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1. ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Οι λειτουργικζσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΟΡΣ κα ζχουν ςτόχο : 

• Τθ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ όλων 

των λειτουργιϊν του Ταμείου 

• Τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με εξωτερικοφσ φορείσ κακϊσ και με τα μζλθ του Ταμείου 

• Τθ δθμιουργία παραμετροποιιςιμθσ δομισ και ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ, προκειμζνου το 

ΟΡΣ να προςαρμόηεται εφκολα ςε νζεσ απαιτιςεισ και να παρζχει ευελιξία ςε 

τροποποιιςεισ και εμπλουτιςμό τθσ υπάρχουςασ λειτουργικότθτασ 

• Τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν του Ταμείου μζςω χριςθσ του ΟΡΣ 

και τθν εξοικείωςι των εργαηομζνων με τισ νζεσ τεχνολογίεσ Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ όλεσ τισ ανάγκεσ του Ταμείου.  

2. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΧΕ∆ΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΟΠ 

Οι γενικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφνολο του νζου ολοκλθρωμζνου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Ταμείου αλλά και τα επιμζρουσ υποςυςτιματά του ςε 

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του Ταμείου. Από το κεςμικό 

πλαίςιο κα κακοριςτοφν τα υποχρεωτικά ςτοιχεία και οι υποχρεωτικζσ λειτουργίεσ που 

πρζπει να διενεργοφνται από τισ εφαρμογζσ. Από τθν κακθμερινι λειτουργία και τισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν των εφαρμογϊν μπορεί να προκφψει θ ανάγκθ επζκταςθσ με 

επιπλζον δεδομζνα και λειτουργίεσ. 

2. «Ανοικτι» & Αρκρωτι αρχιτεκτονικι (open & modular architecture), δθλαδι 

υποχρεωτικά χριςθ ανοικτϊν προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

• Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ εφαρμογϊν και 

υποςυςτθμάτων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, 

• Τθ δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων, 

• Τθν επεκταςιμότθτα των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ϊςτε να 

επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, 

αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι 

και αρχιτεκτονικι τουσ. 

3. Οι διαδικτυακζσ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν με 

τεχνολογίεσ, πρότυπα και πρωτόκολλα όπωσ Service Oriented Architecture (SOA), XML 

based communication protocols, SSL κ.λπ. 
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4. Λειτουργία των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων/εφαρμογϊν ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον, με 

ςτόχο τθν: 

• Επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ομοιομορφίασ ςτισ διεπαφζσ μεταξφ των 

διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο λειτουργίασ τουσ, 

• Επιλογι κοινϊν και φιλικϊν τρόπων παρουςίαςθσ, όςον αφορά ςτισ διεπαφζσ των 

χρθςτϊν με τισ εφαρμογζσ. 

5. Εξαςφάλιςθ πλιρουσ λειτουργικότθτασ μζςω του τοπικοφ δικτφου ι και του διαδικτφου 

για το ςφνολο των εφαρμογϊν και εργαλείων που κα καλφψουν τισ ανάγκεσ του 

Ταμείου. 

6. Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν 

ευκολία διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων, για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 

εφαρμογϊν φιλικϊν ςτον χριςτθ, για τθν αυξθμζνθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και 

για τθ δυνατότθτα ελζγχου των προςβάςεων ςτα δεδομζνα. Θα πρζπει να 

διαςφαλίηονται: 

• Ανοικτά τεκμθριωμζνα και ςφγχρονα ςυςτιματα διεπαφισ με προγράμματα 

τρίτων 

• Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ  

• Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα 

ςυςτιματα 

• Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθν επικοινωνία με τθ βάςθ δεδομζνων 

7. Χριςθ εργαλείων ανάπτυξθσ, ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ των εφαρμογϊν και των 

εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ οποία κα είναι ςυμβατι με το ςφνολο του 

λογιςμικοφ υποδομισ που κα προςφερκεί 

8. Γραφικό περιβάλλον λειτουργίασ για το χριςτθ για τθν αποδοτικι χριςθ των 

εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ 

9. Άμεςθ υποςτιριξθ - βοικεια (online-help) και οδθγίεσ προσ τουσ χριςτεσ ανά 

διαδικαςία ι και οκόνθ. Μθνφματα λακϊν (error messages) ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και 

ειδοποίθςθ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ. 

10. ∆υνατότθτα ςυνδυαςμοφ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων τόςο από εςωτερικζσ όςο και 

από εξωτερικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Η ανάλυςθ και παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν 

κα πρζπει να γίνεται με τθν κατά περίπτωςθ πιο πρόςφορθ μορφι (πίνακεσ, γραφικά, 

ςτατιςτικά κλπ). 

11. Ρλθρότθτα, ακεραιότθτα και αςφάλεια των δεδομζνων των εφαρμογϊν. 

Επειδι ο υποςτθρικτικόσ εξοπλιςμόσ κρίνεται μζγιςτθσ ςθμαςίασ τόςο για τθν κάλυψθ των 

ςθμερινϊν όςο και των προβλζψιμων μελλοντικϊν αναγκϊν του ΟΡΣ, ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ καλείται ςτθν τεχνικι του προςφορά να τεκμθριϊςει αναλυτικά τθν επιλογι του 

προτεινόμενου εξοπλιςμοφ, να αναπτφξει μεκοδολογίεσ και αρχιτεκτονικζσ εγκατάςταςθσ 
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και λειτουργίασ και να προδιαγράψει επιπλζον τεχνικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν 

προτεινόμενθ λφςθ. Αναμζνονται με ιδιαίτερο ενδιαφζρον προτάςεισ που εμπεριζχουν 

λφςεισ ςε περιβάλλοντα Web και Cloud. 

 

3. ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ (RELIABILITY) 

Η προμικεια του προτεινόμενου ΟΡΣ οφείλει να γίνει με τζτοιο τρόπο που κα διαςφαλίηει 

τθν ποιότθτα, απόδοςθ και αξιοπιςτία και να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο πλάνο 

υποςτιριξθσ. Οι προδιαγραφζσ του ΟΡΣ κα πρζπει να υιοκετοφν τα χαρακτθριςτικά 

τεχνολογίασ αιχμισ και να ςυνοδεφονται από κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ και 

αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ, προςταςίασ δεδομζνων, αυτοελζγχου και 

διάγνωςθσ προβλθμάτων (fault resilience / automatic recovery). 

 

4. ∆ΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ / ΕΠΕΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ (AVAILABILITY / SCALABILITY) 

Η διακεςιμότθτα αφορά τόςο ςτθν αδιάλειπτθ λειτουργία του όςο και ςτθ δυνατότθτα 

εξυπθρζτθςθσ αυξανόμενου όγκου δεδομζνων και αρικμοφ χρθςτϊν με ςτόχο τθ 

διατιρθςθ τθσ καλισ απόδοςθσ των ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ, ςτθν 

πρόταςι του, κα πρζπει να περιγράψει και να τεκμθριϊςει τισ δυνατότθτεσ και τα όρια 

επζκταςθσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ μελλοντικά. 

 

5. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΟΠ  

Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω λειτουργίεσ: 

 Τιρθςθ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου και ψθφιοποίθςθ ειςερχομζνων /εξερχομζνων του 

Ταμείου 

 Διαχείριςθ αιτθμάτων μελϊν, εργοδοτϊν και φορζων 

 Διαχείριςθ ιςτοςελίδασ του Ταμείου - Portal αςφαλιςμζνων, ςυνταξιοφχων και 

εργοδοτϊν. Εξατομικευμζνθ είςοδοσ με κωδικό χριςτθ και κωδικό αςφαλείασ με 

πρόςβαςθ ςτα προςωπικά δεδομζνα τουσ. 

 Τμιμα Αςφάλιςθσ  - Διαχείριςθ αιτθμάτων και μεταβολϊν μθτρϊου αςφαλιςμζνων και 

εργοδοτϊν.  

 Τμιμα Ραροχϊν  -  Διαχείριςθ και εκκακάριςθ αιτιςεων  
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o Διαχείριςθ Αιτθμάτων και μεταβολζσ μθτρϊου Συνταξιοφχων 

o Σφνταξθ Ειςθγιςεων προσ Δ.Σ. για τισ αιτοφμενεσ παροχζσ 

 Διαχείριςθ μθνιαίου κφκλου πλθρωμϊν Συντάξεων 

o Ιςοηφγιο μεταβολϊν 

o Ρλθρωμζσ παροχϊν μζςω ςυςτιματοσ Δίασ 

o Ρλθρωμζσ παροχϊν απευκείασ ςε τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ 

 Αναφορζσ προσ τθ Διοίκθςθ (MIS) 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ όλων των δεδομζνων με κάκε δυνατό ςυνδυαςμό από τθ βάςθ 

δεδομζνων  

 Διαχείριςθ Λογιςτθρίου 

 Δυνατότθτα υποδοχισ - μετά από επζκταςθ - και άλλων κλάδων (Υγείασ, εφάπαξ, 

κακοριςμζνων ειςφορϊν) 

6. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ & 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ 

Εφαρμογή ηλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, που κα παρζχει λειτουργίεσ όπωσ: 

 ∆ιαχείριςθ Ειςερχόμενων, Εξερχόμενων και Ραραγόμενων Εγγράφων, βάςει όλων 

των πεδίων μεταδεδομζνων που κα τθροφνται  

 ∆υνατότθτα παρακολοφκθςθσ πολλαπλϊν πρωτοκόλλων.  

 ∆ιαχείριςθ των ςυνθμμζνων των εγγράφων (ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που 

ιδθ είναι ςε θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και όςων ςτζλνονται μζςω ταχυδρομείου) 

με ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ με το αρχικό διαβιβαςτικό 

ζγγραφο/κείμενο. 

 Ψθφιοποίθςθ εγγράφων 

Εφαρμογή ∆ιαχείριςησ Εγγράφων, θ οποία ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ λειτουργίεσ που 

απαιτοφνται για τθν εφκολθ, αυτοματοποιθμζνθ και αποδοτικι διαχείριςθ τθσ 

πλθροφορίασ, θ οποία διατίκεται ςε διάφορεσ μορφζσ (ζντυπθ-θλεκτρονικι) και διακινείται 

δια μζςου διαφορετικϊν μζςων (e-mail, fax κλπ). Η εφαρμογι κα παρζχει λειτουργίεσ 

όπωσ: 

 ∆ιεπαφζσ για αυτόματθ διαχείριςθ/δρομολόγθςθ ειςερχόμενων / εξερχόμενων 

εγγράφων μζςω τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου. 

 Χαρακτθριςμόσ και ∆εικτοδότθςθ Εγγράφων, δυνατότθτα υποςτιριξθσ ψθφιακϊν 

υπογραφϊν 
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 Εξουςιοδοτθμζνθ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ Εγγράφων τουλάχιςτον βάςει: 

οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ πεδίων ςε φόρμεσ αναηιτθςθσ, χριςθσ ορίων τιμϊν για 

αρικμθτικά πεδία, χριςθσ χαρακτιρων μπαλαντζρ για πεδία κειμζνου, 

ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω.  

 Το περιεχόμενο (content) των θλεκτρονικϊν εγγράφων που δεν προζρχονται από 

διαδικαςία ςάρωςθσ, να μπορεί αυτόματα να εξάγεται και να ςυμμετζχει ςτο 

μθχανιςμό αναηιτθςθσ ελευκζρου κειμζνου (free text retrieval). 

 Εξουςιοδοτθμζνθ Επεξεργαςία Εγγράφων 

 Αποκικευςθ όλων των απαραίτθτων μεταδεδομζνων για τα ζγγραφα, ϊςτε να 

παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςφνταξθσ, υπογραφϊν από 

προϊςτάμενο, ∆ιευκυντι, κλπ. 

 Σφνδεςθ εγγράφων με διαδικαςίεσ, ρόλουσ, χριςτεσ και προκεςμίεσ με όλουσ τουσ 

δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ. Ζνα ζγγραφο κα πρζπει να είναι δυνατό να αντιςτοιχίηεται 

ςε ομάδεσ χρθςτϊν διαφορετικϊν ρόλων. Κακοριςμόσ παραλθπτϊν 

 Αυτόματθ διαχείριςθ των εργαςιϊν κάκε χριςτθ του ςυςτιματοσ, βάςει των 

ςυνδζςεων του με διαδικαςίεσ, εκκρεμι ειςερχόμενα και οίκοκεν ζγγραφα. 

 

Εφαρμογή ∆ιαχείριςησ και Παρακολοφθηςησ Ροήσ Αιτημάτων, θ οποία αναφζρεται ςτθ 

διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν που ςχετίηονται με τα αιτιματα (μελϊν 

εργοδοτϊν και φορζων) του Ταμείου που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Η εφαρμογι κα παρζχει 

λειτουργίεσ όπωσ: 

 Ενιαία παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με διαγραμματικζσ 

αναπαραςτάςεισ 

 Οριςμόσ ρόλων ςφμφωνα με το οργανόγραμμα του Ταμείου και διαςφνδεςθσ 

χρθςτϊν με ρόλουσ 

 ∆υνατότθτεσ αυτόματθσ ενθμζρωςθσ των εμπλεκομζνων και υπευκφνων για 

ςθμαντικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ.  

 ∆υνατότθτα άμεςθσ πλθροφόρθςθσ τθσ εξζλιξθσ των ειςερχομζνων και 

εξερχόμενων εγγράφων (και των ςυνθμμζνων αυτϊν), κακϊσ και τισ περαιτζρω 

χρεϊςεισ αυτϊν τουλάχιςτον ανά Τμιμα ι/και υπεφκυνο ενζργειασ. 

 Καταγραφι και ςυςχετιςμόσ των βθμάτων διαδικαςιϊν με ςχετικά ζγγραφα, 

αναφορζσ, κλπ. Το εν λόγω υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει πλιρθ 

παραμετροποίθςθ τυποποιθμζνων πλθροφοριϊν και ενεργειϊν, όπωσ κατθγορίεσ 

αιτθμάτων και ενεργειϊν, ομάδεσ ειςερχόμενων και εξερχόμενων, τρόποι 

αποςτολισ εγγράφων, τφπο προτεραιότθτασ, κατθγορίεσ ςυνθμμζνων κλπ, ϊςτε να 

παρζχεται άμεςθ και τυποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ ςε κάκε αναηιτθςθ ςτοιχείων. 

 ∆υνατότθτα ανάκεςθσ εργαςίασ ςε χριςτεσ με κακοριςμό προκεςμίασ 

διεκπεραίωςθσ, αυτόματθσ μετάβαςθσ ςτο επόμενο βιμα του ςεναρίου ροισ με 

τθν εκπλιρωςθ του τρζχοντοσ, υποςτιριξθσ ςειριακϊν και παράλλθλων 

διαδικαςιϊν και επιςτροφισ ςτο προθγοφμενο βιμα. 
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Τα υποςυςτιματα πρζπει να υποςτθρίηουν λειτουργικότθτα παραμετροποιιςιμθσ και 

δυναμικισ παρουςίαςθσ τθσ δομθμζνθσ πλθροφορίασ που αποκθκεφεται, κακϊσ και 

αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτθ διακζςιμθ πλθροφορία με άντλθςθ δεδομζνων από 

ετερογενείσ πθγζσ. Πλεσ οι εφαρμογζσ ζχουν ωσ βαςικι διαχειριηόμενθ οντότθτα το 

«ζγγραφο», θ οποία είναι και θ βαςικι μονάδα πλθροφορίασ που ανταλλάςςουν. 

7. WEB SITE & PORTAL ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ, ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ 

Δημιουργία και ∆ιαχείριςη ∆ιαδικτυακοφ Σόπου. Εφαρμογι για τθ λειτουργία και τισ 

βαςικζσ υπθρεςίεσ υποδομισ του δικτυακοφ τόπου, κακϊσ και για τθν αυτοματοποίθςθ και 

υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ και δθμοςίευςθσ περιεχομζνου ςε αυτόν. Η 

εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει κατάλλθλα εργαλεία για τθν: 

 Ενθμζρωςθ και ανανζωςθ των πλθροφοριϊν κακϊσ και δυναμικι παρουςίαςθ 

(αλλαγι προτφπων παρουςίαςθσ, δυναμικι διαςφνδεςθ ιςτοςελίδων). Υποςτιριξθ 

ςτθ διαδικαςία δθμοςίευςθσ του περιεχομζνου (π.χ. θλεκτρονικά κείμενα, 

παρουςιάςεισ, οπτικοακουςτικό υλικό), 

 ∆ιαςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων του Ταμείου. 

 ∆θμιουργία και διαχείριςθ ειδικϊν περιοχϊν με ειδικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ για 

τουσ ενδιαφερόμενουσ (μζλθ και εργοδότριεσ εταιρίεσ) για τθν παροχι 

εξειδικευμζνων πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν. 

 Δυνατότθτα ϊςτε οι ενδιαφερόμενοι φορείσ να μποροφν να υποβάλλουν 

θλεκτρονικά αιτιςεισ, παράπονα, καταγγελίεσ, ερωτιςεισ, ςυμπλθρϊνοντασ προ-

ςχεδιαςμζνεσ φόρμεσ online. Τα ςυμπλθρωμζνα ςτοιχεία κα ενθμερϊνουν 

κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ βάςεισ δεδομζνων κατόπιν υποβολισ των αιτιςεων. 

 

Στόχοσ είναι θ δθμιουργία μιασ κεντρικισ πφλθσ για τουσ χριςτεσ του διαδικτφου όπου κα 

παρζχονται οι εξισ δυνατότθτεσ: 

1. Υποβολι αιτθμάτων μελϊν και εργοδοτριϊν εταιριϊν 

2. Ρρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ ανάλογα με τθν μορφι ςχζςθσ 

3. Εγγραφι ςε υπθρεςίεσ αυτόματθσ ενθμζρωςθσ (Ηλεκτρονικό Γραφείο Τφπου) όπωσ 

newsletters (μζςω e-mail ι SMS), mailing lists, ςτισ οποίεσ ο χριςτθσ κα μπορεί να 

ειςάγει τα προςωπικά του ςτοιχεία για να ενθμερϊνεται τακτικά για νζεσ 

υπθρεςίεσ, νομοκεςίεσ, αποφάςεισ, μελζτεσ και τθν πορεία των αιτθμάτων του. 

4. Εργαλείο αναηιτθςθσ εξειδικευμζνων πλθροφοριϊν βάςει κριτθρίων, ςε ολόκλθρο 

ι επιμζρουσ περιεχόμενο των ιςτοςελίδων του Ταμείου. 

Επίςθσ, βαςικι λειτουργικότθτα του υποςυςτιματοσ αποτελεί θ δθμοςίευςθ ςτοιχείων από 

άλλεσ εφαρμογζσ ι δεδομζνα του ΟΡΣ. Τα ςτοιχεία αυτά μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνουν: 
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1. Κανονιςτικά κείμενα και νομοκετικζσ διατάξεισ.  

2. Οικονομικά αποτελζςματα χριςεων, Ιςολογιςμοφσ και Αναλογιςτικζσ μελζτεσ και 

αποφάςεισ ΔΣ. 

3. Μελζτεσ, προκθρφξεισ και διαγωνιςμοί ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Το προςφερόμενο υποςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει όλουσ τουσ δθμοφιλείσ 

φυλλομετρθτζσ (browsers) και να προςαρμόηεται ανάλογα ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ (Η/Υ 

φορθτοφσ και ςτακεροφσ, ταμπλζτεσ και κινθτά τθλζφωνα) . 

 

8. ΑΦΑΛΙΗ - ΜΗΣΡΩΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ 

Η εφαρμογι αναφζρεται ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν που 

ςχετίηονται με το μθτρϊο (αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν) κακϊσ και με τα αιτιματα τουσ 

που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Η εφαρμογι κα παρζχει λειτουργίεσ όπωσ: 

 Διαχείριςθ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων και  Εργοδοτϊν 

 Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των αιτθμάτων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν 

 Ειςφορζσ – Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και καταχϊρθςθ αρχείων εργοδοτϊν με 

κατάλλθλα εργαλεία και  απόδοςθ μοναδικοφ αρ. Οφειλισ /Κλειδάρικμου (μζςω 

Portal) 

 Ενθμζρωςθ - Ραρακολοφκθςθ καταβολισ ειςφορϊν 

 Ενθμζρωςθ μθτρϊου και ατομικϊν καρτελϊν με αρχεία ειςφορϊν 

 Διαχείριςθ κακυςτερθμζνων Οφειλϊν και Υπολογιςμόσ Ρροςαυξιςεων 

 Σφνταξθ Ειςθγιςεων προσ Δ.Σ.  

9. ΠΑΡΟΧΕ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ. 

Η εφαρμογι αναφζρεται ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν που 

ςχετίηονται με το μθτρϊο ςυνταξιοφχων κακϊσ και με τα αιτιματα τουσ που βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ. Η εφαρμογι κα παρζχει λειτουργίεσ όπωσ: 

 Διαχείριςθ και ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με τυχόν μεταβολζσ 

απογραφικϊν τουσ ςτοιχείων, ςτοιχείων επικοινωνίασ, αλλθλογραφίασ και των 

ςτοιχείων πλθρωμισ (ΙΒΑΝ)   

 Εκκακάριςθ και παρακολοφκθςθ ανά ςτάδιο επεξεργαςίασ των αιτθμάτων 

ςυνταξιοφχων 

 Συντάξεισ – Μθνιαίοσ Κφκλοσ Εργαςιϊν 

 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με τισ λιξεισ παρατάςεων αναπθρίασ 
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 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με τισ αναπροςαρμογζσ ςυντάξεων 

δικαιοδόχων (λόγω 3ετίασ, ενθλικίωςθσ – αποφοίτθςθσ τζκνων κ.α.) και εκτζλεςθ 

τυχόν ςχετικϊν αναδρομικϊν 

 Ενθμζρωςθ ιςοηυγίου με λιξεισ οφειλϊν – εξαγορϊν 

 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με τισ διακοπζσ ςυντάξεων λόγω κανάτου 

 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με νζεσ απονομζσ ςυντάξεων ι 

τροποποιιςεισ αυτϊν και εκτζλεςθ αναδρομικϊν 

 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου ςυνταξιοφχων με εγγραφζσ, μεταβολζσ ι διαγραφζσ ςε 

ςυλλόγουσ   

 Μθνιαία Μιςκοδοςία - Δθμιουργία αρχείου πλθρωμισ ΔΙΑΣ 

 Σφνταξθ Ειςθγιςεων προσ Δ.Σ.  

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Εφαρμογή ∆ιαχείριςησ Λογιςτηρίου, θ οποία αναφζρεται ςτθ διαχείριςθ και 

παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν που ςχετίηονται με το λογιςτιριο κακϊσ και με τισ 

οικονομικι διαχείριςθ του Ταμείου. Η εφαρμογι κα παρζχει λειτουργίεσ όπωσ 

 Ραρακολοφκθςθ Ζςοδα / Ζξοδα 

 Αυτόματθ ενθμζρωςθ για πλθρωμι ειςφορϊν, διακανονιςμϊν και ρυκμίςεων των 

εταιριϊν μζςω Τράπεηασ (Ηλεκτρονικό  extrait) 

 Ρλθρωμζσ προμθκευτϊν  

 Ρροχπολογιςμόσ και απολογιςμόσ χριςθσ 

 Σφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων και Ιςολογιςμόσ 

 Φορολογικζσ Εργαςίεσ – Ενθμζρωςθ ΓΓΡΣ 

 Φορολογικζσ βεβαιϊςεισ (Αυτόματθ ζκδοςθ από το portal του Ταμείου) 

 Υπολογιςμόσ οφειλϊν και προςαυξιςεων 

 Διαχείριςθ και Ραρακολοφκθςθ Διακανονιςμϊν  

 Κατάρτιςθ αναφορϊν επενδφςεων  

 

11. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ (MIS) 

Τποςφςτημα Αναφορών Διοικητικήσ Πληροφόρηςησ (Management Information System-

MIS) 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του ηθτοφμενου υποςυςτιματοσ είναι θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ 

πλθροφοριακισ υποδομισ που κα υποςτθρίηει τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ του ςυνόλου του Ταμείου. Από τισ κυριότερεσ ανάγκεσ που κα εξυπθρετοφνται 

είναι αυτζσ τθσ εξαγωγισ, επεξεργαςίασ, παρουςίαςθσ, διάχυςθσ και αποκικευςθσ τθσ 

επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ που προκφπτει από τθν λειτουργία των επιμζρουσ 
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∆ιευκφνςεων / τμθμάτων. Η ζγκαιρθ, και αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ τθσ διοίκθςθσ αποτελεί 

το βαςικότερο εργαλείο τθσ για τθν λιψθ αποφάςεων και τθν δυναμικι διαμόρφωςθ 

ςτόχων και ςτρατθγικισ. 

Το ηθτοφμενο υποςφςτθμα κα χρθςιμοποιεί το ςφνολο των δεδομζνων που παράγει και 

διαχειρίηεται το Ταμείο και κα δθμιουργεί ζνα κοινό περιβάλλον πρόςβαςθσ, επεξεργαςίασ 

και παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ. Η πλθροφορία κα αφορά ςε όλο το φάςμα των 

λειτουργιϊν του ΟΡΣ.  

Επίςθσ, το εν λόγω υποςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργάηεται 

δεδομζνα να τα αναλφει και να παρουςιάηει τθν πλθροφορία ςτθν πιο κατάλλθλθ για τθν 

περίπτωςθ μορφι (πίνακεσ, γραφιματα, ςτατιςτικζσ κλπ). Για αυτό το λόγο, όλα τα 

δεδομζνα που κα παρζχονται ςτο ΟΡΣ κα χρθςιμοποιοφνται για να παρζχουν 

πλθροφόρθςθ ςε προκακοριςμζνθ και ειδικι μορφι όπωσ ενδεικτικά δυνατότθτεσ 

επεξεργαςίασ και ςφγκριςθσ διάφορων δεδομζνων με τθν χριςθ αποδεκτϊν ςτατιςτικϊν 

ςυναρτιςεων και πινάκων (μζγιςτα, Ελάχιςτα, Μζςεσ τιμζσ, τυπικι απόκλιςθ και λοιπζσ 

Στατιςτικζσ Συναρτιςεισ κλπ). 

 

12.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΧΡΗΣΩΝ & AUDIT TRAIL ΣΑ 

ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ ΟΠ 

Το ηθτοφμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον διαχείριςθσ 

των «∆ικαιωμάτων Ρρόςβαςθσ» των χρθςτϊν κακϊσ και παρακολοφκθςθ ενεργειϊν ςτα 

διακζςιμα υποςυςτιματα ι και ςτισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τουσ. 

Με αυτό το τρόπο διαςφαλίηεται και εξαςφαλίηεται τόςο θ ακεραιότθτα των 

αποκθκευμζνων και δθμιουργοφμενων πλθροφοριϊν όςο και ο ζλεγχοσ τθσ 

εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

Ειδικότερα το υποςφςτθμα αυτό κα πρζπει να υλοποιεί τουλάχιςτον τθν ακόλουκθ 

λειτουργικότθτα: 

 ∆υναμικό οριςμό καρτζλασ Χριςτθ Συςτιματοσ με πλιρθ ςτοιχεία όπωσ (Επϊνυμο, 

Πνομα, Τμιμα, Θζςθ Εργαςίασ, κ.α.) 

 ∆θμιουργία Ομάδων Χρθςτϊν που ζχουν τα ίδια ι παρόμοια δικαιϊματα (User 

Groups) 

 ∆υνατότθτα οριςμοφ θμερομθνίασ λιξθσ ιςχφοσ του κάκε χριςτθ ι και του κωδικοφ 

του. 

 ∆ιαχείριςθ ∆ικαιωμάτων χριςτθ ι ομάδων ςυγκεντρωτικά ανά εφαρμογι κακϊσ 

και επιμζρουσ λειτουργίεσ των εφαρμογϊν αυτϊν. 

 ∆ιαχείριςθ κωδικϊν αςφαλείασ κεντρικά και ανά χριςτθ 
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 ∆υνατότθτα αλλαγισ του προςωπικοφ κωδικοφ του χριςτθ από τον ίδιο το χριςτθ, 

από τθ κζςθ εργαςίασ του 

 Ραρακολοφκθςθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του διαχειριςτι του ςυςτιματοσ (με 

διάφορουσ τρόπουσ όπωσ e-mail, pop-up message, ειδικι οκόνθ διαχείριςθσ, κ.α.) 

για προςπάκεια μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςε υποςυςτιματα ι 

πλθροφορίεσ του ΟΡΣ. 

 ∆υνατότθτα άμεςθσ προςωρινισ ι μόνιμθσ κατάργθςθσ χριςτθ από τον διαχειριςτι 

του ςυςτιματοσ. 

 Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν των χρθςτϊν χρονολογικά 

και διατιρθςθ ιςτορικοφ.  

 Ολοκλθρωμζνο περιβάλλον δθμιουργίασ πλθροφοριακϊν και ςτατιςτικϊν 

καταςτάςεων και οκονϊν από τον διαχειριςτι κάνοντασ χριςθ του ςυνόλου των 

ςτοιχείων που παρακολουκεί το υποςφςτθμα. 

13. ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

O ανάδοχοσ ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου κα 

πρζπει να υποβάλει ςτο Ταμείο αναλυτικι μελζτθ εφαρμογισ του προτεινόμενου 

ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ταμείου. 

Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα ακόλουκα: 

• Τθν οργανωτικι δομι του Ταμείου 

• Τον τρόπο υλοποίθςθσ των εργαςιϊν κάκε τμιματοσ 

• Τθν υπάρχουςα πλθροφοριακι υποδομι του Ταμείου 

•Τουσ υπάρχοντεσ περιοριςμοφσ και αλλθλεπιδράςεισ του Ταμείου με άλλουσ 

ςυνεργαηόμενουσ φορείσ. 

• Το περιεχόμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

Η μελζτθ εφαρμογισ κα αποτελεί τον πλιρθ και αναλυτικό ςχεδιαςμό του ΟΡΣ που κα 

προμθκευτεί το Ταμείο και κα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

• Μεκοδολογία υλοποίθςθσ  

•Εκπόνθςθ αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ του ζργου ςυμβατό με το χρονοδιάγραμμα 

που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα 

• Αναλυτικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ για κάκε ηθτοφμενο υποςφςτθμα του 

ΟΡΣ 

• Επικοινωνία του ΟΡΣ με τθ ∆ιαδικτυακι Ρφλθ («Portal») κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ του κάκε υποςυςτιματοσ 
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• Ρλιρθ εννοιολογικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ (διαγράμματα οντοτιτων (entity 

relationship diagrams), αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, ρόλοι χρθςτϊν, αςφάλεια ςυςτιματοσ, 

διαςυνδεςιμότθτα εφαρμογϊν, κλπ) 

• Μεκοδολογία και ςενάρια ελζγχου κάκε υποςυςτιματοσ κακϊσ και του ΟΡΣ ςτο ςφνολό 

του. 

• ∆ιαδικαςία μετάπτωςθσ από τα υπάρχοντα μθχανογραφικά υποςυςτιματα ςτα νζα με 

ςαφι κακοριςμό: 

1. Του τρόπου μεταφοράσ δεδομζνων 

2. Των διαδικαςιϊν ελζγχου μετάπτωςθσ, με εξειδίκευμζνθ αναφορά ςε δεδομζνα τα 

οποία πικανόν κεωρθκοφν κρίςιμα από το Ταμείο 

3. Των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν λειτουργίασ 

4. Του απαιτοφμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 

• Μεκοδολογία και αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν. 

• Ρροτεινόμενεσ διαδικαςίεσ Backup και Restore  

• Κακοριςμό ςαφϊν διαδικαςιϊν Disaster Recovery για το ςφνολο του ΟΡΣ κακϊσ και του 

χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ 

• Ρρότυπο ςυμβόλαιο παροχισ υπθρεςιϊν (Service Level Agreement-SLA) 

Η μελζτθ εφαρμογισ κα κατατεκεί προσ ζγκριςθ ςτο Ταμείο, και από τθν ςτιγμι που κα 

εγκρικεί κα αποτελεί τον οδθγό υλοποίθςθσ για το ςφνολο του ΟΡΣ. Το Ταμείο δφναται να 

διατυπϊςει και να κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο τυχόν ςχόλια εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν 

από τθν υποβολι τθσ. Σε περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ τότε ο ανάδοχοσ 

κα πρζπει να προςαρμόςει τθν μελζτθ αυτι ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ των ςτελεχϊν 

του Ταμείου, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 10 εργάςιμων θμερϊν από τθ αποςτολι των 

ςχολίων του Ταμείου και να τθν υποβάλει εκ νζου για τελικι ζγκριςθ. 

 

14. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

Εγγυημζνη Περίοδοσ Καλήσ λειτουργίασ ςυςτήματοσ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παράςχει Ρερίοδο Εγγυθμζνθσ και ορκισ λειτουργίασ του νζου 

ΟΡΣ για χρονικό διάςτθμα ζξθ (6) μθνϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει χωρίσ 

οποιαδιποτε επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ. Οι 

ςχετικοί όροι κα πρζπει να εξειδικευτοφν ςτθν προςφορά του Αναδόχου. 

Σεχνική Τποςτήριξη – υντήρηςη 



 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦ/Η 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
Έηος ίδρσζης 1943 – Καθολικός Διάδοτος Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έηος μεηαηροπής 2013 

 

 

 

Σελίδα 13 από 18 
 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθν υποςτιριξθ - ςυντιρθςθ του 

λογιςμικοφ ςε επίπεδο υπθρεςίασ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ καλισ 

λειτουργίασ. Η εν λόγω υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ αφορά τθ ςυμμόρφωςθ των εφαρμογϊν 

ςτισ αλλαγζσ του κεςμικοφ πλαιςίου, οργανωτικϊν αλλαγϊν, τθν βελτίωςθ και αναβάκμιςθ 

των εκδόςεων του λογιςμικοφ. 

Ρρο τθσ Οριςτικισ Ραραλαβισ του ςυςτιματοσ και εφόςον κλθκεί από το Ταμείο, ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, να προςζλκει για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ μζςω 

τθσ οποίασ κα παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ/ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ που 

περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του Ζργου, για χρονικό διάςτθμα που κα προςδιοριςτεί 

από το Ταμείο. Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα, αηθμίωσ δι' αυτιν, να διακόψει ι να 

περιορίςει μονομερϊσ τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εν όλω ι εν μζρει. 

Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ που ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω αποτελοφν αντικείμενο 

του ςυγκεκριμζνου ζργου - για τθν περίοδο εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και 

ταυτόχρονα προςδιορίηουν το αντικείμενο ενόσ αυτοτελοφσ ζργου ςυντιρθςθσ το οποίο κα 

αρχίςει αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ. Οι 

υπθρεςίεσ κα πρζπει να εξειδικευκοφν ςτθν προςφορά του Αναδόχου. Τονίηεται ότι ο 

Ανάδοχοσ βάςει τθσ πρόταςθσ του δεςμεφεται για παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, όπωσ 

αυτζσ κα περιγράφονται ςτθν προςφορά του, για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν με 

τίμθμα όχι υψθλότερο αυτοφ που υπολογίηεται βάςει του τιμιματοσ του πρϊτου ζτουσ, 

όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτθν οικονομικι προςφορά, αναπροςαρμοηόμενο ετθςίωσ βάςει 

του δείκτθ τιμϊν χονδρικισ (∆ΤΧ). 

Οι κατ’ ελάχιςτο απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ περιγράφονται παρακάτω: 

(i) Σακτική ή Προληπτική υντήρηςη 

Το ςφνολο των τακτικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν ςωςτι και αδιάλειπτθ 

λειτουργία του ςυνόλου του λογιςμικοφ του ΟΡΣ. 

 (ii) υντήρηςη Λογιςμικοφ υςτήματοσ και Εφαρμογών 

Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ςυντιρθςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκακιςτά 

προβλιματα του λογιςμικοφ (bugs), να εγκακιςτά τισ νζεσ εκδόςεισ και να τεκμθριϊνει τισ 

αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι). Για νζεσ 

εκδόςεισ θ εγκατάςταςθ των οποίων ςυνοδεφεται από αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ, ο 

ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα ςυνεχίηει τθν υποςτιριξθ τθσ παλιάσ ζκδοςθσ για τουλάχιςτον 

24 μινεσ μετά τθν αναγγελία τθσ νζασ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιεί γραπτϊσ ςτο Ταμείο όλεσ τισ νζεσ 

εκδόςεισ και τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ ςε διάςτθμα το πολφ δφο (2) μθνϊν από τθν 

ανακοίνωςι τουσ από τον καταςκευαςτι. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον τρόπο 

παράδοςθσ των νζων εκδόςεων και τθν εγκατάςταςθ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ταμείου. 

Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ ςυνεπάγεται 
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τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτο λογιςμικό εφαρμογϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

πραγματοποιιςει τισ επεμβάςεισ αυτζσ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Ταμείου, κακ’όλθ 

τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ. Η εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων κα πρζπει να 

γίνεται κατά τρόπο που να δθμιουργεί τθν ελάχιςτθ δυνατι διαταραχι ςτθν κανονικι 

λειτουργία του Ταμείου, και κατά προτίμθςθ εκτόσ του ωραρίου λειτουργίασ. 

Στθν περίπτωςθ που κα υπάρξει αλλαγι ςτθν νομοκεςία θ οποία αφορά τισ λειτουργίεσ 

οποιουδιποτε υποςυςτιματοσ, κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ, ο ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ, υποχρεοφται κατόπιν ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ από το Ταμείο να τροποποιιςει ζγκαιρα το ςφςτθμα ϊςτε να ςυμμορφϊνεται 

πλιρωσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ, χωρίσ καμία χρζωςθ του Ταμείο πλζον του τιμιματοσ που 

αναγράφει ςτθν προςφορά του. Για τθν περίοδο υποςτιριξθσ / ςυντιρθςθσ (SLA) ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ανάλογεσ τροποποιιςεισ με κόςτοσ ανκρωποθμζρασ 

προγραμματιςτι/αναλυτι το οποίο κα ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν οικονομικι του προςφορά, 

μόνο για τον αρικμό των Ανκρωποθμερϊν (ΑΗ) του αναδόχου που υπερβαίνουν τισ είκοςι 

(20)  ανά ζτοσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ταμείου. 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει επιτόπου ςτο Ταμείο τεχνικό του εκπρόςωπο για 

χρόνο ίςο με τρεισ (3) ανκρωπομινεσ κατά τθν «Εγγυθμζνθ Ρερίοδοσ Καλισ λειτουργίασ 

ςυςτιματοσ», ϊςτε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίηονται ζγκαιρα τα προβλιματα 

του αρχικοφ ςταδίου των εφαρμογϊν. Ο τεχνικόσ εκπρόςωποσ του αναδόχου κα ςυλλζγει 

τα αιτιματα/ προβλιματα με διαδικαςία τθν οποία κα προτείνει ο ανάδοχοσ και κα 

εγκρίνει το Ταμείο και κα φροντίηει για τθν άμεςθ επίλυςθ τουσ, αηθμίωσ. Η διαδικαςία που 

κα προτακεί κα πρζπει να εξαςφαλίηει πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα των υποβλθκζντων 

αιτθμάτων, χρόνου ανταπόκριςθσ, ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ κλπ. 

Ο ανάδοχοσ κα λειτουργεί και διακζτει Γραφείο Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν, κακ’όλθ τθ χρονικι 

διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ, το οποίο κα αναλαμβάνει τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν 

υποςτιριξθ των χρθςτϊν του φορζα ςε κζματα που αφοροφν το ΟΡΣ βάςει 

προςυμφωνθμζνου επιπζδου παροχισ υπθρεςιϊν (SLA). 

Ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό που χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθ λειτουργία του 

Γραφείου Υποςτιριξθσ ανικουν ςτθν κυριότθτα του Αναδόχου, εκτόσ αν υπάρξει 

διαφορετικι γραπτι ςυμφωνία με το Ταμείο. 

Το Γραφείο Υποςτιριξθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμο ςτο προςωπικό του Ταμείου κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (∆ευτζρα – Ραραςκευι 09:00 – 17:00) 

Ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να παρουςιάςει ςχζδιο  διαχείριςθσ καταςτροφϊν και απροόπτων 

για το ςφνολο των ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν, βάςεων δεδομζνων και αρχείων με ςκοπό τθν 

κατά το δυνατόν αδιάλειπτθ λειτουργία του ΟΡΣ. Το ςχζδιο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν ανάκαμψθ του ΟΡΣ και τθν ανάκτθςθ των ∆εδομζνων ςε 

περίπτωςθ φυςικισ ι άλλθσ καταςτροφισ. Οι παραπάνω διαδικαςίεσ αλλά και αυτζσ τθσ 
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τιρθςθσ των αντιγράφων αςφαλείασ (Backups) κα περιγράφονται αναλυτικά ςτο ςυνολικό 

ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν που κα εκπονιςει ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια τθσ 

Μελζτθσ Εφαρμογισ. 

(vi) Σηλεδιάγνωςη και Σηλε-Τποςτήριξη 

Είναι απαραίτθτο ο ανάδοχοσ να διακζτει τθν δυνατότθτα εφαρμογισ μεκόδων τθλε-

επιτιρθςθσ τθλε-υποςτιριξθσ και τθλε-διάγνωςθσ του λογιςμικοφ που κα προςφζρει.  

υμφωνία επιπζδου υπηρεςιών ςυντήρηςησ (SLA) 

Στόχοσ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ΟΡΣ, θ 

άμεςθ ανταπόκριςθ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ προβλθμάτων και θ άμεςθ 

αποκατάςταςθ των βλαβϊν / προβλθμάτων του ΟΡΣ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο χρόνοσ απόκριςθσ ςε κάκε βλάβθ δε κα πρζπει να υπερβαίνει: 

• τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ για τθν αποκατάςταςθ προβλθμάτων τα οποία αφοροφν κφριεσ 

λειτουργίεσ του Ταμείου και του εγκατεςτθμζνου λογιςμικοφ και θ αναγγελία των οποίων 

πραγματοποιικθκε εντόσ των εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν, 

• Το χρόνο ζωσ τισ τζςςερισ (4) πρϊτεσ εργάςιμεσ ϊρεσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ για 

προβλιματα που αφοροφν κφριεσ λειτουργίεσ του Ταμείου και του εγκατεςτθμζνου 

λογιςμικοφ και θ αναγγελία των οποίων πραγματοποιικθκε εκτόσ των εργαςίμων ωρϊν και 

θμερϊν. 

• Το χρόνο ζωσ τθν επόμενθ εργάςιμθ για τθν αποκατάςταςθ προβλθμάτων τα οποία δεν 

αφοροφν τα παραπάνω μζρθ του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (λογιςμικό) 

και θ αναγγελία των οποίων πραγματοποιικθκε εντόσ ι εκτόσ των εργαςίμων θμερϊν και 

ωρϊν, 

Οι εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ κακορίηονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

15. ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ 

Ο ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου υποχρεοφται 

να παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ του νζου ΟΡΣ. Η εκπαίδευςθ κα 

καλφπτει όλεσ τισ επί μζρουσ εφαρμογζσ του ΟΡΣ κακϊσ και τθν διαχείριςθ όλου του 

ςυςτιματοσ. 

Η εκπαίδευςθ κα ςχεδιαςτεί και κα εκτελεςτεί με τρόπο κατάλλθλο για τθν προβλεπόμενθ 

απαςχόλθςθ του προςωπικοφ του Ταμείου και κα περιλαμβάνει : 

• Επίςθμθ παρουςίαςθ των λειτουργιϊν του ΟΡΣ 
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• Ρρακτικι εξάςκθςθ κατά τθ λειτουργία του ΟΡΣ. Η εκπαίδευςθ κα γίνει από ζμπειρουσ 

εκπαιδευτζσ του προμθκευτι, με αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο, οι οποίοι κα τφχουν τθσ ζγκριςθσ του Ταμείου. 

Ο αρικμόσ των εκπαιδευομζνων δεν κα υπερβαίνει τουσ 8 ανά εκπαιδευτι. 

Η εκπαίδευςθ κα γίνει ςε οργανωμζνο εκπαιδευτικό χϊρο που κα διακζτει ο ανάδοχοσ ι 

κα διακζςει το Ταμείο, κατάλλθλα εξοπλιςμζνο για τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, να ςχεδιάςει, να 

αναπτφξει και να παραδϊςει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτιςθσ ανά 

επίπεδο κατάρτιςθσ και να υλοποιιςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 

Ο ανάδοχοσ κα υποβάλει για ζγκριςθ ςτο Ταμείο το πρόγραμμα και τθν διδακτικι φλθ τθσ 

εκπαίδευςθσ ανά υποςφςτθμα. Η διδακτικι φλθ κα αναφζρει : 

• Τίτλο προγράμματοσ και αντικείμενο 

• Ρεριεχόμενο 

• Ϊρεσ εκπαίδευςθσ 

Το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ο ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει κα καλφπτει ενδεικτικά 

τισ παρακάτω ειδικότθτεσ εκπαιδευομζνων με τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατάρτιςθσ. 

Εκπαιδευόμενοι - Ϊρεσ κατάρτιςθσ - Αρικμόσ εκπαιδευομζνων 

 ∆ιαχειριςτζσ ςυςτιματοσ ≥50 ≥5 

 Χριςτεσ ≥40 ≥12 

 

16. ΜΕΣΑΠΣΩΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να πραγματοποιιςει κάκε απαιτοφμενθ 

μετάπτωςθ θλεκτρονικϊν δεδομζνων από υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ ςτο νζο 

ΟΡΣ, για τθν ομαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία του. Η ςχετικι διαδικαςία κα προςδιοριςτεί 

κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου.  

Η μετάπτωςθ δεδομζνων τα οποία βρίςκονται ςε μορφι θ οποία δεν είναι θλεκτρονικι, δεν 

αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. Αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου να 

εντοπίςει τισ πθγζσ των δεδομζνων και του Ταμείου να παρζχει κάκε απαιτοφμενθ 

τεκμθρίωςθ θ οποία είναι διακζςιμθ, ϊςτε να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ του Αναδόχου 

ςτα δεδομζνα αυτά. ∆εν αποτελεί υποχρζωςθ του Ταμείου ο οποιοςδιποτε 

μεταςχθματιςμόσ (αλλαγι μορφισ) των δεδομζνων. 
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17. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Η Ριλοτικι Λειτουργία του ΟΡΣ αναφζρεται ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ πραγματικισ λειτουργίασ 

του Συςτιματοσ και διζπεται από τισ παρακάτω αρχζσ: 

• Ζχει προκακοριςμζνο, ςφντομο χρονικό διάςτθμα (δυο 2 μθνϊν). 

• Χρθςιμοποιεί ζνα αντιπροςωπευτικό υποςφνολο του εξοπλιςμοφ του ΟΡΣ. 

•Με τθ ςυμμετοχι μιασ περιοριςμζνθσ, αλλά αντιπροςωπευτικισ ομάδασ χρθςτϊν, 

καλφπτει το ςφνολο των διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν του ΟΡΣ και του Ταμείου. 

• Χρθςιμοποιεί το ςφνολο των διακζςιμων πλθροφοριϊν του ΟΡΣ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΟΡΣ και τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτων, ο 

Ανάδοχοσ πρζπει να κζςει το ΟΡΣ ςε Ριλοτικι Λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ 

για χρονικό διάςτθμα δυο (2) μθνϊν. Τα ςθμεία εγκατάςταςθσ του πιλοτικοφ ΟΡΣ και 

κατανομισ χρθςτϊν κα οριςτικοποιθκοφν από τον Ανάδοχο, αφοφ τφχουν τθσ ζγκριςθσ του 

Ταμείου. 

Ρροχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ αποτελεί θ υποβολι από τον 

Ανάδοχο των ςεναρίων ελζγχου του ΟΡΣ και θ ζγκριςθ τουσ από το Ταμείο. Τα ςενάρια 

ελζγχου κα ζχουν ωσ αντικείμενο όλα τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ και 

του λογιςμικοφ, όπωσ αυτό ζχει παραμετροποιθκεί για τισ λειτουργίεσ του Ταμείου. 

Ο Ανάδοχοσ, κατά τον πρϊτο μινα τθσ περιόδου τθσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ του ΟΡΣ, ζχει 

τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

• Να βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ του Ταμείου. 

• Να ζχει υλοποιιςει τθ Μετάπτωςθ ∆εδομζνων όςον αφορά ςτα Ριλοτικά ςθμεία 

εγκατάςταςθσ το οποίο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου 

πιλοτικισ λειτουργίασ. 

• Να διακζςει προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και γνϊςεισ, κεντρικά ςτο του Ταμείο 

για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ Ριλοτικισ Λειτουργίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΟΡΣ. 

• Να πραγματοποιιςει τισ όποιεσ ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ, προςαρμογζσ, 

τροποποιιςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ΟΡΣ (fine tuning). 

• Να διορκϊςει τυχόν λάκθ του (bug fixing).  

• Να επικαιροποιιςει τθν τεκμθρίωςθ. 

• Να παρζχει υπθρεςίεσ on the job training ςτουσ χριςτεσ του Ταμείου, όπωσ αναφζρεται 

ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο Εκπαίδευςθσ. 



 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦ/Η 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
Έηος ίδρσζης 1943 – Καθολικός Διάδοτος Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έηος μεηαηροπής 2013 

 

 

 

Σελίδα 18 από 18 
 

Ο Ανάδοχοσ, κατά το δεφτερο μινα τθσ περιόδου Ριλοτικισ Λειτουργίασ του ΟΡΣ, ζχει τισ 

παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

• Να εκτελζςει τα ςχεδιαςμζνα ςενάρια ελζγχου και να υποβοθκιςει το Ταμείο ςτθν 

τεκμθρίωςθ τουσ. Τα αποτελζςματα των ελζγχων κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν οριςτικι 

παραλαβι του ςυςτιματοσ. 

 

18. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτο Ταμείο πλιρθ τεκμθρίωςθ που κα αφορά: 

• Εγχειρίδια του ςυςτιματοσ με τθ ςφνταξθ τεχνικϊν εγχειριδίων του ςυςτιματοσ και των 

εργαλείων διαχείριςθσ (system manuals), κακϊσ και εγχειριδίων λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ (operation manuals) και υποςτιριξθσ των χρθςτϊν (user manuals). 

• Εγχειρίδια τεκμθρίωςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

• Εγχειρίδιο για το περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. 

• Τεχνικι περιγραφι του ςχιματοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων (λογικόσ και φυςικόσ ςχεδιαςμόσ) 

προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ με τρίτα ςυςτιματα και θ 

δθμιουργία ad-hoc αναφορϊν. Από τθν τεκμθρίωςθ κα πρζπει να προκφπτει ποιεσ 

επεμβάςεισ ςτο ςχιμα τθσ βάςθσ δεδομζνων ζχουν αρνθτικι επίδραςθ επί τθσ 

λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν (primary keys, data types, κλπ). Ρριν από οποιαδιποτε 

επζμβαςθ κα ηθτείται θ άποψθ του αναδόχου. 

• Αςφάλεια του ςυςτιματοσ (ρόλοι χρθςτϊν, διαχείριςθ κωδικϊν, δικαιϊματα πρόςβαςθσ, 

καταγραφι κινιςεων ςτθ βάςθ δεδομζνων (auditing, log files), ακεραιότθτα δεδομζνων 

κλπ). 

• Τεκμθρίωςθ τθσ διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ (οδθγόσ διαςυνδεςιμότθτασ) με τρίτεσ 

εφαρμογζσ. 

Τα εγχειρίδια κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, πλθν των τεχνικϊν φυλλαδίων που 

αφοροφν προϊόντα τρίτων χωρϊν, τα οποία δφνανται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

 


