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ΘΔΜΑ : Παξνρή έγθξηζεο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθ/ζεο – Γεληθή
Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. ΑΔ) γηα ηo έξγν
«Τινπνίεζε ηνπ Κπξίσο έξγνπ Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο».

Α Π Ο Φ Α  Ζ
Ο Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 εδαθ. α ηνπ Ν.Γ.101/1973 (ΦΔΚ 173/Α/11.8.73) "Πεξί
ζπζηάζεσο Τπεξεζίαο Μεραλνξγαλώζεσο θαη Τπνινγηζηώλ παξά ησ Τπνπξγείσ
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο",
β) ηνπ Π.Γ. 443/1974 (ΦΔΚ 174/Α/25.6.74) "Πεξί ζέζεσλ ελ ηζρύεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.Γ.101/1973",
γ) ηνπ άξζξνπ 3 παξ.4 ηνπ Ν.Γ. 216/1974 (ΦΔΚ 367/Α/7.12.74) "Πεξί ζπζηάζεσο
Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο",
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δ) ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1400/1983 (ΦΔΚ 156/Α/24.10.83) "Σξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ππαιιειηθώλ δηαηάμεσλ",
ε) ηνπ Π.Γ. 320/1988 (ΦΔΚ 149/Α/5.7.88), "Οξγαληζκόο Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πξνεδξίαο

ηεο

Κπβέξλεζεο",

όπσο

ηξνπνπνηήζεθε

θαη

ζπκπιεξώζεθε

κεηαγελέζηεξα,
ζη) ηνπ Π.Γ. 373/1995 (ΦΔΚ 201/Α/95), "πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πξνεδξίαο
ηεο Κπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθώλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ",
δ) ηνπ Π.Γ. 400/1995 (ΦΔΚ 226/Α/95), "ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη
θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο",
ε) ηνπ Π.Γ. 205/2007 (ΦΔΚ 231/Α/07), «πγρώλεπζε Τπνπξγείσλ»,
ζ)

ηελ

ππ’

αξηζκ.2876/7.10.2009

απόθαζε

ηνπ

Πξσζππνπξγνύ

(ΦΔΚ

ΤΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12.09.2001

(ΦΔΚ

2234/Β/7.10.2009) «Αιιαγή ηίηισλ Τπνπξγείσλ».
2.

Σελ

απόθαζε

1223/Β/20.09.2001),

ηνπ

ΤΠΔΓΓΑ,

"Δμαίξεζε

πεξηπηώζεσλ

πξνκήζεηαο

εμνπιηζκνύ

πιεξνθνξηθήο (πιηθνύ, ινγηζκηθνύ, δηθηύσλ) θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ από
ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο”.
3. Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – Γεληθή
Γξακκαηεία Κνηλ/θώλ Αζθαιίζεσλ, κε αξηζ. πξση. 12344/263/Φ80150/24.5.2011.
4. Σε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Γ.Σ.. (Πξαθηηθό αξηζκ. 4 ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο
09.06.2011).
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Δγθξίλνπκε, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – Γεληθή Γξακκαηεία
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. ΑΔ) ηo έξγν «Τινπνίεζε ηνπ Κπξίσο έξγνπ
Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο - Ζ», ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο
30.750.000,00 € (ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 25.000.000,00 €,
ΦΠΑ 5.750.000,00 €) θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηάληα έμη (36) κελώλ από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
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H έγθξηζε απηή παξέρεηαη κε ηηο αθόινπζεο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο:
1. Να δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ππνςεθίσλ, ώζηε

λα επηηεπρζνύλ πςειέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ην Γεκόζην θαη παξάιιεια λα
δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα κέζα από ηηο πξνβιεπόκελεο λόκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ
ζα αθνινπζεζνύλ.
2. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ζεκεξηλώλ ππνδνκώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ώζηε

λα επηηεπρζνύλ πςειέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ην έξγν, λα ζπληνκεπζεί αηζζεηά
ν ρξόλνο πινπνίεζήο ηνπ θαη παξάιιεια λα απνθεπρζνύλ απνζπαζκαηηθέο θαη
ρξνλνβόξεο

δξάζεηο

πνπ

δελ

εμππεξεηνύλ

ηελ

δηαιεηηνπξγηθόηεηα

θαη

ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί
κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεκεξηλώλ ππνδνκώλ όπσο:


ηεο Τπνδνκήο Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ θαη ηνπ ππάξρνληνο κεραληζκνύ
ππνζηήξημεο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ
ΖΓΗΚΑ νθείιεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν καο, θαη εηδηθόηεξα κε ηελ
Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο, λα αληηκεησπίζεη ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ζε ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ έξγνπ κέζα από ππάξρνπζεο
ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (π.ρ. ΔΡΜΖ, ΔΓΔΣ).



ηεο εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
αξρηηεθηνληθήο G-Cloud ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε.



ηνπ δηθηύνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ επεθηάζεώλ ηνπ ην
νπνίν ζα πξέπεη λα θαιύςεη ην ζύλνιν ησλ δηθηπαθώλ αλαγθώλ ηνπ
παξόληνο έξγνπ.

3. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα κείσζε ηόζν ησλ 12 αλζξσπνκελώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε

ηνπ εμνπιηζκνύ όζν θαη ησλ 22,5 αλζξσπνκελώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ινγηζκηθνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν.
4. ην πιαίζην ηεο πξνβιεπόκελεο κειέηεο αζθάιεηαο λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή

ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα θαηαιήγεη ζε έλα νινθιεξσκέλν ρέδην
Αζθάιεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο.
5. Να δηαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα θαη εύθνιε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ θαη ε

ζπλεξγαζία κε ηξίηα ζπζηήκαηα κέζα από ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ
«Πιαηζίνπ

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο»

θαη

ηελ

δηαζθάιηζε

ηεο

παξακεηξηθόηεηαο, ηεο επεθηαζηκόηεηαο θαη ηεο εύθνιεο πξνζαξκνγήο ησλ ππό
αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε ελδερόκελεο ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο ή άιιεο αιιαγέο.
Να πξνβιεθζεί ε ειεύζεξε αλάπηπμε πξόζζεησλ θαλόλσλ θαη θξηηεξίσλ ζην
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ζύζηεκα Ζ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή
εμσζηξέθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ππεξεζηώλ πξνο ηνπο
ηειηθνύο ρξήζηεο.
6. Να απνθεπρζνύλ πεξηνξηζκνί θαη δεζκεύζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ρξήζε

αδεηώλ ινγηζκηθνύ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί έλα πιήξεο, αλνηρηό θαη ιεηηνπξγηθό
πεξηβάιινλ.
7. Να δηαζθαιηζηεί ε θπξηόηεηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην πιαίζην

ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη ε απεξηόξηζηε δηάζεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο από ην
Γεκόζην, θαζώο θαη ην δηθαίσκα ηεο ΖΓΗΚΑ λα ηξνπνπνηεί, εγθαζηζηά θαη
δηαρεηξίδεηαη κε πιήξε δηθαηώκαηα ηηο ελ ιόγσ εθαξκνγέο.
8. Να δηαζθαιηζηεί ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηειερώλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ

ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ θαη λα απνθηεζεί ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία, ώζηε ε
ΖΓΗΚΑ λα κπνξεί λα αλαιάβεη θαη κε ίδηα κέζα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ζε
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Δπίζεο, λα δηαζθαιηζηεί ε θαζεκεξηλή ππνζηήξημε ησλ
ηειηθώλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηό, ε ΖΓΗΚΑ ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζεη γηα ηε ζηειέρσζή ηεο κε κόληκν πξνζσπηθό ώζηε ε ηερλνγλσζία θαη ε
εκπεηξία πνπ ζα απνθηεζνύλ λα παξακείλεη ζηνλ ίδην ην θνξέα.
9. Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε ηερλνγλσζία θαη νη εθαξκνγέο, ή ζηνηρεία απηώλ,

πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηζπεπζηνύλ νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη λα κεησζεί ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε παξαπάλσ
αμηνπνίεζε δελ πξέπεη λα ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο θαη
ζηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ. ην πιαίζην απηό λα δηαηεζεί
ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο όιν ην δηαζέζηκν θαη απαξαίηεην πιηθό από ηα
ππάξρνληα ζπζηήκαηα, ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη δηαθξίζεηο, θαη λα ππάξμεη ε
απαηηνύκελε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε από ηνλ ησξηλό αλάδνρν.
10. Να ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα, λα γίλεη ε απαηηνύκελε πξνεξγαζία θαη λα

αλαπηπρζεί ν απαξαίηεηνο κεραληζκόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ην ζπληνληζκό
όισλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ, νξγαλσηηθώλ, ζεζκηθώλ, ηερληθώλ θαη ινηπώλ
ζεκάησλ, θαζόζνλ ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη «απαγνξεπηηθό» γηα
ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ έξγνπ.
11. Σν ΤΠ.Δ.Κ.Α. ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ώζηε ην ζύλνιν ησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ

πνπ

αλαπηύζζνληαη

από

ην

ίδην

ή

επνπηεπόκελνπο

θνξείο

ηνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξόληνο έξγνπ, λα απνηεινύλ ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ελόο εληαίνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ θαη νδηθνύ ράξηε. Δηδηθόηεξα, ζα
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ν ρξνληζκόο θαη ε ζπλέξγεηα ηνπ παξόληνο έξγνπ κε
Apo11_4

4

ΑΔΑ: 4Α3ΑΚ-Σ

άιια ζπκπιεξσκαηηθά έξγα (π.ρ. Έξγν Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο ΗΚΑ) θαη
λα ππάξμνπλ νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ζην παξόλ έξγν γηα ηελ πιήξε θαη
ρσξίο πξνβιήκαηα ζπλεξγαζία θαη νινθιήξσζή ηνπ κε απηά.
12. Ωο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δηεπαθώλ (API) κε ηα θαξκαθεία ή

ηξίηνπο εκπιεθόκελνπο πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ζαθνύο πιαηζίνπ αλνηρηώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ε απαηηνύκελε ζπλεξγαζία κε θάζε ελδηαθεξόκελν ώζηε
απηόο λα δηεπθνιπλζεί ζηε δηαζύλδεζή ηνπ κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο.
13. Να εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα επηιεμηκόηεηαο ησλ πξνβιεπόκελσλ ππεξεζηώλ κέζα

από ηελ πινπνίεζε ζπλαθώλ δξάζεσλ θαη εηδηθόηεξα λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ην
θόζηνο θαη νη ππεξεζίεο SLA λα κεησζνύλ αηζζεηά ζην πιαίζην ελαιιαθηηθώλ
επηρεηξεζηαθώλ θαη ηερληθώλ ιύζεσλ.
14. Να δηαζθαιηζηνύλ νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

πξνζσπηθώλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεη ην έξγν θαη λα εμεηαζηεί
ε δπλαηόηεηα ώζηε ν κεραληζκόο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο λα ιεηηνπξγεί σο
κεραληζκόο αληαιιαγήο θαη πξνώζεζεο ιατρικών δεδνκέλσλ. Ζ ηήξεζε ησλ
ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ηύρεη έγθαηξεο γλσκνδόηεζεο θαη έγθξηζεο ηεο
Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ λ. 2472/97 θαη ηνπ
θώδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ νη ππνδνκέο
θαη ηα πξόηππα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην έξγν epSOS (European Patients Smart
Open Services).
15. Ζ πξόβιεςε ηνπ δνθηκαζηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ρξήζε ηνπ από θαηαζθεπαζηέο

ινγηζκηθνύ θαξκαθείσλ θαη δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ λα επεθηαζεί θαη γηα ηηο
αλάγθεο αλάπηπμεο θαη δνθηκώλ ππεξεζηώλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε Φνξείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ, θαη νπνηνλδήπνηε
άιιν θνξέα απαηηεζεί λα δηαιεηηνπξγεί κε ην ζύζηεκα. ην πιαίζην απηό ζα
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ δνθηκαζηηθνύ πεξηβάιινληεο
γηα δνθηκέο ζε πξόζζεηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Ζιεθηξνληθήο
πληαγνγξάθεζεο.
16. Όια ηα παξαδνηέα έγγξαθα-αξρεία θαη ην ινηπό ηεθκεξησηηθό πιηθό ηνπ έξγνπ λα

παξαδίδνληαη άκεζα εληόο εύινγνπ ρξόλνπ θαη ζε επεμεξγάζηκν κνξθόηππν,
ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε αγνξά εμεηδηθεπκέλνπ εκπνξηθνύ ινγηζκηθνύ
γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
17. Να δηαζθαιηζηεί ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ απόςεσλ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ

ηνπ έξγνπ, κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο
απνδνρήο θαη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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18. Να δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα, όπσο ζπζηήκαηα

ηακείσλ θαη θαξκαθείσλ, θαζώο θαη άιια ζπζηήκαηα θαη πύιεο ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ θαη ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (web
services) γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηό ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί όηη ζα
ζπλεξγαζηεί κε ηξίηα ζπζηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ
θαη ζα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή ππνζηήξημε. Δηδηθόηεξα, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα λα
δηαζθαιηζζεί

θαη

κε

ηε

ρξήζε

δηεζλώο

απνδεθηώλ

«πξνηύπσλ

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ Τγεία» (πρ HL7 v2.6, HL7 v3, CDA R2 level 3 & IHE
profiles). Να δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζηα
δηάθνξα ζπζηήκαηα (Logs) ζε ηξίηνπο εκπιεθόκελνπο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
επηβεβαίσζε ελεξγεηώλ (non-repudiation) θαη άιισλ ζεκάησλ.
19. Να θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ώζηε ε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ λα παξέρεηαη από

ηελ ΖΓΗΚΑ γηα λα επηηεπρζνύλ, κεηαμύ άιισλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
20. Να εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ήδε ππαξρόλησλ ππεξεζηώλ call center

θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
21. Να δηαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα δηαξθνύο βειηηζηνπνίεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο

ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν ηε δηαξθή αύμεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ.
22. Να ζπκπεξηιεθζνύλ όινη νη παξάγνληεο θόζηνπο (π.ρ. ππεξεζίεο ζπληήξεζεο

θιπ) ζηελ αλνηγκέλε ηηκή ηνπ έξγνπ ώζηε λα αμηνινγεζνύλ ζηελ ηερλννηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ.
23. Να ιεθζεί κέξηκλα ώζηε νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο λα ππνζηεξίδνπλ αλνηρηά

πξόηππα θαη νη πίλαθεο ζπκκόξθσζεο λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηάιιεια ώζηε λα
κελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ απνθιείνπλ ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή
θαηαζθεπαζηώλ. ην πιαίζην απηό, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη
λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη λα δηαηεξεζνύλ κόλν νη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
εθαξκνγήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα. Δπίζεο, νη πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη
λα επηηξέπνπλ θαη ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα.
24. Να δηαζθαιηζηεί ε απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ από έλα κνλαδηθό ζεκείν γηα

ην ζύλνιν ησλ ζπζηεκάησλ – ππνζπζηεκάησλ, εθαξκνγώλ θιπ κέζσ ηεο
ππνζηήξημεο SSO (Single Sign On) ππεξεζηώλ ηόζν θαηά ηε θάζε Α όζν θαη
θαηά ηε θάζε Β ηνπ έξγνπ.
25. Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ λα

ζπκπεξηιεθζεί θάζε πηζαλό θόζηνο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη ζέζε ζε
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πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά θόζηε
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ.
26. Να ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ν θνξέαο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ, επηβεβαίσζεο

θαη δηαρείξηζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ζηειερώλ θαζώο θαη άκεζνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνύ θαη δηάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ.
27. Να ιεθζεί κέξηκλα ώζηε θαηά ηε κεηάπησζε ζην λέν ζύζηεκα λα κε

δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ηόζν ζηνπο ρξήζηεο όζν θαη ζηηο εκπιεθόκελεο
Τπεξεζίεο. Ηδηαίηεξε ππνζηήξημε ζα απαηηεζεί ζηελ πεξίπησζε νπζηαζηηθώλ
αιιαγώλ ζην επίπεδν δηεπαθήο ρξήζηε.

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη λα
δηαζθαιηζηεί απζηεξώο ε λνκηκόηεηα ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
Παξάιιεια

επηζεκαίλεηαη

πιεξνθνξηαθώλ
ζπκκόξθσζε

πόξσλ
κε

ηε

ε

αλαγθαηόηεηα

ινγηζκηθνύ,
ζρεηηθή

ε

ηεο

νπνία

Ννκνζεζία

βέιηηζηεο
δηαζθαιίδεη

(εγθύθιηόο

δηαρείξηζεο

ησλ

ηαπηόρξνλα
καο

κε

ηε

αξηζκ.

ΤΑΠ/Φ.00/Γ/436/474/28.12.2006).

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :
1. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
γ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
δ. Γ/λζε Μερ/θώλ Δθαξκνγώλ
ηαδίνπ 29
101 10 Αζήλα
2. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλ/θήο Αζθ/ζεο Α.Δ. (ΖΓΗΚΑ ΑΔ)
Γηνίθεζε
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Λ. πγγξνύ 101
Αζήλα 117 45

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο
4. Γξακκαηεία Γ.Σ.. (ΤΑΠ)
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