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συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 48.00.00.00-8 

Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  

3.670.935,00 € Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.984.500,00 € - ΦΠΑ : 

686.435,00 €). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το 

ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ __ /__ /____ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

__ /__ /____ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

__ /__ /____ και ώρα __:00 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
__ /__ /____ και ώρα __:00 

 

Συντομογραφίες 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, 

ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες 

δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΔ ΨΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου 

 

Λεξικό Όρων Έργου 

Cloud computing ή 

«υπολογιστικά 

συστήματα νέφους» ή 

«υπολογιστικό νέφος» 

Ευρύς όρος των υπολογιστικών συστημάτων που αναφέρεται σε 

κεντρικοποιημένα υπολογιστικά, αποθηκευτικά και δικτυακά 

περιβάλλοντα που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας 

υπολογιστικών συστημάτων μέσω του Διαδικτύου (hosted services 

over the Internet). Αυτές οι υπηρεσίες είναι κυρίως τριών γενικών 

κατηγοριών: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-

Service (PaaS) και Software-as-a-Service (SaaS).  

Στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης, τα υπολογιστικά νέφη είναι 

είτε δημόσια (public cloud) ή ιδιωτικά (private cloud). 

Private Cloud ή «ιδιωτικό Στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης αναφέρεται σε υπολογιστικό 
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νέφος» νέφος, με πεπερασμένους χρήστες, οι υπηρεσίες του οποίου δεν 

είναι διαθέσιμες μέσω του κοινού Διαδικτύου. 

Public cloud ή  self-

service public cloud ή 

«δημόσιο νέφος» 

Στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης αναφέρεται σε υπολογιστικό 

νέφος, με πεπερασμένους δυνητικούς χρήστες, οι υπηρεσίες του 

οποίου είναι διαθέσιμες μέσω του κοινού Διαδικτύου.  

Infrastructure as a 

Service ή IaaS 

Στα πλαίσια της Παρούσας Διακήρυξης αναφέρεται σε μοντέλο 

διάθεσης/κατανάλωσης ψηφιακών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 

κατά το οποίο οι καταναλωτές των ψηφιακών υπηρεσιών ή αλλιώς 

«πελάτες» αναθέτουν όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την 

συντήρηση και λειτουργία υποδομών πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιών και των λοιπών τεχνολογιών που απαιτούνται για 

την φιλοξενία των κεντρικών συστημάτων τους στο νέο Κέντρο 

Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.  

Αυτό το μοντέλο υπηρεσιών θα υιοθετηθεί για την φιλοξενία των 

κεντρικών συστημάτων του Συστήματος CRMS.  

Server ή Host 
Φυσικός εξυπηρετητής, blade server ή rack-mounted server ή rack-

server. 

Hypervisor 

Είναι ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίστανται σε έναν φυσικό 

εξυπηρετητή και έχει την δυνατότητα να δημιουργεί και λειτουργεί 

πολλαπλές «εικονικές μηχανές», χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον 

υλικό του εξυπηρετητή. Οι εικονικές μηχανές, οι οποίες είναι  

ανεξάρτητες από το υλικό (hardware) του εξυπηρετητή που τους 

φιλοξενεί, εκμεταλλεύονται την πλήρη απόδοση του υπάρχοντος 

εξοπλισμού του εξυπηρετητή δίχως να παρεμβάλλεται η μία με την 

άλλη. 

Virtual Server ή Virtual 

Machine ή VM ή 

«εικονική μηχανή» ή 

«εικονική συσκευή» 

Εξυπηρετητής ο οποίος δεν έχει φυσική υπόσταση αλλά έχει 

δημιουργηθεί και λειτουργεί με την χρήση λογισμικού hypervisor. 

Εξομοιώνει έναν πραγματικό εξυπηρετητή και έχει δικό του εικονικό 

BIOS.  

Virtualization ή 

«εικονικοποίηση» 

Η εικονικοποίηση (virtualization) είναι ένας ευρύς όρος των 

υπολογιστικών συστημάτων που αναφέρεται σε έναν μηχανισμό 

αφαίρεσης ο οποίος αποκρύπτει λεπτομέρειες της υλοποίησης και της 

κατάστασης ορισμένων υπολογιστικών πόρων από πελάτες των 

πόρων αυτών (π.χ. εφαρμογές, άλλα συστήματα, χρήστες κλπ). Η 

αφαίρεση αυτή μπορεί είτε να αναγκάζει έναν πόρο να 

συμπεριφέρεται ως πλειάδα πόρων (π.χ. μία συσκευή αποθήκευσης 

σε διακομιστή τοπικού δικτύου), είτε πολλαπλούς πόρους να 

συμπεριφέρονται ως ένας (π.χ. συσκευές αποθήκευσης σε 

κατανεμημένα συστήματα). Η εικονικοποίηση δημιουργεί μία 

εξωτερική διασύνδεση η οποία αποκρύπτει την υποκείμενη 

υλοποίηση (π.χ. πολυπλέκοντας την πρόσβαση από διαφορετικούς 

χρήστες). Αυτή η προσέγγιση στην εικονικοποίηση αναφέρεται ως 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 8 από 269 

 

εικονικοποίηση πόρων.  

Ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης αφορά τους εξής 

κύριους πόρους: μνήμη, υπολογιστική ισχύ (cpu), αποθηκευτική ισχύ 

(storage) και δικτυακή ισχύ (network). 

 

 

Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 

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

και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή 
Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για 

την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, 

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 

κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αριθμός Διακήρυξης 
Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του 

διαγωνισμού του Έργου 

Αρμόδια Επιτροπή 

Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού 

Προμηθειών. 

Διακήρυξη 

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 

υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει 

την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις 

οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

ΕΕΠΣ Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας 

Επίσημη γλώσσα του 

Διαγωνισμού και της 

Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. 

Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα 

τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική 

γλώσσα. 

ΕΠΠΕ 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κανονισμός 

Προμηθειών 

Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων 

Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002) 

Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ) 

Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση 
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Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 
Έργου του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμβαση 

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α. τη Σύμβαση, 

β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., 

γ. την Προσφορά του Αναδόχου, 

δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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A  ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
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A.1 Αντικείμενο - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 

Έργου 

A.1.1 Εισαγωγή  

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αναγνωριστεί ως ο βασικός οδηγός του 

κυβερνητικού εκσυγχρονισμού, κυρίως μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν για 

αναδιοργάνωση, με ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό όσο και για 

τους αποδέκτες των υπηρεσιών.  

Σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο αποτελείται συνολικά από περισσότερους των 21.000 Φορείς οι οποίοι 

εμπλέκονται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, στην διεκπεραίωση των συναλλαγών των 

συναλλασσομένων φυσικών / νομικών προσώπων με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των Διαδικασιών διαθέτουν είτε χαμηλό επίπεδο 

ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή με πεπαλαιωμένα - εσωστρεφή 

πληροφοριακά συστήματα), είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας χωρίς όμως 

τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, 

ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα συναλλασσόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τους 

Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά τους πολύ-εισοδικές Διαδικασίες (απαιτείται 

δηλαδή η προσκόμιση περισσοτέρων του ενός δικαιολογητικού προς τον Τελικό Φορέα για την 

έκδοση του τελικού προϊόντος), εμφανίζεται μεγάλη ανομοιογένεια τόσο στις διαδικασίες έκδοσης 

μιας Διοικητικής Πράξης όσο και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αυτής του 

ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή. Τέλος, η δημόσια διοίκηση δεν έχει συνολική εικόνα για τις 

απαιτήσεις των πολιτών  και των επιχειρήσεων από τη διοίκηση και δεν μπορεί να προσαρμόσει 

έγκαιρα αποτελεσματικά και αποδοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας. 

Η εθνική στρατηγική για τις ΤΠΕ θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους στην κοινωνία που 

πηγάζει από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο, μέσω της δημιουργίας καλύτερων, 

πιο αποδοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών. 

Αντικείμενο της παρούσας Δράσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η προμήθεια και η υλοποίηση 

των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και μηχανισμών που να 

εξασφαλίσουν: 

 Την αξιοποίηση από την Δημόσια Διοίκηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες 

πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας (Business Process 

Management Suites) 

 Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων και 

των χρηστών δημοσίων υπαλλήλων, με την Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από ένα 

ενιαίο (unified) περιβάλλον, 
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 Τη δυνατότητα της Δημοσίας Διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, 

έγκαιρη και έγκυρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πολιτών / επιχειρήσεων / 

δημοσίων υπαλλήλων. 

 Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, 

των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση 

προκειμένου να εξυπηρετήσει όλα τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά και νομικά πρόσωπα 

καθώς και τους χρήστες δημοσίους υπαλλήλους.  

 Την ολοκληρωμένη διαχείριση, παρακολούθηση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρονικής εργασίας και 

συνεργασίας. 

 Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση μερικώς ή πλήρως 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών. 

 Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους 

χρήστες του Συστήματος. 

 Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών. 

 Τη λειτουργική (operational) ενσωμάτωση από τη Δημόσια Διοίκηση της επιχειρησιακής 

λογικής και του κανονιστικού πλαισίου (business rules, workflow rules), τα οποία 

εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που θα υλοποιηθούν. 

 Την ενσωμάτωση και λειτουργία στην καθημερινή δραστηριότητα των φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης  ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των πόρων 

(ανθρώπινων και μη) που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Συνολικά η παρούσα Δράση επιχειρεί μία οριζόντια επιχειρησιακή παρέμβαση, αξιοποιώντας ως κύριο 

μέσο ένα νέο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να διαχειριστεί την σχέση μεταξύ της 

Δημόσιας Διοίκησης και φυσικών και νομικών προσώπων με τρόπο συνολικό και συνεπή, 

αξιοποιώντας βέλτιστες διοικητικές πρακτικές και διαχειριστικές έννοιες.  

Με βάση το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ, κάθε 

φυσικό και νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει την δυνατότητα να επιλέξει το κανάλι που προτιμά για 

την εξυπηρέτησή του από την Δημόσια Διοίκηση. Εξυπακούεται ότι ο συναλλασσόμενος θα πρέπει 

να έχει συνεπή αντιμετώπιση ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας που τελικά επιλέγει.  

Αντίστοιχα, η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται να έχει μία πλήρη εικόνα των αιτημάτων, παραπόνων, 

ερωτήσεων και γενικότερα αλληλεπιδράσεων των συναλλασσόμενων. 

 

A.1.2 Αντικείμενο και στόχοι έργου 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η 

παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), μέσω του 

οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα (capability) της Δημόσιας Διοίκησης να 
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παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και 

νομικά πρόσωπα) της χώρας.  

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους 

χώρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα από όλα τα εκπαιδευμένα 

στελέχη εξυπηρέτησης (service agents) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων, 

οι οποίοι θα υποδειχθούν και οι οποίοι αποτελούν σημεία εξυπηρέτησης πολιτών ή/και επιχειρήσεων. 

Κατ’ ελάχιστον το σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσω τριών κύριων καναλιών επικοινωνίας: το 

τηλεφωνικό κανάλι (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πχ. 1500), το κανάλι φυσικής 

παρουσίας (ΚΕΠ), και το ηλεκτρονικό κανάλι (πχ. Διαδίκτυο, email, SMS, smart appliances κλπ). 

 

Κύριος στόχος του Έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την 

πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού 

συστήματος εξυπηρέτησης. Ως προϋπόθεση τούτου αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του 

νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen 

Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και 

μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να 

υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος 

του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης.  

 

A.1.3 Αναμενόμενα Οφέλη 

Με την υλοποίηση του Έργου η δημόσια διοίκηση, θα έχει αφενός επιτύχει την προετοιμασία και 

θέση σε πλήρη λειτουργία προηγμένων υπολογιστικών υποδομών λογισμικού CRMS για την παροχή 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος, 

και αφετέρου θα έχει προσδιορίσει, υλοποιήσει και εφαρμόσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την 

βέλτιστη διαχείριση και παροχή τους προς τους τελικούς αποδέκτες – πολίτες και επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην αποδοτικότερη Υλοποίηση και Παραγωγική 

Λειτουργία έργων ΤΠΕ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών (service processes) που θα 

προσφέρονται πάνω από το νέο οριζόντιο σύστημα CRMS με τρόπο ευέλικτο και ελαστικό. 

Πιο συγκεκριμένα, στα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται: 

1. Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης 

(3600) εικόνας του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και της 

σχέσης του με το δημόσιο, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας που έχει 

επιλέξει για τις συναλλαγές του με την Δημόσια Διοίκηση. Αντίστοιχα, η Δημόσια Διοίκηση θα 

έχει συγκεντρωμένες σε ένα σημείο όλες τις αλληλεπιδράσεις (interactions) του με το 

Δημόσιο, δηλαδή ερωτήματα, αιτήματα, παράπονα του συναλλασσόμενου ανεξάρτητα από 

το εκάστοτε κανάλι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φυσική παρουσία, μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) του με το δημόσιο.  

2. Αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους, πολίτες και 
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επιχειρήσεις, καθώς το Σύστημα CRMS θα διευκολύνει την ταχύτερη και συνεπέστερη 

διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσομένων.  

3. Η Δημόσια Διοίκηση θα είναι σε θέση να αξιοποιεί διαρκώς τα δεδομένα επικοινωνίας και 

(online) συμπεριφοράς των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τα δεδομένων 

απόδοσης και αποδοτικότητας των δομών εξυπηρέτησης της με απώτερο σκοπό την διαρκή 

βελτίωση και βέλτιστη διανομή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η βελτίωση θα είναι 

δυνατή τόσο στον άξονα της μείωσης του διοικητικού κόστους για το δημόσιο όσο και στον 

άξονα του επιπέδου παρεχόμενης ποιότητας.  

4. Θεμελιώνεται ένα πλαίσιο ενιαίας λειτουργίας και υποστήριξης της λήψης 

αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του έργου της Δημόσιας 

Διοίκησης.   

5. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των χρηστών-υπαλλήλων (service agents) που 

έρχονται σε ηλεκτρονική ή μη επαφή με συναλλασσόμενους σε όλο το εύρος του 

τρικαναλικού συστήματος ώστε να μπορούν να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή και από 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο εξυπηρέτηση ποιότητας με τρόπο συνεπή. 

6. Βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης των 

παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (reusable service processes), μέσω της 

οποίας θα επιτυγχάνεται συνεπής αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων με όρους αυξημένης 

ποιότητας (ταχύτητα διεκπεραίωσης) και κλιμάκωσης (scaling) ανεξαρτήτως του καναλιού 

επικοινωνίας, του είδους και της έντασης των αναγκών εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση μιας 

συναλλαγής δεν θα προϋποθέτει πλέον την κατανόηση της δομής και του τρόπου 

λειτουργιών των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου από τον κάθε συναλλασσόμενο. 

7. Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων 

κατά την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών. 

8. Αύξηση της διαφάνειας, προώθηση της καινοτομίας και εξασφάλιση της ακώλυτης 

πρόσβασης του πολίτη σε δεδομένα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης μέσω της 

Πλατφόρμας Διαχείρισης, Αναζήτησης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων (Open data 

platform), η οποία είναι αντικείμενο τρίτου διαγωνισμού και την οποία θα τροφοδοτεί 

υποχρεωτικά το σύστημα CRMS. 

9. Βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας δεδομένης 

της κεντρικής υπόστασης του νέου συστήματος CRMS και ως εκ τούτου διευκόλυνση της 

εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες 

της χώρας. 

10. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων (ανθρώπινων και 

μη) που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της εκτεταμένης 

αξιοποίησης αυτοματοποιημένων μεθόδων καθώς και βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης 

και διαρκούς βελτίωσης των ροών εργασίας. 

11. Αύξηση της διαθεσιμότητας, της απόδοσης, της αποδοτικότητας και της 

ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με την υλοποίηση 

των υποδομών του Έργου στο ιδιωτικό νέφος (private cloud) του νέου Κέντρου Δεδομένων 

της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο είναι αντικείμενο τρίτου διαγωνισμού  και το οποίο θα 

παρέχει τους αναγκαίους υπολογιστικούς πόρους ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα 
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σε αστοχίες και άλλες καταστροφές μέσω μοντέρνων τεχνικών εικονικοποίησης 

(virtualization). 

12. Η εξοικονόμηση πόρων στους συνεργαζόμενους Φορείς λόγω ενίσχυσης των 

υποδομών εξυπηρέτησης τους και παράλληλης αύξησης της παραγωγικότητας των στελεχών 

τους. 

13. Οικονομίες κλίμακας μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των διαθέσιμων 

πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση φυσικών και 

νομικών προσώπων. 

14. Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του ολικού κόστους κτήσης (TCO) των υποδομών 

του έργου, δηλαδή τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας (CaPex) όσο και στα κόστη 

που αφορούν στην λειτουργία (OpEx) υποδομών ΤΠΕ και γενικότερα πόρων για την 

διαχείριση σχέσεων και την εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων. 

15. Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους που προκύπτει από την 

διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων. 

 

A.1.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του παρόντος Έργου κρίνονται οι ακόλουθοι: 

 

1. Το παρόν έργο δεν αφορά απλά σε προμήθεια commercial off-the-self λογισμικού, το οποίο 

πρέπει να παραμετροποιηθεί. Προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η κατανόηση από τον 

υποψήφιο ανάδοχο ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνει μία μεγάλη 

επένδυση σε λογισμικό και συναφείς υπηρεσίες ανάπτυξης, παραμετροποίησης και 

υλοποίησης, η επιτυχία του πρόκειται να κριθεί από τον βαθμό στον οποίο θα 

εξασφαλίσει την επιχειρησιακή ικανότητα που χρειάζεται για την παροχή των 

προδιαγεγραμμένων ψηφιακών Υπηρεσιών στην κλίμακα και ποιότητα που απαιτείται. Οι 

δραστηριότητες που απαιτούνται δύναται να περιλαμβάνουν αλλαγές σε υφιστάμενες 

διαδικασίες, κουλτούρα και οργάνωση, οι οποίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές 

προκλήσεις καθιστούν το έργο εξαιρετικά πολύπλοκο. 

2. Η παροχή από πλευράς αναδόχου υψηλής ποιότητας Διαχείρισης του έργου - με 

προσέγγιση ολιστική (holistic approach) και πραγματιστική (pragmatic 

approach). Στο πλαίσιο αυτό, προϋπόθεση επιτυχίας κρίνεται η αντιμετώπιση των 

προκλήσεων υπό το πρίσμα της ευρύτερης Δράσης που επιχειρείται  από την Αναθέτουσα 

Αρχή – δηλαδή program management αντί project management και ένα σχήμα διοίκησης 

που να περιλαμβάνει κοινές ομάδες έργου μεταξύ του αναδόχου, του Φορέα Λειτουργίας και 

της Αναθέτουσας Αρχής, τόσο τεχνικές όσο και επιχειρησιακές. 

3. Επιπρόσθετα, κρίσιμο θεωρείται να ακολουθούνται με τρόπο ευλαβικό σύγχρονες 

βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την καλή υλοποίηση του Έργου. Έτσι, θα πρέπει 

να γίνεται, με ευθύνη του Αναδόχου, συστηματική καταγραφή όλων των κινδύνων 

(risks/mitigations), των θεμάτων (issues) και λοιπών παραγόντων που αφορούν την 

υλοποίηση του Έργου και να χρησιμοποιείται κεντρικά η πλατφόρμα παρακολούθησης 
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υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας έργων της Αναθέτουσας Αρχής, γεγονός που θα 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων όσον αφορά την 

εκτέλεση δραστηριοτήτων που άπτονται της υλοποίησης της όλης Δράσης. 

4. Η απόλυτη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών λειτουργικότητας και η 

μετουσίωση τους σε λογισμικό υποδομής, το οποίο δύναται να είναι συνδυασμός έτοιμου και 

custom λογισμικού και το οποίο να καθιστά δυνατή την αδιάλειπτη παροχή των 

προδιαγεγραμμένων καθώς και μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service 

processes). Η αποτυχία της πλήρους κάλυψης – έστω και μέρους – των αναγκών αυτών με 

τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη μεγάλου μέρους του 

υπό προμήθεια συστήματος. 

5. Να υπάρξει, σε τοπικό επίπεδο, διαρκής και καλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη από 

τον Ανάδοχο και άμεση και αμοιβαία συνεργασία κατά την Δοκιμαστική και Πιλοτική 

περίοδο λειτουργίας του Συστήματος. 

6. Η έγκαιρη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των κεντρικών διαχειριστών και των 

εξειδικευμένων στελεχών εξυπηρέτησης (service agents), των οποίων ο ρόλος θα 

είναι καθοριστικός για τη επιτυχή λειτουργία του Συστήματος. 

7. Η ευκολία προσαρμογής των τελικών χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. οι 

εξωστρεφείς ιστότοποι του ηλεκτρονικού καναλιού εξυπηρέτησης, οι οθόνες 

μηχανοργάνωσης τρίτων φορέων κατά το 2ο σενάριο συνεργασίας) μέσω των οποίων θα 

παρέχονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης (processes) – δηλαδή, για την χρήση των 

διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή εξοικείωση 

σε αυτές ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται μία εμπειρία καθ’ όλα θετική από 

μέρους του χρήστη. Έτσι, θα περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής των 

συνεργαζόμενων Φορέων αλλά και πολιτών, και θα μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης ή χαμηλής 

υιοθέτησης των εξωστρεφών υπηρεσιών του έργου από αυτούς τους χρήστες. 

8. Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των Φορέων-πελατών, των εξωτερικών χρηστών και γενικότερα των εξυπηρετούμενων κάθε 

είδους και βαθμίδας από την έναρξη της λειτουργίας του (δηλαδή από τη στιγμή που ο κάθε 

εξυπηρετούμενος θα έχει την πρώτη επαφή μαζί του). Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να είναι προσηλωμένος στους επιχειρησιακούς στόχους (KPIs κλπ. που θα 

εξειδικευτούν στα πλαίσια της ανάλυσης και του σχεδιασμού του έργου) αλλά και 

στους όρους του Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών που προδιαγράφεται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

9. Τέλος, κρίσιμο θέμα αποτελεί η διερεύνηση θεμάτων διαλειτουργικότητας ή/και 

επικαλύψεων λειτουργικότητας με αντίστοιχα πληροφοριακά Κέντρα της ΔΔ τα 

οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται ή θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση του Έργου. 
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A.2 Περιβάλλον Έργου 

A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 

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

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠ ΨΣ 
ΕΥΔ ΠΔ ΔΜ http://www.epdm.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε.  Βλ. παρ. A.2.1.1 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

http://www.ydmed.gov.gr/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

http://www.ydmed.gov.gr/ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

http://www.ydmed.gov.gr/ 

ΕΕΠΣ  - Βλ. παρ. A.2.1.3 

ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A.2.1.4 

Θεματικές ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A.2.1.5 

Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A.2.1.6 

 

A.2.1.1 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  (ΚτΠ Α.Ε.) 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων 

φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την 

εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών 

για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 

3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. 

 

Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α)  Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την 

ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 
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β)  Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών 

για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση 

των σχετικών έργων. 

γ)  Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 

φορέων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). 

δ)  Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται 

από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

ε)  Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και 

της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη 

διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο 

Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. 

 

A.2.1.2 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αρμοδιότητα σε: 

 

 Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα. Επιτελικός 

συντονισμός των φορέων δημόσιου τομέα σε θέματα όπως ο εκσυγχρονισμός της 

οργανωτικής δομής και λειτουργίας, η γενική προγραμματική πολιτική στέγασης υπηρεσιών, 

το μισθολογικό καθεστώς (σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών), ευθύνη για το 

σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Ανάπτυξη της πληροφορικής στο δημόσιο 

τομέα. 

 Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, εποπτεία και κατευθυντήριες οδηγίες για τη δομή και 

λειτουργία όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. 

 Αρμοδιότητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε ότι αφορά 

μελέτες, έργα και δράσεις που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες. 

 Υλοποίηση των στόχων και συντονισμός των Γενικών Γραμματειών Υπουργείων και 

Περιφερειών για την επίτευξη των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (θεσμική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών). 

 

Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με 

την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (βλ. ΦΕΚ 147 Α’/2011) όλες 

οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά τη 

συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών (π.δ. 373/1995), περιλαμβανομένων και των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ΚΕΠ (άρθρο 15 του ν. 3448/2006, Α΄ 48). 
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Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν ως σύνολο 

αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), 

όπως ισχύει, β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 

5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α΄ 146 και 

άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α΄ 131), δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που 

έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α΄ 59), όπως ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α΄ 296). 

 

Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Α.Ε. και η εποπτεία, από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα. 

 

Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι 

Ανεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

 

 

A.2.1.3 Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 

Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω 

συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις 

υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής 

Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου 

και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. 

 

A.2.1.4 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». 

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και 

οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»).  

 

A.2.1.5 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την ΚτΠ ΑΕ. Ο συντονισμός των 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. 
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A.2.1.6 Επιθεωρητές (auditors) Έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή 

τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) 

για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών 

παρέμβασης ή βελτίωσης.  

Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, 

κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα 

επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. 

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ 

Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους 

ελέγχους. 

 

A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Ο πολίτης και η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τη Δημόσια Διοίκηση με το 

μέσο της επιλογής του συμβατικό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, έξυπνες συσκευές, υπολογιστή ή 

ακόμη και φυσική παρουσία. 

Τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων συλλέγονται ανάλογα με το μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε από υπάλληλό των ΚΕΠ, από υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου ή από ένα 

διαδικτυακό τόπο. 

Στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων η υπόθεση του πολίτη εντάσσεται σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διεκπεραίωση της. Ειδικά για του υπαλλήλους των 

ΚΕΠ και του τηλεφωνικού κέντρου υπάρχει ειδικό σύστημα που αξιοποιείται για τη καταχώρηση 

των στοιχείων της υπόθεσης και την παρακολούθηση της μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της. Στη 

περίπτωσή της παροχής των υπηρεσιών από το διαδικτυακό τόπο ή διεκπεραίωση της υπόθεσης 

είναι είτε πλήρως αυτοματοποιημένη (για λίγες υπηρεσίες) ή ανατίθεται σε ένα ΚΕΠ ή σε 

υπαλλήλους του φορέα για την ολοκλήρωση της. Όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνούν σήμερα 

μέσα από το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις εφαρμόζοντας κάποιους στοιχειώδεις 

κανόνες διαλειτουργικότητας. 

Η σημερινή εικόνα επιβάλει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου 

του φορέα με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων του φορέα είτε αυτό είναι πλήρως  

αυτοματοποιημένο είτε όχι. Μεταξύ αυτών των συστημάτων εξυπηρέτησης δεν υπάρχει 

επικοινωνία και αυτό συνεπάγεται ότι δεν αξιοποιούνται πληροφορίες που υπάρχουν ήδη σε 

συστήματα ή αρχεία άλλων δημοσίων φορέων προκειμένου να απλουστεύσουν τις διαδικασίες 

εξυπηρέτησης. Η παραπάνω λογική απεικονίζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 1: Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Παράλληλα ο κάθε φορέας έχει τη δική του επιχειρησιακή λογική εξυπηρέτησης χωρίς να 

ακολουθεί κάποιους γενικούς κανόνες ομοιομορφίας. Οι υφιστάμενοι διαδικτυακοί τόποι και 

συστήματα ακολουθούν την υφιστάμενη οργανωτική δομή - συνήθως σε επίπεδο Γενικών 

Γραμματειών ή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

A.2.2.1 Πληροφοριακά Συστήματα Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

(back-office) των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Γενικά - Επιχειρησιακή Περιγραφή 

Το 2002 δημιουργήθηκε ο θεσμός των ΚΕΠ. Μέσου του θεσμού των ΚΕΠ οι Πολίτες αρχικά είχαν 

την δυνατότητα να πληροφορούνται για θέματα σχετικά με τις συναλλαγές τους με το Ελληνικό 

Δημόσιο μέσω τριών διαφορετικών καναλιών εξυπηρέτησης. 

1) Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη (1464 και στην συνέχεια 1564) 

2) Κεντρικού Δικτυακού Τόπου για την εξυπηρέτηση του Πολίτη (www.kep.gov.gr) 

3) Μέσω των κατά τόπους γραφείων εξυπηρέτησης (ΚΕΠ). 

 

Αποστολή των ΚΕΠ είναι: 

 Η παροχή διοικητικών πληροφοριών 

 Η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της 

τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες 

 Η λειτουργία ορισμένων από αυτά (54) ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης της οδηγίας των 

υπηρεσιών 

 Η λειτουργία ορισμένων  από αυτά (54) ως υπηρεσίες μίας στάσης για την έναρξη ΟΕ και ΕΕ.  

 

Αρμοδιότητες των ΚΕΠ είναι: 

http://www.kep.gov.gr/
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 Η ενημέρωση, πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για την 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων και για ότι αφορά στις σχέσεις τους, με την ευρεία 

έννοια «Δημόσια Διοίκηση», πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ Τα αναγκαία 

πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων που έχει καταρτίσει το 

ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. – Γ.Γ.Δ.Δ& Η.Δ. ή από άλλες τοπικές ή μη βάσεις δεδομένων και πηγές.  

 Εκτός από τη γενική πληροφορία, τα ΚΕΠ πρέπει να παρέχουν και κατά το δυνατόν 

εξατομικευμένη διοικητική πληροφόρηση ακόμη και για υποθέσεις και θέματα που δεν έχουν 

ακόμη επιληφθεί τα ΚΕΠ.  

 Στα  πλαίσια διευκόλυνσης της επικοινωνίας των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, οι 

υπάλληλοι των Κ.Ε.Π μπορούν να βοηθούν ή να συντάσσουν οι ίδιοι αιτήσεις, για 

λογαριασμό των ενδιαφερόμενων πολιτών, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ και να διευκολύνουν την επικοινωνία των πολιτών με τον ΑΣΕΠ κλπ.  

 

Επίσης τα ΚΕΠ παρέχουν υπηρεσίες όπως: Επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, υπευθύνων δηλώσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 

σε δημοσιεύματα του εθνικού τυπογραφείου (ΦΕΚ), βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων 

κλπ 

 

Διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών - επιχειρήσεων 

Οι διοικητικές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τα Κ.Ε.Π. ορίζονται με κοινές 

υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού. Αφορούν υποθέσεις πολιτών - επιχειρήσεων και διεκπεραιώνονται αρχικά με την 

υποβολή σχετικής  αίτησής τους και ολοκληρώνονται με την έκδοση της τελικής πράξης σε 

συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Με τις Κ.Υ.Α  καθορίζονται τα έντυπα (κοινά 

στη χρήση τόσο από τα Κ.Ε.Π όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες) της κάθε διοικητικής 

διαδικασίας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Στην συνέχεια το 2004 και λόγω της ανταπόκρισης των Πολιτών στην χρήση του θεσμού των ΚΕΠ 

διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω εξυπηρέτησής τους προσφέροντάς τους την δυνατότητα  

υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους με την  φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ πέραν της 

μέχρι τότε παρεχόμενης πληροφόρησης. Έτσι αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η 

πλατφόρμα e-kep για την Διαχείριση των Υποθέσεων-Συναλλαγών  των πολιτών στα ΚΕΠ, με στόχο:  

 την εξυπηρέτηση των πρόσθετων, πολλαπλών αναγκών που αφορούν στην ηλεκτρονική 

διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων-Συναλλαγών των Πολιτών με το Ελληνικό 

Δημόσιο μέσω των ΚΕΠ, καθώς και  

 την επίλυση προβλημάτων και λειτουργικών δυσχερειών εν γένει, που μέχρι τότε είχαν 

καταγραφεί, ή θα προέκυπταν σε διάφορους τομείς, ξεκινώντας από την  

o πρωτοκόλληση της αλληλογραφίας,  

o την διαχείριση των εντύπων, των αιτήσεων των υποθέσεων,  

o την παραλαβή των αιτημάτων των πολιτών,  

o την παρακολούθηση της υπόθεσης από το αρχικό στάδιο της δημιουργίας της μέχρι 

την παραλαβή του ζητούμενου εγγράφου από τον πολίτη καθώς και  

o την παρακολούθηση της ανταπόκρισης (χρονική και ποιοτική) των Δημοσίων 

Υπηρεσιών στα αιτήματα που διαβιβάζονται σε αυτές  
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Το 2006 έχοντας τόσο την εμπειρία όσο και τα αποτελέσματα 4 ετών λειτουργίας των ΚΕΠ 

βελτιώθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς του Πολίτες δίνοντας πλέον την δυνατότητα  

 πληροφόρησης και  

 ηλεκτρονικών συναλλαγών  

Με τη θέση σε λειτουργία της νέας – αναβαθμισμένης πλατφόρμας e-kep, την διαχρονική ενίσχυση 

των σημείων αναφοράς (νέα ΚΕΠ)  και την ενίσχυση και αναβάθμιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών προς του Πολίτες παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση της χρήσης των ΚΕΠ τόσο από τους 

Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου που συνεργάζονταν με τα ΚΕΠ για την παροχή των υπηρεσιών τους 

προς τους Πολίτες, όσο και από τους Πολίτες για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους με το 

Ελληνικό Δημόσιο. 

Τα Κ.Ε.Π για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

και για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη τους προς τη δημόσια διοίκηση τα ΚΕΠ αναβάθμισαν 

ποιοτικά τις υπηρεσίες τους, εισάγοντας νέες διαδικασίες, σχετικά με τη λήψη, διαχείριση και 

διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών όπως: 

 Αποστολή φακέλου αίτησης πολίτη από τα Κ.Ε.Π στην αρμόδια υπηρεσία με fax server 

(εφαρμογή e-kep). Η δυνατότητα αυτή έχει αντικαταστήσει το σύστημα της χειροκίνητης 

αποστολής της αίτησης του πολίτη σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσίαr. Ο νέος αυτός 

τρόπος αφορά υποβολή αίτησης χωρίς απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εάν χρειάζονται 

δικαιολογητικά αυτά να μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Αφού η αίτηση καταχωρηθεί στο σύστημα e kep μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο fax της 

αρμόδιας υπηρεσίας για διεκπεραίωση. Οι αιτήσεις των πολιτών μόλις εκτυπωθούν από το e-

kep υπογράφονται από τους ενδιαφερόμενους και τηρούνται στο αρχείο των Κ.Ε.Π. 

διασφαλίζοντας έτσι τη βούληση των πολιτών. 

 Υποβολή on line αιτήσεων πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. 

Στα πλαίσια διευκόλυνσης των πολιτών κατά την υποβολή αιτήσεων προς τις δημόσιες 

υπηρεσίες , χωρίς τη φυσική παρουσία τους στα ΚΕΠ υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στα 

ΚΕΠ, on line, αιτήσεων πιστοποιημένων διαδικασιών τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω 

ιστοσελίδας του ΥΠΕΣΑΗΔ. Έτσι ο πολίτης στην  πρώτη περίπτωση υποβάλει αίτηση μέσω 

τηλεφωνικού κέντρου χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ή αυτά που 

απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης να μπορούν να αναζητηθούν είτε από τα 

ΚΕΠ, είτε αυτεπάγγελτα από τους δημόσιους φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα να τα 

εκδώσουν. Όταν ο πολίτης προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του για να παραλάβει το 

πιστοποιητικό, που αναζήτησε τηλεφωνικά, προβλέπεται (βάσει παρ. 7. του άρθρου 11 του 

Ν.3230/2004), να γίνεται ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του πολίτη, βάσει των στοιχείων της 

ταυτότητάς του.   

 

Φυσική Αρχιτεκτονική Συστημάτων 

Το σύστημα e-kep είναι εγκατεστημένο σε ένα data center στην ΚτΠ ΑΕ, το οποίο εκτός του e-kep 

φιλοξενεί και την Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και την υποδομή PKI. Η φυσική αρχιτεκτονική του data 

center αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα,  όπου με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι servers που 

εξυπηρετούν αποκλειστικά το σύστημα των e-kep.  
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Εικόνα 2: Φυσική αρχιτεκτονική back-office ΚΕΠ 

 

Περιγραφή Υποσυστημάτων 

Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά υποσυστήματα του e-kep. 

 

Υποσύστημα Πρωτοκόλλου 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος είναι η διαχείριση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης 

αλληλογραφίας για κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στο υποσύστημα αυτό ο υπάλληλος του 

ΚΕΠ μπορεί να καταχωρήσει ένα νέο έγγραφο, να τροποποιήσει τα στοιχεία ενός εγγράφου και να 

αναζητήσει ηλεκτρονικά έγγραφα θέτοντας τα αντίστοιχα κριτήρια αναζήτησης. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος είναι η υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων που 

υποβάλλουν οι πολίτες μέσω της φυσικής τους παρουσίας στα ΚΕΠ, διαχείριση αιτημάτων που 

υποβάλλονται τηλεφωνικά στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και ηλεκτρονικά μέσω της 

Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης - ΕΡΜΗΣ.  

 

Υποσύστημα Αναφορών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος είναι η έκδοση αναφορών στα μορφότυπα pdf και 

excel όπως Βιβλίο Πρωτοκόλλου, αναφορές εκκρεμοτήτων και αναφορές στατιστικών στοιχείων. Η 

πρόσβαση στις αναφορές είναι διαβαθμισμένη, ανάλογα με το ρόλο και το επίπεδο του κάθε χρήστη.  

 

Υποσύστημα υποβολής / Διαχείρισης Αιτημάτων Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος είναι η υποβολή των αιτημάτων των πολιτών μέσω 

του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και προώθησης τους προς διεκπεραίωση στο ΚΕΠ που 

επιθυμεί ο πολίτης. Πληροφόρηση του πολίτη για την εξέλιξη της αίτησης του. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος είναι η διεκπεραίωση των αιτημάτων που 

υποβάλλονται στην εφαρμογή για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις Ανάγκες της 

Οδηγίας των Υπηρεσιών (Service Directive) και προωθούνται στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης που 

επιλέγει ο πολίτης. 

 

Υποσύστημα Υποστήριξης Λειτουργιών Ηλεκτρονικής Θυρίδας 

Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να ψηφιοποιήσει ένα έγγραφο, να επικυρώσει ένα ηλεκτρονικό 

έγγραφο που έχει μεταφορτώσει στην θυρίδα στην Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης - ΕΡΜΗΣ και 

να δημιουργήσει ένα ακριβές αντίγραφο από ένα έγγραφο στην θυρίδα του. 

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες  

Τα ΚΕΠ παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών, άνω των χιλίων, σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στο 

Παράρτημα C.5 αποτυπώνονται αναλυτικά οι υπηρεσίες των ΚΕΠ, με βάση τον κωδικό τους, την 

περιγραφή τους και τον τρόπο διεκπεραίωσης.  

 

Στο Παράρτημα C.6 δίνονται δεδομένα εκτέλεσης των υπηρεσιών των ΚΕΠ για τις Top 200 πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες. 

 

Διαλειτουργικότητα με άλλους Φορείς σε 3ο και  4ο Επίπεδο Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Η λογική αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας του συστήματος e-kep με τους Φορείς που έχουν 

επιδείξει ωριμότητα στην ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και ετοιμότητα τόσο 

από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού όσο και τεχνολογικών υποδομών αποτυπώνεται στο ακόλουθο 

σχήμα. 
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Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #2

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #2

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #3

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #3

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #4

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #4

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

 
Εικόνα 3: Διαλειτουργικότητα συστήματος e-kep με τρίτους Φορείς 

 

 

Οι φορείς με τους οποίους διαλειτουργεί σήμερα το σύστημα e-KEP και οι παρεχόμενες ψηφιακές 

υπηρεσίες είναι οι παρακάτω: 

 

ΔΕΗ 

 Χορήγηση Κοινωνικού τιμολογίου 

 

ΕΛΓΑ 

 Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς 

 Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς 

 Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ) 

 

ΚΕΕ  (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων) 

 Βεβαιώσεις επιμελητηρίων 

 

ΙΚΑ 

 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις - εργοδότες) 

 

ΝΑΤ 
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 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ποσού μηνιαίας κύριας / επικουρικής σύνταξης για τους 

τρεις τελευταίους μήνες, στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου  

 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 

ΟΓΑ 

 Βεβαίωση Συντάξεων 

 Κουπόνια Κοινωνικού Τουρισμού, Θεαμάτων , Βιβλίων 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΊΟ 

 Ληξιαρχική πράξη Γέννησης, Γάμου , Θανάτου 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση 

 

A.2.2.2 Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ 

Γενικά - Επιχειρησιακή Περιγραφή 

Το 2007  αναπτύχτηκε η ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την 

ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων και την παροχή ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, από ένα κεντρικό, γνωστή και ως «Εθνική Πύλη 

ΕΡΜΗΣ». Η υλοποίηση της Κυβερνητικής Πύλης στόχευε τόσο στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση 

και ενημέρωση των πολιτών / επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση 

(φυσικές ή ηλεκτρονικές) όσο και στην παροχή (επιλεγμένων) ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (3ου και 4ου επιπέδου) από ένα κεντρικό σημείο, προσφέροντας όλες τις 

απαραίτητες υποδομές και εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ 

πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την ψηφιακή αυθεντικοποίηση πολιτών και 

επιχειρήσεων. 

 

Τα παραπάνω επίπεδα Ψηφιακών Υπηρεσιών είναι σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας i2010, το οποίο και καθιερώνει ένα Πλαίσιο Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών 4 επιπέδων, 

τα οποία είναι τα εξής : 

Επίπεδο 1- Πληροφόρηση: Δημοσίευση με Ηλεκτρονικά μέσα (Website, Portal κ.α) όλων των 

σχετικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση από τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις μιας διαδικασίας της Δημόσιας Διοίκησης.  

Επίπεδο 2- Επικοινωνία μιας κατεύθυνσης : Η διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα (Website, Portal 

κ.α) και των απαραίτητων εντύπων που απαιτούνται για την διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. 

Επιπρόσθετα, στο ίδιο επίπεδο ανήκει και η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής αυτών των 

εντύπων με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ email, online φόρμες κ.α) 

Επίπεδο 3- Αμφίδρομη επικοινωνία : Σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατή η θεσμοθετημένη 

διαδικασία έναρξης μιας διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχει προηγηθεί μια διαδικασία ταυτοποίησης του φυσικού 

προσώπου που εμπλέκεται στη διαδικασία.  
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Επίπεδο 4- Πλήρης Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση : Η Ψηφιακή υπηρεσία που διατίθεται δίνει τη 

δυνατότητα πλήρους διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη 

“παραδοσιακή” διαδικασία.  

 

Στο πλαίσιο του Έργου «ΕΡΜΗΣ», και προκειμένου να διατεθεί μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών στους 

συναλλασσόμενους με την Δημόσια Διοίκηση (πολίτες και επιχειρήσεις), αλλά και λαμβανομένου 

υπόψη των παραπάνω κρίσιμων διαπιστώσεων κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός «υβριδικού» 

μοντέλου.  

Το υβριδικό μοντέλο: 

 αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τόσο τις αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά 

παράλληλα 

 ηλεκτρονικοποιεί αυτές που προσφέρονται με τον κλασσικό-παραδοσιακό τρόπο, τόσο ως 

επικοινωνία όσο και ως αποτέλεσμα, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας την προσφερόμενη 

λειτουργικότητα της Ηλεκτρονικής θυρίδας Πολίτη/Επιχείρησης κάθε εγγεγραμμένος χρήστης 

του ΕΡΜΗ (Πολίτης/Επιχείρηση) διαθέτει πλέον τη δική του “προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα” 

στην οποία αποθηκεύονται  έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους δημόσιους 

φορείς είτε ηλεκτρονικά είτε με τον παραδοσιακό τρόπο και  ηλεκτρονικοποιούνται και που 

τον αφορούν, είναι προσβάσιμα από αυτόν, και από τους Δημόσιους φορείς και τα ΚΕΠ που 

εμπλέκονται στην εξυπηρέτησή του. Η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και πιστοποιητικά 

είναι δυνατή μόνο μέσα από εξειδικευμένους μηχανισμούς πιστοποίησης και 

αυθεντικοποίησης  

 

Η Εθνική Πύλη «ΕΡΜΗΣ»  όχι μόνο δεν υποκαθιστά τους δικτυακούς τόπους των Δημόσιων φορέων 

αλλά αντιθέτως παρέχει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες κάθε φορέα  και λειτουργεί ως ψηφιακός 

δρομολογητής που διευκολύνει και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στα κατάλληλα σημεία. 

Κυρίως όμως ο «ΕΡΜΗΣ» προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών 

(πολυεισοδικών) αξιοποιώντας τις επιμέρους υπηρεσίες κάθε Φορέα παρέχοντας τελικά 

αναβαθμισμένες  υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο του έργου των ΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ, συλλέχθηκαν και οργανώθηκαν 1.856 διαδικασίες που 

παρέχονται από 21.155 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η παροχή των πληροφοριών που 

σχετίζονται με τις 1.856 διαδικασίες γίνεται με τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στην προσφορά 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Επίπεδο 1 & 2 και περιέχουν κατ’ ελάχιστο : 

 Την μοντελοποίηση της πληροφορίας που αφορά τις διαδικασίες αυτές σύμφωνα με το 

Ελληνικό Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πρότυπα 

Διαλειτουργικότητας (egif.gov.gr) 

 Τους φορείς από τους οποίους προσφέρονται αυτές οι διαδικασίες 

 Την αναλυτική τεκμηρίωση των επιμέρους βημάτων κάθε διαδικασίας 

 Τα έντυπα (αιτήσεις, πιστοποιητικά) που είναι απαιτούμενα για την διεκπεραίωση κάθε 

διαδικασίας 

 Τη δυνατότητα online αναζήτησης και download αυτών των εντύπων 

 

Η παραπάνω πληροφορία είναι οργανωμένη σε πολλαπλά επίπεδα , τα οποία είναι τα εξής : 

 Ποιος είναι ο Φορέας ο οποίος προσφέρει την κάθε διαδικασία 
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 Ποιες είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οργανωμένες με βάση το πλαίσιο της Ελληνικής 

λίστας κατηγοριών για υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Category List 

) 

 Σε ποιον απευθύνεται η κάθε διαδικασία – Ποια είναι η ανάγκη που αυτή η διαδικασία 

εξυπηρετεί (LIFE EVENTS – BUSINESS EPISODES) 

 

Παράλληλα, από την Πύλη ΕΡΜΗΣ παρέχονται 94 υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3ου 

Επιπέδου, δηλαδή υπηρεσίες με ηλεκτρονική υποβολή και παραλαβή του τελικού προϊόντος από το 

ΚΕΠ επιλογής του πολίτη/επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Βεβαιώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων (ΝΑ-Δήμοι) 

 Χορήγηση βεβαιώσεων ασφάλισης, ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ) 

 Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής σύνταξης, ασφάλισης, μη ασφάλισης, μη 

συνταξιοδότησης (ΟΑΕΕ) 

 Χορήγηση βεβαιώσεων κατάθεσης δικαιολογητικών, ακριβούς αντιγράφου 

βαθμολογίας, πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ) 

 Χορήγηση βεβαιώσεων επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, ακριβούς αντιγράφου 

βαθμολογίας (ΙΕΚ) 

 Χορηγήσεις ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ, υπηρεσιακού σημειώματος ανανέωσης 

βιβλιαρίου υγείας, βεβαίωσης ύψους μηνιαίων αποδοχών, βεβαίωσης μη 

συνταξιοδότησης (ΝΑΤ) 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' 

Κύκλου)  

 

Επίσης, από την Πύλη ΕΡΜΗΣ παρέχονται 13 υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4ου 

Επιπέδου, οι οποίες είναι:  

Α. χορηγήσεις βεβαιώσεων δημοτολογίου με φορέα πάροχο το Εθνικό Δημοτολόγιο 

 Βεβαίωση Γέννησης, 

 Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης, 

 Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ, 

 Βεβαίωση Ιθαγένειας, 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων (υπό επανέλεγχο) 

Β. χορηγήσεις ληξιαρχικών πράξεων γεγονότων που τελέσθηκαν στο Εξωτερικό με φορέα 

πάροχο το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών 

 Γέννησης,  

 Θανάτου,  

 Γάμου,  

Γ. χορηγήσεις βεβαιώσεων ΕΛΓΑ με φορέα πάροχο τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων - ΕΛΓΑ  

 Βεβαίωση Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ,  

 Βεβαίωση Ενισχύσεων ΠΣΕΑ,  

 Ανάλυση Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ  

Δ. Συναλλαγές με φορέα πάροχο το ΙΚΑ 

 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας εργοδότη  

 Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ασφαλισμένου (υπό επανέλεγχο) 
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Στο Παράρτημα C.5 αποτυπώνονται αναλυτικά οι υπηρεσίες των ΚΕΠ καθώς και αυτές που 

εξυπηρετούνται από το portal της Πύλη ΕΡΜΗ.  

 

Φυσική Αρχιτεκτονική Συστημάτων 

H Πύλη ΕΡΜΗΣ φιλοξενείται στο data center της ΚτΠ ΑΕ, μαζί με το σύστημα e-KEP και την 

υποδομή PKI. Η φυσική αρχιτεκτονική του data center αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα,  όπου 

με γρι χρώμα εμφανίζονται οι servers που εξυπηρετούν αποκλειστικά την πύλη ΕΡΜΗ.  
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Εικόνα 4: Φυσική αρχιτεκτονική πύλης Ερμής 

 

Περιγραφή Υποσυστημάτων 

Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά υποσυστήματα της Πύλης ΕΡΜΗΣ 

 

 Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας:  Είναι επιφορτισμένο με την καταγραφή και διαχείριση των 

υπηρεσιών που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο σε πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις 

επιταγές  του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου: Είναι επιφορτισμένο με την εισαγωγή, έγκριση και 

ενημέρωση του περιεχόμενου και των σελίδων της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ. 

 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών:  Παρέχει την δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών στην 

Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ, διαχείριση των δικαιωμάτων τους καθώς και single sign on υπηρεσίες 

για όλα τα υποσυστήματα. 
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 Υποσύστημα εγγραφής  χρηστών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες :   Είναι επιφορτισμένο με την 

διαχείριση των αναγνωριστικών των πολιτών-χρηστών της διαδικτυακής πύλης τα οποία είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση από μέρους τους ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

 Υποσύστημα εκτέλεσης Ηλεκτρονικών συναλλαγών : Είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση 

ηλεκτρονικών συναλλαγών τόσο τρίτου (ηλεκτρονική υποβολή) όσο και τέταρτου 

(ηλεκτρονική διεκπεραίωση) επιπέδου, χρησιμοποιώντας την τεκμηρίωση τους  όπως αυτή 

είναι αποτυπωμένη στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας. 

 

 Υποσύστημα ασφαλούς αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων (Ηλεκτρονική Θυρίδα 

εγγράφων) : Παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ της 

ασφαλούς αποθήκευσης (κρυπτογραφημένα) και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών 

εγγράφων είτε αυτά είναι αποτέλεσμα ηλεκτρονικών συναλλαγών είτε είναι σκαναρισμένα  

έγγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από υπαλλήλους ΚΕΠ. 

 

 Υποσύστημα Διαχείρισης κύκλου ζωής ψηφιακών πιστοποιητικών : Αποτελεί την υποδομή 

PKI της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ με την βοήθεια της οποίας υποστηρίζεται η λειτουργία της 

Αρχής Πιστοποίησης. 

 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων έκδοσης/ ακύρωσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών :  

Αποτελεί την εφαρμογή μέσα από την οποία οι υπάλληλοι των εντεταλμένων γραφείων της 

Αρχής Πιστοποίησης διεκπεραιώνουν τα αιτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι για λήψη ψηφιακών πιστοποιητικών.  

 

 Υποσύστημα Χρονοσήμανσης ηλεκτρονικών  εγγράφων : Παρέχει την δυνατότητα ψηφιακής 

χρονοσήμανσης (timestamping) ηλεκτρονικών  εγγράφων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η 

δυνατότητα της επαλήθευσης της  χρονοσήμανσης ενός εγγράφου. 

 

 Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) : Παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού και 

εκτέλεσης αναφορών για τα διάφορα υποσυστήματα της πύλης. 

 

 Υποσύστημα GIS : Παρέχει την δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και οδηγιών δρομολόγησης προς αυτά. 

 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικτυακής Πύλης : Είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση των 

εργαλείων συνεργατικότητας  που περιέχει η διαδικτυακή πύλη (forum, mailing lists, faq, 

δημοσκοπήσεις, στοχευμένη προβολή banners ) 

 

Διαλειτουργικότητα με άλλους Φορείς σε 3ο και  4ο Επίπεδο Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Η λογική αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας της Πύλης ΕΡΜΗΣ με τους Φορείς που έχουν 

επιδείξει ωριμότητα στην ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και ετοιμότητα τόσο 

από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού όσο και τεχνολογικών υποδομών αποτυπώνεται στο ακόλουθο 

σχήμα. 
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Κεντρική Κυβερνητική 

Διαδικτυακή Πύλη 

ΕΡΜΗΣ

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #1

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #1

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #2

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #2

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #3

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #3

Υποσύστημα 

Πρωτοκόλλου

Υποσύστημα Ροών 

Εργασίας

Υποσύστημα 

Υποβολής Αιτήσεων

ΟΠΣ Φορέα #4

Υποσύστημα 

Προβολής Περιεχομένου

Διαδικτυακός Τόπος Φορέα #4

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

Αίτηση (με βάση κοινά 

αποδεκτό XSD)

 
Εικόνα 5: Διαλειτουργικότητα πύλης ΕΡΜΗΣ με τρίτους Φορείς 

 

Οι φορείς με τους οποίους διαλειτουργεί σήμερα η Πύλη ΕΡΜΗΣ είναι οι παρακάτω: 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

 Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

 Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

 Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ  

 Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΊΟ 

 Ληξιαρχική πράξη Γέννησης, Γάμου , Θανάτου 

 

ΙΚΑ  

 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις - εργοδότες) 

 Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 

 

ΕΛΓΑ 

 Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς 

 Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς 

 Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ) 
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A.2.2.3 Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών 1500 

Η λειτουργία του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1500 παρέχει υπηρεσίες 

Τηλεφωνικού Κέντρου και διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (Call & Contact Centers) στους πολίτες 

και επιχειρήσεις της χώρας. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα μέσω του τηλεφωνικού καναλιού 1500 (Call Center),  με την 

μορφή SLA, συνολικά αποτυπώνονται ως εξής: 

 

Την παροχή υπηρεσιών-πληροφοριών μέσω τηλεφώνου σε κάθε χρήστη, Ευρωπαίο πολίτη, 

επιχείρηση, Δημόσιο Υπάλληλο και γενικότερα Φορέα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα κλπ για κάθε 

συναλλαγή του με το Δημόσιο Τομέα. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει κυρίως τις διαδικασίες που 

προβλέπονται για κάθε συναλλαγή, το κόστος, το μέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης της, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και την Αρμόδια /τις Αρμόδιες Αρχές που εμπλέκονται στην εκτέλεσή της, την πορεία 

του αιτήματός του, αλλά και γενικότερα παρέχει κάθε διοικητική και δημοσίου ενδιαφέροντος 

πληροφορία για τον χρήστη του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ και γενικότερα κάθε πληροφορία που 

κρίνει το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

- Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, παρακολούθησης και ομαλής διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων –αιτημάτων -ερωτημάτων χρηστών που υποβάλλονται μέσω του συστήματος 

ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ ανεξάρτητα από τον τρόπο και το μέσο υποβολής (π.χ. με φυσική παρουσία 

στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, μέσω Internet, μέσω του 1500, κλπ) ενημερώνοντας σχετικά τους 

ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεων τους, κλπ. 

- Την αντιμετώπιση όλων τεχνικών, επιχειρησιακών, και λοιπών θεμάτων /προβλημάτων 

του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, που αφορά στην ομαλή παροχή των σχετικών 

πληροφοριών και την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

 

Την Υποβολή Αιτήσεων, τη Διαχείριση Υποθέσεων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και τη 

Διεκπεραίωση πάσης φύσεως Αιτημάτων μέσω του 1500, για συναλλαγές-αιτήματα -

ερωτήματα ευρωπαίων πολιτών, επιχειρήσεων, Φορέων κλπ με τις Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Οι 

συναλλαγές αυτές ολοκληρώνονται είτε μέσω Web Services που υποστηρίζονται από τους φορείς 

του Δημόσιου Τομέα ή με αυτόματη δρομολόγησή τους στον εκάστοτε φορέα, μέσω επιλεγμένου 

από τον πολίτη ΚΕΠ-ΕΚΕ, ή χωρίς την μεσολάβηση ΚΕΠ-ΕΚΕ, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στο 

πλαίσιο αυτό, το Call Center αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του 

Συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των χρηστών λειτουργώντας και ως ΚΕΠ-ΕΚΕ, μέσα 

από κατάλληλη πρόσβαση σε αυτό ή σε τρίτα συνεργαζόμενα συστήματα που ορίζει  το Υπουργείο. 

 

Την πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου για τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Δημόσιων 

Υπηρεσιών της χώρας μας αλλά και Υπηρεσιών τρίτων χωρών που έχει υποδείξει το ΥΠΕΣΑΗΔ 

(ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, URL και διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε επίπεδο Διεύθυνσης ή και τμήματος κάθε Φορέα). Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν 

να αντλούνται από το Σύστημα με βάση τη γεωγραφική θέση, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

το είδος της συναλλαγής και άλλα στοιχεία που θα ορίσει  το ΥΠΕΣΑΗΔ. 

 

Την δυνατότητα να ηχογραφεί (επιλεκτικά), να χρονοσημαίνει και να αποθηκεύει αυτόματα τις 

κλήσεις, ή ένα προκαθορισμένο ποσοστό των κλήσεων και οπωσδήποτε τις κλήσεις που 
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αντιστοιχούν σε συναλλαγές ή ερωτήματα που δέχεται  και να προσθέτει σε κάθε αντίστοιχο αρχείο 

μετα-δεδομένα που έχει ορίσει το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και σχετίζονται τουλάχιστον με το χρόνο που έλαβε 

χώρα κάθε κλήση, τη διάρκειά της, τον αριθμό καλούντος, τον κωδικό Χρήστη Call Center που την 

εξυπηρέτησε, και το είδος της συναλλαγής ή αιτήματος /ερωτήματος από πλευράς πολίτη, 

επιχείρησης, Φορέα, Δημόσιου Υπαλλήλου, κλπ.  

 

Την άμεση εξασφάλιση της διαθεσιμότητας σε προσωπικό και υποδομές, για την αντιμετώπιση 

έκτακτων η προγραμματισμένων γεγονότων (π.χ. εκλογές, έκτακτα γεγονότα) για την κάλυψη της 

αυξημένης ζήτησης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου SLA.  

 

Την ταυτοποίηση του χρήστη (ευρωπαίου πολίτη, δημόσιου υπαλλήλου, επιχείρησης, φορέα του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κλπ) του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ μέσα από καταγεγραμμένη 

διαδικασία που έχει ορίσει το ΥΠΕΣ.Α.ΗΔ. εφόσον ζητείται συναλλαγή ή υπηρεσία που απαιτεί την 

ταυτοποίησή του σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας» και τις 

πολιτικές ασφάλειας κλπ, που εφαρμόζονται στο Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. 

 

Την υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ ή τρίτων συστημάτων, για τη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος, 

καθώς, επίσης, και την παροχή πλήρους τεχνικής, ή άλλης υποστήριξης για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων-θεμάτων που παρουσιάζονται στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.  

 

Υπηρεσίες συλλογής, κωδικοποίησης, επεξεργασίας και εισαγωγής περιεχομένου /διοικητικής και 

δημοσίου ενδιαφέροντος πληροφορίες στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. 

 

Την παροχή on line υποστήριξης, στους χρήστες (ευρωπαίους πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, κλπ),  και γενικότερα κάθε χρήστη του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, 

αλλά και τρίτων συστημάτων που συνεργάζονται με αυτό, για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, παροχή οδηγιών και  πληροφόρησης για κάθε θέμα ή  για τυχόν προβλήματα και 

αστοχίες στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος, ειδικότερα για ανάγκες της οδηγίας 

των υπηρεσιών (123) αλλά και γενικότερα των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται ή  θα 

διεκπεραιωθούν μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, όπως υπηρεσίες-διαδικασίες των ΚΕΠ-ΕΚΕ 

(Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης), καθώς και των Επιχειρησιακών ΕΚΕ για ίδρυση επιχειρήσεων, κλπ. 

 

Τη λειτουργία και παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών 24 ώρες /ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 

για όλο το χρόνο. 

 

Την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με θέματα που αφορούν την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων τους και γενικότερα των αιτημάτων /ερωτημάτων τους, ανεξάρτητα από το μέσο 

/τρόπο/ κανάλι υποβολής τους (π.χ. μέσω του 1500, μέσω Internet / Portal ΕΡΜΗΣ, μέσω φυσικής 

παρουσίας στα ΚΕΡ-ΕΚΕ, κλπ). 

 

Τη συλλογή, τήρηση επεξεργασία και διάθεση on line σε εξουσιοδοτημένους χρήστες αναφορές με 

στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των τηρούμενων πληροφοριών και ειδικότερα τα στοιχεία που 

αφορούν την λειτουργία του όλου συστήματος - Call Center.  
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Φυσική Αρχιτεκτονική Συστημάτων 

Το call center του 1500 είναι αναπτυγμένο σε μια κατανεμημένη πλατφόρμα επιπέδων, η οποία 

διαχωρίζει σε ανεξάρτητες διαδικασίες τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Το switching ή την απόκτηση της κλήσεως από το σύστημα 

2. Έλεγχο κλήσεως (Δρομολόγησης) 

3. Εξισορρόπηση και κατανομή των φορτίων του συστήματος 

4. Επεξεργασία των transactions 

Όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες είναι υλοποιημένες από λογισμικό μπορούν να φορτωθούν πάνω 

σε ένα φυσικό υπολογιστή – παρέχοντας στην ουσία μια λύση “όλα σε ένα “ – ή να κατανεμηθούν 

κατά πλάτος πολλαπλών υπολογιστών για πρόσθετη επεκτασιμότητα, απόδοση και αξιοπιστία. 

Η αρχιτεκτονική του call center είναι η ακόλουθη:  

 

Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική του Call Center 1500 

 

1. Oι agents συνδέονται με σύνδεση τεχνολογίας VoIP στο DCP. 

2. Οι τηλεφωνικές συσκευές είναι τεχνολογίας VoIP της κατασκευάστριας εταιρείας Zultys 

του τύπου ZIP 2X2. 

3. Τα PSTN E1 spans συνδέονται με τις συσκευές DCP 

4. Η δρομολόγηση ελαχίστου κόστους (least cost routing) επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση 

των E1 spans από διαφορετικούς παρόχους, για την ελαχιστοποίηση του κόστους των 

υπεραστικών κλήσεων. 

5. Οι εισερχόμενες κλήσεις καταφθάνουν στο call center και διανέμονται στους Agents βάση 

των δεξιοτήτων (skills) τους. Δεξιότητες μπορούν να θεωρηθούν π.χ. ξένη γλώσσα, 

γνώστες ενός αντικειμένου κ.α.   
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6. Οι πλεονάζουσες εισερχόμενες κλήσεις (αυτές που δεν μπορούν να απαντηθούν από μια 

ομάδα Agent) μπαίνουν σε μια ουρά αναμονής και δρομολογούνται έτσι ώστε να 

εξυπηρετηθούν από εναλλακτική ομάδα.  

7. Η διαχείριση των πλεοναζόντων κλήσεων ενεργοποιείται δυναμικά από το προϊόν, με 

χρήση του κατωφλίου που προσδιορίζεται μέσα από τον ορισμό του επιπέδου ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών που συμφωνείται με τον εκάστοτε πολίτη (Service level) και 

με τη χρήση παραμέτρων όπως αριθμός κλήσεων που βρίσκονται στην ουρά, χρονική 

διάρκεια αναμονής κλήσης κ.λ.π. έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται αυτόματα σαν κλήσεις 

μεγίστης προτεραιότητας και να εξυπηρετούνται από εναλλακτική ομάδα Agent. 

8. Το προϊόν διαμοιράζει και χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο ή τεχνολογικό πόρο. 

9. Επίσης, για τις εξερχόμενες καμπάνιες αναλαμβάνει το ίδιο το σύστημα να δημιουργήσει 

αgυτόματα κλήσεις και να τις διοχετεύσει στους agents. 

10. Οι κλήσεις που διοχετεύονται είναι μόνο εκείνες για τις οποίες το σύστημα αναγνώρισε ότι 

άνοιξε η γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι ο Agent δεν απασχολείται με κλήσεις οι οποίες δεν 

καταλήγουν σε κανένα αποτέλεσμα όπως η γραμμή είναι κατειλημμένη, ο πολίτης δεν 

απαντά, Fax, τηλεφωνητής κ.α. αλλά αυτομάτως στο ακουστικό του λαμβάνει κλήσεις 

όπου η γραμμή έχει απαντηθεί. 

11. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα μέσω διαφορετικών αλγορίθμων να αναπροσαρμόζει τον 

τρόπο και την ταχύτητα δημιουργίας κλήσεων. 

12. Ο γενικός εξοπλισμός των Intel Servers, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας του 

συστήματος με μόνη μεταβλητή τον χρόνο διατήρησης (Retention Time) των δεδομένων 

στην Παραγωγική (Primary) και την Ιστορική (Archive) βάση δεδομένων,  οι οποίοι 

εξαρτώνται μόνο από τον συνολικό αριθμό των επαφών που το σύστημα διεκπεραιώνει. 

 

Λογική αρχιτεκτονική Κέντρου 

Η λογική αρχιτεκτονική του call center μπορεί να διαχωριστεί σε 5 επίπεδα: 

1. Απόκτηση Μέσου (Επαφής, κλήσεως) 

2. Παροχή των Επιχειρησιακών Κανόνων 

3. Επίπεδο Ενοποιημένης Ουράς 

4. Ανάθεση Προτεραιότητας στις Κλήσεις και Δρομολόγηση και 

5. Διαχείριση Επικοινωνίας 

 

Επίπεδο Απόκτησης των MEDIA 

Το Επίπεδο Απόκτησης των Media αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: 

1. Φωνητικές Επικοινωνίες 

2. Web Chat Sessions 
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3. Αλληλεπιδράσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, και 

4. Ροές Εργασίας 

Οι Φωνητικές Επικοινωνίες αποκτώνται μέσω του Επεξεργαστή Ψηφιακών Επικοινωνιών (DCP-Digital 

Communications Processor) και από τον εξοπλισμό Gateway. Οι γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου 

όλων των τύπων (T1, E1 και ISDN PRI) μπορούν να συνδεθούν στο τηλεφωνική κέντρο ή απευθείας 

στο DCP. Εάν στο περιβάλλον της εγκατάστασης δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο οι επικοινωνίες 

φωνής μπορούν να εκτελεστούν με την χρήση ενός προσαρμογέα για κεφαλόφωνα ή με τεχνολογία 

φωνής πάνω σε πρωτόκολλο IP (VoIP). Στην περίπτωση όπου ήδη υπάρχει Τηλεφωνικό Κέντρο, οι 

agents συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τα υπάρχοντα τηλέφωνα συνδεόμενοι με αυτό και 

ταυτόχρονα να απολαμβάνουν την λειτουργικότητα του DCP στο σύνολό της. Ακόμη και στην 

περίπτωση που υπάρχει εξωτερικό ACD (Αυτοματοποιημένη Διανομή Κλήσεων) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένας εξυπηρετητής CTI με την αντίστοιχη διασύνδεση και να επιτρέψει την 

αξιοποίηση του εξωτερικού ACD με ταυτόχρονη χρήση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του CALL 

CENTER όπως η διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων, το IVR και οι εξελιγμένες δυνατότητες 

πολλαπλών μέσων του CALL CENTER. 

Οι επικοινωνίες με Web Chat συνήθως ξεκινάνε από ένα διαδικτυακό χώρο (Web Site) κάποιας 

εταιρείας – πολίτη. Στη συνέχεια ο εξυπηρετητής Chat επικοινωνεί με τον εξυπηρετητή διαδικτυακού 

περιεχομένου μέσα από ένα Firewall και ανοίγει έτσι μια ασφαλή διασύνδεση μεταξύ του επισκέπτη 

που τοποθέτησε την αίτηση για chat και ενός agent του CALL CENTER. 

Τα emails παραλαμβάνονται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πολίτη (π.χ. Exchange Server.)  Η 

λειτουργία eSwitch καταγράφει συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι όταν 

ένα μήνυμα καταφθάνει στην συγκεκριμένη διεύθυνση ενεργοποιείται η διαδικασία επεξεργασίας 

από το CALL CENTER. 

Οι Ροές Εργασίας είναι κάθε εξωτερικό συμβάν ή εργασία, τα οποία οι πολίτες επιθυμούν δυναμικά 

να κατευθύνουν στους agents ενός call center. Μια Προγραμματιζόμενη Εφαρμογή (API) παρέχεται  

με το CALL CENTER επιτρέποντας έτσι την σύνδεση του με άλλες εξωτερικές εφαρμογές για την 

αυτοματοποίηση των εργασιών. Με την χρήση αυτού του API είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια Πύλη 

Διασύνδεσης (Gateway) για τις Ροές Εργασίας και με την κατάλληλη αντιστοίχηση κάποιας 

παρεχόμενης υπηρεσίας στο CALL CENTERείναι δυνατόν να εκτελεστούν δρομολογήσεις και 

εκτελέσεις των επιχειρησιακών κανόνων.    

         

Επίπεδο Παροχής Επιχειρησιακών Κανόνων 

Όλοι οι κανόνες οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των επαφών από 

το CALL CENTER παρέχονται είτε από την εφαρμογή Director είτε από τον Διαxειριστή Πολλαπλών 

Μέσων (M3 server). Στην εφαρμογή Director γίνεται ο προγραμματισμός των κανόνων 

δρομολόγησης υπηρεσιών, ο ορισμός του πλάνου ασφαλείας, ο ορισμός των κανόνων 

επαναδρομολόγησης και ο χρονοπρογραμματισμός του συστήματος. 

Η εφαρμογή M3 χρησιμοποιείται για την δήλωση και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών κανόνων για 

φωνητικές υπηρεσίες, IVR, Chat, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αλληλεπιδράσεις Ροής Εργασίας. 

 

Επίπεδο Ενοποιημένης Ουράς 
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Αφότου αποκτηθούν από το σύστημα οι επαφές με όλους τους διαφορετικούς τύπους μέσου, αυτές 

τοποθετούνται στις αντίστοιχες ουρές σύμφωνα με την κατηγορία της υπηρεσίας, όπως:  

 ACD 

 IVR 

 AOD Automatic Outbound Dialing 

 Web Chat 

 Email 

 Work Flow 

 

 

Το σύστημα διαχειρίζεται πολλαπλές ουρές για κάθε κατηγορία service. Για τις φωνητικές 

επικοινωνίες οι ουρές συχνά διαφοροποιούνται από το Dialed Number Identification Service (DNIS) 

της εισερχόμενης κλήσεως ή από την εφαρμοζόμενη κατά περίπτωση εξερχόμενη καμπάνια. Οι 

ουρές IVR ή M3 καθορίζονται ανά προ-προγραμματισμένο σενάριο. Οι ουρές του chat μπορούν να 

οριστούν σύμφωνα με την διαδικτυακή διεύθυνση από την οποία προέρχεται η αντίστοιχη αίτηση. 

Οι Ουρές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι συνήθως αλληλένδετες με τις καταληκτικές διευθύνσεις 

των μηνυμάτων. Οι Ουρές Ροών Εργασίας παρέχονται ανά εφαρμογή. Μέσα στην φυσική υλοποίηση 

του CALL CENTER το πρόγραμμα Center Cord διευθετεί όλες τις ουρές και παρέχει την ενοποιημένη 

ουρά όλων των επαφών. 

 

Επίπεδο Χαρακτηρισμού Προτεραιοτήτων και Δρομολόγησης Κλήσεων 

Η απόδοση προτεραιοτήτων και οι κανόνες δρομολόγησης καθορίζουν το πως οι επαφές που είναι 

ήδη τοποθετημένες στην ουρά προωθούνται σε κάποιον agent κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτοί 

οι κανόνες που παρέχονται από την εφαρμογή Director, εκτελούνται από την εφαρμογή Center cord. 

Σε κάθε ουρά ή επί μέρους υπηρεσία αποδίδεται μια στατική και μια δυναμική προτεραιότητα. Η 

στατική προτεραιότητα μπορεί να οριστεί με μία αριθμητική τιμή από το μηδέν μέχρι το δέκα, με το 

μηδέν να έχει την ύψιστη προτεραιότητα. Στην περίπτωση που δύο επαφές τοποθετημένες στην 

ουρά έχουν την ίδια στατική προτεραιότητα, τότε ο μηχανισμός δυναμικής επίλυσης αναλαμβάνει 

την επίλυσης του προβλήματος. Ο μηχανισμός δυναμικής απόδοσης προτεραιοτήτων αποτελείται 

από ένα συνδυασμό ένδεκα μετρήσεων προτεραιότητας με κάθε μία να έχει δέκα διαβαθμίσεις. 

Αυτές οι μετρήσεις προτεραιότητας είναι οι παρακάτω:    

1. Απόλυτο Χρόνο Αναμονής στην Ουρά 

2. Σχετικό Χρόνο Αναμονής στην Ουρά 

3. Χρόνος που απομένει για τον Στοχευόμενο Χρόνο για επιθυμητό επίπεδο παροχής 

υπηρεσίας 

4. Απόλυτο αριθμό επαφών που βρίσκεται στην ουρά 

5. Σχετικό αριθμό επαφών που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία 

6. Σχετικό αριθμό επαφών στην ουρά 

7. Απόλυτο αριθμό επαφών που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία 
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8. Μέτρηση του επιπέδου παροχής υπηρεσίας 

9. Σχετική χρησιμοποίηση κάθε ομάδας από τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους 

10. Συνάφεια χαρακτηριστικών επαφής με διαθέσιμους πόρους 

11. Λόγος συνολικών κλήσεων με τον αριθμό των agents 

 

Μετά τον υπολογισμό η επαφή με την υψηλότερη υπολογισμένη προτεραιότητα προωθείται στον 

επόμενο διαθέσιμο agent. 

Υπάρχει η δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεων σε αριθμούς που θα υποδείξει το ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. 

Οι κανόνες δρομολόγησης χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την διαδικασία μέσα από την 

οποία ένας συγκεκριμένος agent επιλέγεται από μία ομάδα διαθέσιμων agents. 

Το σύστημα CALL CENTER διαθέτει έναν αριθμό από κανόνες δρομολόγησης που περιλαμβάνουν 

κυκλική δρομολόγηση (όπου οι agents επιλέγονται κυκλικά), τερματική δρομολόγηση (η επιλογή 

γίνεται σύμφωνα με την σειρά μέσα στην ακολουθία δρομολόγησης), δρομολόγηση με την πλέον 

μακροχρόνια δρομολόγηση που εκκρεμεί, και δρομολόγηση σύμφωνα με τα προσόντα και τις 

ικανότητας του agent. 

Ο συνδυασμός της απόδοσης προτεραιότητας και των κανόνων δρομολόγησης καθορίζουν την 

επαφή από την ουρά που θα εξυπηρετήσει ο κατάλληλος agent.   

 

Επίπεδο Διαχείρισης των Επικοινωνιών 

Αυτό το επίπεδο αποτελείται από το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (DMS Data Management 

System) και την Βάση Δεδομένων (Data Base). Σε αυτό το επίπεδο εκτελούνται τα παρακάτω: 

 Transaction Processing 

 Logging 

 Storage 

 Replication, και 

 Load Balancing.  

 

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες  

Στο C.5 αποτυπώνεται αναλυτικά οι υπηρεσίες των ΚΕΠ καθώς και αυτές που εξυπηρετούνται από 

την τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 1500.  
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A.2.3 Δράσεις με συνέργεια 

 

A.2.3.1 Έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης 
ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης» (Υλοποίηση με 
Συμφωνία Πλαίσιο) 

Η παρούσα Δράση προδιαγράφει μια οριζόντια επιχειρησιακή παρέμβαση, αξιοποιώντας ως μέσο ένα 

νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να διαχειριστεί την σχέση των φυσικών / νομικών 

προσώπων με την Δημόσια Διοίκηση με τρόπο συνολικό και συνεπή, υποστηρίζοντας βέλτιστες 

διοικητικές πρακτικές και διαχειριστικές έννοιες.  

Εξυπακούεται ότι η επιτυχημένη υλοποίηση της Δράσης, προϋποθέτει την ευρύτερη δυνατή 

υιοθέτηση του παραπάνω Συστήματος, κατ’ ελάχιστον από τις δομές της Δημόσιας Διοίκησης που 

εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα φυσικά / νομικά πρόσωπα, δηλαδή όλους τους φορείς που είναι 

εμπλεκόμενοι (actors) στις εξωστρεφείς διαδικασίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας 

διοίκησης.  

Η μέγιστη δυνατή υιοθέτηση προωθείται από την υλοποίηση μεγάλου πλήθους ψηφιακών 

υπηρεσιών, η οποία θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια ξεχωριστής Διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο 

«Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης». Οι επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω σύναψης 

Συμφωνίας Πλαισίου, έτσι ώστε α) η παροχή τους να προγραμματίζεται με βάση τις εκάστοτε 

ανάγκες και β) να επιταχυνθεί συνολικά η ανάθεση του σχετικού έργου. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου τούτου θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες ανάλυσης, 

σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των απαραίτητων διεπαφών χρήστη (user interfaces) όσο 

και συστημάτων (interoperability interfaces, web services κλπ.) για την τροφοδοσία του Συστήματος 

CRMS, με σκοπό την πλήρη και ορθή λειτουργία του τρικαναλικού μηχανισμού εξυπηρέτησης 

τουλάχιστον ογδόντα πέντε (85) επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών – πολύ-εισοδικών ή/και 

μονοεισοδικών και την πλήρη παραγωγική ένταξη τους στο Σύστημα CRMS της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Στόχος της δράσης αυτής είναι η υλοποίηση – μέσω ενός ή περισσοτέρων από τα επίπεδα  

διασυνδεσιμότητας που αναλύονται στην A.3.10 «Διαλειτουργικότητα», πλήρους, ορθής και 

συνεπούς τροφοδότησης του Συστήματος CRMS με απώτερο σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση υποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων από την Δημόσια Διοίκηση. Με τον 

τρόπο αυτό ο κάθε χρήστης υπάλληλος εξυπηρέτησης συνεργαζόμενου Φορέα θα έχει την αίσθηση 

ότι όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες παρέχονται από το Σύστημα CRMS ανεξάρτητα από τα όποια 

επιμέρους εξωτερικά συστήματα (actors) συμμετέχουν στην από άκρης σε άκρη (end-to-end) 

εκτέλεση τους. 
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Η τελική επιλογή των ψηφιακών υπηρεσιών θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση ανάλυσης και 

σχεδιασμού του έργου και δύναται να γίνει ανάμεσα από τις πιστοποιημένες υπηρεσίες που 

εξυπηρετούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα C.5). Τα κριτήρια για την επιλογή 

των προς υλοποίηση υπηρεσιών θα οριστικοποιηθούν κατά την φάση ανάλυσης και σχεδιασμού του 

έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: την ενδεχόμενη μείωση του κόστους παροχής της υπηρεσίας, το 

επίπεδο επίτευξης διαλειτουργικότητας, τον αριθμό και είδος δικαιολογητικών (εισόδων) που 

απαιτούνται, αν περιλαμβάνει πληρωμή όχι, η συχνότητα εκτέλεσης της, η πολυπλοκότητα της και 

εν γένει η αντιληπτή αξία της για τον πολίτη και την επιχείρηση και αντίστοιχα και για το Δημόσιο 

(άμεση ή έμμεση). 

Δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση της όλης Δράσης σε όλα τα υπουργεία θα υπάρχουν δράσεις 

εκσυγχρονισμού αλλά και αναδιοργάνωσης που θα υλοποιούνται παράλληλα, όλες οι 

δραστηριότητες της Δράσης θα εκτελεσθούν και με βάση την εξέλιξη των αλλαγών στους φορείς 

της κεντρικής κυβέρνησης καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο επίπεδο της 

αναδιοργάνωσης των δομών θα προσδιορίζονται με ακρίβεια οι ανάγκες των υπηρεσιών που 

απαιτούνται για τη υλοποίηση των έργων της Δράσης. 

 

 

A.2.3.2 Δράση «Ηλεκτρονικό Κέντρο πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων» 

 

Η Δράση «Ηλεκτρονικό Κέντρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων» αφορά 

στην ενίσχυση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ΤΠΕ που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με στόχο 

αφενός την αύξηση της προσφοράς των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχονται 

απευθείας (μέσω αυτοεξυπηρετούμενων καναλιών εξυπηρέτησης – self-service) στους πολίτες 

ανεξαρτήτως της διασποράς, της πολυπλοκότητας και της απόστασης των Φορέων που συμβάλλουν 

στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, και αφετέρου στην μείωση του κόστους επιβάρυνσης των 

φυσικών / νομικών προσώπων στις συναλλαγές του (administrative cost) και αντίστοιχα του 

κόστους λειτουργίας (operational cost) του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή των σχετικών 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Δράση αυτή διευκολύνει την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού καναλιού 

εξυπηρέτησης από όσο το δυνατόν περισσότερα καταληκτικά σημεία (endpoints), δηλαδή 

συστήματα συνεργαζόμενων Φορέων (Web sites, back-office systems, front-desk applications κοκ), 

τα οποία συμμετέχουν με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής σε διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης οι 

οποίες έχουν απώτερο αντικείμενο την εξυπηρέτηση αναγκών φυσικών και νομικών προσώπων. Με 

την έννοια αυτή, η επιτυχής υλοποίηση αυτής της Δράσης θα βοηθήσει περαιτέρω στην εξάπλωση 

της υιοθέτησης του Συστήματος CRMS της παρούσας Διακήρυξης.  

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων σημαντικό ρόλο παίζουν τα εξής: 

 Η ευκολία ένταξης / τροποποίησης μίας επιμέρους διαδικτυακής υπηρεσίας είτε στην 

διαδικτυακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης είτε στο διαδικτυακό τόπο του συνεργαζόμενου 

Δημόσιου Φορέα χωρίς τεχνολογικές ή άλλες εξαρτήσεις. 
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 Η δυνατότητα φιλοξενίας των αναγκαίων υποδομών αυτών σε επιπλέον του φυσικού 

datacenter για τη διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας αλλά και άμεσης προσαρμογής στις 

διακυμάνσεις της ζήτησης των υπηρεσιών. 

 

Εικονικό περιβάλλον ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών για την διαδικτυακή πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης 

Αυτούς τους στόχους αναλαμβάνει να τους εκτελέσει το έργο «Εικονικό περιβάλλον ανάπτυξης 

διαδικτυακών υπηρεσιών για την διαδικτυακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης». Το φυσικό αντικείμενο 

του περιλαμβάνει κυρίως τα εξής: 

1. Εικονικό Περιβάλλον Ορισμού και Εκτέλεσης Πιστοποίησης Διάχυσης ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών διαδικτυακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και παροχής υπηρεσιών 

αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών για διαδικτυακούς τόπους συνεργαζόμενων 

Φορέων της δημόσιας διοίκησης.  

o Λεπτομερής σχεδιασμός των μοντέλων υλοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών: Πιο 

συγκεκριμένα, θα οριστούν όλες οι παράμετροι υλοποίησης  τόσο των απλών (που δεν 

απαιτούν δικαιολογητικά) όσο και των σύνθετων συναλλαγών (αυτές που απαιτούν 

δικαιολογητικά). 

o Δημιουργία Εικονικού Περιβάλλοντος Ορισμού Συναλλαγής: O χρήστης του 

συνεργαζόμενου Δημόσιου Φορέα θα έχει στην διάθεση του ένα φιλικό διαδικτυακό 

περιβάλλον (ένα απλοποιημένο Ληξιαρχείο υπηρεσιών ) στο οποίο θα μπορεί να 

δηλώσει-ορίσει μία συναλλαγή. 

o Δημιουργία Εικονικού Περιβάλλοντος Εκτέλεσης Συναλλαγής : O χρήστης του 

συνεργαζόμενου Δημόσιου Φορέα αφού ολοκληρώσει τον ορισμό της συναλλαγής (και 

εφόσον έχει  υλοποιηθεί η αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία από τον αρμόδιο Φορέα 

κάτι που δεν είναι αντικείμενο του παρόντος έργου) θα έχει στην διάθεση του ένα 

εικονικό περιβάλλον εκτέλεσης συναλλαγών. 

o Ανάπτυξη τυποποιημένου λογισμικού (Reference Implementation Environment) για την 

υλοποίηση διαδικτυακής υπηρεσίας:  Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει το αναγκαίο 

τυποποιημένο λογισμικό καθώς και τον εκτελέσιμο κώδικα  για να εγκατασταθεί από τον 

Χρήστη του συνεργαζόμενου Δημόσιου Φορέα στην δική του υποδομή για να υλοποιήσει 

– ελέγξει και προσφέρει την δικτυακή του υπηρεσία. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί 

τεκμηριωτικό υλικό με οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του τυποποιημένο 

λογισμικό καθώς και του εκτελέσιμου κώδικα  καθώς και οδηγίες για την υλοποίηση μίας 

πρότυπης διαδικτυακής υπηρεσίας. 

2. Υποσύστημα παροχής αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών για διαδικτυακούς 

τόπους των Δημόσιων Φορέων: H συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα επιτρέπει σε 

διαδικτυακούς τόπους του Δημοσίου να αυθεντικοποιούν και εξουσιοδοτούν τους χρήστες 

τους.  

  

Νέες προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τα ΚΕΠ 
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Η Δράση «Ηλεκτρονικό Κέντρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων», πέρα 

από την δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος που αναλύθηκε παραπάνω, προβλέπει και την 

ένταξη στο ηλεκτρονικό κανάλι εξυπηρέτησης του Δημοσίου πλήθους υπηρεσιών εξυπηρέτησης οι 

οποίες προσφέρονται σήμερα από τα σημεία εξυπηρέτησης (front service-desks) των πρώην 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των πρώην Περιφερειών και των Δήμων της χώρας και οι οποίες 

υλοποιούνται μέσω των κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των συστημάτων 

ΟΠΣΝΑ, τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Τρίτης Προγραμματικής περιόδου και λειτουργούν 

τα τρία τελευταία έτη. Αυτά είναι: 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ (www.poleodomia.gov.gr) (Αφορά ΠΟΛΙΤΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 ΠΡΟΝΟΙΑ (www.ygeiapronoia.gov.gr)  (Αφορά ΠΟΛΙΤΕΣ) 

 ΥΓΕΙΑ (www.ygeiapronoia.gov.gr) ) (Αφορά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ (www.anaptixi.gov.gr) ) (Αφορά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 ΕΜΠΟΡΕΙΟ (www.emporioae.gov.gr) ) (Αφορά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (www.emporioae.gov.gr) ) (Αφορά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται κατ’ ελάχιστον οι εξής δραστηριότητες: 

1. Η καταγραφή, Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών 1ου, 

2ου, 3ου, 4ου, επιπέδου όλων των συστημάτων ΟΠΣΝΑ, 

2. Ενσωμάτωση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, επιπέδου όλων των 

συστημάτων ΟΠΣΝΑ, στην στο ηλεκτρονικό κανάλι εξυπηρέτησης του Δημοσίου, 

3. Υλοποίηση Web Services - αναβάθμιση των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών των 

συστημάτων ΟΠΣΝΑ σε 4ου επιπέδου υπηρεσίες. 

 

 

A.2.3.3 Δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» 

Η δράση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” σκοπεύει μέσω της παροχής ενός πακέτου υπηρεσιών 

στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους 

διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο : 

 Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για 

την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και 

ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 

 Η Δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον αποτελεσματικό έλεγχο και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας της και στην άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων  

 η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ 

φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του 

Συστήματος CRMS – κυρίως μέσω της τροφοδότησής του με σχετικά δεδομένα και business 
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lifecycle events, τα οποία θα αφορούν την σχέση φυσικών / νομικών προσώπων με το 

Δημόσιο, καθώς και με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών ψηφιακών 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε αυτό. 

 η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της δημόσιας 

διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης. 

 

Συγκεκριμένα, η δράση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” αφορά την παροχή  υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στις εξής : 

1. Μοντελοποίηση Συναλλαγών. Αφορά την μοντελοποίηση των συναλλαγών των Φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης που θα επιλεχθούν στα παρακάτω βασικά επίπεδα: 

o Τη μοντελοποίηση, ανάλυση των διαδικασιών σε οργανωτικό, επιχειρησιακό και τεχνικό 

επίπεδο με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας 

o Την επικοινωνία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με τρόπο που συνάδει με την 

ανταλλαγή της απαιτούμενης πληροφορίας και όχι με την συναλλαγή βάσει του 

παραδοσιακού τρόπου (π.χ πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), γεγονός που συμβάλλει στην 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην απλούστευση των διαδικασιών της 

Δημόσιας Διοίκησης 

o Τον ορισμό του μοντέλου δεδομένων και μεταδεδομένων 

o Την ένταξη τους στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα 

με τις σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας 

o Την ανάλυση όλων των τεχνικών παραμέτρων και τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) που 

απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών 

συστημάτων των φορέων  

2. Υλοποίηση Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services). Αφορά την υλοποίηση των απαιτούμενων 

υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) που θα επιλεγούν και τη θέση τους σε παραγωγική 

λειτουργία και συγκεκριμένα: 

o Την υλοποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου 

o Τον ορισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών ελέγχου 

o Την πιλοτική λειτουργία τους 

o Την θέση τους σε παραγωγική λειτουργία και την υποστήριξή της για ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

 

3. Ασφάλεια Υπηρεσιών Διαδικτύου. Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των 

απαραίτητων τεχνικών μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προς 

επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 45 από 269 

 

ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της 

πληροφοριακής ιδιωτικότητας.  

 

4. Εκπαίδευση Χρηστών. Αφορά την εκπαίδευση στελεχών των Φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης. Αφορά δύο βασικά επίπεδα εκπαίδευσης : 

o Την εκπαίδευση των χρηστών που εμπλέκονται στις εν λόγω συναλλαγές  

o Την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε 

τεχνικό κυρίως επίπεδο με στόχο την απόκτησης της δυνατότητας σχεδιασμού και 

τεχνικής υλοποίησης των απαραίτητων τροποποιήσεων που θα προκύπτουν από 

επιχειρησιακές αλλαγές στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Φορέων 

 

5. Προσδιορισμός του απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την εφαρμογή 

στην πράξη της Διαλειτουργικότητας που θα εφαρμοστεί. Αφορά την κατάρτιση του 

απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου που απαιτείται για τη θεσμοθέτηση του 

νέου τρόπου επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

Ειδικότερα αφορά : 

o τις επιχειρησιακές και οργανωτικές δομές σε κάθε φορέα που θα κληθούν να 

εφαρμόσουν το νέο μοντέλο λειτουργίας και συνεργασίας των Δημόσιων Φορέων, 

o τις διαδικασίες που οι φορείς θα ακολουθούν για την εφαρμογή του νέου αυτού 

μοντέλου 

o τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν την λειτουργία του 

o τη διασφάλιση της συνέχειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών 

λειτουργίας του 

o και την κατάρτιση όλων των απαραίτητων θεσμικών και κανονιστικών κειμένων για την 

εφαρμογή του 

 

Υποστηρικτικές Δράσεις: 

 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία της κυρίας δράσης, απαιτούνται επιπρόσθετα μια 

σειρά από υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες είναι οι εξής : 

 

1. Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του 

Έργου. Η συγκεκριμένη δράση αφορά την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που στόχο 

έχουν να υποστηρίξουν τον Κύριο του Έργου και την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία 

υλοποίησης του Έργου: 

o Στον προσδιορισμό των Φορέων Στόχων για την εφαρμογή του Έργου 

o Στον αρχικό προσδιορισμό των συναλλαγών στόχων ανά Φορέα 
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o Στη διαμόρφωση των μινι διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας Πλαισίου που θα υπογραφεί 

o Στην εκτέλεση ενεργειών δημοσιότητας και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του Έργου 

στους φορείς 

o Στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου 

 

2. Κόμβος Παροχής και Τεκμηρίωσης Διεπαφών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος της 

συγκεκριμένης δράσης είναι η υλοποίηση ενός Κεντρικού Κόμβου της Δημόσιας Διοίκησης 

http://www.apis.egov.gr , ο οποίος θα παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

o Θα συγκεντρώνει το σύνολο των διεπαφών που υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Δράσης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ, αλλά και άλλων που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο άλλων δράσεων 

o Θα τεκμηριώνει κατάλληλα και κωδικοποιημένα τις εν λόγω διεπαφές και παρέχει πλήρη 

οδηγό και εγχειρίδια για τη χρήση και τη λειτουργία τους 

o Θα φιλοξενεί κατάλληλο διαδικτυακό περιβάλλον μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η 

άντληση των σχετικών πληροφοριών που παρέχουν οι διεπαφές που έχουν υλοποιηθεί 

από φορείς οι οποίο δεν έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της με τα πληροφοριακά 

τους συστήματα 

o Θα υποστηρίζει μια κοινότητα χρηστών για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, 

προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία Web 2.0 αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τεχνολογικά και επιχειρησιακά θέματα που άπτονται 

του συγκεκριμένου αντικειμένου 
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A.3 Αντικείμενο Έργου 

A.3.1 Φυσικό Αντικείμενο Έργου 

Το έργο που προδιαγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Ενιαίο 

Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών» (Unified Citizen Relationship System), η οποία είναι ενταγμένη 

στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Πρόσκληση 57. Η χρηματοδότηση της δράσης επιμερίζεται 

στα υποέργα «Υπηρεσίες λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών» και 

«Μελέτη αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και τροποποίησης κρίσιμων υφιστάμενων 

τρίτων συστημάτων για το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες» - 1 και 6 

αντίστοιχα. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υπηρεσίες λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων 

Πολιτών» 

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία ενός 

τεχνολογικού και μεθοδολογικού εργαλείου για την υλοποίηση ενιαίας, πολιτο-κεντρικής 

επιχειρηματικής στρατηγικής από τις διαφορετικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε όλο το εύρος του 

τρι-καναλικού συστήματος – του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 

Πολίτες CRMS (Citizen Relationship Management System) – φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Μελέτη αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και τροποποίησης 

κρίσιμων υφιστάμενων τρίτων συστημάτων για το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων 

με τους Πολίτες» 

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την μελέτη / προσδιορισμό / 

αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων που αφορούν τη διασύνδεση / διαλειτουργικότητα των 

υποστηρικτικών συστημάτων των υφιστάμενων τριών τρόπων υποβολής των αιτημάτων από 

τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις με το νέο κεντρικό CRMS της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και 

άλλα επιμέρους υφιστάμενα CRM (front-desk) ή/και back-office των διαφόρων φορέων – 

όπου και εφόσον υπάρχουν. 

 

Συνολικά το προτεινόμενο έργο προδιαγράφει μια οριζόντια επιχειρησιακή παρέμβαση, αξιοποιώντας 

ως μέσο ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να διαχειριστεί την σχέση μεταξύ της 

Δημόσιας Διοίκησης και φυσικών και νομικών προσώπων με τρόπο συνολικό και συνεπή, 

υποστηρίζοντας βέλτιστες διοικητικές πρακτικές και διαχειριστικές έννοιες. 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
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1. Υπηρεσίες μελετητικού έργου, 

2. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / παραμετροποίησης, υλοποίησης, εγκατάστασης και 

εφαρμογής προηγμένων υποδομών λογισμικού / εφαρμογών BPMS και CRM, 

3. Υπηρεσίες δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας των υπό προμήθεια υποδομών 

λογισμικού με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών «Λογισμικού ως Υπηρεσία» (SaaS, Software-

as-a-Service), 

4. Υπηρεσίες διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας, 

5. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης, 

6. Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών, 

7. Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, μοντελοποίησης, ένταξης στο Σύστημα CRMS και 

διαρκούς βελτίωσης κατά την δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία του έργου, τουλάχιστον 

είκοσι (20) πολύ-εισοδικών ή/και μονοεισοδικών ψηφιακών υπηρεσιών. 

 

Το Σύστημα προδιαγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να φιλοξενηθεί στις προηγμένες 

υπολογιστικές υποδομές ιδιωτικού νέφους (private cloud computing) του νέου Κέντρου Δεδομένων 

της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο υλοποιείται ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός αυτός, θεωρείται ως 

απαράβατη προϋπόθεση συμμετοχής υποψήφιων αναδόχων. Επίσης, θεωρείται ότι θα διευκολύνει 

σημαντικά την επίτευξη των απαραίτητων επιπέδων ποιότητας, διαθεσιμότητας, απόδοσης και 

κλιμάκωσης των προσφερόμενων εξωστρεφών και μη ψηφιακών υπηρεσιών.  

Σημειώνεται, ότι για την προμήθεια του συνόλου των υποδομών λογισμικού του Συστήματος έχει 

επιλεγεί το μοντέλο παροχής υπηρεσιών «Λογισμικού ως Υπηρεσία» (SaaS, Software-as-a-Service). 

Ως εκ τούτου, οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

απαιτούμενη αδειοδότηση για όλη την διάρκεια της Δοκιμαστικής και Πιλοτικής λειτουργίας του 

έργου. Μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης του 

Συστήματος και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) του συνόλου των διαδικασιών 

εξυπηρέτησης (service processes) που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου περιέρχονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου συγκαταλέγεται και η εκπαίδευση εξειδικευμένων 

διαχειριστών – στελεχών του Φορέα Λειτουργίας, ώστε οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα 

υποστήριξης των κεντρικών συστημάτων του έργου μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου.  

Πέρα από τα υποσυστήματα που πρόκειται να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν στα πλαίσια του 

Υποέργου, το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου υποέργου περιλαμβάνει και όλες τις αναγκαίες 

υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των απαραίτητων διεπαφών χρήστη 

(user interfaces) όσο και συστημάτων (interoperability interfaces, web services κλπ) για την 

τροφοδοσία του Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες με σκοπό την πλήρη και ορθή 

λειτουργία του τρικαναλικού μηχανισμού εξυπηρέτησης είκοσι (20) τουλάχιστον ψηφιακών 

υπηρεσιών – πολύ-εισοδικών ή/και μονοεισοδικών (βλ. A.4.2.6). 

Η επιλογή των ψηφιακών υπηρεσιών θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση ανάλυσης και σχεδιασμού 

του έργου και θα γίνει ανάμεσα από τις πιστοποιημένες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (βλ. C.5). Τα κριτήρια για την επιλογή των προς υλοποίηση υπηρεσιών θα 
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οριστικοποιηθούν κατά την φάση ανάλυσης και σχεδιασμού του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: το 

επίπεδο επίτευξης διαλειτουργικότητας, τον αριθμό και είδος δικαιολογητικών (εισόδων) που 

απαιτούνται, αν περιλαμβάνει πληρωμή όχι, η συχνότητα εκτέλεσης της, η πολυπλοκότητα της και 

εν γένει η αντιληπτή αξία της για τον πολίτη και την επιχείρηση και αντίστοιχα και για το Δημόσιο 

(άμεση ή έμμεση). 

Με γνώμονα το αντικείμενο που περιγράφεται παραπάνω καθώς και τις αναλυτικές προδιαγραφές 

που παρατίθενται στις παραγράφους (A.3, A.4) και τους Πίνακες Συμμόρφωσης (C.3) της παρούσας 

Διακήρυξης, ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του, πρέπει να προτείνει συγκεκριμένη τεχνική 

λύση στην οποία κατ’ ελάχιστον: 

1. Θα περιγράφει την συνολική προσέγγιση της λύσης και τη μεθοδολογία σχεδιασμού, 

τεκμηριώνοντας τη συμμόρφωσή της με τους επιχειρησιακούς στόχους του Έργου καθώς και 

τις γενικές αρχές σχεδιασμού όπως αυτές διατυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη (βλ. 

A.3.4). 

2. Θα περιγράφει λεπτομερώς τις επιμέρους λεπτομέρειες της προσφοράς του (λογισμικό κάθε 

είδους, υπηρεσίες κλπ), τεκμηριώνοντας την συμμόρφωσή του με τους Πίνακες 

Συμμόρφωσης (C.3). 

3. Θα περιγράφει την προσέγγιση του για την αρχιτεκτονική πληροφοριών / δεδομένων και 

κυρίως υπηρεσιών του προσφερόμενου συστήματος και τη μεθοδολογία διασφάλισης της 

χρηστικότητας στο σύνολο των προσφερόμενων εσωστρεφών και εξωστρεφών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

4. Θα περιγράφει το σχεδιασμό των εφαρμογών, την τεχνική προσέγγιση (πλατφόρμες, 

εργαλεία) και τη μεθοδολογία υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχων (συμπεριλαμβανομένης και 

της μεθοδολογίας δοκιμών) και διασφάλισης ποιότητας. 

 

Το έτοιμο λογισμικό υποδομής και οι custom εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν θα 

αποτελέσουν τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για ένα ενιαίο περιβάλλον Διαχείρισης της Σχέσης 

του Πολίτη μέσω του οποίου θα ασκείται πολιτο-κεντρική εξυπηρέτηση των φυσικών και νομικών 

προσώπων. 

 

A.3.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες έργου 

Με βάση τη πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης προωθείται ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των 

υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Κάθε ενδιαφερόμενος που 

είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο φυσικών προσώπων του Ελληνικού Δημοσίου θα έχει τη 

δυνατότητα να απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και δεν θα απαιτείται να προσκομίζει 

πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα αρχεία του Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό θα 

δημιουργηθεί ένα κεντρικό  σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερομένων με το 

Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που θα επιτρέπουν την αναζήτηση 

σε άλλα αρχεία του Δημοσίου των πληροφοριών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του 

συναλλασσόμενου. 
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Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα ο συναλλασσόμενος θα έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει το μέσο της επιλογής του για την επικοινωνία του με τη Δημόσια Διοίκηση. Το 

αίτημα του θα δρομολογείται για την εξυπηρέτηση του στον αρμόδιο φορέα ακολουθώντας τη 

επιχειρησιακή διαδικασία (business process) που προβλέπεται μέσω του Συστήματος CRMS. 

 

 

Εικόνα 7: Λειτουργία Ενιαίας Διαχείρισης σχέσεων κράτους πολιτών και επιχειρήσεων 

 

Οι υποθέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων θα εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους δημόσιους 

φορείς οι οποίοι θα έρχονται σε επικοινωνία με τους συναλλασσόμενους επίσης μέσω των 

μηχανισμών του Συστήματος CRMS. Η συστηματική καταγραφή της επικοινωνίας των αρμοδίων 

φορέων μέσω του Συστήματος και των καναλιών επικοινωνίας που θα υποστηρίζει, θα επιτρέπει τον 

καθορισμό και μέτρηση αντικειμενικών δεικτών για τη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η 

δημόσια διοίκηση. Τέλος με τη συστηματική διαχείριση των σχέσεων του κράτους των πολιτών και 
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των επιχειρήσεων θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. 

Το Σύστημα CRMS θα τηρεί τα στοιχεία της υπόθεσης καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 

ολοκλήρωση της ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την πρόσβαση (στους agents) σε συναφείς 

υποθέσεις του εκάστοτε συναλλασσόμενου ανεξάρτητα από το κανάλι εξυπηρέτησης. Αντίστοιχα, το 

Σύστημα CRMS θα είναι σε θέση να συνεργάζεται με Φορείς που τηρούν άλλα μητρώα της Δημόσιας 

Διοίκησης, οι οποίοι στην σχετική Διακήρυξη, «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Τώρα» αναφέρονται ως 

Φορείς - «Κόμβοι Παροχής Πληροφορίας». 

 Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης θα επεξεργάζεται τη υπόθεση και 

εφόσον επαιτεί στοιχεία από άλλα αρχεία της δημόσια διοίκησης σε συνεργασίας με το CRM της 

Δημόσιας Διοίκησης  θα μπορεί να αναζητά τα στοιχεία αυτά από άλλα συστήματα του Δημοσίου. 

Μετά από κάθε στάδιο που θα ολοκληρώνεται το σύστημα του φορέα θα ενημερώνει το CRM για 

την εξέλιξη της υπόθεσης.  

Κάθε (διατηρητέος) Διαδικτυακός τόπος ή εφαρμογή διαχείρισης υποθέσεων συνεργαζόμενου Φορέα 

θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω κατάλληλων υποδομών διαλειτουργικότητας του 

Συστήματος CRMS (πχ. API, Web services κοκ), οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

έργου, των υποθέσεων που αφορούν ένα συναλλασσόμενο αλλά και το στάδιο ολοκλήρωσης τους. 

Με αυτό τον τρόπο όλα τα κανάλια επικοινωνίας (ακόμη και διατηρητέα τρίτα συστήματα 

εξυπηρέτησης συνεργαζόμενων Φορέων) θα είναι ενήμερα για την υπόθεση του εν λόγο 

συναλλασσόμενου. 

Μια αρχική ανάλυση της αλληλουχίας των βημάτων της θεμελιώδους διαδικασίας εξυπηρέτησης 

(service process) ακολουθεί: 

 

 Εικόνα 8: Θεμελιώδης διαδικασία εξυπηρέτησης 
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Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του παρόντος έργου, οι οποίες αποτυπώνονται 

παρακάτω, πρόκειται να εμπλουτισθούν ή/και εξειδικευθούν κατά την φάση σχεδιασμού του έργου 

(βλ. A.4.2). 

Ψηφιακή Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** 

Υπηρεσίες διαχείρισης 5 1 

Υπηρεσίες υποστήριξης (service-desk) τελικών χρηστών 

έργου 
5 1, 2, 3 

Υπηρεσίες προσφοράς λογισμικού CRMS ως υπηρεσία 

(Software as a Service - SaaS) ΜΗ αυτοεξυπηρετούμενων 

καναλιών επικοινωνίας (agent-assisted) 

5 1 

Υπηρεσίες προσφοράς λογισμικού CRMS ως υπηρεσία 

(Software as a Service - SaaS) αυτοεξυπηρετούμενων 

καναλιών επικοινωνίας (self-service) 

5 2, 3 

Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας  

συστημάτων 1ου, 2ου, 3ου τύπου συνεργασίας (services, 

UIs, federated) 

5 1 

Υπηρεσίες προσφοράς λογισμικού CRMS ως υπηρεσία 

(Software as a Service - SaaS) προς τον Φορέα Λειτουργίας 

του έργου, προς άλλα σημεία εξυπηρέτησης φυσικών και 

νομικών προσώπων καθώς και απευθείας προς τον πολίτη 

και την επιχείρηση μέσω των υποστηριζόμενων 

αυτοεξυπηρετούμενων (self-service) ηλεκτρονικών 

καναλιών εξυπηρέτησης. 

5 1, 2, 3 

Διάθεση πλήθους datasets και data feeds δεδομένων 

διοικητικού ενδιαφέροντος (MIS data) απόδοσης και 

αποδοτικότητας των υποδομών λογισμικού του έργου 

καθώς και των εκτελούμενων διαδικασιών εξυπηρέτησης 

που εντάσσονται και λειτουργούν στα πλαίσια αυτού. 

5 1 

Διάθεση πλήθους datasets και data feeds ανοικτών 

δεδομένων (open data) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς 

την Πλατφόρμα Διάχυσης Ανοικτών Δεδομένων της 

Αναθέτουσας Αρχή (βλ. A.3.11) 

3 1, 2, 3 

* 1ο - Πληροφοριακό, 2ο - Επικοινωνιακό, 3ο - Διαδραστικό, 4ο - Συναλλακτικό, 5ο - Προσωποποιημένο 

** 1 - Κράτος, 2 - Πολίτης, 3 - Επιχείρηση 

Πίνακας 1: Υπηρεσίες του Έργου σε υψηλό επίπεδο 

 

Μέσω των παραπάνω ψηφιακών υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένοι χρήστες συνεργαζόμενων Φορέων 

θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του Συστήματος καθώς εξυπηρετούν πολίτες / 

επιχειρήσεις σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος, δηλαδή μέσω των τριών κύριων 

καναλιών επικοινωνίας: το τηλεφωνικό κανάλι (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πχ. 

1500), το κανάλι φυσικής παρουσίας (ΚΕΠ), και το ηλεκτρονικό κανάλι (πχ. Διαδίκτυο, email, 

SMS, smart appliances κλπ). 
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Με τον τρόπο τούτο κάθε συνεργαζόμενος Φορέας θα καταναλώνει, είτε μέσω των 

διαλειτουργούντων συστημάτων του ή/και μέσω των εκπαιδευμένων agents που είτε απασχολεί ο 

ίδιος (πχ. Φορέας 3ου τύπου συνεργασίας) ή του παρέχει το Δημόσιο κεντρικά (πχ. στελέχη ΚΕΠ και 

Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών),  προηγμένες υπηρεσίες παροχής λογισμικού CRMS 

βάσει του μοντέλου Software as a Service (SaaS) με όρους αυξημένης διαθεσιμότητας και 

απόδοσης. 

To πλαίσιο εργασίας (context) του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τους κύριους  εμπλεκόμενους και 

τις υπηρεσίες που καταναλώνουν απεικονίζεται διαγραμματικά στο σχήμα που ακολουθεί στην 

«Εικόνα 9: Όρια συστήματος και κύριοι εμπλεκόμενοι (context diagram)». 

 

Το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του έργου, το οποίο τίθεται αφενός από την αρχική ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου των στρατηγικών στόχων που τίθενται παραπάνω, 

απεικονίζεται πλήρως στην απεικόνιση της «Εικόνα 10: Ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας έργου» που 

ακολουθεί. 

 

Το παρόν Έργο δίνει μεγάλο βάρος στις ανάγκες και τους επιχειρησιακούς στόχους που 

αναφέρονται παραπάνω και στοχεύει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες έτσι 

ώστε ο Φορέας Λειτουργίας του έργου να είναι σε θέση να παρέχει τις 

προδιαγεγραμμένες ψηφιακές υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό (με την ολοκλήρωση 

του 12ου μήνα - βλ. A.4.1). 
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Εικόνα 9: Όρια συστήματος και κύριοι εμπλεκόμενοι (context diagram) 
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Εικόνα 10: Ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας έργου 
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A.3.3 Δομές Διακυβέρνησης του CRMS 

Ο υπό προμήθεια υποδομές, οι οποίες προδιαγράφονται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια, 

θα εξασφαλίσουν την τεχνολογική δυνατότητα στον Φορέα Λειτουργίας να λειτουργεί 

αυτόνομα και ανεξάρτητα το σύστημα CRMS παρέχοντας τις απαιτούμενες ψηφιακές 

υπηρεσίες βάσει υψηλού επιπέδου προκαθορισμένης ποιότητας (SLA) προς συνεργαζόμενους 

Φορείς και μάλιστα με τρόπο ασφαλή, ελαστικό, ευέλικτο και με πρακτικά απεριόριστες 

δυνατότητες κλιμάκωσης.  

Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγικής Λειτουργίας, η 

οποία θα είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή (day-to-day) λειτουργία του Συστήματος 

CRMS, θα πρέπει να εξασφαλίζει την επιχειρησιακή ικανότητα που απαιτείται για την 

βέλτιστη, και απρόσκοπτη παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών υπηρεσιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά το οργανωτικό μοντέλο διάθεσης 

των υπηρεσιών, προγραμματίζεται η υιοθέτηση διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτημάτων, 

λήψης αποφάσεων και λογοδοσίας, οι οποίες θα είναι αποκλειστικά (και end-to-end) μίας 

οργανικής μονάδας.  

Όσον αφορά τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την πλήρη εικόνα των δομών στήριξης του 

Φορέα Λειτουργίας, αυτά θα εξειδικευτούν κατά την φάση σχεδιασμού του Έργου και θα 

οριστικοποιηθούν πριν την Οριστική Παραλαβή του έργου, χρονικό σημείο στο οποίο θα 

μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά. Σε κάθε περίπτωση θα κινούνται στους 

παρακάτω κύριους άξονες: 

1. Οργάνωση: οργανωτικό μοντέλο, ρόλοι και αρμοδιότητες, εσωτερικές και εξωτερικές 

διαδράσεις, 

2. Ανθρώπινοι πόροι: αναγκαίες τεχνικές και επιχειρησιακές ειδικότητες που απαιτούνται 

για την διαχείριση, προσφορά προς τρίτους και εξέλιξη των cloud υποδομών του 

προτεινόμενου έργου του Φορέα Λειτουργία, 

3. Διαδικασίες: Λειτουργικές (operational) διαδικασίες – εσωστρεφείς και εξωστρεφείς – 

που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη (end-to-end) εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων 

υπηρεσιών, 

4. Εργαλεία και μεθοδολογίες: τεχνολογίες και εργαλεία υλικού και λογισμικού που να 

καθιστούν δυνατό το αντικείμενο του παρόντος προτεινόμενου Έργου, 

5. Διοίκηση (governance): πρότυπα (standards), πολιτικές (policies), βέλτιστες πρακτικές 

και άλλες απαιτήσεις ή/και περιορισμοί που τίθενται κατά την διαχείριση, παρακολούθηση 

της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου του Φορέα Λειτουργία, 

6. Μετρικές (metrics): εξειδικευμένες μετρικές (metrics) που ευθυγραμμίζονται με τις 

απαιτήσεις της Διοίκησης (παραπάνω), συμπεριλαμβανομένων και καίριων μετρικών 

απόδοσης (KPIs – key performance indicators), οι οποίες θα είναι αρωγοί στην συνεχή 

βελτίωση της μονάδας λειτουργίας του Φορέα Λειτουργία. 
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A.3.4 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού της Λύσης 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων των 

νέων Κέντρων Δεδομένων, οι οποίες αναλύονται παρακάτω, κινούνται στους άξονες της 

ασφάλειας δεδομένων, της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, της ελαστικότητας στην 

παροχή πόρων έναντι ζήτησης, στην διαρκή προσήλωση σε μετρήσιμες ψηφιακές 

υπηρεσίες που υλοποιούνται αποκλειστικά ως διαδικασίες, στην σημαντική μείωση του 

συνολικού κόστους κτήσης και λειτουργίας (total cost of ownership – TCO) του 

Συστήματος CRMS μέσω «πράσινων» τεχνολογιών και πρακτικών που βελτιώνουν την 

ευελιξία κατά την κατανάλωση υπολογιστικής ισχύος, και γενικότερα στην επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας σε κάθε δυνατό επίπεδο χρησιμοποιώντας κεντρικοποιημένες 

υποδομές, μηχανισμούς και διαδικασίες εξυπηρέτησης (reusable service processes) σε όλο το 

εύρος του τρικαναλικού συστήματος.  

 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο των προσφερόμενων πληροφοριακών 

υποδομών είναι οι εξής: 

1. Ασφάλεια: Η προστασία του απορρήτου και του ακέραιου των διαβαθμισμένων 

δεδομένων που βρίσκονται ή διακινούνται στις υποδομές του παρόντος αποτελεί 

ύψιστη προτεραιότητα και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός των επιμέρους 

υποσυστημάτων και διαδικασιών που συνθέτουν λύση του υποψήφιου αναδόχου θα 

πρέπει να υιοθετεί αυτή την προτεραιότητα στο έπακρο. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επαρκείς μηχανισμούς απομόνωσης των επιμέρους 

δεδομένων των συνεργαζόμενων Φορέων και κατάλληλων περιβαλλόντων 

αποθήκευσης των δεδομένων τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ζητούμενη 

ιδιωτικότητα και ακεραιότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται και πλήρεις 

μηχανισμοί auditing σε επίπεδο χρήστη, ενέργειας, εφαρμογής, συστήματος κλπ έτσι 

ώστε να υπάρχει traceability στο βαθμό που είναι αναγκαία. Τέλος, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο συνεργαζόμενος Φορέας είναι 

υποχρεωμένος να λειτουργεί σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς συμμόρφωσης σε 

συγκεκριμένους όρους και απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας, θα πρέπει η 

προσφερόμενη λύση να μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη συμμόρφωση με τα επιθυμητά 

κανονιστικά πλαίσια και τα πρότυπα λειτουργίας του οργανισμού αυτού. 

2. Αρτιότητα: Όλα τα συστατικά της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να είναι πλήρως 

λειτουργικά και συμβατά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους επιχειρησιακούς 

στόχους που έχουν τεθεί στην παρούσα Διακήρυξη. Για το σκοπό αυτό η πρόταση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική αιτιολόγηση της συμβατότητας, η οποία ενισχύεται 

με την: 

 Σχεδιασμός και απόλυτη προσαρμογή (fit for purpose) των υπό προμήθεια 

υποδομών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας και στους 

επιχειρησιακούς, λειτουργικούς και τεχνολογικούς στόχους που αναπτύσσονται 

στην παρούσα Διακήρυξη, περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να εξειδικευτούν στα 

πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου. 

 Παράθεση τυχόν υφιστάμενων υλοποιήσεων ανάλογων πληροφοριακών 

συστημάτων στον ελληνικό ή διεθνή χώρο, που αναδεικνύουν την ωριμότητα της 

προτεινόμενης λύσης. 
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 Εξειδίκευση / επέκταση των ελάχιστων προδιαγραφών του Έργου (όπου 

απαιτείται), ώστε η προτεινόμενη λύση να είναι σε θέση να δώσει τη ζητούμενη 

λειτουργικότητα. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει ότι, με τη ζητούμενη στην 

παρούσα διακήρυξη σύνθεση του εξοπλισμού, λογισμικού ή υπηρεσιών η οποία 

αποτελεί την ελάχιστη απαιτούμενη, δεν ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των 

προδιαγραφών, τότε θα πρέπει να προσφέρει την κατάλληλη για την ικανοποίησή 

τους σύνθεση, προσθέτοντας τα αναγκαία επιμέρους στοιχεία. 

3. Επεκτασιμότητα / κλιμάκωση υποδομών: ο σχεδιασμός του συστήματος θα 

πρέπει όπου είναι δυνατόν να είναι αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής ή να υιοθετεί 

επαρκής μηχανισμούς αφαιρετικότητας (abstraction) ώστε να επιτρέπει εύκολα και 

οικονομικά μελλοντικές επεκτάσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού – scale out και scale up. Σε κάθε 

επίπεδο της λύσης, τόσο στο υλικό κομμάτι όσο και στο τμήμα του λογισμικού, θα 

πρέπει να επικρατεί η φιλοσοφία της προστασίας της επένδυσης επιτρέποντας την 

σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ή επέκταση υφιστάμενων. 

Το σύστημα θα φιλοξενηθεί στις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές ιδιωτικού 

νέφους (private cloud computing) του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας 

Διοίκησης και ως εκ τούτου θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά στην λογική 

εικονικών μηχανών (virtual machines) και θα πρέπει να είναι κλιμακώνεται / 

επεκτείνεται με την προσθήκη όμοιων virtual machines (scale-out). 

4. Μοναδικό σημείο αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης: Η πρόσβαση σε όλες 

τις πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες της 

προσφερόμενη υποδομής θα πρέπει να δρομολογείται μέσα από μία και μόνη 

υποδομή αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης για όλους τους χρήστες (Single point 

of authentication and authorization). 

5. Απλουστευμένος σχεδιασμός: Τα υποσυστήματα λογισμικού θα πρέπει αφενός να 

είναι εύκολα στην χρήση και αφετέρου να διευκολύνουν την υλοποίηση και παροχή 

των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών υπηρεσιών με τρόπο απόλυτα αξιόπιστο, συνεπή 

και άμεσα ανταποκρινόμενο στην συνεχή ελαστικότητα της ζήτησης – ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά τις υπηρεσίες SaaS που έχουν προβλεφθεί. Η εφαρμογή αυτών των αρχών 

θα βελτιώσει και την ευελιξία με την οποία θα παρέχονται οι ψηφιακές υπηρεσίες, 

πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση μείωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας 

και αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

6. Προσαρμογή στη Ζήτηση: Μία από τις κύριες απαιτήσεις του νέου Συστήματος που 

θα πρέπει να ικανοποιείται από τις προσφορές των Αναδόχων είναι η – σε συνδυασμό 

με το δεδομένο της χρήσης των ελαστικών υποδομών IaaS του νέου Κέντρου 

Δεδομένων – δυνατότητα παροχής των προδιαγεγραμμένων Υπηρεσιών σε ένταση 

που θα βασίζεται στην εκάστοτε πραγματική ζήτηση (demand-based). 

7. Αυτοματισμοί: Οι ανάγκες για ελαστικότητα και αμεσότητα στην παροχή των 

προδιαγεγραμμένων Υπηρεσιών προς κάθε συνεργαζόμενο Φορέα καθώς και το ευρύ 

κοινό, σε συνδυασμό με το δεδομένο της χρήσης των ελαστικών υποδομών IaaS του 

νέου Κέντρου Δεδομένων σημαίνει ότι είναι αδύνατον πλέον η διαχείριση των 

επιμέρους υποδομών να γίνεται χειροκίνητα. Κατ’ επέκταση, είναι κρίσιμο οι 

πλατφόρμες υποδομής (τα virtual machines) που θα χρησιμοποιηθούν να ικανοποιούν 

τις ανάγκες για αυτοματισμούς σε ότι αφορά την έναρξη τους (start-up) και λοιπή 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 59 από 269 

 

λειτουργία τους  (διαδικασίες διανομής φόρτου εργασίας και προτεραιοποίησης στην 

χρήση των διαθέσιμων πόρων). Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι προσφερόμενες υποδομές 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλέον αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στις 

εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του νέου Συστήματος.  

8. Προσήλωση σε Υπηρεσίες: Σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των εξωστρεφών 

καταληκτικών σημείων (endpoints) του νέου Συστήματος ως Υπηρεσίες (service-

orientation), οι οποίες θα υπόκεινται σε προκαθορισμένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών, 

τα οποία θα είναι πλήρως μετρήσιμα και διαμορφώσιμα ακόμη και σε πραγματικό 

χρόνο αν απαιτηθεί. Η εφαρμογή αυτής της αρχής είναι κρίσιμη κυρίως για δύο 

λόγους: Πρώτον γιατί έτσι θα είναι δυνατή η επιβολή εγγυημένου επιπέδου 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους συνεργαζόμενους Φορείς με τρόπο απόλυτα 

μετρήσιμο βάσει κοινώς αποδεκτών δεικτών (KPIs και άλλα metrics), και δεύτερον 

γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την συνεχή βελτίωση (continued improvement) της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υιοθετημένων πολιτικών και των 

διαδικασιών, πρακτική η οποία αποτελεί βασική επιλογή της παρούσας Διακήρυξης. 

9. Διοικητική Πληροφόρηση: Όλες οι πληροφορίες διοικητικού ενδιαφέροντος 

(management information) και επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω μίας και μόνης (consolidated) πηγής, η οποία θα 

παρέχει ένα ευρύ φάσμα ανάλυσης και αναφορών επιτρέποντας την άντληση 

δεδομένων είτε με την μορφή στατικών ή δυναμικών αναφορών ή interactive 

dashboards, τα οποία αφορούν την λειτουργία (απόδοση και αποτελεσματικότητα) 

του νέου Συστήματος (βλ. και A.3.12) 

10. Ανοικτά δεδομένα: Όλες τα ανοικτά δεδομένα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα 

παράγονται είτε από τις core υποδομές του νέου Συστήματος ή από την εκτέλεση των 

ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service processes) συνεργαζόμενων Φορέων 

(που έχουν εγκρίνει την σχετική δημοσιοποίηση), θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω 

μίας και μόνης (consolidated) πύλης (βλ. και A.3.11) 

11. «Ανοικτή» αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή υποχρεωτικά χρήση 

ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν 

o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών 

εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος 

o Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 

o Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς 

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους 

 

 

A.3.5 Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα n-tier, η 

οποία περιλαμβάνει: 

 Το επίπεδο παρουσίασης (multi-channel delivery tier), που είναι υπεύθυνο για τη 

διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των 
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χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι μέσω μιας ενιαίας τεχνολογικά 

πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στο χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - 

προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα δίνει 

την δυνατότητα εκτέλεσης μίας και μόνης έκδοσης της κάθε επιχειρησιακής 

διαδικασίας σε όλα τα υποστηριζόμενα κανάλια επικοινωνίας (design & model once, 

execute anywhere). 

 To επίπεδο εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης (business 

process kernel tier), το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, 

ροές εργασίας και την επιχειρησιακή λογική (business logic & rules) των υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης (service processes). Το περιβάλλον εκτέλεσης αυτό (process execution 

environment) είναι 100% model-based και με άψογες δυνατότητες επεκτασιμότητες 

και κλιμάκωσης (scalability) αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες και 

λειτουργικότητες της πλατφόρμας του επιπέδου λογισμικού υποδομής. 

 Το επίπεδο λογισμικού υποδομής (software infrastructure tier), το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές έτοιμου λογισμικού που απαιτούνται για 

την φιλοξενία και λειτουργία όλων των  

 Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 

δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε 

αυτή αφορά transactional data (πχ. συναλλαγές – contact history), master data (πχ. 

πελάτης – unified profile), δεδομένα ανάλυσης (πχ. MIS aggregate data), δεδομένα 

μοντέλων διαδικασιών εξυπηρέτησης (πχ. process definitions, form definitions, 

business rules). Τα δεδομένα αυτά τηρούνται από τα εργαλεία του επιπέδου 

ανάπτυξης εργαλείων και διαμοιράζονται ως κοινά μοντέλα δεδομένων προς την 

υπόλοιπη υποδομή της προσφερόμενης λύσης κατά ανάγκη – πχ. προς το επίπεδο 

εκτέλεσης διαδικασιών προς εκτέλεση και παρουσίαση σε όλο το εύρος του 

τρικαναλικού συστήματος. 

 

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα εφαρμόζονται πάνω στο Επίπεδο (εικονικών) υποδομών (common 

infrastructure) το οποίο αφορά τη (εικονική) φυσική υποδομή του όλου Συστήματος, δηλαδή 

τα υποσυστήματα υλικού και την αντίστοιχη φυσική αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή 

περιγράφεται στο A.3.6. 

 

Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα: 

 Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που 

θωρακίζει το ΟΠΣ η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και να 

αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, 

αυτοματοποιημένης απόδοσης/αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, κρυπτογράφησης 

δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς λειτουργικότητας 

αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος. 

 Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη 

λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιβλέπει την 

λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής από το δυνατόν πιο ενιαίο web-
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based περιβάλλον και θα μπορεί να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες αλλά και 

εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό. 

 Το επίπεδο ανάπτυξης εργαλείων χρόνου σχεδίασης και χρόνου εκτέλεσης 

(design-time / runtime tools tier), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εργαλεία  

αλλά και πλαίσια (frameworks) ανάπτυξης μέσω των οποίων διαχειρίζεται ο πλήρης 

κύκλος ζωής (lifecycle) των διαδικασιών εξυπηρέτησης (service process definition και 

business rules) – βλ. και A.3.7.1. 

 

Το ακόλουθο σχήμα αποτυπώνει τη λογική αρχιτεκτονική των συστημάτων: 

 

 

 

 

A.3.6 Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση των υποδομών λογισμικού και εφαρμογών του 

Συστήματος CRMS στις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές ιδιωτικού νέφους (private cloud) 

του νέου Κέντρου της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού Διαγωνισμού. Έτσι θα διασφαλιστεί η επίτευξη των 

απαραίτητων επιπέδων ποιότητας, διαθεσιμότητας, απόδοσης και κλιμάκωσης των 

προσφερόμενων εξωστρεφών και μη ψηφιακών υπηρεσιών – σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν 

διαμορφώνονται αυτά καθώς προστίθενται διαρκώς νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service 

processes). Ο σχεδιασμός αυτός, θεωρείται ως απαράβατη προϋπόθεση συμμετοχής 

υποψήφιων αναδόχων 

Οι λεπτομέρειες και η διαμόρφωση (infrastructure policy) των εικονικών υποδομών που θα 

διατεθούν εν τέλει για της ανάγκες του παρόντος έργου θα προσδιοριστεί απόλυτα κατά την 

Εικόνα 11: Λογική αρχιτεκτονική 
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φάση σχεδιασμού του έργου. Σε κάθε περίπτωση ένας ρεαλιστικός αρχικός σχεδιασμός θα 

προέβλεπε την κατηγοριοποίηση των υποδομών σε παραγωγικές (συστήματα κατά την 

δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία) και μη (ανάπτυξη, δοκιμές, staging κλπ) – εφεξής 

ανάπτυξης. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές δημιουργείται μία συστοιχία (cluster) με 

συγκεκριμένους διακριτούς φυσικούς πόρους (υπολογιστική ισχύ, χώρο και ποιότητα 

αποθήκευσης, αριθμό και ρυθμίσεις δικτύων, υπηρεσίες ασφάλειας, χαρακτηριστικά 

διαθεσιμότητας κοκ) έτσι ώστε κάθε μία από αυτές θα έχει διαφορετικούς συντελεστές 

απόδοσης, διαθεσιμότητας και κλιμάκωσης (δηλαδή θα είναι διαφορετικής ποιότητας). 

 

Οι (εικονικοί) εξυπηρετητές (virtual machines – VMs) που απαρτίζουν την στοίβα (stack) 

κάθε μίας από τις δύο κατηγορίες, θα «τοποθετούνται» στην αντίστοιχη συστοιχία, η 

λειτουργία της οποίας θα καλύπτεται (και απολογιστικά) από συγκεκριμένο επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών (SLA), το οποίο τυπικά θα εκφράζεται σαν υπολογιστικοί πόροι, πχ. CPU, μνήμη, 

storage, I/O, uptime/διαθεσιμότητα κοκ. 

Στο πλαίσιο που αναλύθηκε παραπάνω, η προτεινόμενη λύση του Αναδόχου θα πρέπει να 

είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις αυξημένες δυνατότητες του πολύ-πελατειακού εικονικού 

περιβάλλοντος (multi-tenant virtualized infrastructure).  

Σημειώνεται, ότι το περιβάλλον του νέου Κέντρου Δεδομένων εγγυάται τον πλήρη 

διαχωρισμό των δεδομένων των πελατών-tenants, οι οποίοι χρησιμοποιούν παράλληλα την 

κοινή φυσική δικτυακή υποδομή του. Οι δικτυακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον firewall, load balancing, application acceleration (hardware-

based HTTP compression, SSL off-loading κτλ) και intrusion detection / prevention services 

και ως εκ τούτου η προμήθεια σχετικών υποδομών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. 

 

Εικόνα 12: Ενδεικτική αποτύπωση εννοιολογικών ζωνών ασφάλειας στο νέο Κέντρο 

Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ 
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του αυξημένης διαθεσιμότητας, προστασίας από αστοχίες υλικού, ασφάλειας συστημάτων, 

ασφάλειας δεδομένων, και κλιμάκωσης που θα παρέχονται από τις υποδομές ιδιωτικού 

νέφους (private cloud) του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης κυρίως μέσω 

δυνατοτήτων οριζόντιας κλιμάκωσης (scale-out), δηλαδή με την προσθήκη πανομοιότυπων 

κόμβων (virtual machines) στο επίπεδο (παρουσίασης, εφαρμογής κλπ) που τους χρειάζεται 

περισσότερο κάθε φορά.  

 

Μια ενδεικτική προτεινόμενη φυσική αρχιτεκτονική είναι η υλοποίηση σε τουλάχιστον δύο 

(εικονικές) ζώνες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας. 

 Εξωτερική Ζώνη (DMZ - αποστρατικοποιημένη ζώνη). Σε αυτήν βρίσκονται όλοι οι 

(εικονικοί) εξυπηρετητές, που υλοποιούν εξωστρεφείς διεπαφές των υπηρεσιών του 

Συστήματος CRMS, συμπεριλαμβανομένων των (εικονικών) εξυπηρετητών 

Διαδικτύου.  

Η αποστρατικοποιημένη ζώνη συνδέεται με την εσωτερική ζώνη μέσω (εικονικού) 

Firewall που υλοποιείται ως υπηρεσία υψηλής διαθεσιμότητας. 

 (Τουλάχιστον μία) Εσωτερική Ζώνη. Σε αυτήν βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι 

(εικονικοί) εξυπηρετητές όπως αυτοί που μοιράζονται τις εργασίες που αφορούν τη 

λογική και επεξεργασία από μέρους των εφαρμογών (application servers), oι 

εξυπηρετητές δεδομένων, υπεύθυνοι για την πρωτογενή αποθήκευση δεδομένων. 

 

 

A.3.7 Υποσυστήματα Λογισμικού και Εφαρμογών Έργου 

Για την επιτυχή και πλήρη λειτουργία του Συστήματος, θα λειτουργήσουν συγκεκριμένα 

επιχειρησιακά υποσυστήματα, τα οποία ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο 

υλοποιούνται από διαφορετικούς υποψήφιους κατασκευαστές μπορούν να αποτυπωθούν σε 

υψηλό επίπεδο διαγραμματικά όπως παρακάτω στην «Εικόνα 13: Λογική αρχιτεκτονική 

απαιτούμενων υποσυστημάτων λογισμικού (block diagram)». 

Στο σχήμα αποτυπώνονται οι κύριες λειτουργικές οντότητες του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και 

ενδεικτικές σχέσεις μεταξύ τους. Η σχηματική αυτή αναπαράσταση, δίχως να είναι πλήρης, 

αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση και τυποποίηση που επιδιώκεται και απαιτείται στα πλαίσια 

του παρόντος έργου, τόσο στο επίπεδο της οργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών όσο και  

στο επίπεδο της τεχνολογίας ΙΤ υποδομής.  

Το μοντέλο περιγράφει συνοπτικά τις ζητούμενες λειτουργικότητες, οι οποίες θα 

υλοποιούνται μέσω τόσο του τεχνολογικού όσο και του επιχειρησιακού πεδίου (domains) του 

προτεινόμενου έργου και οι οποίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να διευκολύνουν την 

ευθυγράμμιση (alignment) των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών με τις στρατηγικές 

απαιτήσεις που τίθενται παραπάνω.  

Το μοντέλο αυτό, θα πρέπει να θεωρείται το μοντέλο αναφοράς που θα αποτελέσει την βάση 

στις προσφορές των υποψήφιων αναδόχων, και μετέπειτα πιο εξειδικευμένων αναλύσεων, 

σχεδιασμών και εν τέλει υλοποιήσεων των οντοτήτων που θα συνθέσουν το υπό προμήθεια 

έργο. 
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Η λειτουργικότητα που επιδιώκεται στο παρόν Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα κεφάλαια 

που ακολουθούν και προδιαγράφεται πλήρως στις απαιτήσεις των σχετικών Πινάκων 

Συμμόρφωσης του Παραρτήματος C.3. 

 

Η λογική κατανομή όλων των απαιτούμενων υποσυστημάτων προέρχεται από τη λογική 

ομαδοποίηση των απαιτούμενων σχετικών λειτουργιών ή/και χαρακτηριστικών ή/και 

επιχειρησιακών απαιτήσεων του έργου βάσει των παρακάτω κύριων αξόνων: 

 Υποσυστήματα παρουσίασης και διαδραστικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του 

τρικαναλικού συστήματος – φυσική παρουσία, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό κανάλι μέσω των 

σχετικών υποσυστημάτων της Πλατφόρμας Business Process Management. 

 Υποσυστήματα πλατφόρμας προστιθέμενης αξίας για την διαχείριση της σχέσης 

με τους πολίτες (Πλατφόρμα Customer Relationship Management), η οποία καθιστά 

δυνατή τις συγκεκριμένες (CRM-specific) επιχειρησιακές λειτουργίες που απαιτούνται για 

ικανοποίηση των στόχων διαχείρισης της σχέσης και εξυπηρέτησης των πολιτών (φυσικά 

και νομικά πρόσωπα). 

 Υποσυστήματα πλατφόρμας μοντελοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, 

εκτέλεσης και βελτίωσης Επιχειρησιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης 

(Πλατφόρμα Business Process Management), η οποία καθιστά δυνατή την συνεπή 

εκτέλεση και διαρκή βελτίωση επαναχρησιμοποιούμενων Επιχειρησιακών διαδικασιών 

εξυπηρέτησης (reusable service processes) και η οποία καθιστά το αναγκαίο υπόβαθρο 

του τεχνολογικού και μεθοδολογικού εργαλείου υλοποίησης ενιαίας, πολιτο-κεντρικής 

επιχειρηματικής στρατηγικής στο δημόσιο. 

 Προηγμένες υποδομές διαλειτουργικότητας (enterprise integration & 

interoperability infrastructure), οι οποίες καθιστούν δυνατή την διαλειτουργικότητα κάθε 

είδους – RESTful / SOAP & asynchronous/synchronous services, data layer 

interoperability, messaging-based interoperability, EDI, CTI integration, legacy 

integration κλπ, βάσει της οποίας είναι δυνατή η έγκαιρη, ορθή και συνεπής 

πληροφόρηση των σωστών εμπλεκόμενων (εφαρμογές, συστήματα, διαδικασίες, 

άνθρωποι) στο σωστό σημείο και στην σωστή στιγμή με απώτερο σκοπό την βέλτιστη 

συνεργασία και συντονισμό τους για την ικανοποίηση των αναγκών του εκάστοτε 

εμπλεκόμενου.  

 

Ο εννοιολογικός αυτός διαχωρισμός είναι δυνατόν να αλλάξει εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος 

τεκμηριώσει είτε στην Προσφορά του ή κατά την φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 

του Πληροφοριακού Συστήματος ότι η υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος θα βελτιωθεί 

μέσω των αλλαγών που αυτός θα προτείνει, με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι 

απαιτήσεις και προδιαγραφές του Φυσικού Αντικειμένου και των Πινάκων Συμμόρφωσης του 

έργου καθώς και όσες προκύπτουν από τους στόχους που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα είναι οργανωμένα και θα 

διαλειτουργούν τα υπό προμήθεια υποσυστήματα και εφαρμογές θα οριστικοποιηθεί με την 

Μελέτη Εφαρμογής του Έργου.  

Οι υποδομές λογισμικού που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου προδιαγράφονται 

διεξοδικά στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος C.3, ενώ συνοπτικές 

περιγραφές τους ακολουθούν στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
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Εικόνα 13: Λογική αρχιτεκτονική απαιτούμενων υποσυστημάτων λογισμικού (block diagram) 
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A.3.7.1 Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business 

Process Management Suite) 

 

Η Πλατφόρμα αποτελείται από ένα σύνολο λογικών μονάδων λογισμικού (software modules). 

Συγκεκριμένα modules αναλαμβάνουν να μηχανογραφήσουν μέρος του κύκλου ζωής μιας 

επιχειρησιακής διαδικασίας (business process), πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν με τα 

αναγκαία εργαλεία και λειτουργικότητες όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά 

την διάρκεια ζωής μιας επιχειρησιακής διαδικασίας.  

Ο κύκλος ζωής μιας επιχειρησιακής διαδικασίας περιλαμβάνει πέρα από την ωρίμανση και 

τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της (vision), τις φάσεις του σχεδιασμού (design), της 

μοντελοποίησης (modeling), της εκτέλεσης (execution), της παρακολούθησης των σχετικών 

δεδομένων δεικτών απόδοσης / αποδοτικότητας (monitoring) και της βελτίωσης της 

(optimization) βάσει των παραπάνω δεδομένων, είτε σε ό,τι αφορά την διάσταση της 

παρεχόμενης ποιότητας στον καταναλωτή της υπηρεσίας (perceived quality), ή σε ό,τι αφορά 

την διάσταση της απόδοσης (βέλτιστη εκτέλεση της υπηρεσίας – πχ. με μειωμένο κόστος 

λειτουργίας) ή της αποδοτικότητας (καλύτερη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες του καταναλωτή 

της υπηρεσίας). 

 

Εικόνα 14: Κύκλος ζωής επιχειρησιακής διαδικασίας 

 

Η έμφαση εδώ είναι στην έννοια της επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) σε 

αντιδιαστολή με παλαιότερα - και συγκριτικά πιο περιορισμένα - συστήματα διαχείρισης ροών 

εργασίας (workflows). H όλη προσέγγιση γίνεται προωθώντας την ολιστική και την άκρη σε 

άκρη (end-to-end) αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών 

πράγμα που προϋποθέτει και αντίστοιχο τρόπο σκέψης, οργάνωσης και εν τέλει κουλτούρας 

από τον εκάστοτε οργανισμό που υιοθετεί το εργαλείο αυτό – προϋπόθεση που έχει 

αναδειχθεί και στην A.1.4 της παρούσας. 
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Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες λειτουργικότητες: 

 Tools & Repository: Εργαλεία επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business modeling 

tools) για την ανάλυση, σχεδιασμό,  διαμόρφωση και κάθε σχετική με το κύκλο ζωής 

μιας διαδικασίας (process), μαζί με ένα αποθετήριο (repository) επιχειρησιακής 

λογικής (business logic & rules) για την πλήρως διαχειρίσιμη (πχ. εκδόσεις – version 

control) αποθήκευση τους. Το περιβάλλον μοντελοποίησης που συνιστούν αυτά τα 

εργαλεία (true modeling environment) υποστηρίζει το προσδιορισμό όλων των 

παραμέτρων μιας διαδικασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα εκτελέσιμες από 

την Μηχανή Εκτέλεσης (kernel) δίχως την ανάγκη εκτέλεσης των οποιωνδήποτε 

ενδιάμεσων βημάτων (πχ. παραγωγή κώδικα – code generation κοκ). Η απαίτηση 

αυτή τίθεται ώστε η ανάπτυξη κώδικα να μην αποτελεί προϋπόθεση κατά την 

μοντελοποίηση των διαδικασιών αυτή καθαυτή (πχ. hand-coded κομμάτια 

προγραμμάτων ή low-level programming). Με τον τρόπο αυτό η μοντελοποίηση δεν 

προϋποθέτει γνώσεις αυστηρά τεχνικές ενδυναμώνοντας στελέχη επιχειρησιακού 

προφίλ (business process analysis) να αναλύουν, σχεδιάζουν και να προσομοιώνουν 

επιχειρησιακές διαδικασίες.  

 

 

 

 

 

 

 Channels & Clients: Ένα σύνολο από out-of-the-box διακριτές λειτουργικότητες 

που καθιστούν την έξυπνη και αποδοτική διασύνδεση / διάδραση / συνεργασία / 

εξυπηρέτηση πολλών ειδών διαδραστικών πελατών (interactive client devices / 

applications) σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος (ηλεκτρονικό, φυσικής 

παρουσίας, τηλέφωνο) – τόσο σε αυτοεξυπηρετούμενο (self-service) μοντέλο 

αλληλεπίδρασης, πχ. IVR, Web, kiosk, όσο και σε επικουρούμενο (assisted) από 

Εικόνα 15: Μία και μόνη έκδοση της εκάστοτε διαδικασίας σε όλος το 

εύρος του τρικαναλικού 
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κάποιον agent, πχ. τηλεφωνική συνομιλία, Web chat session με κάποιον agent, 

επίσκεψη σε ΚΕΠ).  Η λειτουργικότητα αυτή θα πρέπει να υλοποιείται ως 

λειτουργικότητα thin clients, με την έννοια ότι δεν θα απαιτεί διαφορετικές εκδόσεις 

του πυρήνα των ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service processes). Αντίθετα, 

για κάθε μία διαδικασία θα υπάρχει μία και μόνη έκδοση, η οποία θα εκτελείται σε όλα 

τα υποστηριζόμενα κανάλια εξυπηρέτησης.  

 Enterprise Integration Services: Ένα σύνολο από out-of-the-box 

λειτουργικότητες ολοκλήρωσης (integration services), προτύπων (standards) και 

προσαρμογέων (adapters) που καθιστούν δυνατή την διασύνδεση της διαδικασίας με 

εξωτερικά συστήματα και υποδομές δεδομένων. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να 

υποστηρίζει εγγενώς υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές (service-oriented 

architectures) και πλήρη υποστήριξη των ποιο δεδομένων σχετικών πρωτοκόλλων και 

προτύπων σύγχρονής και σύγχρονής επικοινωνίας (synchronous and asynchronous 

services) και ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging). 

 Process Execution Platform: Μία Μηχανή εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών 

(business process engine / kernel) που αναλαμβάνει να εκτελέσει τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, ροές εργασίας και επιχειρησιακή λογική των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Το 

περιβάλλον εκτέλεσης αυτό (process execution environment) θα πρέπει να είναι 

100% model-based και με άψογες δυνατότητες επεκτασιμότητες και κλιμάκωσης 

(scalability). 

 

Η λειτουργία της Πλατφόρμας συνεπικουρείται από μια σειρά από οριζόντια υποσυστήματα 

εφαρμογών που υλοποιούν τις δυνατότητες ασφάλειας δεδομένων, αυθεντικοποίησης και 

εξουσιοδότησης χρηστών, διασφάλισης ποιότητας, δημιουργίας αναφορών, παρακολούθησης 

απόδοσης και αποδοτικότητας. 

 

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management Suite) 

συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου λειτουργούν και μέσω του οποίου 

αξιοποιούνται αποδοτικά οι υπόλοιπες υποδομές λογισμικού του έργου. Αυτές οι υποδομές 

δύναται να είναι bespoke ή off-the-shelf modules ή ακόμη και ολόκληρα προϊόντα 

λογισμικού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επιχειρησιακές διαδικασίες (processes), 

επιχειρησιακή λογική (logic/rules) – και συνδυασμός των δύο, εργαλεία λογισμικού κοκ. Αυτά 

τα λογισμικά επικεντρώνονται στην παρακολούθηση και διαχείριση «εγγραφών» 

συναλλασσόμενων (customer/citizen records – record-centric). 

Η παρούσα Διακήρυξη απαιτεί την χρήση τέτοιων εξειδικευμένων λειτουργικοτήτων στο 

πλαίσιο της διαδικασιοστρεφούς θεώρησης (process-centric) που χαρακτηρίζει την 

στρατηγική που υιοθετεί η παρούσα Διακήρυξη και που καλύπτουν οι πλατφόρμες λογισμικού 

διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών.  

 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 69 από 269 

 

 
 

 

Τα υποσυστήματα λογισμικού ή/και οι εφαρμογές της Πλατφόρμας που ζητείται 

προδιαγράφονται λεπτομερώς στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.2. 

 

 

A.3.7.2 Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Intelligent Case 

Management) 

Το υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολίτη (Intelligent Case Management) υλοποιεί την 

δυνατότητα έναρξης, διεκπεραίωσης και συνολικής τήρησης και παρακολούθησης των 

υποθέσεων των πολιτών, ανεξάρτητα από το εάν αυτές κινήθηκαν από αυτούς (αιτήματα 

εξυπηρέτησης – service requests) ή το δημόσιο (πχ. ενημερωτικές εκστρατείες).  

Τηρεί όλες τις υποθέσεις των πολιτών όπως αιτήματα, προβλήματα, παράπονα, ερωτήματα, 

αιτήματα αποστολής πληροφοριών, γενικές πληροφορίες. Με την κάθε υπόθεση συνδέονται 

και καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες (activities) που έλαβαν χώρα.  

Παρέχει πλήρεις – και βάσει επιχειρησιακής λογικής – λειτουργίες ομαδοποίησης και 

κατηγοριοποίησης υποθέσεων καθώς και όλων των συνημμένων (attached) ηλεκτρονικών 

αρχείων (έντυπα, σημειώσεις, εικόνες, συνομιλίες και γενικά οτιδήποτε διευκολύνει στην 

εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών.  

Παρέχει εξειδικευμένες οθόνες για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης ούτως ώστε να 

διευκολύνεται η καταγραφή ή/και αναζήτηση των συγκεκριμένων ανά περίπτωση 

πληροφοριών που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το εκάστοτε αίτημα εξυπηρέτησης. Οι 

οθόνες (επίπεδο παρουσίασης) δύναται να διαφέρουν μεταξύ των υποστηριζόμενων 

Εικόνα 16: BPMS vs CRM 
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καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. οθόνες του call center και σελίδες στο κανάλι του διαδικτύου) 

αλλά η επιχειρησιακή λογική και οι διαδικασίες αναπτύσσονται μία φορά, είναι κοινές 

(reusable service processes) και εξασφαλίζουν την καταλληλότερη για το εκάστοτε κανάλι και 

συνεπέστερη δυνατή εμπειρία στο συναλλασσόμενο φυσικό / νομικό πρόσωπο. Σημειώνεται, 

ότι πέρα από την παρουσίαση προδιαγεγραμμένων οθονών εξυπηρετήσεις υποθέσεων βάσει 

σεναρίων (scripted), δίνεται η δυνατότητα σε ειδικά εκπαιδευμένους agents να μπορούν να 

εργαστούν με μια σχετική ελευθερία (μέσα σε προκαθορισμένα όρια) και να εξυπηρετούν 

τους συναλλασσόμενους εκτός των προδιαγεγραμμένων σεναρίων στην περίπτωση 

εξαιρετικών περιπτώσεων (agent autonomy). 

Υποστηρίζει την χειροκίνητη ή/και αυτοματοποιημένη ανάθεση υπόθεσης σε συγκεκριμένα 

στελέχη ή ομάδες στελεχών βάσει κριτηρίων και κανόνων επιχειρησιακής λογικής που θα 

υποδειχθούν, όπως για παράδειγμα κατηγορία αιτήματος, ειδικές δεξιότητες (skills), 

αρμοδιότητες, πραγματικός φόρτος εργασίας. 

Διευκολύνει την αυτοματοποιημένη μερική ή ολική διεκπεραίωση (straight-through 

processing) εμπλέκοντας μόνο τους αναγκαίους ανθρώπους για την κάθε περίπτωση 

υπόθεσης και μόνο την σωστή στιγμή. 

Το συγκεκριμένο υποσύστημα προσφέρει την σωστή πληροφορία, την σωστή στιγμή, στο 

σωστό πλαίσιο και στον σωστό εμπλεκόμενο με σκοπό την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης 

του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και την μείωση του διοικητικού κόστους 

για το Δημόσιο. 

 
Τα υποσυστήματα λογισμικού ή/και οι εφαρμογές που ζητούνται προδιαγράφονται 

λεπτομερώς στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.3. 

 

A.3.7.3 Υποσύστημα Ενιαίου Προφίλ Συναλλασσόμενου (3600 Unified 

Profile) 

Το υποσύστημα Ενιαίου Προφίλ Πολίτη (3600 Unified Citizen Profile) υλοποιεί την 

δυνατότητα ενιαίας εικόνας του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου (άποψη 360 

μοιρών), λειτουργικό χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

του εξυπηρέτηση στο πλαίσιο του παρόντος.  

Αυτή η ενιαία εικόνα θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όλες τις επαφές (contacts) του 

συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, πχ. ερωτήματα, αιτήματα, παράπονα κα, με 

το Δημόσιο και μάλιστα ανεξάρτητα από τα κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, φυσική 

παρουσία, ηλεκτρονική συναλλαγή – web, email, chat κλπ) που χρησιμοποιεί.  

Το υποσύστημα θα συγκεντρώνει είτε πρωτογενώς ή μέσω αναφορών σε σχετικά (υπό) 

συστήματα, το σύνολο των πληροφοριών που τηρούνται για τον κάθε συναλλασσόμενο και 

που αφορούν: ιστορικότητα εξερχόμενων/εισερχόμενων επαφών ανεξάρτητα καναλιού (call / 

contact history), πλήρης ιστορικότητα υποθέσεων (case history), προσωπικά στοιχεία, 

ανάγκες / διορίες / ευκαιρίες ή άλλες υπενθυμίσεις βάσει επιχειρησιακής λογικής (to-do 

reminders). 
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Επιπρόσθετα, το υποσύστημα δίνει την δυνατότητα παρουσίασης όλων των παραπάνω 

στοιχείων, υποθέσεων και συμβάντων ανά πάσα στιγμή δίνοντας την δυνατότητα στο 

συναλλασσόμενο φυσικό / νομικό πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που τον 

αφορούν μέσω ενός προσωποποιημένου περιβάλλοντος βάσει των χαρακτηριστικών και των 

αναγκών του.  

 

Εικόνα 17: Ενιαίο προφίλ συναλλασσόμενου 

Το συγκεκριμένο υποσύστημα προσφέρει συνολική γνώση του προφίλ του κάθε 

συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και των αναγκών του από το κράτος και το 

αντίστροφο, καθώς και προσωποποιημένη διαχείριση και συνεπή εξυπηρέτηση με βάση τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του από οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα κανάλια 

επικοινωνίας.  

Τα υποσυστήματα λογισμικού ή/και οι εφαρμογές που ζητούνται προδιαγράφονται 

λεπτομερώς στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.5. 

 

A.3.7.4 Υποσύστημα Διαχείρισης και Εκτέλεσης Καμπάνιας (Campaign 

Management) 

Το υποσύστημα Καμπάνιας (Campaign Management) παρέχει την δυνατότητα προσέγγισης 

των πολιτών και επιχειρήσεων με πρωτοβουλία της Δημόσιας Διοίκησης. Αναλαμβάνει την 

οργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης φυσικών / νομικών προσώπων, διαχείριση καναλιών 

επικοινωνίας, segmentation βάσης πολιτών. Είναι επιθυμητό μέρος της λειτουργικότητας του 

να παρέχεται από τις core λειτουργίες της προσφερόμενης πλατφόρμας BPMS – πχ. εκτέλεση 

καμπάνιας ως επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) μέσω της μηχανής εκτέλεσης της 

A.3.7.1. Στο πλαίσιο αυτό, αν λάβουμε υπόψη τον θεμελιώδη κύκλο ζωής μιας εξωστρεφούς 

καμπάνιας, τότε στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται ενδεικτικά σε ποιες φάσεις εμπλέκονται 

τα core modules της BPMS λειτουργικότητας του έργου. 
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Περιλαμβάνει οδηγό δημιουργίας νέας καμπάνιας και πλήρεις δυνατότητες δημιουργίας και 

διαχείρισης target / lead lists αντλώντας πληροφορία από όλες τις ενδεδειγμένες πηγές 

συνεργαζόμενων Φορέων (authoritative sources). Παρέχει πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης 

μαζικών αποστολών fax, e-mail, SMS, έντυπου ταχυδρομείο με πολλαπλά κριτήρια. 

Περιλαμβάνει λειτουργικότητα προγραμματισμού και ενεργοποίησης επαφών (contacts) με 

φυσικά / νομικά πρόσωπα, με βάση την ίδια την συμπεριφορά και τις συνήθειες τους, οι 

οποίες μπορούν να είναι γνωστές σε αρκετά μεγάλο βάθος. Η επικοινωνία είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη γνώση των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς (κυρίως μέσω των επαφών 

τους με το Σύστημα) και αναγκών του πολίτη (κυρίως μέσω profiling – πχ. γεωγραφικού, 

οικονομικού, επιχειρησιακού κλπ). 

 

 

Τα υποσυστήματα λογισμικού ή/και οι εφαρμογές που ζητούνται προδιαγράφονται 

λεπτομερώς στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.4. 

 

A.3.8 Ευχρηστία - Προσβασιμότητα  

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

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

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους 

κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility 

Guidelines (WAI/WCAG) 2.0 επιπέδου συμμόρφωσης ΑΑ. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. «3.3.4 

Προσβασιμότητα» του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων του έργου της 

ΚτΠ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα 

Διαλειτουργικότητας». 

Εικόνα 19:Διαχείριση και εκτέλεση καμπανιών 

Εικόνα 18: Campaigns - BPMS vs CRM modules 
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Οι διεπαφές τελικών χρηστών των εξωστρεφών υπηρεσιών θα πρέπει να διακρίνονται από 

υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των πληροφοριών και 

εργαλείων που θα παρέχουν. 

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

χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 

λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εξωστρεφών εφαρμογών. Κρίνεται 

ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 

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

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

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

χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές 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 (user acceptance tests) και σχεδιαστικών 

αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο 

χρηστικότητας. 

 

A.3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Η πολυκαναλική προσέγγιση που απαιτείται να γίνει από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να 

λάβει υπόψη δύο κύριες διαστάσεις: το κανάλι επικοινωνίας και τον χρήστη της εκάστοτε 

υπηρεσίας. Απώτερος σκοπός παραμένει η ενοποιημένη (integrated) λειτουργία αυτών των 

καναλιών που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση κοινών διαδικασιών 

ανεξάρτητα καναλιού (reusable service processes) για την συνεπή εξυπηρέτηση των φυσικών 

/ νομικών προσώπων. 

 

Διάσταση 1: Κανάλι επικοινωνίας 

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα υλοποιείται πλήρως εξυπηρέτηση φυσικών και 

νομικών προσώπων σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος – κανάλι τηλεφώνου, 

ηλεκτρονικό κανάλι, κανάλι φυσικής παρουσίας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό 

κανάλι, αυτό περιλαμβάνει το Διαδίκτυο (Web browsers), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email), 

φορητές έξυπνες συσκευές (smart appliances), φωνητικής απόκρισης (Interactive Voice 

Response - IVR) ενώ για την επικοινωνία τηλεειδοποιήσεων (π.χ. alerts, warnings κλπ) αυτή 

θα εξυπηρετείται και μέσω SMS. Ως εκ τούτου υπάρχουν και αυξημένες απαιτήσεις 

πρόσβασης πέρα από το κανάλι του Διαδικτύου που αποτελεί το παραδοσιακότερο των 

ηλεκτρονικών καναλιών αυτοεξυπηρέτησης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει στην προσφορά του τον τρόπο με τον 

οποίο θα επιτυγχάνεται η πρόσβαση (access) στις υπηρεσίες του έργου μέσω του 

ηλεκτρονικού καναλιού επικοινωνίας - τόσο από συνήθεις σταθερές πλατφόρμες (π.χ. 

desktop PCs) όσο και από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet devices, iOS και Android devices 

κλπ). 

 

Διάσταση 2: Χρήστης υπηρεσίας Συστήματος 
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Οι χρήστες των υπηρεσιών του έργου κατηγοριοποιούνται σε χρήστες ειδικά εκπαιδευμένους 

(agents) και σε μη εκπαιδευμένους, οι οποίοι είναι εξωτερικοί τελικοί χρήστες των 

αυτοεξυπηρετούμενων ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας (πχ. Web, IVR κα).  

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν δύο ειδών χρήστες, αυτοί που χρησιμοποιούν το Σύστημα ώστε 

να αυτοεξυπηρετηθούν (πχ. φυσικά πρόσωπα στο κανάλι Web), καθώς και αυτοί που 

χρησιμοποιούν το Σύστημα στην καθημερινότητα τους ώστε να εξυπηρετήσουν άλλους (πχ. 

αgents στα ΚΕΠ, agents στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης, στελέχη συνεργαζόμενων 

Φορέων 2ου και 3ου τύπου (βλ. και A.3.10). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις παραπάνω δύο διαστάσεις στο 

σχεδιασμό της λύσης στην προσφορά του καθώς από τον συνδυασμό τους προκύπτουν 

ιδιαίτερες προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται (delivered) οι 

ζητούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) – ανεξάρτητα από το ποιες είναι 

αυτές.  

Στο πλαίσιο αυτό, κεντρική επιδίωξη θα πρέπει να παραμένει η βέλτιστη επιδίωξη 

εξυπηρέτησης του εκάστοτε τελικού χρήστη (agent, ή φυσικού / νομικού προσώπου) 

συναρτήσει του καναλιού επικοινωνίας. Έτσι, άλλες ανάγκες έχει ο agent εξυπηρέτησης του 

Τηλεφωνικού κέντρου όταν εξυπηρετεί πολίτες από αυτόν του Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, θα πρέπει να «τρέχει» η ίδια έκδοση της 

διαδικασίας εξυπηρέτησης, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε κανάλι επικοινωνίας. 

 

A.3.10 Διαλειτουργικότητα 

Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS) του Έργου προδιαγράφεται ώστε 

να διασυνδέεται με συνεργαζόμενους Φορείς (ή/και τα συστήματα τους) της Δημόσιας 

Διοίκησης, οι οποίοι θα που θα προκύψουν από το  Μελετητικό έργο ή/και θα υποδειχθούν 

εγκαίρως, για την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών στα πλαίσια της εκάστοτε ψηφιακής 

υπηρεσίας εξυπηρέτησης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) που 

πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου δύνανται να κάνουν χρήση οποιουδήποτε 

αριθμού εισόδων/εξόδων απαιτείται ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο τους. 

Απώτερος στόχος παραμένει η εύρυθμη επιχειρησιακή και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ 

των κύριων εμπλεκόμενων (συστήματα, άνθρωποι, διαδικασίες) όσο και η βέλτιστη τήρηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση των αναγκαίων δεδομένων που αφορούν αιτήματα 

ενδιαφερομένων μέσα από τη λογική παρακολούθησης επιχειρησιακών διαδικασιών 

εξυπηρέτησης (service processes) αλλά και την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας μέσα 

από την αναζήτηση στοιχείων από άλλα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (authoritative 

sources) – στην σχετική Διακήρυξη, «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Τώρα» αναφέρονται ως 

Φορείς - «Κόμβοι Παροχής Πληροφορίας». 

Η συνεργασία του Συστήματος με αυτούς τους Φορείς θα εμπίπτει σε ένα από τα τρία 

επίπεδα συνεργασίας – παρακάτω.  

 

Επίπεδα συνεργασίας με συνεργαζόμενους Φορείς ή/και Συστήματα: 
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1. Επίπεδο συστήματος – web services: τύπος θεμελιώδους ηλεκτρονικής διασύνδεσης 

για όσους Φορείς διαθέτουν μηχανογραφικά συστήματα που μπορούν να 

διαλειτουργήσουν απευθείας με το Σύστημα CRMS πχ. μέσω web-services integration,  

2. Επίπεδο ηλεκτρονικής χειροκίνητης συνεργασίας – client interfaces: τύπος 

διασύνδεσης κατά τον οποίο στους συνεργαζόμενους φορείς θα δίνεται η δυνατότητα 

να ενημερώνουν για την κατάσταση της εξυπηρέτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και 

μέσω κάποιον συγκεκριμένων (custom) user interfaces. Αυτός ο τρόπος διασύνδεσης 

ισοδυναμεί με ένα υβριδικό (hybrid) μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο του οποίου, οι 

επιμέρους εργασίες θα προωθούνται ηλεκτρονικά στους επιμέρους εμπλεκόμενους 

φορείς και αυτοί θα απαντούν ηλεκτρονικά ενημερώνοντας για την κατάσταση της 

εξυπηρέτησης, λειτουργώντας όμως με τον παραδοσιακό (χειροκίνητο) τρόπο για τη 

διεκπεραίωση των εργασιών τους εντός του οργανισμού τους. 

3. Επίπεδο ομοσπονδίας – federated: αποτελεί τον πλέον ολοκληρωμένο (από την 

οπτική του Φορέα) τύπο διασύνδεσης κατά τον οποίο στους συνεργαζόμενους Φορείς 

γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες των Φορέων 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων διεκπεραίωσης μέσα από ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

εργασίας με αυτό του Συστήματος CRMS. Για την υλοποίηση αυτού του είδους 

διασύνδεσης, αξιοποιούνται αποτελέσματα τρίτων δράσεων για την αναδιοργάνωση 

της κεντρικής διοίκησης που στοχεύουν στην επανεξέταση των αρμοδιοτήτων των 

υπουργείων αλλά και στην αποδοτική λειτουργίας τους. Με τον τρόπο 

ενσωματώνονται σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος (ηλεκτρονικής 

συναλλαγής – Web, email chat κλπ, τηλεφωνικό κέντρο και φυσική παρουσία) οι 

διοικητικές διαδικασίες που δεν είναι δυνατό / αναγκαίο να ολοκληρώνονται πλήρως 

(end-to-end) αυτόματα.  

 

Πέρα από τα παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην Προσφορά του να δεσμευτεί 

για τα εξής: 

1. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με την 

Πλατφόρμα MIS - τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, όπως αναλύεται στο 

A.3.12 και ευρύτερα όπως απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο 

φυσικό αντικείμενο του έργου. 

2. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με την 

Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων - τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο 

όπως αναλύεται στο A.3.11 και ευρύτερα όπως απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους 

και το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο του έργου. 

3. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με το 

υφιστάμενο σύστημα back-office των ΚΕΠ (στον βαθμό που θα χρειαστεί, κατόπιν των 

αποτελεσμάτων του Μελετητικού έργου της A.4.2.2) - τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε 

τεχνικό επίπεδο το οποίο αναλύεται στην A.2.2.1 και ευρύτερα όπως απορρέει από τους 

στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο του έργου. 
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4. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με το 

υφιστάμενο σύστημα της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ (στον βαθμό που θα χρειαστεί, 

κατόπιν των αποτελεσμάτων του Μελετητικού έργου της A.4.2.2) - τόσο σε επιχειρησιακό 

όσο και σε τεχνικό επίπεδο το οποίο αναλύεται στην A.2.2.1 και ευρύτερα όπως απορρέει 

από τους στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο του έργου. 

5. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με το 

υφιστάμενο σύστημα του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (στον βαθμό 

που θα χρειαστεί, κατόπιν των αποτελεσμάτων του Μελετητικού έργου της A.4.2.2) τόσο 

σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, το οποίο αναλύεται στην A.2.2.1 και 

ευρύτερα όπως απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο φυσικό 

αντικείμενο του έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές των Αναδόχων θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και υποδομές για την διαλειτουργικότητα 

(πχ. CTI integration) του Συστήματος με αντίστοιχες υποδομές Τηλεφωνικών Κέντρων, 

καλύπτοντας έτσι την πιθανότητα χρήσης διαφορετικού Αναδόχου Τηλεφωνικού Κέντρου 

εφόσον απαιτηθεί. 

6. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με τα 

υποσυστήματα της Δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» (στον βαθμό που θα 

χρειαστεί, κατόπιν των αποτελεσμάτων και του Μελετητικού έργου της A.4.2.2) - τόσο σε 

επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, το οποίο αναλύεται στην A.2.3.3 και ευρύτερα 

όπως απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο του 

έργου. 

7. Προσφέρει Υπηρεσίες Μελετητικού έργου, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των 

κατάλληλων υποδομών, εργαλείων και μηχανισμών Διαλειτουργικότητας με τα 

υποσυστήματα της Δράσης «Ηλεκτρονικό κέντρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης» 

(στον βαθμό που θα χρειαστεί, κατόπιν των αποτελεσμάτων και του Μελετητικού έργου 

της A.4.2.2) - τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, το οποίο αναλύεται στην 

A.2.3.2 και ευρύτερα όπως απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους και το υπόλοιπο 

φυσικό αντικείμενο του έργου. 

8. Θα λάβει υπόψη και θα εφαρμόσει το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξωστρεφείς 

ψηφιακές Υπηρεσίες του έργου. 

9. Θα μεριμνήσει για τη δημιουργία των καταλληλότερων διεπαφών ή άλλων μηχανισμών 

(π.χ. RESTful ή άλλα APIs – βιβλιοθήκες, custom middleware λύσεις, frameworks κλπ) για 

την μελλοντική υποστήριξη διαλειτουργικότητας ή / και διασυνδεσιμότητας του 

Συστήματος με άλλες συμπληρωματικές οντότητες της Δημόσιας Διοίκησης (όπως 

αναφέρονται και παραπάνω), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλείας 

που απαιτούνται. Η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με τα πιο διαδεδομένα 

πρότυπα. 

 

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω υποχρεώσεις ενδέχεται να εμπλουτισθούν / επαυξηθούν 

μέσα στα αμετάβλητα όμως όρια του έργου που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, ενώ θα 

πρέπει να προσδιορισθούν πλήρως με ευθύνη του Αναδόχου στα πλαίσια του ζητούμενου 

Μελετητικού έργου του έργου (βλ. κυρίως A.4.2.1, A.4.2.2) σε σχετικό-ά παραδοτέο-ά και θα 
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επικαιροποιούνται / αναπτύσσονται / βελτιώνονται καθ’ όλη την πρώτη Φάση υλοποίησης 

του έργου (πρώτοι 14 μήνες) – περίοδος αρκετή ώστε να έχουν ωριμάσει και οι αντίστοιχες 

πλατφόρμες, δίχως όμως αυτός ο χρονικός περιορισμός να είναι περιοριστικός. 

 

 

A.3.11 Ανοικτά Δεδομένα (Open data) 

Σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της ακώλυτης 

πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία, αλλά και αντίστοιχες διεθνείς καλές πρακτικές, το 

Σύστημα CRMS προδιαγράφεται ώστε να διοχετεύει ανοικτά δεδομένα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μέσω της Πλατφόρμας Διαχείρισης, Αναζήτησης και Διάθεσης Ανοικτών 

Δεδομένων (Open data platform) της ΚτΠ ΑΕ. 

Κύριοι αποδέκτες είναι πολίτες και επιχειρήσεις της χώρας. Η εν λόγω πλατφόρμα διατίθεται 

οριζόντια στο πλαίσιο του έργου του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης που 

υλοποιείται ξεχωριστά. 

 

Η Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων θα συγκεντρώνει, μέσω τυποποιημένων μηχανισμών, 

ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που παράγονται αυτόματα (ή μη) κατά την λειτουργία του 

νέου Συστήματος CRMS και κατά την εκτέλεση των διάφορων υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

(service processes) σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος και θα τα διαθέτει προς 

τους ενδιαφερόμενους πολίτες ή/και επιχειρήσεις είτε μέσω καταφόρτωσης (download) 

σχετικών datasets ή μέσω καλά τεκμηριωμένων Web services, feeds κλπ.  

Η καινοτομία αυτή έχει χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς και ανοιχτής πρόσκλησης, καθώς 

παρέχει στοιχεία σε ερευνητές, φορείς και ιδιώτες προκειμένου να αναπτύξουν μελέτες, 

έρευνες και διαδραστικές υπηρεσίες που θα συντελέσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας 

του πολίτη.  

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα προς το κοινό μόνο εφόσον ο 

συνεργαζόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης ή/και όποιος άλλος κύριος 

εμπλεκόμενος υποδειχθεί παρέχει την σχετική έγκριση. Τα σχετικά βήματα ελέγχων και 

εγκρίσεων θα υλοποιούνται πλήρως στην διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων της 

Πλατφόρμας Ανοικτών Δεδομένων. 

Η Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων αποτελείται από τρεις διακριτές λειτουργικές ενότητες. 

Δύο από αυτές καθιστούν δυνατή την συνεργασία της με το Σύστημα CRMS. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, εξουσιοδοτημένα στελέχη του Φορέα Λειτουργίας ή/και των 

συνεργαζόμενων Φορέων θα χρησιμοποιούν την «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ώστε να υποβάλουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τα datasets 

του επιχειρησιακού τους πεδίου μέσω self-service διαδικασιών. Σε τεχνολογικό επίπεδο, 

κατάλληλα υποσυστήματα και μονάδες του Συστήματος CRMS θα διαλειτουργούν με την 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ώστε να υποβάλλουν αυτόματα τα 

πληροφοριακά δεδομένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 

απευθύνονται στην σχετική Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής (υπ’ αριθ. ΚτΠ ΑΕ 7917/02-

03-2012). 
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Εικόνα 20: Διαλειτουργικότητα με Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων ΚτΠ ΑΕ 

 

A.3.12 Δεδομένα Πληροφόρησης Διοικητικού Ενδιαφέροντος (MIS 

data) 

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και λειτουργίας σύνθετων κεντρικών 

συστημάτων ΤΠΕ, αλλά και αντίστοιχες διεθνείς καλές πρακτικές, το Σύστημα CRMS 

προδιαγράφεται ώστε να διοχετεύει δεδομένα διοικητικού ενδιαφέροντος στην Πλατφόρμα 

Διαχείρισης και Διάθεσης Διοικητικής Πληροφόρησης Έργων (Management Information 

Platform) της ΚτΠ ΑΕ.  

Κύριοι αποδέκτες είναι η Δημόσια Διοίκηση – τόσο η Κεντρική Κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο 

όσο και οι συνεργαζόμενοι Φορείς πάροχοι των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης, οι οποίοι βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν δεδομένα πληροφόρησης 

διοικητικού ενδιαφέροντος (απόδοσης και αποδοτικότητας - management information). Η εν 

λόγω πλατφόρμα διατίθεται οριζόντια στο πλαίσιο του έργου του νέου Κέντρου Δεδομένων 

της Δημόσιας Διοίκησης που υλοποιείται ξεχωριστά.  

 

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Διοικητικής Πληροφόρησης θα συγκεντρώνει, μέσω 

τυποποιημένων μηχανισμών, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που παράγονται αυτόματα (ή 

μη) κατά την λειτουργία του νέου Συστήματος CRMS και κατά την εκτέλεση των διάφορων 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service processes) σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος 

και θα τα διαθέτει προς τους κύριους εμπλεκόμενους στον Φορέα Λειτουργίας και γενικότερα 

σε εξουσιοδοτημένα κέντρα αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση όλων των πληροφοριών διοικητικού ενδιαφέροντος που 

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπό προμήθεια υποδομών και υπηρεσιών του 

παρόντος έργου (δείκτες KPI, άλλα metrics, δείκτες ROI, report views, dashboard views κα) 

θα γίνει μέσω αυτής της πλατφόρμας.  

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Διοικητικής Πληροφόρησης αποτελείται από τέσσερις (4) διακριτές 

λειτουργικές ενότητες. Δύο από αυτές καθιστούν δυνατή την συνεργασία της με το Σύστημα 
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CRMS. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εξουσιοδοτημένα στελέχη του Φορέα Λειτουργίας ή/και των 

συνεργαζόμενων Φορέων θα χρησιμοποιούν την «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ώστε να υποβάλουν, διαχειρίζονται και 

συντηρούν δεδομένα του επιχειρησιακού τους πεδίου μέσω self-service διαδικασιών. Σε 

τεχνολογικό επίπεδο, κατάλληλα υποσυστήματα και μονάδες του Συστήματος CRMS θα 

διαλειτουργούν με την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ώστε να 

υποβάλλουν αυτόματα τα πληροφοριακά δεδομένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στην σχετική Διακήρυξη της Αναθέτουσας 

Αρχής (υπ’ αριθ. ΚτΠ ΑΕ 7917/02-03-2012). 

 

Εικόνα 21: Διαλειτουργικότητα με Πλατφόρμα Διαχείρισης και Διάθεσης Διοικητικής 
Πληροφόρησης Έργων ΚτΠ ΑΕ 

 

 

A.3.13 Ασφάλεια και προστασία των συστημάτων / δεδομένων της 

υποδομής του Κέντρου Δεδομένων 

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

δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: 

- την ασφάλεια των Πληροφοριακών Υποδομών Λογισμικού και Εφαρμογών, του νέου 

Συστήματος (infrastructure software) 

- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που αφορούν 

στην λειτουργία των υποδομών του νέου Συστήματος (infrastructure data) 
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- την προστασία τυχόν προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων στις 

βάσεις δεδομένων της όλης υποδομής (user data, case data, citizen data, relationship 

data κλπ) 

αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-

διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται. 

 

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

Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: 

- το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 

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

2774/99) 

- τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

- τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

- τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

- τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα 

 

τα οποία θα περιλαμβάνονται στο «Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια και προστασία των 

συστημάτων και των δεδομένων της υποδομής των Κέντρων Δεδομένων» που θα παραδοθεί 

από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων 

και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. 

Ο Ανάδοχος, στην πρόταση του, θα πρέπει να διατυπώσει τη μεθοδολογία ανάλυσης και 

αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας που άπτονται των παραπάνω ζητημάτων, 

περιγράφοντας τους μηχανισμούς ελέγχου και τις τεχνολογικές λύσεις που περιέχονται στην 

προτεινόμενη λύση. 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να γίνει καταγραφή των εξής: 

- Καταγραφή Απαιτήσεων Συμμόρφωσης με Θεσμικό, Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, 

- Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της Διαχείρισης της Ασφάλειας, 

- Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, 

- Ανάλυση Απειλών, 

- Ανάλυση Αδυναμιών (αρχιτεκτονικής, οργανωτικών), 

- Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων, 

- Ανάπτυξη Πολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριών, 

- Ανάπτυξη Διαδικασιών Ασφάλειας, 

- Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (Security Metrics), 

- Ανάλυση Απόκλισης από τα πρότυπο ISO27001, 

- Σύνταξη Αίτησης Προς Εξωτερικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης – εφόσον 

αποφασίσει ο Φορέας Λειτουργίας να προχωρήσει σε πιστοποίηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να εκτελέσει τις 

κατάλληλες δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίσει ότι η προσφερόμενη λύση στο σύνολο της 

(λογισμικό, εφαρμογές, παραμετροποίηση, ρυθμίσεις, διαδικασίες κλπ) και πιο συγκεκριμένα 

ο τρόπος παροχής των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών υπηρεσιών του έργου (βλ. A.3.2), δεν 
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εισάγει κανένα επιπρόσθετο μη αντιμετωπίσιμο κίνδυνο ασφάλειας για τα εικονικά συστήματα 

(virtual machines) και τα δεδομένα (operation data) των υποσυστημάτων του έργου, 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της 

διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών 

που διακινούνται εντός του νέου Συστήματος, αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό 

και συστηματικό τρόπο - τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες οι 

οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και 

υποδομών, στο βαθμό που αυτή μπορεί να διασφαλιστεί στα πλαίσια του παρόντος έργου 

από το υπό προμήθεια λογισμικό, εφαρμογές και υπηρεσίες.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα 

τη διεξαγωγή δοκιμών ασφάλειας στα έτη υποχρεωτικής εγγύησης, τα συμπεράσματα των 

οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο ο οποίος και υποχρεούται να προβεί στις 

όποιες διορθωτικές ενέργειες υποδειχθούν. 

 

 

A.3.14 Επεκτασιμότητα – Κλιμάκωση Λύσης 

Οι υπό προμήθεια υποδομές αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα, του οποίου οι απαιτήσεις και 

λειτουργίες αναμένεται να διογκωθούν στο μέλλον καθώς θα προστίθενται διαρκώς 

περισσότερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes), ιδιαίτερα όσον αφορά την 

υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ που θα απαιτεί. Δεδομένου του μεγέθους της επένδυσης 

που γίνεται με το παρόν έργο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα επίπεδο επεκτασιμότητας 

και κλιμάκωσης που θα επιτρέψει την αξιοποίηση της σημερινής επένδυσης σε βάθος χρόνου 

διατηρώντας το μελλοντικό κόστος αναβάθμισης σε λογικά πλαίσια. 

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός των συστημάτων έτοιμου λογισμικού και των 

εφαρμογών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη 

προοδευτική αύξηση των παρεχόμενων πόρων ανάλογα με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 

των συνεργαζόμενων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη λύση του Αναδόχου θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες κλιμάκωσης που θα παρέχονται από τις υποδομές 

ιδιωτικού νέφους (private cloud) του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης 

κυρίως μέσω δυνατοτήτων οριζόντιας κλιμάκωσης (scale-out), δηλαδή με την προσθήκη 

πανομοιότυπων κόμβων (virtual machines) στο επίπεδο (παρουσίασης, εφαρμογής κλπ) που 

τους χρειάζεται περισσότερο κάθε φορά.  

Το γεγονός ότι οι υποδομές του Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες θα 

φιλοξενούνται στο Datacenter της Δημόσιας Διοίκησης σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι 

πλήρως επεκτάσιμες και εύκολα κλιμακώσιμες (scalable) έτσι ώστε απεριόριστο πλήθος 

φορέων να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, με κατάλληλη παραμετροποίηση, τις εφαρμογές 

και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν.  
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A.3.15 Ανοικτά Πρότυπα 

Η γενική φιλοσοφία της υλοποίησης των συστημάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες 

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

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

και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

 

 την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 

εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών 

 τη διαδικτυακή ή άλλη συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα 

 την φορητότητα (portability) των εφαρμογών 

 την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές 

στη δομή και τη φιλοσοφία 

 την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και όσον αφορά την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών 

(τυποποιημένων και μη) του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει: 

 

 Αρθρωτή ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογισμικού, 

 Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων διαλειτουργικότητας, όπως για 

παράδειγμα οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την τυποποιημένη επικοινωνία 

με τρίτα υπολογιστικά συστημάτα 

 Για τα υποσυστήματα εξωστρεφών Υπηρεσιών, υλοποίηση βασισμένη σε αρχιτεκτονική 

τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το 

επίπεδο των παρουσίασης, το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής και το επίπεδο των 

δεδομένων. 

 

 

A.3.16 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης 

Ως Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) ορίζεται η περίοδος, με έναρξη την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια ένα (1) έτος.  

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης για το σύνολο του Έργου είναι έως την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Για την ένταξη των επιπλέον υπηρεσιών υποστήριξης (service processes) που γίνει σταδιακά, 

καθώς και για υποστήριξη σε τυχόν συμβάντα ασφάλειας, ο Ανάδοχος θα παρέχει επιπλέον 

των παραπάνω για κάθε έτος εγγύησης / συντήρησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, έξι (6) 

ανθρωπομήνες πιστοποιημένων στα προσφερόμενα προϊόντα στελεχών. Οι υπηρεσίες αυτές 
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αφορούν συνολικά τα προσφερόμενα προϊόντα και δύνανται να ζητηθεί μα δοθούν επί τόπου 

στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής / Φορέα Λειτουργίας. 

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει 

με τη λήξη της ΠΕΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας Λειτουργίας, να υπογράψει 

Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και 

με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του 

 

 Σημείωση 1: Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο 

Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το 

σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών. 

 Σημείωση 2: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

 

 

A.3.16.1 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης παρέχονται με αυστηρό καθεστώς Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών που περιγράφεται στην παρ. A.3.16.3 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου 

Υπηρεσιών - Ρήτρες και αφορούν στο σύνολο του Έργου και είναι αυτές που περιγράφονται 

στην παρ. A.3.16.2 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:  

Τα ελάχιστα Παραδοτέα της Περιόδου Εγγύησης είναι αυτά που περιγράφονται στην παρ. 

A.3.16.2 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης. 

 

A.3.16.2  Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού (Διορθωτικής/Προληπτικής), 

 Υπηρεσίες Συντήρησης Έτοιμου Λογισμικού (Διορθωτικής/Προληπτικής), 

 Υπηρεσίες Συντήρησης Εφαρμογών (Διορθωτικής/Προληπτικής), και 

 Υπηρεσίες Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης 

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται από πιστοποιημένους για κάθε προϊόν μηχανικούς. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Αφορά στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού.  
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- Προληπτική συντήρηση λογισμικού με την οποία πρέπει να διενεργούνται σε μηνιαία 

βάση από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις (administration tasks, 

fine tuning κλπ) καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι μέσω των εργαλείων αναφορών και 

προειδοποιήσεων που προσφέρει η κάθε πλατφόρμα (πχ logs, events, alerts κλπ), ώστε 

να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα. 

- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 

ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 

προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική 

επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου 

όπως προβλέπεται στην παρ. A.3.16.3 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

- Παράδοση – εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

- Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραμετροποιημένων τμημάτων, 

προσαρμογών, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις – όπου 

απαιτηθεί. 

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων λογισμικού. 

- Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Παγίων Έργων (Asset Management System) της ΚτΠ 

Α.Ε. από τον Ανάδοχο. 

- Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) της 

ΚτΠ Α.Ε. από τον Ανάδοχο. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Αφορά στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας των custom εφαρμογών του Έργου.  

- Προληπτική συντήρηση εφαρμογών με την οποία πρέπει να διενεργούνται σε μηνιαία 

βάση από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις (administration tasks, 

fine tuning κλπ) καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι μέσω των εργαλείων αναφορών και 

προειδοποιήσεων που προσφέρει το κάθε υποσύστημα (πχ logs, events, alerts κλπ), 

ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα. 

- Εντοπισμός ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 

ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία (βλ. παρ. A.3.16.3) εφόσον 

αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης 

και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου 

χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. A.3.16.3, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

ρήτρες. 

- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 

ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία (βλ. παρ. A.3.16.3), εφόσον 

αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης 

και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου 
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χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. A.3.16.3, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

ρήτρες. 

- Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων εφαρμογών, μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

- Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, μετά 

από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις 

εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές 

χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας.  

- Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραμετροποιημένων τμημάτων, 

προσαρμογών, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις – όπου 

απαιτηθεί. 

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων λογισμικού. 

- Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Παγίων Έργων (Asset Management System) της ΚτΠ 

Α.Ε. από τον Ανάδοχο. 

- Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) της 

ΚτΠ Α.Ε. από τον Ανάδοχο. 

 

Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά το προσφερόμενο λογισμικό (τυποποιημένο και εφαρμογές) 

η αποκατάσταση τυχόν βλάβης/δυσλειτουργίας δύναται να γίνει με την παροχή προσωρινής 

λύσης (work-around) ενώ η «πλήρης αποκατάσταση» της βλάβης/δυσλειτουργίας δύναται να 

γίνεται σε δεύτερο χρόνο με την παροχή bug-fix patch/release βάσει του συμφωνημένου 

χρονοπρογραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, η «προσωρινή λύση» για να γίνει 

αποδεκτή θα πρέπει να αποκαθιστά πλήρως το επιχειρησιακό ή τεχνικό πρόβλημα που είχε 

δημιουργηθεί. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Πιλοτικής Λειτουργίας (βλ. A.4.2.8) και Περιόδου Εγγύησης (βλ. A.3.16.1), και στην 

περίπτωση υπογραφής Σύμβασης Συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου 

Συντήρησης (βλ. A.3.16.2). 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

Συστήματος, η ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες δυσλειτουργιών και η 

αποκατάστασή τους, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. 

 

- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας τηλεφωνικού και Web help-desk 

- On-site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 

απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (τηλεφωνικό help-desk), 

πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.   

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:  
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Περίοδος Συντήρησης – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Συχνότητα υποβολής Περιγραφή Παραδοτέου  

Κάθε τρεις (3) μήνες 

 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών Διορθωτικής Συντήρησης 

συνόλου Συστημάτων Έργων:  

- Πλήρης καταγραφή των συμβάντων και των ενεργειών 

Διορθωτικής Συντήρησης Έτοιμου Λογισμικού 

(επικαιροποίηση μέσω του ticketing της ΚτΠ ΑΕ) 

- Πλήρης καταγραφή των συμβάντων και των ενεργειών 

Διορθωτικής Συντήρησης Εφαρμογών (επικαιροποίηση μέσω 

του ticketing της ΚτΠ ΑΕ) 

- Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμός αναλωσίμων υλικών 

(επικαιροποίηση μέσω του Asset Manager της ΚτΠ ΑΕ) που 

χρησιμοποιήθηκαν και που αντικατέστησαν προβληματικό 

εξοπλισμό 

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων 

ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου 

λογισμικού και εφαρμογής/ών 

- Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου 

λογισμικού και εφαρμογής/ών 

- Έκθεση αξιολόγησης περιόδου αναφοράς με: 

o προτάσεις βελτίωσης διαδικασιών κλπ προς αποφυγή 

παρόμοιων με αυτά της περιόδου αναφοράς 

προβλημάτων 

o μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των 

εκπεφρασμένων στόχων του Φορέα Λειτουργίας. 

Κάθε μήνα 

 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης 

Έτοιμου Λογισμικού 

- Αποτελέσματα ελέγχων 

- Τεκμηρίωση ρυθμίσεων, πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων  

- Έκθεση αξιολόγησης περιόδου αναφοράς με προτάσεις 

βελτίωσης διαδικασιών κλπ προς αποφυγή παρόμοιων με 

αυτά της περιόδου αναφοράς πιθανών προβλημάτων. 

Κάθε μήνα 

 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης 

Εφαρμογών 

- Αποτελέσματα ελέγχων 

- Τεκμηρίωση ρυθμίσεων, πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων  

- Έκθεση αξιολόγησης περιόδου αναφοράς με προτάσεις 

βελτίωσης διαδικασιών κλπ προς αποφυγή παρόμοιων με 

αυτά της περιόδου αναφοράς πιθανών προβλημάτων. 
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Κάθε μήνα 

 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 

- Πλήρης καταγραφή συμβάντων και διορθωτικών ενεργειών 

που έλαβαν χώρα (τεκμηρίωση μέσω του ticketing της ΚτΠ 

ΑΕ) 

- Τεκμηρίωση οδηγιών ή/και νέων βέλτιστων πρακτικών προς 

αποφυγήν παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. 

 

Κάθε  εξάμηνο  

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών καλής λειτουργίας:  

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει μία φορά τον χρόνο 

τουλάχιστον, τις υπηρεσίες που ακολουθούν, χωριστά για 

κάθε προϊόν που αποτελεί μέρος της κεντρικής λύσης: 

o Ανάλυση των δεδομένων του συστήματος, με σκοπό 

την έγκαιρη πρόληψη προβλημάτων λειτουργικότητας 

και ασφάλειας (audit services).  

 

Κάθε έτος 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών καλής λειτουργίας:  

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει μία φορά τον χρόνο 

τουλάχιστον, τις υπηρεσίες που ακολουθούν, χωριστά για 

κάθε προϊόν που αποτελεί μέρος της κεντρικής λύσης: 

o Παρακολούθηση και προτάσεις βελτιστοποίησης του 

συστήματος.  

o Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμισης των εκδόσεων 

του σχετικού λογισμικού που θα βελτιώσουν την 

λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος. 

 

 

A.3.16.3 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 ΒΛΑΒΗ: μη αναστρέψιμη ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού του 

έργου. Η ζημιά αυτή επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του 

εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση την ποιότητα των υπηρεσιών του νέου 

Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες. 

 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: μη αναστρέψιμη ζημιά σε πλεονάζον συστατικό διακριτής μονάδας 

λογισμικού, η οποία δεν επηρεάζει άμεσα ούτε την διαθεσιμότητα ούτε την απόδοση 

της μονάδας και κατ’ επέκταση δεν επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών του 

νέου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 Απαιτούμενη διαθεσιμότητα είναι 99,75%.  
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Η προληπτική συντήρηση και τυχόν αναβαθμίσεις του λογισμικού της Κατηγορίας Α θα 

πρέπει να γίνονται σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή 

(planned downtime) και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το συμφωνημένο 

χρονοπρογραμματισμό, διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος μη διαθεσιμότητας 

(unplanned downtime).  

 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

100 * (ΑΧΛ - ΧΒ) 

ΑΧΛ 

όπου: 

 Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι 730,50 ώρες/μήνα και υπολογίζεται ως 

εξής: 365,25ημέρες X 24ώρες = 8.766ώρες / 12μήνες = 730,50ώρες/μήνα. 

Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται διάκριση σε εργάσιμες ή μη ώρες. 

 Ο Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας (ΑΧΛ) αποτελεί ποσοστό του χρονικού 

διαστήματος αναφοράς και προκύπτει από την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του 

λογισμικού – όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, και παρακολουθείται σε μηνιαία 

βάση.  

 Χρόνος Βλάβης (ΧΒ) είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ΒΛΑΒΗΣ 

μέχρι την αποκατάστασή αφαιρώντας τον Αποδεκτό Χρόνο Βλάβης (παρακάτω).  

 Χρόνος Δυσλειτουργίας (ΧΔ) είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μέχρι την αποκατάστασή της.  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Για τις ΒΛΑΒΕΣ στοιχείων θα ειδοποιούνται τεχνικοί που θα έχουν προκαθορισθεί για το 

σκοπό αυτό, ενώ η σχετική αναγγελία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή/και FAX, 

Email, SMS κλπ. Ο μηχανισμός υποστήριξης του Αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνει 

χρήση της εφαρμογής ticketing (υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων) της Αναθέτουσας 

Αρχής, μέσω της οποίας θα λαμβάνει τις σχετικές ειδοποιήσεις και στην οποία θα τεκμηριώνει 

την ανταπόκριση του. 

Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση ΒΛΑΒΗΣ με παρουσία τεχνικού (όπου απαιτείται) 

θα πρέπει να είναι έγκαιρη ώστε η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος να έχει 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω όριο, τα οποία και καθορίζουν τον Αποδεκτό Χρόνο 

Βλάβης: 

 τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας εφόσον η ειδοποίηση έγινε από 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00πμ μέχρι 18:00μμ. 

 το αργότερο στις 08:00πμ της επόμενης ημέρας εφόσον η αναγγελία έγινε εκτός των 

ανωτέρω ημερών και ωρών. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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Για τις ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στοιχείων θα ειδοποιούνται τεχνικοί που θα έχουν προκαθορισθεί 

για το σκοπό αυτό, ενώ η σχετική αναγγελία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή/και 

FAX, Email, SMS κλπ. Ο μηχανισμός υποστήριξης του Αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να 

κάνει χρήση της εφαρμογής ticketing (υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων) της 

Αναθέτουσας Αρχής, μέσω της οποίας θα λαμβάνει τις σχετικές ειδοποιήσεις και στην οποία 

θα τεκμηριώνει την ανταπόκριση του. 

Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με παρουσία τεχνικού (όπου 

απαιτείται) θα πρέπει να είναι έγκαιρη ώστε η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος (πχ. 

αντικατάσταση στοιχείου και θέση του σε πλήρη παραγωγική λειτουργία) να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο στις 08:00πμ της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η 

αναγγελία έγινε εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών από την στιγμή της αναγγελίας. 

 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

Τυχόν υπερβάσεις του αποδεκτού ορίου ΧΡΟΝΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα θεωρείται 

ως χρόνος εκτός λειτουργίας (μη διαθεσιμότητας). Η διαθεσιμότητα θα παρακολουθείται 

σε μηνιαία βάση. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,05% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου. 

 0,5% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης του έργου. 

 

Το όριο στην επιβολή ρητρών λόγω υπερβάσεων του αποδεκτού ορίου ΧΡΟΝΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ή 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ισούται με το μηνιαίο τίμημα αμοιβής του Αναδόχου, το οποίο προκύπτει: 

 από τον λόγο του συνολικού συμβατικού τιμήματος- εξαιρουμένου του ποσού της 

συντήρησης, διαιρούμενο με το εικοσιτέσσερα (όσοι και οι μήνες του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου) - εφόσον η υπέρβαση έχει γίνει πριν την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου, ή 

 από τον λόγο του συνολικού συμβατικού τιμήματος της συντήρησης διαιρούμενο με 

το σύνολο των προσφερόμενων μηνών Εγγύησης εφόσον η υπέρβαση έχει γίνει μετά 

την Οριστική Παραλαβή του Έργου και έχει προσφερθεί μεγαλύτερη από την 

ελάχιστη ζητούμενη Εγγύηση. 

  

Το εγγυημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ισχύει για τις περιόδους Πιλοτικής 

Λειτουργίας (βλ. A.4.2.8), Εγγύησης και Συντήρησης (βλ. A.3.16). 

 

Επιπρόσθετες ρήτρες ανεξαρτήτου Κατηγορίας της Μονάδας 

 Αν μια μονάδα είναι μη διαθέσιμη (σε ΒΛΑΒΗ ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για χρονική περίοδο 

άνω των 72 ωρών αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των ως άνω 

αναφερόμενων ρητρών, δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα 

συντήρησης για την μονάδα αυτή, καθώς και για τα υποσυστήματα που εξαρτώνται 

λειτουργικά από αυτήν. 
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A.3.16.4 Διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας (planned 

downtime) 

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 

προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η 

επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών όλων ή μέρους των ψηφιακών 

Υπηρεσιών του έργου (planned downtime), τόσο κατά την υλοποίηση του έργου, όσο και 

κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή όλων ή μέρους των ψηφιακών Υπηρεσιών του 

έργου (planned downtime) από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον επτά (7) 

ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στον Φορέα Λειτουργίας, και θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται κατάλληλα.  

Σχετικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται και σε όλες τις εξωστρεφείς 

διεπαφές ψηφιακών Υπηρεσιών (πχ. κανάλι Web) με ευθύνη του Αναδόχου. Το ή τα 

μηνύματα θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμα – τόσο κατά το περιεχόμενο όσο και 

κατά την εμφάνιση, και θα εγκρίνονται από τον Φορέα Λειτουργίας. 

 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή όλων ή μέρους των ψηφιακών Υπηρεσιών του 

έργου (planned downtime) θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει ρητά συμφωνηθεί 

μεταξύ των δύο μερών. 

 Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής όλων ή μέρους των ψηφιακών 

Υπηρεσιών του έργου (planned downtime) θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο 

μερών. 

 Η χρονική περίοδος απώλειας όλων ή μέρους των ψηφιακών Υπηρεσιών του έργου 

που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή (planned downtime) δεν θα 

υπολογίζεται στη μέτρηση του κριτηρίου ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

 Κατά την διάρκεια κάθε προγραμματισμένης διακοπής όλων ή μέρους των ψηφιακών 

Υπηρεσιών του έργου (planned downtime) από τον Ανάδοχο, όλες οι διεπαφές 

ψηφιακών Υπηρεσιών (πχ. κανάλι Web) με ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε αιτήματα πελατών (clients) - πχ. Web browsers, με σχετικές 

σελίδες ανακοινώσεων μη διαθεσιμότητας της ή των Υπηρεσιών και μια εκτίμηση για 

την επαναφορά τους σε λειτουργία. Το ή τα μηνύματα θα πρέπει να είναι 

παραμετροποιήσιμα και θα εγκρίνονται από τον Φορέα Λειτουργίας. Στην αντίθετη 

περίπτωση, και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητά εξαίρεση από τον Φορέα 

Λειτουργίας, η χρονική διάρκεια απώλειας όλων ή μέρους των ψηφιακών Υπηρεσιών 

του έργου (planned downtime) θα θεωρείται ως ΒΛΑΒΗ. 

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής όλων ή μέρους των 

ψηφιακών Υπηρεσιών του έργου (planned downtime) υπερβεί την προσυμφωνημένη χρονική 

διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια 

απώλειας όλων ή μέρους των ψηφιακών Υπηρεσιών του έργου θα θεωρείται ως ΒΛΑΒΗ. 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 91 από 269 

 

 

 

A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος: 

 έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, 

 λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη συνεργασία του με το προσωπικό της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, 

 λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που 

απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

 αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός 

διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική 

προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου. 
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A.4.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ειδικότερα η περιγραφή 

του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής: 

 

Φάση 

Ενδεικτική 
διάρκεια 

υλοποίησης 
Φάσης 

Μέγιστη 
διάρκεια 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Προϋπόθεση έναρξης – διάρκεια Φάσης 

ΦΑΣΗ Α1 3 μήνες 3 μήνες Μελέτη Εφαρμογής Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ Α2 9 μήνες 9 μήνες 
Μελέτη αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και 

τροποποίησης υφιστάμενων τρίτων συστημάτων 
Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ Α3 4 μήνες 5 μήνες Μελέτη μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών Έναρξη με την παραλαβή της Α2’ Φάσης 

ΦΑΣΗ Β1 6 μήνες 9 μήνες Υλοποίηση Συστήματος Έναρξη με την παραλαβή της Α1’ Φάσης 

ΦΑΣΗ Β2 6 μήνες 8 μήνες Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών Έναρξη με την παραλαβή της Α1’ Φάσης 

ΦΑΣΗ Γ 9 μήνες 11 μήνες Ένταξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Έναρξη με την παραλαβή της Α1’ Φάσης 

ΦΑΣΗ Δ 2 μήνες 2 μήνες Δοκιμαστική Λειτουργία Έναρξη με την παραλαβή της Α2’, Β’, Γ’ Φάσης 

ΦΑΣΗ Ε 10 μήνες 10 μήνες Πιλοτική Λειτουργία (24x7x365) Έναρξη με την παραλαβή της Α3’, Δ’ Φάσης 
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Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου. 
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A.4.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου  

Όσον αφορά την μεθοδολογία υλοποίησης (program και project management, διαδικασίες 

ποιότητας, work breakdown structure, risk και issue management κλπ), στην πρόταση του ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσεγγίσει την πρόκληση του παρόντος έργου, το οποίο είναι 

ομολογουμένως αρκετά πολύπλοκο, με τέτοιο τρόπο ώστε να βασίζεται στις κάτωθι κύριες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις: 

 Συντόμευση χρόνου εμφάνισης αναμενόμενων αποτελεσμάτων (τέλος 12ου μήνα) μέσω της 

χρήσης παράλληλων δραστηριοτήτων όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και μέσω της 

βέλτιστης διαχείρισης κινδύνων με σκοπό την πρόληψη/αποφυγή της μετουσίωσης τους σε 

προβλήματα.  

 Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών τόσο στο επίπεδο της διαχείρισης της δράσης (π.χ. 

διαχείριση ανθρώπων, επικοινωνία, WBS κα) αλλά και στο επίπεδο επιλογής και υλοποίησης 

της τεχνολογίας (π.χ. διεθνή best practices, υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις κλπ). 

Οι φάσεις του Έργου, το αντικείμενο τους και τα ελάχιστα παραδοτέα που ζητούνται, αναλύονται 

παρακάτω. 

 

 

A.4.2.1 Φάση Α1: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Ψηφιακών 

Υπηρεσιών / Εφαρμογών 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Α1 

Η Φάση A1 ξεκινά με την έναρξη του έργου και έχει μέγιστη διάρκεια τρεις (3) μήνες – βλ. A.4.1 

«Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου». Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης ο Ανάδοχος θα κάνει 

εκτίμηση και ιεράρχηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου 

και θα εκπονήσει λεπτομερές πλάνο υλοποίησης έργου με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό 

εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων του όλου έργου. Η Φάση Α1 αποτελεί το βασικό οδηγό 

υλοποίησης του έργου και περιλαμβάνει τα εξής: 

 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο 

σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και 

τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή 

και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 

o Οργανωτικό Σχήμα / Δομή Διοίκησης Έργου 

o Σχέδιο Επικοινωνίας 

o Επικαιροποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου (WBS – Work Breakdown 

Structure) 
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o Διαχείριση Θεμάτων (υποχρεωτική χρήση ή διαλειτουργικότητα με το σχετικό σύστημα της 

Αναθέτουσας Αρχής) 

o Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 

o Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 

o Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 

o Διαχείριση Αλλαγών  

o Διοικητική Πληροφόρηση 

 Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του 

Έργου καθώς και οριοθέτηση - αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου 

 Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με 

τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση-προτεινόμενο σχεδιασμό 

 Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής 

 Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος CRMS (βλ. και A.3.13) 

 Μεθοδολογία και προγραμματισμό παραγωγής περιεχομένου για χρήση στα εξωστρεφή portal 

(self-service provisioning portal, open data portal) του Έργου 

 Μεθοδολογία διασύνδεσης /διαλειτουργικότητας νέων συστημάτων με άλλα υφιστάμενα 

συστήματα (βλ. και A.3.10) 

 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης Κεντρικών Διαχειριστών καθώς και τη 

διαδικασία πιστοποίησης τους, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες 

προσαρμογές 

 Πλάνο προοδευτικής μετάπτωσης λειτουργίας από την Φάση Δοκιμαστικής Λειτουργίας στην 

Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας του έργου  

 Μετρικές παρακολούθησης προόδου έργου – Μετρικές απόδοσης συστήματος – Μετρικές 

αποδοτικότητας δομών λειτουργίας συστήματος – Μεθοδολογία συλλογής και καταγραφής 

τιμών δεικτών 

 

 

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Α1 

ΦΑΣΗ Α1: Μελέτη Εφαρμογής Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών - 

Παραδοτέα (ελάχιστα): (**) 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Σχέδιο Διαχείρισης και 
Ποιότητας Έργου 
(ΣΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παραπάνω όπως περιγράφονται. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

επικαιροποίηση αν κάποια από τα επιμέρους παραδοτέα 

περιέχονται στη προσφορά του, επισημαίνοντας τα σημεία που 

διαφοροποιούνται. 
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2. Οριστικοποιημένο 
Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων  

 Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικού 

υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

 Τεκμηριωμένη ιεράρχηση ανάλυσης απαιτήσεων, βάσει 

επιχειρησιακών- χρονικών επιταγών και βαθμού 

εφικτότητας υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησης τους 

 Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης για το σύνολο των 

συστημάτων που θα υποστηρίζουν το λογισμικό υποδομής 

και το λογισμικό των ψηφιακών υπηρεσιών   

 Σχέδιο Μετάπτωσης Δεδομένων: Πλήρης οδηγός για τη 

διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων από υπάρχοντα 

συστήματα 

3. Σχεδιασμός 
Αρχιτεκτονικής λύσης 
(Technical Architecture 
& Conceptual Design) 

Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου, την ευρύτερη 

στρατηγική πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Φορέα Λειτουργίας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 

τυποποιήσεις. 

Λειτουργικός Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού Υποδομής 

και Εφαρμογών Λογισμικού 

 

4. Μελέτη Εγκατάστασης 
(Εικονικού) 
Εξοπλισμού 
υπολογιστικής, 
δικτυακής και 
αποθηκευτικής ισχύος 

 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης του κόμβου φιλοξενίας 

των νέων συστημάτων, 

 Εκπόνηση σεναρίων ελέγχου καλής λειτουργίας του 

(εικονικού) εξοπλισμού  

5. Μεθοδολογία και 
Σενάρια Ελέγχου 
Λειτουργίας του 
Συστήματος 

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που 

θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών τόσο του Έργου όσο 

και των επιμέρους Φάσεων του. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 

γίνει εκπόνηση των: 

 αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests) 

 αυτοματοποιημένων δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών 

(system tests)  

 αυτοματοποιημένων δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) 

 αυτοματοποιημένων δοκιμών υψηλής διαθεσιμότητας 

 δοκιμών προσβασιμότητας και ευχρηστίας των εξωστρεφών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (accessibility & usability tests)  

 δοκιμών αποδοχής χρηστών βάσει σεναρίων ελέγχων (user 

acceptance tests) – τα σενάρια αυτά δύναται να  

εμπλουτιστούν από τον Φορέα Λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια των επιμέρους φάσεων του έργου. 

Διευκρινίζεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός των παρακάτω ή 
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άλλων παραμέτρων των ζητούμενων ελέγχων αποτελεί 

αντικείμενο του Παραδοτέου και ως εκ τούτου θα προταθούν 

με ευθύνη του Αναδόχου στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προτεινόμενα μεγέθη και 

εύρος να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη 

ένταση αλλά και εύρος των ελέγχων φόρτου (stress) και 

μονάδων/συστήματος (unit/system) αντίστοιχα. 

6. Πλάνο Ενεργειών για 
την Ασφάλεια και 
προστασία των 
εικονικών συστημάτων 
και των δεδομένων του 
έργου 

- Λίστα σημείων ελέγχου (checklist), η οποία θα περιλαμβάνει 

όλες τις περιοδικές ή μη, χειροκίνητες ή μη ενέργειες/ 

δραστηριότητες κλπ που απαιτούνται από τους κεντρικούς 

διαχειριστές ή/και το προσωπικό ασφάλειας των Κέντρων 

Δεδομένων του Φορέα Λειτουργίας με σκοπό την προστασία 

των εικονικών συστημάτων και των δεδομένων του έργου 

που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του έργου 

- Πολιτική ασφαλείας Πληροφοριακού Συστήματος, 

Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών του Συστήματος CRMS – 

αφορά αποκλειστικά την Δομή λειτουργίας του CRMS 

- Εκπόνηση στρατηγικής και διαδικασιών λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας ανά κατηγορία δεδομένων (δεδομένα database 

servers, application & web servers) – αφορά τα δεδομένα 

υποδομής (infrastructure data) 

- Εκπόνηση στρατηγικής λήψης αντιγράφων ασφαλείας και 

φύλαξη αυτών σε κατάλληλο χώρο, ανά κατηγορία 

δεδομένων (πχ. δεδομένα database servers, application & 

web servers) 

 

7. Σχέδιο 
Διαλειτουργικότητας και 
Διασύνδεσης του νέου 
συστήματος με άλλα 
υφιστάμενα του ίδιου 
Φορέα ή άλλων 
Φορέων 

Σχέδιο Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης του νέου 

συστήματος με άλλα υφιστάμενα του ίδιου Φορέα ή άλλων 

Φορέων (βλ. A.3.10) 

8. Σχέδιο παραγωγής 
περιεχομένου 

Πλήρης οδηγός που αναλύει τις απαιτήσεις παραγωγής και 

επικαιροποίησης του περιεχομένου για χρήση στα εξωστρεφή 

portal του Έργου 

9. Σχέδιο κατάρτισης / 
εκπαίδευσης κεντρικών 
διαχειριστών 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, 

κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα 

δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της 

διαδικασίας πιστοποίησης των κεντρικών διαχειριστών 

10. Μεθοδολογία 
καταγραφής δεικτών 
απόδοσης και δεικτών 

Πλήρες τεύχος τεκμηρίωσης του καθορισμού καθώς και της 

μεθοδολογίας διαρκούς παρακολούθησης και δημοσίευσης των 

δεικτών απόδοσης και αποδοτικότητας του συνόλου της λύσης 
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αποδοτικότητας του 
συνόλου της λύσης και 
των παρεχόμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών 

και των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών 

11. Πλάνο προοδευτικής 
μετάπτωσης 
λειτουργίας από την 
Φάση Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας στην Φάση 
Πιλοτικής Λειτουργίας 
του έργου 

Πλάνο προοδευτικής μετάπτωσης λειτουργίας από την Φάση 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας στην Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας 

του έργου 

 

Στην Φάση αυτή, θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα άλλων παρεμβάσεων/έργων, αναφορικά 

με την αναδιοργάνωση του κράτους, και την διαχείριση των βασικών πληροφοριακών υποδομών 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης – στον βαθμό που θα είναι έτοιμα. 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

A.4.2.2 Φάση Α2: Μελέτη αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και 
τροποποίησης υφιστάμενων τρίτων συστημάτων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Α2 

Η Φάση A2 ξεκινά με την έναρξη του έργου και έχει μέγιστη διάρκεια εννέα (9) μήνες – βλ. A.4.1 

«Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου». Κύριος στόχος του έργου είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση 

φυσικών και νομικών προσώπων. Σημείο κλειδί στις συναλλαγές των προσώπων με την δημόσια 

διοίκηση που προκύπτουν θα αποτελεί το CRMS του έργου. Προϋπόθεση τούτου αποτελεί η 

επικοινωνία / συνεργασία πλήθους δημοσίων φορέων (στελέχη / συστήματα) – όσοι εμπλέκονται 

(actors) σαν είσοδοι στις εκάστοτε υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes). Κατά την διάρκεια 

αυτής της φάσης ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα σύνολο μελετών που απώτερο σκοπό θα έχουν τον 

προσδιορισμό του τρόπου οργάνωσης και συνεργασίας όλων των κύριων εμπλεκόμενων του έργου 

(συστήματα, φορείς κοκ) ώστε να εξασφαλιστεί η στοχοθεσία του έργου. Η ανάλυση που θα γίνει 

θα πρέπει να είναι σε βάθος και να περιλαμβάνει το επίπεδο της στρατηγικής θεώρησης καθώς και 

όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε τακτικό επίπεδο από τις 

δομές υλοποίησης του έργου. 

Απώτερος στόχος παραμένει η εύρυθμη επιχειρησιακή και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των 

κύριων εμπλεκόμενων (συστήματα, άνθρωποι, διαδικασίες) όσο και η βέλτιστη τήρηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση των αναγκαίων δεδομένων που αφορούν αιτήματα ενδιαφερομένων 

μέσα από τη λογική παρακολούθησης επιχειρηματικών διαδικασιών εξυπηρέτησης (service business 
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processes) αλλά και την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας μέσα από την αναζήτηση στοιχείων 

από άλλα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (authoritative sources).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το μελετητικό έργο αυτής της Φάσης είναι απαραίτητο να 

προσδιορίσει τον βέλτιστο τρόπο: 

 Υποδοχής των αιτημάτων είτε αυτά γίνονται μέσω ενός εκ των τριών βασικών καναλιών 

επικοινωνίας (το τηλεφωνικό, της φυσικής παρουσίας, το ηλεκτρονικό) ή μέσω των front-

desk των συνεργαζόμενων Φορέων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν καθώς επίσης και 

δεδομένου ότι όλα αυτά τα κανάλια μπορούν δυνητικά να παρέχουν υπηρεσίας 

αυτοεξυπηρετούμενες (self-service) ή επικουρούμενες από agents (assisted), 

 Διεκπεραίωσης των αιτημάτων, 

 Διασύνδεσης ή/και διαλειτουργικότητας ή/και επέκτασης ή/και τροποποίησης των 

υφιστάμενων συστημάτων back-office ή συστημάτων CRM που υπάρχουν σε 

συνεργαζόμενους Φορείς με το Σύστημα CRMS του έργου, συμπεριλαμβανομένων: του 

υφιστάμενου συστήματος back-office των ΚΕΠ, των υποστηρικτικών συστημάτων της 

διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ, τυχόν back-office συστημάτων ή/και συστημάτων CTI που 

υποστηρίζουν το τηλεφωνικό κανάλι. 

 Παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή τον σαφή 

προσδιορισμό δεικτών παρακολούθησης απόδοσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

government performance metrics). Αυτοί οι δείκτες θα είναι τόσο επιχειρησιακοί όσο και 

τεχνολογικοί (business and operational performance metrics) έτσι ώστε η παρακολούθηση 

τους να καθιστά δυνατή την συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας κάθε μίας από τις 

προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) – τόσο σε 

τεχνολογικό επίπεδο, πχ. κατανάλωση πόρων, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, πχ. χρόνοι 

διεκπεραίωσης, όγκοι συναλλαγών/ υποθέσεων, αξιολογήσεις κοινού, επιβάρυνση 

συναλλασσόμενων, επιβάρυνση δημοσίου κοκ. 

 

Τα παραδοτέα της Φάσης Α2 αποτελούν βασικό οδηγό υλοποίησης του έργου και θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Κωδικοποίηση όλης της απαραίτητης πληροφορίας η οποία σχετίζεται με τις παρεχόμενες 

διαδικασίες – υπηρεσίες και η οποία δεν εμφανίζεται στο back-office των ΚΕΠ καθώς και 

εμπλουτισμός και αναδιαμόρφωση υπαρχόντων κωδικολογιών και μεταδεδομένων καθώς και 

ενδεχόμενη τροποποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών που εμφανίζονται στο Ληξιαρχείο 

Διαλειτουργικότητας του ΕΡΜΗ. 

 Αναγνώριση θεμάτων τα οποία αφορούν τόσο θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα καλύπτουν 

κρίσιμα θέματα όπως α) η ανταλλαγή δεδομένων (καλύπτοντας θέματα ασφάλειας δεδομένων, 

καθορισμού διάρκειας τήρησης των δεδομένων) κατ’ ελάχιστον 

o μεταξύ του back-office των ΚΕΠ και του κεντρικού CRMS του έργου,  

o μεταξύ του ΕΡΜΗ και του κεντρικού CRMS του έργου, 
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o μεταξύ του κεντρικού CRMS του έργου και των back-office των συνεργαζόμενων 

Φορέων (στα πλαίσια των ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης), αλλά και  

o μεταξύ του κεντρικού CRM S του έργου και των CRM των συνεργαζόμενων Φορέων 

(στα πλαίσια των ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης), καθώς και  

και β) αλλαγές όπως π.χ. θέματα απλούστευσης. 

 Καθορισμός και κωδικοποίηση του είδους της πληροφορίας η οποία θα ανταλλάσσεται μεταξύ 

των στοιβών εξυπηρέτησης (stacks), δηλαδή των επιχειρησιακών δομών και των τεχνολογικών 

δομών, κατ’ ελάχιστον των παραπάνω εμπλεκόμενων. Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει 

θέματα δημιουργίας κωδικολογιών αλλά και αποστολή δεδομένων τα οποία ενδεχομένως να 

φέρουν ψηφιακές υπογραφές. Επίσης πραγματεύεται και την σημασιολογική διάσταση της 

διαλειτουργικότητας. Στόχος εδώ πρέπει να αποτελέσει η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

συστημάτων για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της ανταλλαγής 

πληροφορίας μεταξύ εμπλεκόμενων συστημάτων.  

 Ανάλυση και σχεδιασμός όλων των αναγκαίων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, τόσο σε 

επιχειρησιακό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή η διάφανη εξυπηρέτηση 

συναλλασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων σε όλο το εύρος του τρικαναλικού 

συστήματος. Κατ’ ελάχιστον, οι εμπλεκόμενοι που θα εξεταστούν θα πρέπει να καλύπτουν την 

υφιστάμενη κατάσταση που αποτυπώνεται παραπάνω και στην παρούσα Διακήρυξη. 

 Προσδιορισμός αναγκαίων αναβαθμίσεων / επεκτάσεων / τροποποιήσεων στα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα των κύριων εμπλεκόμενων, πχ.  

 Τη καταγραφή όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων για την επικοινωνία κατ’ ελάχιστον των 

παραπάνω εμπλεκόμενων με το κεντρικό CRMS. 

 Εντοπισμός νέων διαδικασιών προς υλοποίηση τα οποία προκύπτουν ότι είναι καθοριστικής 

σημασίας για την αποτελεσματική χρήση του CRMS. 

 Μελέτες για οργανωτικά θέματα των κατ’ ελάχιστον των παραπάνω κύριων εμπλεκόμενων για 

την βέλτιστη λειτουργία και συνεργασίας τους με / χρήσης του νέου πολιτο-κεντρικού 

συστήματος εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος (ΚΕΠ, τηλεφωνικό 

κέντρο, φορέας λειτουργίας του διαδικτυακού καναλιού). 

 Μελέτες για οργανωτικά θέματα των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σε σχέση με 

το νέο πολιτο-κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης. 

 Μελέτες για την οργάνωση της λειτουργία του Τηλεφωνικού κέντρου σε σχέση με το νέο 

πολιτο-κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης. 

 

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Α2 

ΦΑΣΗ Α2: Μελέτη αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και τροποποίησης 

υφιστάμενων τρίτων συστημάτων - Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Υφιστάμενη κατάσταση  

Διαδικασίες: 

 Συλλογή και τεκμηρίωση υφιστάμενων καταγραφών / 

μελετών που έχουν γίνει, αναφορικά με τις διαδικασίες που 
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παρέχονται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή από τους 

Δημόσιους Φορείς. Η συλλογή αυτή των μελετών θα 

συμπληρωθεί με έρευνα στους φορείς για τους οποίους δεν 

υπάρχει σχετική πληροφορία. 

 Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση των 

υφιστάμενων διαδικασιών σε κάθε φορέα. Αξιολόγηση των 

διαδικασιών τουλάχιστον ως προς τον βαθμό εγκυρότητας 

τους, τη χρήση τους, το κόστος λειτουργίας τους, την αξία 

προς φυσικά / νομικά πρόσωπα, την αποτελεσματικότητα 

τους. Η ανάλυση που θα γίνει θα πρέπει να είναι υπό το 

πρίσμα του πολιτο-κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης 

πολιτών και της στοχοθεσίας του έργου.  Η παραπάνω 

πληροφορία ζητείται να κατηγοριοποιηθεί με κατάλληλα 

κριτήρια όπως π.χ. πολύ-εισοδικές διαδικασίες που απαιτούν 

δεδομένα από τον ίδιο ή και από άλλους φορείς, βαθμός 

ηλεκτρονικοποίησης της κάθε διαδικασίας κοκ. 

 

Κανάλια: 

 Συλλογή και τεκμηρίωση δεδομένων (άνθρωποι, 

συστήματα, διαδικασίες)  σχετικά με υφιστάμενα 

τηλεφωνικά κέντρα του Δημόσιου Τομέα  που λειτουργούν 

και παρέχουν υπηρεσίες call center. 

 Συλλογή και τεκμηρίωση δεδομένων (άνθρωποι, 

συστήματα, διαδικασίες)  σχετικά με υφιστάμενα 

ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης φυσικών / νομικών 

προσώπων του δημοσίου τηλεφωνικά που λειτουργούν και 

παρέχουν υπηρεσίες - κατ’ ελάχιστον της διαδικτυακής 

πύλης ΕΡΜΗΣ. 

 Συλλογή και τεκμηρίωση δεδομένων (άνθρωποι, 

συστήματα, διαδικασίες)  σχετικά με υφιστάμενα κανάλια 

φυσικής εξυπηρέτησης φυσικών / νομικών προσώπων του 

δημοσίου τηλεφωνικά που λειτουργούν και παρέχουν 

υπηρεσίες - κατ’ ελάχιστον των σημείων εξυπηρέτησης 

ΚΕΠ. 

 

Στα πλαίσια του παραδοτέου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα άλλων παρεμβάσεων/έργων, αναφορικά με την 

αναδιοργάνωση του κράτους, και την διαχείριση των βασικών 

πληροφοριακών υποδομών των φορέων της Κεντρικής / 

Γενικής Κυβέρνησης – στον βαθμό που θα είναι έτοιμα. 

2. Μελέτη για Εφαρμογή 
Διαδικασιών και 
Θεσμικές Αλλαγές 

 Μελέτη ενδεχόμενων απλουστεύσεων οι οποίες 

προκύπτουν από την καταγραφή των διαδικασιών των 

συνεργαζόμενων φορέων, τον εντοπισμό συνεργιών στην 
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λειτουργία των κύριων εμπλεκόμενων και παρωχημένης ή 

επαναλαμβανόμενης πληροφορίας με στόχο την αλλαγή 

στη νομοθεσία και την δημιουργία των κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων (ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή 

τους σε όποιον από τους παραπάνω κύριους εμπλεκόμενους 

απαιτείται) - ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διαλειτουργικότητα 

μεταξύ υπαρχόντων συστημάτων και τη μεταξύ τους 

ανταλλαγή πληροφορίας και υπηρεσιών. Η προτεινόμενη 

μελέτη θα εξετάσει ανασχεδιασμό διαδικασιών αλλά θα 

προτείνει και νέες.  

 Καταγραφή των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών που 

υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από τους κύριους 

εμπλεκόμενους, εγγράφων και κωδικολογίων όσο και τη 

σύγκριση των αντιστοίχων που έχουν προκύψει. Στόχος 

εδώ είναι ο εμπλουτισμός των κωδικολογίων, εγγράφων, 

φορμών, μεταδεδομένων και διαδικασιών που θα 

παρέχονται από τους κύριους εμπλεκόμενους σε όλο το 

εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. 

 Μελέτη βέλτιστων πρακτικών (best practices) για την 

οργάνωση και διοίκηση δομών που παρέχουν εξωστρεφείς 

τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές (WWW, SMS, Chat, Social 

κοκ) υπηρεσίες διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, ο τρόπος οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών. 

Προτάσεις για την αρχιτεκτονική λειτουργίας τους καθώς 

και στοιχεία και δείκτες για τη παρακολούθηση της 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας (και) σε σχέση με το 

κόστος παροχής των υπηρεσιών. Προτάσεις για το μοντέλο 

οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων υλοποίησης του 

φυσικού καναλιού εξυπηρέτησης - ΚΕΠ αλλά και των 

συνεργαζόμενων φορέων που θα συνεχίσουν να 

διεκπεραιώνουν υποθέσεις μέσω δικών τους front-desk). 

Στα πλαίσια αυτά, θα προσδιοριστούν οι βέλτιστες δομές 

(governance structures) και διαδικασίες που θα 

διευκολύνουν την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης (service processes), καθώς και τους ρόλους 

που θα εμπλέκονται σε αυτές. Η ανάλυση θα γίνει σε 

επίπεδο Φορέα και θα πρέπει να εξειδικεύει όλες τις 

αναγκαίες θεσμικές, κανονιστικές ή άλλες παρεμβάσεις που 

απαιτούνται ώστε οι Φορείς να έχουν την επιχειρησιακή 

ικανότητα να ανταποκριθούν στην στοχοθεσία του έργου. 

3. Μελέτη διασύνδεσης 
των συστημάτων των 
κύριων εμπλεκόμενων 
με το κεντρικό CRMS 
της Δημόσιας 

 Μελέτη των υφιστάμενων δομών υποστήριξης και σχετικών 

συστημάτων των κύριων εμπλεκόμενων Φορέων της 

δημόσιας διοίκησης, η μελέτη του τρόπου διασύνδεσης και 

επέκτασης αυτών, η μελέτη της απαιτούμενης 

αναπροσαρμογής στις διαδικασίες και στα συστήματα, και η 
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Διοίκησης μελέτη των απαιτούμενων διασυνδέσεων και 

διαλειτουργικότητας με το κεντρικό CRMS του έργου. 

Προτάσεις διατήρησης ή όχι των σχετικών συστημάτων με 

ανάλυση θετικών / αρνητικών παραγόντων και ανάλυση 

κόστους / οφέλους. 

 Καταγραφή όλων των απαιτήσεων ούτως ώστε να 

καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η 

επικοινωνία των συστημάτων των κύριων εμπλεκόμενων με 

το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης της δημόσιας 

διοίκησης. Αυτό αφορά θέματα διαλειτουργικότητας, 

ανταλλαγής μηνυμάτων και καθορισμού της πληροφορίας 

που θα ανταλλάσσεται μεταξύ των εμπλεκομένων 

συστημάτων, πάντα υπό το πρίσμα της πληροφορίας που 

είναι αναγκαίο να τηρείται στο υποσύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων (case management) και στο ενιαίο προφίλ 

συναλλασσόμενου φυσικού/νομικού προσώπου (unified 

citizen profile) του Συστήματος του κυρίως έργου.   

4. Ανάλυση ελλείψεων 
(gap analysis) 
υφιστάμενων 
τηλεπικοινωνιακών και 
πληροφοριακών 
υποδομών 

 Ανάλυση αναγκών σε πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές όλων των κύριων συνεργαζόμενων Φορέων, η 

οποία θα περιλαμβάνει τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε 

όσα συστήματα κριθούν ως διατηρητέα και που αφορούν 

ενδεικτικά: 

o Εξειδικευμένους χώρους κέντρων δεδομένων και 

φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων computer 

rooms ή/και datacenters, 

o Δικτυακές κτιρίων, δομημένης καλωδίωσης κλπ, και 

τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις με άλλους φορείς και το 

Εθνικό δίκτυο Σύζευξις, 

o Κεντρικό εξοπλισμό, 

o Περιφερειακό εξοπλισμό, 

o Λογισμικό υποδομής, 

o Έτοιμο λογισμικό (off-the-shelf software), 

o Custom λογισμικό - υποσυστήματα εφαρμογών 

μηχανοργάνωσης, 

o Πλήρη μεταδεδομένα (κατηγορίες, περιγραφή κλπ) για 

όσα αρχεία και δεδομένα τηρούνται από τις παραπάνω 

εφαρμογές – τόσο δεδομένων υποδομής όσο και 

επιχειρησιακών δεδομένων, 

o Πλήρη μεταδεδομένα για όσες επιχειρησιακές διαδικασίες 

(process workflows) εκτελούνται, 

o Λεπτομέρειες διαλειτουργικότητας: υφιστάμενη 

διαλειτουργικότητα, διαθέσιμη / αναγκαία 

διαλειτουργικότητα κλπ, 
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o Ανθρώπινοι πόροι σχετικοί με τη διαχείριση ή/και 

συντήρηση των κεντρικών/περιφερειακών συστημάτων, 

εφαρμογών και λοιπών υποδομών (ειδικές ικανότητες, 

γνώσεις, τυπικά προσόντα, εμπειρία κλπ), 

o Υφιστάμενες συμβάσεις Συντήρησης ή/και Εγγυήσεις για 

κάθε μονάδα εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων 

υποδομών. 

 

 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

A.4.2.3 Φάση Α3: Μελέτη μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Α3 

Η Φάση A3 ξεκινά με την τμηματική παραλαβή της Φάσης Α1 & Α2 και έχει μέγιστη διάρκεια πέντε 

(5) μηνών – βλ. A.4.1 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου». Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

φάσης ο Ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη αναγκών μετάπτωσης των υπαρχόντων δεδομένων και 

διαδικασιών από τους κύριους εμπλεκόμενους του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη θα προτείνει 

τη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων, φορμών, διαδικασιών, κωδικολογίων, θέματα 

διαλειτουργικότητας με λοιπά συστήματα καθώς και του χρόνου και του τρόπου μετάπτωσης στις 

νέες τεχνολογικές υποδομές του Συστήματος CRMS.  

Τα παραδοτέα της Φάσης Α3 αποτελούν βασικό οδηγό επιχειρησιακής αξιοποίησης του έργου και 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του νέου Συστήματος CRMS, την μεταβατική 

περίοδο παράλληλης χρήσης τόσο των υφιστάμενων όσο και του νέου συστήματος – αν 

απαιτείται, οριστικοποίησης των δεδομένων (φορμών, κωδικολογίων κλπ) που θα 

χρησιμοποιηθούν, 

 Προδιαγραφές του επικαιροποιημένου (ή νέου) αποθετηρίου δεδομένων τα οποία είναι 

διαθέσιμα από τα συστήματα του Δημοσίου, υπηρεσιών με τις οποίες θα διαλειτουργεί το 

τρικαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης καθώς και των εγγράφων τα οποία θα χρησιμοποιούνται 

στο νέο Σύστημα του κυρίως έργου. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Α3 

ΦΑΣΗ Α3: Μελέτη μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών - Παραδοτέα 

(ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  
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1. Μελέτη μετάπτωσης 
δεδομένων και 
διαδικασιών 

Μελέτη μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

A.4.2.4 Φάση Β1: Υλοποίηση Συστήματος CRMS 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Β1 

Η Φάση Β1 ξεκινά μετά το τέλος της Φάσης Α1 και διαρκεί έξι (6) μήνες – βλ. A.4.1 

«Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου».  

Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει και 

θέσει σε πλήρη λειτουργία το λογισμικό υποδομής (ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) καθώς και να αναπτύξει 

και υλοποιήσει τις απαιτούμενες εφαρμογές για την παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών 

υπηρεσιών (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ). Επίσης, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες 

διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων ώστε να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα 

καλύπτοντας πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Φορέα Λειτουργίας. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο της Φάσης θα πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Παραμετροποίηση και προσαρμογή του λογισμικού (ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) στις λειτουργικές 

απαιτήσεις λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του 

Αναδόχου καθώς και τις προδιαγραφές της Μελέτης Εφαρμογής (Φάση Α1), ώστε να προσφέρει 

έτοιμες και ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα επίπεδα χρηστών – π.χ. κεντρικός  διαχειριστής, 

τελικός χρήστης κα. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή custom λογισμικού (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου καθώς και τις προδιαγραφές της 

Μελέτης Εφαρμογής (Φάση Α1). 

 Ολοκλήρωση του συνόλου του λογισμικού υποδομής (έτοιμου και πρόσθετα αναπτυγμένου 

λογισμικού). 

 Ανάπτυξη πρόσθετου λογισμικού που τυχόν δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό βασικό λογισμικό 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις προδιαγραφές της Μελέτης Εφαρμογής (Φάση Α1). 

 Υλοποίηση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας (interoperability services) για την αυτόματη και μη 

/ σύγχρονη και μη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων των κύριων εμπλεκόμενων 

και του κεντρικού Συστήματος CRMS στα πλαίσια της στοχοθεσίας του έργου, 

 Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) λογισμικού εφαρμογών (με βάση σενάρια ελέγχου 

μεμονωμένης λειτουργικότητας). 

 Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας του συνόλου του έτοιμου λογισμικού (εφαρμογή σεναρίων 

ελέγχων). 
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 Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τα οποία θα παραδοθεί 

υποχρεωτικά το σύνολο των παραμετροποιήσεων και τυχόν πηγαίου κώδικα πρόσθετα 

ανεπτυγμένου λογισμικού . 

 Τεκμηρίωση χρήσης ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (user manuals), τεκμηρίωση διαχείρισης ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (administration manuals), τεκμηρίωση εγκατάστασης και παραμετροποίησης 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (install & configuration manuals). 

 Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για τα οποία θα 

παραδοθεί υποχρεωτικά το σύνολο του πηγαίου κώδικα (σε περίπτωση έτοιμων πακέτων 

λογισμικού θα παραδοθούν υποχρεωτικά οι επιπλέον παραμετροποιήσεις – προσαρμογές 

αυτών). 

 Τεκμηρίωση χρήσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (user manuals), τεκμηρίωση διαχείρισης 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (administration manuals), τεκμηρίωση εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (install & configuration manuals). 

 

Το λογισμικό που περιγράφεται στο κεφάλαιο A.3.7 «Υποσυστήματα Λογισμικού και Εφαρμογών 

Έργου» και προδιαγράφεται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος C.3 δύναται να είναι 

ένας συνδυασμός λογισμικού που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό (custom εφαρμογές), αλλά και 

έτοιμων λύσεων λογισμικού (off-the-shelf). Επίσης είναι δυνατόν να αποτελείται από επιμέρους 

στοιχεία εμπορικού λογισμικού ή/και λογισμικού ανοικτού κώδικα ή/και συνδυασμού αυτών. Σε 

κάθε περίπτωση, ο οποιοσδήποτε συνδυασμός τους θα πρέπει να προσφέρει διάφανες (seamless) 

και ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες τόσο των κεντρικών 

διαχειριστών αλλά και των τελικών χρηστών των υπηρεσιών της, όπως προδιαγράφονται στην ή 

προκύπτουν από την παρούσα Διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις λύσεων θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η χρηστικότητα των διεπαφών χρήσης καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει 

επαρκής τεκμηρίωση. 

 

Επιπροσθέτως, έπειτα από την ανάπτυξη των εφαρμογών που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 

παρόντος Έργου, το προσωπικό διαχείρισης του Φορέα Λειτουργίας θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναλάβει πλήρως την συντήρηση και τυχόν εξέλιξη τους. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συμβάλλει – τόσο στην Φάση Β2 (θεωρητικά) αλλά κυρίως στις Φάσεις Δ1 και Δ2 

(πρακτικά και σε συνθήκες παραγωγής) – στην αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των στελεχών που θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή τόσο όσον αφορά τις εφαρμογές αυτές καθ’ αυτές όσο και την 

πλατφόρμα ανάπτυξης / εξέλιξης τους. 

Αυτές οι απαιτήσεις συνεπάγονται, ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ακολουθήσει μία πολιτική άμεσης 

συνεργασίας με το προσωπικό του Φορέα λειτουργίας (πχ. κοινές ομάδες εργασίας) κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης και υλοποίησης των εφαρμογών και κυρίως ένταξης των υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης (service processes) – μοντελοποίηση, προσομοίωση, εκτέλεση βελτίωση. Η 

συμμετοχή στην ανάπτυξη θα συντελέσει στην ουσιαστικότερη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην 

αποτελεσματικότερη αυτόνομη λειτουργία του όλου Συστήματος από τον Φορέα Λειτουργίας στο 

μέλλον. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα υποσυστήματα ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας του παρόντος Έργου. 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 107 από 269 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business 

Process Management Suite) C.3.2 

Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Intelligent Case Management) 
C.3.3 

Υποσύστημα Ενιαίου Προφίλ Συναλλασσόμενου (3600 Unified 

Profile) C.3.5 

Υποσύστημα Διαχείρισης και Εκτέλεσης Καμπάνιας (Campaign 

Management) C.3.4 

Πίνακας 1: Πίνακας λογισμικού Έργου 

 

Οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  που  θα  πρέπει να  ικανοποιεί  το παραπάνω λογισμικό παρουσιάζονται 

αναλυτικά στους πίνακες προδιαγραφών του σχετικού Παραρτήματος C.3. Στο κόστος του 

λογισμικού περιλαμβάνονται όλα τα κόστη σχετικά με την εγκατάσταση, ανάπτυξη ή/και 

παραμετροποίηση ή/και προσαρμογή του σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου, όπως 

παρουσιάζονται στην παρούσα Διακήρυξη και θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά την πρώτη φάση 

της υλοποίησης του. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Β1 

Υλοποίηση Συστήματος CRMS - Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Εγκατεστημένο 
ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, 
σε λειτουργική 
ετοιμότητα για την 
Δοκιμαστική Λειτουργία  

 

Προσωρινά παραληφθέν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ελεγμένο σε λειτουργία βάσει των 

όρων της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικού 

υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

 Οριστικοποιημένο τεύχος Μεθοδολογίας και Σεναρίων 

Ελέγχου  

 Έκθεση με αποτελέσματα διενέργειας όλων των ελέγχων 

λογισμικού και αποδοχής χρηστών που προβλέπονται στο 

παραπάνω τεύχος (η αποδοχή θα πρέπει να ξεπερνά το 

80%).  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαμόρφωσης και εκτέλεσης των 

αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. scripts, stress engines, 

test frameworks κλπ) έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση 

τους ανά πάσα στιγμή από την Αναθέτουσα Αρχή. – αν 

απαιτούνται licenses για software τρίτου κατασκευαστή θα 

πρέπει προσφερθούν με μορφή συνολικής άδειας. 

 Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

2. Εγκατεστημένο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, σε 
λειτουργική ετοιμότητα 
για την έναρξη της 
Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας  

3. Εγκατεστημένο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ, σε λειτουργική 
ετοιμότητα για την 
έναρξη της 
Δοκιμαστικής 
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Λειτουργίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Πλήρης ενοποίηση υποσυστημάτων (System Integration) 

 

(προσωρινή παραλαβή ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

 

4. Σειρά Εγχειριδίων 

Τεκμηρίωσης 

(λειτουργικής & 

υποστηρικτικής) 

 

 

Πλήρη εγχειρίδια κατασκευαστών και πλήρεις οδηγίες χρήσης 

και διαχείρισης για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και το 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 Πλήρης τεκμηρίωση χρήσης (user manuals)  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαχείρισης (administration manuals) 

 Πλήρης τεκμηρίωση εγκατάστασης (install/configuration 

manuals) 

 Πλήρης τεκμηρίωση για την περίπτωση παράδοσης πηγαίου 

κώδικα 

 

Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει και την τεκμηρίωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού και 

τυποποιημένου λογισμικού, σύμφωνα με τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο καταγραφής παγίων 

που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, για την διαχείριση και περαιτέρω παρακολούθηση τους από 

το Σύστημα Διαχείρισης Παγίων Έργου (Asset Management System) της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 

A.4.2.5 Φάση Β2: Εκπαίδευση διαχειριστών - χρηστών 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Β2 

 

Η Φάση Β2 ξεκινά μετά την έναρξη της Φάσης Β1 και διαρκεί έξι (6) μήνες – βλ. A.4.1 

«Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου».  

 

Εκπαίδευση κεντρικών διαχειριστών 
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Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  υπηρεσίες  εκπαίδευσης σε 

στελέχη του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο των κεντρικών διαχειριστών του 

νέου Συστήματος CRMS.  

Η εκπαίδευση θα αφορά τόσο στη χρήση του συνόλου του λογισμικού υποδομής και των 

εφαρμογών των προσφερόμενων υποσυστημάτων. Στόχος της αποτελεί αφενός η εξοικείωση του 

ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα Λειτουργίας – τουλάχιστον δέκα (10) στελέχη – στη διαχείριση 

της προσφερόμενης λύσης αλλά και στην κατάρτιση τους σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να λειτουργούν αυτόνομα το σύνολο της υπό προμήθειας υποδομής στα πλαίσια των 

επιχειρησιακών αναγκών και στόχων που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το προτεινόμενο αντικείμενο 

(αναλυτικά περιεχόμενα), τις προσφερόμενες ώρες και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Το τελικό αντικείμενο της εκπαίδευσης και οι ημερομηνίες συμμετοχής 

θα εξειδικευθούν κατά τον σχεδιασμό του έργου. 

Η προσφερόμενη εκπαίδευση θα γίνει υποχρεωτικά από πιστοποιημένους συνεργάτες-εκπαιδευτές 

των επιμέρους κατασκευαστών (vendors) λογισμικού (Certified Learning Partners) σε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ή ιδρύματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος καλύπτει το πλήρες κόστος της εκπαίδευσης και όποια έξοδα μετάβασης και διαμονής 

εκτός του νομού Αττικής προκύψουν – εντός ή εκτός Ελλάδας.  

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα από 

τους σχετικούς κατασκευαστές εκπαιδευτικά κέντρα (training / solution centers), τα οποία θα 

πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν υποδομές αντίστοιχες του υπό προμήθεια λογισμικού, για 

πραγματική πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση. 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, θα σχεδιάσει, αναπτύξει και παραδώσει το 

εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και θα υλοποιήσει το 

πρόγραμμα κατάρτισης. 

Η μεθοδολογία  και  το πρόγραμμα  εκπαίδευσης  πρέπει  να  είναι πλήρως τεκμηριωμένο και 

εξειδικευμένο στις ανάγκες του Έργου και θα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά κατ’ ελάχιστον  έξι 

(6) εξειδικευμένα (tailored) εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνδυασμός των οποίων θα 

προσφερθεί σε κάθε έναν από τους δέκα (10) εκπαιδευόμενους – κεντρικούς διαχειριστές του 

Φορέα Λειτουργίας. 

Οι συγκεκριμένες ομάδες των εκπαιδευόμενων του Φορέα Λειτουργίας και το λεπτομερές 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν θα οριστικοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό του 

Έργου κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Κάθε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια τριάντα (30) ώρες 

ενώ συνολικά θα πρέπει να προσφερθούν τουλάχιστον τριακόσιες (300) ώρες εκπαίδευσης, 

δηλαδή κάποιο ή κάποια από τα σεμινάρια θα εκτελεσθεί περισσότερες από μία φορές ή θα 

προσφερθούν περισσότερα από έξι σεμινάρια. 

 

Εκπαίδευση τελικών χρηστών 

Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  υπηρεσίες  εκπαίδευσης σε 

όλους τους agents που θα εξυπηρετούν φυσικά / νομικά πρόσωπα είτε στον Φορέα Λειτουργίας ή 
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σε συνεργαζόμενους Φορείς ή αναδόχους (πχ. Τηλεφωνικά Κέντρα) στα πλαίσια των ενταγμένων 

στο Σύστημα CRMS του έργου (βλ. A.4.2.6) ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης.  

Σημειώνεται, ότι η εκπαίδευση άλλων τελικών χρηστών (agents) που θα εξυπηρετούν βάσει των 

επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (services processes), οι οποίες θα ενταχθούν στο 

Σύστημα CRMS στα πλαίσια τρίτων δράσεων (βλ. A.2.3), αποτελεί αντικείμενο εκείνων των 

δράσεων. 

Η εκπαίδευση των agents θα αφορά στις λειτουργικότητες του νέου συστήματος του έργου, πιο 

συγκεκριμένα στην χρήση όλων των εργαλείων (υποσυστήματα, ροές, οθόνες, αναφορές, 

εσωτερικό service-desk κοκ) που θα έχουν διαθέσιμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης από τους 

οποίους θα συναλλάσσονται σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Στόχος 

της εκπαίδευσης αποτελεί αφενός η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού αποδοτική λειτουργία 

της προσφερόμενης λύσης αλλά και στην κατάρτιση τους σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να λειτουργούν αυτόνομα και με προσήλωση σε μετρήσιμα αποτελέσματα την νέα υποδομή 

του Συστήματος CRMS, στα πλαίσια των επιχειρησιακών αναγκών και στόχων που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το προτεινόμενο 

αντικείμενο, τις προσφερόμενες ώρες και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή της 

εκπαίδευσης. Το τελικό αντικείμενο της εκπαίδευσης και οι ημερομηνίες συμμετοχής θα 

εξειδικευθούν κατά τον σχεδιασμό του έργου. 

Οι εκπαιδεύσεις για τους χρήστες των εφαρμογών θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο που θα εξασφαλίσει ο Ανάδοχος σε κάθε νομό σύμφωνα και με την 

γεωγραφική διασπορά των σημείων εξυπηρέτησης φυσικών / νομικών προσώπων του φυσικού 

καναλιού εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, διατηρητέα front-desk κύριων εμπλεκόμενων Φορέων). 

Στην περίπτωση που διευκολύνεται η λειτουργία του συστήματος, οι χρήστες θα 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τα δικαιώματα που θα τους δοθούν. Τα επίπεδα 

αυτά θα είναι: 

 Απλός χρήστης με κύρια ευθύνη την εξυπηρέτηση φυσικών / νομικών προσώπων, 

 Τοπικός διαχειριστής με κύρια ευθύνη την εξυπηρέτηση φυσικών / νομικών προσώπων 

και επιπλέον θα έχει την ευθύνη τοπικής υποστήριξης των χρηστών και διαχείρισης 

(όπου και αν απαιτείται) δεδομένων του σημείου. 

 

Κάθε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες ενώ θα πρέπει να έχει ελάχιστη 

διάρκεια δεκαοκτώ (18) ώρες, δίχως να αποκλείεται ότι κάποιων ειδών σεμινάρια να απαιτούν 

περισσότερες ώρες. Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι 6 ώρες ημερησίως. Σε κάθε 

εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν τεχνικά εγχειρίδια και σημειώσεις συνταγμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής εκπαιδευτή αν αυτό απαιτηθεί από τους διδασκόμενους 

στη διάρκεια ενός σεμιναρίου. Συνολικά θα πρέπει να προσφερθούν τουλάχιστον χίλιες 

τετρακόσιες σαράντα (1440) ώρες εκπαίδευσης. 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, θα σχεδιάσει, αναπτύξει και παραδώσει το 

εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και θα υλοποιήσει το 

πρόγραμμα κατάρτισης. 
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Η μεθοδολογία  και  το πρόγραμμα  εκπαίδευσης  πρέπει  να  είναι πλήρως τεκμηριωμένο και 

εξειδικευμένο στις ανάγκες του έργου. Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων και το λεπτομερές 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν θα οριστικοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό του 

έργου κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την εκπαίδευση των κεντρικών διαχειριστών και των 

τελικών χρηστών (agents) είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

 Ανάπτυξη οδηγού εκπαίδευσης. Μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση και προετοιμασία 

εκπαίδευσης στελεχών των ΦΛτΕ.  

 Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και την 

ετοιμότητα των στελεχών των ΦΛτΕ να αξιοποιήσουν τα νέα συστήματα, και τον 

προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή τους αξιοποίηση. 

 Εκπαίδευση τουλάχιστον κεντρικών διαχειριστών και τελικών χρηστών με βάση τον ρόλο τους 

στο Έργο τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη 

επιχειρησιακή του αξιοποίηση. 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα για 

μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος. 

 Διενέργεια πιστοποίησης των μαθησιακών στόχων (γνώσεις και δεξιότητες) που έχουν 

περιγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών.  

 Κατασκευή ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η 

εκπαίδευση. 

 Άλλα παραδοτέα, τις θα προβλέπονται από τη Μελέτη Εφαρμογής. 

 

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά 

στην Οικονομική Προσφορά του (βλ. πίνακα C.4.1). 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Β2 

Εκπαίδευση – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Οριστικοποιημένο 
Σχέδιο εκπαίδευσης 
Κεντρικών Διαχειριστών 
και τελικών χρηστών 

Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό υλικό 

εκπαίδευσης των Κεντρικών Διαχειριστών και των τελικών 

χρηστών του Φορέα Λειτουργίας και συνεργαζόμενων Φορέων 

2. Εκπαιδευτικό υλικό Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

3. Ε-learning platform 

Κατασκευή ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης μέσω της 

οποίας θα είναι εφικτή ως ένα βαθμό εκπαίδευση εξ 

αποστάσεως και η οποία θα περιέχει / διαχέει πλήρες 

περιεχόμενο αναφοράς (reference material) 
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4. Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 
Λειτουργίας (Κεντρικοί 
διαχειριστές) 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 

περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε 

στελέχους στα πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης 

επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος 

5. Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
τελικών χρηστών 
συνεργαζόμενων 
φορέων και Φορέα 
Λειτουργίας (agents 
ΚΕΠ, agents 
τηλεφωνικού κέντρου, 
agents 
συνεργαζόμενων 
Φορέων) 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 

περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε 

στελέχους στα πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης 

επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος 

6. Αναφορά αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
εκπαίδευσης 

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εισηγητικών μέτρων για 

μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος 

7. Αναφορά Πιστοποίησης 
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης και άλλα πιστοποιητικά, όπου 

υπάρχουν. 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

A.4.2.6 Φάση Γ: Ένταξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης (service processes) 

Η Φάση Γ ξεκινά με την τμηματική παραλαβή της Φάσης Α1 κα έχει μέγιστη διάρκεια έντεκα (11) 

μηνών – βλ. A.4.1 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου» – δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο πριν την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας (βλ. A.4.2.8), ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

των ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης που θα ενταχθούν, θα πρέπει να ενταχθούν πριν την 

έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας (βλ. A.4.2.7) – δύο μήνες νωρίτερα.  

Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες 

ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των απαραίτητων διεπαφών χρήστη (user 

interfaces) όσο και συστημάτων (interoperability interfaces, web services) για την τροφοδοσία του 

Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες με σκοπό την πλήρη και ορθή λειτουργία του 

τρικαναλικού μηχανισμού εξυπηρέτησης είκοσι (20) τουλάχιστον πολύ-εισοδικών ή/και 

μονοεισοδικών ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης. 

Η επιλογή των ψηφιακών υπηρεσιών θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση ανάλυσης και σχεδιασμού 

του έργου και θα γίνει ανάμεσα από τις πιστοποιημένες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (βλ. C.5) ή/και άλλες που θα υποδειχθούν εγκαίρως. Τα κριτήρια για την 

επιλογή των προς υλοποίηση υπηρεσιών θα οριστικοποιηθούν κατά την φάση ανάλυσης και 
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σχεδιασμού του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: το επίπεδο επίτευξης διαλειτουργικότητας, τον 

αριθμό και είδος δικαιολογητικών (εισόδων) που απαιτούνται, αν περιλαμβάνει πληρωμή όχι, η 

συχνότητα εκτέλεσης της, η πολυπλοκότητα της και εν γένει η αντιληπτή άμεση ή έμμεση αξία της 

για τον πολίτη και την επιχείρηση και αντίστοιχα και για το Δημόσιο. 

Η διαδικασία ένταξης μιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης στο Σύστημα CRMS θα ακολουθεί 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία θα προσδιοριστεί πλήρως κατά την Φάση σχεδιασμού του 

έργου. Οι κύριες δραστηριότητες που εκτελούνται περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τουλάχιστον τις 

εξής: 

1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SERVICE PROCESSES) 

 Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και οριστικός προσδιορισμός 

των υλοποιούμενων συναλλαγών. Με την ενέργεια αυτή θα καταγράφονται και 

αξιολογούνται οι πληροφορίες όλων των συνεργαζόμενων Φορέων και θα 

οριστικοποιούνται οι συναλλαγές που θα υλοποιηθούν και οι εμπλεκόμενη στην 

εκτέλεση τους Φορείς. 

 Μοντελοποίηση / απλούστευση των επιλεγμένων διαδικασιών εξυπηρέτησης 

που αφορούν τις επιλεγμένες συναλλαγές. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής θα:  

 Καταγράφονται οι διαδικασίες (processes) όπως αυτές διενεργούνται στην 

παρούσα κατάσταση καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

 Καταγράφονται τα στελέχη οι ρόλοι και οι επιμέρους υπηρεσιακές δομές που 

εμπλέκονται στη διαδικασία, 

 Ανασχεδιάζονται οι διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση και απλούστευσή τους βάσει 

της στοχοθεσίας του έργου, 

 Αποτιμώνται οι επιπτώσεις της εφαρμογής της απλούστευσής τους, 

 Μοντελοποιούνται οι διαδικασίες παλιές και νέες / απλουστευμένες σύμφωνα με τα 

πρότυπα που θέτει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, 

 Προσδιορίζεται το μοντέλο δεδομένων και μεταδεδομένων, 

 Διενεργείται η μελέτη για την ένταξη τους στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας του 

ΕΡΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας,  

 Προσδιορίζεται η ανάλυση όλων των τεχνικών παραμέτρων και τεχνολογιών που 

θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υπηρεσιών Διαδικτύου 

(Web Services) που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ 

των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων. 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής θα υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

 Προσδιορισμός των επιχειρησιακών και οργανωτικών δομών σε κάθε εμπλεκόμενο 

Φορέα από αυτούς που θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο μοντέλο λειτουργίας και 

συνεργασίας των Δημόσιων Φορέων, 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών που οι φορείς θα ακολουθούν για την εφαρμογή του 
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νέου αυτού μοντέλου καθώς και τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θα πρέπει να 

διέπει η λειτουργία των εμπλεκόμενων Φορέων , 

 Η διασφάλιση της συνέχειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών αυτών. 

 

 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ CRM ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής θα υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

 Υλοποίηση των συναλλαγών και πλήρης ένταξης τους στην στοίβα (stack) εκτέλεσης 

και παρακολούθησης του Συστήματος CRMS, 

 Τον ορισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών ελέγχου καλής λειτουργίας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών που υλοποιηθήκαν, 

 Την δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών σε όλο το εύρος του 

τρικαναλικού συστήματος καθώς και της λειτουργίας των συστημάτων συγκέντρωσης 

και επεξεργασίας των σχετικών πληροφοριών (βλ. και A.4.2.7, A.4.2.8) 

 Την ένταξη τους στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας του ΕΡΜΗ σύμφωνα με τις 

σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, 

 Την θέση τους σε παραγωγική λειτουργία και την υποστήριξή της έως την Οριστική 

Παραλαβή του έργου, 

 Την εκπαίδευση των χρηστών που εμπλέκονται στις εν λόγω συναλλαγές (βλ. και 

A.4.2.5 – τελικοί χρήστες) 

 Την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε 

τεχνικό κυρίως επίπεδο με στόχο την απόκτησης της δυνατότητας σχεδιασμού και 

τεχνικής υλοποίησης των απαραίτητων τροποποιήσεων που θα προκύπτουν από 

επιχειρησιακές αλλαγές στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Φορέων (βλ. και 

A.4.2.5 – κεντρικοί και τοπικοί διαχειριστές). 

      

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας τούτης και στα πλαίσια κάθε υλοποίησης υπηρεσίας 

εξυπηρέτησης θα υλοποιείται Μελέτη Ασφάλειας στα πλαίσια της οποίας θα αποτιμάται η 

αξία των αγαθών (assets) που εμπλέκονται στην επικοινωνία με το Σύστημα CRMS, θα 

εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες (vulnerabilities) και θα αποτυπώνονται οι επιπτώσεις και οι 

συνέπειες για τους εμπλεκόμενους φορείς ενός ενδεχόμενου περιστατικού παραβίασης 

ασφάλειας ή ενδεχόμενης απειλής. Στη συνέχεια, θα αποτιμάται η επικινδυνότητα (risk 

assessment) της ψηφιακής υπηρεσίας εξυπηρέτησης (service process), θα εντοπίζονται 

μεθοδικά και θα περιγράφονται με σαφήνεια όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της 

ιδιωτικότητας που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή προστασία της. Στη συνέχεια, θα 

πραγματοποιείται έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων προστασίας με μεθοδικό τρόπο (π.χ. 

penetration tests). 
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Για τις ενέργειες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη α) το κείμενο θεσμικό πλαίσιο για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων (και ειδικά τον Ν.2472/97 και Ν. 3471/2006), 

β) οι σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, γ) οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις 

ΤΠΕ. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα, 

όπως τα πρότυπα NIST Special Publication 800-95 (2007), ISO/IEC 29361:2008 και ISO 

27001: 2005. 

 

Υλοποίηση από άκρη-σε-άκρη (end-to-end) υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

Αναγνωρίζεται ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην 

κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service processes) 

είναι αυτό της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κύριων εμπλεκόμενων στο πλαίσιο του παρόντος 

έργου. Οι κύριοι εμπλεκόμενοι στις συναλλαγές εξυπηρέτησης που πρόκειται να υλοποιηθούν, θα 

προσδιοριστούν πλήρως κατά την φάση σχεδιασμού του έργου. Βάσει μιας αρχικής ανάλυσης που 

έχει γίνει είναι οι εξής: 

 Το νέο Σύστημα CRMS, το οποίο τηρεί το ενιαίο προφίλ συναλλασσόμενου (unified profile), 

τηρεί πλήρη ιστορικότητα υποθέσεων και επαφών με τους συναλλασσόμενους σε όλο το 

εύρος του τρικαναλικού συστήματος (case management & contact history) και τέλος 

δημιουργεί και εκτελεί καμπάνιες (campaigns). Ο τρόπος συνεργασίας του Συστήματος 

CRMS με τον εξωτερικό σε αυτόν κόσμο συνοψίζεται στα τρία σενάρια που αναλύονται 

στην A.3.10. 

 Σημεία εξυπηρέτησης φυσικού καναλιού έργου (ΚΕΠ και διατηρητέα front-desks 

συνεργαζόμενων φορέων), τα οποία βασίζονται στην λειτουργικότητα του CRMS για να 

εξυπηρετήσουν τους συναλλασσόμενους. Πιθανό επίπεδο συνεργασίας: 1ο, 2ο, 3ο. 

 Σημεία εξυπηρέτησης τηλεφωνικού καναλιού έργου (υφιστάμενα ή/και νέα τηλεφωνικά 

κέντρα του δημοσίου ή outsourced από το δημόσιο, νέες υποδομές IVR), τα οποία 

βασίζονται στην λειτουργικότητα του CRMS για να εξυπηρετήσουν τους 

συναλλασσόμενους. Πιθανό επίπεδο συνεργασίας: 1ο, 2ο, 3ο. 

 Σημεία εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καναλιού έργου (διαδικτυακό κανάλι εξυπηρέτησης 

Συστήματος CRMS, επανδρωμένα email endpoints, chat channels, social networks. Πιθανό 

επίπεδο συνεργασίας: 1ο. 

 Συστήματα back-office ή/και CRM ή/και Διαδικτυακοί τόποι εμπλεκόμενων Φορέων στην 

εκτέλεση των επιλεγμένων συναλλαγών, τα οποία ανάλογα την περίπτωση είτε 

τροφοδοτούν (επίπεδο συνεργασίας 1ο) ή τροφοδοτούνται (επίπεδο συνεργασίας 1ο) ή και 

τα δύο (επίπεδο συνεργασίας 1ο, 2ο, 3ο). 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Γ 

Ένταξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης (service processes)– Παραδοτέα 

(ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Ενταγμένες ψηφιακές 

Προσωρινά παραληφθέν λογισμικό ψηφιακών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης (μοντέλα, διαδικασίες, κανόνες επιχειρησιακής 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 116 από 269 

 

υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης 
συναλλασσόμενων 
(service processes) 

λογικής, scripts κώδικα, μοντέλα οθονών κοκ), ελεγμένο σε 

λειτουργία βάσει των όρων της Διακήρυξης και της προσφοράς 

του Αναδόχου. 

 Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων ψηφιακών 

υπηρεσιών 

 Οριστικοποιημένο τεύχος Μεθοδολογίας και Σεναρίων 

Ελέγχου  

 Έκθεση με αποτελέσματα διενέργειας όλων των ελέγχων 

λογισμικού και αποδοχής χρηστών που προβλέπονται στο 

παραπάνω τεύχος (η αποδοχή θα πρέπει να ξεπερνά το 

90%).  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαμόρφωσης και εκτέλεσης των 

αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. scripts, stress engines, 

test frameworks κλπ) έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση 

τους ανά πάσα στιγμή από την Αναθέτουσα Αρχή. – αν 

απαιτούνται licenses για software τρίτου κατασκευαστή θα 

πρέπει προσφερθούν με μορφή συνολικής άδειας. 

 Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Πλήρης υλοποίηση της αναγκαίας διαλειτουργικότητας 

 

(προσωρινή παραλαβή ψηφιακών υπηρεσιών - μοντέλα, 

διαδικασίες, κανόνες επιχειρησιακής λογικής, scripts κώδικα, 

μοντέλα οθονών κοκ) 

2. Σειρά Εγχειριδίων 
Τεκμηρίωσης 
(λειτουργικής & 
υποστηρικτικής) 

Εγχειρίδια με πλήρεις οδηγίες χρήσης και διαχείρισης για το 

λογισμικό (μοντέλα, διαδικασίες, κανόνες επιχειρησιακής 

λογικής, scripts κώδικα, μοντέλα οθονών κοκ)  

 Πλήρης τεκμηρίωση χρήσης (user manuals)  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαχείρισης (administration manuals) 

 Πλήρης τεκμηρίωση εγκατάστασης (install/configuration 

manuals) 

Πλήρης τεκμηρίωση για την περίπτωση παράδοσης πηγαίου 

κώδικα 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 
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A.4.2.7 Φάση Δ: Δοκιμαστική Λειτουργία 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Δ 

Η Φάση Δ ξεκινά μετά την τμηματική παραλαβή των Φάσεων Α2, Β και Γ, και διαρκεί κατ’ 

ελάχιστον δύο (2) μήνες (επανεκκίνηση της περιόδου αν δεν ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές 

παρεμβάσεις) – βλ. A.4.1 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου». Προϋπόθεση παραλαβής της 

Φάσης Δ αποτελεί η Παραλαβή όλων των προηγούμενων Φάσεων πλην της Φάσης Ε (FF: finish-to-

finish).  

Σκοπός της Φάσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας είναι να επιβεβαιώσει / ορθώσει / εξασφαλίσει την 

καλή λειτουργία του Συστήματος CRMS σε δύο Άξονες Προτεραιότητας:  

 Τεχνική Δυνατότητα (technical capability & ability to execute): η λειτουργία των 

υποδομών του Συστήματος (λογισμικό υποδομής) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (ευθύνη 

που βαρύνει τον Ανάδοχο) χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες cloud computing του Κέντρου 

Δεδομένων με τρόπο ελαστικό, ασφαλή και απρόσκοπτο εξυπηρετώντας αιτήματα 

συνεργαζόμενων Φορέων σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος, και  

 Επιχειρησιακή Ετοιμότητα (operational readiness & maturity): η ικανότητα των Δομών 

Στήριξης του νέου Συστήματος CRMS σε επίπεδο διαδικασιών και οργάνωσης να ανταπεξέλθουν 

στις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας σε συνθήκες πραγματικής εργασίας (ευθύνη που βαρύνει 

εν μέρει και τον Φορέα Λειτουργίας), και κυρίως όσον αφορά σε όλες τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται για την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω SLA 

προς συνεργαζόμενους Φορείς. 

 

Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει βαρύτητα στην 

επιβεβαίωση / επίτευξη των στόχων του πρώτου άξονα - της Τεχνικής Δυνατότητας (technical 

capability & ability to execute) – των νέων συστημάτων. Ως εκ τούτου θα παρέχει υπηρεσίες: 

 Υποστήριξης κεντρικών διαχειριστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου στο 

σημείο λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων ή όπου αλλού υποδειχθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή με αποστολή την διάχυση και μεταφορά ειδικών γνώσεων (knowledge 

transfer) την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων / αποριών – σε πρώτο επίπεδο και την 

συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες σε δεύτερο επίπεδο και την προώθηση τους για 

επίλυση (μέσω του σχετικού συστήματος ticketing της Αναθέτουσας Αρχής).  

Τα στελέχη του αναδόχου θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση των υποδομών εξοπλισμού και 

λογισμικού του έργου και ιδίως σε ότι αφορά την πλατφόρμα BPMS καθώς και τα core CRM 

modules. Οι συνολικοί απαιτούμενοι ανθρωπομήνες επιτόπιας υποστήριξης αναφέρονται 

στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.12 «Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας». 

 Υποστήριξης λειτουργίας όλων των υποδομών λογισμικού. 

 Επικαιροποίησης (update) όλης της τεκμηρίωσης του Έργου. 

 

Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει διεξοδικά: 

 Την εγκατάσταση του λογισμικού, 

 Τις ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές των συστημάτων, 
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 Τις ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning), 

 Την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων, 

 Οποιαδήποτε άλλη παράμετρο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 

Προβλήματα που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά την Δοκιμαστική Λειτουργία, θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας 

(Φάση Ε).  

Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας:  

 εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της ΕΠΠΕ προβλήματα στη λειτουργία του 

συστήματος 

 διαπιστωθεί από την ΕΠΠΕ ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες 

απαιτήσεις  

 ένα τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος παρουσιάσει διαθεσιμότητα μικρότερη από 

την ανεκτή (όπως ορίζεται στην παρ. A.3.16.3 «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - 

Ρήτρες») 

τότε αυτή διακόπτεται, το σχετικό τμήμα απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο Ανάδοχος καλείται 

να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή 

βλάβη, περιγράφοντας τις ενέργειες που εκτέλεσε και δηλώνοντας την ημερομηνία που επιθυμεί να 

γίνει η επανέναρξη-συνέχιση της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

Η ΕΠΠΕ δικαιούται να διενεργήσει τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους 

αρχικούς, προκειμένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή οι βλάβες που 

προκάλεσαν τη διακοπή της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας.  

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων από τον Ανάδοχο ενδέχεται να 

δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος. Ο Ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με την ΕΠΠΕ, θα προχωρήσει 

στις απαραίτητες διορθώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα 

της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας.  

Σε αντίθετη περίπτωση, η Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση 

των αλλαγών και την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων από την ΕΠΠΕ. 

Κατά την Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν επιβάλλονται οι ρήτρες που αναγράφονται στην 

παρ. A.3.16.3 «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες». 

Στην περίπτωση όμως που σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών εμφανιστούν 

περισσότερες της μίας περιπτώσεις που να δικαιολογούν την επιβολή ρήτρας, τότε η Περίοδος 

Πιλοτικής Λειτουργίας επανεκκινείται, με σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην τεχνική του προσφορά, θα πρέπει να προτείνει Διαδικασία 

Διαχείρισης Αλλαγών μέσω της οποίας θα γίνεται η συλλογή των παρατηρήσεων και των 

εκκρεμοτήτων, το φιλτράρισμα τους, και η ενσωμάτωση τους. Η διαδικασία θα διαμορφωθεί 
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κατάλληλα κατά την Φάση της Μελέτης Εφαρμογής στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

υλοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου στο σύστημα ticketing της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο της Φάσης Δ ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες: 

 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής 

- ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υποσυστήματα λογισμικού που υλοποιούν τις εξωστρεφείς 

Υπηρεσίες του Έργου, 

 Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική 

χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των 

εφαρμογών των υποσυστημάτων του Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό 

συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική 

εκμετάλλευση, από τους εκπαιδευμένους κεντρικούς διαχειριστές – Κρίσιμος Πυρήνας Φορέων-

πελατών / Έργων της ΔΔ - με ενεργή συμμετοχή στο Έργο, 

 Την υποστήριξη του Φορέα Λειτουργίας στη παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών 

υπηρεσιών, 

 Βελτιώσεις στην λειτουργία του λογισμικού υποδομής και εφαρμογών, 

 Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη κεντρικών διαχειριστών, 

 Τη συλλογή παρατηρήσεων / προτάσεων / σφαλμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους και 

καταγραφή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) της 

ΚτΠ Α.Ε. και την επίλυση τους σύμφωνα με την συμφωνημένη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών, 

 Την επί-τόπου υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία του λογισμικού υποδομής και 

εφαρμογών, 

 Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Δ 

 

Δοκιμαστική Λειτουργία - Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

1. Πλήρως ελεγμένο 

λογισμικό υποδομής 

και εφαρμογών σε 

συνθήκες λειτουργίας 

που προσομοιώνουν 

τις πραγματικές 

(εκμετάλλευση 

πλήρους 

λειτουργικότητας από 

κρίσιμη αριθμό 

Φορέων-πελατών, 

χρησιμοποιώντας 

πραγματικά δεδομένα 

σε πιλοτικά ή 

Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά λογισμικό υποδομής 

(ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και εφαρμογών (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ), ελεγμένο μετά από εντατική χρήση σε συνθήκες 

λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές 

(εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη αριθμό 

Φορέων-πελατών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα σε 

πιλοτικά ή παραγωγικά συστήματα), έτοιμο να μπει σε Πιλοτική 

Λειτουργία  υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών 

(βλ. A.3.16.3). Επικαιροποιημένες εκδόσεις των παρακάτω: 

 Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικού 

υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

 Οριστικοποιημένο τεύχος Μεθοδολογίας και Σεναρίων 
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παραγωγικά 

συστήματα), έτοιμο να 

μπει σε Πιλοτική 

Λειτουργία υπό 

συνθήκες Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

(βλ. A.3.16.3). 

 

(τμηματική παραλαβή 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Ελέγχου  

 Έκθεση με αποτελέσματα διενέργειας όλων των ελέγχων 

λογισμικού και αποδοχής χρηστών που προβλέπονται στο 

παραπάνω τεύχος (η αποδοχή θα πρέπει να ξεπερνά το 

90%).  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαμόρφωσης και εκτέλεσης των 

αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. scripts, stress engines, 

test frameworks κλπ) έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση 

τους ανά πάσα στιγμή από την Αναθέτουσα Αρχή. – αν 

απαιτούνται licenses για software τρίτου κατασκευαστή θα 

πρέπει προσφερθούν με μορφή συνολικής άδειας. 

 Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

2. Τεύχος αποτελεσμάτων 

Δοκιμαστικής 

Λειτουργίας 

συστημάτων σε 

συνθήκες Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

 

(ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ) 

Τεύχος αποτελεσμάτων Δοκιμαστικής Λειτουργίας, με 

τεκμηριωμένη εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του 

συστήματος, προς έγκριση από ΕΠΠΕ. Περιλαμβάνει 

τεκμηρίωση αναφορικά με: 

 Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξη 

 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και 

εξοπλισμό 

 Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

 Τεκμηρίωση αλλαγών (και απαιτήσεων που προέκυψαν από 

τις αλλαγές) στο Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων (Ticket 

Management System) της ΚτΠ Α.Ε. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) 

 Επικαιροποιημένη πλήρης σειρά εγχειριδίων τεκμηρίωσης 

(Λειτουργικής & Υποστηρικτικής) 

 Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών 

 Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων 

 

3. Πλάνο Ενεργειών για 

την Ασφάλεια και 

προστασία των 

εικονικών συστημάτων 

και των δεδομένων του 

έργου 

- Λίστα σημείων ελέγχου (checklist), η οποία θα περιλαμβάνει 

όλες τις περιοδικές ή μη, χειροκίνητες ή μη ενέργειες/ 

δραστηριότητες κλπ που απαιτούνται από τους κεντρικούς 

διαχειριστές ή/και το προσωπικό ασφάλειας των Κέντρων 

Δεδομένων του Φορέα Λειτουργίας με σκοπό την προστασία 

των εικονικών συστημάτων και των δεδομένων του έργου 

που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του έργου 

- Πολιτική ασφαλείας Πληροφοριακού Συστήματος, 

Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών του Συστήματος CRMS – 

αφορά αποκλειστικά την Δομή λειτουργίας του CRMS 

- Εκπόνηση στρατηγικής και διαδικασιών λήψης αντιγράφων 
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ασφαλείας ανά κατηγορία δεδομένων (δεδομένα database 

servers, application & web servers) – αφορά τα δεδομένα 

υποδομής (infrastructure data) 

- Εκπόνηση στρατηγικής λήψης αντιγράφων ασφαλείας και 

φύλαξη αυτών σε κατάλληλο χώρο, ανά κατηγορία 

δεδομένων (πχ. δεδομένα database servers, application & 

web servers) 

 

 

Σημειώνεται ότι επικαιροποιήσεις του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις καθώς και 

πριν την οριστική παραλαβή του έργου – ή πιο συχνά εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

A.4.2.8 Φάση Ε: Πιλοτική Λειτουργία (24x7x365) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Ε 

Η Φάση Ε ξεκινά μετά την τμηματική παραλαβή της Φάσης Δ, υλοποιείται παράλληλα με την Φάση 

Ε και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) μήνες – βλ. A.4.1 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου».  

Η Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας αφορά στην πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία όλων των συστατικών 

του νέου Συστήματος CRMS σε συνθήκες παραγωγής (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική 

λειτουργία μεγάλου αριθμού έργων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών (εσωτερικών και 

εξωτερικών), συνεχής λειτουργία 24x7x365) με την παράλληλη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. A.3.16.2 Υπηρεσίες Περιόδου 

Συντήρησης και υπό συνθήκες αυστηρού Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 

A.3.16.3 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες. 

Παρόμοια με την προηγούμενη Φάση «Φάση Δ: Δοκιμαστική Λειτουργία», οι δραστηριότητες του 

Αναδόχου κινούνται στους δύο Άξονες Προτεραιότητας που προαναφέρθηκαν με την διαφορά ότι, 

πλέον – με δεδομένη την Τεχνική Δυνατότητα του stack υποδομών που αποδεδειγμένα υπάρχει – 

θα δοθεί βαρύτητα στην επίτευξη των στόχων του δεύτερου άξονα - της Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας (operational readiness & maturity). Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι είναι καθορισμένοι από 

την Μελέτη Εφαρμογής, δύναται να  επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 

 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο της Φάσης Ε ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες: 

 Υποστήριξης κεντρικών διαχειριστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου στο σημείο 

λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων ή όπου αλλού υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

με αποστολή την διάχυση και μεταφορά ειδικών γνώσεων (knowledge transfer) την άμεση 

επίλυση τυχόν προβλημάτων / αποριών – σε πρώτο επίπεδο και την συλλογή παρατηρήσεων 

από τους χρήστες σε δεύτερο επίπεδο και την προώθηση τους για επίλυση (μέσω του σχετικού 

συστήματος ticketing της Αναθέτουσας Αρχής).  
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Τα στελέχη του αναδόχου θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση των υποδομών εξοπλισμού και 

λογισμικού του έργου και ιδίως σε ότι αφορά την πλατφόρμα BPMS καθώς και τα core CRM 

modules. Οι συνολικοί απαιτούμενοι ανθρωπομήνες επιτόπιας υποστήριξης αναφέρονται στον 

Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.12 «Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας». Δεδομένης  

της πλήρους υποστήριξης αυτοεξυπηρετούμενων καναλιών εξυπηρέτησης, η λειτουργία του 

Συστήματος θα είναι αδιάκοπη (24x7x365). Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι η βάρδια των 

στελεχών του Αναδόχου δύναται να είναι και πέραν των εργάσιμων ωρών λειτουργίας του 

Φορέα Λειτουργίας, δηλαδή  βραδινές. Οι λεπτομέρειες της εναλλαγής των στελεχών του 

Αναδόχου και του Φορέα Λειτουργίας (διάρκεια βαρδιών, ώρες βαρδιών κλπ) θα καθορισθούν 

κατά την φάση του σχεδιασμού του έργου με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Λειτουργίας. 

 Θα υποστηρίζει τον Φορέα Λειτουργίας στη παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών 

υπηρεσιών. 

 Θα εκτελεί συνεχείς βελτιώσεις στην λειτουργία του λογισμικού υποδομής και εφαρμογών όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

 Θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή παρατηρήσεων / προτάσεων / σφαλμάτων από όλους τους 

εμπλεκόμενους, την καταγραφή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket 

Management System) της ΚτΠ Α.Ε. και την επίλυση τους σύμφωνα με την συμφωνημένη 

διαδικασία διαχείρισης αλλαγών  

 Θα υλοποιεί την προληπτική ή μη συντήρηση έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρ. A.3.16.2 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης. 

 Θα προβεί στην πλήρη επικαιροποίηση του συνόλου του τεκμηριωτικού υλικού του Έργου. 

 Θα κάνει αξιολόγηση αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Λειτουργίας για την Οριστική Παραλαβή 

του Έργου. 

 

Επιπροσθέτως, έπειτα από την ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας, το προσωπικό του Φορέα 

Λειτουργίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την συντήρηση και τυχόν εξέλιξη των 

συστημάτων λογισμικού που θα απαρτίζουν το Σύστημα CRMS. 

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβάλλει στην αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των 

υπαλλήλων που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή όσον αφορά το σύνολο του λογισμικού.  

Αυτές οι απαιτήσεις συνεπάγονται, ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ακολουθεί μία διαρκή 

πολιτική άμεσης και αμοιβαίας συνεργασίας με το προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας 

(κοινές ομάδες εργασίας) ακόμα και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης / παραμετροποίησης 

των εφαρμογών (εάν απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή). Η συμμετοχή στην 

ανάπτυξη / παραμετροποίηση θα συντελέσει στην ουσιαστικότερη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και στην αποτελεσματικότερη αυτόνομη υποστήριξη του νεόυ 

Συστήματος από τον Φορέα Λειτουργίας στο μέλλον. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ Ε 

ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΑΡΧΗ 

ΦΑΣΗ Πιλοτικής Λειτουργίας (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου) - Παραδοτέα 
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(ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

 

1. Συστήματα έτοιμου 

λογισμικού, λογισμικού 

εφαρμογών και 

λογισμικού 

διαλειτουργικότητας 

πλήρως 

εναρμονισμένα και 

δοκιμασμένα σε 

συνθήκες πλήρους 

επιχειρησιακής 

λειτουργίας και 

πραγματικής 

παραγωγής 

(24x7x365) και σε 

καθεστώς Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

(βλ. A.3.16.3), έτοιμα 

προς Οριστική 

Παραλαβή από 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

2. Οι προσφερόμενες 

ψηφιακές υπηρεσίες 

δοκιμασμένες σε 

συνθήκες πλήρους 

επιχειρησιακής 

λειτουργίας, έτοιμες 

προς Οριστική 

Παραλαβή από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά λογισμικό υποδομής 

(ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και εφαρμογών (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ), ελεγμένο μετά από εντατική χρήση σε συνθήκες 

πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας και πραγματικής 

παραγωγής (24x7x365) και σε καθεστώς Εγγυημένου Επιπέδου 

Υπηρεσιών (βλ. A.3.16.3). Επικαιροποιημένες εκδόσεις των 

παρακάτω: 

 Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικού 

υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

 Οριστικοποιημένο τεύχος Μεθοδολογίας και Σεναρίων 

Ελέγχου και Έκθεση με αποτελέσματα διενέργειας όλων 

των ελέγχων λογισμικού και αποδοχής χρηστών που 

προβλέπονται στο παραπάνω τεύχος (η αποδοχή θα πρέπει 

να βρίσκεται στο 100%).  

 Πλήρης τεκμηρίωση διαμόρφωσης και εκτέλεσης των 

αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. scripts, stress engines, 

test frameworks κλπ) έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση 

τους ανά πάσα στιγμή από την Αναθέτουσα Αρχή. – αν 

απαιτούνται licenses για software τρίτου κατασκευαστή θα 

πρέπει προσφερθούν με μορφή συνολικής άδειας. 

 Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

3. Τεύχος 

αποτελεσμάτων 

Πιλοτικής Λειτουργίας 

συστήματος σε 

συνθήκες Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

και καθεστώς 

24x7x365 

 

 

Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας δηλαδή, 

πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών και 24x7x365) που θα περιλαμβάνει: 

 Αναφορές κατάστασης λειτουργίας συστήματος 

 Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 

 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό 

 Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων της τεχνικής και 

λειτουργικής τεκμηρίωσης 
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4. Έκθεση αξιολόγησης 

του Έργου 

 

Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Πιλοτικής Λειτουργίας και 

τεκμηριωμένη εισήγηση για Οριστική Παραλαβή Έργου από 

την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία να περιλαμβάνει Μέτρα 

διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του 

συστήματος για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων στόχων 

του Φορέα Λειτουργίας 

 

 

5. Παραδοτέα Υπηρεσιών 

Υποστήριξης 

 

 

Όλα τα παραδοτέα που προβλέπονται στην παρ. A.3.16.2 

Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης και στην συχνότητα 

υποβολής που προβλέπονται. 

 

 

 

A.4.3 Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, 

το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος, η Ομάδα Έργου και οι εμπειρογνώμονες, 

καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου και Παραδοτέο.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της ΚτΠ Α.Ε. μετά από σχετική εισήγηση 

της ΕΠΠΕ. 

Η ΚτΠ Α.Ε. θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

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

 

A.4.3.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 

αναλάβουν τους ρόλους: 

- του Υπεύθυνου Έργου 

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:  

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

- να περιγραφούν οι αρμοδιότητές τους  
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- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν 

ανά Φάση του Έργου και παραδοτέο. 

 

A.4.3.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας 

Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου: 

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

- να περιγραφούν οι αρμοδιότητές τους  

- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν 

ανά Φάση του Έργου και παραδοτέο. 

 

 

A.4.4 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και 

παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες 

έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίες 

Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του 

Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

 η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται 

τουλάχιστον σε δεκαπενθήμερη βάση. Η συχνότητα των συναντήσεων, η οποία δύναται να 

μεταβάλλεται, θα καθορίζεται από την ΕΠΠΕ του Έργου ανάλογα με την τρέχουσα Φάση και την 

πρόοδο υλοποίησης του Έργου. 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά 

Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 

συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου 

και θα τα αποστέλλει στην ΚτΠ Α.Ε.. 
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A.4.5 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του 

ζητούμενου λογισμικού στον χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται: 

- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται που αφορά στην εγκατάσταση, διαμόρφωση, 

παραμετροποίηση, έλεγχο και θέση σε καλή λειτουργία του προσφερόμενου λογισμικού και 

εφαρμογών με σκοπό την πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη παροχή του προδιαγεγραμμένων 

υπηρεσιών του Έργου. 

- να συνεργασθεί με τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας για 

την ένταξη του νέου Συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. 

 

 

A.4.6 Διαδικασία παραλαβής Έργου  

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28, 29 του 

Κανονισμού Προμηθειών από την ΕΠΠΕ. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η 

ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του 

παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 

κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη 

λήψη των παρατηρήσεων. 

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

επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος 

υλοποίησης του Έργου (βλ. A.4.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου). 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 

συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως 

τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη 

ΚτΠ Α.Ε. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του 

Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της ΚτΠ Α.Ε., τότε η 

ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού 

Προμηθειών. 
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B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο 

Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  3.670.935,00 € Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.984.500,00 € - ΦΠΑ : 

686.435,00 €). 

Πριν την έναρξη της Περιόδου Εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ανάθεση 

στον Ανάδοχο των υπηρεσιών συντήρησης (όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Υπηρεσίες 

Περιόδου Συντήρησης), με συμβατικό τίμημα έως τέσσερα τοις εκατό (4%) του προϋπολογισμού 

του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007 (Άρθρο 25, σημείο 4β), με βάση την 

Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού, κατά την υλοποίηση του έργου, και ανάλογα με τη 

υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την 

αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο A.3 της παρούσας, έως 

τριάντα τοις εκατό (30%) από το προκηρυχθέν ή κατακυρωθέν φυσικό αντικείμενο, με αντίστοιχη 

αύξηση του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007 (Άρθρο 25, σημείο 

4β).  

 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι η ΚτΠ Α.Ε. 

- Διεύθυνση έδρας της ΚτΠ Α.Ε. :  Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική 
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- Τηλέφωνο : 00 30 213 1300 700 

- Fax : 00 30 213 1300 800/801 

- E-mail : info@ktpae.gr 

- Πληροφορίες : Τομέας Διοίκησης και Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών. 

 

B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Διαγωνισμός 

διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του. 

 

B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ /____ 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις __ /__ 

/____.  

3. Στον ελληνικό τύπο στις __ /__ /____ όπου και δημοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.ktpae.gr) στις __ /__ /____. 

 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις __ /__ /____ και ώρα ΧΧ.00 στην έδρα της ΚτΠ Α.Ε., 

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

 

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της ΚτΠ Α.Ε., Τομέας Διοίκησης και Οικονομικού, 

Τμήμα Προμηθειών, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική 

(courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΚτΠ Α.Ε. δεν έχει 

καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΚτΠ Α.Ε. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 
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τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 

έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

ΚτΠ Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www.ktpae.gr σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 

και την __ /__ /____. Η ΚτΠ Α.Ε. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει 

τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των προσφορών.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε 

ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΚτΠ ΑΕ (http://www.ktpae.gr). 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΚτΠ Α.Ε., Τομέας Διοίκησης 

και Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΚτΠ Α.Ε.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: crm@ktpae.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να 

απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και 

γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΚτΠ 

Α.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

mailto:equip@ktpae.gr
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B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου. 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο 

«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και 

- στην παράγραφο Β.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής  

 

ΝΑΙ   
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2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένες σε 

περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή 

από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό 

αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σε 

περίπτωση Ο.Ε., Ε.Π.Ε από κάθε έναν από τους Ομόρρυθμους 

εταίρους ή Διαχειριστές, στις οποίες θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 

60/2007  

2. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 

εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις 

3. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι 

είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελμα τους)  

4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός 

προθεσμίας είκοσι  (20) ημερολογιακών ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 

επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

5. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

Β: 

1. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα 

2. δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος 

από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα 

3. δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 

από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα 

Γ: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της  

2. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ 

Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού 

 

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλουν:  

- οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή 

Ε.Π.Ε.,  

- ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

- ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι 

Συνεταιρισμός,  

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του 

 

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους, και συγκεκριμένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο 

οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 

την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, και 

γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε : 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

3. Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
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περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 

ως αντίκλητος, 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση 

του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη 

συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό 

του νόμιμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται για το 

τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους). 

4.  Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών 

προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 

82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 

άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.  

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 

προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια 

κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 

 

B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα 
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ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

B.2.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
ΝΑΙ 1   

13.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007). 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 

με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

B.2.3.2 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

14.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

16.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

ΝΑΙ   

                                           

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

17.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

18.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

19.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

20.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

21.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

22.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

23.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

ΝΑΙ   
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

24.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

25.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
ΝΑΙ 2   

26.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007). 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 
με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.3 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 

έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ   

                                           

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

του Διαγωνισμού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 

στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
ΝΑΙ 3   

13.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007). 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

                                           

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.4 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. 

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 

για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση κατασταστικού). 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την 

οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ    

15.  

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί 

εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια 

του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

16.  

Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 

των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 

8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και 

υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω 

διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.5 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 

για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

κατασταστικού). 

ΝΑΙ   

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ 4   

14.  

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

15.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

                                           

4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.6 Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 

για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση κατασταστικού). 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 149 από 269 

 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ   

15.  

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

16.  

Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 

νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 

άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής 

ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

2.  

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του 

αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του 

για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

 στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

3.  

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται συμφωνητικό 

μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το 

μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

 

 

B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
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υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Για τις ανάγκες της 

παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

2. Τα Δικαιολογητικά εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής μπορούν να μην 

επανυποβάλλονται εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισμού σε 

προγενέστερο χρόνο στην ΚτΠ Α.Ε. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή 

μνεία στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την ΚτΠ Α.Ε. να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική 

μορφή κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, πλην όμως στην περίπτωση που του ανατεθεί το 

Έργο υποχρεούται, εφόσον πρόκειται για Ένωση, να περιβληθεί την νομική μορφή της 

Κοινοπραξίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και 

όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από την ΚτΠ Α.Ε. η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΚτΠ Α.Ε. αποφασίσει 

ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την ΚτΠ Α.Ε. 

 

B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 

τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς 

στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  

 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει μεταξύ άλλων:  
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 Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

 Να συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, 

Μονάδες,  Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη και 

Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, την Εξυπηρέτηση Πελατών 

και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες αρμοδιότητες.  

 Να διασφαλίζει τη συνεργασία των κατασκευαστών των προσφερομένων προϊόντων 

για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου καθώς και για το διάστημα της 

Περιόδου Εγγύησης. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 
 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

 επιχειρηματική δομή 

 τομείς δραστηριότητας 

 προϊόντα και υπηρεσίες. 

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν 

την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

 

1.2 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ή/και διαδικασιών που εκτελεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 

για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στην ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, ασφάλεια και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. 

Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί μεταξύ άλλων πιστοποιητικό συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό. 

 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 

συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασία

ς 
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1.4 Δήλωση του Αναδόχου για την συνεργασία των Προμηθευτών του, που αφορά την διάθεση 

και υποστήριξη για το Λογισμικό που ζητείται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του C.3, πιο 

συγκεκριμένα από τον C.3.1 ως και τον C.3.5. 

Η δήλωση θα πρέπει να καλύπτει χρονικά το συνολικό διάστημα υλοποίησης του Έργου, 

καθώς και το διάστημα της Περιόδου Εγγύησης. 

 

Αντικείμενο Προμήθειας / 

Συνεργασίας 

Επωνυμία Προμηθευτή / 

Συνεργάτη 

Τύπος Συνεργασίας (π.χ. 

μακροχρόνια συνεργασία, 

συνεργασία για το έργο, κλπ.)  

   

   

 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 

και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου τύπου και μεγέθους με το υπό 

ανάθεση Έργο. 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται να έχει συμμετάσχει με ποσοστό συμμετοχής ανώτερο ή ίσο του 

τριάντα τοις εκατό (30)% σε τουλάχιστον ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένο-α έργο-α τα 

τελευταία πέντε (5) έτη είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτά τα έργα-ο θα πρέπει 

σωρευτικά να καλύπτουν την κλίμακα του υπό προμήθεια Συστήματος CRMS. Πιο 

συγκεκριμένα, τα έργα αυτά θα πρέπει να αφορούν στον σχεδιασμό, υλοποίηση και 

επιτυχημένη εφαρμογή υποδομών λογισμικού συστημάτων εξυπηρέτησης 

συναλλασσόμενων (πολιτών ή/και επιχειρήσεων, ή/και γενικά πελατών) σε αντίστοιχα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης (πχ. Τηλεφωνικά ή άλλα Κέντρα Εξυπηρέτησης) – συνολικού μεγέθους 

τουλάχιστον 3.000 agents ενώ ένα από αυτά τα έργα θα πρέπει να αφορά την υλοποίηση 

κέντρου τουλάχιστον 500 agents. Ως agents θα προσμετρούνται τα εξειδικευμένα στελέχη 

των πελατών των υποψήφιων Αναδόχων τα οποία επανδρώνουν τα εν λόγω Κέντρα 

Εξυπηρέτησης. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 
 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗΠ

ΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΦΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ

μός) 

Ελάχιστο 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

AGENTS 

Τουλάχιστον 

ένα από 

αυτά να 

υπερβαίνει 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ημ/νία) 
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ποσοστό 

συμμετοχής 

30% 

τους 500 

agents 

         

 

όπου  

 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς  / σε εξέλιξη 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 

συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή αντίγραφο δελτίου αποστολής ή 

αντίγραφο τιμολογίου ή δήλωση πελάτη-ιδιώτη. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 

Αναδόχου. 

 

3. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 

Έργου.  

Συγκεκριμένα απαιτείται: 

 

1. κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να 

καλύπτεται από υπαλλήλους5 του υποψήφιου Αναδόχου. (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 

30%). 

2. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες: 

 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά 

αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

Διοίκηση Επιχειρήσεων / Έργων, 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά 

αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

Διοίκηση Επιχειρήσεων / Έργων, 

 επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε Διαχείριση Έργων 

 

3. Να διατεθεί ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα και 

εμπειρίες: 

 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά 

αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

Διοίκηση Επιχειρήσεων / Έργων, 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά 

αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), 

Διοίκηση Επιχειρήσεων / Έργων, 

                                           

5 όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί 
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 επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Διαχείριση Έργων  

 

4. να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι εξής ρόλοι: 

i. ένας (1) Υπεύθυνος εφαρμογής και βελτίωσης διαδικασιοστρεφών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης (Business Process Director) 

ii. ένας (1) Υπεύθυνος μεθοδολογικής ανάλυσης και σχεδιασμού διαδικασιοστρεφών 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης (Business Process Consultant) 

iii. ένας (1) Υπεύθυνος τεχνολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης διαδικασιοστρεφών 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης (BPM Process Architect) 

iv. ένας (1) Υπεύθυνος επιχειρησιακής ανάλυσης, τεκμηρίωσης, βελτίωσης 

διαδικασιοστρεφών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (Business Process Analyst) 

v. ένας (1) Υπεύθυνος σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων 

εικονικοποιημένων (virtual) υποδομών (Virtualization Platform / Cloud 

Computing) 

vi. ένας (1) Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management) 

vii. ένας (1) Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης Εκπαίδευσης (Training) 

viii. ένας (1) Υπεύθυνος σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων 

Διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development & rollout) 

ix. ένας (1) Υπεύθυνος σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής πολυκαναλικών υποδομών 

τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης (Service-desk & support) 

x. ένας (1) Υπεύθυνος Ασφάλειας πληροφοριακών και δικτυακών συστημάτων 

(Infrastructure & Information Security) 

  

το κάθε ένα στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει κάποιον-ους από τους 

παραπάνω ρόλους θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τριετή (3ετή) επαγγελματική 

εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. 

 

xi. τουλάχιστον τέσσερις (4) εκπαιδευτές για τα σεμινάρια εκπαίδευσης που 

προδιαγράφονται στην A.4.2.5 οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή 

(3ετή) επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση και να είναι πιστοποιημένοι 

συνεργάτες-εκπαιδευτές των επιμέρους κατασκευαστών (vendors) λογισμικού 

(Certified Learning Partners). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 

ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 
 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης /Κοινοπραξία) 

ΟνοματεπώνυμοΜέλους 

ομάδας Έργου 
Θέση στηνΟμάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής

* () 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)   

  

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που 

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης /Κοινοπραξία) 

ΟνοματεπώνυμοΜέλους 

ομάδας Έργου 
Θέση στηνΟμάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής

* () 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

  

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν 

στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

ΑΑ Ονοματεπώνυμο μέλους ομάδας έργου Θέση στηνΟμάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής

* () 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 

προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

3.4 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο C.2) 

4. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών διαχειριστικών χρήσεων του 2008, 2009 και 

2010 μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 250% του 

προϋπολογισμού του Έργου, χωρίς ΦΠΑ.  

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων του 2008, 

2009 και 2010, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του 
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συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 

αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή 

συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία  

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά 

να καλύπτονται όλες.  

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 

ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1, 2 και 3 ανωτέρω, από τρίτους, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007.  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 

δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6.  Επιτρέπεται η κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής 4 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με 

το άρθρο 45 (παράγραφος 2) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 

δέσμευσης του/ων τρίτου/ων, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

7.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ).  
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Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες 

πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε ευρώ (183.546,75 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 

της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το 

δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα 

που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό 

δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 

υπόδειγμα C.1.1. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B.5.1, ή να 

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών 

έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΚτΠ Α.Ε. μετά την 

έκδοση σχετικής απόφασης της ΚτΠ Α.Ε.  

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 

τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με 

την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους 

Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, 

με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε 

καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην 

έδρα της ΚτΠ Α.Ε., Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΚτΠ Α.Ε. μέχρι την προηγουμένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΚτΠ Α.Ε. έγκαιρα.  

Η ΚτΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 

άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.1. Τα δικαιολογητικά 

θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.B.3.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής 

των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- δύο (2) αντίγραφα πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου σε μη επανεγγράψιμα μέσα (CD/DVD), 

εκτός των τεχνικών φυλλαδίων,  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να 

συμπεριληφθούν σε CD, τότε είναι αποδεκτό – και μάλιστα για λόγους περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας και ευκολίας διαχείρισης, επιθυμητό – στα πλαίσια της Τεχνικής Προσφοράς που θα 

υποβάλει ο Ανάδοχος, να συμπεριληφθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των τεχνικών φυλλαδίων, 

εγχειριδίων κοκ, μόνο σε ψηφιακή μορφή σε δύο (2) μη επανεγγράψιμα μέσα (CD/DVD). 

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει 

μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις 

Επιχειρήσεις» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____ 
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Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 

ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης 

των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  
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B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 

Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:  

 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

 

B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα 

παρακάτω: 

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με 

παραγράφους /πίνακες 

0 Επιτελική Σύνοψη Πρότασης  
Μέγιστο μέγεθος τρεις (3) 

σελίδες 

1 Χαρακτηριστικά Προτεινόμενης Λύσης A.1, A.3 

1.1 
Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική λειτουργίας και διαχείρισης 

συστημάτων λογισμικού υποδομής και λογισμικού εφαρμογών 
C.3.6.2 

1.2 Χαρακτηριστικά ασφαλείας C.3.6.3 

1.3 Δυνατότητες επεκτασιμότητας - κλιμάκωσης C.3.6.4 

1.4 Ευχρηστία - Προσβασιμότητα C.3.6.1 

1.5 Διαλειτουργικότητα, Ανοικτά πρότυπα C.3.6.5 

1.6 Ανοικτά δεδομένα, Δεδομένα διοικητικού ενδιαφέροντος C.3.6.6 

2 Προδιαγραφές Λογισμικού και Εφαρμογών A.1, A.3 

2.1 
Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business 

Process Management Suite) 
C.3.2, C.3.1 

2.2 
Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Intelligent Case 

Management) 
C.3.3, C.3.1 

2.3 
Υποσύστημα Διαχείρισης και Εκτέλεσης Καμπάνιας (Campaign 

Management) 
C.3.4, C.3.1 

2.4 
Υποσύστημα Ενιαίου Προφίλ Συναλλασσόμενου (3600 Unified 

Profile) 
C.3.5, C.3.1 

3. Διαχείριση, Διασφάλιση Ποιότητας, Καλή Εκτέλεση 
 

3.1 
Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα - Ομάδα 

Έργου 
A.4.1, A.4.2, A.4.3, C.3.7 

3.2 Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου  A.4.4, C.3.7 
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4. Υπηρεσίες A.4.2 

4.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής και λοιπό Μελετητικό έργο C.3.8 

4.2 
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση/Ανάπτυξη/Υλοποίηση/Εφαρμογή 

Λογισμικού Υποδομής και Εφαρμογών έργου – Έλεγχοι 
C.3.9 

4.3 Υπηρεσίες ένταξης Ψηφιακών Υπηρεσιών C.3.10 

4.4 Εκπαίδευση C.3.11 

4.5 Δοκιμαστική & Πιλοτική Λειτουργία – Μεταφορά Τεχνογνωσίας  C.3.12 

4.6 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας C.3.13 

5. Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με C.3 

6. 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

- Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

- Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού 

και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν 

ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

Σύμφωνα με C.4 

 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.] 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά 

και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη 

ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε 

η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη 

απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 

της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 

4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το 

σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 

Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

Προδ. 4.18). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται 

από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 
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B.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.3 Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δώδεκα (12) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΚτΠ Α.Ε. πριν από τη λήξη 

της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο 

στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε 

ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 

εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.  
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Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 

αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4). 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
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B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

 

B.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση 

προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. (Χανδρή 3, 18346, 

Μοσχάτο / Αττική), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των 

Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική 

διατρητική μηχανή της ΚτΠ Α.Ε. 

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και 

αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών 

Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από 

την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε., το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με 

μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση 

δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών 

Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά 

Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - 

για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - στην αρμόδια 
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Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΚτΠ 

Α.Ε. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από 

την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με 

ειδική διατρητική μηχανή της ΚτΠ Α.Ε., (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΚτΠ 

Α.Ε., το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 

Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 

ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 

οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών 

επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την 

αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. Όσες δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι 

Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών 

με ειδική διατρητική μηχανή της ΚτΠ Α.Ε. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο 

προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού.  

 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική 

Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με 

την απόφαση ορισμού της. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμόκαι όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των αποσφραγισμένων φακέλων των άλλων προσφορών. Η 

εξέταση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού 

Προμηθειών, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της ΚτΠ Α.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
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πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. σε 

δύο (2) όμοια αντίτυπα, στο πέρας των εργασιών της (ανά διακριτό στάδιο του διαγωνισμού). 

 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και 

των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο 

Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. 

 

B.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της 

Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 

B.2.2 και B.2.6 της Διακήρυξης) 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά με βάση το συνολικό Συγκριτικό Κόστος της 

Προσφοράς  

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το χαμηλότερο Συγκριτικό Κόστος. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που 

τις υπέβαλλαν.  

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία παραδίδει στο 

αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

B.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος C.3. Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων 

πληρούν τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. 
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B.4.1.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς 

ΦΠΑ (βλ. C.4.1 «Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου») όπως προκύπτει από 

τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

Διευκρίνηση:  

I. το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου 

 

B.4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των 

Προσφορών, με Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε., ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην ΚτΠ Α.Ε., εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 

B.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν 

από αρμόδια Επιτροπή.  

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 

όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική 

διατρητική μηχανή της ΚτΠ Α.Ε. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο 

της ΚτΠ Α.Ε., το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι 

έχουν υποβάλλει παραδεκτή οικονομική προσφορά 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η ΚτΠ Α.Ε. καλεί εγγράφως τον 

Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά 

και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την 

επιστολή της πρόσκλησης και τα οποία θα είναι α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 

β) δικαιολογητικά περί μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια 

και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05 όπως ορίζονται στην 20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007 ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1.230.000,00), γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, δ) Πιστοποιητικό 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των α και β) που έχουν υποβληθεί στο Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης είναι εν ισχύ δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος και έκπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την 

περίπτωση η ΚτΠ Α.Ε. καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων 

υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως 

ανωτέρω. 

 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε., ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.1 Δικαίωμα 

Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής  

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 

B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

3. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 

B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

4. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

της παρ. B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

5. Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05. 

6. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

7. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

8. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

9. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

10. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

11. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την 

ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της 

προσφερόμενης λύσης. 

12. Προσφορά που το κόστος συντήρησης του Έργου (βλ. πίνακα C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης / στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)») για κάθε έτος μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης και έως τη λήξη 

της ΠΕΣ είναι μεγαλύτερο του τέσσερα τοις εκατό (4)% της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου για το Έργο (βλ. πίνακα C.4.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής 

Προσφοράς Έργου / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)»). 
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13. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος (βλ.B.4.1.4) 

είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των 

αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 

σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία 

/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

14. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 

προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο 

σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων 

Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

17. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

B.4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 

σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010)». 

 

B.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΚτΠ Α.Ε., σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών. 

Η ΚτΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  
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(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΚτΠ Α.Ε.  

3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά περί μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων 

κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 όπως ορίζονται στην 20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1673/Β/23-08-2007). 

4. Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

5. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 

5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.  

6. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών, και να καταπέσει υπέρ της ΚτΠ Α.Ε. η 

Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

Σε αυτή την περίπτωση, η ΚτΠ Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΚτΠ Α.Ε.  

9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 

Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 

10. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των 

υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 

προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.  

12. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου 

λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ 

εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 

αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αποδεχθεί, να τα 

προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

13. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών 

στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. και του ισχύοντος 

θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

14. Πριν την έναρξη της Περιόδου Εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την 

ανάθεση στον Ανάδοχο των υπηρεσιών συντήρησης (όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 

Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης), με συμβατικό τίμημα έως τέσσερα τοις εκατό (4%) του 

προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007 (Άρθρο 25, σημείο 

4β), με βάση την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. 

15. Μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού, κατά την υλοποίηση του έργου, και ανάλογα με τη 

υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει: 

a. τη μερική αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται 

στο A.3 της παρούσας) έως σαράντα τοις εκατό (40%), από το προκηρυχθέν ή 

κατακυρωθέν φυσικό αντικείμενο, με αντίστοιχη μείωση του συμβατικού τιμήματος.  

b. την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στο 

A.3 της παρούσας) έως τριάντα τοις εκατό (30%), από το προκηρυχθέν ή 
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κατακυρωθέν φυσικό αντικείμενο, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007 (Άρθρο 25, σημείο 4β). 

με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου.  

 

B.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις  

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

 

1.  
Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2.  
α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω 

προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου 

των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 

της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. 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. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και 

θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. 

 

3.  
α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω 

προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου 

των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 

της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. 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. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και 

θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. 

β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον 

παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (3α) τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που 

ολοκληρωθεί και παραληφθεί η Φάση Β1 (βλ. A.4.2). 

γ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της 

απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (3β) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την 

ημερομηνία που θα παραληφθεί η Φάση Γ (βλ. A.4.2). 
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δ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί 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 

ημερομηνία που θα γίνει τμηματική παραλαβή της Φάσης Δ (βλ. A.4.2). 

ε) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη 

πληρωμή (3δ) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού 

τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Έργου. 

 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, 

θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους 

ανωτέρω η ΚτΠ Α.Ε.. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει 
και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

B.5.4 Περίοδος Εγγύησης 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Έργου του. 

Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 

ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην παρ. A.3.16 «Περίοδος Εγγύησης». 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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B.5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον 

αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,05% του συμβατικού τιμήματος του έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του 

εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας 

λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ 

λογισμικού. 

Το όριο στην επιβολή ρητρών των συμφωνημένων ημερομηνιών παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης 

του Έργου ισούται με το μηνιαίο τίμημα αμοιβής του Αναδόχου, το οποίο προκύπτει από τον 

λόγο του συνολικού συμβατικού τιμήματος, διαιρούμενο με το εικοσιτέσσερα (όσοι και οι μήνες 

του χρονοδιαγράμματος του Έργου). 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στην παράγραφο A.3.16.3 «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες». 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΚτΠ Α.Ε. 

4. Η ΚτΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 

καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
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επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 

Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

9. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα 

οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 

επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

10. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η ΚτΠ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα. 

11. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

28 του Κανονισμού Προμηθειών.  

12. Η ΚτΠ Α.Ε. κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες 

ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό. 

 

B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών 

στην ΚτΠ Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα 

υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην ΚτΠ Α.Ε., η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα 

τις απορρίπτει. 

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την ΚτΠ Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΚτΠ Α.Ε. ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να 

ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
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Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΚτΠ Α.Ε. και μόνο 

με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την ΚτΠ Α.Ε. εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 

τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 

να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλα πρόσωπα που θα 

διαθέτουν τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα προσόντα με τα αντικαθιστάμενα. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΚτΠ Α.Ε. 

ή του Φορέα. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΚτΠ Α.Ε., η οποία 

δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην ΚτΠ Α.Ε. 

τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 

σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η ΚτΠ Α.Ε. συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο 

τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 

αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 

κλπ.) η ΚτΠ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την ΚτΠ Α.Ε. ή και τον Κύριο του 

Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 

αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού 

της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΚτΠ Α.Ε. 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

12. Η ΚτΠ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων. 
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13.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 

παραλαβή του. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΚτΠ Α.Ε. για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 

τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΚτΠ Α.Ε. ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

15.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 

από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον 

αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 

όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε.. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

της ΚτΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 

μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ της ΚτΠ Α.Ε. και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, 

υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του 

να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 

καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 

λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

18.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

3414/05. 

19. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από 

τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ 

χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και 

εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 
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20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου.  

 

B.5.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΚτΠ Α.Ε. και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από 

τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες 

/ υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη της ΚτΠ Α.Ε.. 

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή 

θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο B.2.2 της Διακήρυξης (αν 

δηλαδή ο υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών 

σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

B.5.8 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 

και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΚτΠ Α.Ε. και του Κυρίου του Έργου / 

Φορέα Λειτουργίας. 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος 

προς τον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να 

μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του 

έγκριση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΚτΠ Α.Ε. ή/ και του Κυρίου του Έργου / 

Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι 

γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Κύριο του Έργου / 

Φορέα Λειτουργίας ή την ΚτΠ Α.Ε. ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να 

είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για 

τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  
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3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας ή της ΚτΠ Α.Ε., να παραδώσει 

με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και 

αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την ΚτΠ Α.Ε., να τηρεί μια πλήρη σειρά των 

αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 

Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα 

αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν 

αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 

παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην ΚτΠ 

Α.Ε., στον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την 

ΚτΠ Α.Ε. να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων 

προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 

αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 

Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλει στην ΚτΠ Α.Ε. ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. 

Επίσης, η ΚτΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση 

κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η ΚτΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 

διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 

«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΚτΠ Α.Ε. 

προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 

στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o 

πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς 

παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 

ΚτΠ Α.Ε. και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται 

και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 

δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της ΚτΠ Α.Ε. και του 

Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν 
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βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην ΚτΠ Α.Ε. και στον Κύριο του 

Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 

την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην ΚτΠ Α.Ε. και στον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας οι 

οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες 

που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή 

προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την 

εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης 

αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται 

ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.  

 

B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η ΚτΠ Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες» 
ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 185 από 269 

 

 

 

 

C  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες» 
ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 186 από 269 

 

 

 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο 

του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.         

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 

αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 

τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτο / Αττική 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του 

έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 

τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 

(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων 

επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε 

σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με 

αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. 

Διακήρυξη της ΚτΠ Α.Ε. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση6 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση 

στο Έργο 

Περίοδος 

(από - 

έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

                                           

6  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business 
expert κλπ. 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 192 από 269 

 

C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

 

C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Λογισμικού και Αρχές Σχεδίασης Διαδικτυακών Πυλών 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  
Οι παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές αφορούν το σύνολο του απαιτούμενου λογισμικού, 

δηλαδή C.3.2 ως και C.3.5 
ΝΑΙ   

3  

Το σύνολο λογισμικού που θα προσφερθεί, θα εγκατασταθεί στον προσφερόμενο εξοπλισμό 

του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ, στον χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και 

σύμφωνα με τα λεγόμενα της A.3.6. 

ΝΑΙ   

4  

Το σύνολο του λογισμικού θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργικότητα. Ο προμηθευτής σε κάθε 

περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση και λειτουργία των υποσυστημάτων λογισμικού και 

την απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου. 

ΝΑΙ   

5  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία θα καλύπτει 

το σύνολο των τεχνικών και επιχειρησιακών αναγκών και  προδιαγραφών της παρούσας 

Διακήρυξης. Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει να προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο 

βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους υποσυστημάτων λογισμικού και να παρουσιάζεται σε ένα 

ενιαίο σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική των προσφερόμενων υποσυστημάτων 

του Έργου καθώς και η διαλειτουργικότητα / διασυνδεσιμότητα των επιμέρους στοιχείων 

λογισμικού που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση.  

ΝΑΙ   

6  
Για κάθε στοιχείο λογισμικού να περιγράφεται: 

- Ο ρόλος του, 
ΝΑΙ   
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- Τα δεδομένα που διαχειρίζεται, 

- Η διασύνδεση / διαλειτουργικότητα με τα άλλα στοιχεία λογισμικού της προτεινόμενης 

λύσης 

- Οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα λογισμικού βάσει των 

προσφερόμενων τυποποιημένων διεπαφών (πχ. APIs) 

7  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού 

πλήρως εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και της 

Αναθέτουσας Αρχής, παρέχοντας τον κατάλληλο βαθμό υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, 

εγκατάστασης/παραμετροποίησης, υλοποίησης έργου (project management) και ελέγχου 

ποιότητας (quality assurance). 

ΝΑΙ   

8  

Λόγω της κρισιμότητας,  της πολυπλοκότητας και της μεγάλης κλίμακας υλοποίησης του έργου, 

οι υπηρεσίες διαμόρφωσης ή/και παραμετροποίησης (configuration & setup) θα πρέπει να 

παρασχεθούν απευθείας από τον ή τους κατασκευαστή-ες του λογισμικού ή από διεθνώς 

εξουσιοδοτημένο-ους και κατάλληλα πιστοποιημένο-ους οίκο-ους για την μεταπώληση του 

προσφερόμενου λογισμικού και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες διαμόρφωσης ή/και παραμετροποίησης θα πρέπει να αφορούν κατ’ 

ελάχιστον Χ ανθρωπομήνες απασχόλησης οι οποίοι θα περιλαμβάνουν υποστήριξη της 

διαμόρφωσης ή/και παραμετροποίησης (configuration & setup) στο σημείο λειτουργίας του 

Κέντρου Δεδομένων απευθείας από στελέχη του κάθε software vendor. Συνολικά θα πρέπει να 

προσφέρονται τουλάχιστον Χ ανθρωπομήνες, οι οποίοι χρονικά θα διατεθούν κατά τις Φάσεις 

Εγκατάστασης (βλ. A.4.2.4) και Δοκιμαστικής Λειτουργίας (βλ. A.4.2.7) – επισημαίνεται ότι 

αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται επιπλέον των Α/Μ υποστήριξης που ζητούνται κατά τις δύο 

τελευταίες φάσεις του έργου (δοκιμαστική και πιλοτική). 

Χ ≥ 18   

9  

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλα τα επιμέρους στοιχεία του 

λογισμικού. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι εκτυπώσεις από 

τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής. Επαρκεί ένα (1) 

αντίγραφο της τεκμηρίωσης για το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού σε ηλεκτρονική 

μορφή.  

ΝΑΙ   

10  

Ειδικά, για την οριστική παραλαβή του Έργου απαιτούνται τρία (3) έντυπα αντίγραφα της 

τεκμηρίωσης για το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού. Θα πρέπει υποχρεωτικά να 

δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Τα εγχειρίδια που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να ικανοποιούν όλο το 

ΝΑΙ   
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φάσμα διαχείρισης, λειτουργίας και υποστήριξης των συστημάτων του Έργου. Ως εκ τούτου 

πριν την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα πρέπει να υποβληθούν κατ’ ελάχιστον τα εξής 

εγχειρίδια: 

- Εγχειρίδια εγκατάστασης (installation guides) 

- Εγχειρίδια διαμόρφωσης / προσαρμογής (configuration manuals) 

- Εγχειρίδια διαχείρισης (administrator’s manuals), 

- Εγχειρίδια επέκτασης / ανάπτυξης λογισμικού (developer’s guide, API documentation, 

Services documentation) 

- Εγχειρίδια συντήρησης (maintenance manuals) 

- Τεκμηρίωση κώδικα εφαρμογών (code documentation) 

- Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών (end-user manuals) 

Να αναφερθούν άλλα που θα προσφερθούν. 

11  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και στόχους που αναπτύσσονται στην 

A.3. 
ΝΑΙ   

12  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία λογισμικού 

για τη θέση του όλου Συστήματος σε παραγωγική λειτουργία όπου απαιτούνται (π.χ. custom 

εφαρμογές, πρόσθετα plug-ins ή modules τρίτων ή άλλων κατασκευαστών κλπ).  

ΝΑΙ   

13  

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει οτιδήποτε (εξοπλισμό ή/και λογισμικό) δεν 

περιλαμβάνεται στην παρούσα και είναι απαραίτητο για την θέση σε παραγωγική λειτουργία 

του συνόλου της προσφερόμενης υποδομής λογισμικού. 

Να γίνει αναφορά, όπου προσφέρεται, σε λογισμικό, το οποίο δεν αναφέρεται στις / απαιτείται 

από τις προδιαγραφές στους Πίνακες Συμμόρφωσης λογισμικού που ακολουθούν και ο οποίος 

προσθέτει σημαντική αξία στην προτεινόμενη λύση του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

14  

Χαρακτηριστικά auditing: Όλα τα υποσυστήματα θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα (είτε το 

κάθε ένα μεμονωμένα ή συνολικά μέσω μίας διεπαφής ελέγχου) σε εξουσιοδοτημένους 

(authorized) χρήστες / διαχειριστές μέσω διεπαφής-ών: 

ΝΑΙ   

15  

- Να βλέπουν / δημιουργούν αναφορές εγγραφών, οι οποίες δημιουργήθηκαν / άλλαξαν / 

διαγράφηκαν (newly created/amended/deleted records) – και ανά δεδομένο χρονικό 

διάστημα. 

ΝΑΙ   

16  

- Να βλέπουν / δημιουργούν αναφορές, οι οποίες να αποτυπώνουν τα περιεχόμενα 

διαγεγραμμένων εγγραφών (contents of all deleted records) – και ανά δεδομένο χρονικό 

διάστημα. 

ΝΑΙ   
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17  

- Να βλέπουν / δημιουργούν αναφορές, οι οποίες να αποτυπώνουν όλες τις αλλαγές που 

έχουν γίνει σε οποιαδήποτε εγγραφή καθώς και από ποιον έχει γίνει – και ανά δεδομένο 

χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

18  

- Να βλέπουν / δημιουργούν αναφορές, οι οποίες να αποτυπώνουν στοιχεία ημερομηνίας και 

ώρας που έκαναν οι χρήστες της υποδομής login / logout  – και ανά δεδομένο χρονικό 

διάστημα. 

ΝΑΙ   

19  

- Να βλέπουν / δημιουργούν αναφορές, οι οποίες να αποτυπώνουν είτε ανά είδος ενέργειας ή 

ανά υποσύστημα λογισμικού, την δραστηριότητα των εξουσιοδοτημένων σε αυτά 

υποσυστήματα χρηστών (συμπεριλαμβανομένων τρίτων συστημάτων μέσω 

διαλειτουργικότητας) – και ανά δεδομένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

20  

O κώδικας όλης της custom ανάπτυξης επιχειρησιακής λογικής και των επιχειρησιακών 

διαδικασιών του Έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμος από τον ανάδοχο, με άδεια ανοικτού 

κώδικα που θα υποδειχθεί. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχειρησιακής 

λογικής των διαδικασιών εξυπηρέτησης (service processes) που πρόκειται να αναπτυχθούν στα 

πλαίσια του έργου, παραμένουν με τον Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

21  

Όλες οι προσφερόμενες εξωστρεφείς και εσωστρεφείς διαδικτυακές πύλες του Έργου θα 

πρέπει να διαμορφωθούν (configured) ώστε να χρησιμοποιούν ψηφιακά πιστοποιητικά X.509. 

Η δε προμήθεια των αναγκαίων 128-bit ψηφιακών πιστοποιητικών (SSL certificates) αποτελεί 

αντικείμενο του Έργου και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσφερθούν από τον Ανάδοχο. Η δε 

περίοδος ισχύος (validity period) τους θα πρέπει να καλύπτει την χρονική περίοδο Εγγύησης 

του Έργου, όπως τίθεται στην A.3.16.2.   

ΝΑΙ   

22  ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ    

23  

Οι παρακάτω απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο των προσφερόμενων 

υποδομών λογισμικού υποδομής, έτοιμου off-the-shelf λογισμικού, εφαρμογών κοκ, οι οποίες 

εξυπηρετούν εξωστρεφείς ή/και εσωστρεφείς, αυτοεξυπηρετούμενες ή μη, διαδικτυακές 

πύλες/sites/pages (δυναμικοί / στατικοί ιστότοποι αλλά και κάθε είδους παρουσίαση εκτελείται 

στο ηλεκτρονικό κανάλι Διαδικτύου). 

ΝΑΙ   

24  Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι ανεπτυγμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου. ΝΑΙ   

25  
Η πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και ασφαλής, στις 

περιοχές περιεχομένου / λειτουργικότητας – όπου απαιτείται. 
ΝΑΙ   

26  
Το σύστημα θα πρέπει να είναι πολυγλωσσικό, δηλαδή να παρέχεται υποστήριξη για 

δημιουργία περιεχομένου σε γλώσσες άλλες της Ελληνικής με τρόπο δομημένο και 
ΝΑΙ   
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τυποποιημένο (πχ. templates). Υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί το περιεχόμενο στα 

ελληνικά μόνο. 

27  
Πλήρης υποστήριξη ελληνικών (στο περιεχόμενο, στα μεταδεδομένα και γενικά σε οποιοδήποτε 

σημείο της εφαρμογής) 
ΝΑΙ   

28  Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTP 1.1 ΝΑΙ   

29  

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο θα φιλοξενείται το portal θα απαιτεί ανάλυση 1024Χ768. Το 

πλάτος του θα διατηρείται σε αυτό το μέγεθος ανεξάρτητα από την ανάλυση της οθόνης τους 

επισκέπτη (μεγαλύτερη ή μικρότερη). Ως εκ τούτου, το layout του περιεχομένου δεν θα 

προσαρμόζεται (stretch) στην οθόνη του τελικού χρήστη και θα διατηρεί αυτές τις διαστάσεις 

με υποχρεωτική χρήση liquid flow layout, για τις σελίδες με περιεχόμενο που δεν χωρά σε μία 

οθόνη, δηλαδή χρήση κάθετης μπάρας κύλισης. 

ΝΑΙ   

30  

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, κουμπιά, μπάρες κύλισης, μπάρες πλοήγησης, θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ως λειτουργικές συναρτήσεις και όχι ως εικόνες. Θα πρέπει επίσης να γίνει 

αποφυγή χρήσης οριζόντιας μπάρας κύλισης στις σελίδες. 

ΝΑΙ   

31  
Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου θα συνοδεύονται από περιγραφικούς τίτλους όπου αυτό είναι 

εφικτό (ALT), θα είναι υπογραμμισμένοι και διαφορετικού χρώματος από το κείμενο. 
ΝΑΙ   

32  

Ο δικτυακός τόπος θα διαθέτει ένα σύστημα «βοήθειας» για αυτούς που την απαιτούν για την 

συμπλήρωση των φορμών. Το κείμενο της βοήθειας θα δημιουργηθεί με ευθύνη του 

Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

33  
Απλή και γρήγορη πλοήγηση με «οπτική» ομοιομορφία όσον αφορά τους γενικούς άξονες 

πλοήγησης, υπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες του περιεχομένου. 
ΝΑΙ   

34  

Μοντέρνο περιβάλλον με απλές και λιτές αισθητικές παρεμβάσεις, διαμορφώνοντας ένα 

«φιλικό» χώρο, δίνοντας βαρύτητα στις διαφορετικές ομάδες / κατηγορίες δυνητικών 

χρηστών. 

ΝΑΙ   

35  Εύκολη περιήγηση στο υλικό ή/και τις υπηρεσίες της πύλης. ΝΑΙ   

36  Ομοιογένεια στην παρουσίαση των ιστοσελίδων. ΝΑΙ   

37  Εύκολη προσπέλαση στα περιεχόμενα των ιστοσελίδων. ΝΑΙ   

38  Ελκυστική διεπαφή. ΝΑΙ   

39  Δυνατότητες αναζήτησης στα περιεχόμενα με πολλαπλούς τρόπους, όπου ενδείκνυται. ΝΑΙ   
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40  Συμβατότητα με όλους τους διαδεδομένους browsers. ΝΑΙ   

41  
Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα που αναπτύχθηκαν από τον οργανισμό w3c για τις 

ιστοσελίδες και την HTML (δεσμεύσεις ευχρηστίας). 
ΝΑΙ   

42  
Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα για ανάπτυξη ιστοσελίδων προσβάσιμων από άτομα με 

ειδικές ανάγκες (δεσμεύσεις προσβασιμότητας). 
ΝΑΙ   

43  
Συμβατότητα με το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif). 
ΝΑΙ   

44  

Αποφυγή χρήση Flash, Silverlight ή αντίστοιχης τεχνολογίας με στόχο την μέγιστη 

συμβατότητα των σελίδων σε smart tablet / phones συσκευές. Όπου απαιτείται για την 

πρόσβαση και την αξιοποίηση της πλήρους λειτουργικότητας της Διαδικτυακής Πύλης πλούσιο 

περιεχόμενο (rich content) ή/και πλούσιες δυνατότητες διάδρασης (rich clients) 

NAI   

45  Χρωματικοί συνδυασμοί που να διευκολύνουν την ανάγνωση των κειμένων στην οθόνη. NAI   

46  Ύπαρξη καταλόγου επιλογών (μενού) πλοήγησης. NAI   

47  Δυνατότητα πλοήγησης με χρήση εικονικών διαδρομών (breadcrumb trails) NAI   

48  Ύπαρξη πίνακα περιεχομένων (sitemap) του Δικτυακού Τόπου. NAI   

49  
Δυνατότητα αναζήτησης με εισαγωγή μίας ή περισσοτέρων λέξεων (οι οποίες εμφανίζονται στο 

κείμενο των ιστοσελίδων). 
NAI   

50  
Δυνατότητα θέασης μιας εικόνας σε μεγαλύτερη ανάλυση ώστε να είναι καλύτερα ορατές οι 

λεπτομέρειες της εικόνας. 
NAI   

51  
Δυνατότητα ανάγνωσης των κειμένων σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (μέσα από τις 

λειτουργίες του browser του χρήστη) ώστε να διευκολυνθούν όσοι έχουν προβλήματα όρασης. 
NAI   

52  Δυνατότητες εκτύπωσης. NAI   

53  
Οι ιστοσελίδες της πύλης πρέπει να διατίθενται και σε εκτυπώσιμη μορφή (printer-friendly 

version) – όπου απαιτηθεί. 
NAI   

54  

Να υποστηρίζεται η απεικόνιση επιλεγμένου περιεχομένου (διαφορετική βάσει πελάτη – client), 

το οποίο θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, του portal σε wireless συσκευές (PDA, 

smart phones κλπ). 

NAI   
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1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  

Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν πρόσθετα επιμέρους 

υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την 

προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης. 

NAI   

3  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά σε επιμέρους έτοιμο-α λογισμικό-ά, επί των οποίων υλοποιείται 

το προσφερόμενο υποσύστημα – είτε off-the-shelf είτε open-source. Να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής των εφαρμογών και στον τρόπο ολοκλήρωσης και 

διασύνδεσης των επιμέρους στοιχείων λογισμικού – όπου υπάρχουν, με τα υπόλοιπα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου 

ΝΑΙ   

4  

Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού και διαχείρισης θα πρέπει να προσφερθούν με την μορφή 

άδειας παροχής λογισμικού SaaS και να καλύπτουν την πλήρη σύνθεση του προσφερόμενου 

λογισμικού καθώς και των υπολοίπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Με την 

Οριστική Παραλαβή του έργου, περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5  

Στην προσφερόμενη λύση του αναδόχου θα πρέπει να μην υπάρχουν περιορισμοί 

αδειοδότησης σε σχέση με το περιβάλλον (εικονικών) υπολογιστικών υποδομών στο οποίο 

πρόκειται να εγκατασταθεί (βλ. και A.3.6). 

ΝΑΙ   

6  

Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε Δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 

σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες παραγωγής (Πιλοτική λειτουργία) σύμφωνα με τις 

επιμέρους ιδιαιτερότητες και επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν είτε κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου ή αργότερα κατά την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ   

7  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά για την υλοποίηση της 

όλης υποδομής που προδιαγράφεται στον παρόν Πίνακα να προσφέρονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή λογισμικού ή να ανήκουν στην ίδια ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός 

κατασκευαστή με αυτό-ή των υπόλοιπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Να γίνει 

αναφορά. 

ΝΑΙ   
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8  
Να περιγραφεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την 

απαιτούμενη αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προδιαγράφεται στις A.3.5, A.3.6. 
ΝΑΙ   

9  

Ολοκλήρωση με την πλατφόρμα MIS του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ (A.3.12, A.3.10) για 

προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και προβολής εξελιγμένων αναφορών και 

dashboards για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την τεχνολογική διάσταση όσο και την 

επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες και 

τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

10  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

δέκα (10) dashboards υψηλού επιπέδου και τουλάχιστον είκοσι (20) αναφορές 

(reports) αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου του προσφερόμενου λογισμικού του 

παρόντος Πίνακα. Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

   

11  

Ολοκλήρωση με το ζητούμενο υποσύστημα ανοικτών δεδομένων του Έργου (C.3.24) για 

αυτοματοποιημένη ή μη υποβολή και δημοσίευση datasets και ροών δεδομένων που αφορούν 

την τεχνολογική διάσταση όσο και την επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά 

στις προσφερόμενες δυνατότητες και τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards.  

ΝΑΙ   

12  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

σαράντα (40) datasets ανοικτών δεδομένων (δύο datasets ανά ψηφιακή υπηρεσία 

εξυπηρέτησης που εντάσσεται στο Σύστημα CRMS) – ή περισσότερα εφόσον ενταχθούν 

περισσότερες, αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου της ψηφιακής υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις 

αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού 

του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

13  

Να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης των λειτουργικών συστημάτων (operating systems) 

στα οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό του παρόντος Πίνακα. Το stack λογισμικού θα πρέπει 

να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σαν εικονική μηχανή-ές. 

ΝΑΙ   

14  
Να δοθεί πλήρης λίστα άλλων λειτουργικών συστημάτων στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί το 

προσφερόμενο λογισμικό. 
ΝΑΙ   

15  

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης (demand) που αναμένεται να σημειώσει η πλατφόρμα του 

παρόντος Πίνακα καθώς θα εκτελεί τις ενταγμένες σε αυτήν ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

(service processes), θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί δυνατότητες scale-out κλιμάκωσης, κατά 

την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση της προσφερόμενης δυναμικότητας (capacity) 

σε όλα τα επίπεδα (tiers) εκτέλεσης και σε όλες τις λειτουργικές ενότητες εκτέλεσης της 

πλατφόρμας, μέσω προσθήκης (εικονικών) εξυπηρετητών, στους οποίους θα καταμερίζεται ο 

ΝΑΙ   
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φόρτος εργασίας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών load balancing που είτε περιλαμβάνονται 

στην προσφορά του Αναδόχου (πχ. εγγενές χαρακτηριστικό της Πλατφόρμας) ή μέσω των 

υπηρεσιών load balancing του Κέντρου Δεδομένων σύμφωνα με την A.3.6) του Έργου ή άλλης 

τεχνολογίας scale-out. Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. 

16  

Ο κατασκευαστής και η έκδοση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) οι οποίες 

προσφέρονται στα πλαίσια της πλατφόρμας του παρόντος Πίνακα και οι οποίες εξυπηρετούν 

ανάγκες υποδομής, είναι ισχυρά επιθυμητό να είναι πανομοιότυπες ή ακόμη και κοινές με αυτές 

που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. Να γίνει 

αναφορά. 

ΝΑΙ   

17  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά (α) για την υλοποίηση του 

επιπέδου «ανάπτυξης εργαλείων χρόνου σχεδίασης και χρόνου εκτέλεσης» (A.3.5) της όλης 

λύσης, δηλαδή όλα τα εργαλεία (tools & repository)  επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business 

modeling tools) για την ανάλυση, σχεδιασμό,  διαμόρφωση και κάθε σχετική δραστηριότητα με 

το κύκλο ζωής μιας διαδικασίας (process), καθώς και (β) το αποθετήριο (repository) 

επιχειρησιακής λογικής (business logic & rules) και διαδικασιών είτε να ανήκουν στην ίδια 

ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός κατασκευαστή ή να είναι κοινά για όλα τα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

18  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

19  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.7.1 ΝΑΙ   

20  

Βασικός σκοπός της προσφερόμενης πλατφόρμας είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός 

επιπέδου αφαίρεσης μοντέλων διαδικασιών (business process abstraction layer) επί των πόρων 

που εμπλέκονται στην από άκρη-σε-άκρη (end-to-end) εκτέλεση υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

(service processes) – ανθρώπους, Φορείς, τρίτα συστήματα / εφαρμογές / ψηφιακές 

υπηρεσίες, επιχειρησιακοί κανόνες, πλαίσιο λειτουργίας κοκ.  

Σε αυτό το πλαίσιο η προσφερόμενη πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

λειτουργικότητες μοντελοποίησης, εκτέλεσης, ανάλυσης αποτελεσμάτων και βελτίωσης αυτών 

των παραμέτρων. 

ΝΑΙ   

21  

Προσδιορισμός, ανάπτυξη, προσομοίωση, εφαρμογή και βελτίωση μοντέλων επιχειρησιακών 

διαδικασιών (model-driver composition of explicit process models) με σκοπό την συντονισμένη  

εκτέλεση των αλληλεπιδράσεων (interaction) μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων για την βέλτιστη 

ολοκλήρωση επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes) και επιχειρησιακών διαδικασιών 

εξυπηρέτησης (service processes) – ανθρώπων, συστημάτων, δεδομένων. 

ΝΑΙ   
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Να γίνει αναφορά στο ποσοστό που αυτή η προσέγγιση (model-driven approach) αποσυνδέει 

(decouple) τις (εικονικές) φυσικές υποδομής εκτέλεσης (execution environment) που 

χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης (execution time), πχ. τους containers, engines 

κοκ, από το περιβάλλον και την ορολογία / σημειογραφία που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό των διαδικασιών.  

Σε αυτό το πλαίσιο το περιβάλλον εκτέλεσης (BPM engine = process execution and state 

management engine) ενορχηστρώνει την εκτέλεση των επιμέρους βημάτων της εκάστοτε 

διαδικασίας συντονίζοντας και την χρήση των εμπλεκόμενων πόρων (resources) βάσει των 

επιχειρησιακών κανόνων που τίθενται εντός της διαδικασίας. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν 

ανθρώπους (ρόλους) και συστήματα λογισμικού – ανεξάρτητα από το που αυτά 

δημιουργήθηκαν και λειτουργούν. 

22  

Δυνατότητα προσδιορισμού, μοντελοποίησης, εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών με σκοπό 

την επικοινωνία τους σε stakeholders επιχειρησιακού προφίλ - business-oriented models. 

Απαιτούνται τα εξής:  

- ορθή και κοινή κατανόηση από τεχνικούς και μη stakeholders όλης (end-to-end) της 

εκάστοτε διαδικασίας από κάθε δυνατή άποψη – business-level representation, δηλαδή 

όλων των πόρων και της επιχειρησιακής λογικής που εμπλέκεται στην εκτέλεση της 

- απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο και στους όρους βάσει των οποίων προχωρά η διεκπεραίωση 

της εκάστοτε διαδικασίας εξυπηρέτησης. Ο τρόπος διάχυσης αυτής της πληροφορίας θα 

πρέπει να αρμόζει στον εμπλεκόμενο που αφορά (business, IT κοκ) 

- πλήρης δυνατότητες βελτίωσης στον τρόπο και στους όρους βάσει των οποίων εκτελείται η 

διαδικασία βάσει των αποτελεσμάτων (business process analytics) που θα γίνονται 

διαθέσιμα. 

Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

23  

Προσέγγιση ενοποιημένης διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών (unified process 

resource management) και όλων των πόρων που εμπλέκονται στην εκτέλεση τους. 

Απαιτούνται ενοποιημένες λειτουργικότητες για τον συντονισμό χειροκίνητων (manual) ή μη 

(automated) βημάτων και της σχετικής ανταλλαγής πληροφορίας (έντυπα, φόρμες και 

οποιοδήποτε δομημένη και μη πληροφορία – structured, semi-structured, unstructured). 

ΝΑΙ   

24  

Πλήρης υποστήριξη δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τον χειρισμό εξαιρέσεων στην 

εκτέλεση των διαδικασιών (exception handling). Απαιτούνται λειτουργικότητες (στα μοντέλα / 

στα εργαλεία) για ευκολία στην εκτέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι συχνά 

χειροκίνητες ή/και κοστοβόρες). Προϋπόθεση τούτου είναι η δυνατότητα μείωσης / εξάλειψης 

ΝΑΙ   
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των αναπάντεχων εξαιρέσεων (unanticipated exceptions) περιλαμβάνοντας τες στο μοντέλο 

της διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο τα γεγονότα (business events) ή/και οι συνθήκες που τις 

προκαλούν γίνονται σταδιακά (μέσω διαδικασιών improvement, optimization και fine-tuning) 

καθώς και οι κανόνες και η επιχειρησιακή λογική που τις αντιμετωπίζει σύμφωνα με την 

εκάστοτε στοχοθεσία, το agent εξυπυρέτησης κοκ, γίνονται αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου 

της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αντί να είναι «εξαιρέσεις» ανατάσσονται σε «εναλλακτικά 

μονοπάτια εκτέλεσης» (paths) που έχουν προβλεφθεί από την κύριους stakeholders και είναι 

πλήρως ορατά (visible). 

25  

Πλήρης δυνατότητες παρακολούθησης της εκτέλεσης των διαδικασιών (monitoring), 

παραγωγής αναφορών (reporting), διορατικότητας (insight – πχ. μέσω simulation ή real-time 

data) και αλλαγής / βελτίωσης ακόμη και στα πλαίσια του παραγωγικού περιβάλλοντος (πχ. 

champion-challenger processes). Απαιτούνται λειτουργικότητες «ζωντανής» (real-time) 

παρακολούθησης όλων των ροών εξυπηρέτησης και της παραγωγής πληροφόρησης για το πως 

αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Επίσης, απαιτούνται δυνατότητες αλλαγής της διαδικασίας – 

προσθήκη/αφαίρεση βημάτων, ελέγχων, αλλαγή κανόνων οπουδήποτε κοκ, αλλαγής των όρων 

εξαιρέσεων και του τρόπου αντιμετώπισης, εισαγωγής δοκιμαστικών διαδικασιών (challenger) 

διαδικασιών/υπόδιαδικασιών στο παραγωγικό σύστημα,  

ΝΑΙ   

26  

Να υπάρχει περιορισμό στην μέγιστη διάρκεια (εντός λογικών πλαισίων) εκτέλεσης μιας 

διαδικασίας εξυπηρέτησης. Να είναι δυνατή η πλήρης υποστήριξη χρονοβόρων (πχ. δώδεκα 

μηνών ή και περισσότερων) διαδικασιών (long-running processes). 

ΝΑΙ   

27  

Συντονισμός εξωτερικών εμπλεκόμενων και των επιχειρησιακών συναλλαγών (business 

transactions) στο πλαίσιο εκτέλεσης της εκάστοτε υπηρεσίας εξυπηρέτησης (business 

process). Αυτοί περιλαμβάνουν εξωτερικά συστήματα, ανθρώπους, Φορείς. 

ΝΑΙ   

28  

Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε εξειδικευμένες πολιτο-κεντρικές λειτουργικότητες (CRM-specific 

functionality) της προσφερόμενης πλατφόρμας που είτε επαυξάνουν τις ελάχιστες 

προϋπόθεσης του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης ή των υπόλοιπων απαιτούμενων 

υποσυστημάτων. Να κατηγοριοποιηθούν βάσει των παρακάτω κύριων αξόνων: 

- Pre-built CRM Processes: Customer Life Cycle and Knowledge Management 

- CRM Information: Data, Analysis and One View Across Channels 

- CRM Technology: Applications, Architecture and Infrastructure 

- CRM Metrics: Value, Retention, Satisfaction, Loyalty and Cost to Serve 

ΝΑΙ   

29  
Δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών δικτύων (social media) ως εξωτερικές πηγές (data 

sources) ή γενικά απόψεις (perspectives), πχ. σχόλια κοινού, γνώμες ειδικών (experts) στο 
NAI   
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επιχειρησιακό μοντέλο εξυπηρέτησης των διαδικασιών που εντάσσονται στο Σύστημα CRMS. 

Κύριοι σκοποί είναι αφενός η συγκέντρωση περισσότερης σχετικής πληροφορίας (situational 

context information) στο κανάλι / agent εξυπηρέτησης τη σωστή στιγμή, και αφετέρου η 

βελτίωση των αποτελεσμάτων εξυπηρέτησής καθώς και της ανάλυσης τους (social network 

analysis, decision support, collaboration techniques,  crowdsourcing). 

30  Πρόσβαση σε περιεχόμενο social streams ΝΑΙ   

31  Πρόσβαση σε περιεχόμενο video, audio    

32  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    

33  

Η απαιτούμενη λειτουργικότητα που περιγράφεται παρακάτω έχει απώτερο στόχο την εύκολη 

διαχείριση και λειτουργία της υπό προμήθεια υποδομής που προδιαγράφεται από τούτο τον 

Πίνακα Συμμόρφωσης σε συνθήκες παραγωγής.  

Για το λόγο τούτο να γίνει λεπτομερής αναφορά σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη λειτουργικότητα 

διαχείρισης προσφέρεται πέρα από αυτήν που προδιαγράφεται παρακάτω, η οποία κινείται σε 

αυτούς τους άξονες και προσφέρει προστιθέμενη αξία στην προσφερόμενη λύση. 

ΝΑΙ   

34  

Ολοκλήρωση με εξωτερικούς μηχανισμούς αυθεντικοποίησης LDAP v3 για διαβαθμισμένη 

πρόσβαση στις back-office λειτουργικότητες (διαχείριση) του υποσυστήματος. Να γίνει 

αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. 

ΝΑΙ   

35  

Υποστήριξη και χρήση ρόλων χρηστών και καθορισμός επιπέδων πρόσβασης (διαβάθμιση) 

βάσει των οποίων δίδεται πρόσβαση στις λειτουργίες του προσφερόμενου λογισμικού. Να γίνει 

αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. 

ΝΑΙ   

36  

Πλήρης υποστήριξη παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών των ενεργειών των / 

χρηστών και διαχειριστών του συστήματος (audit trail). Θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία για 

το ποιος, έκανε τι, σε ποιο παρακολουθούμενο αντικείμενο και πότε. Να γίνει αναφορά στις 

δυνατότητες καταγραφής και αναζήτησης ενεργειών. 

ΝΑΙ   

37  

Η διεπαφή διαχείρισης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από το διαδίκτυο και να είναι ασφαλής 

(https ή άλλο ασφαλές πρωτόκολλο). Να γίνει αναφορά στον τρόπο πρόσβασης (μέσω Web 

Browser, μέσω αφιερωμένης client εφαρμογής ή και τα δύο. 

ΝΑΙ   

38  

Να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος στο οποίο θα 

εγκατασταθεί το λογισμικό διαχείρισης  – ή περισσότερες εφόσον απαιτείται. Το stack 

λογισμικού διαχείρισης θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σαν εικονική 

μηχανή – να αναφερθεί. 

ΝΑΙ   

39  Να δοθεί πλήρης λίστα άλλων λειτουργικών συστημάτων στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί το ΝΑΙ   
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προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης. 
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1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  

Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν πρόσθετα επιμέρους 

υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την 

προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης. 

NAI   

3  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά σε επιμέρους έτοιμο-α λογισμικό-ά, επί των οποίων υλοποιείται 

το προσφερόμενο υποσύστημα – είτε off-the-shelf είτε open-source. Να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής των εφαρμογών και στον τρόπο ολοκλήρωσης και 

διασύνδεσης των επιμέρους στοιχείων λογισμικού – όπου υπάρχουν, με τα υπόλοιπα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου 

ΝΑΙ   

4  

Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού και διαχείρισης θα πρέπει να προσφερθούν με την μορφή 

άδειας παροχής λογισμικού SaaS και να καλύπτουν την πλήρη σύνθεση του προσφερόμενου 

λογισμικού καθώς και των υπολοίπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Με την 

Οριστική Παραλαβή του έργου, περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5  

Στην προσφερόμενη λύση του αναδόχου θα πρέπει να μην υπάρχουν περιορισμοί 

αδειοδότησης σε σχέση με το περιβάλλον (εικονικών) υπολογιστικών υποδομών στο οποίο 

πρόκειται να εγκατασταθεί (βλ. και A.3.6). 

ΝΑΙ   

6  

Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε Δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 

σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες παραγωγής (Πιλοτική λειτουργία) σύμφωνα με τις 

επιμέρους ιδιαιτερότητες και επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν είτε κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου ή αργότερα κατά την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ   

7  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά για την υλοποίηση της 

όλης υποδομής που προδιαγράφεται στον παρόν Πίνακα να προσφέρονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή λογισμικού ή να ανήκουν στην ίδια ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός 

κατασκευαστή με αυτό-ή των υπόλοιπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Να γίνει 

αναφορά. 

ΝΑΙ   

8  
Να περιγραφεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την 

απαιτούμενη αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προδιαγράφεται στις A.3.5, A.3.6. 
ΝΑΙ   
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9  

Ολοκλήρωση με την πλατφόρμα MIS του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ (A.3.12, A.3.10) για 

προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και προβολής εξελιγμένων αναφορών και 

dashboards για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την τεχνολογική διάσταση όσο και την 

επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες και 

τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

10  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

πέντε (5) dashboards υψηλού επιπέδου και τουλάχιστον είκοσι (20) αναφορές (reports) 

αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου του προσφερόμενου λογισμικού του παρόντος Πίνακα. 

Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

11  

Ολοκλήρωση με το ζητούμενο υποσύστημα ανοικτών δεδομένων του Έργου (C.3.24) για 

αυτοματοποιημένη ή μη υποβολή και δημοσίευση datasets και ροών δεδομένων που αφορούν 

την τεχνολογική διάσταση όσο και την επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά 

στις προσφερόμενες δυνατότητες και τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

12  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

δέκα (10) datasets ανοικτών δεδομένων, αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου της 

ψηφιακής υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

13  

Εφόσον απαιτούνται τέτοια, να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης των λειτουργικών 

συστημάτων (operating systems) στα οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό του παρόντος 

Πίνακα. Το stack λογισμικού θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σαν 

εικονική μηχανή-ές. Να δοθεί πλήρης λίστα άλλων λειτουργικών συστημάτων στα οποία μπορεί 

να εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό. 

ΝΑΙ   

14  

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης (demand) που αναμένεται να σημειώσει η λειτουργικότητα 

του παρόντος Πίνακα καθώς θα εκτελεί τις ενταγμένες σε αυτήν ψηφιακές υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης (service processes), θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί δυνατότητες scale-out 

κλιμάκωσης, κατά την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση της προσφερόμενης 

δυναμικότητας (capacity) σε όλα τα επίπεδα (tiers) εκτέλεσης και σε όλες τις λειτουργικές 

ενότητες εκτέλεσης της πλατφόρμας, μέσω προσθήκης (εικονικών) εξυπηρετητών, στους 

οποίους θα καταμερίζεται ο φόρτος εργασίας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών load balancing 

που είτε περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου (πχ. εγγενές χαρακτηριστικό της 

Πλατφόρμας C.3.2 στην περίπτωση που είναι ενσωματωμένη σε αυτήν) ή μέσω των 

υπηρεσιών load balancing του Κέντρου Δεδομένων σύμφωνα με την A.3.6) του Έργου ή άλλης 

ΝΑΙ   
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τεχνολογίας scale-out. Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. 

15  

Ο κατασκευαστής και η έκδοση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) οι οποίες 

προσφέρονται στα πλαίσια της λειτουργικότητας του παρόντος Πίνακα και οι οποίες 

εξυπηρετούν ανάγκες υποδομής, είναι ισχυρά επιθυμητό να είναι πανομοιότυπες ή ακόμη και 

κοινές με αυτές που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. 

Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

16  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά (α) για την υλοποίηση του 

επιπέδου «ανάπτυξης εργαλείων χρόνου σχεδίασης και χρόνου εκτέλεσης» (A.3.5) της όλης 

λύσης, δηλαδή όλα τα εργαλεία (tools & repository)  επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business 

modeling tools) για την ανάλυση, σχεδιασμό,  διαμόρφωση και κάθε σχετική δραστηριότητα με 

το κύκλο ζωής μιας διαδικασίας (process), καθώς και (β) το αποθετήριο (repository) 

επιχειρησιακής λογικής (business logic & rules) και διαδικασιών είτε να ανήκουν στην ίδια 

ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός κατασκευαστή ή να είναι κοινά για όλα τα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

17  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

18  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.7.2. ΝΑΙ   

19  

Να γίνει αναλυτική μνεία σε έτοιμα μοντέλα διαδικασιών (pre-built process models) που 

αποτελούν μέρος του προσφερόμενου λογισμικού τούτου του Πίνακα, τα οποία εκτελούνται 

στην πλατφόρμα της C.3.2, που είτε επαυξάνουν τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα 

Συμμόρφωσης ή επιταχύνουν μέρος της προσπάθειας που απαιτείται ώστε να υλοποιηθεί 

διαδικασιοστρεφώς η ζητούμενη λειτουργικότητα του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ   

20  
Εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων για: συναλλασσόμενους, outbound/inbound επαφές / 

συναλλαγές (contacts), υποθέσεις (cases), γεγονότα (events) κοκ, σχέσεις μεταξύ τους 
NAI   

21  

Πλήρης υποστήριξη δυνατοτήτων διαχείρισης κάθε είδους συναλλαγής που γίνεται στα πλαίσια 

εκτέλεσης των ενταγμένων στο Σύστημα CRMS επιχειρησιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης σε 

όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (Interaction Management). 

Απαιτούνται λειτουργικότητες ενδυνάμωσης των agents παρέχοντας τους κατά το δυνατόν 

περισσότερη και σχετική πληροφορία στο σημείο που την χρειάζονται την στιγμή που την 

χρειάζονται. Έτσι αναβαθμίζονται σε knowledge workers όπου μπορούν να εξυπηρετούν 

συναλλασσόμενους δίχως πάντα να χρειάζεται / πρέπει να ανατρέχουν σε προκαθορισμένα 

scripts. Αυτό προϋποθέτει ότι η προσφερόμενη λύση θα τους δίνει την δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση σε περιοχές (business process domains) με λιγότερο δομημένα (unstructured) είδη 

ΝΑΙ   
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πληροφορίας. Ταυτόχρονα έτσι θα έχουν και την δυνατότητα να ανακαλύπτουν / προτείνουν / 

υιοθετούν νέες βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης συγκεκριμένων υποθέσεων. 

22  

Πλήρης υποστήριξη: 

- Problem management, trouble ticketing, case management 

- Desktop search 

- Real-time analytics/decision support 

- Ολοκλήρωση του desktop με telephony 

- ACD & Computer-telephony integration (CTI) / Web services interfaces 

- Call recording 

- Contact routing and prioritization engine 

- IVR και voice portals για το αυτοεξυπηρετούμενο κανάλι (self-service) – συμπεριλαμβάνει 

και speech-enabled self-service 

- Outbound dialing / proactive contact 

- Δυνατότητες Virtual routing applications for multisite and work-at-home scenarios 

- Full session recording 

- Workflow routing & management 

- Knowledge base for self-service: Σύστημα διαχείρισης γνώσης (knowledge base) για τις 

αυτοεξυπηρετούμενες (self-service) διαδικασίες  εξυπηρέτησης με υψηλό ποσοστό ορθών 

(relevant) αποτελεσμάτων. 

- In/out SMS / Email response management 

- Web chat 

- Feedback reception & management 

- Interactions recording & analytics – web searches, email conversations, chat transcripts, 

SMS interactionς, social networks interactions κοκ 

NAI   

23  

Επιθυμητές απαιτήσεις: 

- Ολοκλήρωση του desktop με Collaborative browsing 

- Ολοκλήρωση του desktop με Virtual assistant 

- Video services (outbound εξυπηρέτηση από agent προς συναλλασσόμενο 

- Quality management 

- Workforce management 

- E-learning 

- Δυνατότητες Virtual routing για διαμοιρασμό εργασίας σε πολλαπλά sites και για περιπτώσεις 

απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (πχ. work-at-home scenarios, point-of-presence scenarios 
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κοκ) 
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C.3.4 Υποσύστημα Διαχείρισης και Εκτέλεσης Καμπάνιας (Campaign Management) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  

Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν πρόσθετα επιμέρους 

υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την 

προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης. 

NAI   

3  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά σε επιμέρους έτοιμο-α λογισμικό-ά, επί των οποίων υλοποιείται 

το προσφερόμενο υποσύστημα – είτε off-the-shelf είτε open-source. Να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής των εφαρμογών και στον τρόπο ολοκλήρωσης και 

διασύνδεσης των επιμέρους στοιχείων λογισμικού – όπου υπάρχουν, με τα υπόλοιπα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου 

ΝΑΙ   

4  

Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού και διαχείρισης θα πρέπει να προσφερθούν με την μορφή 

άδειας παροχής λογισμικού SaaS και να καλύπτουν την πλήρη σύνθεση του προσφερόμενου 

λογισμικού καθώς και των υπολοίπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Με την 

Οριστική Παραλαβή του έργου, περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5  

Στην προσφερόμενη λύση του αναδόχου θα πρέπει να μην υπάρχουν περιορισμοί 

αδειοδότησης σε σχέση με το περιβάλλον (εικονικών) υπολογιστικών υποδομών στο οποίο 

πρόκειται να εγκατασταθεί (βλ. και A.3.6). 

ΝΑΙ   

6  

Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε Δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 

σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες παραγωγής (Πιλοτική λειτουργία) σύμφωνα με τις 

επιμέρους ιδιαιτερότητες και επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν είτε κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου ή αργότερα κατά την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ   

7  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά για την υλοποίηση της 

όλης υποδομής που προδιαγράφεται στον παρόν Πίνακα να προσφέρονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή λογισμικού ή να ανήκουν στην ίδια ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός 

κατασκευαστή με αυτό-ή των υπόλοιπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Να γίνει 

αναφορά. 

ΝΑΙ   
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8  
Να περιγραφεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την 

απαιτούμενη αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προδιαγράφεται στις A.3.5, A.3.6. 
ΝΑΙ   

9  

Ολοκλήρωση με την πλατφόρμα MIS του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ (A.3.12, A.3.10) για 

προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και προβολής εξελιγμένων αναφορών και 

dashboards για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την τεχνολογική διάσταση όσο και την 

επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες και 

τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

10  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

πέντε (5) dashboards υψηλού επιπέδου και τουλάχιστον δέκα (10) αναφορές (reports) 

αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου του προσφερόμενου λογισμικού του παρόντος Πίνακα. 

Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

11  

Ολοκλήρωση με το ζητούμενο υποσύστημα ανοικτών δεδομένων του Έργου (C.3.24) για 

αυτοματοποιημένη ή μη υποβολή και δημοσίευση datasets και ροών δεδομένων που αφορούν 

την τεχνολογική διάσταση όσο και την επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά 

στις προσφερόμενες δυνατότητες και τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

12  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

δέκα (10) datasets ανοικτών δεδομένων (δύο datasets για κάθε κύριο είδος εξωστρεφούς 

καμπάνιας που απαιτείται στα πλαίσια του έργου), αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου της 

ψηφιακής υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

13  

Εφόσον απαιτούνται τέτοια, να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης των λειτουργικών 

συστημάτων (operating systems) στα οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό του παρόντος 

Πίνακα. Το stack λογισμικού θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σαν 

εικονική μηχανή-ές. Να δοθεί πλήρης λίστα άλλων λειτουργικών συστημάτων στα οποία μπορεί 

να εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό. 

ΝΑΙ   

14  

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης (demand) που αναμένεται να σημειώσει η λειτουργικότητα 

του παρόντος Πίνακα καθώς θα εκτελεί τις ενταγμένες σε αυτήν ψηφιακές υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης (service processes), θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί δυνατότητες scale-out 

κλιμάκωσης, κατά την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση της προσφερόμενης 

δυναμικότητας (capacity) σε όλα τα επίπεδα (tiers) εκτέλεσης και σε όλες τις λειτουργικές 

ενότητες εκτέλεσης της πλατφόρμας, μέσω προσθήκης (εικονικών) εξυπηρετητών, στους 

οποίους θα καταμερίζεται ο φόρτος εργασίας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών load balancing 

ΝΑΙ   
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που είτε περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου (πχ. εγγενές χαρακτηριστικό της 

Πλατφόρμας C.3.2 στην περίπτωση που είναι ενσωματωμένη σε αυτήν) ή μέσω των 

υπηρεσιών load balancing του Κέντρου Δεδομένων σύμφωνα με την A.3.6) του Έργου ή άλλης 

τεχνολογίας scale-out. Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. 

15  

Ο κατασκευαστής και η έκδοση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) οι οποίες 

προσφέρονται στα πλαίσια της λειτουργικότητας του παρόντος Πίνακα και οι οποίες 

εξυπηρετούν ανάγκες υποδομής, είναι ισχυρά επιθυμητό να είναι πανομοιότυπες ή ακόμη και 

κοινές με αυτές που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. 

Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

16  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά (α) για την υλοποίηση του 

επιπέδου «ανάπτυξης εργαλείων χρόνου σχεδίασης και χρόνου εκτέλεσης» (A.3.5) της όλης 

λύσης, δηλαδή όλα τα εργαλεία (tools & repository)  επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business 

modeling tools) για την ανάλυση, σχεδιασμό,  διαμόρφωση και κάθε σχετική δραστηριότητα με 

το κύκλο ζωής μιας διαδικασίας (process), καθώς και (β) το αποθετήριο (repository) 

επιχειρησιακής λογικής (business logic & rules) και διαδικασιών είτε να ανήκουν στην ίδια 

ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός κατασκευαστή ή να είναι κοινά για όλα τα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

17  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

18  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.7.4. ΝΑΙ   

19  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

πέντε (5) είδη εξωστρεφούς καμπάνιας – 3 ενημέρωσης κοινού / επιχειρήσεων και 2 

συλλογής στοιχείων κοινού / επιχειρήσεων, αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου της 

ψηφιακής υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της 

Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

20  

Δυνατότητες δημιουργίας, εκτέλεσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαχείρισης 

εξειδικευμένων διαδικασιών καμπάνιας σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος 

εξυπηρέτησης (multichannel campaign management processes) Απαιτούνται 

λειτουργικότητες με σκοπό την ολοκληρωμένη δυνατότητα προσδιορισμού (define), 

συντονισμένης εκτέλεσης (orchestrate) και επικοινωνίας (communicate) εξωστρεφών 

καμπανιών προς φυσικά / νομικά πρόσωπα. Αυτές θα δύνανται να είναι είτε ενημερωτικές – 

δεν θα απαιτούν δηλαδή απάντηση από το στοχοθετημένο κοινό, ή θα είναι interactive οπότε 

ΝΑΙ   
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και θα απαιτούν. Θα πρέπει να μπορούν (α) να σχεδιασθούν μία φορά (μοντέλο) και να 

εκτελεσθούν σε οποιοδήποτε κανάλι εκ των: Διαδίκτυο, mobile, social, direct mail, call centers, 

kiosks και email, και (β) σε οποιοδήποτε segment του στοχοθετημένου κοινού 

21  

Πλήρης υποστήριξη: 

- Segmentation 

- campaign execution 

- campaign workflow & processes 

- advanced analytic functionality 

- content management 

- event triggering 

- real-time decisioning (για τα assisted κανάλια) 

- predictive analytics  

ΝΑΙ   

22  

Εφόσον προσφέρονται, να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε έτοιμα μοντέλα διαδικασιών (pre-built 

process models) που αποτελούν μέρος του προσφερόμενου λογισμικού τούτου του Πίνακα, τα 

οποία εκτελούνται στην πλατφόρμα της C.3.2, που είτε επαυξάνουν τις απαιτήσεις του 

παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης ή επιταχύνουν μέρος της προσπάθειας που απαιτείται ώστε να 

υλοποιηθεί διαδικασιοστρεφώς η ζητούμενη λειτουργικότητα του παρόντος Πίνακα 

Συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ   
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C.3.5 Υποσύστημα Ενιαίου Προφίλ Συναλλασσόμενου (3600 Unified Profile) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  

Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν πρόσθετα επιμέρους 

υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την 

προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης. 

NAI   

3  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά σε επιμέρους έτοιμο-α λογισμικό-ά, επί των οποίων υλοποιείται 

το προσφερόμενο υποσύστημα – είτε off-the-shelf είτε open-source. Να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής των εφαρμογών και στον τρόπο ολοκλήρωσης και 

διασύνδεσης των επιμέρους στοιχείων λογισμικού – όπου υπάρχουν, με τα υπόλοιπα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου 

ΝΑΙ   

4  

Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού και διαχείρισης θα πρέπει να προσφερθούν με την μορφή 

άδειας παροχής λογισμικού SaaS και να καλύπτουν την πλήρη σύνθεση του προσφερόμενου 

λογισμικού καθώς και των υπολοίπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Με την 

Οριστική Παραλαβή του έργου, περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5  

Στην προσφερόμενη λύση του αναδόχου θα πρέπει να μην υπάρχουν περιορισμοί 

αδειοδότησης σε σχέση με το περιβάλλον (εικονικών) υπολογιστικών υποδομών στο οποίο 

πρόκειται να εγκατασταθεί (βλ. και A.3.6). 

ΝΑΙ   

6  

Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε Δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 

σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες παραγωγής (Πιλοτική λειτουργία) σύμφωνα με τις 

επιμέρους ιδιαιτερότητες και επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν είτε κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου ή αργότερα κατά την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ   

7  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά για την υλοποίηση της 

όλης υποδομής που προδιαγράφεται στον παρόν Πίνακα να προσφέρονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή λογισμικού ή να ανήκουν στην ίδια ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός 

κατασκευαστή με αυτό-ή των υπόλοιπων ζητούμενων (υπό) συστημάτων του έργου. Να γίνει 

αναφορά. 

ΝΑΙ   

8  Να περιγραφεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την ΝΑΙ   
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απαιτούμενη αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προδιαγράφεται στις A.3.5, A.3.6. 

9  

Ολοκλήρωση με την πλατφόρμα MIS του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ (A.3.12, A.3.10) για 

προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και προβολής εξελιγμένων αναφορών και 

dashboards για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την τεχνολογική διάσταση όσο και την 

επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες και 

τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

10  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

πέντε (5) dashboards υψηλού επιπέδου και τουλάχιστον δέκα (10) αναφορές (reports) 

αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου του προσφερόμενου λογισμικού του παρόντος Πίνακα. 

Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση 

σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

11  

Ολοκλήρωση με το ζητούμενο υποσύστημα ανοικτών δεδομένων του Έργου (C.3.24) για 

αυτοματοποιημένη ή μη υποβολή και δημοσίευση datasets και ροών δεδομένων που αφορούν 

την τεχνολογική διάσταση όσο και την επιχειρησιακή διάσταση λειτουργίας. Να γίνει αναφορά 

στις προσφερόμενες δυνατότητες και τις παρεχόμενες αναφορές / dashboards. 

ΝΑΙ   

12  

Να προσφερθεί και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια ώστε να αναπτυχθούν τουλάχιστον 

δέκα (10) datasets ανοικτών δεδομένων (δύο datasets για κάθε κύριο είδος εξωστρεφούς 

καμπάνιας που απαιτείται στα πλαίσια του έργου), αποκλειστικά του επιχειρησιακού πεδίου της 

ψηφιακής υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις αυτών θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την φάση σχεδιασμού του έργου και πριν την έναρξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

13  

Εφόσον απαιτούνται τέτοια, να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης των λειτουργικών 

συστημάτων (operating systems) στα οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό του παρόντος 

Πίνακα. Το stack λογισμικού θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σαν 

εικονική μηχανή-ές. Να δοθεί πλήρης λίστα άλλων λειτουργικών συστημάτων στα οποία μπορεί 

να εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό. 

ΝΑΙ   

14  

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης (demand) που αναμένεται να σημειώσει η λειτουργικότητα 

του παρόντος Πίνακα καθώς θα εκτελεί τις ενταγμένες σε αυτήν ψηφιακές υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης (service processes), θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί δυνατότητες scale-out 

κλιμάκωσης, κατά την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση της προσφερόμενης 

δυναμικότητας (capacity) σε όλα τα επίπεδα (tiers) εκτέλεσης και σε όλες τις λειτουργικές 

ενότητες εκτέλεσης της πλατφόρμας, μέσω προσθήκης (εικονικών) εξυπηρετητών, στους 

οποίους θα καταμερίζεται ο φόρτος εργασίας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών load balancing 

ΝΑΙ   
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που είτε περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου (πχ. εγγενές χαρακτηριστικό της 

Πλατφόρμας C.3.2 στην περίπτωση που είναι ενσωματωμένη σε αυτήν) ή μέσω των 

υπηρεσιών load balancing του Κέντρου Δεδομένων σύμφωνα με την A.3.6) του Έργου ή άλλης 

τεχνολογίας scale-out. Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. 

15  

Ο κατασκευαστής και η έκδοση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) οι οποίες 

προσφέρονται στα πλαίσια της λειτουργικότητας του παρόντος Πίνακα και οι οποίες 

εξυπηρετούν ανάγκες υποδομής, είναι ισχυρά επιθυμητό να είναι πανομοιότυπες ή ακόμη και 

κοινές με αυτές που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. 

Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

16  

Είναι επιθυμητό – αλλά όχι απαραίτητο – όλα τα αναγκαία λογισμικά (α) για την υλοποίηση του 

επιπέδου «ανάπτυξης εργαλείων χρόνου σχεδίασης και χρόνου εκτέλεσης» (A.3.5) της όλης 

λύσης, δηλαδή όλα τα εργαλεία (tools & repository)  επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business 

modeling tools) για την ανάλυση, σχεδιασμό,  διαμόρφωση και κάθε σχετική δραστηριότητα με 

το κύκλο ζωής μιας διαδικασίας (process), καθώς και (β) το αποθετήριο (repository) 

επιχειρησιακής λογικής (business logic & rules) και διαδικασιών είτε να ανήκουν στην ίδια 

ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων ενός κατασκευαστή ή να είναι κοινά για όλα τα 

ζητούμενα (υπό) συστήματα του έργου. Να γίνει αναφορά. 

ΝΑΙ   

17  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

18  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.7.3. ΝΑΙ   

19  

Εφόσον προσφέρονται, να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε έτοιμα μοντέλα διαδικασιών (pre-built 

process models) που αποτελούν μέρος του προσφερόμενου λογισμικού τούτου του Πίνακα, τα 

οποία εκτελούνται στην πλατφόρμα της C.3.2, που είτε επαυξάνουν τις απαιτήσεις του 

παρόντος Πίνακα Συμμόρφωσης ή επιταχύνουν μέρος της προσπάθειας που απαιτείται ώστε να 

υλοποιηθεί διαδικασιοστρεφώς η ζητούμενη λειτουργικότητα του παρόντος Πίνακα 

Συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 217 από 269 

 

 

C.3.6 Χαρακτηριστικά λύσης 

 

C.3.6.1 Λοιπά χαρακτηριστικά προτεινόμενης λύσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ    

2  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.8 «Ευχρηστία - Προσβασιμότητα. Να γίνει 

λεπτομερής αναφορά στις δυνατότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 

λύσης αναφορικά με τις σχετικές απαιτήσεις. 

ΝΑΙ 

  

3  ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ    

4  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.9 «Πολυκαναλική προσέγγιση». Να γίνει 

λεπτομερής αναφορά στις δυνατότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 

λύσης αναφορικά με τις σχετικές απαιτήσεις αυτών. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

C.3.6.2 Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική λειτουργίας και διαχείρισης Συστήματος CRMS 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά στην συνολική προσέγγιση της λύσης και τη μεθοδολογία 

σχεδιασμού, τεκμηριώνοντας τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης λύσης που εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή της με τους επιχειρησιακούς στόχους 

του Έργου και τις γενικές αρχές σχεδιασμού όπως αυτές διατυπώνονται στην παρούσα 

διακήρυξη στην παράγραφο A.3.4 «Γενικές Αρχές Σχεδιασμού της Λύσης». 

ΝΑΙ 

  

2  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της A.3.5 «Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος» και A.3.6 

«Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος». Να γίνει λεπτομερής αναφορά στις δυνατότητες και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης αναφορικά με τις απαιτήσεις αυτών των 

κεφαλαίων – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:  

- Τον βαθμό ενοποίησης που υπάρχει μεταξύ των επιμέρους προσφερόμενων υποσυστημάτων 

ΝΑΙ 
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και πως αυτός προσθέτει αξία στην προτεινόμενη λύση του Αναδόχου, 

- Την ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους των υποδομών, πχ. κεντρικοποιημένη 

διαχείριση, λίγα management instances κλπ, 

- Την υψηλή διαθεσιμότητα των (εικονικών) υποδομών αποφυγή single point of failures κλπ. 

- Την υψηλή απόδοση του (εικονικού) δικτύου (αποφυγή συμφορήσεων – bottlenecks, 

πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας – πάντα active/active και όχι 

active/passive διατάξεις κλπ) 
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C.3.6.3 Ασφάλεια προτεινόμενης λύσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.13 «Ασφάλεια και προστασία των 

συστημάτων / δεδομένων της υποδομής του Κέντρου Δεδομένων». Να γίνει λεπτομερής 

αναφορά στην προτεινόμενη φυσική και λογική αρχιτεκτονική, στο λογισμικό διαχείρισης και 

γενικότερα στις δυνατότητες και στον τρόπο υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης αναφορικά 

με τα επίπεδα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων που θα παρέχονται κατά την εκτέλεση 

των επιχειρησιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων Φορέων. 

ΝΑΙ 

  

2  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.13 «Ασφάλεια και προστασία των 

συστημάτων / δεδομένων της υποδομής του Κέντρου Δεδομένων». Να γίνει λεπτομερής 

αναφορά στην προτεινόμενη φυσική και λογική αρχιτεκτονική, στο λογισμικό διαχείρισης και 

γενικότερα στις δυνατότητες και στον τρόπο υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης αναφορικά 

με τα επίπεδα ασφάλειας των δεδομένων της υπό προμήθειας Υποδομής του νέου Συστήματος 

CRMS. 

 

  

 

 

 

C.3.6.4 Επεκτασιμότητα προτεινόμενης λύσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.14 «Επεκτασιμότητα – Κλιμάκωση 

Λύσης». Να γίνει λεπτομερής αναφορά στην προτεινόμενη φυσική και λογική αρχιτεκτονική και 

όλες τις προσφερόμενες λειτουργικές δυνατότητες, στο λογισμικό διαχείρισης  και γενικότερα 

σε όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες της λύσης του Αναδόχου που θα εξασφαλίσουν την 

απαιτούμενη ευκολία και το χαμηλό κόστος κλιμάκωσης στο υπό προμήθεια Σύστημα CRMS. 

ΝΑΙ 
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C.3.6.5 Διαλειτουργικότητα, Ανοικτά Πρότυπα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.3.10. Να γίνει λεπτομερής αναφορά στην 

προτεινόμενη φυσική και λογική αρχιτεκτονική και όλες τις προσφερόμενες λειτουργικές 

δυνατότητες που θα εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά στο υπό προμήθεια 

Σύστημα CRMS. 

ΝΑΙ 

  

2  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της A.3.15. Να γίνει λεπτομερής αναφορά στην προτεινόμενη 

φυσική και λογική αρχιτεκτονική και όλες τις προσφερόμενες λειτουργικές δυνατότητες που θα 

εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά στο υπό προμήθεια Σύστημα CRMS. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

C.3.6.6 Ανοικτά δεδομένα, Δεδομένα διοικητικού ενδιαφέροντος 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.11 ΝΑΙ   

2  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.3.12 ΝΑΙ   
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C.3.7 Υπηρεσίες Διαχείρισης, Διασφάλισης Ποιότητας και Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

2  
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Έργου A.1.4. Να γίνει λεπτομερής αναφορά στον προτεινόμενο 

τρόπο αντιμετώπισης τους. 
ΝΑΙ 

  

3  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    

4  
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 

Κεφάλαιο A.4.1 της διακήρυξης. Να γίνει λεπτομερής αναφορά. 
ΝΑΙ 

  

5  
Περιγραφή Σχήματος Διοίκησης και Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 

A.4.3 της διακήρυξης. Να γίνει λεπτομερής αναφορά. 
ΝΑΙ 

  

6  

Περιγραφή Μεθοδολογίας Διοίκησης Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου A.4.4 

διακήρυξης. Να γίνει λεπτομερής αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του 

έργου και στο πως αυτή έχει εξειδικευθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έργου. 

ΝΑΙ 

  

7  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερή ανάλυση 

του συνόλου των παραδοτέων που ζητούνται ανά Φάση του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κεφάλαιο A.4.2 της Διακήρυξης. Επίσης, να γίνει αναφορά σε τυχόν πρόσθετα παραδοτέα 

που προσφέρονται και προσθέτουν αξία στην προτεινόμενη λύση. 

ΝΑΙ 

  

8  
Θα πρέπει να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες υπηρεσιών αποκλειστικά από τον Υπεύθυνο και 

Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου. 
Χ ≥ 18 Α/Μ 

  

9  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ (CHANGE MANAGEMENT)    

10  

Περιγραφή των υπηρεσιών υποστήριξης στην Διαχείριση Αλλαγής (Organizational Change 

Management), οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση από την αρχική στη μελλοντική 

κατάσταση της Μονάδας-ων που θα λειτουργεί (operate) τα κεντρικά συστήματα του νέου 

CRMS στα πλαίσια των έξι αξόνων που αναφέρονται στην και A.3.3. 

ΝΑΙ 

  

11  Θα πρέπει να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες υπηρεσιών. Χ ≥ 6 Α/Μ   

12  

Επίσης, να γίνει αναφορά στην μεθοδολογία, η οποία θα εξασφαλίσει την επιτυχημένη 

μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Στο πλαίσιο αυτό να γίνει αναφορά σε τυχόν 

ορόσημα και συσχετισμό τους με τις Φάσεις υλοποίησης του Έργου, στους κρίσιμους 

ΝΑΙ 
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παράγοντες επιτυχίας καθώς και στην συμμετοχή / δέσμευση / υποχρεώσεις που θα απαιτηθεί-

ούν από τον Φορέα Λειτουργίας. 

13  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ    

14  Οργάνωση & χρονοπρογραμματισμός παραδοτέων έναντι των απαιτήσεων της A.4.2.  ΝΑΙ   

 

 

C.3.8 Υπηρεσίες Μελετητικού Έργου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.1 ΝΑΙ   

2  

Θα πρέπει να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της A.4.2.1.  

Στους προσφερόμενους ανθρωπομήνες συμπεριλαμβάνεται και οι επικαιροποιήσεις του 

συνόλου των Παραδοτέων της Μελέτης Εφαρμογής – όπως προδιαγράφεται στην A.4.2.1, οι 

οποίες υποβάλλονται στο τέλος κάθε μίας από τις επόμενες φάσεις 

Χ ≥ 22 Α/Μ 

  

3  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.2    

4  
Θα πρέπει να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της A.4.2.2 
Χ ≥ 105 Α/Μ 

  

5  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.3    

6  
Θα πρέπει να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της A.4.2.3 
Χ ≥ 12 Α/Μ 
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C.3.9 Υπηρεσίες Σχεδίασης, Υλοποίησης, Εφαρμογής Συστήματος CRMS 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.6 ΝΑΙ   

2  Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες X ≥ 48   

 

 

C.3.10 Υπηρεσίες Ένταξης Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.6 ΝΑΙ   

3  
Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες στελεχών προφίλ Αναλυτή Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

(business process analyst) 
X ≥ 175   

4  Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες στελεχών προφίλ Νομικού Συμβούλου (legal expert) X ≥ 20   

5  
Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες στελεχών προφίλ Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού  και 

Διαδικασιών (software development, business process engineer) 
X ≥ 235   

6  
Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες στελεχών προφίλ Ειδικού Ασφάλειας Δεδομένων και 

Πληροφοριακών Συστημάτων (security expert) 
X ≥ 25   

 

 

C.3.11 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

2  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.5. Να γίνει λεπτομερής αναφορά στις ΝΑΙ   
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προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στο πως αυτές έχουν εξειδικευθεί στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έργου. 

3  

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και των τελικών χρηστών, 

εξειδικευμένες ως προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε ενός 

στο Έργο. Να γίνει αρχική αναφορά στους προτεινόμενους ρόλους αναφορικά με την 

προσφερόμενη εκπαίδευση. 

ΝΑΙ 

  

4  
Να γίνει αναφορά στα εκπαιδευτικά κέντρα (training / solution centers) στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό που θα φιλοξενήσουν την προσφερόμενη εκπαίδευση. 
ΝΑΙ 

  

5  

Να γίνει λεπτομερής αναφορά στο προτεινόμενο αντικείμενο (αναλυτικά περιεχόμενα) της κάθε 

προσφερόμενης εκπαιδευτικής ενότητας ή/και σεμιναρίου, τις προσφερόμενες ώρες και τον 

τόπο διεξαγωγής του. Επίσης, να δοθεί το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή της 

όλης εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 

  

6  

Χαρακτήρας Σεμιναρίων: 

- Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι έξι (6) ώρες ημερησίως. 

- Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν τεχνικά εγχειρίδια και σημειώσεις συνταγμένα στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 

- Δυνατότητα αλλαγής εκπαιδευτή αν αυτό απαιτηθεί από τους διδασκόμενους στη διάρκεια 

ενός σεμιναρίου 

ΝΑΙ 

  

7  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    

8  Να προσφερθούν τουλάχιστον Χ εκπαιδευτικά σεμινάρια (είδη). Χ ≥ 6   

9  

Η μεθοδολογία  και  το πρόγραμμα εκπαίδευσης  πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένο και 

εξειδικευμένο στις ανάγκες του Έργου και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερες από 

τριάντα (30) ώρες για κάθε ένα από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

ΝΑΙ 

  

10  Σύνολο προσφερόμενο ωρών εκπαίδευσης Χ Χ ≥ 300 ώρες   

11  Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες πέντε (5) ατόμων το πολύ για κάθε αντικείμενο. ΝΑΙ   

12  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ    

13  

Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα σεμινάρια (είδη) εκπαίδευσης για την επαρκή εκπαίδευση 

των τελικών χρηστών (agents) και τυχόν τοπικών διαχειριστών στις υποδομές λογισμικού του 

έργου καθώς και στην λειτουργικότητα / οθόνες των bespoke διαδικασιών εξυπηρέτησης 

(service processes) που θα αναπτυχθούν (βλ. A.4.2.6) στα πλαίσια του έργου. 

ΝΑΙ 

  

14  
Η μεθοδολογία  και  το πρόγραμμα εκπαίδευσης  πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένο και 

εξειδικευμένο στις ανάγκες του Έργου και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερες από 
ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 225 από 269 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δεκαοκτώ (18) ώρες για κάθε ένα από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

15  Σύνολο προσφερόμενο ωρών εκπαίδευσης Χ 
Χ ≥ 1440 

ώρες 

  

16  
Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες δεκαπέντε (15) ατόμων το πολύ για κάθε 

αντικείμενο. 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

C.3.12 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

2  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.7. ΝΑΙ   

3  
Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες επιτόπιας τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στο 

Κέντρο Δεδομένων ΚτΠ ΑΕ, κατά την διάρκεια της Φάσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Χ ≥ 8 

Α/Μ 

  

4  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

5  Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της A.4.2.8. ΝΑΙ   

6  
Να προσφερθούν Χ ανθρωπομήνες επιτόπιας τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στο 

Κέντρο Δεδομένων ΚτΠ ΑΕ, κατά την διάρκεια της Φάσης Πιλοτικής Λειτουργίας 

Χ ≥ 32 

Α/Μ 

  

7  

Μεταφορά τεχνογνωσίας – να γίνει αναφορά στον τρόπο / μεθοδολογία με τον οποίο θα 

διασφαλιστεί επαρκής μεταφορά τεχνογνωσίας από τα στελέχη του Αναδόχου στα στελέχη του 

Φορέα Λειτουργίας κατά την διάρκεια της Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας. 

ΝΑΙ 
  

 

 

C.3.13 Υπηρεσίες Εγγύησης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Η Περίοδος Εγγύησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της A.3.16 ΝΑΙ   
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C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα 

πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. 

 

C.4.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Υπηρεσίες Μελέτης εφαρμογής       

2.  
Υπηρεσίες Μελέτης αναβάθμισης ή/και επέκτασης ή/και 

τροποποίησης υφιστάμενων τρίτων συστημάτων 
      

3.  Υπηρεσίες Μελέτης μετάπτωσης δεδομένων και διαδικασιών       

4.  Υπηρεσίες Μελέτης Ασφάλειας       

5.  Υπηρεσίες Υλοποίησης συστήματος CRMS       

6.  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης       

7.  
Υπηρεσίες Ένταξης Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης (service 

processes) 
      

8.  Υπηρεσίες Λειτουργίας Δοκιμαστικής Λειτουργίας με όρους SaaS       

9.  Υπηρεσίες Λειτουργίας Πιλοτικής Λειτουργίας με όρους SaaS       

10.  Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου       

11.  Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας Έργου       

12.  Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαλειτουργικότητας έργου       

13.  …       
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.  …       

15.  …       

16. … …       

 ΣΥΝΟΛΟ       
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C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

 ΕΤΟΣ* 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΦΠΑ 

23% [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ 23%) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο     

ΣΥΝΟΛΟ     

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.2) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» 

του Πίνακα C.4.1 
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C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πιστοποιημένες Υπηρεσίες 

ΚΕΠ 

Κωδ. 

Διαδικα

σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

0017 Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου www 1500 ΚΕΠ 

2139 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση www 1500 ΚΕΠ 

2140 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς www 1500 ΚΕΠ 

2141 
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση 

βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ 
www 1500 ΚΕΠ 

2175 ΤΣΑΥ-Έκδοση βεβαίωσης. www 1500 ΚΕΠ 

0703 Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα. www 1500 ΚΕΠ 

0613 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας. www 1500 ΚΕΠ 

1382 
Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής 

σύνταξης. 
www 1500 ΚΕΠ 

1383 
Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα 

που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης. 
www 1500 ΚΕΠ 

1380 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ. www 1500 ΚΕΠ 

1381 Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. www 1500 ΚΕΠ 

0111 Χορήγηση Βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές Καθηγητές. www 1500 ΚΕΠ 

1407 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ ΚΕΚ Μαθητείας ΤΕΕ Α’ Κύκλου ΤΕΕ Β’ Κύκλου ) www 1500 ΚΕΠ 

1409 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας. www 1500 ΚΕΠ 

3046 Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης. www 1500 ΚΕΠ 

3043 Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων. www 1500 ΚΕΠ 

3050 
Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης 

μερίσματος. 
www 1500 ΚΕΠ 

0478 

Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας 

σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου, περί καταβεβλημένου 

κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο μητρώο Α.Ε. της υπηρεσίας. 

www 1500 ΚΕΠ 

1168 Διεκπεραίωση αίτησης -δήλωσης συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης. www 1500 ΚΕΠ 

0717 

Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής 

προέλευσης (Νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ιχθυηρών, νωπού ή 

παστεριωμένου γάλακτος). 

www 1500 ΚΕΠ 

3049 
Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης 

οφειλής. 
www 1500 ΚΕΠ 

0685 Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού. www 1500 ΚΕΠ 

0061 

Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης Eπαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ο Μέσος όρος βαθμών στο Θεωρητικό Μέρος και ο χαρακτηρισμός 

στο Πρακτικό Μέρος) 

www 1500 ΚΕΠ 

0065 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας (λόγω απώλειας, 

καταστροφής της ήδη εκδοθείσας). 
www 1500 ΚΕΠ 

0069 Χορήγηση Βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών www 1500 ΚΕΠ 

0067 
Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 
www 1500 ΚΕΠ 

0068 Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. www 1500 ΚΕΠ 

0206 
Χορήγηση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 

αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
www 1500 ΚΕΠ 

0207 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας-πράξης αναγνώρισης. www 1500 ΚΕΠ 
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Κωδ. 

Διαδικα

σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

0208 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας. www 1500 ΚΕΠ 

0251 Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής(*)  Εξεταστικής περιόδου του 200? www 1500 ΚΕΠ 

0778 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά (Ν.4051/1960). www 1500 ΚΕΠ 

0780 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία. www 1500 ΚΕΠ 

0781 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS. www 1500 ΚΕΠ 

0782 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Χανσενικών. www 1500 ΚΕΠ 

0783 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Κωφαλαλίας. www 1500 ΚΕΠ 

0024 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (των ιδίων) www 1500 ΚΕΠ 

0183 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων www 1500 ΚΕΠ 

0053 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) www 1500 ΚΕΠ 

0683 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων. www 1500 ΚΕΠ 

0608 
Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων / Αρχ/κων / 

Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών. 
www 1500 ΚΕΠ 

0609 
Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην 

Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ. 
www 1500 ΚΕΠ 

0610 
Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 
www 1500 ΚΕΠ 

0612 Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974. www 1500 ΚΕΠ 

0614 Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων. www 1500 ΚΕΠ 

0615 Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950). www 1500 ΚΕΠ 

0770 
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών / 

παραπληγικών και ακρωτηριασμένων. 
www 1500 ΚΕΠ 

0771 
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών / παραπληγικών 

ασφαλισμένων του Δημοσίου. 
www 1500 ΚΕΠ 

0772 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας. www 1500 ΚΕΠ 

0773 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα. www 1500 ΚΕΠ 

0774 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία. www 1500 ΚΕΠ 

0775 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων. www 1500 ΚΕΠ 

0776 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.). www 1500 ΚΕΠ 

0777 
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και 

ανασφάλιστα άτομα. 
www 1500 ΚΕΠ 

0108 Χορήγηση Βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους η νηπιαγωγούς. www 1500 ΚΕΠ 

0110 Χορήγηση Βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους η νηπιαγωγούς. www 1500 ΚΕΠ 

0114 
Χορήγηση Πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για δασκάλους ή 

νηπιαγωγούς. 
www 1500 ΚΕΠ 

0309 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ. www 1500 ΚΕΠ 

0310 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. www 1500 ΚΕΠ 

0105 
Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού με ή χωρίς 

αναλυτική βαθμολογία. 
www 1500 ΚΕΠ 

0106 
Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) με ή 

χωρίς αναλυτική βαθμολογία. 
www 1500 ΚΕΠ 

0264 Χορήγηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας. www 1500 ΚΕΠ 

0487 
Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα 

καταναλωτή για την προστασία του. 
www 1500 ΚΕΠ 

0704 
Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού, Π.Δ. 160/91 (64, 

Α΄). 
www 1500 ΚΕΠ 

0719 Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. www 1500 ΚΕΠ 

0792 
Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων 

ζώων , πλην των οικόσιτων. 
www 1500 ΚΕΠ 

1254 
Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης / προώθηση δελτίου απογραφής (για 

έκδοση βιβλιαρίου υγείας). 
www 1500 ΚΕΠ 
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Κωδ. 

Διαδικα

σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

0055 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). www 1500 ΚΕΠ 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας www 1500 ΚΕΠ 

0117 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ www 1500 ΚΕΠ 

0118 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ www 1500 ΚΕΠ 

0145 Βεβαίωση ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών www 1500 ΚΕΠ 

0146 Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ www 1500 ΚΕΠ 

0147 ΤΣΜΕΔΕ - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. www 1500 ΚΕΠ 

0167 Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ www 1500 ΚΕΠ 

1408 
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σπουδών (ΙΕΚ ΚΕΚ Μαθητείας ΤΕΕ Α’ Κύκλου ΤΕΕ Β’ Κύκλου 

) 
www 1500 ΚΕΠ 

1411 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας. www 1500 ΚΕΠ 

0049 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης www 1500 ΚΕΠ 

0700 Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης www 1500 ΚΕΠ 

0702 Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου www 1500 ΚΕΠ 

1178 
Έγγραφή - Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να 

υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). 
www 1500 ΚΕΠ 

0701 Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου www 1500 ΚΕΠ 

1258 
Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης / διακοπής της συνταξιοδότησης / 

αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση. 
www 1500 ΚΕΠ 

2173 ΤΣΑΥ-Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας www 1500 ΚΕΠ 

1314 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ Δικηγόρων ή ασκούντων Δικηγόρων. www 1500 ΚΕΠ 

0230 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου www 1500 ΚΕΠ 

2118 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή-Καταγγελία. www 1500 ΚΕΠ 

0684 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων. www 1500 ΚΕΠ 

1410 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας. www 1500 ΚΕΠ 

0056 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). www 1500 ΚΕΠ 

0148 Βεβαίωση συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ www 1500 ΚΕΠ 

0779 
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή 

αναιμία. 
www 1500 ΚΕΠ 

0371 

Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που 

συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής ( τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς 

σε γη και χρήμα του ν. 1337/83). 

www 1500 ΚΕΠ 

0109 Χορήγηση Βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες Καθηγητές. www 1500 ΚΕΠ 

0115 Χορήγηση Πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για Καθηγητές. www 1500 ΚΕΠ 

5038 
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, 

Ευρωβουλευτών, Νομαρχών ή Προέδρων Κοινοτήτων 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5039 

Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού 

Συνασπισμού ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο 

εξωτερικό 

υποβολή στα ΚΕΠ 

5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις υποβολή στα ΚΕΠ 

5041 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους υποβολή στα ΚΕΠ 

2005 
Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος Αγροτικής 

εστίας έτους 2012 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2006 Χορήγηση Δελτίων Θεάματος Προγράμματος Αγροτικής Εστίας 2012-2013 (ΟΓΑ) υποβολή στα ΚΕΠ 

2007 Επανεκτύπωση Δελτίων Θεάματος Προγράμματος Αγροτικής Εστίας 2012-2013 (ΟΓΑ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0064 Χορήγηση Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

1339 Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Β΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

0262 Έκδοση Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

1340 Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν. (Π.Δ. 243/98). υποβολή στα ΚΕΠ 
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1367 Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 260/2001). υποβολή στα ΚΕΠ 

1342 Απόκτηση Διπλώματος Ηλεκτρολόγου E.N. υποβολή στα ΚΕΠ 

1369 Έκδοση Αντιγράφων Ναυτικών Φυλλαδίων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1362 Απόκτηση Πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1345 Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1365 

Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety -cow (προχωρημένα) κανονισμός v/1-2 παρ. 8-

14 για δ/ξ πετρελαιοφόρα, παρ. 15-21 για χημικά και παρ. 22-34 για lpg,lng σε 

προσωπικό δεξαμενόπλοιων 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1366 

Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (basic) σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων 

Πλοίαρχοι -Υποπλοίαρχοι -Μηχανικοί Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης Ε.Ν.  Ηλεκτρολόγοι - 

Κατώτερο πλήρωμα 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1347 Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1359 Απόκτηση Πτυχίου Αρχιθερμαστού. υποβολή στα ΚΕΠ 

1355 Απόκτηση Πτυχίου Μηχανοδηγού Α΄ Τάξης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0040 Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου) υποβολή στα ΚΕΠ 

0314 ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0136 
Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ταξί Ε.Δ.Χ. 

αυτοκινήτου). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0122 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ (Αρχική ή Επέκταση). υποβολή στα ΚΕΠ 

0124 Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου υποβολή στα ΚΕΠ 

0126 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ + Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0128 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0130 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 

ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0132 
Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. 

λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς, αλλοίωσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0125 Αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α’ (Αρχική ή Επέκταση) . υποβολή στα ΚΕΠ 

0918 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0127 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0129 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄, Β΄ ή Β΄+Ε΄ ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 ή Β1) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0131 
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη 

ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0063 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών (Σπουδαστικής Κατάστασης)Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0210 Χορήγηση ισοτιμίας - κατάταξης τίτλου σπουδών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2011 ΔΕΗ - Αίτηση Χορήγησης Κοινωνικού Τιμολογίου υποβολή στα ΚΕΠ 

2013 ΔΕΗ - Ακύρωση Αίτησης Χορήγησης Κοινωνικού Τιμολογίου υποβολή στα ΚΕΠ 

4000 Προέγκριση Επωνυμίας Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

4001 Βεβαίωση Καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου για τη σύσταση Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

4002 Καταχώρηση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου Ο.Ε. / Ε.Ε. στο επιμελητήριο υποβολή στα ΚΕΠ 

4006 Χορήγηση Α.Φ.Μ. νεοσυσταθείσας Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

4003 Βεβαίωση από το Ταμείο Νομικών περί σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

4005 Εκδοση πράξης ίδρυσης - σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0066 Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. υποβολή στα ΚΕΠ 

4004 Βεβαίωση από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων περί σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0766 
Ανανέωση άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 

Ν.2518/97 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0786 
Ανανέωση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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2926 
Καταβολή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης προθεσμίας που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του ν. 2690/1990, όπως ισχύουν 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5014 

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη 

μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, ήρθαν 

στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου 

έτους της ηλικίας τους 

υποβολή στα ΚΕΠ 

5020 Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας υποβολή στα ΚΕΠ 

5022 
Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση 

στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), με αίτησή τους 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5023 
Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5024 
Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για 

λόγους υγείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5025 Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού Γραφείου υποβολή στα ΚΕΠ 

5026 Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων υποβολή στα ΚΕΠ 

5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης υποβολή στα ΚΕΠ 

5029 
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση 

υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5030 
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά 

το τελευταίο δίμηνο 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5031 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5032 
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε 

αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5033 
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που 

υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5034 Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού υποβολή στα ΚΕΠ 

5017 Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων υποβολή στα ΚΕΠ 

5018 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ? ανωτάτων σχολών υποβολή στα ΚΕΠ 

5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, 

ιατρική ειδικότητα ? διδακτορικό 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5021 

Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού, / πατέρα δύο ζώντων τέκνων, / 

υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, / πολιτογραφηθέντων, / 

υποψηφίων βουλευτών, ? ευρωβουλευτών Νομαρχών, Δημάρχων ή προέδρων 

Κοινοτήτων, / ομογενών 

υποβολή στα ΚΕΠ 

5027 
Εξαίρεση από την κατάταξη των εφέδρων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή 

νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5035 Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων υποβολή στα ΚΕΠ 

5036 Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης υποβολή στα ΚΕΠ 

5037 
Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή 

Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

3047 
Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται 

το μέρισμα). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5002 

Ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 

Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο 

(TAXISNET). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2111 
Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, 

Συνταξιούχων και μελών οικογενείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2113 
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0023 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών υποβολή στα ΚΕΠ 

2769 Υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2762 
Χορήγηση βεβαίωσης ποσού αποζημίωσης για ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά από 

τον ΕΛ.ΓΑ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2090 ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 
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3042 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση μερίσματος θανόντος 

μερισματούχου στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

3045 Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση δανείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0254 Χορήγηση άδειας μαθητευομένου δύτη. υποβολή στα ΚΕΠ 

0259 Έκδοση ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0261 
Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη (Ορισμός ημερομηνίας 

εξετάσεων). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0265 
Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη λουτρικών 

εγκαταστάσεων - Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1368 Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 79/1997). υποβολή στα ΚΕΠ 

1354 Απόκτηση Άδειας Ναύτου Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1363 Απόκτηση Άδειας Θαλαμηπόλου Α’ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1358 Απόκτηση Πτυχίου Λιπαντή Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1361 Απόκτηση Διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1356 Απόκτηση Πτυχίου Μηχανοδηγού Β΄ Τάξης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0042 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0313 ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0315 Χορήγηση επιδόματος ασθενείας ΙΚΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2765 Ανανέωση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2767 Άδεια Οδήγησης Οδηγού Γεωργικού Μηχανήματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0252 Ανανέωση Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1377 Χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1335 Απόκτηση Άδειας Βοηθού Φροντιστού. υποβολή στα ΚΕΠ 

1344 Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Α΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1523 Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

1327 Απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1329 Απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1331 Απόκτηση Διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

1333 Χαρακτηρισμός Δόκιμου Οικονομικού Αξιωματικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

1349 Απόκτηση Πτυχίου Αρχιμαγείρου Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1350 Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1351 Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Β΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1357 Απόκτηση Άδειας Χειριστή Μηχανής. υποβολή στα ΚΕΠ 

0253 Χορήγηση άδειας δύτη χωρίς εξετάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

1332 Απόκτηση Διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0255 
Χορήγηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους με εξετάσεις/Ορισμός ημερομηνίας 

εξετάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0256 Χορήγηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους χωρίς εξετάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

0258 Ανανέωση ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1341 Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν. (Μη προαγωγικού). υποβολή στα ΚΕΠ 

1343 Απόκτηση Διπλώματος Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1346 Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Γ΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1348 Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Ρυμουλκών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1370 Επαναπογραφή Ναυτικών Ν.2575/1998 (Α΄23) ή ανανέωση Ναυτικών Φυλλαδιών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1352 Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Γ΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

1353 Απόκτηση Πτυχίου Ναύκληρου Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

0308 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ. υποβολή στα ΚΕΠ 
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1338 Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Α΄ Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

0041 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0306 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0307 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0311 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0312 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1400 Οικογενειακό Επίδομα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1334 Απόκτηση Διπλώματος Φροντιστού. υποβολή στα ΚΕΠ 

3170 Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού εμπορικού ναυτικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0243 Χορήγηση άδειας καταδυτικού συνεργείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1328 Απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Β΄Τάξης Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

0260 Έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1378 Χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2143 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Πρόσληψη θεραπευτών ιατρών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0706 
Άδεια ζωέμπορων και εγγραφή σε μητρώο ζωέμπορων, παράρτημα Ζ του Π.Δ. 

308/2000 (Α, 252). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2761 
Χορήγηση βεβαίωσης ποσού ενίσχυσης για αντιστάθμιση ζημιών από ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2763 Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2764 Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2766 Εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2313 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Οίκο Ναύτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2768 Προώθηση αίτησης για ένταξη στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2148 ΤΑΞΥ - Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2165 ΔΕΗ - Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης. υποβολή στα ΚΕΠ 

2166 ΔΕΗ - Χορήγηση βεβαίωσης κλειστού ακινήτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2197 
ΤΕΑΥΕΚ-Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του 

ταμείου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2612 Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης έναρξης εργασιών (για φυσικά πρόσωπα). υποβολή στα ΚΕΠ 

2614 
Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού 

προσώπου μη επιτηδευματία. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1372 Μεταβίβαση Σύνταξης ΝΑΤ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1867 Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων). υποβολή στα ΚΕΠ 

1360 Απόκτηση Άδειας Θερμαστού Ε.Ν. υποβολή στα ΚΕΠ 

5010 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2095 Επίδομα Κυοφορίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2098 
Συμμετοχή σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΕΗ (Αμαρουσίου-Περιστερίου-

Καλλιθέας). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2104 Αναθεώρηση σύνταξης λόγω τμηματικού υπολογισμού αυτής (για συνταξιούχους). υποβολή στα ΚΕΠ 

2110 
Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και 

μελών οικογενείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2145 ΤΑΞΥ - Αιτήσεις για χορήγηση Επιστροφής Δαπάνης. υποβολή στα ΚΕΠ 

2146 ΤΑΞΥ - Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2157 ΔΕΗ - Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2195 ΤΕΑΥΕΚ-Παράταση σύνταξης λόγω θανάτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0571 
Χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψηφίους που κατέχουν άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1373 Eπανάληψη ναυτικού επαγγέλματος. υποβολή στα ΚΕΠ 
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1386 Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1388 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης άμεσα ασφαλισμένου για λόγους υγείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0815 
Έγκριση νέων διαστάσεων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους λόγω 

ανακαταμέτρησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2913 ΟΑΕΕ - Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0088 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλεύτριας ή Νοσηλευτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

1374 Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1375 Επιστροφή εισφορών ΚΕΑΝ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1379 Χορήγηση εφάπαξ παροχής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1384 Σύμβαση ιατρών με τον Οίκο Ναύτου κατά πράξη και περίπτωση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1387 
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης ή παράταση ασφαλιστικής κάλυψης τέκνων για 

λόγους υγείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1385 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης άμεσα ασφαλισμένου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2306 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-Yποβολή αίτησης χορήγησης (μη ενυπόθηκου) 

δανείου μικροεπισκευών ? μικροβελτιώσεων διάρκειας (2 έως 10) ετών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2613 Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης διακοπής εργασιών (για φυσικά πρόσωπα). υποβολή στα ΚΕΠ 

2286 ΕΥΔΑΠ - Χορήγηση βεβαίωσης για την υδροδότηση του Ακινήτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0676 
Έγκριση εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένου δημοσίου (για νοσηλεία) από πόλη σε 

πόλη. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2925 
Υποβολή καταγγελίας πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2930 ΟΓΑ Βεβαίωση Συντάξεων υποβολή στα ΚΕΠ 

1218 ΟΓΑ - Χορήγηση σύνταξης γήρατος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0000 Αίτηση Γενικής Χρήσης υποβολή στα ΚΕΠ 

0300 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης όσων διακόπτουν την μόνιμη κατοικία τους στην 

Τουρκία ή σε χώρα του πρώην ανατολικού συνασπισμού 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2279 ΕΥΔΑΠ - Μετατόπιση παροχής από χώρο εντός του Οικοπέδου στο πεζοδρόμιο. υποβολή στα ΚΕΠ 

5004 
Ηλεκτρονική Υποβολή Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) (TAXISNET) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2272 
ΕΥΔΑΠ - Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι 

αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2271 ΕΥΔΑΠ - Διόρθωση της Διεύθυνσης του ακινήτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2276 
ΕΥΔΑΠ - Εξακρίβωση ζημιών σε ακίνητο από βλάβη του Δικτύου Αποχέτευσης της 

ΕΥΔΑΠ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2865 

Αίτηση ανάκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης με βάση 

τις διατάξεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2864 

Αίτηση ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης με βάση 

τις διατάξεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2284 ΕΥΔΑΠ - Έλεγχος Μετρητή λόγω διαρροής. υποβολή στα ΚΕΠ 

2611 Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ (για φυσικά πρόσωπα). υποβολή στα ΚΕΠ 

2281 ΕΥΔΑΠ - Στέρηση Υδροληψίας λόγω συχνών βλαβών στο Δίκτυο. υποβολή στα ΚΕΠ 

3048 Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

3051 
Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων δόσεων δανείου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2085 ΙΚΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0677 Έγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας ασφαλισμένων δημοσίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2863 

Αίτηση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης με βάση τις 

διατάξεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

3044 Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση σύνταξης. υποβολή στα ΚΕΠ 
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2154 ΔΕΗ - Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού κιβωτίου μετρητή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0216 Αλλαγή Επωνύμου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0286 Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού υποβολή στα ΚΕΠ 

1172 ΙΚΑ - Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

9997 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για εκκαθάριση (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. 

). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1179 ΙΚΑ - Χορήγηση Κυρίας Σύνταξης Λόγω Θανάτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2092 Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ). υποβολή στα ΚΕΠ 

2093 
Χορήγηση βεβαίωσης σε μισθωτούς ΔΕΗ ΑΕ για το συνολικό χρόνο ασφάλισης εντός 

και εκτός ΔΕΗ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2094 
Χορήγηση πληροφοριακού δελτίου σε μισθωτούς ΔΕΗ ΑΕ για το συνολικό χρόνο 

ασφάλισης εντός και εκτός ΔΕΗ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2097 Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2099 

Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ ή στο Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα ανταλλαγής φιλοξενίας στην Κύπρο ή στο Ιδιωτικό Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2100 Χορήγηση Δανείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2101 Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας συνταξιούχου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2102 
Χορήγηση, επαναχορήγηση, διακοπή, συνέχιση οικογενειακού επιδόματος τέκνων (για 

συνταξιούχους). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2103 
Χορήγηση βεβαίωσης του ύψους του οικογενειακού επιδόματος, τέκνου προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στην Πρόνοια. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2105 Επιστροφή εισφορών υπέρ ΛΑΦΚΑ (για συνταξιούχους). υποβολή στα ΚΕΠ 

2106 Χορήγηση, διακοπή οικογενειακού επιδόματος συζύγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2107 Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής. υποβολή στα ΚΕΠ 

2108 
Ετήσια θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας προσωρινού (φοιτητικού) για τέκνα 18 έως 26 

ετών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2109 Παράταση ισχύος βιβλιαρίου ασθενείας για τέκνα άνω των 24 ετών έως και το 26ο έτος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2112 
Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πρώην ασφαλισμένων μισθωτών ΔΕΗ και τ. 

ΗΕΑΠ, προκειμένου να κατατεθεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2114 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2144 ΤΑΞΥ - Αιτήσεις για Ενστάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

2147 ΤΑΞΥ - Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2162 ΔΕΗ - Μετατόπιση παροχής (Αποξήλωση / Επανατοποθέτηση μόνο καλωδίου). υποβολή στα ΚΕΠ 

0292 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες υποβολή στα ΚΕΠ 

0297 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους υποβολή στα ΚΕΠ 

0284 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε όσους διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή 

έρευνες στο εξωτερικό 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2283 ΕΥΔΑΠ - Έλεγχος Φρεατίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2285 ΕΥΔΑΠ - Χορήγηση Αντιγράφου Σύμβασης Υδροληψίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2287 ΕΥΔΑΠ - Χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη πυροσβεστικής παροχής στο ακίνητο. υποβολή στα ΚΕΠ 

2288 ΕΥΔΑΠ - Χορήγηση Βεβαίωσης οφειλής ή μη των δικαιωμάτων σύνδεσης του ακινήτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0185 Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2305 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-Υποβολή αίτησης χορήγησης στεγαστικού ή 

επισκευαστικού ενυπόθηκου δανείου διάρκειας (15, 20, 25 ή 30) ετών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2307 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για 

φορολογική χρήση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2096 Επίδομα Θηλασμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2149 
ΤΑΞΥ - Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου 

ξενοδοχοϋπαλλήλου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2150 ΔΕΗ - Αίτηση για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ). υποβολή στα ΚΕΠ 
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2151 ΔΕΗ - Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2152 ΔΕΗ - Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή. υποβολή στα ΚΕΠ 

2153 ΔΕΗ - Αντικατάσταση μικροαυτόματου λόγω βλάβης. υποβολή στα ΚΕΠ 

2156 ΔΕΗ - Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου ? αίτηση τελικού διακανονισμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2200 ΤΕΑΥΕΚ-Χορήγηση επιδόματος τέκνου που σπουδάζει. υποβολή στα ΚΕΠ 

2282 ΕΥΔΑΠ - Εξακρίβωση ζημιών σε ακίνητο από βλάβη στο Δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2082 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ υποβολή στα ΚΕΠ 

1164 
ΓΛΚ - Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε 

διαζευγμένη θυγατέρα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0225 Χορήγηση προσωρινής Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1171 ΙΚΑ - Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Γήρατος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2193 ΤΕΑΥΕΚ-Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2196 ΤΕΑΥΕΚ-Παράταση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου σε τέκνο που σπουδάζει. υποβολή στα ΚΕΠ 

5009 

Υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο 

Φ?01.042), από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. με την χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1220 ΟΓΑ - Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2158 ΔΕΗ - Έλεγχος μετρητή μονοφασικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2163 
ΔΕΗ - Μετατόπιση παροχής και μετρητή (Αποξήλωση / Επανατοποθέτηση καλωδίου, 

κιβωτίου και μετρητή). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2164 ΔΕΗ - Προσωρινή διακοπή ρεύματος χωρίς λύση συμβολαίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2167 ΔΕΗ - Χορήγηση φωτοαντιγράφου εκ των παραστατικών ηλεκτροδότησης. υποβολή στα ΚΕΠ 

2198 ΤΕΑΥΕΚ-Χορήγηση επιδόματος ανήλικου τέκνου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2199 ΤΕΑΥΕΚ-Χορήγηση επιδόματος συζύγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2277 ΕΥΔΑΠ - Καταβίβαση Φρεατίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0217 Ενοικίαση άδειας περιπτέρου υποβολή στα ΚΕΠ 

0376 
Υποβολή εγγράφων για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2138 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2274 ΕΥΔΑΠ - Έλεγχος της Αποχέτευσης του Ακινήτου λόγω συχνών Εμφράξεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2142 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0112 Χορήγηση Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας Πανεπιστημίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0283 
Xορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση 

Ιατρικής ειδικότητας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2275 ΕΥΔΑΠ - Χορήγηση βεβαίωσης μετά από έλεγχο της Πίεσης Λειτουργίας του Δικτύου. υποβολή στα ΚΕΠ 

5000 Αίτηση Πιστοποίησης στο TAXISNET υποβολή στα ΚΕΠ 

5001 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στο TAXISNET υποβολή στα ΚΕΠ 

2278 ΕΥΔΑΠ - Μετατόπιση παροχής από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο. υποβολή στα ΚΕΠ 

2080 
ΕΥΔΑΠ - Καταχώρηση των στοιχείων του Ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης από 

τον Ιδιοκτήτη ή τον Ένοικο του ακινήτου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0107 Χορήγηση Αντιγράφου Πτυχίου Πανεπιστημίου υποβολή στα ΚΕΠ 

2895 

Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης ? χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής 

συνόρων και δημιουργίας νέου κράτους στην αλλοδαπή (για έκδοση αστυνομικής 

ταυτότητας). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0054 Απονομή σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) λόγω θανάτου συνταξιούχου υποβολή στα ΚΕΠ 

0062 Χορήγηση Αντιγράφου Πτυχίου Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0113 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών Πανεπιστημίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0211 Χορήγηση παπύρου από Πανεπιστήμιο. υποβολή στα ΚΕΠ 
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2912 ΙΚΑ - Αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2914 ΟΑΕΕ - Μεταβολή σε στοιχεία εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0316 ΤΣΜΕΔΕ - Μεταβίβαση Σύνταξης σε χήρες και ορφανά λόγω θανάτου Συνταξιούχου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0209 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1219 ΟΓΑ - Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0305 Παράταση σύνταξης αναπηρίας ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). υποβολή στα ΚΕΠ 

2269 ΕΥΔΑΠ - Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2270 ΕΥΔΑΠ - Ανύψωση Φρεατίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2273 ΕΥΔΑΠ - Έλεγχος λανθασμένου αριθμού μετρητή. υποβολή στα ΚΕΠ 

1162 Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1167 
ΓΛΚ - Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης 

αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0212 Χορήγηση άδειας / λιανικής άδειας καπνοβιομηχανικών προϊόντων υποβολή στα ΚΕΠ 

0215 Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου υποβολή στα ΚΕΠ 

0218 Ενοικίαση άδειας λιανικής πώλησης σιγαρέτων υποβολή στα ΚΕΠ 

0050 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας υποβολή στα ΚΕΠ 

0070 Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) (για επιδείνωση αναπηρίας). υποβολή στα ΚΕΠ 

0121 
Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τεσσάρων ή 

περισσοτέρων τέκνων 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0280 
Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης όσων έχουν καταδικαστεί σε 

καθαίρεση 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0281 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων 

σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0282 
Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης θρησκευτικών λειτουργών ή 

μοναχών ή δοκίμων μοναχών γνωστής θρησκείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0285 Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας υποβολή στα ΚΕΠ 

0287 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μονίμους κάτοικους του εξωτερικού υποβολή στα ΚΕΠ 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβολή στα ΚΕΠ 

0290 
Υγειονομική εξέταση όσων αδυνατούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις για λόγους 

υγείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0291 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε ναυτολογημένους υποβολή στα ΚΕΠ 

0293 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους υποβολή στα ΚΕΠ 

0294 
Συμπλήρωση ή καταχώρηση στρατολογικών μεταβολών πού λείπουν από τη 

στρατολογική μερίδα 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0295 
Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην 

Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0296 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή υποβολή στα ΚΕΠ 

0298 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε βουλευτές - ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές 

- ευρωβουλευτές - νομάρχες - δημάρχους - προέδρους κοινοτήτων 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0299 Αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους υποβολή στα ΚΕΠ 

0301 Χορήγηση αναβολής κατάταξης μεταναστών υποβολή στα ΚΕΠ 

0302 Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταναστών υποβολή στα ΚΕΠ 

0303 Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε η εγγραφή στα μητρώα αρρένων υποβολή στα ΚΕΠ 

0224 
Πρόσληψη Πατρώνυμου, Μητρωνύμου, Επωνύμου Πατέρα και Επωνύμου Μητέρας σε 

άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0304 Παραπομπή στην ανώτερη υγειονομική επιτροπή ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). υποβολή στα ΚΕΠ 

1534 Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Φορολογικής Ενημερότητας υποβολή στα ΚΕΠ 

1532 
Αίτηση χορήγησης αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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0174 Διόρθωση επώνυμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου. υποβολή στα ΚΕΠ 

5003 Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (TAXISNET) υποβολή στα ΚΕΠ 

5008 Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2155 ΔΕΗ - Αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή). υποβολή στα ΚΕΠ 

2159 ΔΕΗ - Έλεγχος μετρητή τριφασικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2160 ΔΕΗ - Επανασύνδεση ρεύματος (Μετά από προσωρινή διακοπή). υποβολή στα ΚΕΠ 

2161 ΔΕΗ - Μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ λόγω...... υποβολή στα ΚΕΠ 

2194 ΤΕΑΥΕΚ-Παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

5005 Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου (Ε2) (TAXISNET) υποβολή στα ΚΕΠ 

5006 Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου (Ε3) (TAXISNET) υποβολή στα ΚΕΠ 

2042 
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπ/σης και χαμηλά 

εισοδήματα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/37645/0020/8-07-02 ΚΥΑ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2043 
Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών με χαμηλά 

εισοδήματα, σύμφωνα με την αρ. 2/37653/0020/8-7-02 ΚΥΑ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

9999 Αίτηση περί επιστροφής, αναδρομικά, κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ υποβολή στα ΚΕΠ 

0057 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Για Μεσαίους 

Σταυλισμούς ? Δυναμικότητας 8 ? 20 ισοδύναμων ζώων). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0058 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Για Μικρούς 

Σταυλισμούς ? Δυναμικότητας 3 ? 7 ισοδύναμων ζώων). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0059 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0074 Χορήγηση άδειας για μεταφορά οστών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0079 
Χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ? Πτυχιούχοι Ελληνικών 

Πανεπιστημίων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0085 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μαίας ή Μαιευτή ?Για Αλλοδαπούς. υποβολή στα ΚΕΠ 

0089 
Συμμετοχή στις Εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Βοηθού 

Οδοντιατρείου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0093 
Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού 

Φαρμακείου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0100 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0181 Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0249 Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις Iατρικής Eιδικότητας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0257 Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0263 Χορήγηση πιστοποιητικού κυριότητας λέμβου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0327 
Άδεια Υλοτομίας σε ιδιόκτητη έκταση για ατομικές ανάγκες (έγκριση υλοτομίας 

αυτοφυών δασικών δέντρων από δασοκτήματα). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0372 Άδεια χονδρικής εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0664 Άδεια λειτουργίας αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0666 Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής. υποβολή στα ΚΕΠ 

0670 
Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας (μόνο νυκτός)- για ασφαλισμένους 

δημοσίου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0675 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη). υποβολή στα ΚΕΠ 

0791 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Για μεγάλους 

Σταυλισμούς ? Δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20 ισοδύναμων ζώων). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0803 Άδεια ίδρυσης κλινικής ζώων N. 604/77 (163, A) και Π.Δ. 463/78 (96, Α). υποβολή στα ΚΕΠ 

0804 Χορήγηση βεβαίωσης για πώληση νωπών αλιευμάτων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0807 Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0808 Έγκριση μεταβίβασης ιδιοκτησίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0810 Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας ΦΙΧ ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0811 Έγκριση αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 
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Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

0813 Έγκριση πρόσθετων αλιευτικών εργαλείων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0814 Έγκριση μετονομασίας ή μεταλεμβολόγησης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0816 Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0818 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0575 Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999). υποβολή στα ΚΕΠ 

0022 Βεβαίωση από δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ υποβολή στα ΚΕΠ 

0168 Διόρθωση ηλικίας γυναικών υποβολή στα ΚΕΠ 

0171 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου υποβολή στα ΚΕΠ 

0172 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων υποβολή στα ΚΕΠ 

0175 Διόρθωση κυρίου ονόματος υποβολή στα ΚΕΠ 

0278 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του 

τόπου καταγωγής τους 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0389 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων ανύπαρκτων υποβολή στα ΚΕΠ 

0222 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου υποβολή στα ΚΕΠ 

0565 
Χορήγηση βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 

κατοχής κυνηγετικού όπλου, προς απόκτηση αδείας θήρας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0566 
Άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0567 
Άδεια επαγγέλματος κατασκευαστού κλειδιών ? επισκευαστού κλειδαριών (Αστυνομική 

διάταξη 9/26-1-2000 ΦΕΚ 128/2000). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0568 
Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού (8518/9/1-ιβ’ από 14-4-1999 απόφαση του 

Υ.Δ.Τ., όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 8518/9/1-λ από 2-10-2000 ομοία). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0569 
Άδεια εκτέλεσης εργασιών που προκαλούν θόρυβο κατά τις μεσημεριανές και 

νυκτερινές ώρες ησυχίας Α.Δ. 3/1996) άρθρο 1 παρ. 3 εδαφ. α). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0267 
Ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικές αποθήκες κλπ, σε 

εκτός σχεδίου περιοχές. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0268 
Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων 

φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0269 

Ανέγερση κατά παρέκκλιση, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, γραφείων, 

εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κλινικών, σε εκτός σχεδίου 

περιοχές. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0270 Έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές. υποβολή στα ΚΕΠ 

0271 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών καυσίμων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0317 Χορήγηση άδειας υλοτομίας για εμπορικούς λόγους υποβολή στα ΚΕΠ 

0318 Άδεια χορήγησης φυτών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0319 Βεβαίωση παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0321 
Χορήγηση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες 

(διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0322 Χορήγηση άδειας διάνοιξης δημόσιων οδών μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

0326 
Χορήγηση άδειας διάνοιξης δημοσίου δρόμου μέσα σε ιδιωτικά δάση και δασικές 

εκτάσεις. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0329 Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0330 Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοτομίας δασοτεμαχίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0332 Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0333 Βεβαίωση καταλληλότητας καταστήματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0346 

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής αποκατάστασης κτιρίων σε 

παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης 

χαμηλότοκων δανείων. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0363 Χαρακτηρισμός αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0369 
Χορήγηση βεβαιώσεων / πιστοποιητικών (Καθορισμός αυτοψίας ? Χορήγηση 

αντιγράφων οικοδομικών αδειών . 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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0602 

Άδεια εργασίας του Π.Δ. 180/79,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 282/1998, στα 

καταστήματα των κέντρων διασκέδασης,μπαρ,καφετεριών,αμιγών αιθουσών 

διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία 

διενεργούνται τεχνικά παίγνια. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0606 
Χορήγηση άδειας αργυραμοιβού παλαιοπωλών ? ενεχυροδανειστών (Υπ’ αριθμ. 5/1996 

Αστυνομικής Διάταξης). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0763 

Χορήγηση από την Ελληνική Αστυνομία πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που 

προβλέπονται από διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης ή για 

περιστατικά που εμπίπτουν στο έργο της αποστολής της. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0802 Χορήγηση Πιστοποιητικού ορισμού δικάσιμου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0893 Χορήγηση Πιστοποιητικού συζήτησης ενδίκου μέσου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0894 Χορήγηση Πιστοποιητικού διατακτικού απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0897 
Χορήγηση Πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά πολιτικών 

αποφάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0899 Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης Καταστατικού Συνεταιρισμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0904 Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως Συνεταιρισμού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0905 
Χορήγηση Πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως (απόφασης) ή 

δηλώσεως τρίτου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0907 Χορήγηση Πιστοποιητικού μη καταθέσεως κλήσεως παραπεμφθέντων ισχυρισμών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0914 Χορήγηση Πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0768 Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. υποβολή στα ΚΕΠ 

0769 Επιδότηση Νεφροπαθών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0198 Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς υποβολή στα ΚΕΠ 

0199 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου επί αποφάσεων πολιτικών 

διαδικασιών 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0201 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση(πρώην 

δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0202 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού 

δικαιώματος. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0203 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης 

κληρονομητηρίου 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0205 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση υποβολή στα ΚΕΠ 

0213 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (A.E.,Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.). υποβολή στα ΚΕΠ 

0220 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για εκκαθάριση (Α.Ε.). υποβολή στα ΚΕΠ 

0221 Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως υποβολή στα ΚΕΠ 

0223 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί τροποποιήσεως καταστατικού εταιρείας ? περί μη 

λύσεως εταιρείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0226 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή 

συλλόγων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0227 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως. υποβολή στα ΚΕΠ 

0228 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή πληρωμής υποβολή στα ΚΕΠ 

0081 Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης δημοτικών ή κοινοτικών δασικών εκτάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0083 Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων (κληροτεμάχια). υποβολή στα ΚΕΠ 

0238 Αιτήσεις ? καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές. υποβολή στα ΚΕΠ 

0239 Απόφαση περί αναγνώρισης ιδιωτικής παρόδου σαν προϋφιστάμενη του 1923. υποβολή στα ΚΕΠ 

0266 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0196 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 

ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0236 Άδεια χρήσης εκρηκτικών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0036 Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Αρτοποιείου υποβολή στα ΚΕΠ 

0037 Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Πρατηρίου Άρτου. υποβολή στα ΚΕΠ 
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0038 Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Κινητής Καντίνας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0039 
Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Αυτοκινήτου Μεταφοράς Τροφίμων (ΑΡΤΟΥ-

ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΦΑΓΗΤΩΝ κ.λπ.). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0047 
Χορήγηση Άδειας Πώλησης Τυποποιημένων παγωτών , αναψυκτικών και ποτών από 

Αναπηρικά Περίπτερα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0051 Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης - Ιδίου Επαγγέλματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0470 Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής υποβολή στα ΚΕΠ 

0471 Άδεια σύστασης και έγκρισης καταστατικών ανώνυμων εταιριών (Κ.Ν. 2190/20) υποβολή στα ΚΕΠ 

0472 
Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών 

και Ε.Π.Ε 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0473 Εγκρίσεις τροποποιήσεων ? κωδικοποιήσεων καταστατικών ανώνυμων εταιριών υποβολή στα ΚΕΠ 

0476 

Μετατροπές επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρίες, Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων σε 

ανώνυμες εταιρίες, Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Α.Ε., Συγχωνεύσεις ανώνυμων 

εταιριών ή σύσταση νέας Α.Ε. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0485 Έκδοση ή αναθεώρηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου υποβολή στα ΚΕΠ 

0492 
Aσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του νομάρχη, που επιβάλλουν διοικητικές 

κυρώσεις, σύμφωνα με τους Ν. 1401/83 και 1732/87 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0496 Θεώρηση βιβλίων διακίνησης υγρών καυσίμων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0497 Θεώρηση καρτελών, θερμοϋγρόμετρων ψυγείων υποβολή στα ΚΕΠ 

0502 
Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Επαγγελματικών Εργαστηρίων 

(άρθρο 5 ν. 2516/1997). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0503 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών εργαστηρίων 

και αποθηκών, δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97 και του Ν. 2965/2001 (εντός των 

ορίων της Περιφέρειας Αττικής). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0508 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα. υποβολή στα ΚΕΠ 

0513 Χορήγηση Άδειας Γομωτού ? Πυροδότου 1ης Κατηγορίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0515 Άδεια ίδρυσης ? εγκατάστασης αρτοποιείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0517 Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. υποβολή στα ΚΕΠ 

0134 
Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 

αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0135 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών υποβολή στα ΚΕΠ 

0137 Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημόσιας χρήσης(Δ.Χ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0158 
Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας 

χρήσης (ΦΔΧ) μικτού βάρους πάνω από 6.000 ΧΙΛ/MA. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0159 Αλλαγή χρώματος οχήματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0160 
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή 

ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0186 
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0187 
Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής 

χρήσης (Ι.Χ.). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0188 Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0190 
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης 

(Ι.Χ.) λόγω αλλαγής κινητήρα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0192 Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς. υποβολή στα ΚΕΠ 

0193 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή 

μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0194 
Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω 

καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0195 
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0013 Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων υποβολή στα ΚΕΠ 

0014 Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας υποβολή στα ΚΕΠ 
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είναι γραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 

0339 
Χορήγηση άδειας από κολλητή επισφαλών όγκων (ξεσκαρωτή) i) για επιφανειακές 

εργασίες ii) για υπόγειες εργασίες 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0402 
Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων άνευ εξετάσεων για αποφοίτους 

τεχνικών λυκείων, τεχνικών σχολών, ΤΕΕ Α και Β κύκλου 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0403 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας τεχνίτη ψυκτικού χωρίς εξετάσεις υποβολή στα ΚΕΠ 

0460 Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων υποβολή στα ΚΕΠ 

0462 
Εκμίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απευθείας 

σύμβαση 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0464 
Εκμίσθωση δημοσίου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός 

λατομικής περιοχής (αρ.5, παρ.2 του Ν. 2115/93) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0463 
Εκμίσθωση Δημοσίου Λατομείου Αδρανών Υλικών με Απευθείας Σύμβαση εκτός 

λατομικής περιοχής (αρ.5, παρ. 2 του Ν. 2115/93) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0466 
Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών 

ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0467 Υπολογισμός αναλογικών μισθωμάτων υποβολή στα ΚΕΠ 

0468 
Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικής περιοχής 

? Περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2115/93 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0469 
Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικής περιοχής 

? Περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2115/93 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0519 
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 

KW και για βιομηχανία ? βιοτεχνία άνω των 400 KW. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0520 

Χορήγηση άδειας Λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 

KW και για βιομηχανία ? βιοτεχνία άνω των 400 KW ? Τροποποίηση της άδειας 

λειτουργίας. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0523 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας βοηθού Υδραυλικού χωρίς εξετάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

0525 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ? Μηχανικού - 

Παραλαβή αδείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0682 Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0686 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανολόγου - Μηχανικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0687 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιθερμαστή κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0689 
Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) κατόπιν 

εξετάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0691 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Πρακτικού Μηχανικού κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0692 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Οξυγονοκολλητή κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0693 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Θερμαστή κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0698 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0688 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0708 
Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών ,ενδιαιτημάτων ζώων, N. 604/77 

(163, A). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0709 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης, παρασκευής, μεταποίησης, ψύξης, 

κατάψυξης, συσκευασίας ή αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων (χερσαία εγκατάσταση 

ή πλοίο εργοστάσιο). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0710 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού διθύρων μαλακιων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0713 
Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού (Άρθρο 

7, ΠΔ 291/96 Α΄ 201). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0714 
Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού 

(Άρθρο 6, ΠΔ 291/96 Α 201). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0715 
Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου κουνελιών και εκτρεφόμενων 

θηραμάτων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0716 Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0718 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0720 Χορήγηση άδειας ίδρυσης ενδιαιτήματος ζώων, Ν. 604/77 (163, Α) και Π.Δ. 463/78 (96, υποβολή στα ΚΕΠ 
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Α). 

0721 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0754 
Οικονομική ενίσχυση σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική 

διάθεση ή AIDS. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0755 Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.). υποβολή στα ΚΕΠ 

0757 Οικονομική ενίσχυση πρόνοιας σε απροστάτευτα παιδιά. υποβολή στα ΚΕΠ 

0758 Άδεια καταστήματος εμπορίας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0760 Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης σε κωφούς. υποβολή στα ΚΕΠ 

0761 Χορήγηση Επιδόματος Καυσίμων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0765 Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Χανσενικών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1161 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου 

απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1166 

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος 

συνταξιούχου ? πολιτικού ή στρατιωτικού - στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά 

τέκνα). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1169 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης στην Πατρική 

οικογένεια (πολιτικών ? στρατιωτικών συνταξιούχων). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1246 Επανεκτύπωση ειδοποίησης ? απόδειξης καταβολής εισφοράς. υποβολή στα ΚΕΠ 

1247 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1249 ΟΓΑ - Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1250 Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη ?ετών?.. (για αγρεργάτη) υποβολή στα ΚΕΠ 

1245 
Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες, αν ο θανών ? η θανούσα είχε 

χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1234 

Απόδοση δαπάνης μέσων παροδικής χρήσης (σάκων κολοστομίας, καθετήρων, 

ουροσυλλεκτών, συρίγγων ινσουλίνης, test και συσκευής μετρήσεως σακχάρου, υλικών 

αποσιδήρωσης κ.λπ.). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1236 
Έκδοση και αποστολή Κοινοτικού Εντύπου Ε 104 (για συνυπολογισμό χρόνου 

ασφάλισης). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1240 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1242 Απονομή σύνταξης αναπηρίας για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

1243 

Απονομή σύνταξης αναπηρίας σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες 

η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, 

Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, 

Ουρουγουάη). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1232 Απόδοση Δαπάνης Αποκλειστικής Αδελφής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1251 Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό. υποβολή στα ΚΕΠ 

1252 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1256 Αλλαγή τόπου πληρωμής της σύνταξης συνταξιούχου ΟΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1257 Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους ??? για φορολογική χρήση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1241 Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.. υποβολή στα ΚΕΠ 

1259 Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ υποβολή στα ΚΕΠ 

1265 Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0177 
Μεταδημότευση άγαμου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου 

καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0179 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα 

εκτός του τόπου καταγωγής τους 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1270 
Έγκριση επιδότησης για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων κτιρίου (Αρχική Α’ 

στάδιο). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1271 
Υποβολή Τεχνικού Φακέλου για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων κτιρίου - 

(Β’ στάδιο). 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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0390 Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου υποβολή στα ΚΕΠ 

0091 Απονομή σύνταξης θανάτου ΤΣΑΥ σε χήρες και ορφανά συνταξιούχου υποβολή στα ΚΕΠ 

0092 Έξοδα κηδείας ασφαλισμένου ΤΣΑΥ υποβολή στα ΚΕΠ 

0101 Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ υποβολή στα ΚΕΠ 

0119 
Χορήγηση επιδόματος παραπληγίας ή τυφλότητας σε συνταξιούχους ΤΣΑΥ λόγω 

γήρατος θανάτου ή αναπηρίας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0138 Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο Ο.Τ.Α. κ.λπ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0139 Αναγνώριση χρόνου συμμετοχής στην εθνική αντίσταση υποβολή στα ΚΕΠ 

0140 Αναγνώριση χρόνου εξωτερικού πολιτικών προσφύγων υποβολή στα ΚΕΠ 

0143 Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

0144 Αποστολή σύνταξης σε λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0149 Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

0151 Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

0152 Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

0155 Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

1221 
Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαδοχικής 

ΟΓΑ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1229 
Απόδοση Δαπάνης για Αξονική ? Μαγνητική Τομογραφία και εκλεκτική ψηφιακή 

αγγειογραφία. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1230 Απόδοση Δαπάνης Μετακινήσεων ασθενών κατόχων βιβλιαρίου υγείας Ο.Γ.Α. υποβολή στα ΚΕΠ 

1233 
Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Υγιεινής με την οποία έχει απορριφθεί η 

νοσηλεία σε μη συμβλημένη ιδιωτική κλινική. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1212 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου υποβολή στα ΚΕΠ 

1146 Αναγγελία ζημίας φυτικής παραγωγής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1402 
Επιδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών για 

απασχολούμενους πτυχιούχους. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1403 Παροχή πρόσθετης άδειας σε φοιτητές-μαθητές. υποβολή στα ΚΕΠ 

1404 
Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας (παρέχονται σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1405 Επίδομα μακροχρονίως ανέργων υποβολή στα ΚΕΠ 

1163 

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια 

(χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα) αποβιώσαντος συνταξιούχου αγωνιστή της Εθνικής 

Αντίστασης που ήταν και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0180 
Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των 

δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0660 Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακαποθήκης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1285 Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1286 Δήλωση εγγραφής δότη μυελού των οστών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1190 
Βεβαίωση για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης(επί 

ακυρωτικής αρμοδιότητος) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1192 
Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας 

συζήτησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1193 

Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί 

για συζήτηση και κατάργηση της δίκης με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διοίκησης ή του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1194 
Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που έχει προσδιορισθεί για 

συζήτηση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1195 Βεβαίωση κατάργησης δίκης με απόφαση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1196 Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1197 
Βεβαίωση ότι έχει εκδοθεί απόφαση και βρίσκεται σε στάδιο καθαρογραφής, θεώρησης, 

κοινοποίησης, κλπ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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1199 Βεβαίωση περί αναβολής της συζήτησης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1200 Βεβαίωση περί άσκησης ή μη έφεσης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1201 
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, αίτηση 

αναστολής, παρέμβαση). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1202 

Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση 

διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 

αντέφεση, αίτηση αναίρεσης.) 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1204 

Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου μέσου(αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση 

διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 

αντέφεση, αίτηση αναίρεσης). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1206 
Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, 

αίτηση αναστολής, παρέμβαση). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1207 

Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου μέσου(αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση 

διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 

αντέφεση, αίτηση αναίρεσης). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1208 Βεβαίωση Τελεσιδικίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1209 Χορήγηση διατακτικού απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1210 Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1160 
Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται 

η σύνταξη). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1482 

Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί 

για συζήτηση και κατάργηση της δίκης με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διοίκησης ή του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1497 

Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση 

αναθεώρησης απόφασης, τριτανακοπή, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, 

αναίρεση). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0658 Έκδοση Άδειας λειτουργίας Φαρμακείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0795 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0382 
Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την 

Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1688 Άδεια λειτουργίας ιδωτικού Πολυϊατρείου και Πολυοδοντιατρείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1696 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος. υποβολή στα ΚΕΠ 

1147 Αναγγελία ζημίας ζωικού κεφαλαίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1489 
Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, 

αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1500 Χορήγηση διατακτικού απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1503 Χορήγηση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου πρακτικών δικασίμου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0080 
Χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ? Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 

Εξωτερικού. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0796 Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1691 
Χορήγηση οριστικής άδειας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ? αποβλήτων σύμφωνα 

με την Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1176 Χορήγηση Σύνταξης Ι.Κ.Α. -ΕΤΕΑΜ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1477 Βεβαίωση άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης υποβολή στα ΚΕΠ 

1483 Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο. υποβολή στα ΚΕΠ 

1487 

Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση 

αναθεώρησης απόφασης, τριτανακοπή, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, 

αναίρεση). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1488 Βεβαίωση κατάργησης δίκης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1490 

Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση 

αναθεώρησης απόφασης, τριτανακοπή, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, 

αναίρεση). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1494 Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αγωγή, ανακοπή υποβολή στα ΚΕΠ 
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ΚΕΔΕ, αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης). 

1499 Βεβαίωση τελεσιδικίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1501 Χορήγηση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου αποδεικτικού κλήσης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0191 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Μ.Β. ΜΕΧΡΙ 4.000 ΧΙΛ/ΜΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1165 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια 

αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημέριου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0170 Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο. υποβολή στα ΚΕΠ 

0759 Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τυφλότητας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0662 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1695 Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0512 
Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών 

ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου- Παραλαβή Άδειας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0176 Εγγραφή στα Δημοτολόγια. υποβολή στα ΚΕΠ 

0801 Μεταστέγαση Οδοντιατρείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1693 
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα 

και άνεργα κορίτσια. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1697 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή. υποβολή στα ΚΕΠ 

1698 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος. υποβολή στα ΚΕΠ 

1700 Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος. υποβολή στα ΚΕΠ 

1139 
Χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές 

Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1177 
Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. 

Πιστοποιημένου χρήστη. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1291 Αναγνώριση χρόνου στην Εθνική Αντίσταση στον ΚΕΑΔ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1224 Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1226 Παροχή Ορθοπεδικών ειδών για ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. υποβολή στα ΚΕΠ 

1228 
Απόδοση Δαπάνης Αγοράς: α) C ?PAP β) Νεφελοποιητή γ) BI PAP δ)Αναπνευστήρας 

όγκου) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1266 

Χορήγηση ισόβιας σύνταξης α) στην πολύτεκνη μητέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον 

παιδιά έγγαμα ή άγαμα άνω των 23 ετών και β) στη μητέρα που δεν χαρακτηρίζεται 

πολύτεκνη αλλά έχει ή είχε κάποια στιγμή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά στη ζωή. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1263 
Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής ισόβιας σύνταξης ?πολυτεκνικού επιδόματος ? 

επιδόματος γ΄ παιδιού. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1267 Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού και πολυτεκνικού επιδόματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

1479 
Βεβαίωση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης από άλλο δικαστήριο και προσδιορισμού ή 

μη της νέας συζήτησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0694 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1486 

Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση 

αναθεώρησης απόφασης, τριτανακοπή, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, 

αναίρεση) εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1264 

Χορήγηση βεβαίωσης λήψεως - μη λήψεως ισόβιας σύνταξης - π πολυτεκνικού 

επιδόματος - επιδόματος τρίτου παιδιού». (Ο ενδιαφερόμενος σημειώνει την περίπτωση 

που τον ενδιαφέρει) 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1151 Επανεκτίμηση της ζημίας ζωικού κεφαλαίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1152 
Eνίσχυση παραγωγού για ζημιωθείσα φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1154 Eνίσχυση για ζημιωθέν πάγιο κεφάλαιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1155 Αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1156 Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1157 Αντικατάσταση παγίου κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1158 Αίτηση ασφάλισης στον ΕΛΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 
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1159 

Εξαίρεση φυτικής παραγωγής και φυτικού κεφαλαίου ζωικής παραγωγής ζωικού 

κεφαλαίου από την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθ. 6 του Ν. 2945/2001 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1223 Χορήγηση σύνταξης γήρατος διαδοχικής. υποβολή στα ΚΕΠ 

2026 Πιστοποίηση στοιχείων παραγωγού υποβολή στα ΚΕΠ 

2022 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για εποχιακούς γεωπόνους/κτηνιάτρους υποβολή στα ΚΕΠ 

2023 Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς υποβολή στα ΚΕΠ 

2024 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς υποβολή στα ΚΕΠ 

0570 
Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψήφιους που στερούνται άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0572 Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999). υποβολή στα ΚΕΠ 

0576 
Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 25Β/2/21 από 25-10-

1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0577 
Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 

25Β/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2187 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου φαρμακοποιού ελεύθερου επαγγελματία. υποβολή στα ΚΕΠ 

1292 
Αναγνώριση χρόνου στην Εθνική Αντίσταση (σύμφωνα με το N. 1358/83 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1543/85 και του άρθρου 30 του ν. 1813/88). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1293 
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4,5 

και 6 του ν. 1405/83). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1294 Ανανέωση μεταβίβασης σύνταξης σε φοιτητές/τριες. υποβολή στα ΚΕΠ 

1295 Απονομή σύνταξης (για άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους μεταγραφοφύλακες). υποβολή στα ΚΕΠ 

1296 
Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) άμισθους 

υποθηκοφύλακες και άμισθους μεταγραφοφύλακες). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1302 

Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου 

(αρ. 17 παρ.2 Ν.Δ. 4114/60) άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους 

μεταγραφοφύλακες). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2040 

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ποσού μηνιαίας κύριας / επικουρικής σύνταξης 

για τους τρεις τελευταίους μήνες, στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού 

Ταμείου ΝΑΤ. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0578 Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (Ν. 2622/1998, Φ.Ε.Κ. Α΄- 138). υποβολή στα ΚΕΠ 

0579 
Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (Απόφαση 2513/2/21 από 31-

11-1989 Φ.Ε.Κ. 840 2Β). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2041 
Χορήγηση on-line βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδας (Επιμελητήρια). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0607 

Χορήγηση αδειών χρήσης τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, 

καθώς και χορήγηση αδειών χρήσης προσωπικού και μέσων αυτής για την κάλυψη 

αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών σε κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς 

παραγωγούς. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1567 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής στο ΙΚΑ (Ασφαλιστική Ενημερότητα) υποβολή στα ΚΕΠ 

1476 Βεβαίωση αναβολής της συζήτησης υποβολή στα ΚΕΠ 

1478 Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1480 Βεβαίωση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1484 

Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, 

αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης) εντός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1491 Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1495 

Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση 

αναθεώρησης απόφασης, τριτανακοπή, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, 

αναίρεση). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0696 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0384 
Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας αποχετευτικού συστήματος ξενοδοχείων και 

ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για τον ΕΟΤ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

1066 
Επίδομα Τετραπληγίας ? Παραπληγίας σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και 

ανασφαλίστους. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1175 
Προαιρετική Ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Ελλήνων Εξωτερικού και Ομογενών 

(αρ.1-4 Ν. 1469/84). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1485 
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, 

αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1492 
Βεβαίωση ότι έχει εκδοθεί απόφαση και βρίσκεται στο στάδιο καθαρογραφής, 

θεώρησης, κοινοποίησης, άλλο. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1496 
Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, 

αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0695 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0697 
Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη - συντηρητή καυστήρων υγρών 

καυσίμων κατόπιν εξετάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0045 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΙΚΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0656 Χορήγηση Βεβαίωσης Elisa στους μικροβιολόγους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0663 Έκδοση άδειας λειτουργίας τμημάτων Φακών Επαφής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1690 
Χορήγηση προσωρινής άδειας επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα 

με την Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1692 Βεβαίωση μη παραγωγής υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη. υποβολή στα ΚΕΠ 

1260 

Έγκριση δαπάνης για αγορά φαρμάκων από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρ. 3 του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων ΟΓΑ 

και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. πρ. Φ. 7 οικ. 

520/31.3.2000 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1261 

Έγκριση δαπάνης για αγορά διαιτητικών τροφών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 

20 του Ν. 2556/97 και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων 

αριθ. Φ. 7 οικ. 61/26.1.98 

υποβολή στα ΚΕΠ 

1262 Διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού υποβολή στα ΚΕΠ 

1149 Δήλωση ζημιάς ζωικού κεφαλαίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1150 Επανεκτίμηση της ζημίας φυτικής παραγωγής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1303 
Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου 

(αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) δικαστικούς επιμελητές). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1305 Απονομή σύνταξης (για δικηγόρους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1306 Απονομή σύνταξης (για δικολάβους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1310 
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικηγόρους), σύμφωνα με ΝΔ 4114/60, άρθρο 9, 

παρ. 3 όπως ισχύει. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1312 Απονομή σύνταξης και βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για έμμισθους ασφαλισμένους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1318 Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67). υποβολή στα ΚΕΠ 

1320 Μεταβίβαση σύνταξης σε φοιτητές/τριες. υποβολή στα ΚΕΠ 

1322 
Σύσταση Ιατρικής Επιτροπής (προκειμένου για βεβαίωση ανικανότητας άσκησης του 

επαγγέλματος). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2003 Καταβολή εξόδων παρακλινικών εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2004 Καταβολή εξόδων ιατρικών επισκέψεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1313 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για ασφαλισμένους του ΚΕΑΔ). υποβολή στα ΚΕΠ 

1316 
Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου άμισθων ασφαλισμένων (πλην 

δικηγόρων) - Δικαστικοί επιμελητές, Υποθηκοφύλακες, Συμβολαιογράφοι. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1321 Μεταβίβαση σύνταξης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1289 Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1290 
Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στο Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με το 

Ν.1358/83, όπως ισχύει. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1298 Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν.730/77) δικηγόρους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1315 
Εγγραφή Δικηγόρων στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών ή ασκούντων 

Δικηγόρων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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Κωδ. 
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σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

1323 Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικηγόρους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1324 Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικολάβους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1153 
Eνίσχυση κτηνοτρόφου για ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1191 Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1401 Επίδομα Στράτευσης υποβολή στα ΚΕΠ 

0141 Αναγνώριση χρόνου μαθητείας σε στρατιωτικές σχολές υποβολή στα ΚΕΠ 

0142 Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας υποβολή στα ΚΕΠ 

0154 Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

1173 Χορήγηση Σύνταξης Ι.Κ.Α ?Τ.Ε.Α.Μ. υποβολή στα ΚΕΠ 

1299 Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31Ν. 730/77) δικολάβους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1307 Απονομή Σύνταξης ειδικών περιπτώσεων για δικαιούχους (λόγω απορίας). υποβολή στα ΚΕΠ 

1311 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1325 Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για έμμισθους). υποβολή στα ΚΕΠ 

1301 
Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου 

(αρ. 17 παρ.2 Ν.Δ. 4114/60) δικηγόρους). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2086 Βεβαιώσεις Χρόνου Ασφάλισης. υποβολή στα ΚΕΠ 

2087 Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2088 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1297 
Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) δικαστικούς 

επιμελητές). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1300 
Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου 

(αρ. 17 παρ. 2 Ν. Δ. 4114/60) δικολάβους). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1308 
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους 

μεταγραφοφύλακες). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1317 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών (έμμισθων ασφαλισμένων). υποβολή στα ΚΕΠ 

1326 
Χορήγηση επικουρικής παροχής από τον ΚΕΑΔ (για άμεσα ασφαλισμένους και για 

δικαιούχους ασφαλισμένων που πέθαναν στην υπηρεσία). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1255 Δελτίο Απογραφής ? Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στα Μητρώα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1304 Απονομή σύνταξης για δικαστικούς επιμελητές (άμισθους). υποβολή στα ΚΕΠ 

0204 Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας ΟΓΑ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2186 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου οδοντιάτρου έμμισθου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0328 Αίτηση για έγκριση εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση. υποβολή στα ΚΕΠ 

1406 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1170 Χορήγηση επιδόματος παραπληγίας ?τετραπληγίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1309 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για άμισθους δικαστικούς επιμελητές). υποβολή στα ΚΕΠ 

0250 
Αναγνώριση Τίτλων Ιατρικών ειδικοτήτων Ελλήνων και Πολιτών της Ε.Ε. που έλαβαν 

τίτλο από χώρες της Ε.Ε. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0581 Χορήγηση άδειας αγοράς συναλλάγματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

1205 
Βεβαίωση περιέλευσης παραπεμπτικής απόφασης από άλλο Δικαστήριο και 

προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1498 
Βεβαίωση ταχυδρομικής παραλαβής ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αγωγή, ανακοπή 

ΚΕΔΕ, αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης) από το Δικαστήριο. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0659 Έκδοση Άδειας λειτουργίας Μεταφερόμενου Φαρμακείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0044 Απονομή Σύνταξης θανάτου ΤΣΑΥ σε χήρες και ορφανά Ασφαλισμένων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0052 Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης - Αλλαγή Επαγγέλματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0116 Συνέχιση σύνταξης ανικανότητας υποβολή στα ΚΕΠ 

0120 
Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας σε συνταξιούχους ΤΣΑΥ έμμεσα 

ασφαλισμένους. 
υποβολή στα ΚΕΠ 
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0153 
Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα 

ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0157 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας 

χρήσης(Φ.Δ.Χ.) μικτού βάρους μέχρι 6.000 ΧΙΛ/ΜΑ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0189 
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής 

χρήσης (Ι.Χ.). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0197 
Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή 

μπαγαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2025 Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς υποβολή στα ΚΕΠ 

2180 ΤΣΑΥ-Υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. υποβολή στα ΚΕΠ 

2188 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου φαρμακοποιού έμμισθου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0661 Έκδοση Άδειας λειτουργίας Φαρμακαποθήκης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0200 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης υποβολή στα ΚΕΠ 

0214 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση. υποβολή στα ΚΕΠ 

0229 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου υποβολή στα ΚΕΠ 

0340 Εγγραφή στα μητρώα Μηχανικών. υποβολή στα ΚΕΠ 

2089 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0459 Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών υποβολή στα ΚΕΠ 

0465 

Παράταση Σύμβασης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και 

βιομηχανικών ορυκτών για μια 10ετια, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη 

λήξη της 15ετιας 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0073 Χορήγηση άδειας για μεταφορά νεκρών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0043 Χορήγηση επιδόματος κυοφορίας - λοχείας ΙΚΑ υποβολή στα ΚΕΠ 

2176 ΤΣΑΥ-Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

2178 
ΤΣΑΥ-Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας 

σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2185 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου οδοντιάτρου ελεύθερου επαγγελματία. υποβολή στα ΚΕΠ 

1198 Βεβαίωση παράστασης δικηγόρου ή μάρτυρα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1203 
Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, αίτηση 

αναστολής, παρέμβαση). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1211 Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού δικασίμου ή αποδεικτικού κλήσης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1217 
Χορήγηση προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης 

αναπηρίας,τυφλότητας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1225 Παροχή Ειδικών Εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. υποβολή στα ΚΕΠ 

1248 Αναγγελία Μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ υποβολή στα ΚΕΠ 

1268 
Αλλαγή τόπου πληρωμής ισόβιας σύνταξης ? πολυτεκνικού επιδόματος ? επιδόματος 

τρίτου παιδιού 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1174 Αναγνώριση Στρατιωτικής Υπηρεσίας. υποβολή στα ΚΕΠ 

1319 Μεταβίβαση επικουρικής παροχής από τον ΚΕΑΔ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2179 ΤΣΑΥ-Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας με τις διατάξεις του Ν. 1358/83. υποβολή στα ΚΕΠ 

2184 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου κτηνιάτρου έμμισθου. υποβολή στα ΚΕΠ 

2203 
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος 

ή οι γονείς του. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1272 
Καταβολή επιχορήγησης για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων Κτιρίου (Γ’ 

στάδιο). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0272 
Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίων 

πόλεων περιοχές. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0178 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας υποβολή στα ΚΕΠ 

0320 Χορήγηση βεβαίωσης τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού έκτασης. υποβολή στα ΚΕΠ 

1371 Μεταβίβαση Σύνταξης ΚΕΑΝ. υποβολή στα ΚΕΠ 

2421 Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στα προξενικά μητρώα. υποβολή στα ΚΕΠ 
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Διεκπεραίωσης 

0244 Χορήγηση άδειας ανόδου για εργασία σε πλοία. υποβολή στα ΚΕΠ 

1227 

Απόδοση δαπάνης αγοράς: Α) αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης 

(CYCLER) Β-Γ) για αναλώσιμα και μη υλικά σε νεφροπαθείς για συνεχή φορητή 

περιτοναϊκή κάθαρση 

υποβολή στα ΚΕΠ 

2174 
ΤΣΑΥ-Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση συντάξεως ανικανότητας και επιδομάτων 

συνοδού και τυφλότητας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2177 
ΤΣΑΥ-Υποβολή αίτησης για χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-

χήρους και ορφανά ασφαλισμένων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2182 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου ιατρού έμμισθου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας υποβολή στα ΚΕΠ 

0603 Χορήγηση Πιστοποιητικού άσκησης ή μη ενδίκου μέσου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0896 
Χορήγηση Πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά ποινικών 

αποφάσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0908 Χορήγηση Πιστοποιητικού μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1148 Δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής. υποβολή στα ΚΕΠ 

2415 
Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών στρατολογίας που έχουν εκδοθεί από την 

προξενική αρχή. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2418 Θεώρηση βεβαιώσεων ή και αποδείξεων σχετικών με νοσηλεία. υποβολή στα ΚΕΠ 

2419 Παροχή συγκαταθέσεων γονέων για έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων. υποβολή στα ΚΕΠ 

2420 
Γνωστοποίηση θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην 

προξενική αρχή. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2422 Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών μονίμου κατοίκου εξωτερικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

2416 
Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών μετοικεσίας που έχουν εκδοθεί από την 

προξενική αρχή. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2417 
Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων τίτλων σπουδών για στρατολογική χρήση, 

εφόσον απαιτείται προξενική θεώρηση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2181 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου ιατρού ελεύθερου επαγγελματία. υποβολή στα ΚΕΠ 

0477 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0488 Υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποβολή στα ΚΕΠ 

0507 Άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. υποβολή στα ΚΕΠ 

0516 Άδεια Συνέχισης Λειτουργίας Αρτοποιείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0524 Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις. υποβολή στα ΚΕΠ 

0690 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1481 
Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας 

συζήτησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1493 Βεβαίωση παράστασης δικηγόρου ή ασκούμενου δικηγόρου ή μάρτυρα. υποβολή στα ΚΕΠ 

1502 Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου απόφασης ή δικογράφου από το πρωτότυπο. υποβολή στα ΚΕΠ 

2183 ΤΣΑΥ-Εγγραφή ασφαλισμένου κτηνιάτρου ελεύθερου επαγγελματία. υποβολή στα ΚΕΠ 

1235 
Κληρονομικές απαιτήσεις από ανείσπρακτες παροχές περίθαλψης. Είδος παροχής (π.χ. 

ορθοπεδικά είδη ? ειδικές εξετάσεις) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0817 Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0711 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών. υποβολή στα ΚΕΠ 

1687 
Άδεια λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων Βιολογικών Υλικών (Ειδικότητας 

βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1699 
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που 

σπουδάζουν. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0156 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) 

αυτοκινήτου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0480 Άδεια απόκτησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων από Α.Ε. (άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20) υποβολή στα ΚΕΠ 

0812 Έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας οστράκων με καταδυτική συσκευή. υποβολή στα ΚΕΠ 
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1253 
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές 

βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0090 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0094 Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0095 Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών Νοσηλευτών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0096 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0098 Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή υποβολή στα ΚΕΠ 

0099 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη. υποβολή στα ΚΕΠ 

0102 
Ορισμός εξετάσεων ενώπιον Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0103 
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών 

κατασκευών κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής του άρθρου 2 Ν. 2072/92. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0162 Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οπτικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0163 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οπτικού, σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της 

Ε.Ε. μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0165 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0385 
Έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή κοινού ιατρείου ή συστέγασης ιατρείων 

(χωρίς εταιρική σχέση). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0652 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή κατόπιν επιτυχών εξετάσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 92/51 της Ε.Ε. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0653 Άδεια άσκησης επαγγέλματος επισκέπτριας ή επισκέπτη υγείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0654 Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. υποβολή στα ΚΕΠ 

0667 Άδεια λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0785 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0793 
Άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου ιδιωτικού ή κοινού ή συστεγασμένου (χωρίς εταιρική 

σχέση). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1231 
Παροχές σε είδος για τους δικαιούχους στον Κλάδο Υγείας Ι) Παροχή φιάλης ? αερίου 

οξυγόνου ΙΙ) Χρήση ενοικίαση συσκευής οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτή οξυγόνου) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0075 Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0076 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντιάτρου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0077 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείων, ακτινοφυσικού 

ιατρικής και φυσικού νοσοκομείων πλην περιοχής ιοντοζουσών ακτινοβολιών 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0078 
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/48 ΤΗΣ 

ΕΟΚ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0082 Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0086 
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλεύτριας Ή Νοσηλευτή που Έλαβε Πτυχίο από 

Χώρες της Ε.Ε. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0087 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών ? τριών αλλοδαπών πολιτών 

κρατών εκτός Ε.Ε. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1376 
Χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω ανικανότητας - ατυχήματος και 

θανάτου ναυτικού. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2413 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και αναφορές προς τις προξενικές αρχές. υποβολή στα ΚΕΠ 

0809 Έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. υποβολή στα ΚΕΠ 

0324 
Χορήγηση άδειας διάνοιξης δασικών οδών μικρού μήκους υπό ιδιοκτητών δασών και 

δασικών εκτάσεων ή διακατόχων δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0084 Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0895 Χορήγηση Πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων. υποβολή στα ΚΕΠ 

0898 
Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη διώξεως για κακούργημα σε κάθε περίπτωση ή 

πλημμέλημα ειδικά για πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0910 Χορήγηση Πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0583 Χορήγηση βεβαίωσης για συναλλαγματική εκκρεμότητα για αλλοδαπές κυρίως εταιρείες, υποβολή στα ΚΕΠ 
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που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει διακρατικών Συμβάσεων. 

0474 
Καταχωρήσεις ? ανακοινώσεις στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμών, εκθέσεων 

ελεγκτών και πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0475 
#####################################################

######## 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0699 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. υποβολή στα ΚΕΠ 

1686 
Άδεια ίδρυσης Διαγνωστικών Εργαστηρίων Βιολογικών Υλικών (Ειδικότητας 

βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1689 Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Πολυϊατρείου και Πολυοδοντιατρείου. υποβολή στα ΚΕΠ 

1222 Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας διαδοχικής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1239 
Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Εντύπου Ε 121 (για μόνιμη εγκατάσταση) 

συνταξιούχου πλην ανασφάλιστου υπερήλικα. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1244 

Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., 

Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη). 

υποβολή στα ΚΕΠ 

0325 
Χορήγηση άδειας διάνοιξης μικρών αγροτικών δρόμων μέσα από δάση και δασικές 

εκτάσεις με σκοπό την πρόσβαση σε αγροτική έκταση. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0705 Άδεια διενέργειας πειραμάτων σε ζώα, Π.Δ. 160/91 (64,Α). υποβολή στα ΚΕΠ 

0707 
Χορήγηση κτηνιατρικής βεβαίωσης για την άδεια λειτουργίας μονάδων αναπαραγωγής 

πουλερικών και εκκολαπτήριων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0712 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος σε 

κρεοπωλείο. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0722 
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και 

παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0150 Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ υποβολή στα ΚΕΠ 

0323 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΔΙΑΚΑΤΟΧΩΝ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2169 
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Δήλωση Καλλιέργειας Βάμβακος - Δήλωση 

εκτροφής ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

2414 
Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, προσθήκης ή 

μεταβολής ονόματος ή επωνύμου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0799 Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος. υποβολή στα ΚΕΠ 

0046 Χορήγηση εξόδων κηδείας ΙΚΑ υποβολή στα ΚΕΠ 

0665 Έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής. υποβολή στα ΚΕΠ 

1694 
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από 

την ημερομηνία του διαζευκτηρίου. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0166 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών. υποβολή στα ΚΕΠ 

0247 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κομμωτή - Κομμώτριας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0975 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων & Έργων 

Τέχνης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0983 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0984 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οικονομολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0985 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Διοίκησης Μονάδων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0986 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας (ΤΤ)-Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0988 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας (ΤΤ)- Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0990 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας (ΤΤ)-Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0991 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωλόγου (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0993 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασολόγου (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0246 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κουρέα. υποβολή στα ΚΕΠ 
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0917 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βρεφονηπιοκόμου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0924 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ΤΤ υποβολή στα ΚΕΠ 

0925 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή υποβολή στα ΚΕΠ 

0977 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0979 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0916 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0981 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Νηπιαγωγού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0998 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-Ζωικής 

Παραγωγής 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0999 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1040 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-

Ιχθυοκομίας-Αλιείας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

1041 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-Φυτικής 

Παραγωγής. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0923 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ΠΤ υποβολή στα ΚΕΠ 

0976 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασκάλου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0982 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δ/ντή Γυμναστηρίου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0997 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-Διοίκησης 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0944 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0946 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΠΤ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0948 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης 

(ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0245 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού Κουρέα - Κομμωτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0248 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κομμωτή ή Κομμώτριας Α’. υποβολή στα ΚΕΠ 

0950 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οχημάτων (ΤΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0952 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0953 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0954 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών 

Οργάνων (ΤΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0955 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0956 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού 

Μηχανικού (ΠΤ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0957 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0958 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας 

(ΠΤ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0959 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού 

(ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0960 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Περιβαλλοντολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0961 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0963 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού (ΠΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0965 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχαιολόγου(ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0967 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βιβλιοθηκονόμου(ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0968 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διερμηνέα. υποβολή στα ΚΕΠ 

0970 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Ανθρωπολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0971 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μεταφραστή. υποβολή στα ΚΕΠ 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 259 από 269 

 

Κωδ. 

Διαδικα

σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

0972 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών 

και Καλλιτεχνικών-Γραφίστα (ΤΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0973 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών 

και Καλλιτεχνικών-Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0974 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών 

και Καλλιτεχνικών-Φωτογράφου (ΤΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0123 Ανανέωση άδειας οδήγησης υποβολή στα ΚΕΠ 

0133 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ AΔEIAΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (TAΞI) E.Δ.X. AYTOKINHTOY υποβολή στα ΚΕΠ 

0527 Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ν.2518/97. υποβολή στα ΚΕΠ 

0764 
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0767 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας έτους 2011. υποβολή στα ΚΕΠ 

5011 
Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 

διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό 
υποβολή στα ΚΕΠ 

5012 Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων υποβολή στα ΚΕΠ 

5013 

Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων 

καταδικάζονται σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται 

καθαίρεση 

υποβολή στα ΚΕΠ 

5015 

Απόλυση μετά 3μηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου ή αδελφού 

πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα 

Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής 

ενέργειας 

υποβολή στα ΚΕΠ 

5016 Διακοπή αναβολής κατάταξης για μονίμους κάτοικους εξωτερικού υποβολή στα ΚΕΠ 

0995 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)-

Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0919 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου ΤΤ. υποβολή στα ΚΕΠ 

0920 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας. υποβολή στα ΚΕΠ 

0921 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. υποβολή στα ΚΕΠ 

0922 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0926 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη. υποβολή στα ΚΕΠ 

0927 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού. υποβολή στα ΚΕΠ 

0928 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων υποβολή στα ΚΕΠ 

0929 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδιολογίας - 

Ακτινολογίας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0931 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) ? Μη 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0933 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή. υποβολή στα ΚΕΠ 

0934 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0936 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0937 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0938 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0939 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΤΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0940 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0941 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0942 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Δομικών Έργων (ΤΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0943 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Έργων Υποδομής (ΤΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0994 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ιχθυολόγου (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0996 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ)- υποβολή στα ΚΕΠ 
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Κωδ. 

Διαδικα

σίας 

Τίτλος Διαδικασίας 
Τρόπος 

Διεκπεραίωσης 

Δασοπόνου. 

0978 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Μουσικής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0980 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Καθηγητή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0930 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Τροφίμων υποβολή στα ΚΕΠ 

0932 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) ? 

Ακτινοφυσικού Ιατρικής 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0935 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αγρονόμου ? Τοπογράφου Μηχανικού 

(ΠΤ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0945 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0947 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλείων - 

Μεταλλουργού (ΠΤ). 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0949 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων (ΠΤ) υποβολή στα ΚΕΠ 

0951 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 

(ΠΤ) 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0962 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0964 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0966 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχειονόμου(ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 

0969 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Θεατρολόγου. υποβολή στα ΚΕΠ 

0987 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας (ΤΤ)-Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0989 
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας (ΤΤ)- Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων. 
υποβολή στα ΚΕΠ 

0992 Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωπόνου (ΠΤ). υποβολή στα ΚΕΠ 
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C.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι 200 πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες των ΚΕΠ 

Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Πλήθος 

αιτημάτων  

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (των ιδίων)        434.492    

Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου        298.718    

Αίτηση Γενικής Χρήσης        204.178    

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης        170.532    

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Φορολογικής Ενημερότητας        109.722    

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή 

μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).        100.902    

Χορήγηση Δελτίων Θεάματος Προγράμματος Αγροτικής Εστίας 2012-2013 (ΟΓΑ)          84.446    

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας έτους 2011.          77.976    

Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου          75.452    

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας          73.269    

Οικογενειακό Επίδομα.          72.610    

Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος Αγροτικής εστίας 

έτους 2012          71.257    

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου          70.998    

ΟΓΑ Βεβαίωση Συντάξεων          67.852    

Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ (για φυσικά πρόσωπα).          63.250    

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου          50.963    

Ανανέωση άδειας οδήγησης          48.329    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης          46.810    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών          46.133    

Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης          35.825    

Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης 

(Ι.Χ.).          26.413    

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας.          24.502    

Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας          22.226    

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική 

χρήση.          22.097    

Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών          21.856    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών Πανεπιστημίου.          21.192    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών (Σπουδαστικής Κατάστασης)Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.          20.040    

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ποσού μηνιαίας κύριας / επικουρικής σύνταξης για 

τους τρεις τελευταίους μήνες, στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 

ΝΑΤ.          13.981    

Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας.          12.596    

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 

ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.          11.312    

Αίτηση Πιστοποίησης στο TAXISNET             
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Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Πλήθος 

αιτημάτων  

9.905    

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. λόγω 

απώλειας, κλοπής, φθοράς, αλλοίωσης. 

            

9.530    

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 

            

9.265    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως. 

            

8.729    

ΟΓΑ - Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. 

            

8.614    

Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού. 

            

8.278    

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι 

γραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 

            

6.448    

Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου 

            

5.999    

Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ. 

            

5.963    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου 

            

5.547    

Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους ??? για φορολογική χρήση. 

            

5.526    

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων 

και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που 

για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς 

μηχανογραφικά και έχουν ενημερώσει το Ταμείο για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων 

τους). 

            

5.468    

Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου. 

            

5.453    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί τροποποιήσεως καταστατικού εταιρείας ? περί μη λύσεως 

εταιρείας. 

            

5.362    

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων 

            

5.045    

ΔΕΗ - Αίτηση Χορήγησης Κοινωνικού Τιμολογίου 

            

4.859    

Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική 

ειδικότητα ? διδακτορικό 

            

4.821    

Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης. 

            

4.688    

Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου) 

            

4.194    

Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι 

γονείς του. 

            

4.117    

Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας. 

            

3.779    

Υποβολή εγγράφων για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επισημείωση 

σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης 

            

3.727    

Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας             
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Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Πλήθος 

αιτημάτων  

3.670    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου 

            

3.584    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας Πανεπιστημίου. 

            

3.489    

Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). 

            

3.478    

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ. 

            

3.473    

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 

            

3.460    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 

            

3.420    

Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς. 

            

3.402    

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων 

            

3.395    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος. 

            

3.355    

Εγγραφή στα Δημοτολόγια. 

            

3.326    

Μεταδημότευση άγαμου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής 

του ίδιου ή των γονέων του 

            

3.224    

Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών 

εσωτερικού ή εξωτερικού 

            

3.149    

Ανανέωση ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας. 

            

3.086    

Χορήγηση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση 

καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες) 

            

2.931    

Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση. 

            

2.701    

Βεβαίωση από δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ 

            

2.674    

Χορήγηση βεβαίωσης λήψεως - μη λήψεως ισόβιας σύνταξης - π πολυτεκνικού επιδόματος - 

επιδόματος τρίτου παιδιού». (Ο ενδιαφερόμενος σημειώνει την περίπτωση που τον 

ενδιαφέρει) 

            

2.406    

Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές 

βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση. 

            

2.399    

Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στο TAXISNET 

            

2.394    

ΕΥΔΑΠ - Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας. 

            

2.375    

Έκδοση ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας. 

            

2.249    

Χορήγηση Αντιγράφου Πτυχίου Πανεπιστημίου 

            

2.035    

Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ? ανωτάτων σχολών             
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Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Πλήθος 

αιτημάτων  

1.955    

Δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής. 

            

1.861    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. 

            

1.858    

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ AΔEIAΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (TAΞI) E.Δ.X. AYTOKINHTOY 

            

1.788    

Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων. 

            

1.714    

Αλλαγή χρώματος οχήματος. 

            

1.698    

Βεβαιώσεις Χρόνου Ασφάλισης. 

            

1.691    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

            

1.680    

ΔΕΗ - Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου ? αίτηση τελικού διακανονισμού. 

            

1.668    

Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων 

ή κοινοτήτων καταγωγής τους. 

            

1.644    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως 

            

1.579    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση(πρώην δικαστική 

απαγόρευση ή αντίληψη). 

            

1.562    

Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς 

            

1.542    

ΓΛΚ - Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης 

αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας). 

            

1.350    

Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης ? διακοπής της συνταξιοδότησης ? αναστολής 

της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση. 

            

1.345    

Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας. 

            

1.259    

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για 

ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχ/κά). 

            

1.252    

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, 

διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό. 

            

1.116    

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή 

ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 

            

1.114    

Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. 

            

1.105    

Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 

            

1.062    

Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης έναρξης εργασιών (για φυσικά πρόσωπα). 

            

1.059    

Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 

            

1.008    

Ηλεκτρονική Υποβολή Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (π.δ. 186/1992) (TAXISNET) 

               

979    
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ) 

               

965    

ΔΕΗ - Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης. 

               

953    

Επανεκτύπωση Δελτίων Θεάματος Προγράμματος Αγροτικής Εστίας 2012-2013 (ΟΓΑ) 

               

940    

Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης διακοπής εργασιών (για φυσικά πρόσωπα). 

               

933    

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ). 

               

905    

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ 

               

902    

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 

25Β/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β). 

               

894    

Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

               

887    

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής στο ΙΚΑ (Ασφαλιστική Ενημερότητα) 

               

884    

Χορήγηση Αντιγράφου Πτυχίου Τ.Ε.Ι./Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. 

               

757    

Έκδοση Α) αποδεικτικού απολύσεως (λόγω απώλειας αντιστοίχου τίτλου),Β) πιστοποιητικού 

Σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης,Γ) πιστοποιητικού σπουδών για στρατολογική χρήση,Δ) 

υπηρεσιακού σημειώματος φοίτησης μαθητών,Ε) βεβαίωσης συμμετοχής σε γενικές ή 

εισιτήριες εξετάσεις Γ/θμιας Εκπ/σης. 

               

754    

ΔΕΗ - Επανασύνδεση ρεύματος (Μετά από προσωρινή διακοπή). 

               

728    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (A.E.,Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.). 

               

715    

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ. 

               

712    

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 

               

687    

Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου 

               

685    

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ). 

               

684    

Παροχές σε είδος για τους δικαιούχους στον Κλάδο Υγείας Ι) Παροχή φιάλης ? αερίου 

οξυγόνου ΙΙ) Χρήση ενοικίαση συσκευής οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτή οξυγόνου) 

               

680    

Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). 

               

664    

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός 

του τόπου καταγωγής τους 

               

663    

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος 

συνταξιούχου ? πολιτικού ή στρατιωτικού - στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά 

τέκνα). 

               

653    

Χορήγηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας. 

               

632    
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ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) - Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση 

μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους 

οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά και έχουν ενημερώσει το Ταμείο 

για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους). 

               

632    

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου 

καταγωγής τους 

               

606    

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου (Ε2) (TAXISNET) 

               

594    

Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή 

μπαγαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 

               

583    

Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς 

               

578    

Έκδοση Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας σκάφους. 

               

564    

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται η 

σύνταξη). 

               

542    

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών με χαμηλά 

εισοδήματα, σύμφωνα με την αρ. 2/37653/0020/8-7-02 ΚΥΑ. 

               

525    

Αναγγελία Μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ 

               

520    

Δήλωση ζημιάς ζωικού κεφαλαίου. 

               

517    

ΔΕΗ - Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού. 

               

516    

Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ 

               

509    

Διεκπεραίωση αίτησης -δήλωσης συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης. 

               

485    

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία. 

               

480    

Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. 

               

473    

Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης ? χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής συνόρων 

και δημιουργίας νέου κράτους στην αλλοδαπή (για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας). 

               

451    

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους. 

               

439    

ΤΣΜΕΔΕ - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

               

419    

Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης. 

               

398    

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος. 

               

397    

Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 

               

381    

Καταβολή εξόδων ιατρικών επισκέψεων. 

               

365    

ΙΚΑ - Αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ.                
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342    

Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, προσθήκης ή 

μεταβολής ονόματος ή επωνύμου. 

               

338    

Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 25Β/2/21 από 25-10-

1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β). 

               

336    

Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους 

               

332    

Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες 

               

332    

Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής 

σύνταξης. 

               

320    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ. 

               

312    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση. 

               

310    

ΕΥΔΑΠ - Διόρθωση της Διεύθυνσης του ακινήτου. 

               

303    

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση μερίσματος θανόντος 

μερισματούχου στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα). 

               

295    

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ). 

               

277    

Άδεια Οδήγησης Οδηγού Γεωργικού Μηχανήματος. 

               

271    

Καταβολή εξόδων παρακλινικών εξετάσεων. 

               

268    

Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (TAXISNET) 

               

253    

Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών. 

               

252    

Χορήγηση on-line βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδας (Επιμελητήρια). 

               

251    

Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών. 

               

215    

Ανανέωση Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας. 

               

204    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή 

συλλόγων. 

               

202    

Απόδοση δαπάνης μέσων παροδικής χρήσης (σάκων κολοστομίας, καθετήρων, 

ουροσυλλεκτών, συρίγγων ινσουλίνης, test και συσκευής μετρήσεως σακχάρου, υλικών 

αποσιδήρωσης κ.λπ.). 

               

199    

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας. 

               

194    

Χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου 

μη επιτηδευματία. 

               

194    

ΟΑΕΕ - Μεταβολή σε στοιχεία εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

               

187    

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για εκκαθάριση (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ).                
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185    

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και αναφορές προς τις προξενικές αρχές. 

               

180    

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη 

κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, ήρθαν στην 

Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της 

ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1?1?2006 

               

178    

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. 

Πιστοποιημένου χρήστη. 

               

176    

Υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ. 

               

173    

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια (χήρα 

σύζυγο και ορφανά τέκνα) αποβιώσαντος συνταξιούχου αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης 

που ήταν και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. 

               

172    

Άδεια Υλοτομίας σε ιδιόκτητη έκταση για ατομικές ανάγκες (έγκριση υλοτομίας αυτοφυών 

δασικών δέντρων από δασοκτήματα). 

               

171    

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 

αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 

               

168    

Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ ΚΕΚ Μαθητείας ΤΕΕ Α’ Κύκλου ΤΕΕ Β’ Κύκλου ) 

               

166    

ΟΓΑ - Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. 

               

163    

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ. 

               

163    

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης 

(Ι.Χ.). 

               

162    

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Οίκο Ναύτου. 

               

162    

Επανεκτύπωση ειδοποίησης ? απόδειξης καταβολής εισφοράς. 

               

160    

Αλλαγή τόπου πληρωμής της σύνταξης συνταξιούχου ΟΓΑ. 

               

159    

Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) με ή χωρίς 

αναλυτική βαθμολογία. 

               

153    

Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς 

               

153    

ΟΑΕΕ - Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. 

               

152    

Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος. 

               

146    

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης 

μερίσματος. 

               

143    

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ. 

               

142    

Παροχή Ειδικών Εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. 

               

141    

Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής ισόβιας σύνταξης ?πολυτεκνικού επιδόματος ? επιδόματος                



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο  «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας        Σελίδα 269 από 269 

 

Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Πλήθος 

αιτημάτων  

γ΄ παιδιού. 139    

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται το 

μέρισμα). 

               

138    

Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού. 

               

137    

Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού 

ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό, ήρθαν στην 

Ελλάδα και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους 

σε Μητρώο Αρρένων 

               

135    

ΤΣΑΥ-Έκδοση βεβαίωσης. 

               

132    

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη 

ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση. 

               

130    

Άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98). 

               

129    

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων 

               

129    

ΟΓΑ - Χορήγηση σύνταξης γήρατος. 

               

128    

Απόδοση Δαπάνης Μετακινήσεων ασθενών κατόχων βιβλιαρίου υγείας Ο.Γ.Α. 

               

125    

Χορήγηση παπύρου από Πανεπιστήμιο. 

               

123    

Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 

               

120    

 

 

 


