περιλαμβάνει όλα τα συνήθη συστατικά μιας φόρμας (π.χ. ετικέτες, πεδία κειμένου, λίστες κλπ.).
Επιπλέον κατά την σχεδίαση μπορούν να ενσωματωθούν:
•

Γραφικές παραστάσεις

o Line charts
o Bubble charts
o Area charts
o Bar and column charts
o Doughnut charts
o Pie Charts
o Scatter charts
o Treemaps
o Combo Charts
•

Πίνακες

•

Χάρτες

•

Εικόνες
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•

Υποαναφορές

•

Key Performance Indicators (KPIs)
Τα πρότυπα των αναφορών μπορούν να συνδεθούν με τουλάχιστον μια πηγή δεδομένων και με
βάση την σύνδεση αυτή να μπορούν να εκτελεστούν ερωτήσεις ώστε να αντληθούν δεδομένα για
την παραγωγή της φόρμας.
Προφανώς τα πρότυπα αναφορών μπορούν να τροποποιηθούν, να διαγραφούν και να εκτελεστούν
(ώστε να παραχθούν οι αναφορές) από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες με εύκολο τρόπο
(χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση). Παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς τους χρήστες να
πλοηγηθούν στο σύνολο των αναφορών ώστε να επιλέξουν την αναφορά που επιθυμούν να
τροποποιήσουν / διαγράψουν / εκτελέσουν κατά περίπτωση.
Οι αναφορές που παράγονται από την εκτέλεση των προτύπων είναι προσβάσιμες από web browser
και μπορούν να εξαχθούν σε μορφή PDF,HTML, CSV και προαιρετικά Excel.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα πρέπει να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες ώστε το
σύνολο των δεδομένων που θα συλλέγονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού
συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και του
συστήματος υποβολής ΑΠΔ, όπως περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες και όπως θα
οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής, να διατίθενται τόσο στο μηχανισμό
ανάλυσης δεδομένων όσο και σε αυτόν της σχεδίασης και παραγωγής αναφορών.
Στην συνέχεια παρατίθενται τα τεχνολογικά συστατικά του Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
6.8.3.4.8.1

SQL Server 2019 Enterprise Edition

Η αδειοδοτημένη πλατφόρμα Microsoft SQL Server 2019 Enterprise περιλαμβάνει πολλές
διαφορετικές λειτουργικές συνιστώσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση
αποδοτικών, ευέλικτων και επεκτάσιμων λύσεων διαχείρισης OLTP & OLAP δεδομένων:
•

•

Ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Management System –
RDBMS) ως βασική συνιστώσα επεξεργασίας OLTP σχεσιακών δεδομένων που επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε λύσεις Data Warehouse με (α) την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων, (β)
την δημιουργία των ενδιάμεσων περιοχών επεξεργασίας (staging databases) και (γ) την οργάνωση
των επεξεργασμένων δεδομένων στην Αποθήκη Δεδομένων και/ή σε Data Marts.
Την συνιστώσα Analysis Services (SSAS - SQL Server Analysis Services), η οποία παρέχει
ολοκληρωμένες δυνατότητες OLAP (OnLIne Analytical Processing) για την δημιουργία
Πολυδιάστατων Κύβων (Multidimentional Cubes) με προ-επεξεργασμένα δεδομένα (preaggregated) και την υποστήριξη με αλληλεπιδραστικό (interactive), γρήγορο και αποτελεσματικό
τρόπο λειτουργιών ανάλυσης των πολυδιάστατων δεδομένων. Η συνιστώσα Analysis Services
παρέχει και σημαντικές δυνατότητες Data Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε
μεγάλες ποσότητες δεδομένων (βλέπε και επόμενο υποκεφάλαιο).
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•

•

Την συνιστώσα Integration Services (SSIS - SQL Server Integration Services) για την υλοποίηση
λειτουργιών ETL (Extract, Transform and Load) από διαφορετικές πηγές δεδομένων τόσο για την
εξυπηρέτηση αναγκών συγκέντρωσης, μετασχηματισμού και αποθήκευσης δεδομένων απλών
εφαρμογών όσο και για την δημιουργία αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses) εξελιγμένων
συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence – BI).
Την συνιστώσα Reporting Services (SSRS - SQL Server Reporting Services), που αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον για την σχεδιασμό, δημιουργία και διαχείριση δυναμικών αναφορών
πολλαπλών μορφών με δυνατότητες αυτόματης δημοσίευσής τους, αποστολής τους σε χρήστες ή
φιλοξενίας τους σε WEB Servers.
6.8.3.4.8.1.1 SSAS – Analysis Services
Ο SQL Servers Enterprise Edition στην συγκεκριμένη έκδοση που αδειοδοτήθηκε περιλαμβάνει και
τον μηχανισμό Analysis Services (SSAS - SQL Server Analysis Services). Ο εν λόγω μηχανισμός
παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες OLAP (OnLIne Analytical Processing) για την δημιουργία
Πολυδιάστατων Κύβων (Multidimentional Cubes) με προ-επεξεργασμένα δεδομένα (preaggregated) και την υποστήριξη με αλληλεπιδραστικό (interactive), γρήγορο και αποτελεσματικό
τρόπο λειτουργιών ανάλυσης των πολυδιάστατων δεδομένων. Τα Analysis Services παρέχουν και
σημαντικές δυνατότητες Data Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε μεγάλες
ποσότητες δεδομένων.
Τα Analysis Services (SSAS - SQL Server Analysis Services), του SQL Server παρέχουν σημαντικές
δυνατότητες Data Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε μεγάλες ποσότητες
δεδομένων.
6.8.3.4.8.1.2 Power BI Εφαρμογή
Το Power BI αποτελεί μια συλλογή από υπηρεσίες λογισμικού, εφαρμογές και συνδέσεις που
συνεργάζονται για να μετατρέψουν τις μη σχετιζόμενες προελεύσεις δεδομένων σας σε συνεκτικές,
τις οπτικοποίηση και δίνει την δυνατότητα της διάδρασης με τις πληροφορίες. Τα δεδομένα αυτά
μπορεί να είναι ένα υπολογιστικό φύλλο Excel ή μια συλλογή δεδομένων αποθηκευμένα σε
συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθεται περιγραφή
των χαρακτηριστικών του εγκαταστημένου λογισμικού.
6.8.3.4.8.1.2.1

Τα μέρη του Power BI (Components)

Το Power BI αποτελείται από τα εξής τρία βασικά στοιχεία:
•
•
•

Μια εφαρμογή υπολογιστή Windows που ονομάζεται Power BI Desktop.
Μια online υπηρεσία SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) που ονομάζεται υπηρεσία Power BI.
Εφαρμογές του Power BI για κινητές συσκευές Windows, iOS και Android.
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Αυτά τα τρία στοιχεία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την δημιουργία, τον διαμοιρασμό
και την χρήση δεδομένων με τον τρόπο που εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τους χρήστες.
Εκτός από αυτά παραπάνω στοιχεία, το Power BI διαθέτει και τον Power BI Report Server, ένα
διακομιστή αναφορών εσωτερικής εγκατάστασης, στον οποίο μπορούν να δημοσιεύονται οι
αναφορές αφού δημιουργηθούν.
6.8.3.4.8.1.2.2

Ροή εργασίας στο Power BI

Μια τυπική ροή εργασιών στο Power BI ξεκινά με τη σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων στο Power
BI Desktop και τη δημιουργία μιας αναφοράς. Στη συνέχεια, υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης της
αναφοράς από το Power BI Desktop στην υπηρεσία Power BI καθώς και κοινοποίησης της ώστε οι
χρήστες στην υπηρεσία και τις κινητές συσκευές Power BI να έχουν τη δυνατότητα προβολής και
αλληλεπίδρασης με την αναφορά.
Μια άλλη ροή εργασιών περιλαμβάνει σελιδοποιημένες αναφορές στην Υπηρεσία Power BI. Οι
δημιουργοί αναφορών σχεδιάζουν σελιδοποιημένες αναφορές που δύναται να εκτυπωθούν ή θα
κοινοποιηθούν. Μπορούν επίσης να κάνουν κοινή χρήση αυτών των αναφορών στην Υπηρεσία
Power BI. Οι αναφορές αυτές ονομάζονται σελιδοποιημένες καθώς μορφοποιούνται για να
ταιριάζουν ιδανικά σε μια σελίδα.
6.8.3.4.8.1.2.3

Αναφορές με τον Power BI Report Server

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης αναφορών Power BI στο Power BI
Desktop με τα έτοιμα για χρήση εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχει ο Power BI Report Server.
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Ο Power BI Report Server είναι μια λύση που λειτουργεί πίσω από το τείχος προστασίας μέσω της
οποίας διαμοιράζονται οι αναφορές σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες με διάφορους
τρόπους, για προβολή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, σε μια κινητή συσκευή ή ως μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6.8.3.4.8.1.2.4

Power BI Desktop

Το Power BI Desktop είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει να συνδέονται, να μετασχηματίζονται και
να απεικονίζονται τα δεδομένα. Με το Power BI Desktop, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε
πολλές
διαφορετικές
προελεύσεις
δεδομένων
και
ο
συνδυασμός
(συχνά
ονομάζεται μοντελοποίηση) σε ένα μοντέλο δεδομένων. Αυτό το μοντέλο δεδομένων επιτρέπει να
την δημιουργία απεικονίσεων και συλλογών απεικονίσεων που δύναται να μοιραστούν ως
αναφορές, σε άλλους χρήστες.
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Οι πιο συνήθεις χρήσεις του Power BI Desktop είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Σύνδεση σε δεδομένα
Μετασχηματισμός και εκκαθάριση αυτών των δεδομένων, για τη δημιουργία μοντέλου δεδομένων
Δημιουργία απεικονίσεων, όπως γραφήματα ή διαγράμματα, που παρέχουν οπτικές
αναπαραστάσεις των δεδομένων
Δημιουργία αναφορών που είναι συλλογές απεικονίσεων, σε μία ή περισσότερες σελίδες αναφοράς
Κοινή χρήση αναφορών με άλλους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Power BI
6.8.3.4.8.1.2.5

Υπηρεσία Power BI

Η υπηρεσία Microsoft Power BI (app.powerbi.com), η οποία ορισμένες φορές αναφέρεται ως Power
BI Online, είναι το τμήμα SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) του Power BI. Στην υπηρεσία Power BI, οι
πίνακες εργαλείων βοηθούν να στην άμεση οπτικοποίηση των δεδομένων. Οι πίνακες εργαλείων
εμφανίζουν πλακίδια, τα οποία μπορούν να επιλέγουν για να ανοίξουν τις αναφορές για περαιτέρω
εξερεύνηση. Οι πίνακες εργαλείων και οι αναφορές συνδέονται σε σύνολα δεδομένων που
συγκεντρώνουν όλα τα σχετικά δεδομένα σε ένα σημείο.
6.8.3.4.9
ΕΦΚΑ

Εμπλουτισμός δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Ανάλυσης Ρίσκου του ΟΠΣ

Αφορά προσαρμογές και επεκτάσεις του υφιστάμενου συστήματος προκειμένου να αξιοποιηθούν
δεδομένα που θα προκύψουν από:
1) Διασταύρωση Στοιχείων ΑΠΔ με δεδομένα που έχουν υποβληθεί στην ΕΡΓΑΝΗ. Για τους ελέγχους
που θα καθοριστούν στην Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας δεν θα είναι δυνατή
η υποβολή της ΑΠΔ.
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2)
3)
4)
5)

Νέα Διαδικασία και δομές δεδομένων για την υποστήριξη τροποποιητικής ΑΠΔ.
Νέα χαρακτηριστικά στα στοιχεία υποβολής ΑΠΔ.
Προσαρμογή και επεκτάσεις στην κωδικοποίηση και στις ρυθμίσεις
Νέοι επιχειρησιακοί κανόνες προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του ελέγχου που
υποστηρίζεται σήμερα μέσω του συστήματος ανάλυσης ρίσκου.

6.8.3.5

Υλοποίηση – Λειτουργικές Απαιτήσεις για την Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.8.3.5.1

Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud

Στο πλαίσιο της ως άνω επιμέρους δράσης θα πρέπει να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε το σύστημα ΟΠΣ ΣΕΠΕ να μετεγκατασταθεί και να λειτουργεί στο εξής στις υποδομές του
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
- για την εφαρμογή Πολυμεσικό κέντρο επικοινωνίας (γραφείο υποστήριξης), η οποία βασίζεται σε
εξειδικευμένο εξοπλισμό (hardware appliance), θα εξεταστεί η εφικτότητα μετεγκατάστασης κατά
την Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής.
- για τις εφαρμογές τηλεκπαίδευσης οι οποίες δεν συντηρούνται από τον Φορέα, θα εξεταστεί στο
πλαίσιο της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής η εφικτότητα μετεγκατάστσης χωρίς αναβάθμιση των
υφιστάμενων εκδόσεων
6.8.3.5.1.1

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Στη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του εν λόγω αντικείμενου ο Ανάδοχος θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και να αναφέρεται τουλάχιστον στα ακόλουθα:
➢ στην κατανόηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του ως άνω επιμέρους αντικείμενου
➢ στο συνολικό σχεδιασμό της μεταφοράς και λειτουργίας τους ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud με τις
επιμέρους Φάσεις του και στη διασύνδεση των επιμέρους Φάσεων μεταξύ τους
➢ στη μεθοδολογία διασφάλισης της ποιότητας που θα εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της υλοποίησης
του ως άνω αντικείμενου
➢ στη συνδρομή στην οργάνωση και εκτέλεση κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την
ολοκληρωμένη υλοποίηση της μεταφοράς και λειτουργίας τους ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud
➢ στα τυχόν εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεθοδολογική προσέγγιση
6.8.3.5.1.2

Επιμέρους Αντικείμενα Υλοποίησης

Τα βασικά βήματα-δράσεις υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας ενότητας είναι τα εξής:
6.8.3.5.1.2.1 Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης σε υποδομές κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud)
Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
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6.8.3.5.1.2.1.1

Γενικά

Η μετεγκατάσταση συνίσταται στην υλοποίηση αντίγραφων - ισοδυνάμων υποσυστημάτων του ΟΠΣ
ΣΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του G-Cloud τα οποία θα παρέχουν τις ίδιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με
αυτές που παρέχουν τα υπάρχοντα παραγωγικά συστήματα και στα οποίο θα μεταφερθούν όλα τα
δεδομένα που θα είναι αποθηκευμένα κατά την έναρξη λειτουργίας των νέων συστημάτων στο GCloud και την οριστική παύση λειτουργίας αυτών στις εγκαταστάσεις της του ΣΕΠΕ.
Ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τους κύκλους εργασιών που περιγράφονται στις
ακόλουθες παραγράφους με διαφορετική σειρά από αυτή που παρατίθενται στις ακόλουθες
παραγράφους και τμηματικά ώστε να εξασφαλιστούν κρίσιμες συνθήκες και στόχοι ήτοι :
•
•
•

•

να γίνει μετάπτωση της παραγωγικής λειτουργίας το ταχύτερο δυνατόν,
να ελαχιστοποιηθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες ή/και κίνδυνοι και
να επιτευχθεί η ομαλή αποδοχή από τους χρήστες αναπόφευκτων αλλαγών του συστήματος που
οφείλονται στην μετάπτωση ή/και τις αλλαγές αρχιτεκτονικής ή/και χρήση νεότερων εκδόσεων των
λογισμικών.
να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που το όλο σύστημα ή τμήματά του θα τεθούν εκτός πρόσβασης
χρηστών
Η σειρά και το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα ορισθεί και θα ενημερώνεται κατά την διάρκεια της
υλοποίησης του ως άνω αντικείμενου σε συνεργασία με τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες
(ΣΕΠΕ, Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους, Διαχειριστή
ΣΥΖΕΥΞΙΣ κ.α.)
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των ομάδων εργασιών που απαιτείται να εκτελεστούν για την
υλοποίηση της μεταφοράς και λειτουργίας τους ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud.:
6.8.3.5.1.2.1.2

Σχεδιασμός συστημάτων - συνεργασία με G-Cloud

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΠΣ-ΔΔ θα προσδιορίσει την
αρχιτεκτονική των συστημάτων και θα παραδώσει στην ΓΓΠΣ-ΔΔ τους σχετικούς πίνακες πόρων και
λογικών οντοτήτων και διαγράμματα αποτύπωσης του συστήματος.
Στην αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνονται, σε μορφή κυρίως διαγραμμάτων και πινάκων, οι
πληροφορίες και τα δεδομένα που ζητούνται από τους διαχειριστές του G-Cloud για να προβούν
στις εργασίες υλοποίησης που εκτελούνται από αυτούς και περιγράφουν τους πόρους (εικονικοί
εξυπηρετητές και άλλες υπηρεσίες) οι οποίοι παρέχονται στον ανάδοχο για την υλοποίηση του
συστήματος.
Στοιχεία της αρχιτεκτονικής των συστημάτων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν ή και να αλλάξουν
κατά την διάρκεια της υλοποίησης, των δοκιμών και της περιόδου παρακολούθησης τους στο
πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων ή βελτιστοποίησης αυτών.
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Η τελική - ενημερωμένη αρχιτεκτονική (AS IS) θα παραδοθεί μετά την λήξη της περιόδου
παρακολούθησης και προσαρμογής τους συστήματος.
Σύντομη πρόταση / επισκόπηση σε μορφή πίνακα των πόρων που θα παρέχει το G-Cloud θα
περιλαμβάνεται στην προσφορά των οικονομικών φορέων ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά
τους κατά την υπογραφή της σύμβασης και να επιταχυνθεί η εκτέλεση της μετεγκατάστασης.
6.8.3.5.1.2.1.3

Παραλαβή εικονικών εξυπηρετητών και πόρων δικτύου από G-Cloud

Οι διαχειριστές του G-Cloud θα εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του
εξοπλισμού και του συστήματος υποστήριξης εικονικών εξυπηρετητών και άλλων πόρων
(virtualization system configuration) και θα παραδώσουν στον ανάδοχο και την αρμόδια διεύθυνση
του ΣΕΠΕ τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.
Ο ανάδοχος θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει ότι η διαμόρφωση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του συστήματος.
Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με τους διαχειριστές του G-Cloud και θα παράσχει διευκρινήσεις και
οδηγίες σχετικά με τους πόρους που απαιτεί το λογισμικό του Συστήματος (ΛΣ, λογισμικό Oracle,
λογισμικό Microsoft) αλλά και σχετικά με το λογισμικό υποστήριξης εικονικών εξυπηρετητών και
άλλων πόρων συστήματος και δικτύου (Hypervisors και τα συναφή) που χρησιμοποιείται από το GCloud ήτο το VMWare εάν ζητηθεί.

6.8.3.5.1.2.1.4 Εγκατάσταση και διαμόρφωση λογισμικού συστήματος
Η ομάδα εργασιών αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και
διαμόρφωση των υποσυστημάτων και των σχετικών πόρων συστήματος.
Στις εργασίες εγκατάστασης ΛΣ περιλαμβάνονται και οι εργασίες:
•
•
•

διαμόρφωσης του λογισμικού συστήματος ώστε να υποστηρίζονται οι διατάξεις υψηλής
διαθεσιμότητας
ισχυροποίησης της ασφάλειας που υποστηρίζεται από τα ΛΣ (OS hardening)
διαμόρφωσης των υποσυστημάτων των λειτουργικών συστημάτων που απαιτούνται για την χρήση
πόρων που προσφέρει το G-Cloud (π.χ. Storage)
Επίσης αν και το λογισμικό υποστήριξης εικονικών εξυπηρετητών και άλλων πόρων συστήματος και
δικτύου (Hypervisors και τα συναφή) παρέχεται από το G-Cloud και αποτελεί σαφώς δικιά του
αρμοδιότητα και ευθύνη η ορθή λειτουργία του, ο ανάδοχος θα συνδράμει στην διαχείριση ειδικών
θεμάτων εντός των ορίων που τίθενται από τις άδειες χρήσης λογισμικού και υπηρεσίες
υποστήριξης και συντήρησης που θα του παρέχει η ΓΓΠΣ-ΔΔ.

6.8.3.5.1.2.1.5 Διαμόρφωση δικτύου
Οι διαχειριστές του G-Cloud υλοποιούν τμήμα της διαμόρφωσης του δικτύου σύμφωνα με τις
γενικές προδιαγραφές που παρέχουν οι διαχειριστές και ανάδοχοι / system integrators που
υλοποιούν τα φιλοξενούμενα συστήματα. Η διαμόρφωση δικτύου για την υποστήριξη ειδικών
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διατάξεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δικτύου (π.χ. Load Balancing, ρυθμίσεις ασφάλειας Configuration Firewall, ρυθμίσεις IPS) καθώς και ενεργοποίηση άλλων υπηρεσιών (π.χ. εσωτερικό
DNS κλπ) του συστήματος που δεν υλοποιούνται από τους διαχειριστές του G-Cloud θα
υλοποιηθούν από τον ανάδοχο με πόρους που θα πάρασχει το G-Cloud
Επίσης ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και τα πιστοποιητικά ασφάλειας δικτυακών τόπων που θα
παράσχει ο κάτοχος και διαχειριστής του δικτύου.

6.8.3.5.1.2.1.6 Εγκατάσταση λογισμικού υποδομής εφαρμογών
Κατά την εκτέλεση αυτής της ομάδας εργασιών ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα προβεί στην
παραμετροποίηση του λογισμικού υποστήριξης εφαρμογών και των υποσυστημάτων υποστήριξης
ασφάλειας.
Επίσης θα υλοποιήσει τις εργασίες παραμετροποίησης που απαιτούνται για να ενταχθούν στις
σχετικές δομές υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου, λαμβάνοντας υπ' όψη και τις αρχές
ασφαλούς λειτουργίας συστημάτων.
Οι εγκαταστάσεις λογισμικού υποστήριξης ασφάλειας (π.χ. LDAP services) περιλαμβάνονται σε
αυτόν τον κύκλο εργασιών.

6.8.3.5.1.2.1.7 Διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα υλοποιήσει τις διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας και
κατανομής φόρτου οι οποίες περιλαμβάνονται στο λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και θα
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση αποδοτικής και αδιάλειπτης λειτουργίας των εφαρμογών.
Οι διαχειριστές του G-Cloud και η αρμόδια διεύθυνση του ΣΕΠΕ θα παράσχει υπηρεσίες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και θα λάβει τις σχετικές στρατηγικές αποφάσεις (εντός του
πλαισίου που προκύπτει από τις διαθέσιμες άδειες χρήσης λογισμικού και τις υπηρεσίες που
παρέχει/τεχνικές δυνατότητες του G-Cloud). Ο ανάδοχος θα ενημερώσει τον φορέα λειτουργίας του
εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος για το εάν θα απαιτηθούν ή συνίστανται αλλαγές
αρχιτεκτονικής σε αυτές τις διατάξεις λαμβάνοντας υπ' όψη τους πόρους και την δομή του G-Cloud.

6.8.3.5.1.2.1.8 Σχεδιασμός και συνδρομή για την διαμόρφωση των υπηρεσιών backup
Στις υπηρεσίες που προσφέρει το G-Cloud περιλαμβάνεται υπηρεσία για δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας (backup).
Η διαμόρφωση της διαδικασίας backup με χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το G-Cloud καθώς
και η υλοποίηση άλλων τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας
καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο.
Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί η διαδικασία backup κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι
επιπτώσεις της στην λειτουργία του συστήματος.
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6.8.3.5.1.2.1.9 Εγκατάσταση - παραμετροποίηση και μετάπτωση εφαρμογών
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στα υποσυστήματα ΟΠΣ ΣΕΠΕ
και θα υλοποιήσει τις αλλαγές / προσαρμογές που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν στο νέο
περιβάλλον και να αξιοποιήσουν τις πόρους που παρέχει το G-Cloud. Η περιγραφή των προς
μετάπτωση εφαρμογών αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει στις υποδομές του G-Cloud εγκατάσταση των
προσαρμοσμένων έτοιμων λογισμικών οι οποίες θα παράσχουν ίδιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με
αυτή της εγκατάστασης που είναι σε παραγωγική λειτουργία (στο πλαίσιο των τεχνικών
δυνατοτήτων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του Συστήματος και των
υπηρεσιών που παρέχονται από το G-Cloud).
Επίσης απαιτείται να επεκτείνει και να προσαρμόσει την τεχνική αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης
εγκατάστασης του προϊόντος έτσι ώστε να:
•
•

αξιοποιηθούν οι υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου που έχουν υλοποιηθεί
στους κύκλους εργασιών που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους και
ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά (υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου)
που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν
Στο νέο σύστημα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα συγκεκριμένα
υποσυστήματα και μέσω συνδέσμων του διαδικτύου οι οποίοι θα παραπέμπουν απευθείας στις
συγκεκριμένες ομάδες υποσυστημάτων .
Η αρμόδια διεύθυνση του ΣΕΠΕ σε συνεργασία με τον διαχειριστή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ θα μεριμνήσει για
δέσμευση, διαχείριση δημόσιων διευθύνσεων δικτύου (Public IPs) ονομάτων τομέων διαδικτύου
(domain names). Ο ανάδοχος αν απαιτείται θα παράσχει συμβουλές για αυτά τα θέματα.

6.8.3.5.1.2.1.10

Μετάπτωση δεδομένων πολλαπλών φάσεων

Για την μείωση των πιθανοτήτων αστοχιών ή ανεπιθύμητων παρενεργειών στα επιμέρους
υποσυστήματα απαιτείται να γίνει τμηματική ή/και δοκιμαστική μεταφορά των δεδομένων τους
ώστε να είναι δυνατόν να εκτελεστεί πλήρης κύκλος δοκιμών όλης της λειτουργικότητας αυτών, δηλ.
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση οι χρήστες και διαχειριστές εφαρμογών
και υπηρεσίες που λειτουργούν υποστηρικτικά για την εξασφάλιση δια λειτουργικότητας, υψηλής
διαθεσιμότητας, κατανομής φόρτου, επίτευξη υψηλής απόδοσης κλπ.
Ο όγκος των δεδομένων που θα μεταπτωθούν κατά τις φάσεις πριν την τελική μετάπτωση (cut over
- οριστική μετάπτωση της παραγωγικής λειτουργίας) πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός τουλάχιστον 50% των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο σύστημα - ώστε οι σχετικές δοκιμές να
προσφέρουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για την λειτουργία του συστήματος και το επίπεδο απόδοσης
που θα έχει κατά την παραγωγική λειτουργία.
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6.8.3.5.1.2.1.11
Μετάπτωση παραγωγικής λειτουργίας Συστήματος στην τρέχουσα μορφή του στις
εγκαταστάσεις G-Cloud - Cut Over
H μετάπτωση της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος στην υπάρχουσα μορφή του στις
εγκαταστάσεις του G-Cloud, αποτελεί υψίστη προτεραιότητα επειδή είναι κρίσιμη και
προαπαιτούμενη για την ασφάλεια του συστήματος και για όλες τις άλλες εργασίες αναβάθμισης
και αναδιαμόρφωσης. Για αυτό σε αυτή την φάση, εντός του πλαισίου των τεχνικών δυνατοτήτων
των προϊόντων, το Σύστημα θα μετεγκατασταθεί στο G-Cloud με τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές ώστε
να επισπευσθεί η μετεγκατάσταση και να ελαχιστοποιηθούν πιθανές αλλαγές στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση οι χρήστες.
Η μετάπτωση λειτουργίας θα γίνει με μεθοδολογία Cut Over δηλ. θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα
παραγωγικά υποσυστήματα στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕ&ΠΚ και άμεσα ή μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα παραγωγικά συστήματα στις εγκαταστάσεις του G-Cloud.
Δεν προβλέπεται αναστροφή της διαδικασίας ούτε παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων
(σύστημα σε εγκαταστάσεις G-Cloud και σύστημα σε εγκαταστάσεις ΓΓΕ&ΠΚ).
Ο ανάδοχος θα καταβάλει προσπάθειες μετά την θέση του συστήματος που βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις της ΓΓΕ&ΠΚ εκτός πρόσβασης χρηστών και έως την θέση σε παραγωγική λειτουργία
των νέων συστημάτων στις εγκαταστάσεις του G-Cloud) για να μειωθεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος
που θα τεθεί εκτός πρόσβασης χρηστών τα ανωτέρω συστήματα.
Όλες οι διαδικασίες μετάπτωσης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και
οδηγίες του κατασκευαστή.
Εάν απαιτηθεί, η ΓΓΠΣ-ΔΔ και το G-Cloud θα εξασφαλίσει την παροχή επιπλέον πόρων του G-Cloud
για την διεκπεραίωση της διαδικασίας μετάπτωσης σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό
διάστημα.
Είναι αποδεκτή για ιδιαίτερα περιορισμένη χρονική διάρκεια η λειτουργία κάποιων υποσυστημάτων
στις εγκαταστάσεις του ΣΕΠΕ και κάποιων άλλων στο G-CLOUD ώστε να μειωθεί ο χρόνος που θα
τεθεί το σύστημα εκτός πρόσβασης χρηστών ή/και να υπάρξει μία σειρά μικρότερων διακοπών
πρόσβασης και όχι μία μεγάλης διάρκειας.

6.8.3.5.1.2.1.12
Δοκιμές Αποδοχής αναβαθμισμένου Συστήματος (user acceptance tests - UATs and operational
acceptance tests - OATs)
Κατά την διάρκεια της αναμόρφωσης του Συστήματος και πριν την θέση αυτών σε παραγωγική
λειτουργία θα εκτελεστούν δοκιμές ώστε να βεβαιωθεί ότι τα νέα υποσυστήματα παρέχουν τις ίδιες
ή ισοδύναμες λειτουργίες με τα υφιστάμενα και η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική.
Οι δοκιμές θα εκτελεστούν από κοινή ομάδα αναδόχου και στελεχών της ομάδας εργασίας του ΣΕΠΕ
και θα τεκμηριωθούν με δομημένη αποτύπωση σεναρίων δοκιμών και αποτύπωση των
αποτελεσμάτων τους.
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Για να εκτελεστούν οι δοκιμές προαπαιτείται να έχει γίνει μετάπτωση ποσότητας δεδομένων στα
συστήματα υλοποίησης αναβάθμισης/δοκιμών που θα επιτρέπει αξιόπιστες εκτιμήσεις της
απόδοσης του συστήματος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει θα ορίσει σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία μεθοδολογία για τον ορθό
και συντεταγμένο τρόπο εκτέλεσης των δοκιμών σε σχέση με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις
επιχειρηματικές διαδικασίες των χρηστών για να διαπιστωθεί κατά πόσον η εφαρμογή πληροί τα
κριτήρια αποδοχής και επιτρέπει στον χρήστη, στους πελάτες ή σε άλλη εξουσιοδοτημένη οντότητα
να καθορίσει εάν θα αποδεχθεί ή όχι το σύστημα.
Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος σε συνεργασία με την υπηρεσία
•
•

θα προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων σεναρίων δοκιμών αποδοχής χρηστών (UAT - scenarios). Η
υπηρεσία θα είναι αρμόδια να συλλέξει και παράσχει το επιχειρησιακό περιεχόμενο των σεναρίων.
θα διερευνηθεί η δυνατότητα τυποποίησης και αυτοματοποίησης εκτέλεσης σεναρίων με χρήση
λογισμικού τις άδειες λειτουργίας του οποίου θα παράσχει η αναθέτουσα αρχή.
Ο ανάδοχος θα συνδράμει την αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες δημιουργίας περιβάλλοντος
αυτοματοποιημένης εκτέλεσης δοκιμών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση των σεναρίων.
Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει υπηρεσίες με προσωπικό της που θα διαθέτουν την απαραίτητη
τεχνογνωσία για ανάπτυξη/υλοποίηση των σεναρίων τα οποία θα υλοποιήσουν τα σενάρια.
Εάν προκύψουν σχετικά ευρήματα ο ανάδοχος θα προβεί στον σχεδιασμό δοκιμών απόδοσης του
συστήματος και θα συνδράμει την αναθέτουσα αρχή για την εκτέλεσή τους.
Η αναθέτουσα αρχή (και η συνεργαζόμενες με αυτήν υπηρεσίες) θα παράσχουν τις απαιτούμενες
άδειες χρήσης λογισμικού και σχετικούς τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους.

6.8.3.5.1.2.1.13

Περιβάλλον ανάπτυξης

Για την υποστήριξη της αναβάθμισης θα πρέπει στο τελικό σύστημα στο G-Cloud να
περιλαμβάνονται πολλαπλά περιβάλλοντα εφαρμογών και κατ' ελάχιστον :
•

•

•
•

Περιβάλλον παραγωγής, ήτοι το σύνολο των σχετικών υποδομών λογισμικού και υλικού, το οποίο
αποτελεί μέρος του αντικειμένου της μετεγκατάστασης και περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη,
και θα εξυπηρετεί τους τελικούς χρήστες μέσου Διαδικτύου.
Περιβάλλον διασφάλισης ποιότητας και μετάπτωσης (quality assurance and staging environment)
ήτοι πιστό αντίγραφο της τρέχουσας εκδοχής του παραγωγικού περιβάλλοντος όσον αφορά τις
υποδομές λογισμικού καθώς και κατάλληλο αντίγραφο ή κοινή χρήση των υποδομών υλικού ή/και
των δεδομένων του περιβάλλοντος παραγωγής.
Περιβάλλον εκπαίδευσης , ήτοι αντίγραφο της τρέχουσας εκδοχής του παραγωγικού περιβάλλοντος
όσον αφορά το λογισμικό και ειδικότερα της λειτουργικότητας του.
Περιβάλλον δοκιμών, ήτοι αντίγραφο εκδοχής του παραγωγικού περιβάλλοντος προκειμένου να
πραγματοποιούνται από την υπηρεσία ή τον ανάδοχο σχετικές εκτενείς δοκιμές για πρόσφατα
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αναπτυγμένες ή υλοποιημένες αλλαγές, παραμετροποιήσεις, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις της
εφαρμογής, προερχόμενες από το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού της εφαρμογής.
Τα προαναφερόμενα συστήματα θα περιλαμβάνουν, όσο είναι τεχνικά εφικτό, ανεξάρτητες
υποδομές middleware και βάσεων δεδομένων, θα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τα παραγωγικά
συστήματα αλλά ΔΕΝ θα περιλαμβάνουν τον ίδιο όγκο δεδομένων ΟΥΤΕ διαβαθμισμένα δεδομένα
στο πλαίσιο του εφικτού (μη αποσφραγισθέντες προσφορές κ.λ.π.).
Οι απαιτούμενοι πόροι για την δημιουργία και λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων θα
παρασχεθούν από το G-Cloud και σχετικές τεκμηριωμένες εκτιμήσεις θα πρέπει να περιληφθούν
στις τεχνικές προσφορές.

6.8.3.5.1.2.1.14

Μικρής έκτασης προσαρμογές κατά την διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας

Μετά την θέση σε παραγωγική λειτουργία ΟΠΣ ΣΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του G-Cloud ο ανάδοχος
απαιτείται να παρακολουθεί εντατικά το σύστημα για εύλογο χρονικό ώστε να αντιμετωπισθούν
άμεσα πιθανά θέματα σχετικά με την διαδικασία μετάπτωσης/μετεγκατάστασης που είναι πιθανόν
να μην εντοπισθούν κατά τις δοκιμές.

6.8.3.5.1.2.1.15

Συνέργειες με άλλα συστήματα

Για την ορθή και σύννομη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων αλλά και για την συμμόρφωση με
θεσμοθετημένες εθνικές στρατηγικές το Σύστημα υφίσταται συνέργειες και με άλλα κυβερνητικά
συστήματα. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του ΟΠΣ ΣΕΠΕ με το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ καθώς σήμερα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που τηρούνται χωρίς να χρειάζεται και στα
δύο συστήματα, όπως το μητρώο εργοδοτών και εργαζομένων, η αντιστοίχιση τεχνικών ασφάλειας
και ιατρών εργασίας με επιχειρήσεις κτλ., γεγονός το οποίο προσδίδει αχρείαστο διοικητικό βάρος
τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όσο και στις επιχειρήσεις. Επίσης, η βασική πηγή
δεδομένων για την στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μέσω της
προτεινόμενης αναβάθμισης θα βελτιωθεί σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας γεγονός το οποίο θα συνδράμει σημαντικά στην καταπολέμηση της
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.
O ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις προσαρμογές των εφαρμογών και της διαμόρφωσης του
λογισμικού υποδομών που απαιτούνται ώστε τα υποσυστήματα που παρέχουν τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες / συνέργειες με άλλα συστήματα (είτε σε αυτές έχουν άμεση πρόσβαση οι χρήστες είτε
χρησιμοποιούνται και/ή μόνο από άλλα υποσυστήματα) να λειτουργούν ορθά στις υποδομές του GCloud με την νέα αρχιτεκτονική των συστημάτων. Ο ανάδοχος απαιτείται να συνδράμει στην
παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία παρέχοντας οδηγίες, διευκρινίσεις και τεχνικές πληροφορίες
στην ΓΓΠΣ-ΔΔ και τους άλλους φορείς καθώς και να εκτελέσει (σε συνεργασία με το αρμόδιο
προσωπικό της ΓΓΠΣ-ΔΔ και των άλλων φορέων) εύλογης έκτασης δοκιμές εάν αυτές απαιτηθούν.
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Οι εφαρμογές θα μεταφερθούν στην μορφή που έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης. Αλλαγές είναι δυνατόν να γίνουν μόνο για την προσαρμογή του στις νεότερες εκδόσεις
του λογισμικού Oracle και όχι για επιχειρησιακούς λόγους.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Πολιτικής
Ασφάλειας την οποία εφαρμόζει και τηρεί η ΓΓΠΣ-ΔΔ σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά
Συστήματα στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud.

6.8.3.5.2 Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του θεσμού
Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού Ωραρίου
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει εμπλουτιστεί με τα παρακάτω αντικείμενα:
Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
Η ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας εμπεριέχει τα εξής:
•
•
o
o
•
•

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Ωράριο
Εβδομαδιαίο Σταθερό
Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ανά Ημέρα
Άδειες
Υπερωρίες
Η ψηφιακή Οργάνωση χρόνου εργασίας οδηγεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω δομές και
διαδικασίες όπως εφαρμόζονται εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε μια αποτύπωση ανά εργαζόμενο ανά
ημέρα στην Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας η οποία εμπεριέχει:
Τύπος

Συμπλήρωση

Εργασία

Ώρα Από - Έως

Τηλεργασία

Ώρα Από - Έως

Εβδομαδιαία Ανάπαυση – Ρεπό

Ναι /Όχι

Μη Εργασία (Επιτρέπεται στην περίπτωση μερικής – εκ
περιτροπής)

Ναι /Όχι

Υπερωρία

Ώρα Από – Έως

Άδεια

Είτε ολοήμερη είτε Ώρα Από Έως

Κάρτα Εργασίας
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Η Κάρτα εργασίας εμπεριέχει τις Δηλώσεις Έναρξης / Λήξης Εργασίας Εργαζομένων οι οποίες όπως
εφαρμόζονται εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δημιουργούν αποτύπωση ανά εργαζόμενο ανά ημέρα το
Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης που εμπεριέχει Ώρα Από Ώρα Έως.
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαθέτει σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας και το ΟΠΣ ΣΕΠΕ διαθέτει σύστημα
τεχνικής “ανάλυσης κινδύνου” (risk analysis).
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες διερεύνησης δεδομένων και
ανάλυσης κινδύνου σε συνέχεια της εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Εργασίας και του Ψηφιακού
Ωραρίου. Η μελέτη εφαρμογής του έργου θα καθορίσει το σύστημα το οποίο θα υποδεχτεί την
κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών οι οποίες θα πρέπει να εμπεριέχουν τουλάχιστον τα
παρακάτω ζητήματα προς διερεύνηση:
•
•
•
•
•

Εργασία χωρίς χτυπήματα
Εργασία με μόνο έναρξη ή μόνο λήξη
Διερεύνηση δεδομένων συνόλου προγραμματισμένης εργασίας σε σχέση με το Ημερολόγιο
Πραγματικής Απασχόλησης
Διερεύνηση αποκλίσεων έναρξης – λήξης σε σχέση με την ψηφιακής οργάνωση χρόνου εργασίας
Δηλώσεις Αδειών σε σχέση με το Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης
Θα πρέπει να παρασχεθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση του παραπάνω
στόχου, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

•
•
•
•
•

Σχεδιασμός και υλοποίησης διαλειτουργικότητας όπου απαιτηθεί.
Διαχείριση μετασχηματισμού δεδομένων.
Κανόνες risk analysis
Προφίλ εργοδότη, εργαζόμενου
Δημιουργία αναφορών.

6.8.3.5.3 Μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των ψηφιακών εφαρμογών
στο πεδίο της αγοράς εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός
Μηχανισμού υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών για θέματα που άπτονται
της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως ενδεικτικά είναι τα θέματα ψηφιακής
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, η Κάρτα Εργασίας κλπ., επιτρέποντας στην Πολιτεία να
δημιουργήσει συνθήκες άμεσης, έγκυρης και φιλικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων προωθώντας
την επικοινωνία και διαχείριση εκάστοτε ζητημάτων. Η πολυπλοκότητα της δράσης, η φύση του
αντικειμένου του, καθώς το πλήθος και η ποικιλία των εμπλεκομένων μερών καθιστά απαραίτητη
μια ολιστική διαχείριση, ώστε να συντονιστούν τα επιμέρους υποέργα και να αναπτυχθούν
διαδικασίες που θα διασφαλίσουν τις συνέργειες και αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους συστημάτων.
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Πιο συγκεκριμένα, η δράση αναλύεται στα κάτωθι επιμέρους αντικείμενα:
1. Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης Φορέα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Αντικειμένου
2. Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού Διαδικασιών και ροών
3. Μελέτη Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομής Επικοινωνίας και Υποστήριξης Κοινού (Εκπαίδευση
Προσωπικού)
4. Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας διασύνδεσης με call centers, ψηφιακή
Βελτιστοποίηση
5. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
6. Έλεγχος Ποιότητας / Ικανοποίησης Επιχειρήσεων

Ο Μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των ψηφιακών
εφαρμογών, επιτρέπει άμεσα στην Πολιτεία να δράσει διαχρονικά να δημιουργήσει συνθήκες
άμεσης έγκυρης και φιλικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, ο μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα για:
•

Μείωση των άσκοπων μετακινήσεων και συγχρωτισμού

•

Προστασία αρμοδίων στελεχών των επιχειρήσεων και εργαζομένων από τη διασπορά του COVID19

•

Παροχή προσωποποιημένης εξειδικευμένης πληροφόρησης στις επιχειρήσεις

•

Διαχείριση των αιτημάτων των επιχειρήσεων με συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

•

Ταχύτερη διευθέτηση σημαντικού αριθμού εκκρεμοτήτων

•

Επίτευξη οικονομιών κλίμακας

•

Μείωση του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

6.8.3.5.3.1 Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης Φορέα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
του Αντικειμένου
Αφορά στην διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του Φορέα για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση του μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών. Αναλυτικότερα αφορά:
•

Δράση 1: Γενικός Συντονισμός Έργου - Συνεργασία με επιμέρους φορείς

•

Δράση 2: Καταγραφή και Αποκωδικοποίηση Αναγκών του Έργου -Ανάλυση Απαιτήσεων
[215]

22PROC011632522 2022-11-18
•

Δράση 3: Μελέτη Εφαρμογής Προτύπων Ποιότητας και GDPR

•

Δράση 4: Διοικητική, οικονομική και νομική υποστήριξη για την ανάθεση και την παρακολούθηση
όλων των διαδικασιών υλοποίησης.

•

Δράση 5: Παρακολούθηση και Εξασφάλιση Ποιότητας Υλοποίησης & Αποτελεσμάτων Έργου

•

Δράση 6: Συντονισμός και Παρακολούθηση Διοικητικών και Χρηματοοικονομικών Στοιχείων έργου

•

Δράση 7: Αξιολόγηση Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας καθώς και

•

Δράση 8: Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Έργου

6.8.3.5.3.1.1 Δράση 1: Γενικός συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών του έργου συμπεριλαμβανομένης και
της επικοινωνίας, συνεργασίας του τους επιμέρους φορείς,
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στην ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας
της Αναθέτουσας Αρχής με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής
υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου. Ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το συντονισμό των συνολικών εργασιών και
των επαφών που απαιτούνται για την καταγραφή των αναγκών, των διαδικασιών, των ροών
εργασίας ανά θέμα, ανά φορέα με σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την
βέλτιστη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
Η πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου, η φύση του αντικειμένου του, καθώς το πλήθος και η
ποικιλία των εμπλεκομένων μερών καθιστά απαραίτητη μια «Ολιστική Διαχείριση του Έργου» πέρα
και πάνω από τα όρια συγκεκριμένων επιμέρους υποέργων. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος καλείται
να προχωρήσει :
•

Στην ανάδειξη των προκλήσεων, των κινδύνων και να διατυπώσει προτάσεις για την αντιμετώπισή
τους.

•

Στη συνολική διαχείριση και συντονισμό των εμπλεκομένων μερών.

•

Στη διαχείριση του Χρόνου.

•

Στην ολική διαχείριση της Ποιότητας.

•

Στην ανάγκη δημιουργίας ενιαίων κανόνων, διαδικασιών και προτύπων που θα διασφαλίσουν την
επίτευξη της ενιαίας κατανόησης εν λόγω αντικείμενου, τον ολοκληρωμένο και συνεχή σχεδιασμό
του έργου, το συντονισμό και τη συνέργεια των επιμέρους απαραίτητων υποέργων, τις
αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους συστημάτων, την ορθολογική κατανομή των πόρων.

•

Στην παραγωγή των απαραίτητων αναφορών προς το Φορέα σχετικά με την πορεία του εν λόγω
αντικειμένου

•

H συνολική Επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της Δημόσιας
Διοίκησης.
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6.8.3.5.3.1.2 Δράση 2: Καταγραφή και αποκωδικοποίηση Αναγκών του Έργου -Ανάλυση Απαιτήσεων
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της
Αναθέτουσας Αρχής θα αναλύσουν λεπτομερώς το δυνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας
του μηχανισμού υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες του
έργου. Ο Ανάδοχος καλείται να αποτυπώσει αναλυτικά το σύνολο της διοικητικής πληροφόρησης
σχετικά με τα αιτήματα των επιχειρήσεων ανά τομέα, θέμα, αρμοδιότητα, φορέα κλπ. Ενδεικτικά:
•

Ενημέρωση Υποχρεώσεων ασφάλισης

•

Απογραφή - ασφαλιστική ικανότητα - ασφαλιστική ενημερότητα

•

Βεβαιώσεις

•

Ρυθμίσεις

•

Θέματα ΟΑΕΔ

•

Προγράμματα Κατάρτισης – Οφέλη Επιχείρησης

•

Υπερωριακή απασχόληση

•

Συλλογικές συμβάσεις

•

Άδειες

•

Ενισχύσεις

•

Μερική απασχόληση - εκ περιτροπής εργασία
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε μια πρώτη εκτίμηση Διαστασιολόγησης του έργου.

6.8.3.5.3.1.3 Δράση 3: Μελέτη Εφαρμογής Προτύπων Ποιότητας, GDPR και ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο
Ο Ανάδοχος καλείται εφαρμόσει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών στη δομή
του μηχανισμού υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών. Θα πρέπει να εντοπισθούν αναγνωριστούν τα προσωπικά δεδομένα που θα
διαχειρίζεται η δομή, να καταγραφούν οι κατηγορίες αυτών και οι κατηγορίες των υποκειμένων
αυτών, στη συνέχεια να αναλυθούν όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά κάνοντας χρήση
διαγράμματος / μελέτης ροής δεδομένων και διαδικασιών που να αναπαριστά αυτή τη συσχέτιση.
Στη συνέχεια και βάσει αυτής της ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης
με τον κανονισμό και θνα καταρτισθεί ένας πίνακας ελλείψεων, κινδύνων και αναγκών
συμμόρφωσης - Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)
Κατά το στάδιο αυτό θα γίνει Ανάπτυξη και Υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας
Πληροφοριών (Information Security System) καθώς και Σχεδιασμός Πλάνου Συμμόρφωσης στον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR (GDPR Compliance Plan). Το
τελευταίο Σχέδιο δράσης προς συμμόρφωση, θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία
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ενεργειών, αναλυτικό σε κάθε βήμα του, που εφόσον τα ανωτέρω εκτελεστούν στο σύνολό τους, θα
έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση με τον κανονισμό.
Ακόμα λαμβάνοντας υπόψη την φύση των προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να επεξεργάζονται
τα συστήματα, καθώς και την κρισιμότητα αυτών τα οποία πρέπει να προστατευθούν από
οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση, παραποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, ο τρόπος
υποστήριξης των παρακάτω απαιτήσεων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο είτε πρόκειται για
κόστος ανάπτυξης ή κόστος τρίτου ειδικού λογισμικού συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθεί.
Το νέο σύστημα για την αποφυγή κακόβουλων διαδικτυακών επιθέσεων, με σκοπό τη διασφάλιση
και προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να διαθέτει ανοιχτό σύστημα
κυβερνοασφάλειας Εκτεταμένης Ανίχνευσης & Απόκρισης (Open XDR) με αυτοματοποιημένη
επεξεργασία και μηχανική μάθηση. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει κατά
το στάδιο αυτό μια ολοκληρωμένη λύση. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αποτελεί μια
ολοκληρωμένη λύση open XDR (Extended Detection & Response) με χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Next Gen SOC, η οποία να εξασφαλίζει την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση, αποφεύγοντας
άλλης παλαιού τύπου τεχνικές με την εγκατάσταση διαφορετικών ξεχωριστών απλών εργαλείων
SIEM (Security Information & Events Management) και άλλων που εγκαθίσταται και διαχειρίζονται
ξεχωριστά ή απαιτείται χειροκίνητη ξεχωριστή διαδικασία ενσωμάτωσής του.
6.8.3.5.3.1.4 Δράση 5: Παρακολούθηση και Εξασφάλιση Ποιότητας Υλοποίησης & Αποτελεσμάτων Έργου
Αντικείμενο της δράσης αποτελούν οι ενέργειες που αφορούν στη Διασφάλιση της Ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του εν λόγω αντικειμένου που με τη σειρά τους αφορούν τόσο στο έλεγχο
της ποιότητας του συνόλου των Παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο ως άνω αντικείμενου,
όσο και στην προσμέτρηση κατά τη διαδικασία ελέγχου εκτός της ποιότητας και των
αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιμέρους δράσεων, αντικειμένων και
Παραδοτέων.
Η δράση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
1. Ολοκλήρωση (aggregation) των πλάνων ποιότητας των επιμέρους υποέργων τα οποία και θα πρέπει
τουλάχιστον να περιλαμβάνουν:
o Περιγραφή και τεκμηρίωση των Δεικτών Παρακολούθησης (KPIs).
o Καθορισμός προδιαγραφών, προϋποθέσεων, μεθόδων και οι διαδικασιών με βάση τις οποίες θα
πραγματοποιούνται οι ποιοτικοί έλεγχοι.
o Περιγραφή και τεκμηρίωση της Διαδικασίας Επικαιροποίησης των παραπάνω.
o Σημειώνεται ότι οι δείκτες, προδιαγραφές, προϋποθέσεις, μέθοδοι και διαδικασίες, που
περιγράφονται παραπάνω θα εξειδικεύονται στο επίπεδο των Παραδοτέων των επιμέρους
Υποέργων.
2. Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Μοντελοποίηση των κύκλων αξιολόγησης.
[218]

22PROC011632522 2022-11-18
3. Αξιοποίηση των παραπάνω για τη διενέργεια ελέγχων του περιεχομένου των παραδοτέων των
επιμέρους Αντικειμένων – Δράσεων.
4. Παραγωγή Αναφορών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας και διατύπωση προτάσεων για τη
Βελτίωση των Παραδοτέων, με έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις των Παραδοτέων.
5. Αξιοποίηση διαθέσιμων πλαισίων Διαλειτουργικότητας.
6. Υποστήριξη των εμπλεκομένων στις διαδικασίες ελέγχου της Ποιότητας των Παραδοτέων του ως
άνω αντικείμενου.
6.8.3.5.3.1.5 Δράση 6: Συντονισμός και Παρακολούθηση Διοικητικών Στοιχείων έργου
Ο Ανάδοχος συντονίζει και παρακολουθεί το σύνολο των διοικητικών που απορρέουν από το Έργο.
Θα υποστηρίζει :
•

Την διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών των έργων που αφορούν στις
υποχρεώσεις επικοινωνιών, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων

•

Την Αρχειοθέτηση και τήρησης αρχείων και στοιχείων των επιμέρους αντικείμενων – δράσεων

•

Την Διασφάλιση της Ποιότητας των Παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο ως άνω
αντικειμένου

•

Την ανάγκη Προώθησης και Επικοινωνίας, της επιτελικής σημασίας, του περιεχομένου, αλλά και των
αποτελεσμάτων των εν λόγω αντικειμένου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον

•

Την ανάγκη Υποστήριξης των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, που θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν
τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού υποστήριξης εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των ψηφιακών εφαρμογών.

6.8.3.5.3.2 Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού Διαδικασιών και ροών Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παρόντος επιμέρους αντικείμενου – δράσης αφορά στην «Τεχνική υποστήριξη
του Φορέα σχετικά με την αποτύπωση της ροής των διαδικασιών».
Οι δράσεις του Υποέργου είναι οι κάτωθι:
•

Δράση 1: Αποτύπωση ερωτημάτων / αιτημάτων / παραπόνων- Δημιουργία καταλόγου

•

Δράση 2: Σχεδιασμός και ορισμός μοναδικών διαδικασιών

•

Δράση 3: Σχεδιασμός Οργανωτικού Μοντέλου

•

Δράση 4: Υπολογισμός των ποσοτήτων ροών

•

Δράση 5: Αρχική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, απλοποίηση και ανασχεδιασμός των
διαδικασιών

•

Δράση 6: Υπολογισμός των απαιτούμενων πόρων
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•

Δράση 7: Ανατροφοδότηση σχετικά με ανασχεδιασμένες διαδικασίες και την ενσωμάτωση όποιων
αλλαγών απαιτούνται

•

Δράση 8: Μελέτη εφαρμογής συστημάτων (feasibility study) υποδοχής, ταυτοποίησης, κατεύθυνσης
και ηχογράφησης κλήσεων

•

Δράση 9: Μελέτη εφαρμογής (feasibility study) αυτοματοποίησης εργασιών εξυπηρέτησης

•

Δράση 10: Μελέτη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης πελατειακής σχέσης (CRM)

•

Δράση 11: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης
Το συγκεκριμένο επιμέρους αντικείμενο – δράσης θα υλοποιηθεί σε 4 στάδια ως ακολούθως:

1. Ορισμός της περιμέτρου και χαρτογράφηση του τρόπου λειτουργίας της δραστηριότητας
i.

Αποτύπωση ερωτημάτων / αιτημάτων / παραπόνων- Δημιουργία καταλόγου: καθορισμός
θεματολογίας εξυπηρέτησης και διάρθρωση σε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες (λίστα θεμάτων και
σύστημα κατηγοριοποίησης με κριτήρια, επιλογές και ορισμούς)

ii.

Σχεδιασμός και ορισμός μοναδικών διαδικασιών χρησιμοποιώντας τον παραπάνω κατάλογο και
λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους ομάδες πολιτών και διαφορετικά σημεία υποδοχής / επίλυσης ανά
τύπο επαφής (κατάλογος μοναδικών διαδικασιών σε τίτλους)

iii.

Σχεδιασμός Οργανωτικού Μοντέλου: ορισμός σημείων υποδοχής επαφών, ορισμός ομάδων, ρόλων
(κύριων και υποστηρικτικών πχ. εκπαίδευση, διασφάλιση ποιότητας κ.α.), βασικών ροών υποδοχής
και επίλυσης, κριτηρίων ροών, περιγραφή / προδιαγραφή απαραίτητων συστημικών λειτουργιών δρομολόγηση, επίλυση, επικοινωνία, διαχείριση απόδοσης κ.α. (αναλυτική πρόταση οργανωτικού
μοντέλου με εναλλακτικές όπου απαιτείται)

iv.

Υπολογισμός των ποσοτήτων ροών βάσει μοναδικών διαδικασιών και προβλέψεων οργανωτικού
μοντέλου (υπολογισμός ροών βάσει παραδοχών)

2. Αναλυτική καταγραφή και ανασχεδιασμός των επιμέρους διαδικασιών
i.

Αρχική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης διαδικασιών βάσει διαθέσιμου υλικού ή / και
συνεντεύξεων & απλοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών βάσει αξιολόγησης (αξιολόγηση
βελτιωτικών προτάσεων όσον αφορά κόστος, όφελος, εφικτότητα & διαδικασίες σε μορφή
διαγραμμάτων ροής με βήματα και ρόλους και συνοδευτικούς επεξηγηματικούς πίνακες που θα
περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή, φόρμες, συστήματα

ii.

Υπολογισμός των απαιτούμενων πόρων βάσει ροών και παραδοχών κόστους (προϋπολογισμός και
σενάρια)

iii.

Ανατροφοδότηση σχετικά με ανασχεδιασμένες διαδικασίες καθώς εφαρμόζονται και ενσωμάτωση
αλλαγών: συγκέντρωση και σύνθεση εσωτερικού και εξωτερικού feedback, διαμόρφωση
βελτιωτικών προτάσεων και αξιολόγηση, προδιαγραφή έργου και παρακολούθηση υλοποίησης
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(προτάσεις βελτίωσης, business cases, προδιαγραφές, αναφορές προόδου, ανασχεδιασμένες
διαδικασίες κ.λπ.)
Η καταγραφή και ανασχεδιασμός των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί σε 4 κύματα (κατά το
δυνατόν εμπροσθοβαρή ειδικά όσον αφορά το πρώτο
3. Μελέτες Εφαρμογής
i.

Μελέτη εφαρμογής συστημάτων (feasibility study) υποδοχής, ταυτοποίησης, κατεύθυνσης και
ηχογράφησης κλήσεων

a. Αναλυτική καταγραφή λειτουργιών ανά σύστημα και περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των
επιχειρησιακών αναγκών συνολικά για την υποδοχή των επαφών
b. Περιγραφή της δομής των επιμέρους συστημάτων, των επιμέρους λειτουργιών και υλοποίησης των
επιμέρους σεναρίων
c. Σχεδιασμός των μηχανισμών παραμετροποίησης
d. Σχεδιασμός του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης των χρηστών με το εκάστοτε σύστημα (front end)
e. Αναλυτική προδιαγραφή τρόπων αλληλεπίδρασης των εκάστοτε συστημάτων
ii.

Μελέτη εφαρμογής (feasibility study) αυτοματοποίησης εργασιών εξυπηρέτησης

a. Ανάλυση σημείων αυτοματοποίησης βάσει διαδικασιών και οργανωτικού μοντέλου (ενδεικτικά:
ψηφιοποίηση εγγράφων, εκτέλεση επανακλήσεων και αποστολή επικοινωνιών, εφαρμογή
πολιτικών βάσει κριτηρίων κ.α.)
b. Εναλλακτικές προτάσεις τρόπων / συστημάτων εφαρμογής με διαστασιολόγηση, μειονεκτήματα,
πλεονεκτήματα κ.λπ. των επιμέρους λύσεων
c. Αναλυτικές προδιαγραφές και σχεδιασμός τεχνικών απαιτήσεων για την αυτοματοποίηση εργασιών
εξυπηρέτησης βάσει των προτάσεων που θα επιλεχθούν από τις παραπάνω
iii.

Μελέτη εφαρμογής συστήματος Help Desk

a. Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του Help Desk
b. Σχεδιασμός λειτουργικότητας και περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης χρηστών
c. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου αλληλεπίδρασης με άλλα συστήματα καθώς και προδιαγραφή
των απαιτούμενων διασυνδέσεων
4. Εκπαιδευτικό υλικό
Πρόγραμμα και υλικό εκπαίδευσης: καθορισμός οριζόντιων δεξιοτήτων (κυρίως soft skills) καθώς
και εξειδικευμένων γνώσεων ανά ρόλο / ομάδα βάσει καταγεγραμμένων διαδικασιών και
συστημάτων - παράλληλα καταγραφή διαδικασίας συντήρησης και ανανέωσης του υλικού
(εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή παρουσίασης)
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6.8.3.5.3.3 Μελέτη Εγκατάστασης και Λειτουργίας Υποδομής Επικοινωνίας και Υποστήριξης Επιχειρήσεων
(Εκπαίδευση Προσωπικού) - Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παρόντος επιμέρους αντικείμενου- δράσης αφορά στην «Μελέτη, Εγκατάσταση
και Λειτουργία Υποδομής Επικοινωνίας και Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Εκπαίδευση Προσωπικού)».
Το επιμέρους αυτό αντικείμενο – δράση περιλαμβάνει 2 μέρη (Α και Β όπως περιγράφονται
ακολούθως) που αφορούν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος
αντίστοιχα:
6.8.3.5.3.3.1 ΜΕΡΟΣ Α: Σχεδιασμός του συστήματος
Οι δράσεις του πρώτου μέρους είναι οι κάτωθι:
•

Δράση 1: Μελέτη Χαρτογράφησης συνολικών συστημικών και λειτουργικών απαιτήσεων και
βέλτιστες πρακτικές στην αρχιτεκτονική συστημάτων

•

Δράση 2: Καταγραφή του οικοσυστήματος των διαθέσιμων συστημάτων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα

•

Δράση 3: Προδιαγραφές τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων βάσει όγκου κλήσεων

•

Δράση 4: Προδιαγραφές συστήματος υποδοχής και δρομολόγησης επαφών (για όλα τα κανάλια
εισόδου) - συμπεριλαμβάνει λύσεις ταυτοποίησης όπου απαιτείται καθώς και αυτοματοποίησης (πχ
IVR, wait offline, chatbot)

•

Δράση 5: Προδιαγραφές και βασικές λειτουργίες συστήματος Help Desk (επίλυσης και εσωτερικής
δρομολόγησης) - με συγκεκριμένες προτάσεις αυτοματοποίησης βάσει διαδικασιών

•

Δράση 6: Προδιαγραφές τρόπων ενημέρωσης για την πορεία ενός θέματος καθώς και επικοινωνίας
της επίλυσης (ενδεικτικά: SMS / email templates, αυτόματες καμπάνιες, κανόνες επικοινωνίας κ.α.)

6.8.3.5.3.3.2 ΜΕΡΟΣ Β: Λειτουργία του συστήματος
Οι δράσεις του δεύτερου μέρους είναι οι κάτωθι:
•

Δράση 1: Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων των φορέων με τα αντίστοιχα συστήματα των
αναδόχων

•

Δράση 2: Υποστήριξη κλήσεων
Εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων που προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι οποίοι
καλούν για διάφορα θέματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

6.8.3.5.3.3.3 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου - Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου ΜΕΡΟΣ Α: Σχεδιασμός
του συστήματος
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των συνολικών συστημικών και λειτουργικών
απαιτήσεων και τις βέλτιστες πρακτικές στην αρχιτεκτονική συστημάτων, τις προδιαγραφές
τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων βάσει όγκου κλήσεων, του συστήματος υποδοχής και
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δρομολόγησης επαφών (για όλα τα κανάλια εισόδου). Συμπεριλαμβάνει λύσεις ταυτοποίησης όπου
απαιτείται καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης (πχ: IVR, wait offline, chatbot), τις βασικές
λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης (επίλυσης και εσωτερικής δρομολόγησης) με
συγκεκριμένες προτάσεις αυτοματοποίησης βάσει διαδικασιών, τους τρόπους ενημέρωσης για την
πορεία ενός θέματος καθώς και επικοινωνίας της επίλυσης (ενδεικτικά: SMS / email templates,
αυτόματες καμπάνιες, κανόνες επικοινωνίας κ.α.), τα υποστηρικτικά συστήματα (ενδεικτικά:
ηχογράφηση κλήσεων, workforce management κ.α.) και τέλος την αποδελτίωση των
διακρατούμενων στοιχείων και προδιαγραφή των σχετικών δεικτών / αναφορών (επιχειρησιακών ή
ποιοτικών)
Η προσέγγιση υλοποίησης για τον σχεδιασμό του συστήματος είναι:
Α. Ορισμός της αρχιτεκτονικής των συστημάτων
1. Υποδοχή, ταυτοποίηση και δρομολόγηση των επαφών
2. Διαχείριση θέματος κατά την πρώτη επαφή ή επίλυση σε δεύτερο χρόνο
3. Επικοινωνία της επίλυσης και «κλείσιμο» του θέματος Β. Υποστηρικτικές επιχειρησιακές λειτουργίες
Γ. Μέτρηση της απόδοσης και αναφορές
•

Μία σειρά συστημάτων εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στη διαχείριση μιας επαφής

•

Μέσα από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των συστημάτων ο σκοπός είναι να εξασφαλίζεται
η μέγιστη αποδοτικότητα

•

Σε αυτό το πλαίσιο ο αναλυτικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός των προδιαγραφών συστημάτων
ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των διαδικασιών, να είναι εύχρηστα και να ελαχιστοποιείται ο
χρόνος διαχείρισης είναι απαραίτητος

6.8.3.5.3.3.4 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου - Μεθοδολογική Προσέγγιση του επιμέρους αντικειμένου –
δράσης ΜΕΡΟΣ Β: Λειτουργία του συστήματος
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να είναι σε θέση να διασυνδεθεί με τα πληροφοριακά συστήματα
όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα ορίσει η Αναθέτουσα.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ηχογράφησης και αποθήκευσης κλήσεων, το
οποίο θα εφαρμόζεται σε όλες τις κλήσεις ανεξάρτητα από το εάν θα είναι εισερχόμενες ή
εξερχόμενες. Η ηχογράφηση μπορεί να αποσκοπεί σε έλεγχο ποιότητας διαδικασιών, επιβεβαίωση/
τεκμηρίωση συναλλαγών, επίλυση διαφωνιών και αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ή συμβατικών
υποχρεώσεων. Τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας εφ' όσον και οποτεδήποτε αυτά
ζητηθούν. Η αποστολή των απομαγνητοφωνήσεων προς την Αναθέτουσα θα πρέπει να γίνεται με
την χρήση κρυπτογραφημένων μέσων μεταφοράς (φυσική μεταφορά) ή μέσω κρυπτογραφημένης
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων - στοιχείων των συνομιλιών (ήτοι
αποθήκευσης αυτών σε κατάλληλο αρχείο ηχογραφημένων συνομιλιών) προκειμένου να
παρασχεθούν στην Αναθέτουσα ανέρχεται σε ένα (1) έτος από τη διενέργεια της συνομιλίας. Σε
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εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον μετά τη παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος
βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα ή καταγγελία πελάτη ή αντίστοιχη αξίωση της Αναθέτουσα έναντι
πελάτη ενώπιον αρμόδιας δημόσιας ή δικαστικής αρχής, τα ως άνω στοιχεία συνομιλίας και αρχεία
θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.
Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών που
περιέχονται στα συστήματά του και να παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης του
τηλεφωνικού κέντρου σε πραγματικό χρόνο (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) και την εξαγωγή
και αποθήκευση στατιστικών στοιχείων επιλογής.
Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό Αυτόματης Διανομής Κλήσεων (ACD) και
να χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία για τη μεταγωγή και τη μεταβίβαση κλήσεων.
Το τηλεφωνικό κέντρο του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνίας
(CTI), το οποίο να φέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

«Έξυπνη» δρομολόγηση των κλήσεων προς τους εκπροσώπους τηλεφωνικού κέντρου («call center
agents»).

•

Λεπτομερή καταγραφή στην κεντρική Βάση δεδομένων και όλων των ενεργειών που πραγματοποιεί
το τηλεφωνικό κέντρο και με τα κατάλληλα εργαλεία να παράγει πάσης φύσεως real-time αναφορές
σχετικά με την κατάσταση και λειτουργία της υπηρεσίας, για την αποτελεσματική διοίκηση και
διαχείριση αυτού, καθώς και ιστορικά στοιχεία για την πληροφόρηση των χρηστών και των
υπευθύνων του κέντρου.

•

Δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων σε εισερχόμενες κλήσεις, και χειρισμός διαβίβασης κλήσεων.

•

Δυνατότητα ηχογράφησης συνομιλιών και παρακολούθησής τους αλλά και αποθήκευσή τους ανά
θέση, ώρα και ημερομηνία για όλο το χρονικό διάστημα της παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
H αποθήκευση των ψηφιακών ηχογραφήσεων (δεδομένα ήχου) θα πρέπει να προστατεύεται με την
χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης για αποτροπή της παρείσδυσης και υποκλοπής των δεδομένων
ψηφιακού ήχου από οποιονδήποτε. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται αντίγραφα ασφάλειας (σε
καθημερινή βάση ή και σε πραγματικό χρόνο) για τα δεδομένα των ψηφιακών ηχογραφήσεων
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα της επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση καταστροφικού
γεγονότος. Η αποστολή των δεδομένων από το τηλεφωνικό κέντρο προς την Αναθέτουσα θα πρέπει
να γίνεται με την χρήση κρυπτογραφημένων μέσων μεταφοράς (φυσική μεταφορά) ή μέσω
κρυπτογραφημένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

•

Δυνατότητα παρακολούθησης και συλλογής συγκεντρωτικών και αναλυτικών (για κάθε γραμμή και
κλήση) στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, αποθήκευσής τους και αναζήτησής τους με
χρήση αντιστοίχων φίλτρων και παρουσίασης αυτών μέσω σχηματικών διαγραμμάτων.
Η βασική λειτουργία εξυπηρέτησης του κάθε ενδιαφερόμενου έχει ως εξής:
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Καλώντας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα υπάρχει Σύστημα φωνητικής απόκρισης (Interactive Voice
Response - IVR) το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης μενού επιλογών με φωνητικά
μηνύματα α) καλωσορίσματος, β) χρόνου αναμονής, γ) έκτακτων ανακοινώσεων της Αναθέτουσας,
δ) σύνδεση για τη ζητούμενη υπηρεσία, ε) δυνατότητα σύνδεσης με εκπρόσωπο, στ) πληροφορίες
για συχνές ερωτήσεις, ζ) ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο καλών, αφού
ακούσει το μήνυμα υποδοχής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής των επιμέρους υπηρεσιών.
Οι διακριτές επιλογές Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης (Interactive Voice Response - IVR) θα
υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις
διακριτές επιλογές Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης όποτε κρίνει απαραίτητο και ο Ανάδοχος
οφείλει να υλοποιήσει τις αλλαγές εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση σύνταξης των κειμένων ηχογράφησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Αναθέτουσας και διασφάλισης της άρτιας τεχνικής εφαρμογής τους.
Ο πολίτης θα συνδέεται με εκπρόσωπο του Αναδόχου ο οποίος θα απαντά από τη Γνωσιακή Βάση
Δεδομένων που θα υποστηρίζει την λειτουργία του έργου και θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση στον ενδιαφερόμενο.
Οι πληροφορίες θα δίνονται από σενάρια της μορφής συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων.
Οι βασικές εργασίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση είναι οι κάτωθι:
•

Υποδοχή αιτήματος και καταχώρηση δεδομένων σε μηχανογραφική εφαρμογή CRM του Αναδόχου
με σκοπό την αποτύπωση του ιστορικού επικοινωνίας των πελατών

•

Πιστοποίηση πελατών με επιβεβαίωση στοιχείων
Για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων αιτημάτων, οι εκπρόσωποι του τηλεφωνικού κέντρου, εφ'
όσον αυτό θα είναι διασυνδεδεμένο με τα συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων, θα έχουν
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για την υλοποίηση του αιτήματος ανά στάδιο.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις call center με επαρκείς θέσεις εργασίας
(σε ενιαίο χώρο) που να καλύπτουν τις ανάγκες του έργου, εξοπλισμένες με κατάλληλο λογισμικό
συστήματος, ηλεκτρονικό υπολογιστή, περιφερειακά, ακουστικά κ.ο.κ. Η σύνδεση των υπολογιστών
του Αναδόχου με τα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, θα γίνεται μέσω internet VPN, που θα
υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου κατά την ανάληψη του έργου θα
πρέπει να βρίσκονται εντός Αττικής, προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο να είναι δυνατή η άμεση
πρόσβαση σε αυτές.
Από το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει
αποκλειστικά για τις ανάγκες του Έργου, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται σε καθημερινή
βάση (σύμφωνα με τους ζητούμενους μέσους χρόνους ανταπόκρισης & το μέγιστο ποσοστό
abandon rate) για την άρτια εκτέλεση του έργου υποδοχής και εξυπηρέτησης των τηλεφωνικών
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κλήσεων & των ηλεκτρονικών αιτημάτων, ανάλογα με τον εκάστοτε αριθμό των εισερχόμενων
κλήσεων από το τηλεφωνικό κέντρο και τον εκάστοτε αριθμό των εισερχόμενων emails από τις
ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει με τεχνικές υποδομές, οι οποίες θα μπορούν να ικανοποιούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
•

Τηλεπικοινωνιακή υποδομή που μπορεί να υποδεχτεί άμεσα τις εκτιμώμενες εισερχόμενες κλήσεις
ταυτόχρονα.

•

Σύστημα ηχογράφησης και αποθήκευσης κλήσεων, το οποίο θα εφαρμόζεται σε επιλεγμένες
κατηγορίες κλήσεων που θα ορίζονται από την Αναθέτουσα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα ανάσυρσης οποιασδήποτε μεμονωμένης κλήσης, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και αποστολής στην Αναθέτουσα σε χρονικό διάστημα 1 εργάσιμης ημέρας

•

Ενημέρωση στατιστικών μέχρι συγκεκριμένη ώρα: (όπου θα φαίνονται τα στατιστικά της ημέρας
μέχρι την ώρα που επιλέγει ο χρήστης να εξάγει την αναφορά με την υποσημείωση της συχνότητας
ανανέωσης των στατιστικών)

o Ωριαία στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά ώρα μέχρι την ώρα που επιλέγει ο χρήστης
να εξάγει την αναφορά με την υποσημείωση της συχνότητας ανανέωσης των στατιστικών,
o Καθημερινά στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά της ημέρας με επιλογή για τον χρήστη να
ορίσει την ημερομηνία που επιθυμεί
o Μηνιαία στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά του μήνα με επιλογή για τον χρήστη να ορίσει
τον μήνα που επιθυμεί
o Ετήσια στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά των μηνών μέχρι και τον μήνα που επιλέγει ο
χρήστης να εξάγει την αναφορά,
o Συγκριτικές αναφορές ανά ημέρα της εβδομάδας: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά σε σύγκριση
σταθερών ημερών ανά εβδομάδα,
o Συγκριτικές ημερήσιες αναφορές: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά ολοκληρωμένη ημέρα του
κάθε μήνα,
o Συγκριτικές μηνιαίες αναφορές: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά ολοκληρωμένο μήνα του κάθε
έτους,
o Ειδικές στατιστικές αναφορές ημέρας, μήνα & έτους για τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαφόρων
αιτημάτων
o Ωριαία στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά ώρα μέχρι την ώρα που επιλέγει ο χρήστης
να εξάγει την αναφορά
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6.8.3.5.3.4 Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας διασύνδεσης με call centers, ψηφιακή
Βελτιστοποίηση Συνοπτικό Αντικείμενο
Το παρόν επιμέρους αντικείμενο – δράση αφορά στην «Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της
Πλατφόρμας διασύνδεσης με τα call centers και στην ψηφιακή βελτιστοποίηση».
Το ως άνω επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις :
•

Δράσης 1: Μελέτη Εφαρμογής του Έργου

•

Δράση 2: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση ολοκληρωμένων σε επίπεδο λειτουργικότητας
υποσυστημάτων λογισμικού

•

Δράση 3: Ενέργειες εγκατάστασης του συνόλου του απαιτούμενου λογισμικού στις τελικές
υποδομές

•

Δράσης 4: Πλατφόρμα διασύνδεσης API με τρίτα συστήματα

•

Δράση 5: Εκπαίδευση με ανάλυση σεμιναρίων ανά ομάδα χρηστών καθώς και το απαιτούμενο
εκπαιδευτικό υλικό

•

Δράση6: Υποστήριξη και πρόσθετες προσαρμογές βελτιώσεων και παραμετροποιήσεων λογισμικού

•

Δράση 7: Άδειες λειτουργίας και εγχειρίδια χρήσης

6.8.3.5.3.4.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου- Δράσης - Γενικές Προδιαγραφές
Θέματα Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας:
•

Χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικά

•

Σχεδιασμός "digital by default", με την εφαρμογή των αρχών «Προστασία των Δεδομένων από το
Σχεδιασμό και εξ Oρισμού» («Privacy by Design and by Default») του Κανονισμού 679/2016 (GDPR)
καθώς και συμμόρφωση με το Ν. 4624/2019,

•

API και microservices αρχιτεκτονική

•

λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4727/2020 αναφορικά με α) τη διατομεακή και τη μεταξύ
μητρώων διαλειτουργικότητα, β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ) για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,

•

λαμβάνονται υπόψη η τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα
για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα) καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας (Communication CCOM (2017) 134),

•

Διασφάλιση προσβασιμότητας σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές σε άτομα με
αναπηρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η' "Ψηφιακή Προσβασιμότητα" του
Ν.4727/2020,

[227]

22PROC011632522 2022-11-18
•

ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου να ακολουθεί την αρχή της
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των δημοσίων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων
εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι' «Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημοσίου τομέα» του Ν. 4727/2020,
Τύποι διαδικασιών:

•

Ενημερωτικοί, βάση υφιστάμενων σεναρίων και χρήση υπηρεσιών με την έκδοση πιστοποιητικών ή
την αλλαγή της κατάστασης της επιχειρήσης (προσλήψεις, ασφαλιστικά ενήμερη, κτλ)

•

Προτάσεις στις επιχειρήσεις (για αύξηση του ενισχυτικές δράσεις του Υπουργείου)

•

Διαδικασίες για εργοδότες (Εργάνη κτλ.)

•

Υπενθυμίσεις (π.χ. ραντεβού με φορείς, κτλ)
Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής ηλεκτρονικών Υπηρεσιών:

•

Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας

•

Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας

•

Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης
Ρόλοι και Χρήστες:

•

YEKA και εποπτευόμενοι οργανισμοί

•

Κοινωνικοί εταίροι

•

Εργοδότες

•

Υπέυθυνοι Εργοδοτών

•

Πράκτορες στα τηλεφωνικά κέντρα θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία, ανάλογα με το use
case και τον οργανισμό που αντιπροσωπεύουν

•

Κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση

•

Ενσωμάτωσή του Ε.Μ.Επ. για την εναρμόνιση και πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR).
Διεπαφές:

•

Call Centers με αυτόματη ανάκτηση καρτέλας πελάτη από τον αριθμό κλήσης

•

Καταστήματα φορέων και υπηρεσίες του υπουργείου Απαιτήσεις ασφαλείας και διαθεσιμότητας

•

Ο ανάδοχος θα ορίσει και θα υλοποιήσει auditing policy η οποία θα συμπεριλαμβάνει: Event logging,

•

Log archiving, Log review cycle
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•

Ο ανάδοχος αποδέχεται security και risk assessment και θα επιλύσει όσα προκύψουν κατά την
αξιολόγηση

•

'Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ της πλατφόρμας Help Desk, των IVR και των clients να είναι
κωδικοποιημένες με SSL/TLS .

•

Η πλατφόρμα Help Desk να φιλοξενείται στο G-Cloud.

•

Η προτεινόμενη λύση (HW & SW) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε επίπεδο 99,99%

6.8.3.5.4 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παρόντος επιμέρους αντικειμένου αφορά στον σχεδιασμό και τη δημιουργία
ψηφιακών διεπαφών σε web. Οι απαιτήσεις για τη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Helpdesk,
αναφέρονται παρακάτω:
•

Υποστήριξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή όλης της πληροφορίας που αφορά τις αιτήσεις,
τους χρήστες και τους διαχειριστές του Συστήματος.

•

Διαχείριση των αιτήσεων για την επεξεργασία πληροφορίας και τη δρομολόγησή τους ανάμεσα
στους διαχειριστές και συγκεκριμένα:

o Ταξινόμηση των αιτήσεων σύμφωνα με προτεραιότητα και είδος αίτησης.
o Ειδοποίηση του αντίστοιχου υπεύθυνου για εξυπηρέτηση του αιτήματος με τη χρήση e-mail.
o Συνεχή ενημέρωση του χρήστη για την εξέλιξη της εξυπηρέτησης της αίτησής του.
•

Διαχείριση των χρηστών για τη δημιουργία ειδικού profile για κάθε χρήστη που να παρουσιάζει τις
ανάγκες, τα προβλήματά του και το ιστορικό του. Με τη δημιουργία του profile του χρήστη μπορούν
να απαντηθούν ερωτήματα όπως:

o Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο χρήστης
o Με ποια συχνότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα
o Ποια είναι η ιδιότητα του χρήστη.
o Σε ποιες υπηρεσίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χρήστης.
•

Πιστοποίηση (authentication) των χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος, ώστε να
εξακριβώνεται η ταυτότητά τους και να ελέγχονται τα δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας αυτής.

•

Φιλική και εύχρηστη διεπαφή προς τον τεχνικό και το χρήστη της υπηρεσίας προσβάσιμη μέσω
φυλλομετρητή για το σύνολο των χρηστών.

•

Χαμηλή πολυπλοκότητα ώστε να είναι εύκολη

o η χρήση της,
o η διαμόρφωση της ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
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o η διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία της,
o η συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσιών
o καθώς και η συντήρηση και αναβάθμισή της.
Είναι επιθυμητό το προϊόν να εξυπηρετεί την υποστήριξη των χρηστών από κάποιο κεντρικό σημείο,
να είναι ευέλικτο στο να προσφέρει ευκολία στη χρήση του από τους διαχειριστές που θα το
χρησιμοποιούν, αλλά και περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες οι οποίοι θα υποστηρίζονται από
αυτό το σύστημα υποστήριξης.
Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα του χρήστη που συνδέεται μέσω Διαδικτύου να
μπορεί να συνομιλήσει με το helpdesk μέσω κλασσικού τηλεφώνου είτε μέσω υπολογιστή ενώ
παράλληλα να αποστέλλονται στον τεχνικό πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη, την φύση
του προβλήματος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι δυνατόν να βοηθήσει στην άρση του
προβλήματος. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο (π.χ. με το πάτημα
ενός πλήκτρου σε μια web σελίδα).
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το λογισμικό helpdesk είναι τα παρακάτω:
•

Να επιτρέπει την αυτόματη εύρεση λύσης ενός προβλήματος από μια knowledge base

•

Να διαχειρίζεται τις αιτήσεις (calls) χρηστών και τα γεγονότα (incidents) που συμβαίνουν.

•

Να μπορεί να επιτρέπει τον ορισμό του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας μιας υπηρεσίας, και να
ελέγχει κατά πόσο το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας διατηρείται.

•

Να δημιουργεί αναφορές (Reports), όπου κάθε μια από αυτές μπορεί να προσανατολίζεται προς τον
τελικό χρήστη υπηρεσιών (operational), προς τον τεχνικό μιας υπηρεσίας (statistical) ή προς τον
διαχειριστή (management-based).

6.8.3.6 Υλοποίηση – Οριζόντιες Απαιτήσεις
Για το σύνολο της νέας λειτουργικότητας η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης, με βάση τα ζητούμενα στα επιμέρους πακέτα εργασίας, θα πρέπει να
ικανοποιούνται οι παρακάτω οριζόντιες απαιτήσεις.
6.8.3.6.1 Πρόσβαση
Η αυθεντικοποίηση πρόσβασης σε όποιες εξωτερικές (πρόσβαση στο κοινό) εφαρμογές –
υποσυστήματα δημιουργηθούν, θα πρέπει να υλοποιείται μέσω εκμετάλλευσης των υφιστάμενων
υπηρεσιών αυθεντικοποίησης που είναι διαθέσιμες στο εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ΟΠΣ ΣΕΠΕ) στο οποίο θα αναπτυχθούν ανάλογα με τις τελικές προδιαγραφές
όπως θα καθοριστούν από την τεχνική μελέτη εφαρμογής.
Η αυθεντικοποίηση και διαβάθμιση πρόσβασης σε όποιες εσωτερικές εφαρμογές – υποσυστήματα
δημιουργηθούν θα πρέπει να υλοποιείται μέσω εκμετάλλευσης της υπάρχουσας υπηρεσίας
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αυθεντικοποίησης και διαβάθμισης πρόσβασης εσωτερικών χρηστών του πληροφοριακού
συστήματος στο οποίο θα αναπτυχθούν.
6.8.3.6.2 Εμφάνιση - Ομοιογένεια
Οποιεσδήποτε εξωτερικές (πρόσβαση στο κοινό) εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα
πρέπει να ακολουθούν τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις των υπαρχόντων εξωτερικών συστημάτων του
πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα αναπτυχθούν.
Οποιεσδήποτε εσωτερικές εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να ακολουθούν
τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα αναπτυχθούν. Επίσης
η πλοήγηση για εσωτερικούς χρήστες που ήδη έχουν πρόσβαση σε άλλα υπάρχοντα κυκλώματα –
υποσυστήματα – εφαρμογές θα πρέπει να είναι ομοιογενής.
6.8.3.6.3 Ευχρηστία Συστήματος
Το περιβάλλον του εκάστου συστήματος που θα υλοποιηθεί θα είναι προσαρμοσμένο στις
σχεδιαστικές κατευθύνσεις του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα αναπτυχθούν. Η χρήση
του συνολικού συστήματος θα πρέπει να είναι απροβλημάτιστη (trouble-free) και να μην απαιτεί
γνώση ιδιαίτερων διαδικασιών – τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος , θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό των
λειτουργικοτήτων , τις ομάδες χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της
παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Ο σχεδιασμός
των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος
παράγοντας επιτυχίας για το παρόν Έργο. Η λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν
αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά θα πρέπει να
σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές
και διαδικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το
πλάνο δοκιμασιών χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να
διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας. Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της
χρηστικότητας περιλαμβάνουν:
➢ Συμβατότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατές με τρείς (3) τουλάχιστον φυλλομετρητές
/ web browser (Internet Explorer, Chrome, FireFox).
➢ Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη
χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή
εννοιών, σημείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και των συστημάτων πρέπει να
είναι σαφές για τον απλό χρήστη, να χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής
Ελληνικής γλώσσας) και όχι computer jargon, και τα μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά
περί του τι συνέβη, αλλά να υποδεικνύουν στο χρήστη πώς να απεμπλακεί για να συνεχίσει την
εργασία του ή που να αποταθεί για βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι
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οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο
χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες
λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα.
➢ Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του
συστήματος ότι:
o
o

οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη
μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου).
οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες.

➢ Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στην δικτυακή Πύλη ή στις εφαρμογές, ο
χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν που βρίσκεται
(θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κλπ) και τις επιλογές που έχει για να
προχωρήσει. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει Sitemap σε ευκρινές σημείο και εύκολες και σαφείς
έξοδοι διαφυγής και γενικά κατανοητό μοντέλο πλοήγησης στις διάφορες λειτουργίες των
διεπαφών των εφαρμογών.
➢ Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και
βοήθειας στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν
απαιτούνται. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται:
o Παροχή βοήθειας (On-Line Help), έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία
ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο του εκάστοτε χρήστη.
o Παροχή βοήθειας με user guides όπου κριθεί απαραίτητο.
o Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει ομοιόμορφο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, όπως:
Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard
shortcuts).
o Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν ελέγχους χρηστικότητας (usability tests) κατά την διάρκεια
της ανάπτυξης των εφαρμογών και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της
χρηστικότητας των εφαρμογών.
o Το περιβάλλον εργασίας των χρηστών θα είναι γραφικό χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά και οικεία
χαρακτηριστικά ελέγχου και κατάδειξης (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά
λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Αποφυγή περιττών και σύνθετων γραφικών και γραφιστικών
στοιχείων (όπως π.χ. έντονη γραφή, υπογράμμιση, μεγάλος αριθμός χρωματικών αποχρώσεων,
ένθετα και περιγράμματα κλπ). Κατά το σχεδιασμό των διεπαφών των χρηστών πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν
είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον
εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση και, όπου κριθεί σκόπιμο, να προσομοιάζει με
desktop εφαρμογές, υποστηρίζοντας λειτουργίες και ανανέωση περιεχομένου χωρίς επαναφόρτιση
σελίδων.
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o Οι γραφικές διεπαφές θα πρέπει να κρύβουν από τους χρήστες τις τεχνικές και τεχνολογικές
λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος (με μόνη δυνατή εξαίρεση την περίπτωση των
διαχειριστών του συστήματος). Να εξασφαλίζουν παροχή ανάδρασης στους χρήστες, παροχή
προειδοποιήσεων για χρονοβόρες διαδικασίες, παροχή ειδοποιήσεων για πιθανά μη αναστρέψιμες
λειτουργίες και γενικά παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους με παραπομπές στις αντίστοιχες σελίδες
βοήθειας. Αν και ο χρόνος απόκρισης του συστήματος οφείλει να είναι ο ελάχιστος δυνατός (<=2
δευτερολέπτων), στην περίπτωση δικαιολογημένα χρονοβόρων λειτουργιών, οι χρήστες θα πρέπει
να ενημερώνονται με κατάλληλες οπτικές επισημάνσεις ότι μία επεξεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη,
με εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης όπου είναι εφικτό, ώστε να μην θεωρούν ότι το σύστημα έχει
σταματήσει να αποκρίνεται. Να παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης στην εισαγωγή
δεδομένων π.χ. για πεδία που έχουν προκαθορισμένες τιμές (auto-complete).
6.8.3.6.4 Διάθεση Δεδομένων
Τα δεδομένα από οποιεσδήποτε εξωτερικές ή εσωτερικές εφαρμογές – υποσυστήματα
δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα με ενιαίο τρόπο στις εξής υπάρχουσες υπηρεσίες του
εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα αναπτυχθούν:
➢ Δημιουργία Στατιστικών Καταστάσεων
➢ Δημιουργία Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας (Web Services)

6.8.3.6.5 Συμβατότητα με G-Cloud
Δεδομένου ότι το τα πληροφοριακά συστήματα θα λειτουργούν στο G-Cloud, όλες οι νέες
λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα αποτελέσουν μαζί με τις
υφιστάμενες νέα ενιαία συστήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
➢ να είναι cloud enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον
εικονικοποίησης (hypervisor) και να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να έχει αρχιτεκτονική
κατάλληλη για μεταφορά σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) από φυσικές μηχανές
(εφόσον λειτουργεί σε αυτές) και επίσης να είναι συμβατό με το περιβάλλον εικονικοποίησης του
G-cloud (λογισμικό εικονικοποίησης VMware).
➢ να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο, δικτυακή κίνηση, backup,
ασφάλεια και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα προσφερόμενα
επίπεδα υπηρεσιών του G-Cloud
➢ να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων, ώστε
να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο
περιβάλλον λειτουργίας του G-Cloud και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές
προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του:
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➢ Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονική x86 και να
μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε εικονικές μηχανές πάνω σε eSXI 6.0 (ή νεώτερο) hypervisor.
➢ Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για τη λειτουργία των
εφαρμογών (usb keys, certificate servers, κλπ) ή επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών πέρα
από τις προσφερόμενες παροχές του Κυβερνητικού Νέφους.
➢ Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι παραμετρική και
καθορίζεται κατά την εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος.
➢ Η λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων θα πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές
ασφαλείας του Κυβερνητικού Νέφους, καθώς και τις Αρχές Καλής Λειτουργίας Φιλοξενούμενων
συστημάτων.
Παρόλο που το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει δυνητικά ευελιξία στους πόρους
που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα, η σωστή αξιοποίηση των πόρων
αυτών, αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού για την Δημόσια Διοίκηση. Σύμφωνα με το
παραπάνω, επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση πόρων (κατά συμμόρφωση των λειτουργικών
προδιαγραφών) αποτελεί σημαντικό παράγοντα της τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να
τεκμηριώσει στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν Αρχιτεκτονική του
προσφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, όσον αφορά:
1. τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση
του Συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται την
μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του G-Cloud . Συγκεκριμένα:
i.

Τον απαιτούμενο αριθμό υπολογιστικών πόρων (σε VMs), αναλύοντας κατά περίπτωση τις
απαιτήσεις σε εικονικούς πυρήνες (vcores), μνήμη (RAM) και αποθηκευτικό χώρο (storage).

ii. Το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών για την επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες των
προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud (loadbalancing,
vmWarehighavailability).
iii. Τη δέσμευση ότι καλύπτεται το σύνολο των προδιαγραφών της διακήρυξης με την προτεινόμενη
υποδομή.
iv. Πιθανές μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης της προτεινόμενης λύσης (scaleup/scaleout), έτσι ώστε
να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων υποδομών του
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.
Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης έτοιμου
εμπορικού λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου,
άδειες συμβατές με το περιβάλλον του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud, όπως αυτό
[234]

22PROC011632522 2022-11-18
περιγράφεται ανωτέρω. Για την προμήθεια αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές και
ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού στο
συγκεκριμένο περιβάλλον του G-Cloud.
Περαιτέρω είναι, σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
➢ Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η χρήση του vmWareHighAvailabilty δεν επαρκεί για τις ανάγκες
υψηλής διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενου συστήματος και πρέπει να εγκατασταθεί κάποια
τεχνολογία clustering, είναι επιθυμητό αυτή να είναι συμβατή με το περιβάλλον Νέφους και να μην
εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση των εικονικών μηχανών μεταξύ των φυσικών εξυπηρετητών του
G-Cloud. Ομοίως για διατάξεις Υψηλής Απόδοσης.
➢ Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την
επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
➢ Είναι επιθυμητό η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος να εκμεταλλεύεται
τις προσφερόμενες δυνατότητες και παροχές του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε να είναι εφικτή
η γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα (scale-up & scaleout) για κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Πολιτικής
Ασφάλειας την οποία εφαρμόζει και τηρεί η ΓΓΠΣΔΔ σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά
Συστήματα στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις
απαραίτητες λειτουργικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας
Φιλοξενίας Έργου.
6.8.3.6.6 Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας
Κατά το σχεδιασμό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει
τις κατάλληλες δράσεις για:
•

•
•

την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (έτοιμου λογισμικού, εφαρμογών, μέσων και
υποδομών στις οποίες θα λειτουργεί η Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης –
Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ (π.χ. εικονικός εξοπλισμός)),
την διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των υποκείμενων πληροφοριών,
την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων,
αναζητώντας, εντοπίζοντας και εφαρμόζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις
οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα προκύψουν από το παραδοτέο
«6.8.3.3.1.2Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος» που θα καταρτιστεί κατά την Φάση 1 «Διαμόρφωση
Έργου / Μελέτες και Σχεδιασμός» του Έργου Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης –
Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ.
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει
να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με:
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•

•
•
•

Το συναφές θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει (πχ. για το απόρρητο των επικοινωνιών –
Ν. 4411/2016, Ν. 4070/2012, Ν. 3917/2011, Ν. 3674/2008, κλπ, για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ GDPR 2016, κλπ.).
Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices).
Τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001).
την πολιτική ασφάλειας (και τις υποκείμενες προδιαγραφές και περιορισμούς) του G-Cloud και του
δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των προϊόντων και
υπηρεσιών που θα έχει ήδη προσφέρει για το έργο Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την
προστασία της διαθεσιμότητας των συστημάτων, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των
πληροφοριών. Η Πολιτική Ασφάλειας του συστήματος που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, θα
προσδιοριστεί αρχικώς με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο, στο πλαίσιο της Φάσης 1 «Διαμόρφωση
Έργου / Μελέτες και Σχεδιασμός» του Έργου και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με την παρούσα ή
όποτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΠΠΕ του Έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Η
πολιτική ασφάλειας θα περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες,
οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριών και εφαρμογών της Ενιαία
Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ.
Για την Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας, ο τρόπος υποστήριξης των παραπάνω
απαιτήσεων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο είτε πρόκειται για κόστος ανάπτυξης η κόστος
τρίτου ειδικού λογισμικού συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθεί. Το νέο σύστημα για την
αποφυγή κακόβουλων διαδικτυακών επιθέσεων, με σκοπό τη διασφάλιση και προστασίας
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να διαθέτει ανοιχτό σύστημα κυβερνοασφάλειας
Εκτεταμένης Ανίχνευσης & Απόκρισης (Open XDR) με αυτοματοποιημένη επεξεργασία και μηχανική
μάθηση. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση. Η
προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση open XDR (Extended Detection
& Response) με χαρακτηριστικά και λειτουργίες Next Gen SOC, η οποία να εξασφαλίζει την κεντρική
παρακολούθηση και διαχείριση, αποφεύγοντας άλλης παλαιού τύπου τεχνικές με την εγκατάσταση
διαφορετικών ξεχωριστών απλών εργαλείων SIEM (Security Information & Events Management) και
άλλων που εγκαθίσταται και διαχειρίζονται ξεχωριστά ή απαιτείται χειροκίνητη ξεχωριστή
διαδικασία ενσωμάτωσής του.
Η προτεινόμενη λύση ανοιχτού τύπου Εκτεταμένης Ανίχνευσης & Απόκρισης θα πρέπει να
υποστηρίζει το μοντέλο MDR (Managed Detection & Response) και στο σύνολό του όλο τον κύκλο
ζωής αναγνώρισης και αντιμετώπισης απειλών, που αναλύεται στα στάδια: Συλλογή (Collect),
Εντοπισμός (Detect), Έρευνα (Investigate) και Απόκριση (Respond). Θα πρέπει να είναι μια
ενοποιημένη πλατφόρμα Λειτουργιών Ασφαλείας (Security Operations), η οποία συγκεντρώνει και
συσχετίζει key data, εργαλεία και ειδοποιήσεις. Τα κύρια μέρη του θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
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•
•
•

Έναν Κεντρικό Επεξεργαστή Δεδομένων ( Data Processor – DP) ο οποίος θα λαμβάνει όλη την
πληροφορία που συλλέγεται από τα συστήματα.
Ένα σύστημα μηχανικής μάθησης το οποίο συνεισφέρει στη ανίχνευση απειλών και συμβάντων,
ανά tenant, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εντός του επεξεργαστή δεδομένων.
Αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα και θα τα αποστέλλουν στον επεξεργαστή δεδομένων.

6.8.3.6.7 Διαλειτουργικότητα
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λόγω του ρόλου του έργου,
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στην
ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες, καθώς και των απαραίτητων
διεπαφών μεταξύ των πληροφοριακών τους συστημάτων. Συνεπώς η διαλειτουργικότητα αποτελεί
μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση
παρόντος έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα αφενός μεταξύ των λειτουργικών
ενοτήτων (υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και των
υφιστάμενων και αφετέρου με συστήματα τρίτων φορέων.
Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος για
μεταφορά και χρήση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με άλλα
πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά:
•

Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της
πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων).

•

Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την:

o ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται
η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο),
o πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας),
o αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες
που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών
υπηρεσιών).
Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι:
1. Η εναρμόνιση με τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) (http://www.e-gif.gov.gr).
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2. Θα πρέπει να υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την
επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μέσω
τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Θα πρέπει να προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε
τρίτες εφαρμογές ή άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης, μέσω ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων
προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Θα χρησιμοποιηθούν
οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης).
Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε SOAP:
• XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XMLschemas και XMLparsers, για τη δόμηση/μορφοποίηση
ανταλλασσόμενων δεδομένων
• SOAP (SimpleObjectAccessProtocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) για την
ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services
• WSDL (WebServicesDescriptionLanguages) για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις
αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services.
Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε REST:
•

JSON over HTTP

3. Ο Ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
τον εκάστοτε Φορέα Διαλειτουργικότητας, θα καθορίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για
ανταλλαγή, καθώς και την μορφή αυτών.
4. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει και θα δοκιμάζει τα σχετικά APIs που θα παραδίδει και θα εκπαιδεύει
στην χρήση τους τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων π.χ για την
παροχή πληροφοριών σε τρίτους, και επίσης θα εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας και πρόσβασης.
5. Εάν οι άλλοι φορείς έχουν δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές διαλειτουργικότητας, που
περιλαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την λειτουργία του Συστήματος (APIs, WS κλπ), ο
Ανάδοχος θα τις εκμεταλλευτεί και θα τις ενσωματώσει στις διαδικασίες του του εκάστοτε ΠΣ στο
οποίο αφορούν.
6.8.3.6.8 Πολυκαναλική προσέγγιση
Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικές πολυκαναλικές υπηρεσίες τόσο
προς τους εσωτερικούς χρήστες του έργου, όσο και προς το ευρύτερο κοινό και των ωφελούμενων
κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου υπάρχουν απαιτήσεις πρόσβασης για όλα τα κανάλια επικοινωνίας
που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου.
Ειδικότερα το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
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•

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: το σύστημα θα μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις σε
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εγγεγραμμένους χρήστες, σε σημαντικά ορόσημα
(milestones).

•

Πρόσβαση από διαφορετικές πλατφόρμες: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
πρόσβασης (access) σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet
devices, iOS και Android smartphones κλπ). Αφορά στο διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης πολιτών και
επιλεγμένες λειτουργίες του έργου όπως θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο των παραδοτέων.

6.8.3.7 Αρχιτεκτονική
Οι νέες λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να ενσωματωθούν
στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα
αναπτυχθούν, όπως αυτή παρουσιάζεται στα σχετικά κεφάλαια(6.6.1.1 Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ
6.6.1.2 Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ, 6.6.1.3 Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΣΕΠΕ)
του παρόντος Παραρτήματος της διακήρυξης, η οποία θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις
απαραίτητες νέες δομές, που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του έργου.
6.8.3.7.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος
Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα διέπουν το σύνολο των
Υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν είναι:
1.

Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία
στην επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω σε καθιερωμένα πρότυπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

•

ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων του πληροφοριακού
συστήματος,

•

δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά
υπολογιστικά συστήματα,

•

εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων (συντηρησιμότητα – maintainability),

•

ύψιστη διασφάλιση των δεδομένων των συναλλασσόμενων.

2.

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις
αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων
λογισμικού, ενώ παράλληλα να καθίσταται εφικτή η εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων
της λύσης (scaleup – scaleout) για την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών.

3.

Λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της
λύσης που θα προσφερθεί, σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο
εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο:
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•

την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,

•

την επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με
τις εφαρμογές.

4.

Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet), κάνοντας χρήση των
καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (WebBrowsers), χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση
λογισμικού ή τρίτων συσκευών από τους τελικούς χρήστες.

5.

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία
διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών
φιλικών στον χρήστη και την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος.

6.

Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν
θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον
Ανάδοχο (Web, application και databaseservers).

7.

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική διαχείριση και
χρήση των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους.

8.

Μηνύματα λαθών (errormessages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους
οικείους προς αυτούς.

9.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση στις Λειτουργικές περιοχές, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την
ταυτότητα των χρηστών.

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

Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους.
11. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος

και σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.
12. Πλήρης συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με τα αποτελέσματα του

Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του έργου:
«Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα
Διαλειτουργικότητας».
13. Αξιοποίηση των τεχνολογιών serverconsolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία

των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών
(virtualmachines) για τη μείωση του κόστους μέσω της συγκέντρωσης, τη μείωση του κόστους
προμήθειας και συντήρησης υλικού και τη μειωμένη κατανάλωσης χώρου και ενέργειας.
6.8.3.7.2 Αρχιτεκτονική Λύση
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την
προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις:
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1. των γενικών αρχών σχεδιασμού του συστήματος που παρουσιάζονται παραπάνω,
2. της διατήρησης όλων των υφιστάμενων λειτουργιών του συστήματος, με χρήση ισοδύναμων ή
ανώτερων υποδομών,
3. της λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtualmachines), σύμφωνα με την παρ.
Συμβατότητα με G-cloud της παρούσας.
Λόγω της απαίτησης υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του έργου Ενιαία Ροή Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ, κάθε κρίσιμος ρόλος φιλοξενείται
τουλάχιστον σε δύο φυσικούς εξυπηρετητές, ενισχύοντας την υψηλή διαθεσιμότητα της υποδομής.
Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη από τον προσφέροντα αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει να έχει
μοναδικό σημείο αστοχίας (SinglePointofFailure) στα βασικά επίπεδα, κάνοντας είτε χρήση Ν+1
εικονικών μηχανών σε active-active διάταξη (μέσω load-balancer), είτε με αρχιτεκτονική προσέγγιση
που εκμεταλλεύεται και δύναται να λειτουργήσει με τις HighAvailability δυνατότητες του
Κυβερνητικού Νέφους G-Cloud (vmWareHA). H βάση δεδομένων θα υποστηρίζεται από τουλάχιστον
δύο διακομιστές. Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις αναφορικά με τις δυνατότητες fail-over της
βάσης, είναι η ύπαρξη διάταξης master-slave, όπου ο slave ενημερώνεται σε σχεδόν πραγματικό
χρόνο (warmstandby) και μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του master αυτόματα, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση αστοχίας του master. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα προσφορά
που υλοποιεί Αρχιτεκτονική για τη βάση δεδομένων σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και
διαμοιρασμού φόρτου εργασίας, η οποία σε περίπτωση αστοχίας ενός εκ των διακομιστών, θα
γίνεται αυτόματα η μετάπτωση των συνδέσεων σε επόμενο διακομιστή, χωρίς καμιά διακοπή της
υπηρεσίας και θα είναι δυνατή η δυναμική προσθήκη νέων κόμβων (scaleout).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς την προτεινόμενη από αυτόν
αρχιτεκτονική και να παραθέσει αναλυτικά τους λόγους, για τους οποίους είναι κατάλληλη για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του, καλείται να συμπληρώσει τον ακόλουθο
πίνακα με τους πόρους που θα απαιτηθούν για κάθε Λειτουργική Περιοχή / λογισμικό / υπηρεσία,
προκειμένου να φιλοξενηθεί στο G-cloud. Η παράθεση των πόρων θα είναι ομαδοποιημένη ανά
νοητό διακομιστή (virtualserver). Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί, κατά την κρίση του
προσφέροντος, εφόσον απαιτείται, ώστε να απεικονίζεται πληρέστερα ο επιθυμητός τρόπος
φιλοξενίας στο G-cloud.
α/α

Περιγραφή
διακομιστή

Υπηρεσίες που
φιλοξενούνται

1
2
3
….
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Επισημαίνεται ότι ο πίνακας θα πρέπει να αντιστοιχεί στη συνολική υποδομή του εκάστου
πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτή θα επεκταθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
έργου.
6.8.3.8 Έτοιμο Λογισμικό
Ως έτοιμο λογισμικό νοείται το σύνολο των επιμέρους λογισμικών, πάνω στο οποίο βασίζουν τη
λειτουργία τους οι Λειτουργικές περιοχές για την Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ.
Συνεπώς, στο έτοιμο λογισμικό ανήκουν:
➢ τα λειτουργικά συστήματα (operating systems),
➢ το λογισμικό των διακομιστών διαδικτύου (web servers),
➢ τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS),
➢ το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων (analysis services),
➢ το λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας / παραγωγής αναφορών (BI , data analytics, reporting),
➢ το λογισμικό αντιμετώπισης ιών (antivirus),
➢ καθώς και ό,τι άλλο λογισμικό απαιτείται στην προσφερόμενη λύση.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην προσφορά του το πλήθος και τα
χαρακτηριστικά των αδειών που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση που προτείνει, για την
παροχή της Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ (π.χ.
λειτουργικά συστήματα και antivirus για όλα τα VMs,άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες
για τα υπόλοιπα συστημικά λογισμικά, καθώς και για τις Λειτουργικές Περιοχές που προσφέρονται
ως έτοιμο λογισμικό). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, το πλήθος και τα
χαρακτηριστικά των ανωτέρω αδειών.
Οι άδειες θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβασθούν, χωρίς πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση
ή πρόσθετους όρους σε οποιονδήποτε Φορέα του Δημοσίου, ο οποίος δυνητικά θα αναλάβει στο
μέλλον τη λειτουργία του συστήματος στη θέση του υφιστάμενου Φορέα Λειτουργίας.
Όλες οι άδειες θα πρέπει να αφορούν σε λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε
περιβάλλον virtualization βασισμένο σε VMWare. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις που θα καθιστούν το λογισμικό συμβατό με το G-cloud.
6.8.3.9 Λοιπές Υπηρεσίες
Εκτός από την εκπόνηση των μελετών που προαναφέρθηκαν και της υλοποίησης της απαιτούμενης
λειτουργικότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ενιαίας Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο τους τεχνικού σκέλους του έργου, θα πρέπει να
παρασχεθούν και οι συνοδευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
[242]

22PROC011632522 2022-11-18
6.8.3.9.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
Ο σκοπός των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή ανθρώπινου
δυναμικού η οποία θα διασφαλίσει την παραγωγική αξιοποίηση του συνολικού συστήματος και τη
μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.
Στην Τεχνική του Προσφορά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης (με τη
θεματολογία και τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τη μεθοδολογία, τις προδιαγραφές για την οργάνωση
των εκπαιδευτικών τμημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, τα εργαλεία και μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν κλπ.) το οποίο θα έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ κτλ. και θα πραγματοποιηθεί στην
έδρα του εκάστοτε φορέα στον οποίο αφορούν. Οι σχετικές ενέργειες εκπαίδευσης θα πρέπει να
σχεδιαστούν και να εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι χρήστες/διαχειριστές να
μπορούν να αφομοιώνουν την εκπαιδευτική ύλη που τους παρέχεται. Το πρόγραμμα θα
διαμορφωθεί οριστικά από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από τις ομάδες εργασίας.
Προ ενάρξεως της εκπαιδεύσεως ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στη κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης.
2. Μεθοδολογία εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό.
3. Εγχειρίδια χρηστών και διαχειριστών του συστήματος στα ελληνικά.
Μετά το πέρας της εκπαιδεύσεως ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην ΕΠΕ κατ’ ελάχιστο τα
κάτωθι:
1. Αποτελέσματα αξιολόγησης εκπαιδευομένων.
2. Κατάσταση παρουσίας εκπαιδευομένων καθώς η εκπαίδευση όλων των χρηστών θα βεβαιώνεται
ενυπόγραφα από τους ίδιους.
Αναλυτικές προδιαγραφές σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την εκπαίδευση των
χρηστών του συστήματος περιγράφονται στους σχετικούς πίνακες.
Οι απαιτήσεις του Έργου αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού είναι οι εξής:
Εκπαιδευόμενοι

Ώρες

Διαχειριστές ΕΡΓΑΝΗ

>=35

Διαχειριστές ΟΠΣ ΕΦΚΑ

>=50

Διαχειριστές ΟΠΣ ΣΕΠΕ

>=50

Σύνολο Ωρών Εκπαίδευσης Διαχειριστών

>=135

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει πρακτική (on-the-job) εκπαίδευση στο προσωπικό της
Υπηρεσίας κατά τα στάδια της Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας του συστήματος και μέχρι
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την οριστική παραλαβή του Έργου με στόχο την υποστήριξη της μετάβασης των χρηστών στο νέο
περιβάλλον (πχ. Παραμετροποιήσεις φορμών, εισαγωγή δεδομένων), την αντιμετώπιση πρακτικών
προβλημάτων, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των εφαρμογών, κλπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα υποδείξει ο Φορέας και σε ομάδες
όχι μεγαλύτερες των 10 ατόμων, ενώ η εκπαιδευτική ημέρα δε θα υπερβαίνει τις 6 εκπαιδευτικές
ώρες των σαράντα πέντε (45’) λεπτών με δεκάλεπτα (10’) διαλλείματα. Ο Ανάδοχος οφείλει να
εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των απαραίτητων υλικών-λογισμικού (π.χ. άδειες λογισμικού,
εγχειρίδια και ότι άλλο χρειαστεί επιπλέον πέραν της αίθουσας εκπαίδευσης, των Η/Υ και του
βιντεοπροβολέα που θα τα διαθέσει η υπηρεσία κατά το χρόνο των εκπαιδεύσεων) που θα
απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλη μέθοδο εκπαίδευσης -μεταφοράς τεχνογνωσίας η
οποία θα αφορά στο σύνολο των λειτουργικοτήτων του ΠΣ που θα αναπτυχθούν ή θα
προσαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου, ώστε οι διαχειριστές να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις
για το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος.
Εκτιμάται ότι το σύνολο των ως άνω εκπαιδευόμενων, ανέρχεται στα 5-10 στελέχη, τα οποία είναι
επιχειρησιακοί διαχειριστές.
6.8.3.9.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
6.8.3.9.2.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
Την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του
συνόλου του Έργου και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας
την απαιτούμενη διαθεσιμότητα σε προσωπικό και υλικό. Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα
που θα διαρκέσει η πιλοτική λειτουργία, o Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις
εκάστοτε ομάδες εργασίας και θα παρέχει υποστήριξη και με φυσική παρουσία όποτε κρίνεται
απαραίτητο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας, με το απαραίτητο
εξειδικευμένο προσωπικό, για επιτόπια επίλυση αποριών και τεχνικών προβλημάτων.
Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1.

Βελτιώσεις των εφαρμογών και υποσυστημάτων.

2.
Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών και διαχειριστών, παροχή βοήθειας και
υποδείξεων.
3.

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες και διαχειριστές.

4.

Διόρθωση / Διαχείριση λαθών.

5.

Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία του λογισμικού που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος .

6.

Επικαιροποίηση της συνοδευτικής τεκμηρίωσης (update).
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Ειδικά για τη συλλογή παρατηρήσεων και την αξιολόγηση του συστήματος και των εφαρμογών από
τους χρήστες και διαχειριστές, ο Ανάδοχος θα συλλέξει και επεξεργαστεί τις όποιες παρατηρήσεις.
Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα κοινοποιηθούν στις ομάδες εργασίας, θα αξιολογηθούν
από κοινού με τον Ανάδοχο και ενδέχεται να απαιτηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις
στη λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων. Ο Ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με τις ομάδες
εργασίας, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να
ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας.
6.8.3.9.2.2 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής
Λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το συνολικό σύστημα θα δοκιμασθεί σε πλήρη
επιχειρησιακή λειτουργία και σε συνθήκες με πραγματικά δεδομένα . Οι υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν από τον Ανάδοχο περιλαμβάνουν:
1.

Το συνολικό σύστημα θα δοκιμασθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και σε συνθήκες με
πραγματικά δεδομένα από το σύνολο των προβλεπομένων χρηστών – πλήρως εκπαιδευμένων.

2.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαραίτητη Υυποστήριξη σε προσωπικό και υλικό κατά τη διάρκεια της
δοκιμαστικής λειτουργίας προς αποκατάσταση παρατηρήσεων.

3.

Παραγωγή του συνόλου των προβλεπόμενων υπηρεσιών επιτυγχάνοντας παράλληλα τις
συμφωνημένες επιδόσεις του συστήματος.

4.

Έλεγχο διαδικασιών backup.

5.

Κανόνες εντοπισμού γεγονότων ασφάλειας και διαβάθμιση αυτών βάσει κρισιμότητας (χαμηλή,
μεσαία, υψηλή, επείγον).

6.

Κανόνες αυτόματων ενεργειών σε περίπτωση εντοπισμού γεγονότων και συμβάντων ασφάλειας.

7.

Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που την περίοδο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, οι ομάδες εργασίας διαπιστώσουν
είτε σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του συστήματος ή των εφαρμογών είτε τη μη
εκπλήρωση ορισμένων προβλεπόμενων από το Έργο απαιτήσεων (Επίπεδο σοβαρότητας
προβλήματος Επείγον ή Υψηλό), ο Ανάδοχος θα κληθεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Οι εκάστοτε ομάδες εργασίας δικαιούται να διενεργήσουν τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους ή να
επαναλάβουν τους αρχικούς, προκειμένου να διαπιστώσουν την πλήρη αποκατάσταση των
προβλημάτων που προκάλεσαν τη διακοπή της περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας.
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6.8.3.9.3 Υπηρεσίες Δημοσιότητας
6.8.3.9.3.1 Aντικείμενο των Υπηρεσιών Δημοσιότητας
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις δημοσιότητας με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός
συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξουν την
προστιθέμενη αξία του Έργου και θα επικοινωνήσουν τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίησή
του δίνοντας έμφαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του παρόντος έργου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08
κατά την υποβολή της προσφοράς του.
Οι υπηρεσίες δημοσιότητας ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες υποδράσεων:
•

Υποδράση 5.1: Εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

•

Υποδράση 5.2: Προβολή στα ΜΜΕ

•

Υποδράση 5.3: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού
Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού

•

Υποδράση 5.4: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

•

Υποδράση 5.5: Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου καθώς και σε οιοδήποτε άλλο σημείο θα απαιτηθεί,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και σύμβαση, που θα υπογραφεί.

6.8.3.9.3.2 Στόχοι και έκταση των Υπηρεσιών Δημοσιότητας
Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνίας του έργου είναι:
▪
▪

Η ενημέρωση των ομάδων στόχων για την πλήρη διαλειτουργικότητα των Συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
και ΟΠΣ ΕΦΚΑ νέες υπηρεσίες
Η δημοσιοποίηση στους πολίτες, στο ευρύ κοινό, του ρόλου και των επιτευγμάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Το κοινός στόχος είναι:

•

Το ευρύ κοινό (κοινή γνώμη), καθώς κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει και να ευαισθητοποιηθεί για
τον ρόλο του Υπουργείου Εργασίας ως προς τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

•

Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders) & ΜΜΕ, που λειτουργούν ως κανάλι ενημέρωσης
και «επιταχυντής» διάχυσης της πληροφορίας, ως συνδιαμορφωτές της διακριτής επικοινωνιακής
στρατηγικής, αλλά και ως διαμεσολαβητές για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής σε
εκδηλώσεις και ενέργειες επικοινωνίας σχετικές με τις δράσεις.
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•
•
•

Οι Εργοδότες, οι οποίοι υποχρεούνται να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την επιμόρφωση και
εκπαίδευση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
Οι Δημόσιοι φορείς επιμόρφωσης (εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια κλπ.), οι οποίοι
υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών
Οι Ιδιωτικοί φορείς επιμόρφωσης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα
επιμόρφωσης εργοδοτών

6.8.3.9.3.3 Ειδικές απαιτήσεις των Υπηρεσιών Δημοσιότητας
Ενδεικτικές ενέργειες για την υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνουν:
6.8.3.9.3.3.1 Υποδράση 1: Εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας,
χρονικά κατανεμημένου και κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των
προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχος (target
groups).
Στο Σχέδιο Δράσεων θα πρέπει να καθορίζονται και να αποσαφηνίζονται οι επικοινωνιακοί στόχοι,
η δημιουργική προσέγγιση, το επικοινωνιακό μίγμα, με τα μέτρα και τα εργαλεία πληροφόρησης, η
οργανωτική προετοιμασία και ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους το
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και η κατανομή του προϋπολογισμού στις επιμέρους ενέργειες.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, με βάση την Προσφορά του και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,
να υποβάλει τεκμηριωμένη και αναλυτική πρόταση που θα αφορά σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσεων Επικοινωνίας (όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας), και σε κάθε
περίπτωση με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, αδρομερής περιγραφή του οποίου οφείλει να
υποβάλλεται κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
Στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχία της αποτελεσματικότητας
κάθε ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας
γίνεται αποτίμηση -από τον Ανάδοχο- των αποτελεσμάτων και συγκρίνονται με τους τεθέντες
στόχους. Το Σχέδιο Δράσεων, που θα έχει ορίζοντα έως τη λήξη της Σύμβασης, εγκρίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή και εφαρμόζεται σταδιακά με βάση την εξειδίκευσή του, που προκύπτει από
αναλυτικές προτάσεις που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τον Ανάδοχο, για έγκριση στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Ανάδοχο την αναθεώρηση του Σχεδίου
Δράσεων σε τακτά διαστήματα ώστε να εξειδικεύει και να προσδιορίζει τις επιμέρους ενέργειες ως
προς το είδος τους, τον προϋπολογισμό και το χρόνο υλοποίησής τους ανάλογα με τις ανάγκες της,
καθώς και να τις εγκρίνει σε οριστικό και τελικό στάδιο, σύμφωνα με τους στόχους και τις
[247]

22PROC011632522 2022-11-18
προτεραιότητες του Έργου που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης
του Έργου.
Παραδοτέα Υποδράσης 1
•

Τεύχος Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

6.8.3.9.3.3.2 Υποδράση 2: Προβολή στα ΜΜΕ
Η Υποδράση 5.2 περιλαμβάνει την προβολή των υλικών που θα παραχθούν για τη διαφημιστική
εκστρατεία που θα υλοποιηθεί στον Ηλεκτρονικό Τύπο και ψηφιακή σήμανση μέσω αγοράς
διαφημιστικού χώρου σύμφωνα με τους επικοινωνιακούς στόχους, τα στοχοθετούμενα κοινά κλπ.
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα Πρόγραμμα Μέσων
(Media Plan) αφού προηγουμένως λάβει υπ’ όψιν του το πλαίσιο επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής. Η πρόταση θα κάνει αναφορά στην ανάλυση του προϋπολογισμού (budget break down), στην
επιλογή των Μέσων, του χρόνου και κυρίως της προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας.
Συγκεκριμένα, βασισμένος στην εγκεκριμένη και παραληφθείσα Υποδράση 5.1 ο Ανάδοχος καλείται
να υλοποιήσει μια καμπάνια στο Διαδίκτυο η οποία θα εκτείνεται μέχρι τη λήξη της Σύμβασης και
θα συνδυάζει πληροφόρηση και μηνύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο με αντίστοιχη δημιουργία
αρθρογραφίας, φωτορεπορτάζ, web banners, Δελτίων Τύπου κλπ. τα οποία θα αξιοποιηθούν
επικοινωνιακά στα επιλεγμένα ΜΜΕ.
Για τις ενέργειες της Δράσης αυτής ο Ανάδοχος υποβάλει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση (Media
Plan) συμπεριλαμβανομένου και του κόστους, με την επιλογή του χρόνου, των μέσων κλπ., η οποία
τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία στη συνέχεια υλοποιείται από τον
Ανάδοχο.
Παραδοτέα Υποδράσης 2
•

Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (MEDIA PLAN)

•

Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης προβολής στα ΜΜΕ

6.8.3.9.3.3.3 Υποδράση 3: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού
Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού
H Υποδράση 3 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και παραγωγή των διαφημιστικών υλικών (έντυπων,
οπτικοακουστικών και προωθητικών) και των εφαρμογών ταυτότητας της Αναθέτουσας Αρχής με
βάση τους θεματικούς στόχους του έργου συνδυαστικά, με συνθετική, γενική μορφή πληροφόρησης
για το Έργο και μια ενιαία εικαστική ταυτότητα.
Κατά τον σχεδιασμό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπ’ όψιν:
[248]

22PROC011632522 2022-11-18
•

Τις γενικές προδιαγραφές - απαιτήσεις περί επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις τήρησης των
προδιαγραφών και των κανόνων επικοινωνίας για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

•

Την οπτική ταυτότητα της αναθέτουσας αρχής και τις εφαρμογές της.

•

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να διακρίνονται από καινοτομία, πρωτοτυπία.

•

Την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του έργου στην κοινωνία και την οικονομία

•

Ο τρόπος σύνθεσης και σχεδίασης του διαφημιστικού υλικού είναι ελεύθερος. Σε κάθε περίπτωση
επιδιώκεται η απλότητα στην παρουσίαση. Το γραφιστικό ύφος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει
να έχει συνέχεια και αισθητική συνέπεια με στόχο τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας.
Η συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της
οριστικοποίησης των διαφημιστικών υλικών και εφαρμογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
προσχέδια των δημιουργικών πριν την οριστικοποίηση τους, ώστε να ελεγχθούν και να εγκριθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή:

•

Τη δημιουργία, τη συγκέντρωση (όπου χρειαστεί) και τη σύνθεση των πληροφοριών (κείμενα,
λεζάντες, φωτογραφίες κ.α.) που θα συμπεριληφθούν στο υλικό προβολής,

•

τη σύνταξη πρωτότυπων κειμένων

•

τη γραφιστική επιμέλεια – δημιουργικό του διαφημιστικού υλικού (προσχέδια και τελικές μακέτες
σε μορφή αρχείου .pdf, .jpg και .eps),

•

τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την παραγωγή και εκτύπωσή τους ανά κατηγορία
και είδος,

•

την παροχή του έντυπου υλικού που θα παραχθεί και σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για
ανάρτηση και ανάγνωση στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα, τα υλικά της Υποδράσης 5.3 που πρέπει να δημιουργηθούν είναι τα εξής:

•
•
•
•
•
•

Γενικό Ενημερωτικά φυλλάδιο Έργου διπλής όψης: μέγεθος Α4, αριθμός σελίδων φυλλαδίου 1,
διπλής όψης 4χρωμία
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Επιχειρήσεις διπλής όψης: τρίπτυχο, μέγεθος Α4, διπλής
όψης, 4χρωμία
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης διπλής
όψης: τρίπτυχο, μέγεθος Α4, διπλής όψης, 4χρωμία
Αφίσες: μέγεθος Α3, 4χρωμία
RollUp banners: μέγεθος: 85 X 200 εκ., πολυπροπυλένιο, με θήκη, κοντάρι στήριξης και μηχανισμό,
μονής όψης, 4χρωμία
Δέκα (10) web banners
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•

Δέκα (10) μακέτες θεματικών infographics ενημερωτικού χαρακτήρα

•

Οκτώ (8) e-newsletters ενημερωτικού χαρακτήρα

•

Δύο (2) σύντομα animated video διάρκειας 20-30 δευτερολέπτων για προβολή του Έργου στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
Παραδοτέα Υποδράσης 5.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενικό Ενημερωτικό φυλλάδιο Έργου
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Επιχειρήσεις
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης
Αφίσες
RollUp banners
Δέκα (10) web banners
Δέκα (10) infographics
Οκτώ (8) e-newsletters
Δύο (2) σύντομα animated video για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η παράδοση όλων των τελικών αρχείων θα γίνει σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης, με ανοιχτά
αρχεία, με διαθέσιμες γραμματοσειρές ώστε να είναι κατάλληλα για επεξεργασία, εκτύπωση και
χρήση σε ηλεκτρονικά μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση όλων των παραγόμενων υλικών
(έντυπα, roll ups, Αφίσες κοκ) θα γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με ευθύνη του
Αναδόχου. Με την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή παραχωρούνται από τον Ανάδοχο
οποιαδήποτε τυχόν πνευματικά δικαιώματα απορρέουν από τις ανωτέρω ενέργειες.

6.8.3.9.3.3.4 Υποδράση 4: Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων
Η Υποδράση 4 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων (ημερίδες,
συνέντευξη τύπου) που θα παρουσιάσουν το έργο, την πορεία του και τα αποτελέσματά του και τις
προοπτικές των νέων εργαλείων και ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των ομάδων στόχων στα θέματα που αφορούν στο Έργο Ενιαία Ροή Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ.
Συγκεκριμένα προβλέπονται:
•

Διοργάνωση 4 ημερίδων ενημέρωσης – τεχνικών συναντήσεων για τη στοχευμένη πληροφόρηση σε
υπηρεσίες και φορείς και ομάδες χρηστών εμπλεκόμενους στα θέματα που αφορούν το Έργο

•

Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου για την ενημέρωση των ΜΜΕ που λειτουργούν ως κανάλι
ενημέρωσης και «επιταχυντής» διάχυσης της πληροφορίας, ως συνδιαμορφωτές της διακριτής
επικοινωνιακής στρατηγικής, αλλά και ως διαμεσολαβητές για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής συμμετοχής σε εκδηλώσεις και ενέργειες επικοινωνίας σχετικές με τις δράσεις
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Στο πλαίσιο της εκάστοτε εκδήλωσης σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος καλείται να αναλάβει για το σύνολο της διοργάνωσης:
•

Ανάπτυξη δημιουργικού της εκδήλωσης και προσαρμογές.

•

Προσδιορισμό και πρόσκληση εισηγητών, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη
υλικοτεχνική υποδομή, όπως βήμα ομιλητή, πάνελ ομιλητών, μικροφωνικές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμό προβολής παρουσιάσεων, φωτισμό, γραμματειακό εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη, back
drop όπου απαιτηθεί.

•

Διασφάλιση επαρκούς προβολής της εκδήλωσης από τα ΜΜΕ (Σχεδιασμός και μέριμνα για τη
λειτουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης στα ΜΜΕ και φορείς).

•

Δημιουργία και Διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών.

•

Αποστολή ηλεκτρονικών Προσκλήσεων και Follow up των προσκεκλημένων που θα παραστούν στην
εκδήλωση, κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.

•

Οι χώροι της εκδήλωσης θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο internet υψηλής ταχύτητας
(ασύρματη και ενσύρματη).

•

Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης / ημερίδας / συνάντησης. Η στελέχωση της
Γραμματείας θα γίνει από στελέχη του Αναδόχου τα οποία θα παρευρίσκονται στο χώρο
διοργάνωσης του συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά της, εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη εξέλιξη, την
οργάνωση και το συντονισμό των εργασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων
(Εγγραφές, μεταφορά κινητού μικροφώνου, διανομή υλικού στους παρευρισκόμενους,
παρουσιολόγιο συμμετοχής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διανομή βεβαιώσεων συμμετοχής
κ.α.).

•

Κάλυψη των εκδηλώσεων με φωτογράφηση, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση.

•

Επισιτιστικά

•

Logistics ομιλητών (μεταφορά, διαμονή, διατροφή)

•

Αποστολή Δελτίων Τύπου και αποδελτίωση

•

Απομαγνητοφώνηση της εκάστοτε εκδήλωσης, καταγραφή και έκδοση πρακτικών και παράδοση
αυτών σε ηλεκτρονική μορφή.

•

Αξιολόγηση Εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Διοργάνωση ημερίδων
ενημέρωσης – τεχνικών
συναντήσεων

4 συνολικά

300 άτομα / εκδήλωση

Διοργάνωση Συνέντευξης
Τύπου

1 συνολικά

100 άτομα

Ελάχιστο απαιτούμενο υλικό εκδηλώσεων
•

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις

•

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα διάστασης Α4 της εκδήλωσης, υψηλής ανάλυσης

•

Lanyards συνεδριακά με θήκη για το καρτελάκι που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εκδήλωσης,
εκτυπωμένα με την οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης

•

Συνεδριακά ID card holders

•

Banners αυτοστήρικτα (roll ups) διαστάσεων 0,85Χ2,00 με τετράχρωμη εκτύπωση (κατ’ελάχιστο
2τμχ ανά εκδήλωση)
Παραδοτέα Υποδράσης 4

•
•
•
•
•
•

Διενέργεια 1ης Ημερίδας
Διενέργεια 2ης Ημερίδας
Διενέργεια 3ης Ημερίδας
Διενέργεια 4ης Ημερίδας
Διενέργεια Συνέντευξης Τύπου
Έκθεση Αξιολόγησης εκδηλώσεων

6.8.3.9.3.3.5 Υποδράση 5: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Σκοπός της Υποδράσης 5 είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στην ολοκληρωμένη προβολή του έργου στις ομάδες στόχους αξιοποιώντας τα βασικά κανάλια
δικτύωσης και επικοινωνίας της σύγχρονης εποχής, που είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Για την υλοποίηση του βασικού αυτού στόχου η Υποδράση 5 περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες δραστηριότητες:
Στρατηγικός σχεδιασμός - Πλάνο μέσων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Plan)
Για τη διαφημιστική παρουσία και την ενεργή δραστηριοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο
ανάδοχος θα εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο Social Media Plan το οποίο θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα κάτωθι:
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•

Στρατηγική Επικοινωνίας, στόχους επικοινωνίας και κοινά στόχος για κάθε ένα Μέσο.

•

Στρατηγική Περιεχομένου για κάθε ένα Μέσο & Προτεινόμενο πλάνο προωθητικών ενεργειών
(διαφημιστικές καμπάνιες, διαδραστικές ενέργειες), που θα συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα
ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής
Ζητούμενο αποτελεί η προβολή του Έργου και η Δημιουργία Κοινότητας στα πλέον διαδεδομένα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ψηφιακής εποχής και συγκεκριμένα τα Facebook, Twitter, You
Tube και Instagram.
Σε ό,τι αφορά στην παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου κατόπιν της έγκρισης αυτού, ως εξής:

•

Δημιουργία νέων λογαριασμών για το Έργο

•

Καθημερινή διαχείρισή τους σε επίπεδο:

o επιμέλειας δημιουργικού και αναρτήσεων πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου συνδυαστικά
και με το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης,
o δημιουργίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών.
Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη λειτουργία των Λογαριασμών ανά Μέσο Κοινωνικής
Δικτύωσης (Περιεχόμενο, Καμπάνιες, Στατιστικά Στοιχεία)
Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη
βελτιστοποίηση της θα γίνεται καταγραφή στατιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση και θα
συντάσσεται και θα αποστέλλεται μηνιαία έκθεση απολογισμού στην αναθέτουσα αρχή.
Υλοποίηση διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο και τα social media
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των χορηγούμενων διαφημίσεων όπως θα
ορίζεται στο Social Media Plan, για το χρόνο δημοσίευσής τους, για τη διευθέτηση των πληρωμών
τους από τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει καθώς και για οτιδήποτε περαιτέρω απαιτηθεί για την
προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης διαφημιστικής προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Με την ολοκλήρωση της διαφημιστικής προβολής ο ανάδοχος θα παραδίδει απολογιστική έκθεση
που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ποιοτικών και ποσοτικών επιτευγμάτων από την παρουσία του
Έργου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Παραδοτέα Υποδράσης 5
•
•
•

Στρατηγικός σχεδιασμός - Πλάνο μέσων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Plan)
Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη λειτουργία των Λογαριασμών ανά Μέσο Κοινωνικής
Δικτύωσης (Περιεχόμενο, Καμπάνιες, Στατιστικά Στοιχεία)
Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης διαφημιστικής προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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6.9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
6.9.1 Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις
Ο χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτική περιγραφή του Έργου ανά Φάση.
Α/Α

Φάσεις Έργου

Διάρκεια

Έναρξη

Ολοκλήρω

1

Φάση 1: Διαμόρφωση Έργου / Μελέτες και
Σχεδιασμός

18

Μήνας 1ος

Μήνας 1

2

Φάση 2: Ανάπτυξη Συστήματος

16

Μήνας 7ος

Μήνας 2

3

Φάση 3: Εκπαίδευση & Υποστήριξη

13

Μήνας
13ος

Μήνας 2

4

Φάση 4: Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική
Λειτουργία

17

Μήνας
14ος

Μήνας 3

5

Φάση 5: Υπηρεσίες Δημοσιότητας

20

Μήνας
11ος

Μήνας 3

6.9.1.1 Φάση 1: Διαμόρφωση Έργου / Μελέτες και Σχεδιασμός
Τίτλος Φάσης

Διαμόρφωση Έργου
/
Μελέτες
και
Σχεδιασμός

Διάρκεια Φάσης

18 Μήνες

Στο πλαίσιο της Φάσης Φ1, θα εκπονηθεί το λεπτομερές πλάνο υλοποίησης του έργου με σκοπό
τον βέλτιστο σχεδιασμό εκτέλεσης όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων. Η Φάση Φ1 αποτελεί το
βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•
•
•

Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη
Μελέτη υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων μεταξύ
παρακολούθησης απασχόλησης και ασφάλισης
Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας

πληροφοριακών

συστημάτων

Παραδοτέα Φάσης
Π1. Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη
Π2. Μελέτη υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης
απασχόλησης και ασφάλισης
Π3. Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας
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Π3.1 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π3.2 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π3.3 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
Π3.4 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.9.1.2 Φάση 2: Ανάπτυξη Συστήματος
Τίτλος Φάσης

Υπηρεσίες
υλοποίησης
παραμετροποίησης

Διάρκεια Φάσης

16 Μήνες

Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω αντικείμενα/υπηρεσίες:
•

o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o

Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και προσθήκη
νέων.
Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ και προσθήκης νέων.
Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.
Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα.
Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ δεδομένων μεταξύ ΟΠΣ -ΕΦΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ.
Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την προσθήκη
δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ.
Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Εμπλουτισμός δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Ανάλυσης Ρίσκου του ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud
Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του θεσμού
Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού Ωραρίου
Μηχανισμός υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της αγοράς εργασίας
Παραδοτέα Φάσης
Π4. Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης
Π4.1 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
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Π4.2 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π4.3 Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ
Π4.4 Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα
Π4.5 Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π4.6 Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ
Π4.7 Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την προσθήκη
δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ
Π4.8 Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Π5. Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Π5.1 Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud
Π5.2 Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο του θεσμού
Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού Ωραρίου
Π5.3 Μηχανισμός υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της αγοράς εργασίας
Π6. Άδειες Χρήσης Έτοιμου Λογισμικού

6.9.1.3 Φάση 3: Εκπαίδευση & Υποστήριξη
Τίτλος Φάσης

Εκπαίδευση
Υποστήριξη

&

Διάρκεια Φάσης

13 Μήνες

Στο πλαίσιο της Φάσης Φ3, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της παραγράφου 6.8.3.9.1
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
•
•

η διαμόρφωση και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού,
η εκπαίδευση τόσο των διαχειριστών των συστημάτων των φορέων Λειτουργίας,
Παραδοτέα Φάσης
Π7. Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
Π7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π7.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
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Π7.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.9.1.4 Φάση 4: Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία

Τίτλος Φάσης

Πιλοτική
Δοκιμαστική
Παραγωγική
Λειτουργία

και
Διάρκεια Φάσης

17 Μήνες

Η Φάση Φ4 θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) διακριτών Υποφάσεων όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παράγραφό 6.8.3.9.2Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας.
Η Φάση Φ4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•
•
o
o
o
o
o
o
o
•

την επιτόπια υποστήριξη (on-the-job training) των διαχειριστών του Φορέα Λειτουργίας,
την επίλυση των παρακάτω αναφερόμενων προβλημάτων:
Προβλήματα κωδικοποίησης
Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Συστήματος
Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Υποσυστημάτων
Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων
Προβλήματα φυσικής ανταπόκρισης του συστήματος
Προβλήματα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων
Προβλήματα επίδοσης των Υποσυστημάτων
τη διενέργεια τελικών δοκιμών ελέγχου λειτουργικότητας με στόχο την επιβεβαίωση της ορθής
λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της πιλοτικής λειτουργίας, θα διαμορφωθούν:

•
•

τα επικαιροποιημένα εγχειρίδια λειτουργικής και υποστηρικτικής τεκμηρίωσης
οι επικαιροποιημένες μελέτες ασφαλείας αποτίμησης της επικινδυνότητας και της πολιτικής
ασφάλειας του Συστήματος.
Παραδοτέα Φάσης
Π8. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Π8.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας
Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
Π8.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας
Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση
Π8.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ενιαίας
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Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση
Π8.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Αναμόρφωση
του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.9.1.5 Φάση 5: Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Τίτλος Φάσης

Υπηρεσίες
Δημοσιότητας

Διάρκεια Φάσης

20 Μήνες

Στην Φάση Φ5 θα υλοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφό 6.8.3.9.3
Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Παραδοτέα Φάσης
Π9. Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Π9.1 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 1η Φάση
Π9.2 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 2η Φάση
Π9.3 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και
Ασφάλισης - 3η Φάση
Π9.4 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6.9.2 Παραδοτέα
Παρατίθενται ενδεικτικά, τα παραδοτέα του έργου καθώς και οι χρόνοι ολοκλήρωσης – παράδοσης τους.

Τίτλος Παραδοτέου

Μήνας Ολοκλήρωσης

Π1. Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη

Μήνας 4ος

Π2. Μελέτη υιοθέτησης κοινών Κωδικολογίων μεταξύ πληροφοριακών
συστημάτων παρακολούθησης απασχόλησης και ασφάλισης

Μήνας 4ος

Π3. Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας
Π3.1 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα
Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
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Π3.2 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα
Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση

Μήνας 12ος

Π3.3 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για το Σύστημα
Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση

Μήνας 18ος

Π3.4 Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας για την
Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μήνας 9ος

Π4. Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης
Π4.1 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ

Μήνας 12ος

Π4.2 Προσαρμογή υφιστάμενων οντοτήτων και διαδικασιών του ΟΠΣ
ΕΦΚΑ

Μήνας 12ος

Π4.3 Ανάπτυξη μηχανισμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων
προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Μήνας 20ος

Π4.4 Ανάπτυξη νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ Ιδιωτικού Τομέα

Μήνας 20ος

Π4.5 Προσαρμογή μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Μήνας 20ος

Π4.6 Ανάπτυξη μηχανισμού υποδοχής στοιχείων ΑΠΔ στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Μήνας 20ος

Π4.7 Προσαρμογή καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων στα δεδομένα του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την προσθήκη δυνατότητας επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ

Μήνας 22ος

Π4.8 Ενσωμάτωση δεδομένων ΑΠΔ
Επιχειρησιακής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Μήνας 22ος

στο

υφιστάμενο

σύστημα

Π5. Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Π5.1 Μεταφορά και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο G-Cloud

Μήνας 15ος

Π5.2 Ενσωμάτωση αναγκών διερεύνησης δεδομένων και ανάλυσης
κινδύνου στο πλαίσιο του θεσμού Κάρτας Εργασίας και Ψηφιακού
Ωραρίου

Μήνας 20ος

Π5.3 Μηχανισμός υποστήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιθεωρητών στο πλαίσιο των ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της
αγοράς εργασίας

Μήνας 22ος

Π6. Άδειες Χρήσης Έτοιμου Λογισμικού

Μήνας 12ος

Π7. Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
Π7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας
Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση
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Π7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας
Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση

Μήνας 21ος

Π7.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Ενιαίας
Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση

Μήνας 25ος

Π7.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Αναμόρφωση του
ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μήνας 25ος

Π8. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Π8.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η
Φάση

Μήνας 14ος

Π8.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η
Φάση

Μήνας 22ος

Π8.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η
Φάση

Μήνας 30ος

Π8.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μήνας 30ος

Π9. Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Π9.1 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 1η Φάση

Μήνας 14ος

Π9.2 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 2η Φάση

Μήνας 22ος

Π9.3 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για το Σύστημα Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης - 3η Φάση

Μήνας 30ος

Π9.4 Υπηρεσίες Δημοσιότητας για την Αναμόρφωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μήνας 30ος

6.9.3 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση
για το σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου,
το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και τον χρόνο
απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου.
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6.9.4 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά αναλυτική
μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου η οποία να είναι συμβατή με τη φύση
και τις απαιτήσεις του έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα έγγραφα του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, να γίνει
σχετική αναφορά.
6.9.5 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το Σύστημα στον κόμβο Government Cloud (G-Cloud) και να
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και σε όποια άλλα σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις
του Έργου.
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε
εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Συστήματος.

6.10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

6.10.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

1.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.1 Εκπόνηση
Επιχειρησιακής
και
Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης

ΝΑΙ

2.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.2 Εκπόνηση
Μελέτης
υιοθέτησης
κοινών
Κωδικολογίων
μεταξύ
πληροφοριακών
συστημάτων
παρακολούθησης απασχόλησης και
ασφάλισης
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

3.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.3 Εκπόνηση
Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και
Διαλειτουργικότητας

ΝΑΙ

4.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.3.1 Εκπόνηση
Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής

ΝΑΙ

5.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.3.1.1 Σενάρια
Ελέγχου

ΝΑΙ

6.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.3.1.2 Μελέτη
Ασφάλειας Συστήματος

ΝΑΙ

7.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.3.2Εκπόνηση
Μελέτης Διαλειτουργικότητας

ΝΑΙ

8.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4 Υλοποίηση –
Λειτουργικές Απαιτήσεις για την
Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία
Συστήματος Ενιαίας Ροής Δεδομένων
Απασχόλησης και Ασφάλισης

ΝΑΙ

9.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.1 Προσαρμογή
υφιστάμενων
οντοτήτων
και
διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και
προσθήκη νέων
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

10.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.2 Προσαρμογή
υφιστάμενων
οντοτήτων
και
διαδικασιών του ΟΠΣ ΕΦΚΑ και
προσθήκη νέων

ΝΑΙ

11.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.3 Ανάπτυξη
μηχανισμού συγκέντρωσης και
επεξεργασίας
δεδομένων
προσυμπλήρωσης ΑΠΔ στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ

ΝΑΙ

12.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.4 Ανάπτυξη
νέου συστήματος υποβολής ΑΠΔ
Ιδιωτικού Τομέα

ΝΑΙ

13.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.5 Προσαρμογή
μηχανισμού ελέγχων ΑΠΔ στο ΟΠΣ
ΕΦΚΑ

ΝΑΙ

14.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.6 Ανάπτυξη
μηχανισμού υποδοχής στοιχείων
ΑΠΔ δεδομένων μεταξύ ΟΠΣ -ΕΦΚΑ
και ΕΡΓΑΝΗ

ΝΑΙ

15.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.7 Προσαρμογή
καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων
στα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την
προσθήκη
δυνατότητας
επισκόπησης στοιχείων ΑΠΔ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

16.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.7.1 Υφιστάμενα
κανάλια πρόσβασης εργαζόμενων

ΝΑΙ

17.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.7.2 Επέκταση
καναλιών πρόσβασης εργαζόμενων

ΝΑΙ

18.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.4.8 Ενσωμάτωση
δεδομένων ΑΠΔ στο υφιστάμενο
σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΝΑΙ

19.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.4.9
Εμπλουτισμός δεδομένων ΑΠΔ στο
υφιστάμενο σύστημα Ανάλυσης
Ρίσκου του ΟΠΣ ΕΦΚΑ

ΝΑΙ

20.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5 Υλοποίηση –
Λειτουργικές Απαιτήσεις για την
Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

ΝΑΙ

21.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.1 Μεταφορά
και λειτουργία του ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο GCloud

ΝΑΙ

22.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.1
Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης
του Έργου

ΝΑΙ

23.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.1.2 Επιμέρους
Αντικείμενα Υλοποίησης
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

24.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1
Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης σε
υποδομές
κυβερνητικού
υπολογιστικού νέφους (G-Cloud)

25.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.1.2.1.1 Γενικά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

26.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.2
Σχεδιασμός
συστημάτων
συνεργασία με G-Cloud

ΝΑΙ

27.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.3
Παραλαβή εικονικών εξυπηρετητών
και πόρων δικτύου από G-Cloud

ΝΑΙ

28.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.4
Εγκατάσταση και διαμόρφωση
λογισμικού συστήματος

ΝΑΙ

29.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.5
Διαμόρφωση δικτύου

ΝΑΙ

30.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.6
Εγκατάσταση λογισμικού υποδομής
εφαρμογών

ΝΑΙ

31.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.7
Διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας
και κατανομής φόρτου
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

32.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.8
Σχεδιασμός και συνδρομή για την
διαμόρφωση των υπηρεσιών backup

ΝΑΙ

33.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.9
Εγκατάσταση - παραμετροποίηση
και μετάπτωση εφαρμογών

ΝΑΙ

34.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.10
Μετάπτωση δεδομένων πολλαπλών
φάσεων

ΝΑΙ

35.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.11
Μετάπτωση
παραγωγικής
λειτουργίας
Συστήματος
στην
τρέχουσα
μορφή
του
στις
εγκαταστάσεις G-Cloud - Cut Over

ΝΑΙ

36.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.12
Δοκιμές Αποδοχής αναβαθμισμένου
Συστήματος (user acceptance tests UATs and operational acceptance
tests - OATs)

ΝΑΙ

37.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.13
Περιβάλλον ανάπτυξης

ΝΑΙ

38.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.14
Μικρής έκτασης προσαρμογές κατά
την
διάρκεια
παραγωγικής
λειτουργίας
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

39.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.1.2.1.15
Συνέργειες με άλλα συστήματα

ΝΑΙ

40.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.2 Ενσωμάτωση
αναγκών διερεύνησης δεδομένων
και ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο
του θεσμού Κάρτας Εργασίας και
Ψηφιακού Ωραρίου

ΝΑΙ

41.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3 Μηχανισμός
υποστήριξης
επιχειρήσεων
και
επιθεωρητών στο πλαίσιο των
ψηφιακών εφαρμογών στο πεδίο της
αγοράς εργασίας

ΝΑΙ

42.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1 Σύμβουλος
Διοικητικής
και
Διαχειριστικής
Υποστήριξης
Φορέα
για
το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του
Αντικειμένου

ΝΑΙ

43.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1.1 Δράση 1:
Γενικός
συντονισμός
των
απαιτούμενων ενεργειών του έργου
συμπεριλαμβανομένης και
της
επικοινωνίας, συνεργασίας του τους
επιμέρους φορείς,

ΝΑΙ

44.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1.2 Δράση 2:
Καταγραφή και αποκωδικοποίηση
Αναγκών του Έργου -Ανάλυση
Απαιτήσεων
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

45.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1.3 Δράση 3:
Μελέτη
Εφαρμογής Προτύπων
Ποιότητας, GDPR και ασφάλειας
στον Κυβερνοχώρου

ΝΑΙ

46.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1.4 Δράση 5:
Παρακολούθηση και Εξασφάλιση
Ποιότητας
Υλοποίησης
&
Αποτελεσμάτων Έργου

ΝΑΙ

47.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.1.5 Δράση 6:
Συντονισμός και Παρακολούθηση
Διοικητικών Στοιχείων έργου

ΝΑΙ

48.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.2 Τεχνικός
Σύμβουλος Σχεδιασμού Διαδικασιών
και ροών Συνοπτικό Αντικείμενο

ΝΑΙ

49.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.3 Μελέτη
Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Υποδομής
Επικοινωνίας
και
Υποστήριξης
Επιχειρήσεων
(Εκπαίδευση
Προσωπικού)
Συνοπτικό Αντικείμενο

ΝΑΙ

50.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.3.1 ΜΕΡΟΣ Α:
Σχεδιασμός του συστήματος

ΝΑΙ

51.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.3.2 ΜΕΡΟΣ Β:
Λειτουργία του συστήματος
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

52.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.3.3.3
Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Μεθοδολογική Προσέγγιση του
έργου ΜΕΡΟΣ Α: Σχεδιασμός του
συστήματος

ΝΑΙ

53.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.3.3.4
Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Μεθοδολογική Προσέγγιση του
επιμέρους αντικειμένου – δράσης
ΜΕΡΟΣ
Β:
Λειτουργία
του
συστήματος

ΝΑΙ

54.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.3.4 Ανάπτυξη
και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας
διασύνδεσης με call centers,
ψηφιακή Βελτιστοποίηση Συνοπτικό
Αντικείμενο

ΝΑΙ

55.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.5.3.4.1
Αναλυτική Περιγραφή ΑντικειμένουΔράσης - Γενικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

56.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.5.4 Ανάπτυξη
Δυνατοτήτων
Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης
Συνοπτικό
Αντικείμενο
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

57.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.6.1 Πρόσβαση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

58.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.6.2 Εμφάνιση Ομοιογένεια

ΝΑΙ

59.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.6.3 Ευχρηστία
Συστήματος

ΝΑΙ

60.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.6.4 Διάθεση
Δεδομένων

ΝΑΙ

61.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.6.5
Συμβατότητα με G-Cloud

ΝΑΙ

62.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.6.6 Ασφάλεια
Συστήματος
και
Προστασία
Ιδιωτικότητας

ΝΑΙ

63.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.6.7
Διαλειτουργικότητα

ΝΑΙ

64.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.6.8
Πολυκαναλική προσέγγιση

ΝΑΙ

65.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.7
Αρχιτεκτονική
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

66.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.7.1 Γενικές
Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος

ΝΑΙ

67.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.7.2
Αρχιτεκτονική Λύση

ΝΑΙ

68.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.8
Έτοιμο
Λογισμικό

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.10.3 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

69.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9
Λοιπές
Υπηρεσίες

ΝΑΙ

70.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.9.1 Υπηρεσίες
Υποστήριξης και Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

71.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.9.2 Υπηρεσίες
Πιλοτικής
και
Δοκιμαστικής
Παραγωγικής Λειτουργίας

ΝΑΙ

72.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.2.1
Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

ΝΑΙ

73.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.2.2
Υπηρεσίες
Δοκιμαστικής
Παραγωγικής Λειτουργίας
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

74.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.9.3 Υπηρεσίες
Δημοσιότητας

ΝΑΙ

75.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.1
Aντικείμενο
των
Υπηρεσιών
Δημοσιότητας

ΝΑΙ

76.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.9.3.2 Στόχοι και
έκταση
των
Υπηρεσιών
Δημοσιότητας

ΝΑΙ

77.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.8.3.9.3.3 Ειδικές
απαιτήσεις
των
Υπηρεσιών
Δημοσιότητας

ΝΑΙ

78.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.3.1
Υποδράση 1: Εκπόνηση Σχεδίου
Δράσεων Επικοινωνίας

ΝΑΙ

79.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.3.2
Υποδράση 2: Προβολή στα ΜΜΕ

ΝΑΙ

80.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.3.3
Υποδράση
3:
Δημιουργικός
Σχεδιασμός
και
Παραγωγή
Έντυπου, Οπτικοακουστικού και
Λοιπού
Προωθητικού
και
Ενημερωτικού Υλικού
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

81.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.3.4
Υποδράση 4: Σχεδιασμός και
οργάνωση εκδηλώσεων

ΝΑΙ

82.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.8.3.9.3.3.5
Υποδράση 5: Προβολή στο
Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.10.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

83.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.9.1
Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις

ΝΑΙ

84.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.1.1 Φάση 1:
Διαμόρφωση Έργου / Μελέτες και
Σχεδιασμός

ΝΑΙ

85.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.1.3 Φάση 3:
Εκπαίδευση & Υποστήριξη

ΝΑΙ

86.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.1.4 Φάση 4:
Πιλοτική
και
Δοκιμαστική
Παραγωγική Λειτουργία

ΝΑΙ

87.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.1.5 Φάση 5:
Υπηρεσίες Δημοσιότητας
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

88.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.2 Παραδοτέα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

89.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου
6.9.3
Ομάδα
Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου

ΝΑΙ

90.

Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της
Παραγράφου 6.9.4 Μεθοδολογία
διοίκησης
και
διασφάλισης
ποιότητας
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
(ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr
Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται:
•

Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε μορφή
αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

•

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου.xml το οποίο θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν.
Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ συμπληρώνουν μόνο
την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

1

Περιγραφή

Εκπόνηση Έργου
Ενιαία
Ροή
Δεδομένων
Απασχόλησης και
Ασφάλισης
–
Αναμόρφωση
ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Κατ’
Αποκοπή

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ

1

Σύνολο
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Συνολική
Αξία
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία

