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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σταδίου 29 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 10 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2131516127, 2131516319 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheies@ypakp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Παπαδοπούλου Κυριακή, Μπακέας Σταύρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ypakp.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην διεύθυνση promitheies@ypakp.gr 

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα εργασιακά θέματα και οι Κοινωνικές Υποθέσεις. 

 

Κατά την ανάθεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4808/2021 (Α’ 101) και 
των άρθρων 32 και 32Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οδηγία 2014/24 όπως 
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον ανωτέρω ν. 4412/2016, καθώς και οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα 
με την ειδική πρόβλεψη του άρθρου 138 του Ν. 4808/2021 (Α’ 101) σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 (παρ. 2 
περ. γ΄) και 32α του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για λόγους επείγοντος που συνδέονται με την πανδημία covid-19. 
Συγκεκριμένα: Λόγω των ειδικών συνθηκών της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης  και των έκτακτων 
μέτρων στήριξης και ελέγχου της αγοράς εργασίας, θεσμοθετήθηκε το σύστημα υποχρεωτικής εξ 
αποστάσεως εργασίας με την από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 
4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με τον 
Ν.4722/2020 (Α΄177) και με το άρθρο 235 του Ν. 4727/2020  (Α’ 184) σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο του άρθρου 67 του Ν. 4808/2021.  

mailto:promitheies@ypakp.gr
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Για την ορθή τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου οι επιχειρήσεις- εργοδότες οφείλουν να προαναγγέλλουν 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την εξ αποστάσεως εργασία.   Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 
74 του ν. 4808/2021 (Α΄101), στην οποία θεσμοθετήθηκε  η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η τελευταία πρέπει 
να είναι διασυνδεδεμένη και να διαλειτουργεί με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τα τυχόν άλλα Πληροφοριακά 
Συστήματα που έχουν διαλειτουργικότητα και διασυνδέονται με αυτό.  

Με βάση τα παραπάνω, τόσο οι αυξημένες ανάγκες για τηλεργασία, ως αυτές ανακύπτουν λόγω της 
συνεχιζόμενης διάρκειας της πανδημίας του κορωνοϊού, όσο και η ανάγκη για προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στα πλαίσια της εφαρμογής των σύγχρονων μορφών εργασίας, επιβάλλουν 
την όσο το δυνατόν πιο άμεση εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οι αυξημένες και άμεσες αυτές 
ανάγκες συνίστανται στη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 
και στον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο του ωραρίου εργασίας εκ του μακρόθεν σε συνθήκες 
υγειονομικής κρίσης. 

Συνεπώς υφίσταται επείγουσα ανάγκη, υπό συνθήκες απρόβλεπτης ανωτέρας βίας  (υγειονομική κρίση), 
ανάθεσης και υλοποίησης του κατά τα παραπάνω περιγραφόμενου έργου και καθίσταται σαφές ότι δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες.  

Στα πλαίσια αυτά, η ψηφιακή κάρτα εργασίας εντάσσεται στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών 
που βασίζονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και θα μπορεί να διαλειτουργεί και με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα, 
για τα οποία έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 138 του Ν. 4808/2021 (Α’ 101). 

Η χρήση επισπευσμένης διαδικασίας εδράζεται και στους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης: 

• Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου δεν έχει επικάλυψη με προηγούμενες συμβάσεις.  

• Η ανάγκη υλοποίησης του έργου κρίνεται ως κατεπείγουσα, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 
για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (υγειονομική κρίση) και χωρίς δική του ευθύνη. 

• Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαγωνιστικές 
διαδικασίες. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, 
ΣΑΤΑ, (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150046) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 137707 ΕΞ 2021 Ορθή επανάληψη στις: 
03/11/2021, Απόφασης Ένταξης του Έργου: «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της 
αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – Δράση 16750» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150046) του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (A∆A: 6∆Μ2Η-ΖΦΤ), η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4270/2014 
(Α΄143) συνιστά και τον τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση και σταδιακή εφαρμογή σε όλη την αγορά εργασίας 
μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματικών διαστημάτων απασχόλησης των εργαζόμενων (Κάρτα 
Εργασίας), μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή και 
επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων είτε πρωτογενώς είτε μέσω διαλειτουργικότητας με συμβατά 
συστήματα επιχειρήσεων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – 
εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα 
συνεργεία και εργοτάξια κ.α. Επίσης θα εκπονηθεί αναλυτική τεχνική μελέτη σχετικά με τις προϋποθέσεις 
και τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης των συστημάτων παρακολούθησης χρόνου εργασίας (Time & 
Attendance) των επιχειρήσεων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό της ανταλλαγής στοιχείων στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας στην κάθε επιχείρηση. 

Επιπροσθέτως, με δεδομένο ότι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα σύστημα το οποίο είναι πλέον ενσωματωμένο 
στην καθημερινότητα όλων των επιχειρήσεων της χώρας και με σκοπό την περαιτέρω στήριξη του 
επιχειρησιακού χώρου και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας οι οποίες δεν έχουμε 
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εκτεταμένες δυνατότητες επένδυσης σε εργαλεία και λύσης πληροφορικής και μηχανογράφησης, μέσω της 
προτεινόμενης δράσης το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα εμπλουτισθεί με επιλεγμένες δυνατότητες διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού τις οποίες θα μπορεί να αξιοποιήσει όποια επιχείρηση το επιθυμεί χωρίς κόστος 
για αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυνατότητες της τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου εργαζομένου, 
κατάρτισης και διαχείρισης οργανωτικής δομής και τοποθετήσεων προσωπικού, παρακολούθησης αδειών 
και προγραμμάτων εργασίας κ.α. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης θα παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες : 

Εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωσης των επιχειρησιακών 
απαιτήσεων / αναγκών που υπάρχουν για την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας και υποβολή προτάσεων 
βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των διαδικασιών τήρησης και παρακολούθησης 
της Κάρτας Εργασίας στο θεσμικό πλαίσιο. 

Μελέτη των λειτουργικών και τεχνικών παραμέτρων εφαρμογής και παρακολούθησης των διαδικασιών της 
Κάρτας Εργασίας. Μέσω αυτής της μελέτης θα καθοριστούν όλες οι απαραίτητες παράμετροι και 
διαδικασίες για την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας, οι απαραίτητες προσθήκες και εν γένει παρεμβάσεις 
σε όλα τα συστατικά του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και οι προσαρμογές σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο (λογισμικό 
εφαρμογών και υποδομές) για την άρτια υλοποίηση και διάθεση των σχετικών υπηρεσιών από το σύστημα. 

Υλοποίηση μηχανισμού τήρησης και λειτουργίας δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε 
λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο, για όλα τα συστατικά του συστήματος. 

Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμματιστικής διεπαφής για την παροχή δυνατότητας αποκατάστασης 
διαλειτουργικότητας (αυτόματη ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων), μεταξύ των συστημάτων 
παρακολούθησης του χρόνου απασχόλησης των επιχειρήσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους σκοπούς της 
εφαρμογής των διαδικασιών της Κάρτας Εργασίας. 

Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας, 
υποστήριξης και ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων (δράσεις δημοσιότητας) 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα αφορά σε παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας ενιαίου συστήματος, λόγω της αρχιτεκτονικής του έργου και της συμπληρωματικότητας και των 
αλληλεξαρτήσεων, ήτοι των υψηλών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζονται αφενός μεταξύ των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου και αφετέρου με τρίτα συστήματα. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το 
σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται. 

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV) :  

72000000 – 5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, 1.741.935,48 € 

72262000 - 9: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 5.209.677,42 € 
48000000 – 8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 604.838,71  € 
80533100 - 0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, 443.548,39 € 

 
Ο Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 8.000.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 9.920.000,00€, ΦΠΑ 1.920.000,00€. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α'/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

του π.δ. 3/2021 (ΦΕΚ 2/Α'/05.01.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

 του π.δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α'/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» 

 του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α'/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

του άρθρου 138 του Ν. 4808/2021 (Α’ 101) «Για την προστασία της Εργασίας, Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 

187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 

στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 

ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές 

επείγουσες ρυθμίσεις». 

των άρθρων 32 και 32Α του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ» 

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

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

του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 

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

του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει 

του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύουν 

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

του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" όπως ισχύει 

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

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

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

Β. Τις αποφάσεις 

τη με αρ. 134453/2015 (ΦΕΚ 2857/Β'/28-12-2015) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 46274 (ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)», όπως ισχύει. 

την με αρ. ΑΔΑ: ΨΑ3Ο465ΧΘΨ-ΠΦΨ/05.04.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα «Διαδικασία και μεθοδολογία έργων Διοικητικής Κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου των Υπουργείων». 

την με αριθ. 119126 ΕΞ2021 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β΄4498/29.09.2021). 

Την αριθμ.10068/Δ1.3580/28-02-2020 απόφαση διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:ΩΤ9Θ46ΜΤΛΚ-Γ1Ε) (157/Υ.Ο.Δ.Δ./06.03.2020). 

Την υπό στοιχεία 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες 
ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός 
δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου.» (Β΄ 1033/2020), 
όπως ισχύει. 

Το με αρ. 86030/03.11.2021 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας Γενικής Γραμματέως Εργασίας αναφορικά με 
την σκοπιμότητα του έργου, τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές του. 

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (MIS 5150046). 

Την  με αρ. πρωτ.: 137707 ΕΞ 2021 Ορθή επανάληψη στις : 03/11/2021, Απόφασης Ένταξης του Έργου: 
«Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – Δράση 16750» 
(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150046) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (A∆A: 6∆Μ2Η-ΖΦΤ), η οποία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4270/2014 συνιστά και τον τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του ΠΔΕ. 
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τη με αριθμό ΕΠ.677/29.10.2021 ερώτημα της Δ/νης Προμηθειών & Μέριμνας. 

τη με αριθμό 137719 /03.11.2021 EΞ 2021 έγκριση διακήρυξης  για την ανάθεση της σύμβασης «Ενιαίο 
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας - Κάρτα Εργασίας» της Δράσης/Έργου 
«Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)» (Κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5150046), της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονιμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Την υπ. αριθμόν 684/3.11.2021 απόφαση σκοπιμότητας ΑΔΑ: ΨΛΚΒ46ΜΤΛΚ-Φ1Ρ 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή courier και πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο του παρόντος τεύχους διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο του παρόντος τεύχους διακήρυξης δεν θα καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ κατ’ Εφαρμογή του 
β εδαφίου του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Για σχετική ενημέρωση επί ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheies@ypakp.gr και θα ενημερώνονται από 
αυτήν. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

mailto:promitheies@ypakp.gr
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης promitheies@ypakp.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα δύο (2) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
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τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις Εκτέλεσης 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχει: 

 

«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» 

«Intrasoft International» 

«Unisystems Α.Ε.» 

«Cosmos Business Systems» 

«BYTE COMPUTER A.B.E.E.» 
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Οι ανωτέρω εταιρείες μπορούν να αναθέσουν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας. Στην περίπτωση αυτή, στην προσφορά τους υποχρεούνται να δηλώσουν το μέρος της 
σύμβασης που θα εκτελεσθεί από υπεργολάβους. Εφόσον αυτό υπερβαίνει το 30% της σύμβασης, οι 
υπεργολάβοι υποχρεούνται να πληρούν τις αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.2. της παρούσας 
(λόγοι αποκλεισμού) και να υποβάλλουν τα κατά περίπτωση κατάλληλα αποδεικτικά μέσα (ΕΕΕΣ – 
δικαιολογητικά κατακύρωσης).  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3 Κατ’ εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.2.9. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 , όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 
ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  
που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 
αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

 

 

2.2.3 Κριτήρια Επιλογής   

2.2.3.1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία    

 



ΑΔΑ: 9ΓΚ246ΜΤΛΚ-424



 16/135 

2.2.3.2. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

Δεδομένου των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας του έργου όσο της ανάγκης για ορθή και εύρυθμη 
σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία και του εξαιρετικά απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας να διαθέτουν πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο του έργου. 

Επίσης, δεδομένου ότι με το προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα μεταφέρονται ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του έργου, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη 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, οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ, τυχόν διεθνή de 
facto ή de jure σχετικά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο. 
 
Σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών, οι παραπάνω απαιτήσεις αρκεί να ικανοποιούνται από τουλάχιστον ένα 
μέλος της Ένωσης. 

 
2.2.3.3. Τεχνική Ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν 
Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη των κρίσιμων ρόλων η οποία 
να αποτελείται τουλάχιστον από: 

Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική και τουλάχιστον 10 
έτη επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, εκ των οποίων τα 7 τουλάχιστον έτη σε 
Έργα στον τομέα της Εργασίας & Ασφάλισης. 

Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική και 
τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. 

Έναν (1) εμπειρογνώμονα πληροφορικής, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική, με 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε έργα πληροφορικής εκ των οποίων τα επτά (7) τουλάχιστον έτη σε 
Έργα στον τομέα της Εργασίας & Ασφάλισης. 

Έναν (1) Αρχιτέκτονα Λύσεων - Υπεύθυνο Τεχνολογιών (Solutions Architect - Technical Lead), κάτοχο 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε έργα 
πληροφορικής.  

Ένα (1) Αναλυτή Επιχειρησιακών Διαδικασιών, ως επικεφαλής της Ομάδας Ανάλυσης Απαιτήσεων, κάτοχο 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε ανάλυση και 
σχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών, εκ των οποίων τα επτά (7) έτη να αφορούν σε ανάλυση και 
σχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών σε Έργα στον τομέα της Εργασίας & Ασφάλισης. 

Τρεις (3) Έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού, ως επικεφαλής των ομάδων Τεχνικής Σχεδίασης, Υλοποίησης 
και Ελέγχου Ποιότητας Εφαρμογών, κατόχους σχετικού πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης στην πληροφορική, 
με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε έργα πληροφορικής εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον έτη 
στον σε έργα που αφορούν σε Έργα στον τομέα της Εργασίας & Ασφάλισης οι οποίοι . 

Ένα (1) Μηχανικό Βάσεων Δεδομένων, ως επικεφαλής της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων, κάτοχο σχετικού 
τίτλου σπουδών με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε έργα πληροφορικής με αντίστοιχο ρόλο. 

Ένα (1) Μηχανικό Συστημάτων & Δικτύων, ως επικεφαλής της Ομάδας Εγκατάστασης και Υποδομών, κάτοχο 
σχετικού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε έργα πληροφορικής με αντίστοιχο ρόλο. 
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Έναν (1) Υπεύθυνο σχεδιασμού και υλοποίησης Εκπαίδευσης (Training) κάτοχο πτυχίου ανώτατης 
εκπαίδευσης στην πληροφορική με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε έργα πληροφορικής. 

Ένα (1) Νομικό κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στο εργατικό δίκαιο με τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
επαγγελματική εμπειρία. 

 
2.2.3.4. Στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηριχθούν στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια επιλογής της παρούσας παρ. 2.2.3, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Τη δέσμευση υπογράφουν: 

Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή ο Διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας   

2.2.4. Αποδεικτικά Μέσα – Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. Κατά την υποβολή των προσφορών: Αρκεί η προαπόδειξη ως προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
2.2.2 και 2.2.3 μέσω της προσκόμισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με 
το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού ΕΕ 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 
2016, στο οποίο θα δηλώνεται ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.2 και ότι πληροί 
το κριτήριο της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.3. Το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων το Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει 
επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της. 

Γ.1. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1. 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του.   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2.α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ζ) για την παράγραφο 2.2.9. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του 
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οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 
εταιρεία  (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.9 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.9 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.9, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, 
ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από 
αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο 
από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 



ΑΔΑ: 9ΓΚ246ΜΤΛΚ-424



 20/135 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1 
της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

Γ.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Γ.3. Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, ο οικονομικός 
φορέας οφείλει να αποδείξει την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής του άρθρου 2.2.3.2, καταθέτοντας στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εν ισχύι πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
φορέα.  

Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Γ.4. Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της τεχνικής ικανότητας, ο οικονομικός φορέας οφείλει 
να αποδείξει την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία του άρθρου 2.2.3.3, καταθέτοντας στα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, Πίνακα προσωπικού 
και υπεύθυνη δήλωση περί απασχόλησης / συνεργασίας του κατά περίπτωση προσώπου από τον 
οικονομικό φορέα.  
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Γ.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού. 
Στις λοιπές περιπτώσεις, απαιτούνται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

2.2.5 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.5.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (2%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης 
της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Δηλαδή εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.5.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 1 

2.2.5.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί2, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. 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. 

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της 
παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο) φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον 
οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

 
1 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
2        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση (άρθρο 21 Ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  12η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 

Οι προσφορές υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή  courier στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Σταδίου 29 10110 Αθήνα.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς  

2.4.3.1 Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το ΕΕΕΣ του 
άρθρου 2.2.4. περ. Β.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφουν:  

Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην τεχνική προσφορά του μια ολοκληρωμένη 
μεθοδολογική προσέγγιση, που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση της Σύμβασης. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και 
οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, 
το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) 
και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 Ν. 4412). 
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2.4.3.2 Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα πρότυπο οικονομικής 
προσφοράς ανά κατηγορία (Υποέργο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.  

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές των οποίων  η  συνολική τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  παρούσας  διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

2.4.4. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Περιλαμβάνουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2. της παρούσας καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.3. της παρούσας (παρ. 2.2.4. περ. Α΄, Γ.1, Γ.2, Γ.3, Γ.4). 
Περιλαμβάνουν, επίσης, τα δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης της παρ. 2.2.4 περ. Γ.5. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στο παρόν 
άρθρο,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, τα οποία δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών σε ενιαίο 
στάδιο σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Ειδικότερα : 

Α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αποσφραγίζει τον ενιαίο Φάκελο προσφοράς (όλους τους 
υποφακέλους) και καταχωρεί την προσφορά, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο πρακτικό.  

Β) Στη συνέχεια, για όσες προσφορές κρίθηκαν πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής, προβαίνει στην 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
ελέγχεται η κάλυψη των απαιτήσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων παροχής των ζητούμενων 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και καταχωρείται στο πρακτικό το 
αποτέλεσμα.  

Γ) Στη συνέχεια, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  
προβαίνει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς σε ενιαία διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους και 
τις απαιτήσεις της παρούσας, καταχωρώντας τα σχετικά στοιχεία στο πρακτικό. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
ισότιμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης 
με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνει τη σύνταξη του ενιαίου 
πρακτικού με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, και την κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς κοινοποιώντας το στην 
αναθέτουσα αρχή. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της παραγράφου 2.2.4 περ. Δ΄ και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
παραγράφου 2.2.3 αυτής (περ. Α΄ και Γ΄). 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ή, σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο  
H Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 
να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Επειδή η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.6, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από τον 
συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης, η Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της Σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας.  

Για θέματα που δεν 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 
προτεραιότητας η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα 
Διακήρυξη. 

 

4.3 Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου – Υποχρεώσεις Υπουργείου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ) όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της 
Σύμβασης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του, σχετικά με την εκτέλεση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις, που αφορούν στη Σύμβαση 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 

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 του Υπουργείου. 
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Το Υπουργείο και η ΕΠΠ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της 
σχετικά με την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ΕΠΠ, θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης μέρους του προσωπικού 
του, που ασχολείται με το Έργο, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. 

Ο Ανάδοχος με τη λήξη ή την πιθανή λύση της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να 
παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Υπουργείο, κάθε μέρος του ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) 
έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 
(ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται 
επίσης να παραδώσει στο Υπουργείο κάθε εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα τη Σύμβαση και ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το 
Υπουργείο στα πλαίσια αυτής εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το Υπουργείο θα παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του Αναδόχου στους χώρους 
εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Υπουργείου, κάτω από όρους και 
προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού. 

Το Υπουργείο συμμετέχει στην υλοποίηση του της Σύμβασης με δικό του στελεχιακό δυναμικό με στόχους: 

Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου των εργασιών 

Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς 
του Υπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της Σύμβασης 

Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, ευχρησία, κ.λπ.). 

Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας του Υπουργείου τόσο για την υποστήριξη του Ενιαίου 
Αριθμού με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο προσωπικό του Υπουργείου. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων του, καθώς και των εμπλεκόμενων εποπτευόμενων φορέων, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

Το Υπουργείο θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο Σχήμα Διοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα μετέχουν ενεργά σε όλη τη 
διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων 
αναγκών. 

Το Υπουργείο δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων, που γίνεται από τυχαίο 
γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση τα Σύμβασης. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα, που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του Έργου, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό 
και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια ετοιμότητας 
προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λπ.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 
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4.3 Συμμόρφωση 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο, από αυτόν, προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στο Υπουργείο ή σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Ενώσεις 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη / ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση 
θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Υπουργείου για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου 
(φυσικού ή νομικού), που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 του Υπουργείου ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης, 
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. 

 

4.5 Υπεργολαβία 

4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 
4.5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας 
και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων στους οποίους θα αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το 
σύνολο της Σύμβασης, προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση του Υπουργείου.   

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2., καθώς και τα κατά περίπτωση κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
της παρ. 2.2.3. 

4.5.4. Οι τυχόν υπεργολάβοι του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλουν να 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 

Το Υπουργείο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου εμπλεκομένου στο 
Έργο, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του Υπουργείου δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του Έργου. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα, που από 
κοινού θα συμφωνηθεί ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

4.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της  αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει συνολικά τη φύση της σύμβασης. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 132). 

 

4.7 Εκχώρηση  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση 
απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή πλήρως αιτιολογημένη 
συγκατάθεση του Υπουργείου. Το αίτημα για εκχώρηση της Σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως 
σοβαρό λόγο και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

4.8 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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4.9 Πτώχευση 

Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται, χωρίς τούτο να 
αποτελεί εκούσια διάλυση, με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών 
του, το Υπουργείο δύναται (α) να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον 
Ανάδοχο, τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής 
της Σύμβασης ή (β) να δώσει στον σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη 
δυνατότητα εκτέλεσης της Σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της 
Σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί. 

Εάν ισχύει ένα από τα ανωτέρω περιστατικά, πέραν των λοιπών υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει στο Υπουργείο δωρεάν πάσης φύσεως υλικά (π.χ. μελέτες, κώδικα 
τεκμηρίωσης, προδιαγραφές ανταλλακτικών), που χρειάζονται για την εξασφάλιση της καλής 
λειτουργίας του εξοπλισμού και εφαρμογών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση, είναι δυνατόν, εκτός από τον 
τερματισμό της Σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην ένωση, 
οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους, είτε 
συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην ένωση εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από το Υπουργείο. 

4.10 Ευθύνη Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως το Υπουργείο για κάθε άμεση, θετική ή αποθετική, ζημία οφειλόμενη 
σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπον μετ΄ αυτού συνδεομένων για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Υπουργείου και 
του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβων του που ασχολείται με το Έργο. 
 

4.11 Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στο Υπουργείο και δεν δεσμεύει το Υπουργείο με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή του συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Υπουργείου, που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου, 
γραπτά και προφορικά, κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο κρατούν μυστική 
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν 
αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την 
υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για 
την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι 
γνωρίζουν και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 
υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεομένους 
για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό, που το Υπουργείο θα παραδώσει στον Ανάδοχο, 
για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και 
μετά την λήξη ή αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
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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, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει 
αποζημίωση στο Υπουργείο για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, προκύψει από την παράβαση 
της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως εκτελών την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄ εντολή του Υπουργείου, και 
βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις του Υπουργείου, που προκύπτουν από τις διατάξεις της 
Ελληνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
αυτή ισχύει. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα 
ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους 
που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη Σύμβαση, 
αποκλειoμένης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο για τα λαμβανόμενα, στην κατεύθυνση αυτή μέτρα. 

Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν διαρρεύσει ή πρόκειται να διαρρεύσουν 
πληροφορίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο, το αργότερο εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Αναδόχου ή/και υπεργολάβων του, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμή για όλες 
τις θετικές ή αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην 
καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 
 

4.12. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Η κυριότητα των αδειών λογισμικού παραμένει στο νόμιμο δικαιούχο (κατασκευαστή).  
Ο νόμιμος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 
οποιουδήποτε προϊόντος αναπτύσσεται, το οποίο προκύπτει από τις υπηρεσίες και παραδίδεται στο 
Υπουργείο σύμφωνα με τη Σύμβαση. Με τη Σύμβαση παραχωρείται στο Υπουργείο όχι κατ’ 
αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης το δικαίωμα χρήσης αυτών. 
 
Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που 
αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή εμπορικά 
μυστικά σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικού ή με την ανάπτυξη εφαρμογών μέσα στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου και αποζημιώνει το Υπουργείο για τις ζημίες και τα έξοδα που θα προκύψουν, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
 
Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του Υπουργείου αξίωση, εξωδίκως ή δικαστικώς, αγωγή ή 
άσκηση ενδίκου μέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με π.χ. σχέδια, προδιαγραφές, 
οδηγίες, λογισμικό, τα δικαιώματα επί του λογισμικού ή της ανάπτυξης εφαρμογών από τον Ανάδοχο 
για το Υπουργείο, δεδομένα ή άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο από τον Ανάδοχο βάσει 
της παρούσας Σύμβασης, με τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος 
οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που προκύπτουν και να αποζημιώσει πλήρως το Υπουργείο για 
κάθε ζημία που προκύπτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων 
τρίτων, τόκων και δικαστικών εξόδων. 
 
Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη και τη συνδρομή, τις διευκρινήσεις ή/και πληροφορίες του Αναδόχου και θα ειδοποιεί 
εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον ανάδοχο για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία σχετική με την 
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παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από τρίτους και 
αφορά στο έργο της παρούσας σύμβασης. 
 
Αν, ως συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά 
δικαιώματα ή άδειες χρήσης ή εμπορικά μυστικά, το Υπουργείο εμποδίζεται στη χρήση των 
παραδοτέων του έργου, ο ανάδοχος με δική του δαπάνη μπορεί να τροποποιεί ή αντικαθιστά τα 
παραδοτέα ώστε να παύσει η παραβίαση, χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα, ή να αποκτήσει 
αναδρομικά άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να 
υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, τα μέρη δύνανται να καταγγείλουν τις αντίστοιχες 
άδειες χρήσης λογισμικού και ο ανάδοχος θα επιστρέψει τυχόν αμοιβές που το Υπουργείο έχει 
καταβάλει για αυτές και οποιαδήποτε προκαταβλητέα αμοιβή για μη παρασχεθείσα τεχνική 
υποστήριξη, που καταβλήθηκε στον ανάδοχο, για την παροχή της άδειας, ενώ το Υπουργείο θα διατηρεί 
τα νόμιμα δικαιώματά του που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

4.13 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων σε βάρος του κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

4.14 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Υπουργείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη 
σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, θα γίνεται τμηματικά, 

μετά την παράδοση και παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και Αναφορών Εργασίας ως εξής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι 
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

β) Καταβολή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή 
των εξής παραδοτέων που αφορούν την πρώτη φάση της εφαρμογής του μηχανισμού της Κάρτας 
Εργασίας: 

Π1. Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη 

Π2.1 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π3.1 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης 
και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού 

Π3.2 Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης 
απασχόλησης σταθερού ωραρίου στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής 

Π3.3 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης 

Π3.4 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που 
αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 1η Φάση 

Π7.1 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα 
Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης 

Π8. Άδειες χρήσης για ήδη αναπτυγμένο Λογισμικό (Βάσεις Δεδομένων, λειτουργικά συστήματα) 

Π9.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π10.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π11.1 Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας 

και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της 
πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της 
προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν 
λόγω τμηματική παραλαβή.  

γ) Καταβολή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή 
του συνόλου των εξής Παραδοτέων που αφορούν την δεύτερη φάση της εφαρμογής του μηχανισμού 
της Κάρτας Εργασίας: 
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Π2.2 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π4.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης 
απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας 

Π4.2 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που 
αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 2η Φάση 

Π4.3 Ενσωμάτωση Δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ και κατασκευή σχετικών αναφορών, dashboards κτλ 

Π9.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π10.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π11.2 Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της 
πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της 
προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν 
λόγω τμηματική παραλαβή.  

δ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος (30%), μετά την παραλαβή του συνόλου των 
εξής Παραδοτέων που αφορούν την τρίτη φάση της εφαρμογής του μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας 
και το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: 

Π2.3 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π2.4 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  

Π5.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη όλων των μορφών 
απασχόλησης 

Π5.2 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης 

Π7.2 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα 
Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές Απασχόλησης 

Π9.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π10.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π2.4 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π6.1 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα Οργανογράμματος 

Π6.2 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου 
εργαζόμενων 

Π6.3 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων 

Π6.4 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών 
προσωπικού 
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Π6.5 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης ωραρίων και 
προγραμμάτων εργασίας 

Π9.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π10.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π11.3 Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού 
και Ενημερωτικού Υλικού 

Π11.4 Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

και την οριστική παραλαβή του Έργου, αφού αφαιρεθεί : (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας 
προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την 
προηγούμενη πληρωμή (3γ) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του 
υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή του Έργου αφού 
πρώτα υπολογιστούν τυχόν ρήτρες που έχουν προκύψει.  

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί και τμηματικά.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες της παραγράφου 5.4.2. 

5.1.4. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, 
νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα, που 
θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στην Συμβατική Τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου. 
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5.2  Διάρκεια σύμβασης  

5.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της. 

5.2.2. Η  συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και τρεις (3) μήνες, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, δεν χωρεί αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει  

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των υπηρεσιών, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από 
τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη 
Σύμβαση. 

 

5.3  Παρακολούθηση της σύμβασης  

5.3.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), με τη συνεπικουρία Ομάδας Διοίκησης Έργου που 
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο του Σχήματος Διοίκησης όπως θα ορίζεται στη 
Σύμβαση. 

Στην αρμοδιότητά της ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)  θα είναι η 
πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
αναδόχου με τους όρους της σύμβασης και η εισήγηση στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων.  

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) επίσης θα είναι να 
παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των παραδοτέων και γενικά να είναι παραλήπτης όλης της σχετικής 
αλληλογραφίας με τον Ανάδοχο από την έναρξη μέχρι τη λήξη της Σύμβασης.  

 
5.3.2. Για την επιτυχή υλοποίηση της Σύμβασης απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός 
εργασιών μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου με στόχο: 

Την οργάνωση των ομάδων που θα υλοποιήσουν τη Σύμβαση. 

Τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας. 

Την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας. 

Τον καθορισμό των διαδικασιών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. 

Τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Τη διασφάλιση μετά την παράδοση της ομαλής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια του έργου με την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου αυτή να παρέχει καθοδήγηση και να 
παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση και την καλή εκτέλεση του έργου. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
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σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από την Ομάδα Διοίκησης 
Έργου, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της Σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, προσκομίζεται από τον 
Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για 
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

5.4 Ποινικές ρήτρες  

 
5.4.1.  Η υλοποίηση του Έργου θα γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως αυτό 
θα αποτυπώνεται στη Σύμβαση και στα Παραρτήματά της. 

Σε περίπτωση που παρέλθουν οι τμηματικές ή η συνολική ημερομηνία παράδοσης σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα του Έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
 

5.4.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης 
ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών, της αντίστοιχης διάρκειας της εκάστοτε Δράσης 
εκάστου Υποέργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ).. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και παρακρατούνται από τις επόμενες 
πληρωμές του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά της από τη Σύμβαση και το νόμο, όπως η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης έναντι των χρόνων παράδοσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, εγκρίνεται παράταση του αντίστοιχου χρόνου από την αναθέτουσα αρχή και δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

5.5 Υπηρεσίες συντήρησης 

5.5.1 Στο πλαίσιο της παρούσας, ο ανάδοχος θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες καλής 

λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος: 

Θα διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό (Help Desk), η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του 

αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα παρακάτω αναφερόμενα διαστήματα, την αποκατάσταση 

προβλημάτων/ βλαβών. Η βλάβη θα αναφέρεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από τις ιστοσελίδες 
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υποστήριξης που παρέχει ο κατασκευαστής του λογισμικού.  

Για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος, όπως αναφέρονται 

σε επόμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών από την αναφορά της βλάβης να 

προβαίνει τουλάχιστον σε μερική επίλυση του προβλήματος (workaround) ώστε τα προϊόντα να είναι 

διαθέσιμα μέχρι και την οριστική επίλυση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό μέσα σε 

24 ώρες από την αναφορά της βλάβης, δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις για τον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο Ανάδοχος οφείλει εντός των επόμενων 24 ωρών να λύσει οριστικά 

το πρόβλημα.. Ως χρόνος επίλυσης ορίζεται ο συνολικός χρόνος από την ειδοποίηση της βλάβης μέχρι 

την οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετράει από την ημερομηνία 

και ώρα της αναγγελίας του προβλήματος. 

5.5.2 Προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος / των υπηρεσιών θεωρούνται 

ενδεικτικά:  

α. η πλήρης απώλεια της χρήσης των υπηρεσιών, 

β. η αδυναμία εύλογης ολοκλήρωσης των εργασιών των χρηστών, 

γ. η μη λειτουργικότητα του προϊόντος σε σχέση με την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου. 

Ειδικότερα χαρακτηριστικά των τυχόν προβλημάτων είναι: 

α. καταστροφή δεδομένων (data corruption), 

β. μη διαθεσιμότητα κρίσιμης τεκμηριωμένης λειτουργίας, 

γ. μόνιμο «κρέμασμα» του συστήματος (system hangs), δημιουργώντας μη αποδεκτές ή μόνιμες 
καθυστερήσεις σε αποκρίσεις και 

δ. συνεχής πτώση του συστήματος, ακόμα και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες επανεκκίνησης. 

Τα ανωτέρω θα ισχύουν εφόσον θα έχει ρητά αποδειχθεί ότι η οποιαδήποτε βλάβη δεν θα οφείλεται 

ούτε θα έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο από εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές 

τρίτων. 

Ο συνολικός χρόνος μη οριστικής επίλυσης του προβλήματος, όπως ορίζεται σε σχέση με τα 

προβλήματα της ανωτέρω παραγράφου, ανά κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από την αναφορά 

της βλάβης. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει 

ποινική ρήτρα που θα ορίζεται στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή θα τον καλεί να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, άλλως θα εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

5.5.3 Πέραν των υποχρεώσεων του Αναδόχου που ρητά αναφέρονται στην εγγύηση καλής 

λειτουργίας και στις υπηρεσίες συντήρησης: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εντός εύλογου χρόνου (το ανώτερο εντός 90 ημερών) το 

Υπουργείο σχετικά με τις εξελίξεις και βελτιώσεις του λογισμικού με ενημερωτικά φυλλάδια και 

παρουσιάσεις των νέων προϊόντων. 
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Σε περίπτωση που το προσφερόμενο λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης έχει τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα μέσα στα 

χρονικά πλαίσια της Σύμβασης, να εγκαταστήσει να το αντικαταστήσει με άλλο πιο πρόσφατης 

τεχνολογίας, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης και 

αφού υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την προτεινόμενη αντικατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης εφόσον υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις βελτιωτικές ή εφόσον έχει 

ανακοινωθεί το τέλος ζωής (end of life) για το προσφερόμενο λογισμικό, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

μέσα στα χρονικά πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, να το αντικαταστήσει με άλλο πιο πρόσφατης 

τεχνολογίας, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αφού υπάρξει η σύμφωνη γνώμη 

του Υπουργείου για την αντικατάστασή του με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης. 

Πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού κάθε φάσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το Υπουργείο 

εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές, που έχουν γίνει στους τύπους των προϊόντων που θα εγκατασταθούν 

τελικά στη Φάση αυτή. 

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται, μετά την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγκρίσεων, να προμηθεύεται προϊόντα λογισμικού (S/W), που απαιτούνται για τις 

τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του έργου. Οι βελτιώσεις αυτές θα προτείνονται με 

τεκμηριωμένη τεχνική γνωμοδότηση της ΓΓΠΣ και θα ακολουθεί η έκδοση σχετικής απόφασης από το 

Υπουργείο. 

Επίσης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον εξοπλισμό πληροφορικής ή και να 

προσαρτήσει στον εξοπλισμό πληροφορικής οποιοδήποτε εξάρτημα ή άλλο εξοπλισμό προσφέρεται 

από άλλους προμηθευτές. 

5.6 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

5.6.1. Η παραλαβή των παραδοτέων των επιμέρους Υποέργων και συνολικά της Σύμβασης γίνεται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του άρθρου 5.3. της παρούσας.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα γίνουν οι παραλαβές των παραδοτέων του κάθε Υποέργου, 
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Η οριστική παραλαβή γίνεται στο τέλος του τελευταίου χρονικά Υποέργου, με την ολοκλήρωση όλων 
των φάσεων του. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων για όλα τα παραδοτέα. 

Η παράδοση και  παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων των Υποέργων και της Σύμβασης γίνονται 
υποχρεωτικά σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 
σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της Σύμβασης, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική ημερομηνία του εκάστοτε 
παραδοτέου. 

5.6.2.  Για την παραλαβή των παραδοτέων των επιμέρους Υποέργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη Σύμβαση και ενδεικτικά μέσω: 

Ανασκόπησης και αξιολόγησης των μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και 

τεκμηριωτικού υλικού. 

Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

Διενέργειας των απαραιτήτων ελέγχων και δοκιμών. 
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Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος με τη συνδρομή των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων 

οργάνων και υπηρεσιών.  

Κατά τις εργασίες του ελέγχου μπορεί να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): α) είτε 
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της Σύμβασης, 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 κατωτέρω.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
5.6.3. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

5.6.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων 
αλλαγών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των 
απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής, προκειμένου ο 
Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και 
συμπληρωμένο εντός τακτής προθεσμίας από τη λήψη των παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες 
που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού αποδεκτού από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέου βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5.6.5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον 
οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με 
παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

5.6.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
 

5.7 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Η διαδικασία αντικατάστασης (επανυποβολής) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Σε 
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περίπτωση που αποβεί άκαρπη, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στα άρθρα 219 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει. 
 

5.8 Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις ή στις άλλες περιπτώσεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.   
 

 

 Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Περιβάλλον Της Σύμβασης 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Εισαγωγή 

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

Πληροφοριακό Σύστημα 

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

Τα τρία επίπεδα του συστήματος είναι τα εξής: 

Το σύστημα της βάσης δεδομένων. Εκεί αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το μητρώο 

επιχειρήσεων, εντύπων και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα χρειάζεται η εφαρμογή. Το σύστημα 

αυτοδιαχειρίζεται ο Database Server. 

Ο κορμός της εφαρμογής ο οποίος περιέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την παροχή των 

απαιτούμενων υπηρεσιών και ο οποίος βρίσκεται στους Application Servers. Επικοινωνεί με τη βάση 

δεδομένων με ερωταποκρίσεις και με τα μηχανήματα των χρηστών (clients). Η εφαρμογή χωρίζεται σε 

δύο συστήματα τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικούς Application Servers: 

Εξωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους 

εργοδότες/επιχειρήσεις (στο εξής «εξωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί το 

Internet Site της υπηρεσίας. 

Εσωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους υπαλλήλους του 

ΥΕΚΑ και των υπολοίπων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα (στο 

εξής «εσωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί το Extranet Site της υπηρεσίας. 

Οι τελικοί χρήστες (clients) Web browsers. 

Για την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα (https://eservices.yeka.gr) απαιτείται επιτυχής πιστοποίηση 
(authentication) του εξωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password του ΟΠΣ ΕΦΚΑ. Η 
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διασύνδεση με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ γίνεται μέσω Web Services που διατίθενται από το ΙΚΑ ειδικά για αυτό 
τον σκοπό και υλοποιούνται από την πλευρά του Πληροφοριακού Συστήματος με WCF. 

Παράλληλα με την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα, για την κάθε επιχείρηση, γίνεται ενημέρωση από 
το ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω Web Services των στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων, Παραρτημάτων, Νόμιμων 
Εκπροσώπων.  

Επιπροσθέτως, προσφέρεται δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες (επιχειρήσεις) δημιουργίας και 
διαχείρισης χρηστών Παραρτημάτων επιχειρήσεων για την διασφάλιση της διαβάθμισης 
προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς ανά παράρτημα. 

Για την εισαγωγή στο εσωτερικό σύστημα (https://ieservices.yeka.gr) απαιτείται επιτυχής πιστοποίηση 
(authentication) του εσωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password που υπάρχουν και 
διαχειρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα. Εδώ να σημειωθεί ότι, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση 
του εσωτερικού χρήστη, στο σημείο αυτό καθορίζεται και το επίπεδο πρόσβασης στα δεδομένα το 
οποίο αντιστοιχεί στον εν λόγω εσωτερικό χρήστη. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των υπηρεσιών θα έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία τους ενώ οι κεντρικοί χρήστες θα έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. 

Δίνεται η δυνατότητα μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχώρησης, διαχείρισης και υποβολής των παρακάτω 
εντύπων σε πλήρη αντιστοιχία με τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες: 

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως 15/9/2014. 

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας 

Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). 

E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, 

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και εταιρείες του δημοσίου). 

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου 

από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή 

προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση. 

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από 

συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που 

συνδυάζονται με την κατάρτιση. 

E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας. 

Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Ετήσιος (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα. 

Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Αρχικός (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα. 

Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 

15/9/2014. 

Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα. 

Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Ωράριο (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 8/9/2014 

και 15/12/2014 έως σήμερα. 

Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Αποδοχές (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα. 

Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως σήμερα. 

Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης - 15/10/2012 έως 16/6/2013. 
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Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα. 

Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα. 

Ε7 - Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) -15/10/2012 έως 

σήμερα. 

Ε8 - Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 13/5/2013. 

Ε9 - Αίτηση & Έγκριση / Απόρριψη Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 

15/1/2013. 

Ε9 - Αναγγελία Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ Περιτροπής Εργασίας 

(Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/7/2013 έως σήμερα. 

Ε10 - Αναγγελία Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) -15/7/2013 έως 

σήμερα. 

Ε11 – Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας - 1/1/2015 έως σήμερα. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και υλοποίηση προσαρμογών στο πληροφοριακό 
σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών αρμοδιότητας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 της Πράξης 393311, έχουν υλοποιηθεί οι εξής 
πρόσθετες λειτουργίες: 

Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την αναγγελία, εντός 24 ωρών, των ατυχημάτων στο χώρο 

εργασίας. 

Δημιουργία έντυπου αναφοράς και τήρησης αρχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την υγεία και την 

ασφάλεια στα εργοτάξια. 

Προγράμματα Εργασίας Προσωπικού ΚΤΕΛ: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατάργηση των 

διατάξεων για θεώρηση. 

Βιβλιάρια Εργασίας οδηγών τουριστικών Λεωφορείων: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και 

κατάργηση των διατάξεων για θεώρηση. 

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. (ΠΔ 219/2000): Δημιουργία εντύπων στο 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Στο πλαίσιο του έργου «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων», προσαρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ειδικός μηχανισμός σύστασης και επικαιροποίησης μητρώου μη παραβατικών επιχειρήσεων, με βάση 
κριτήρια και κανόνες που ορίζονται μέσω εξειδικευμένης παραμετροποίησης. 

Ανάλογα με το ρόλο και την υπηρεσία του κάθε εσωτερικού χρήστη, καθορίζονται και οι ενέργειες και 
τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. 

Για την παροχή δυνατότητας μαζικών καταχωρήσεων, το σύστημα διαθέτει μηχανισμό ανάγνωσης 
αρχείων XML για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11. 

Το σύστημα διαθέτει ισχυρό μηχανισμό παραγωγής στατιστικών αναφορών και καταστάσεων με 
δυνατότητα, για τους διαχειριστές του συστήματος, να κατασκευάζουν αναφορές και να τις διαθέτουν 
σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών. 

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τη διαχείριση του μεγάλου όγκου επισυναπτόμενων 
αρχείων και την παροχή συσσωρευτικών και υπολογιζόμενων δεδομένων, το σύστημα διαθέτει 
μηχανισμούς και διαδικασίες προγραμματιζόμενων ενεργειών. 
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Σε επίπεδο διαλειτουργικότητας, εκτός από την βασική διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ σε επίπεδο 
μητρώων εργοδοτών, παραρτημάτων και νομίμων εκπροσώπων αλλά και αυθεντικοποίησης 
εξωτερικών χρηστών η οποία προαναφέρθηκε, είναι αποκατεστημένη επίσης από την αρχική 
λειτουργία του συστήματος διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την διάθεση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ μέσω webservices επιλεγμένων στοιχείων για το σύνολο των αναγγελιών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Συγχρονισμού του 
Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” με συναφή Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα της 
Δημόσιας Διοίκησης», προβλέφθηκαν και υλοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες διαλειτουργικότητας: 

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

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

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

Με το ΟΠΣ ΕΦΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (αναμονή υλοποίησης από πλευράς 

ΟΠΣ ΕΦΚΑ) με σκοπό την διασταύρωσή τους με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

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

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

Με την ΗΔΙΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλισμένων. 

Με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την άντληση της πληροφορίας το κατά πόσον συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο έχει 

ενεργό δελτίο εργασίας και υπόδειξη (αναμονή υλοποίησης από ΟΠΣ ΟΑΕΔ). 

Με την ΕΕΤΑΑ για την διάθεση στοιχείων εργασίας (ή μη) για συγκεκριμένα ΑΦΜ. 

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

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. 

Ψηφιακό Ωράριο. 

Δυνατότητα Τροποποίησης Ωραρίου και Αναγγελίας Υπερωριών μέσω SMS. 

Ομαδική Τροποποίηση Ωραρίου Εργαζόμενων. 

Δήλωση για Έναρξη Ελέγχου Επιθεωρητή (και με SMS). 

Στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων για τις ανάγκες του Γενικού 
Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» προστέθηκαν όλες οι 
διαδικασίες τήρησης του μητρώου στο Εσωτερικό Σύστημα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και δημιουργήθηκε ειδική 
πύλη https://kalo.yeka.grγια την εξυπηρέτηση των πολιτών – επιχειρήσεων για εξυπηρέτηση των 
διαδικασιών τους σε σχέση με την τήρηση του μητρώου. 

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΚΑΙ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες 
δυνατότητες: 

https://kalo.yeka.gr/
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Παρακολούθηση πρακτικής άσκησης. 

Δημιουργία ειδικής σήμανσης. 

Διαθεσιμότητα εντύπων (data security) ανά χρήστη παραρτήματος 

Δυνατότητα διαχείρισης της αίτησης υπέρβασης υπερωριών στον ΑΣΕ 

Δυνατότητα χρήσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από «Εργοδότες» που δεν έχουν απογραφεί στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ 

Υλοποίηση μηχανισμού έκδοσης, σήμανσης και επικύρωσης βεβαίωσης τρέχουσας κατάστασης 

Προσθήκη στοιχείων συμβάσεων 

Απαλοιφή εξαιρέσεων από την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Δημιουργία WEB API για αυτοματοποιημένη υποβολή εντύπων από τρίτα συστήματα 

Συνολικός ανασχεδιασμός - refactoring της διεπαφής χρήστη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Δυνατότητα ενναλακτικής πρόσβασης εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας 

του ΟΠΣ ΕΦΚΑ 

Παροχή πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στους εργαζομένους (διάθεση https://employees.yeka.gr ) 

 

Στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – 
διαδικασίες: 

Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε τεχνικά και οικοδομικά έργα. 

Επικαιροποίηση Μητρώου ΙΓΕΕ -ΕΠΑ και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων. 

Μητρώο Χρήσης Δίτροχων ή Τρίτροχων Μηχανών για υπηρεσίες διανομής 

Επέκταση λειτουργικότητας εφαρμογής υποστήριξης διαδικασιών του Ν.2643/98 

Αναγγελία απασχόλησης εργαζομένων με Εργόσημο 

 

Στα πλαίσια των έργων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ», ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ», ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 (N. 4690/2020), ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-
19, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ αναπτύχθηκαν και προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες – διαδικασίες : 

Πλατφόρμα υποστήριξης εργαζομένων https://supportemployees.services.gov.gr/. 

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων 

Δηλώσεις Οικονομικής Ενίσχυσης Επιστημόνων. 

https://employees.yeka.gr/
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Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης αυτοαπασχολούμενου / ιδιοκτήτη ατομικής 

επιχείρησης 

Ειδικά Έντυπα Συγκεντρωτικής Γνωστοποίησης Μεταβολών Ωραρίου και Υπερωριακής Απασχόλησης 

Δήλωση Στοιχείων εξ Αποστάσεως Εργασίας 

Δήλωση Ενδοομιλικών Μεταφορών 

Δήλωση Εφαρμογή Συστήματος Εργασίας με Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας 

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδοτών για Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας 

Παρακολούθηση εκτέλεσης πληρωμών 

Δημιουργία Συμπληρωματικών δηλώσεων για την κάλυψη ειδικών περιπτώσεων - Αναδρομικών 

Τροποποιήσεων ΚΑΔ 

Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου για την Κάλυψη Ειδικών Κατηγοριών 

Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Προσωρινής Ανάκλησης Αναστολών 

Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Οριστικής Διακοπής Αναστολών 

Δημιουργία Ειδικού Εντύπου Παράτασης Αναστολών 

Δημιουργία υποσυστήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχετικών με 

Κατάρτιση 

Διαδικασίες για κάλυψη του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και Του Πολιτισμού (Διάθεση 

https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr/) 

Ηλεκτρονική Φόρμα-Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 

2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός 

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης 

(Τουρισμού) 

Ενσωμάτωση παρεμβάσεων στις διαδικασίες αναστολών συμβάσεων των μέτρων Ιουνίου – Ιουλίου 

Δημιουργία υπηρεσίας διαλειτουργικότητας διάθεσης στοιχείων στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Δημιουργία Βεβαιώσεων Μετακίνησης 

Τροποποίηση Αναστολών Συμβάσεων Εργαζομένων από Εργοδότες 

Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας 

Διάθεση Στοιχείων Απασχόλησης για κάλυψη απαιτήσεων σε Προγράμματα Περιφερειών της Χώρας 

Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων Καλλιτεχνών - Ξεναγών - Τουριστικών Συνοδών 

Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων Απολυόμενων του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού  

Δημιουργίας μονομερών δηλώσεων πληγέντων του σεισμού στην Σάμο 

Διάθεση επιδόματος Δώρου Χριστουγέννων για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Δημιουργία διαδικασίας μαζικής αποστολής e-mail 

Διάθεση Αποδοχών Αδείας και επιδόματος Αδείας για Αναστολές Συμβάσεων Εργαζομένων  

Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού  

Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές 

σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι 

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΕΡΩΝ 
ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» ενσωματώθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι διαδικασίες: 

Μητρώο Συμφιλιωτικών διαδικασιών 

Αιτήσεις Συμφιλιωτικών διαδικασιών 

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ (ΥΠΟΕΡΓΟ 
3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007898)», ενσωματώθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι παρακάτω λειτουργικές 
ενότητες: 

Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) 

Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) 

Γενικό Μητρώο Συλλογικών Ρυθμίσεων (Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Βιβλίο 

Συλλογικών Ρυθμίσεων). 

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», το οποίο είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου, θα δημιουργηθούν οι παρακάτω υπηρεσίες 
διαλειτουργικότητας: 

Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας από Τρίτα Συστήματα προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  

Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για υποδείξεις – ανεργία στο πλαίσιο της ορθότερης 

παρακολούθησης υλοποίησης των προγραμμάτων είτε «νέων θέσεων απασχόλησης» είτε 

«κοινωφελούς εργασίας» ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τις υποδείξεις 

- αντιστοιχήσεις ωφελούμενου σε επιχείρηση και πρόγραμμα ώστε να γίνει εξάλειψη των σφαλμάτων. 

Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για Τεχνικούς Ασφάλειας - Ιατρούς Εργασίας στο 

πλαίσιο της μείωσης του όγκου των δεδομένων που καλούνται να συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις και 

την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ να διαθέτει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις τρέχουσες αναθέσεις για Τεχνικούς 

Ασφάλειας - Ιατρούς Εργασίας. 

ΕΛΑΣ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για Στοιχεία Ταυτότητας / Διαβατηρίου στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων 

ελέγχου είτε αυτοματοποιημένους (μέσω αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) η ΕΛΑΣ 

θα διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων Ταυτότητα ή/και διαβατηρίου. 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για άδειες παραμονής και εργασίας 

αλλοδαπών στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων ελέγχου είτε αυτοματοποιημένους (μέσω 
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αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα 

διαθέτει στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων Αδειών παραμονής, εργασίας . 

ΥΠΕΣ προς ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για μητρώο πολιτών στο πλαίσιο διασταυρώσεων στοιχείων ελέγχου είτε 

αυτοματοποιημένους (μέσω αντίστοιχων υποβολών εντύπων εργοδοτών είτε όχι) το ΥΠΕΣ θα διαθέτει 

στοιχεία προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διάθεση στοιχείων του Μητρώου Πολιτών. 

Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς Τρίτα Συστήματα 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για διάθεση στοιχείων 

απασχόλησης, στο πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης - απασχόλησης 

(Voucher, Κοινωφελής Εργασία, Μαθητεία) θα δημιουργηθεί web service από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προς 

οποιοδήποτε φορέα υλοποίησης προγραμμάτων, που θα διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης 

των ωφελούμενων των προγραμμάτων, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές όπου απαιτείται η σχετική 

πληροφορία από τους φορείς υλοποίησης. 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΕΤΑΑ για διάθεση στοιχείων απασχόλησης είτε συμμετοχής σε Ειδικά Έντυπα, στο 

πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης από το ΕΕΤΑΑ της διαδικασία ελέγχου - διασταύρωσης στοιχείων των 

δικαιούχων για θέσεις σε παιδικούς σταθμούς θα υλοποιηθεί web service από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς το 

ΕΕΤΑΑ που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης ή συμμετοχής σε Ειδικά Έντυπα σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για αιτούντες θέσεων σε παιδικούς σταθμούς. 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΥΠΕΣ για διάθεση στοιχείων απασχόλησης ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο ελέγχου και 

διασταύρωσης στοιχείων με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου θα υλοποιηθεί 

από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς το ΥΠΕΣ web service που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης για 

ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ. 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς Τράπεζα της Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης στατιστικών μελετών θα υλοποιηθεί 

από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς την Τράπεζα της Ελλάδος web service που να διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης 

απασχόλησης σύμφωνα με τις ροές απασχόλησης σε μηνιαία βάση και τους ετήσιους πίνακες σε ετήσια 

βάση. 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο παρακολούθησης στοιχείων υλοποίησης για την Συλλογή στοιχείων 

για την Εγγύηση για τη Νεολαία θα υλοποιηθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς τον ΟΑΕΔ web service που να 

διαθέτει στοιχεία εξαρτημένης απασχόλησης ή συμμετοχής σε ειδικά έντυπα για 6,12,18 μήνες μετά 

την έξοδο των ωφελούμενων από τα αντίστοιχα προγράμματα. 

 

Στα πλαίσια της εξελικτικής συντήρησης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εκτός από τις απαραίτητες τροποποιήσεις 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές υποσυστήματα έχουν διατεθεί και οι παρακάτω 
ενδεικτικές διαδικασίες: 

Παρακολούθηση Μείωσης Προστίμου 

Σύνθετες Στατιστικές Καταστάσεις  

Ειδική εφαρμογή υποβοήθησης των ελεγκτικών μηχανισμών 

Κατά την τελευταία 3ετία  

Προσθήκη περίπου 25 νέων Web Services στα πλαίσια διαλειτουργικότητας με 3ους φορείς/συστήματα 

Προσθήκη περίπου 200 Στατιστικών Καταστάσεων - Reports 
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Οι υπηρεσίες προς τρίτους φορείς κατασκευάζονται και διαχειρίζονται στο Εσωτερικό Σύστημα του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ (https://ieservices.yeka.gr) από τους διαχειριστές του συστήματος και όλες οι υπηρεσίες 
διατίθενται μέσω εξειδικευμένης για το σκοπό αυτό πύλης (https://iwebservices.yeka.gr). 

 

Για την εξυπηρέτηση διάθεσης εξειδικευμένων δεδομένων κυρίως μεγάλου όγκου προς ΟΠΣ ΕΦΚΑ, 
ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ΑΑΔΕ κ.α. διατίθενται υπηρεσίες sftp μέσω της πύλης ftp://ieservices.yeka.gr. 

 

Για την υποβοήθηση των ελεγκτικών μηχανισμών προφέρεται εξειδικευμένη εφαρμογή για πρόσβαση 
από επιθεωρητές με ειδική πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέσω της πύλης https://inspections.yeka.gr. 

 

Τέλος, διατίθεται πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει ως αντικείμενο να οργανωθεί και να 
υποστηριχθεί η λειτουργία του γραφείου πληροφόρησης και ενημέρωσης εξωτερικών χρηστών του 
Π.Σ. (helpdesk). Πρόκειται για εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, κατάλληλο για υποστήριξη 
helpdesk, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται πιο αποτελεσματικά η διαχείριση των 
ερωτημάτων των τελικών χρηστών.  

 

Υποδομές 

Οι απαιτήσεις της υποδομής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αυξάνονται συνεχώς λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 
φόρτου εργασίας, που προκύπτει, είτε από την αύξηση των χρηστών, είτε από την αναβάθμιση 
(προσθήκη) των υπηρεσιών που διατίθενται από την υποδομή. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα σταδιακής αύξησης των διαθέσιμων πόρων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 
υποδομής σε βάθος χρόνου.  

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της υποδομής αποτελεί έναν από τους λόγους που αποφασίστηκε η 
μετάπτωση στο περιβάλλον G-Cloud για να αξιοποιηθεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα του Cloud, μεταξύ 
άλλων, αυτό της επεκτασιμότητας, της δυνατότητας αύξησης των πόρων και της χωρητικότητας σε 
σύντομο χρόνο χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία των προσφορών, της αγοράς και της 
εγκατάστασης. 

Η νέα υποδομή φιλοξενείται στο G-cloud της ΓΓΠΣ μέσω υπηρεσιών IaaS σχεδιασμένο σύμφωνα με τα 
υψηλότερα διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Η διαθεσιμότητα του G-
Cloud είναι της τάξης του 99,74% και η υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σύμφωνη 
με το πρότυπο ασφαλείας ISO27001:2013. Ο χώρος φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις 
υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των Cloud Data Center, όσο αφορά την φυσική 
ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την 
πυροπροστασία και πυρόσβεση.  

Στην τηλεπικοινωνιακή του υποδομή χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
Με ενεργοποιημένη υπηρεσία προστασίας από DDoS επιθέσεις σε συνεργασία με το τηλεπικοινωνιακό 
πάροχο της υποδομής (ΟΤΕ Α.Ε.), με άμεση και αυτοματοποιημένη ανταπόκριση. 

Το G-Cloud παρέχει για το πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι: 

Infrastructure as a Service – laaS. 

Τις εικονικές μηχανές για το σύστημα (Virtual Machines) και Λογισμικό διαχείρισης του εικονικού του 

περιβάλλοντος. 

Εικονικό δικτυακό εξοπλισμό και εικονικό τείχος ασφαλείας. 

Δυνατότητα κατανομής Φόρτου Εργασίας. 

https://ieservices.yeka.gr/
https://iwebservices.yeka.gr)/
ftp://ieservices.yeka.gr/
https://inspections.yeka.gr/
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Ασφαλή πρόσβαση μέσω VPN. 

Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας / Ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας. 

Υπηρεσία helpdesk για βλαβοληψία. 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2.5Gbps) με δυνατότητα επαύξησης. ταχύτητας στα 10 

Gbps. 

Το σύνολο της εσωτερικής υποδομής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ αποτελείται από εικονικές μηχανές και έχει 
υλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας εικονικοποίησης. 

Για την δυνατότητα κεντρικοποιημένης διαχείρισης, το καθορισμό δικαιωμάτων και την ομαδοποίηση 
των εικονικών μηχανών δημιουργήθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ vApp με ονομασία 036-ERGANH στην εικονική 
υποδομή του G-Cloud όπου υλοποιήθηκαν οι εικονικές μηχανές της υποδομής. 

Συνολικά φιλοξενούνται οι παρακάτω εικονικές μηχανές σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας: 

A/A Role CPU (cores) Memory (GB) HDD(GB) Windows Vlan   

1 
Domain 
Controller 

2 4 100 W2016 2032 

DC, DNS 

2 
Domain 
Controller 

2 4 100 W2016 2032 

3 SQL Node 1 10 160 

System 150, Prod 
DBs 3TB, Archive 
DBs 25TB (7 
HDDs) 

W2016 2032 SQL 2017 Ent 
Availability 
Group 

4 SQL Node 2 10 160 
System 150, Prod 
DBs 3TB 

W2016 2032 

5 
Management 
Server 

4 4 150 W2016 2032 Management 

6 Monitor Server 2 4 60 CentOS8 2032 Monitor 

7 
External Web 
Server 1 

12 16 150 W2016 2030 

External Web 
Servers (IIS) 

8 
External Web 
Server 2 

12 16 150 W2016 2030 

9 
External Web 
Server 3 

12 16 150 W2016 2030 

10 
External Web 
Server 4 

12 16 150 W2016 2030 

11 
External Web 
Server 5 

12 16 150 W2016 2030 

12 
External Web 
Server 6 

12 16 150 W2016 2030 

13 
External Web 
Server 7 

12 16 150 W2016 2030 

14 sFTP Server 1 2 100 Centos 7 2030 FTP Services 
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15 
Internal Web 
Server 1 

4 12 100 W2016 2031 
Internal Web 
Servers (IIS) 

16 
Internal Web 
Server 2 

4 12 100 W2016 2031 

 

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

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) 

Το Έργο φιλοξενείται στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud. 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:  

την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος DataCenter) που έχει στην 

κυριότητά του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα(Tier III κατά Uptime Institute).Ο 

χώρος του Data Center φιλοξενεί την υπολογιστική υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των cloud Data Center, όσο 

αφορά την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, 

καθώς επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και 

επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το 

οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία κομβικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.  

τη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες 

Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και virtualization), το οποίο είναι 

δομημένο με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing και το οποίο θα 

παρέχει, ανάμεσα σε άλλα, τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, 

Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του G-Cloud 

δομείται με προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών παγκοσμίου 

βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα υπολογιστικό 

περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο και ασφαλές. Σημειώνεται 

επίσης πως το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί 

και λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες 

και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο κανονισμό της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 

Δημοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010). 

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

Ασφαλή, σύγχρονη υποδομή φιλοξενίας με: 

Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος 

Επαρκή και αδιάλειπτο κλιματισμό 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης (μεγαλύτερο του 1Gbps αν απαιτηθεί) μέσω του 

δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Load Balancer και SSL Offloaders/Accelerators 

Κεντρικούς μεταγωγείς και συστήματα ασφαλείας για προστασία των εφαρμογών και των συστημάτων 

(Switches, Firewalls, IDS/IPS) 
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Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για αντίγραφα ασφαλείας 

(backup) 

Αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων (Full 

VM backup), με ισχυρή κρυπτογράφηση 

Εγγυημένο uplinkbandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbps μέσω FCoE 10G οδεύσεων προς τους κεντρικούς 

μεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης (SAN) 

Πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούμενα συστήματα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης, δικτύου 

όσο και αποθήκευσης. 

 

Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστημάτων με: 

Λογισμικό Εικονικοποιήσης vmWareeSXI 6.0 

Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών μηχανών vmWarevCenter 

Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες του εκάστοτε συστήματος  

Λογισμικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών μηχανών. 

Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω SLL VPN για εγκατάσταση, διαχείριση και έλεγχο των 

συστημάτων. 

vmWare High Availability και DRS σεκάθε cluster 

Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής backup) 

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εικονικών Assets 

Χρήση vApps για οργάνωση power on/poweroff διαδικασιών σύνθετων συστημάτων 

Πρόσβαση σε Σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων Χρηστών 

(ServiceDesk) 

Πρόσβαση σε σύστημα αναφορών σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας των φιλοξενούμενων 

συστημάτων 

 

Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυμητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να προσφέρει: 

Αυτοδιαχειριζόμενο VirtualFirewall για παραμετροποίηση από τους διαχειριστές του φιλοξενούμενου 

συστήματος. 

Διακριτή παραμετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συμμόρφωση με την μελέτη ασφαλείας του 

φιλοξενούμενου έργου 

Εκχώρηση δυνατότηταςbackup on demand/snapshot on demand. 

Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε απομακρυσμένους 

syslogservers. 

SelfServicePortal για VMProvisioning μέσω ServiceCatalog στο PublicCloud για εκτέλεση δοκιμών / 

εκπαίδευση 

Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδομής σε κασέτες με ισχυρή κρυπτογράφηση 
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IPSECend-to-endtunnelling για δημιουργία WAN με τρίτα συστήματα 

Cognos BI Workspaces για data warehousing και δημιουργία αναφορών 

 

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης 

Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου-Στόχοι 

 

Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, έχει υλοποιηθεί σε μερικό βαθμό ο μηχανισμός πλήρους 
ψηφιοποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η 
ολοκλήρωση του εν λόγω μηχανισμού και η υλοποίηση και σταδιακή εφαρμογή σε όλη την αγορά 
εργασίας μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματικών διαστημάτων απασχόλησης των 
εργαζόμενων σε – σχεδόν – πραγματικό χρόνο (Κάρτα Εργασίας). 

Η δράση απαιτεί την κατασκευή της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή 
και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων είτε πρωτογενώς είτε μέσω διαλειτουργικότητας με συμβατά 
συστήματα επιχειρήσεων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – 
εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα 
συνεργεία και εργοτάξια κ.α. Επίσης θα εκπονηθεί αναλυτική τεχνική μελέτη σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης των συστημάτων παρακολούθησης χρόνου 
εργασίας (Time & Attendance) των επιχειρήσεων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό της ανταλλαγής 
στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας στην κάθε επιχείρηση. 

Με δεδομένο ότι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα σύστημα το οποίο είναι πλέον ενσωματωμένο στην 
καθημερινότητα όλων των επιχειρήσεων της χώρας και με σκοπό την περαιτέρω στήριξη του 
επιχειρησιακού χώρου και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας οι οποίες δεν έχουνε 
εκτεταμένες δυνατότητες επένδυσης σε εργαλεία και λύσης πληροφορικής και μηχανογράφησης, μέσω 
της προτεινόμενης δράσης το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα εμπλουτισθεί με επιλεγμένες δυνατότητες διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού τις οποίες θα μπορεί να αξιοποιήσει όποια επιχείρηση το επιθυμεί χωρίς 
κόστος για αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυνατότητες της τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου 
εργαζομένου, κατάρτισης και διαχείρισης οργανωτικής δομής και τοποθετήσεων προσωπικού, 
παρακολούθησης αδειών και προγραμμάτων εργασίας κ.α. 

Τα Πακέτα Εργασίας τα οποία συνθέτουν την παρούσα δράση είναι τα εξής: 

Εκπόνηση Επιχειρησιακής και Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης 

Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαλειτουργικοτήτων 

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης  

Παροχή Υπηρεσιών Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Εκπόνηση Δράσεων Ευαισθητοποίησης Πολιτών και Επιχειρήσεων – Δράσεις Δημοσιότητας  
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Αναμενόμενα Οφέλη 

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει τα παρακάτω πολύ σημαντικά οφέλη:  

Μείωση διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω διασύνδεσης των συστημάτων 
παρακολούθησης χρόνου εργασίας (Time & Attendance) των επιχειρήσεων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Με την υιοθέτηση της Κάρτας Εργασίας ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου καθίσταται ευχερέστερος και 
πιο αποδοτικός 

Η ψηφιακά επεξεργάσιμη μορφή των αρχικών δηλώσεων και τροποποιήσεων ωραρίου θα περιέχει 
αξιοποιήσιμα στοιχεία για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων και τον άμεσο εντοπισμό 
περιπτώσεων υποδηλωμένης εργασίας και υπο-ανασφάλιστης εργασίας 

Μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία απασχόλησης  

Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΣΕΠΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ 

Διάθεση δυνατότητων μηχανογραφημένης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορεί να 
αξιοποιήσει όποια επιχείρηση το επιθυμεί χωρίς κόστος για αυτήν 

 

Βασικοί επωφελούμενοι:  

Εργαζόμενοι 

Σύνολο επιχειρήσεων της επικράτειας 

Πολιτεία – Δημόσιοι φορείς  

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Εισαγωγή 

Η επερχόμενη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, ειδικά σε ότι αφορά την παρακολούθηση του 
χρόνου απασχόλησης και την ενιαία ροή δεδομένων απασχόλησης, ασφάλισης και φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών, συνίσταται στα παρακάτω βήματα: 

 

 

Ψηφιακό Ωράριο → Η αποτύπωση του χρόνου απασχόλησης (έναρξη, διακοπή, λήξη) σε πλήρως 
ψηφιακή μορφή 

Ψηφιακό Ωράριο

Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός 
Απασχόλησης

Παρακολούθηση Πραγματικής 
Απασχόλησης / Κάρτα Εργασίας

Απολογιστικοί Υπολογισμοί - Σύνδεση 
με Ασφαλιστικό / Φορολογικό
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Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός Απασχόλησης → Εκ των προτέρων δήλωση για την προβλεπόμενη 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζόμενων, σε ότι αφορά Ωράριο απασχόλησης / Πρόγραμμα 
Εργασίας, Διάλειμμα, Λόγος μη απασχόλησης (π.χ. άδεια), Υπερεργασία, Υπερωρία. 

Παρακολούθηση Πραγματικής Απασχόλησης / Κάρτα Εργασίας → Παρακολούθηση σε πραγματικό ή 
σχεδόν πραγματικό χρόνο της τήρησης του προγραμματισμού απασχόλησης ή / και των ενδεχόμενων 
αποκλίσεων από αυτόν. 

Απολογιστικοί Υπολογισμοί - Σύνδεση με Ασφαλιστικό / Φορολογικό → Οριστικοποίηση δεδομένων 
πραγματικής απασχόλησης και υπολογισμός συγκεντρωτικών στοιχείων σε περίοδο αναφοράς (π.χ. 
μήνας) ώστε – μεταξύ άλλων – να ακολουθήσει μετασχηματισμός σε δεδομένα ασφαλιστικού και 
φορολογικού ενδιαφέροντος. 

Σήμερα το ΠΣ Εργάνη περιλαμβάνει την δήλωση του Προγραμματισμού Απασχόλησης για πάσης 
φύσεως εργασία (κανονική, υπερεργασία, υπερωρία) και των αλλαγών επί αυτού με εκ των προτέρων 
αναγγελία. Οι δηλώσεις ωραρίων και προγραμμάτων εργασίας γίνονται ηλεκτρονικά μεν αλλά με μη 
ψηφιακό τρόπο (ελεύθερο κείμενο, συνημμένο αρχείο PDF). Υπάρχει ήδη η υποδομή για την εφαρμογή 
της πλήρους ψηφιοποίησης του ωραρίου. Επίσης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόβλεψη για 
χαρακτηρισμό χρόνου μη εργασίας εντός του κανονικά εργάσιμου ωραρίου (π.χ. άδειες). Τέλος δεν 
παρακολουθείται από το σύστημα η πραγματική απασχόληση.  

Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη πρόκειται να καλυφθεί πλήρως το Βήμα 1 «Ψηφιακό Ωράριο» και μερικώς το Βήμα 2 
«Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός Απασχόλησης». 

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων δράσεων για την πλήρη κάλυψη 
του Βήματος 2 «Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός Απασχόλησης» αλλά και εξ’ ολοκλήρου του 
Βήματος 3 «Παρακολούθηση Πραγματικής Απασχόλησης / Κάρτα Εργασίας». 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι απαραίτητες εργασίες χωρίζονται στα παρακάτω 
Παραδοτέα: 

Π1 Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη 

Π2 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 

Π2.1 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π2.2 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π2.3 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π2.4 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για το Σύστημα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π3 Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π3.1 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης 
και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού. 

Π3.2 Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης 
απασχόλησης σταθερού ωραρίου στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής. 

Π3.3 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης. 
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Π3.4 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που 
αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 1η Φάση. 

Π4 Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π4.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης 
απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας. 

Π4.2 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που 
αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 2η Φάση. 

Π4.3 Ενσωμάτωση Δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ και κατασκευή σχετικών αναφορών, dashboards κτλ. 

Π5 Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π5.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη όλων των μορφών 
απασχόλησης. 

Π5.2 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης. 

Π6 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π6.1 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα Οργανογράμματος. 

Π6.2 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου 
εργαζόμενων. 

Π6.3 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων. 

Π6.4 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών 
προσωπικού. 

Π6.5 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης ωραρίων και 
προγραμμάτων εργασίας. 

Π7 Διαλειτουργικότητες  

Π7.1 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα 
Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης. 

Π7.2 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα 
Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές Απασχόλησης. 

Π8. Άδειες χρήσης για ήδη αναπτυγμένο Λογισμικό 

Π9 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης  

Π9.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Π9.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π9.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π9.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π10 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Π10.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 
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Π10.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Π10.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Π10.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Π11 Δράσεις ευαισθητοποίησης Πολιτών και Επιχειρήσεων – Δράσεις Δημοσιότητας  

Π11.1 Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας 

Π11.2 Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Π11.3 Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού 
και Ενημερωτικού Υλικού 

Π11.4 Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Στα παρακάτω Κεφάλαια αναλύονται περαιτέρω τα επιμέρους Παραδοτέα και Πακέτα Εργασίας. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου 

Εκπόνηση Επιχειρησιακής και Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης 

Στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη χαρτογράφησης υφιστάμενης κατάστασης και 
αποτύπωσης των επιχειρησιακών απαιτήσεων / αναγκών που υπάρχουν, για την δήλωση του 
προβλεπόμενου και την παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου εργασίας. Θα αφορά κυρίως σε 
καταγραφή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις της δήλωσης του 
προβλεπόμενου χρόνου εργασίας για όλες τις μορφές απασχόλησης (σταθερό ωράριο, βάρδιες, 
πρόγραμμα εργασίας κτλ) και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους (ευέλικτο ωράριο, 
σπαστό ωράριο, χρόνος διαλείμματος, προγραμματισμένες και μη απουσίες από την εργασία εντός του 
προβλεπόμενου ωραρίου, διευθέτηση χρόνου εργασίας κτλ). 

Στο πλαίσιο της μελέτης, θα πρέπει να διενεργηθεί μια εννοιολογική και «οντολογική» προσέγγιση για 
το τι σημαίνει στην πράξη πραγματικός χρόνος εργασίας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ και την Εργατική Νομοθεσία. Η μελέτη θα καταδείξει αν χρειάζεται εμπλουτισμός των 
υπαρχόντων δεδομένων που συλλέγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τους σκοπούς της πληρότητας του ορισμού 
και του αντικειμενικού υπολογισμού του πραγματικού χρόνου εργασίας.  

Η μελέτη θα καταλήγει σε συμπεράσματα για την ανάγκη θεσμικής και νομοθετικής θωράκισης του ως 
άνω ορισμού και του συνακόλουθου υπολογισμού του με βάση και το input που θα ληφθεί από τους 
βασικούς stakeholders, αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες και δυνατότητες. Η συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα νομοθέτησης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης, θα πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχώς ο τρόπος χειρισμού σε 
επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο των διαφορών που θα προκύπτουν από δηλώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων για τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι προβλέπεται να δοθεί 
δυνατότητα στη μία πλευρά να αμφισβητήσει στοιχεία που θα έχει υποβάλει η άλλη και αφορούν την 
μεταξύ του σχέση, είναι απαραίτητο να καθοριστεί με σαφήνεια το πλαίσιο διαχείρισης αυτών των 
περιπτώσεων και να προταθούν μέθοδοι και διαδικασίες οι οποίες θα κατοχυρωθούν θεσμικά και θα 
εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Επιπλέον, θα γίνει μελέτη εκτίμησης εξοικονόμησης εργατοωρών και κόστους για όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη (φορείς πολιτικής, διαχείρισης και επιχειρήσεις) του προτεινόμενου συστήματος, σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις το εν λόγω αντικείμενο θα πρέπει να 
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επικεντρωθεί στην προσδοκώμενη μείωση  του διοικητικού βάρους υποβολών πληροφορίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για την ανάδειξη της σχετικής Πράξης σε Best 
Practice δυνητικά σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το Μελετητικό Σκέλος του Έργου, θα πρέπει να εκπονηθεί από τον Ανάδοχο 
το παραδοτέο Π.1 «Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη», με τα εξής επιμέρους 
αντικείμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

➢ Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την δήλωση του προβλεπόμενου και την 
παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου εργασίας. 

➢ Στρατηγική και μεθοδολογία υπολογισμού του πραγματικού χρόνου εργασίας 

➢ Πρόταση οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας μηχανισμού Κάρτας Εργασίας 

➢ Καθορισμός πλαισίου διαχείρισης αμφισβητήσεων στοιχείων πραγματικού χρόνου εργασίας 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και υποβολή προτάσεων για μεθόδους και διαδικασίες 
διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων 

➢ Προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονικό υπολογισμό και την 
παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου εργασίας αλλά και την επίλυση διαφορών που 
προκύπτουν από αμφισβητήσεις εργοδοτών και εργαζομένων για δηλώσεις της άλλης πλευράς που 
αφορούν τον πραγματικό χρόνο εργασίας 

Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής - Ανάλυσης Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 

Λαμβάνοντας υπόψη και το πόρισμα του παραδοτέου Π1, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει το 
Παραδοτέο Π2, το οποίο αποτελεί την τεχνική Μελέτη Εφαρμογής. 

Η Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών κρίνεται απαραίτητο να 
επικαιροποιείται από τον Ανάδοχο αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου ή/και όποτε 
κρίνεται από την ΕΠΠΕ αναγκαίο, ώστε ανά πάσα στιγμή έως και την ολοκλήρωση να υπάρχει η ορθή 
και αναλυτική τεκμηρίωση όλου του έργου.  

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης της Ανάλυσης Απαιτήσεων θα προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο 
επακριβώς οι προτεραιότητες της υλοποίησης (ιεραρχημένοι και διακριτοί χρονισμοί και διάρθρωσή 
τους) λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των εμπλεκόμενων στο έργο Υπηρεσιών ώστε 
οι Υπηρεσίες να προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον.  

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΣΔΠΕ θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές 
παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου: 

Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 

Επικαιροποιημένη Ομάδα Έργου 

Σχέδιο Επικοινωνίας 

Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 

Διαχείριση Θεμάτων  

Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων 

Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 
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Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 

Διαχείριση Αλλαγών  

Διοικητική Πληροφόρηση. 

Καταγραφή, αξιολόγηση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα Λειτουργίας. 

Μοντελοποίηση διαδικασίας υλοποίησης / Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. Απαιτείται αναφορά 
στη σχετική μεθοδολογία (π.χ. Rational Unified Process, Agile,κλπ.) με την οποία θα είναι συμβατή η 
διαδικασία υλοποίησης των Υποσυστημάτων του Έργου. 

Οριστικοποίηση και ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου, 
αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της σύμβασης, της διακήρυξης και της προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου.  

Προσδιορισμός και προσαρμογή των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για 
την ορθή λειτουργία του συστήματος. Τήρηση ισχύοντος νομικού πλαισίου και πρόβλεψη για 
μελλοντικές αλλαγές διαδικασιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Φορέα Λειτουργίας. 

Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές 
προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση - προτεινόμενο σχεδιασμό. 

Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 

Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος. 

Μεθοδολογία υλοποίησης διαλειτουργικότητας. 

Οριστικοποίηση και αποσαφήνιση όλων των ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ όπως θα προσαρμοστεί κατά την ενσωμάτωση των νέων λειτουργιών που 
περιλαμβάνονται στο Έργο, όπως: 

Η τελική αρχιτεκτονική του 

Η ανάλυση απαιτήσεων όλων των νέων Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος (π.χ. 
διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού 
ελέγχου, διασυνδέσεις κλπ.). 

Οι απαιτήσεις χρηστών. Η συλλογή των απαιτήσεων χρηστών θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του 
Αναδόχου ακολουθώντας διαδικασία συνεντεύξεων με χρήστες που θα αντιπροσωπεύουν επαρκώς τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι οποίοι θα υποδειχτούν από τα αρμόδια στελέχη του Φορέα Λειτουργίας 
και θα βασιστεί στις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Προσδιορισμός κατηγοριών χρηστών και αναλυτική καταγραφή των ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε 
Λειτουργική Περιοχή ξεχωριστά. 

Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός των υποσυστημάτων του έργου, όπως διαγράμματα οντοτήτων – 
ροών (entity relationship diagrams), ρόλοι χρηστών, προβλήματα διασυνδέσεων εφαρμογών, χρήση 
πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων, κλπ. 

Στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου, συγκεκριμένα θέματα, εκτός των ανωτέρω θα 
εξειδικευτούν περαιτέρω, των οποίων το περιεχόμενο περιγράφεται στη συνέχεια. Τα θέματα αυτά 
είναι τα εξής: 

Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου 

Μελέτη Ασφάλειας  

Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων 

 



ΑΔΑ: 9ΓΚ246ΜΤΛΚ-424



 65/135 

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης του έργου η εν λόγω δράση χωρίζεται σε τέσσερις υποδράσεις, μία 
για κάθε βασικό αντικείμενο υλοποίησης, με την εκπόνηση της καθεμίας να προηγείται της υλοποίησης 
του αντίστοιχου αντικειμένου. Συγκεκριμένα, οι υποδράσεις είναι οι εξής: 

Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

 

Σενάρια Ελέγχου 

Τα σενάρια ελέγχου που θα προετοιμάσει ο Ανάδοχος θα συνοψίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, 
ανά διαδικασία και Λειτουργική Περιοχή, θα πρέπει να αντιστοιχίζονται με τις απαιτήσεις 
(requirements) της Ανάλυσης Απαιτήσεων και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
δοκιμαστικά δεδομένα (test data).  

Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να εξειδικευτεί κατά τη Φάση Φ2 με τίτλο «Τεχνική Σχεδίαση / 
Υλοποίηση» του Έργου. 

Η εφαρμογή των σεναρίων θα γίνεται με την εκτέλεση των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που 
αποτελούν επιμέρους λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι της λειτουργικότητας της κάθε λειτουργικής περιοχής.  

Οι Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases) θα καλύπτουν τη συμμόρφωσης με τις λειτουργικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτές θα εξειδικευτούν στην ανάλυση απαιτήσεων των 
συστημάτων στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου.  

Ο τρόπος παρουσίασης των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που αποτελούν επιμέρους 
λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της 
λειτουργικότητας της κάθε Λειτουργικής Περιοχής, θα είναι δομημένος και συστηματικός και θα 
ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλες τις Λειτουργικές περιοχές.  

Το πρότυπο αυτό αποτελείται από μία σειρά επεξηγηματικών πεδίων σε έναν πίνακα που είναι κοινός 
για όλες τις Περιπτώσεις Ελέγχου. Ο πίνακας και οι επεξηγήσεις των πεδίων απεικονίζονται παρακάτω: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κωδικός Test Case «Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για κάθε test case» 

 

Περιγραφή Test Case «Κείμενο που περιγράφει τη λειτουργία που εκτελεί το test Case» 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Απαιτήσεις συστήματος 
πριν την εκτέλεση του 
testcase 

«Ενέργειες που απαιτούνται στο σύστημα για την εκτέλεση του 
Σεναρίου που περιγράφεται. 

(π.χ. άνοιγμα αρχείου, εισαγωγή αρχείου)» 
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Δεδομένα εισόδου «Τιμές δεδομένων εισόδου που εκτελούν το test case και 
επαληθεύουν το επιτυχές αποτέλεσμα εξόδου.» 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ενέργειες εκτέλεσης Βήμα-βήμα (οδηγός χρήστη test case) 

1. Ανοίγω… 

2. Πληκτρολογώ στο πεδίο Χ τον Αριθμό 2800 

3. Πατάω το πλήκτρο εκτέλεση 

N. κτλ. 

 

Σε αυτό το σημείο θα παρατίθεται και σχετική εικόνα (printscreen) 
από την εφαρμογή με ενδεικτικό βελάκι που να σημειώνει το σημείο 
της οθόνης στο οποίο παρεμβαίνει ο χρήστης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

«Τιμές (αποτελέσματα πράξεων) 

Έγγραφα (Αποτελέσματα ενεργειών)» 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκτέλεσης των Περιπτώσεων Ελέγχου κρίνεται απαραίτητη η χρήση 
του εντύπου «Ημερολόγιο Ελέγχων», το οποίο παρατίθεται παρακάτω. Με τη χρήση του Ημερολογίου 
Ελέγχων καθίσταται εφικτή η τεκμηρίωση και ορθή διαχείριση των αποκλίσεων κατά τη φάση της 
εκτέλεσης των Σεναρίων Ελέγχου των συστημάτων. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

(TEST CASE EXECUTION) 

Χρήστης:  

Σύστημα:  

Ημερομηνία:  

Κωδικός Σεναρίου:  

 

Κωδικός Test 
Case 

Επιτυχία/ 

Αποτυχία 

 

Παρατηρήσεις 
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Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταγράφονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των περιπτώσεων ελέγχων. 
Κάθε περίπτωση ελέγχου χαρακτηρίζεται ως επιτυχής ή όχι. Για να θεωρηθεί μία περίπτωση ελέγχου 
αποτυχημένη θα πρέπει να έχει καταγραφεί γι’ αυτή ένα τουλάχιστον σφάλμα.  

Στο πεδίο παρατηρήσεις καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
σφάλματα, καταγράφεται περιληπτική περιγραφή τους στο πεδίο παρατηρήσεις, δίνεται αύξων 
αριθμός σφάλματος και διορθώνεται από τον ανάδοχο. Το σενάριο ελέγχου γίνεται αποδεκτό όταν δεν 
υπάρχουν σφάλματα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει στο παραδοτέο, το σύνολο των σεναρίων ελέγχου και 
συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεσή τους. Οι έλεγχοι, που 
θα περιγράφονται στο παραδοτέο δεν θα είναι δεσμευτικοί. Θα μπορούν να επεκταθούν, με την 
προσθήκη νέων, οι οποίοι όμως θα είναι σύμφωνοι με τις αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις που θα 
έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου. 

Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος 

Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Ασφάλειας που ακολουθείται στο G-Cloud, στο πλαίσιο 
της Μελέτης Ασφάλειας, θα πρέπει να προσδιορίσει την Πολιτική Ασφάλειας η οποία θα εφαρμοστεί 
καθώς και να εκπονήσει Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας του Συστήματος.  

Η Μελέτη Ασφάλειας, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και προδιαγραφές για την ασφάλεια του 
πληροφοριακού συστήματος, καθώς και για την προστασία και ακεραιότητα των δεδομένων της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να προδιαγραφούν όλα τα 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβασιμότητας των υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να προδιαγραφεί η κατάλληλη πολιτική, ώστε να εξασφαλιστούν τα παρακάτω: 

Ταυτοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας 
ανταλλαγής δεδομένων. 

Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. 

Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην υπόκεινται 
σε αλλοιώσεις. Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων είναι απαραίτητη η χρήση 
μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και αποτροπής 
επιθέσεων δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη 
καταστροφή δεδομένων, κλπ.). 

Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. Η πληροφορία θα 
διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι. Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας 
των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων, που είναι και το διεθνές de facto 
standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων. 

Διαθεσιμότητα (availability): το σύστημα και τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν απαιτείται. 

Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να αρνηθεί 
τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. 

Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να 
μπορούν να ελεγχθούν. 

Δυνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να 
μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. 

Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή 
τροποποίηση κάθε δεδομένου. 
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Ειδικότερα, η Μελέτη Ασφάλειας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Penetration Testing – Vulnerability Assessment: Έλεγχος του δικτύου από το Internet και από το 
εσωτερικό του Φορέα Λειτουργίας με τα δικαιώματα ενός απλού χρήστη, εντοπισμός των κενών 
ασφαλείας και των πιθανών σημείων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημιουργία αναλυτικής 
αναφοράς για τα προβλήματα ασφαλείας και τις προτάσεις για τη διόρθωσή τους. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στο hardening των διακομιστών και του λογισμικού που φιλοξενούν καθώς και στην 
αποτροπή επιθέσεων που βρίσκονται στη λίστα OWASP Top 10 όπως αυτή θα ισχύει κατά την περίοδο 
εκπόνησης της μελέτης. 

IT Structure Analysis, Risk Analysis, Security Plan, Security Policy: Ανάλυση του δικτύου και των 
συστημάτων και καθορισμός των υπηρεσιών που προσφέρονται, ανάλυση των κινδύνων που διατρέχει 
κάθε σύστημα, δημιουργία μελέτης ασφάλειας με προτάσεις για τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου, 
πρόταση πολιτικής ασφαλείας του δικτύου, Risk Management, Classification Management, δημιουργία 
δομών monitoring – auditing. 

Incident Response Planning: Δημιουργία Incident Response Team, καθορισμός ρόλων, σχεδιασμός 
αντίδρασης σε κάθε ενδεχόμενη απειλή. Μηχανισμός για αναφορά συμβάντων από χρήστες, ανάθεση 
σε τεχνικό μηχανογράφησης και καταγραφής του χειρισμού του συμβάντος. 

 

Υλοποίηση – Παραμετροποίηση 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του τεχνικού σκέλους του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις 
παρακάτω εργασίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με βάση τα αποτελέσματα της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής: 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης και της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού 

Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη, πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω δράσεις αναφορικά με την προϋπολογιστική 
παρακολούθηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας: 

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας / Ψηφιακό Ωράριο 

Η έννοια της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με τη λογική του ψηφιακού ωραρίου αφορά την δήλωση 
ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού μιας οποιασδήποτε επιχείρησης με δομημένο τρόπο. Το 
ψηφιακό ωράριο περιέχει τα εξής: 

Ωράριο απασχόλησης 

Υπερεργασία 

Υπερωρία 

Διάλειμμα 

Λόγος μη απασχόλησης 

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να συγκεντρωθούν όσα αντικείμενα αφορούν χρονικά όρια σε μια 
ενιαία δομή, με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

 

Νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου 

Δεδομένου ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την μελλοντική εφαρμογή του νέου θεσμού της κάρτας 
εργασίας με αξιοποίηση των λειτουργικών του ψηφιακού ωραρίου, γεγονός το οποίο αναμένεται να 
επιφέρει εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του όγκου των υποβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 
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δεδομένα του εντύπου του ψηφιακού ωραρίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Έτσι το εν λόγω έντυπο 
δεν δύναται να είναι πίνακας προσωπικού, αλλά νέου τύπου έντυπο με τα ελάχιστα στοιχεία εργοδότη, 
εργαζόμενου, ωραρίου και διασύνδεσης με ετήσιο πίνακα προσωπικού.  

Με το υπάρχον έντυπο Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου δηλώνονται στοιχεία μεταβολών ωραρίου, αλλά 
και στοιχεία μεταβολών εργασιακής σχέσης. Με την εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τα στοιχεία μεταβολών 
ωραρίου θα δηλώνονται με το νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου. 

Με το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου θα υποβάλλονται - πριν την πραγματοποίηση – στοιχεία 
ωραρίου, διαλείμματος, υπερεργασίας, υπερωρίας και λόγου μη απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια, όσο 
και σε εβδομαδιαία και επαναλαμβανόμενη βάση. Θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης πριν την έναρξη 
πραγματοποίησης, ενώ μετά την έναρξη πραγματοποίησης θα μπορεί να μεταβάλλεται μόνο το χρονικό 
σημείο της λήξης, που σε κάθε περίπτωση θα είναι μεταγενέστερο του χρόνου της αντίστοιχης 
υποβολής. 

 

Δήλωση Ωραρίου – Υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα 

Πριν την εφαρμογή της δήλωσης του ωραρίου και της υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα, θα 
διασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων ωρών απασχόλησης εντός νόμιμου ωραρίου 
και ωρών υπερεργασιακής απασχόλησης, τα οποία είναι απαραίτητα, τόσο για τη συνδρομή στην 
άσκηση του ελεγκτικού έργου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, όσο και για την εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων.  

 

Δήλωση ωραρίου και τροποποίησης αποδοχών 

Με τα υφιστάμενα έντυπα Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου και Ε4-Τροποποιητικός Αποδοχών 
δηλώνονται τα εξής στοιχεία εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης: i. Οικογενειακή κατάσταση, ii. 
Αριθμός τέκνων, iii. Ημ/νία πρόσληψης, iv. Κωδικός Ειδικότητας (ΣΤΕΠ-92), v. Ιδιότητα 
(υπάλληλος/εργατοτεχνίτης), vi. Σχέση εργασίας (Ορισμένου/Αορίστου), vii. Καθεστώς απασχόλησης 
(πλήρης/μερική), iix. Προϋπηρεσία (έτη), ix. Ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης στο ΟΑΕΔ (προαιρ.), 
x. Αριθ. Βιβλ. Εργασίας ανηλίκου (προαιρ.), xi. Αριθ. Άδειας εργασίας αλλοδαπού (προαιρ.), xii. Σύνολο 
μεικτών αποδοχών, xiii. Ωρομίσθιο, xiv. Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, xv. Ειδική περίπτωση (ΙΔΑΧ, 
ΙΔΟΧ, κ.α.) και xvi. Ημ/νία τροποποίησης αποδοχών. Τα ανωτέρω στοιχεία, αφενός δεν δύναται να 
ενσωματωθούν στο έντυπο του ψηφιακού ωραρίου και αφετέρου στις περιπτώσεις δανεισμού δεν θα 
υπάρχει τρόπος υποβολής τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δεδομένης της σχεδιαζόμενης κατάργησης των 
εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου και Ε4-Τροποποιητικός Αποδοχών. Ως λύση έχει προκριθεί η 
δήλωση των παραπάνω στοιχείων με το προτεινόμενο νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων 
Εργασιακής Κατάστασης, έτσι ώστε σε αυτό να συμπεριληφθούν το σύνολο των δεδομένων του Ε4-
Τροποποιητικού Αποδοχών και το μέρος των στοιχείων του Ε4-Συμπληρωματικού Ωραρίου που 
αφορούν δεδομένα εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης. 

 

 

 

Δήλωση Υπερωρίας 

Στο υφιστάμενο έντυπο Ε8 μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων υπερωριακής απασχόλησης για κάθε 
εργαζόμενο είναι τα: i. Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ήμερη ή 6-ήμερη), ii. Αιτιολογία (λίστα με δέκα 
επιλογές) και iii. Ειδικότητα (κωδικός κατά ΣΤΕΠ-92). Στο νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων 
Εργασιακής Κατάστασης θα ενσωματωθούν μόνο τα στοιχεία που αφορούν αυτή καθαυτή την 
πραγματοποίηση της υπερωρίας (ώρα από – έως και αιτιολογία) ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από 
το επίσης νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Κατάστασης. 
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Δήλωση Λόγου Μη Απασχόλησης 

Δήλωση Κανονικής Άδειας 

Δεδομένης της κατάργησης του Ε11 και με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας εξαγωγής στοιχείων 
Κανονικής Άδειας, τόσο για τη συνδρομή στην άσκηση του ελεγκτικού έργου από τους επιθεωρητές 
του ΣΕΠΕ, όσο και για λόγους στατιστικής επεξεργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η υποβολή της με 
το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου, κάτι που επί του παρόντος δεν υφίσταται ως νομική υποχρέωση. 

Στο υφιστάμενο έντυπο Ε11 μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων κανονικής άδειας για κάθε εργαζόμενο 
είναι τα: i. Ημερομηνία πρόσληψης, ii. Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας, iii. Αριθμός 
ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε, iv. Αποδοχές αδείας και v. Αποδοχές επιδόματος αδείας. 
Μετά την κατάργηση του Ε11 μόνο όσα στοιχεία από αυτά αφορούν αυτή καθαυτή τη χορήγηση τις 
άδειας (Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας, Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που 
χορηγήθηκε) θα ενσωματωθούν στο έντυπο του ψηφιακού ωραρίου. 

Δήλωση λοιπών λόγων μη απασχόλησης 

Για τη διασφάλιση της δυνατότητας εξαγωγής στοιχείων Λοιπών Λόγων Μη Απασχόλησης (Ασθένεια, 
Μητρότητα, Εκπαίδευση κ.α.), θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η υποβολή τους με το έντυπο του 
ψηφιακού ωραρίου, κάτι που επί του παρόντος δεν υφίσταται ως νομική υποχρέωση. 

 

Δήλωση Διαλείμματος 

Το διάλειμμα θα δηλώνεται μόνο ως διάρκεια στο έντυπο του ψηφιακού ωραρίου. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω και με δεδομένο ότι στο σύστημα θα υποβάλλονται τα έντυπα ψηφιακού 
ωραρίου με τον τρόπο που περιγράφεται, θα πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος έργου να 
κατασκευασθεί μηχανισμός ο οποίος θα επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία και θα δημιουργεί 
δευτερογενή δεδομένα διαστημάτων απασχόλησης με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ζητούμενος μηχανισμός θα πρέπει κατόπιν της κατάλληλης επεξεργασίας μέσω 
αλγορίθμου ο οποίος θα προσδιοριστεί αναλυτικά στην μελέτη εφαρμογής, να μετατρέπει τα στοιχεία 
των υποβολών του ψηφιακού ωραρίου σε μορφή κατάλληλη ώστε να αποθηκεύονται σε μια νέα 
οντότητα η οποία θα προστεθεί στο σύστημα και θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα 
παρακάτω στοιχεία: 

ΑΦΜ Εργοδότη 

ΑΦΜ Εργαζόμενου 

Ημέρα προβλεπόμενης έναρξης διαστήματος 

Ώρα προβλεπόμενης έναρξης διαστήματος 

Ημέρα προβλεπόμενης λήξης διαστήματος 

Ώρα προβλεπόμενης λήξης διαστήματος 

Χαρακτηρισμός διαστήματος 

Σκοπός της οντότητας αυτής είναι να αποτυπώνει σε μορφή χρονικών διαστημάτων την προβλεπόμενη 
διάρκεια εργασίας των εργαζόμενων ή την απουσία από αυτή εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, με 
τον κατάλληλο χαρακτηρισμό. 

Ο χαρακτηρισμός θα έχει δύο σκέλη, το πρώτο θα προσδιορίζει κατά πόσον πρόκειται για παρουσία 
(όχι απαραίτητα φυσική) στην εργασία ή απουσία από αυτήν και ο δεύτερος θα εξειδικεύει τον τύπο 
της εργασίας ή της απουσίας. Παραδείγματα χαρακτηρισμού αποτελούν τα παρακάτω: 

Εργασία 

Κανονική εργασία 
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Υπερεργασία 

Υπερωρία 

Απουσία 

Άδεια συγκεκριμένου τύπου 

Διάλειμμα 

Οι πιθανές τιμές που θα μπορεί να λαμβάνει ο χαρακτηρισμός των διαστημάτων για όλες τις 
περιπτώσεις θα καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής. 

Επισημαίνεται ότι τα διαστήματα θα αφορούν εν γένει συγκεκριμένη ημέρα αναφοράς, η οποία θα 
είναι αυτή που θα προσδιορίζεται στο πεδίο «Ημέρα προβλεπόμενης έναρξης διαστήματος». Ο λόγος 
για τον οποίο περιλαμβάνεται τόσο η ημέρα έναρξης όσο και η ημέρα λήξης στην νέα οντότητα των 
διαστημάτων είναι για να καλύψει περιπτώσεις όπου το προβλεπόμενο ωράριο ενός εργαζόμενου για 
κάποια μέρα ξεκινάει τη μέρα αυτή και ολοκληρώνεται την επόμενη (π.χ. ωράριο 22:00 – 04:00). 

Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης 
απασχόλησης σταθερού ωραρίου στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής 

Έχοντας διαμορφώσει όπως προαναφέρθηκε την υποδομή για την μετατροπή σε διαστήματα 
«παρουσίας» στην εργασία και «απουσίας» από αυτήν, σε επίπεδο προδήλωσης, με βάση της 
δηλώσεις ψηφιακού ωραρίου, θα πρέπει να κατασκευαστεί στη συνέχεια ο μηχανισμός για την 
εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας, ο οποίος έχει ως στόχο την δημιουργία μιας αντίστοιχης οντότητας η 
οποία όμως θα αφορά τον πραγματικό χρόνο εργασίας. 

Επισημαίνονται τα κάτωθι σημαντικά σημεία σε ότι αφορά την έννοια και την επιχειρησιακή 
αρχιτεκτονική της Κάρτας Εργασίας: 

Δεν πρόκειται για φυσικό μέσο αλλά για έννοια που συνειρμικά παραπέμπει στην σήμανση από 
πλευράς του εργαζόμενου της έναρξης και της λήξης των διαστημάτων απασχόλησής του στο πλαίσιο 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Στην πράξη πρόκειται για ένα μηχανισμό λογισμικού που θα 
ενσωματωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας 
(το λεγόμενο σύστημα Ωρομέτρησης ή Ωροσήμανσης / Time & Attendance), σε πολλές περιπτώσεις σε 
συνδυασμό με σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στους χώρους της επιχείρησης (Access Control). Τα 
συστήματα αυτά ποικίλλουν ως προς τις υποδομές που χρησιμοποιούν, τόσο σε υλικό όσο και σε 
λογισμικό, αλλά και ως προς τις μεθόδους που ακολουθούν για την παραμετροποίηση και υπολογισμό 
του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση για την Κάρτα Εργασίας 
οφείλει να σεβαστεί την υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει σημαντικά σε 
τέτοια συστήματα. 

Στόχος της Κάρτας Εργασίας δεν είναι να αντικαταστήσει / υποκαταστήσει τα συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων (ή να εισάγει τέτοια σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν) αλλά να διαμορφώσει 
συνθήκες αφενός μειωμένου διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και αφετέρου ασφάλειας και 
διαφάνειας για τους εργαζόμενους σε ότι αφορά τα δηλωθέντα στοιχεία χρόνου απασχόλησής τους 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι του μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας 
θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

Επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν καθολικά ή για υποσύνολο των εργαζομένων τους σύστημα 
ωρομέτρησης ανεξαρτήτως μέσου σήμανσης (συνήθως θα είναι κάρτα αλλά δεν είναι απαραίτητο) θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ειδική διεπαφή που θα αναπτυχθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ώστε τα 
δεδομένα της ωρομέτρησης, να ενημερώνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Επιχειρήσεις οι οποίες α) δεν εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης, β) εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα για 

υποσύνολο του προσωπικού τους, ή γ) εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα αλλά δεν έχουν την τεχνική 

δυνατότητα διασύνδεσης αυτού με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
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αναλυτικά το προσωπικό που δεν κάνει χρήση συστήματος ωρομέτρησης διασυνδεδεμένης με το ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ και επομένως δεν θα είναι σε θέση η επιχείρηση να υποβάλει στοιχεία πραγματικής 

απασχόλησης για το εν λόγω προσωπικό. 

Το προσωπικό αυτό, θα έχει την δυνατότητα (πιθανόν και υποχρέωση, θα εξετασθεί στο μελετητικό 
σκέλος του έργου), να δηλώνει απευθείας είτε γεγονότα έναρξης - λήξης εργασιακού χρόνου είτε μόνο 
αποκλίσεις πάσης φύσεως απασχόλησής του σε σχέση με τα προδηλωμένα από τους εργοδότες 
διαστήματα. Αυτό θα γίνεται και πάλι μέσω των καναλιών που προαναφέρθηκαν, δηλαδή τη web 
εφαρμογή και το myErgani mobile app, με πολύ πιο πρόσφορο μέσο προφανώς την εφαρμογή για 
κινητές συσκευές. 

Η εν λόγω δυνατότητα θα υφίσταται και για τους εργαζόμενους που η επιχείρηση δηλώνει στοιχεία 
πραγματικής απασχόλησης, για σκοπούς διασταύρωσης και στοχευμένου ελέγχου επί διαφορών που 
προκύπτουν. 

Οι εν λόγω δηλώσεις των εργαζομένων θα είναι διαθέσιμες στους εργοδότες τους σε άμεσο χρόνο, 
μέσω του περιβάλλοντος πρόσβασης των εργοδοτών στον ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με ειδική σήμανση και σχετικές 
ειδοποιήσεις εφόσον αποκλίνουν από τα αρχικώς προδηλωθέντα από τους εργοδότες στοιχεία και 
ειδικά όταν επιφέρουν διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα (π.χ. περισσότερες ώρες εργασίας / 
υπερωρίας). Θα δίνεται η δυνατότητα αμφισβήτησης αυτών των υποβολών των εργαζόμενων από τους 
εργοδότες μέσω ειδικής λειτουργίας του συστήματος (ο επιχειρησιακός χειρισμός των αμφισβητήσεων 
θα καθοριστεί στο μελετητικό σκέλος του έργου). 

Θα πρέπει να ορίζεται παραμετρικά στο σύστημα διάστημα μέσα στο οποίο δύναται η μία πλευρά να 
αμφισβητήσει δηλώσεις της άλλης μέσω των διαδικασιών που προαναφέρθηκαν, κατόπιν του οποίου 
θα οριστικοποιούνται (από λειτουργικής τουλάχιστον άποψης) τα δεδομένα και θα προχωρούν οι 
υπολογισμοί περιόδων και η παραγωγή των δευτερογενών δεδομένων και συνόλων που απαιτούνται. 
Στο μελετητικό σκέλος του έργου θα καθοριστεί για το κατά πόσο κατά την οριστικοποίηση, σε 
περίπτωση ανοιχτών αμφισβητήσεων θα λαμβάνεται υπόψη η εκδοχή του εργοδότη ή του 
εργαζόμενου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο εργασίας θα υποβάλλονται 
δεδομένα τόσο από εργοδότες όσο και από εργαζόμενους, όπου σε κάποιες περιπτώσεις θα υφίσταται 
μόνο η μία από τις δύο κατηγορίες, ενώ δυνητικά σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχουν και οι δύο. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση εδώ, η οποία θα οριστικοποιηθεί στο μελετητικό σκέλος του έργου, είναι η 
εξής: 

Για τους εργαζόμενους για τους οποίους μια επιχείρηση έχει δηλώσει ότι παρακολουθούνται από 
σύστημα ωρομέτρησης, θα υπάρχει υποχρεωτικά δήλωση του εργοδότη για τον πραγματικό χρόνο 
εργασίας (με περιθώριο π.χ. μιας εβδομάδας, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα δεδομένα εντός της 
επιχείρησης) και προαιρετικά δηλώσεις και των εργαζόμενων (σε πραγματικό χρόνο). Προτεραιότητα 
στους υπολογισμούς θα λαμβάνουν τα δεδομένα που θα υποβάλλονται από τους εργοδότες με τα 
δεδομένα που προέρχονται από εργαζόμενους να υφίστανται για λόγους διασταύρωσης και 
στοχευμένου ελέγχου μόνο σε περίπτωση αμφισβήτησης / διαφοράς. 

Για τους εργαζόμενου για τους οποίος μια επιχείρηση έχει δηλώσει ότι δεν παρακολουθούνται από 
σύστημα ωρομέτρησης, θα υπάρχει μόνο δήλωση του εργαζόμενου. Θα εξετασθεί στο μελετητικό 
σκέλος του έργου αν αυτό θα αποτελεί για τους εργαζόμενους υποχρέωση ή απλά δυνατότητα. 

Στην μελέτη εφαρμογής της παρούσας φάσης θα έχουν καθοριστεί τα απαραίτητα προσδιοριστικά 
στοιχεία που θα καθιστούν δυνατό τον χαρακτηρισμό των διαστημάτων σε σχέση με την πραγματική 
απεικόνιση της απασχόλησης για την πλήρη 5μερη απασχόληση σταθερού ωραρίου. Σε περίπτωση 
αναγνώρισης προσδιοριστικών στοιχείων που δεν καλύπτεται η παρακολούθησή τους από τις 
υπόλοιπες διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες 
ώστε η κάλυψή τους να ενσωματωθεί στις σχετικές διαδικασίες. 
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Σε κάθε περίπτωση, σε συνέχεια της προαναφερθείσας συλλογής στοιχείων, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μηχανισμός, ο οποίος θα επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά με σκοπό τη δημιουργία 
διαστημάτων πραγματικής εργασίας και απουσίας από αυτήν, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου 
μηχανισμού για τα προδηλωθέντα στοιχεία απασχόλησης που αναφέρθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ζητούμενος μηχανισμός θα πρέπει κατόπιν της κατάλληλης επεξεργασίας μέσω 
αλγορίθμου ο οποίος θα προσδιοριστεί αναλυτικά στην μελέτη εφαρμογής, να μετατρέπει τα στοιχεία 
των υποβολών στοιχείων πραγματικής εργασίας σε μορφή κατάλληλη ώστε να αποθηκεύονται σε μια 
νέα οντότητα η οποία θα προστεθεί στο σύστημα και θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
τα παρακάτω στοιχεία: 

ΑΦΜ Εργοδότη 

ΑΦΜ Εργαζόμενου 

Ημέρα πραγματικής έναρξης διαστήματος 

Ώρα πραγματικής έναρξης διαστήματος 

Ημέρα πραγματικής λήξης διαστήματος 

Ώρα πραγματικής λήξης διαστήματος 

Χαρακτηρισμός διαστήματος 

Σκοπός της οντότητας αυτής είναι να αποτυπώνει σε μορφή χρονικών διαστημάτων την πραγματική 
διάρκεια εργασίας των εργαζόμενων ή την απουσία από αυτή εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, με 
τον κατάλληλο χαρακτηρισμό. 

Σε ότι αφορά την πρώτη φάση του έργου, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά 
συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας, με τα εξής κριτήρια: 

Συγκεκριμένοι κλάδοι της αγοράς (π.χ. χρηματοοικονομικός τομέας, λιανικό εμπόριο μεγάλης 

κλίμακας) 

Εργαζόμενοι πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο 

Επιχειρήσεις που για την προαναφερθείσα κατηγορία εργαζόμενων εφαρμόζουν συνολικά σύστημα 

ωρομέτρησης 

Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση δεν θα ενεργοποιηθούν οι δηλώσεις των εργαζόμενων, οι οποίες 
όπως προαναφέρθηκε έχουν επικουρικό χαρακτήρα για τις περιπτώσεις που υφίστανται συστήματα 
ωρομέτρησης, κριτήριο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την φάση αυτή. 

Επομένως το βασικό αντικείμενο της πρώτης φάσης θα είναι η αποκατάσταση δυνατότητας υποβολής 
στοιχείων στους εργοδότες για τα πραγματικά διαστήματα εργασίας (αλλά και απουσίας από αυτή 
εντός του εργάσιμου ωραρίου), των εργαζόμενων πλήρους 5μερης απασχόλησης και σταθερού 
ωραρίου και η αντιπαραβολή αυτών με τα αντίστοιχα προδηλωθέντα στοιχεία, ώστε να εντοπίζονται 
τυχόν αποκλίσεις. 

 

Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των 
Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης 

Όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί κατάλληλη προγραμματιστική 
διεπαφή (API) η οποία θα διατεθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 
ωρομέτρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή εκ μέρους τους με πλήρως αυτοματοποιημένο και 
δομημένο τρόπο των στοιχείων πραγματικής απασχόλησης των υπαλλήλων τους.  

Για την συγκεκριμένη φάση, το API θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά την κατηγορία υπαλλήλων 
πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο και θα εφαρμοστεί πιλοτικά μόνο στους κλάδους 
αναφοράς που θα αποφασιστούν στη μελέτη εφαρμογής. 
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Η βασική λειτουργία του API θα πρέπει να είναι η υποβολή των διαστημάτων πραγματικής 
απασχόλησης των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Κάρτας Εργασίας, η οποία θα 
περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω στοιχεία: 

ΑΦΜ Εργοδότη 

ΑΦΜ Εργαζόμενου 

Ημέρα πραγματικής έναρξης διαστήματος 

Ώρα πραγματικής έναρξης διαστήματος 

Ημέρα πραγματικής λήξης διαστήματος 

Ώρα πραγματικής λήξης διαστήματος 

Χαρακτηρισμός διαστήματος 

Ο χαρακτηρισμός θα έχει δύο σκέλη, το πρώτο θα προσδιορίζει κατά πόσον πρόκειται για παρουσία 
(όχι απαραίτητα φυσική) στην εργασία ή απουσία από αυτήν και ο δεύτερος θα εξειδικεύει τον τύπο 
της εργασίας ή της απουσίας. Παραδείγματα χαρακτηρισμού αποτελούν τα παρακάτω: 

Εργασία 

Κανονική εργασία 

Υπερεργασία 

Υπερωρία 

Απουσία 

Άδεια συγκεκριμένου τύπου 

Διάλειμμα 

Οι πιθανές τιμές που θα μπορεί να λαμβάνει ο χαρακτηρισμός των διαστημάτων για όλες τις 
περιπτώσεις θα καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής και με βάση αυτό θα καταρτιστούν συγκεκριμένες 
κοινές λίστες τιμών οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται από όλα τα συστήματα που 
θα καταναλώνουν τις σχετικές δικτυακές υπηρεσίες του νέου API. 

Επίσης θα εξετασθεί το ενδεχόμενο μέσω του API να γίνεται και η δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της ένταξης 
και απένταξης εργαζόμενων μιας επιχείρησης από το καθεστώς της αποστολής στοιχείων Κάρτας 
Εργασίας μέσω διασύνδεσης με το σύστημα ωρομέτρησης της επιχείρησης, με συγκεκριμένη έναρξη 
ισχύος και για τα δύο γεγονότα. 

Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν 
την Κάρτα Εργασίας – 1η Φάση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
το έργο «Αναβαθμισμένη πρόσβαση εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ λόγω των ειδικών συνθηκών της 
υγειονομικής κρίσης», το οποίο θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω αντικειμένων 
συνοπτικά και το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της παρούσας δράσης: 

Αναβάθμιση, βελτίωση και εμπλουτισμός της πρόσβασης των εργαζόμενων σε πληροφορίες και 

δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης employees.yeka.gr – 

my Ergani web app. 

Κατασκευή και διάθεση εφαρμογής για κινητές συσκευές android – my Ergani mobile app – μέσω της 

οποίας οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση και προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και 

δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν. 

Ακολούθως παρουσιάζεται αναλυτικότερα το αντικείμενο του εν λόγω έργου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 
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Οι βασικοί στόχοι του έργου, σε σχέση με την καλύτερη και αμεσότερη εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση 
των εργαζόμενων με ηλεκτρονικά μέσα σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, είναι οι εξής: 

Όλη η πληροφορία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμενους μέσω 

εφαρμογών διαδικτύου και κινητών συσκευών 

Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

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

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

Εκσυγχρονισμός του τρόπου αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων με το Υπουργείο Εργασίας 

 

Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται οι προδιαγραφές για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. 

 

Αναβάθμιση, βελτίωση και εμπλουτισμός του myErgani web app 

Σήμερα διατίθενται δύο πλατφόρμες για τους εργαζόμενους σε ότι αφορά δεδομένα και υπηρεσίες του 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ως εξής: 

employees.yeka.gr: Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί από τους εργοδότες τους και τους αφορούν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 

τύποι στοιχείων στους οποίους έχουν πρόσβαση: 

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους 

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας 

Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). 

Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος / Αρχικός / Ετήσιος Συμπληρωματικός / 

Συμπληρωματικός Ωραρίου / Τροποποιητικός Αποδοχών). 

Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 

Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). 

Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. 

Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. 

Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας. 

Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. 

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία 

E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς 

χαρακτήρα. 

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου 

από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή 

προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. 

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από 

συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης 

συνδυαζόμενα με κατάρτιση. 
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E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας. 

Ε3.5:Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών. 

supportemployees.yeka.gr: Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν δηλώσεις και στοιχεία που αφορούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο (κυρίως) της 

υγειονομικής κρίσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 – Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας. 

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών. 

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης 

(Τουρισμού). 

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών, 

τουριστικών συνοδών εργαζομένων του τουριστικού κλάδου, χειμερινά τουριστικά καταλύματα και 

χιονοδρομικά κέντρα. 

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις 

φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και του 

σεισμού στη Σάμο. 

Υπεύθυνες Δηλώσεις Covid-19 Test. 

Υπεύθυνες Δηλώσεις Covid-19 Test έπειτα από θετικό αποτέλεσμα Self Test. 

 

Στόχος του εν λόγω προς εκτέλεση έργου (το οποίο είναι ανεξάρτητο από το παρόν) είναι οι εν λόγω 
πλατφόρμες καταρχάς να ενοποιηθούν ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει ένα σημείο αναφοράς σε 
σχέση με τα δεδομένα και τις πληροφορίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τον αφορούν. Κατά δεύτερον, πρόκειται 
να αναβαθμιστεί το περιβάλλον και ο τρόπος διάδρασης με το χρήστη (user interface) και η γενικότερη 
εμπειρία του χρήστη (user experience) ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, 
στα πρότυπα της κεντρικής κυβερνητικής πύλης gov.gr. 

Τέλος πρόκειται να εμπλουτιστεί η πληροφορία που διατίθεται με όλα τα στοιχεία που αφορούν 
εργαζόμενους και σήμερα δεν είναι διαθέσιμα, με κυριότερο τα στοιχεία πληρωμών από όλα τα 
έκτακτα μέτρα στήριξης που έχουν μέχρι σήμερα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και 
των φυσικών καταστροφών. 

 

 

Κατασκευή και διάθεση του myErgani mobile app 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης δράσης εν λόγω του προς εκτέλεση έργου είναι να αποκτήσει ο 
εργαζόμενος ένα σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης το οποίο συνδυάζει α) τις δυνατότητες του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για ανάκτηση πληροφορίας με β) μια mobile εφαρμογή υψηλού επιπέδου 
εμπειρίας χρήστης (User Experience, UX). 

Οι δυνατότητες ενημέρωσης που αποκτά ο εργαζόμενος ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

Διάθεση πληροφορίας: Ο εργαζόμενος μπορεί να δει εύκολα και γρήγορα τα στοιχεία που υπάρχουν 

καταχωρημένα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ υπό μορφή χρονολογίου με κατάλληλη ομαδοποίηση και 

δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης (Εικόνα 1). 
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Προσωποποίηση πληροφορίας: Επιπλέον ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε ένα προσωποποιημένο 

χρονολόγιο, το οποίο αποτυπώνει τα στοιχεία που είναι πιο άμεσα χρήσιμα για τον τύπο εργασίας του 

και την τρέχουσα χρονική περίοδο. Το χρονολόγιο βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες του 

εργαζόμενου (User-Centric Design) δίνοντας την πληροφορίας με τον τρόπο και την ορολογία που είναι 

κατάλληλη για εύκολη κατανόηση και παρακολούθηση. 

Push Notifications: Ο εργαζόμενος λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του μέσω της εφαρμογής, με το οποίο 

ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τον 

αφορούν. Επιπλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει με αυτό τον τρόπο και σχετικές υπενθυμίσεις, 

καθώς και ανακοινώσεις που προωθούνται από τους διαχειριστές του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Εικόνα 1: Ενδεικτικές οθόνες για τη διάθεση της πληροφορίας του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 

 

Ακολούθως παρατίθεται ένας βασικός κατακερματισμός των αντικειμένων που θα περιλαμβάνονται 
στα στοιχεία διάθεσης στους εργαζόμενους μέσω του mobile app: 

Πληροφόρηση 

Σχέσεις Εργασίας 

Τρέχουσα – Τρέχουσες 

Προηγούμενες 

Κινήσεις – Έντυπα 

Κινήσεις – Έντυπα συνδεδεμένα με σχέση Εργασίας – Εργοδότη 

Κινήσεις – Έντυπα μη συνδεδεμένα με Σχέση Εργασίας Εργοδότη 

Πληρωμές 

Γενικές Ανακοινώσεις 

Push Notifications 

Προσωποποιημένες 

Υποβολή δηλώσεων εργοδοτών που τον / την αφορά 
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Διεκπεραίωση πληρωμής μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 

Μη Προσωποποιημένες 

Άμεση Ειδοποίηση στην κινητή συσκευή για επιλεγμένα γεγονότα 

Σε ότι αφορά τις βασικές οντότητες που θα περιλαμβάνει το mobile app, παρουσιάζονται ακολούθως 
τα στοιχεία ταυτοποίησης και διάθεσης που προτείνεται να αξιοποιηθούν: 

 

Σχέσεις Εργασίας 

Κλειδιά 

Εργοδότης 

Εργαζόμενος 

Χαρακτηριστικά 

Ημ/νια Από – Έως 

Καθεστώς 

Σχέση 

Ώρες 

Ωράριο 

Αμοιβή 

 

Κινήσεις – Έντυπα 

Κινήσεις – Έντυπα συνδεδεμένα με σχέση Εργασίας – Εργοδότη 

Κινήσεις – Έντυπα Μη συνδεδεμένα με Σχέση Εργασίας Εργοδότη Χαρακτηριστικά 

Συνδέονται ή όχι με Εργοδότη – Εργαζόμενο (Από τις εργασιακές σχέσεις) 

Τύπος Εντύπου – Κίνησης 

Τίτλος 

Ημ/νια Υποβολής 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

PDF αρχείο που παράγεται δυναμικά 

 

Γενικές Ανακοινώσεις 

Χαρακτηριστικά: 

Τίτλος 

Ημνία 

Κωδικός 

Κατηγορίες 

Short description (html) 

Long description (html) 
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Link στο online 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΈΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου και ειδικότερα στην 1η Φάση εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας, θα 
πρέπει να υλοποιηθούν οι εξής προσαρμογές και επεκτάσεις στις προαναφερθείσες εφαρμογές 
πρόσβασης των εργαζόμενων στα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν (myErgani web & mobile 
applications): 

Δεδομένου ότι η δήλωση της προγραμματισμένης πάσης φύσεως απασχόλησης από τους Εργοδότες 
για τους εργαζομένους τους, θα γίνεται πλέον με την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση που θα 
προσδώσει στις εν λόγω δηλώσεις η θέσπιση του Ψηφιακού Ωραρίου και Οργάνωσης Εργασίας όπως 
αναλύθηκαν στα προηγούμενα, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα και ο τρόπος διάθεσης και 
εμφάνισης αυτών στις δύο εφαρμογές. 

Τα δεδομένα πραγματικής απασχόλησης που θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις 
για το προσωπικό τους για το οποίο εφαρμόζεται σύστημα ωρομέτρησης, σύμφωνα με τα όσα 
προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και στους εργαζόμενους (στον καθένα αυτά που τον 
αφορούν) μέσω των δύο εφαρμογών και να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους αμφισβήτησης 
τους, μέσω ειδικών λειτουργιών των εφαρμογών αυτών (ο επιχειρησιακός χειρισμός των 
αμφισβητήσεων θα καθοριστεί στο μελετητικό σκέλος του έργου). 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσθήκες που θα γίνουν θα πρέπει να εξετασθούν και ως προς τις ανάγκες 
εμπλουτισμού του μηχανισμού των ειδοποιήσεων (push notifications) του Mobile App. 

 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση  

Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης απασχόλησης 
σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας 

Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας 
Εργασίας, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και 
απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλουν 
εργοδότες και εργαζόμενοι. 

Συγκεκριμένα στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της 
αγοράς εργασίας ως εξής: 

Όλοι κλάδοι της αγοράς 

Εργαζόμενοι πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο 

Επομένως οι δύο άξονες της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλους τους κλάδους και η κάλυψη των 
επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν – καθόλου η συνολικά – σύστημα ωρομέτρησης. 

Σε ότι αφορά το τελευταίο, θα πρέπει στη φάση αυτή να δοθεί η δυνατότητα υποβολής στοιχείων 
πραγματικής απασχόλησης και στους εργαζόμενους. Αυτό θα καλύψει τόσο τις περιπτώσεις που ο 
εργοδότης δεν χρησιμοποιεί – τουλάχιστον για υποσύνολο των εργαζομένων του – σύστημα 
ωρομέτρησης στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν την βασική 
πληροφορία παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, όσο και τις περιπτώσεις 
εργαζόμενων που παρακολουθούνται από σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη στις οποίες τα 
στοιχεία που υποβάλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν δευτερεύουσα / επικουρική πληροφορία. 

Αναλυτικότερα, για να υποστηριχθεί η δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρησης και διαχείρισης 
στοιχείων πραγματικής απασχόλησης που υποβάλλονται από εργοδότες και εργαζόμενους, ακόμα και 
για την ίδια ημέρα, θα πρέπει η δομή αποθήκευσης διαστημάτων πραγματικής απασχόλησης η οποία 
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περιγράφηκε στις απαιτήσεις της 1ης φάσης και η οποία δημιουργείται από τα στοιχεία που 
υποβάλλουν οι εργοδότες, να μετατραπεί ως εξής: 

ΑΦΜ Εργοδότη 

ΑΦΜ Εργαζόμενου 

Ημέρα πραγματικής έναρξης διαστήματος – υποβολή από εργοδότη 

Ώρα πραγματικής έναρξης διαστήματος – υποβολή από εργοδότη 

Ημέρα πραγματικής λήξης διαστήματος – υποβολή από εργοδότη 

Ώρα πραγματικής λήξης διαστήματος – υποβολή από εργοδότη 

Χαρακτηρισμός διαστήματος 

Επιπροσθέτως, θα προστεθεί μια νέα δομή, τα δεδομένα της οποίας θα προκύπτουν από τις υποβολές 
των εργαζομένων και η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία: 
ΑΦΜ Εργοδότη 

ΑΦΜ Εργαζόμενου 

Ένδειξη ένταξης σε σύστημα ωρομέτρησης για την ημέρα αναφοράς 

Ημέρα πραγματικής έναρξης διαστήματος – υποβολή από εργαζόμενο 

Ώρα πραγματικής έναρξης διαστήματος – υποβολή από εργαζόμενο 

Ημέρα πραγματικής λήξης διαστήματος – υποβολή από εργαζόμενο 

Ώρα πραγματικής λήξης διαστήματος – υποβολή από εργαζόμενο 

Χαρακτηρισμός διαστήματος 

Το πεδίο «Ένδειξη ένταξης σε σύστημα ωρομέτρησης για την ημέρα αναφοράς» απαιτείται ώστε να 
είναι γνωστό το κατά πόσον τα στοιχεία που υποβάλει ο εργαζόμενος θα θεωρηθούν ως βασικά ή 
επικουρικά στοιχεία για την ημέρα αναφοράς, με βάση τη λογική που έχει αναλυθεί παραπάνω. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, για κάθε ζευγάρι εργοδότη – εργαζόμενου θα υπάρχει για κάθε μέρα 
αναφοράς το σύνολο της πληροφορίας που αφορά τον προβλεπόμενο και τον πραγματικό χρόνο 
εργασίας με τη μορφή διαστημάτων, με τον δεύτερο σε κάποιες περιπτώσεις να διατίθεται τόσο από 
υποβολές του εργοδότη, όσο και του εργαζόμενου, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα σετ στοιχείων από 
αυτά θεωρείται ως κύριο και το οποίο θα χρησιμοποιείται σε πάσης φύσεως υπολογισμούς απαιτείται 
να συμμετέχουν τα στοιχεία του πραγματικού χρόνου εργασίας. 

Τέλος, θα προστεθεί στο σύστημα η απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να μπορεί το κάθε μέρος 
(εργοδότης – εργαζόμενος) να υποβάλει αίτημα αμφισβήτησης για τον πραγματικό χρόνο εργασίας 
όπως αυτός έχει δηλωθεί από το άλλο μέρος, για συγκεκριμένη ημέρα ή περίοδο αναφοράς. Η υποβολή 
του αιτήματος από τους εργοδότες θα γίνεται μέσα από το βασικό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ενώ για 
τους εργαζόμενους με χρήση των εφαρμογών που απευθύνονται σε εκείνους (myErgani web & mobile 
app). Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση σε διακριτά βήματα της ροής εργασίας 
(work flow) εξέτασης και απάντησης / διεκπεραίωσης του αιτήματος, με το αποτέλεσμα αυτής να 
κοινοποιείται αυτόματα στον αιτούμενο μέσα από το κατάλληλο κανάλι κατά περίπτωση. 

 

Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν 
την Κάρτα Εργασίας – 2η Φάση 

Στη φάση αυτή οι εφαρμογές myErgani Web και Mobile App θα πρέπει να εμπλουτιστούν με τις 
απαραίτητες λειτουργικότητες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να υποβάλουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους, είτε είναι ενταγμένοι 
σε σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη είτε όχι, μέσω της δήλωσης γεγονότων έναρξης - λήξης 
εργασιακού χρόνου. 

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στις εν λόγω εφαρμογές η δυνατότητα υποβολής από τους 
εργαζόμενους αιτημάτων αμφισβήτησης στοιχείων πραγματικής απασχόλησης, όπως αυτά θα έχουν 
καταχωρηθεί από τους εργοδότες και η επίσης η δυνατότητα επισκόπησης των αποτελεσμάτων. 
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Όπως και στην πρώτη φάση, θα πρέπει όλες οι προσθήκες που θα γίνουν να εξετασθούν και ως προς 
τις ανάγκες εμπλουτισμού του μηχανισμού των ειδοποιήσεων (push notifications) του Mobile App. 

 

Ενσωμάτωση Δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εκτέλεση το έργο «Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)» το οποίο 
περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - την ενσωμάτωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μηχανισμών ανάλυσης δεδομένων 
και παραγωγής αναφορών και το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 2ης Φάσης 
Ενσωμάτωσης Λειτουργιών της Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΈΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)» 

Μηχανισμός Ανάλυσης Δεδομένων 

Με σκοπό την εκμετάλλευση όσο το δυνατόν πιο ισχυρών δυνατοτήτων ανάλυσης των πρωτογενών 
δεδομένων για την παραγωγή των δεδομένων ΕΜΕ σε πολλαπλούς άξονες, πρόκειται να ενσωματωθεί 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μηχανισμός ανάλυσης δεδομένων, με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται 
ακολούθως. 

Η τυπική προσέγγιση σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων είναι αποδοτική στην αποθήκευση και 
ανάκτηση απλών δομών δεδομένων. Με τη χρήση απλών OLTP αιτημάτων είναι εφικτή η επιστροφή 
πληροφοριών για συγκεκριμένα δεδομένα. Η απαίτηση για εντοπισμό τάσεων και συσχετισμών από 
μεγάλες αποθήκες δεδομένων και διαφορετικές πηγές καθιστά αναγκαία τη χρήση της Σύγχρονης 
Αναλυτικής Επεξεργασίας (OLAP). Η Σύγχρονη Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων στηρίζεται στη 
θεώρηση της πληροφορίας με πολυδιάστατο τρόπο και στοχεύει στην αποδοτική απάντηση 
πολύπλοκων ερωτημάτων που απαιτούν τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών. 
Συγκεκριμένα, οι τεχνικές αυτές υποστηρίζουν την ενοποίηση (aggregation) και τη συγκριτική 
παρουσίαση συγκεκριμένων μετρικών απλών αριθμών, ή επεξεργασμένης πληροφορίας -π.χ. sums, 
averages, minimums, maximums μέσω μιας πολυδιάστατης (multidimensional) παρουσίασης της 
σχετικής πληροφορίας. 

Ο νέος μηχανισμός ανάλυσης δεδομένων θα παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες OLAP (OnLIne 
Analytical Processing) για την δημιουργία Πολυδιάστατων Κύβων (Multidimentional Cubes) με προ-
επεξεργασμένα δεδομένα (pre-aggregated) και την υποστήριξη με αλληλεπιδραστικό (interactive), 
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργιών ανάλυσης των πολυδιάστατων δεδομένων. Επίσης θα 
παρέχει και σημαντικές δυνατότητες Data Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων. 

Με χρήση του εν λόγω μηχανισμού, τα OLTP δεδομένα που αποθηκεύονται στην σχεσιακή βάση 
δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα φορτώνονται σε μία πολυδιάστατη βάση δεδομένων για ανάλυση. Για 
τη σύνδεση των δύο βάσεων δεδομένων θα υποστηρίζονται οι εξής τρεις μέθοδοι: 

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

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

Hybrid OLAP (HOLAP): Τα ενοποιημένα (aggregated) δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά (cached) 
στην πολυδιάστατη ΒΔ. Εάν υπάρξει ανάγκη για πιο λεπτομερή πληροφόρηση, τα δεδομένα 
φορτώνονται από τη σχεσιακή ΒΔ. 
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Το περιβάλλον ανάπτυξης, σχεδίασης και υλοποίησης των πολυδιάστατων κύβων της προσφερόμενης 
λύσης, θα παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες ευχρηστίας και χαμηλό χρόνο εκμάθησης. 

Επιπροσθέτως, ο νέος μηχανισμός ανάλυσης δεδομένων, θα παρέχει σημαντικές δυνατότητες Data 
Mining για τον εντοπισμό της χρήσιμης πληροφορίας σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, με υποστήριξη 
κατ’ ελάχιστον των εξής τύπων αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων: 

Association Algorithm 

Clustering Algorithm 

Decision Trees Algorithm 

Linear Regression Algorithm 

Logistic Regression Algorithm 

Naive Bayes Algorithm 

Neural Network Algorithm 

Sequence Clustering Algorithm 

Time Series Algorithm 

 

Δημιουργία Αναφορών - BI 

Ο νέος μηχανισμός / λογισμικό Δημιουργίας Αναφορών θα υποστηρίζει τη δημιουργία και εκτύπωση 
αναφορών σε σχέση τόσο με τα τις διαδικασίες που θα αναπτυχθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο πλαίσιο του 
έργου όσο και με τις υφιστάμενες.  

Τα πρότυπα των αναφορών θα μπορούν να σχεδιαστούν με γραφικό τρόπο και η σχεδίαση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όλα τα συνήθη συστατικά μιας φόρμας (π.χ. ετικέτες, πεδία κειμένου, λίστες κλπ.). 
Επιπλέον κατά την σχεδίαση θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν: 

Γραφικές παραστάσεις 

Line charts 

Bubble charts 

Area charts 

Bar and column charts 

Doughnut charts 

Pie Charts 

Scatter charts 

Treemaps 

Combo Charts 

Πίνακες 

Χάρτες 

Εικόνες 

Υποαναφορές  

Key Performance Indicators (KPIs) 
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Τα πρότυπα των αναφορών θα μπορούν να συνδεθούν με τουλάχιστον μια πηγή δεδομένων και με 
βάση την σύνδεση αυτή να μπορούν να εκτελεστούν ερωτήσεις ώστε να αντληθούν δεδομένα για την 
παραγωγή της φόρμας. 

Προφανώς τα πρότυπα αναφορών θα μπορούν να τροποποιηθούν, να διαγραφούν και να εκτελεστούν 
(ώστε να παραχθούν οι αναφορές) από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες με εύκολο τρόπο 
(χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση). Θα παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς τους χρήστες να 
πλοηγηθούν στο σύνολο των αναφορών ώστε να επιλέξουν την αναφορά που επιθυμούν να 
τροποποιήσουν / διαγράψουν / εκτελέσουν κατά περίπτωση.  

Οι αναφορές που παράγονται από την εκτέλεση των προτύπων θα είναι προσβάσιμες από web browser 
και θα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή PDF,HTML, CSV και προαιρετικά Excel. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΈΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα πρέπει να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες ώστε το σύνολο 
των δεδομένων που θα συλλέγονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας, 
όπως περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες και όπως θα οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της 
Μελέτης Εφαρμογής, να διατίθενται τόσο στο μηχανισμό ανάλυσης δεδομένων όσο και σε αυτόν της 
σχεδίασης και παραγωγής αναφορών. 

Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση  

Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης  

Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας 
Εργασίας, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και 
απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλουν 
εργοδότες και εργαζόμενοι. 

Συγκεκριμένα στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της 
αγοράς εργασίας ώστε να καλύπτει το σύνολο της αγοράς εργασίας. 

Επομένως ο βασικός άξονας της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλες της μορφές απασχόλησης και όχι 
μόνο στην 5μερη πλήρη απασχόληση σταθερού ωραρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις 
βασικές πρόσθετες μορφές απασχόλησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό: 

6ημερη εργασία πάσης φύσεως 
Εργασία χωρίς σταθερό ωράριο (πρόγραμμα εργασίας, βάρδιες κτλ) 
Μερική Απασχόληση σταθερού ωραρίου 
Εκ περιτροπής απασχόληση 

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής της παρούσας φάσης θα εξετασθούν πιθανές προσαρμογές οι 
οποίες θα απαιτηθούν στις οντότητες παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου εργασίας που 
αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφου, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια παρακολούθηση των 
πρόσθετων μορφών απασχόλησης. Επίσης, θα καθοριστούν τα απαραίτητα προσδιοριστικά στοιχεία 
που θα καθιστούν δυνατό τον χαρακτηρισμό των διαστημάτων σε σχέση με την πραγματική απεικόνιση 
της απασχόλησης για το σύνολο των μορφών απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης 
προσδιοριστικών στοιχείων που δεν καλύπτεται η παρακολούθησή τους από τις υπόλοιπες διαδικασίες 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε η κάλυψή τους 
να ενσωματωθεί στις σχετικές διαδικασίες. 

 

Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των 
Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης 

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της 1ης Φάσης υλοποίησης του Μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας 
θα έχει υλοποιηθεί κατάλληλη προγραμματιστική διεπαφή (API) η οποία θα διατεθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή 
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εκ μέρους τους με πλήρως αυτοματοποιημένο και δομημένο τρόπο των στοιχείων πραγματικής 
απασχόλησης των υπαλλήλων τους.  

Με την ολοκλήρωση της 1η Φάσης η εν λόγω διεπαφή θα έχει καλύψει αποκλειστικά την κατηγορία 
υπαλλήλων πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο, ενώ στην παρούσα φάση θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των μορφών απασχόλησης.  

Στην πράξη θα πρέπει να καλυφθούν ιδιαιτερότητες όπως τα σπαστά ωράρια, οι βάρδιες, η πρόσθετη 
εργασία στη μερική απασχόληση κ.α. και συγκεκριμένα να εμπλουτιστεί η προγραμματιστική διεπαφή 
(API) με τα κατάλληλα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να μπορούν να παρακολουθηθούν στον 
απαιτούμενο βαθμό ανάλυσης όλες οι απαραίτητες περιπτώσεις μορφών απασχόλησης, όπως αυτές 
θα έχουν καταγραφεί στη μελέτη εφαρμογής. 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  

Σκοπός της δράσης αυτής, είναι να αναπτυχθεί εντός του περιβάλλοντος του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μια εφαρμογή 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με χρήσιμες λειτουργικότητες, η οποία να διατίθεται δωρεάν προς 
χρήση σε όποια επιχείρηση επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει. Η εφαρμογή αυτή θα διαθέτει βασικές 
λειτουργικότητες διαχείρισης προσωπικού και θα έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι θα συνδυάζει τα 
στοιχεία που θα καταχωρούν οι χρήστες στην εφαρμογή με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει το 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα πρέπει να ενσωματωθούν οι εξής λειτουργικές ενότητες στην νέα 
εφαρμογή: 

Λειτουργική Ενότητα Οργανογράμματος. 

Λειτουργική Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου εργαζόμενων. 

Λειτουργική Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων και Προϊσταμένων. 

Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών προσωπικού. 

Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης ωραρίων και προγραμμάτων εργασίας. 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργίες τις οποίες θα 
πρέπει να καλύπτει η κάθε ενότητα. 

Επισημαίνεται ότι για όποιο από τα παραπάνω σημεία έχει συνάφεια με διαδικασίες υποβολών του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. δηλώσεις ψηφιακού ωραρίου, έναρξης και λήξης εργασιακής σχέσης κτλ), θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα πλήρους διασύνδεσης ώστε να αρχικοποιούνται τα προς υποβολή στοιχεία από 
την σχετική λειτουργική ενότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Λειτουργική Ενότητα Οργανογράμματος 

Η λειτουργική ενότητα του οργανογράμματος θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω 
βασικές λειτουργίες: 

Ορισμός βασικών στοιχείων μονάδας οργανογράμματος.  

Ενδεικτικά: Όνομα, Υπερκείμενη μονάδα, Τύπος (ιεράρχηση επιπέδου), Δείκτης Ενεργού, Περίοδος 
Ισχύος, Σειρά Εμφάνισης 

Ορισμός στοιχείων επικοινωνίας μονάδων  

Ενδεικτικά: Περιφέρεια (επιλογή από λίστα τιμών), Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, 
Πόλη, Τηλέφωνο, Email 

Μαζική ενημέρωση επιλεγμένων μονάδων με στοιχεία διεύθυνσης 

Διαδικασία Μετονομασίας Μονάδας με παρακολούθηση του ιστορικού των ονομάτων της μονάδας  
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Προβολή του οργανογράμματος σε δεντρική απεικόνιση. 

Λειτουργική Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου εργαζόμενων 

Η λειτουργική ενότητα του ηλεκτρονικού φακέλου εργαζομένων θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ 
ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την τήρηση στοιχείων για τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης: 

Στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε 
υπαλλήλου 

Στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλου 

Ενδεικτικά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Φύλο, Οικογενειακή κατάσταση, 
Ημερομηνία γέννησης, E-mail, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, Υπηκοότητα, Ενεργός 
[Ναι/Όχι], Σημειώσεις 

Στοιχεία συζύγου και των παιδιών του 

Ενδεικτικά: Μέλος, Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Κατάσταση (π.χ. προστατευόμενο 
μέλος), Ημερομηνία αλλαγής κατάστασης, Σημειώσεις 

Τίτλοι σπουδών ή άλλων τυπικών προσόντων 

Τίτλοι σπουδών 

Ενδεικτικά: Κατηγορία (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, Διδακτορικό κτλ), Διάρκεια σπουδών σε έτη, Ίδρυμα-Σχολή/Τμήμα (δυνατότητα επιλογής από 
παραμετρική λίστα τιμών), Τίτλος σπουδών, Αντικείμενο, Ημερομηνία λήψης, Βαθμός 

Ξένες γλώσσες 

Ενδεικτικά: Ξένη γλώσσα, Βαθμός, Τίτλος, Φορέας έκδοσης (δυνατότητα επιλογής από παραμετρική 
λίστα τιμών), ημερομηνία απόκτησης 

Γνώσεις Η/Υ 

Ενδεικτικά: Αντικείμενο, Ημερομηνία Λήψης, Επίπεδο 

Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου 

Τήρηση πλήρους ιστορικού υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε υπάλληλο 

Κωδικοποίηση διαθέσιμων υπηρεσιακών μεταβολών με ομαδοποίηση πεδίων ανά τύπο μεταβολής και 
δυνατότητα διαχείρισης αυτών από τους διαχειριστές του συστήματος μέσω παραμετρικού 
μηχανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής μεταβολές: 

Πρόσληψη (Αορίστου / Ορισμένου Χρόνου) με στοιχεία μισθού, ωραρίου, ειδικότητας κ.α. 
Μεταβολή μισθού / αποδοχών 
Μεταβολή ωραρίου 
Τοποθέτηση / μετακίνηση με αναφορά στο οργανόγραμμα 
Ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου με αναφορά στο οργανόγραμμα 
Λήξη σχέσης εργασίας (παραίτηση, απόλυση, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου) 

Στοιχεία προϋπηρεσίας  

Διαχείριση στοιχείων κατάρτισης υπαλλήλου 

Ενδεικτικά: Σεμινάρια, Φορέας εκπαίδευσης, Τίτλος, Αντικείμενο, Από ημερομηνία - έως ημερομηνία, 
Διάρκεια, Μονάδας μέτρησης (Ώρες, Ημέρες), Σημειώσεις 

Στοιχεία υποβολών ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην ενότητα αυτή του ηλεκτρονικού φακέλου του εργαζόμενου, θα 
εμφανίζονται κατάλληλα ταξινομημένα όλα τα στοιχεία που τον αφορούν και τα οποία έχει υποβάλει 
ο συγκεκριμένος εργοδότης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
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Λειτουργική Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων και Προϊσταμένων 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να παρουσιάζονται τα στοιχεία των υπαλλήλων σε συνδυασμό με αυτά 
του οργανογράμματος, με σκοπό να αποτυπώνεται η πλήρης εικόνα της δομής της επιχείρησης και της 
κατανομής του προσωπικού στις μονάδες του οργανογράμματος. Ειδική ένδειξη θα υπάρχει για τους 
προϊστάμενους της κάθε μονάδας. 

Θα πρέπει να μπορούν να δοθούν πολλαπλές γραφικές αποτυπώσεις με ελάχιστες τις εξής: 

Οργανόγραμμα με στοιχεία υπαλλήλων ανά μονάδα 

Οργανόγραμμα με στοιχεία μόνο προϊσταμένων ανά μονάδα 

Κατάλογος επικοινωνίας προσωπικού με οργάνωση ανά μονάδα 

Για όλες τις αποτυπώσεις θα πρέπει να υπάρχουν και πολλαπλά κριτήρια – φίλτρα. 

Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών προσωπικού 

Η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης αδειών θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω 
βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αδειών για τους εργαζόμενους της 
επιχείρησης: 

Διαχείριση των διαθέσιμων τύπων αδειών μέσω του συστήματος. Για κάθε τύπο αδειών θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να τηρούνται οι εξής παράμετροι: 

Περιγραφή 

Ομάδα Υπαλλήλων που αφορά 

Κατηγορία (π.χ. Κανονική, Αναρρωτική, Ειδική) 

Μονάδα Μέτρησης (Ημέρες / Ώρες) 

Τρόπος Υπολογισμού για Μέρες (Εργάσιμες / Ημερολογιακές) 

Μέγιστος Αριθμός Ανά Άδεια 

Έλεγχος υπολοίπου (Ναι / Όχι) 

Δικαιούμενος Αριθμός 

Περίοδος Αναφοράς Δικαιούμενου Αριθμού (Μήνας, Έτος) 

Δυνατότητα Μεταφοράς Υπολοίπου από Προηγούμενο Έτος 

Μετά Αποδοχών (Ναι / Όχι) 

Επιτρέπει Έναρξη και Λήξη σε μη Εργάσιμες Ημερομηνίες 

Αυτόματη Απόδοση Δικαιώματος στο νέο Έτος 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Κείμενο) 

Σχετική νομοθεσία (Κείμενο) 

Σχόλια (Κείμενο) 

Διαχείριση των υπολοίπων και δικαιούμενων αριθμών για όλους τους τύπους αδειών με βάση την 
παραμετροποίηση των τύπων αδειών. Έλεγχος διαθέσιμου υπολοίπου κατά την καταχώρηση νέας 
άδειας. 

Δυνατότητα παρακολούθησης δικαιούμενου αριθμού και υπολοίπου σε επίπεδο: 

Έτους (κανονική, αναρρωτική, κτλ) 

Σε διάστημα πολλαπλάσιο του μήνα (ολιγόωρη προσωπική, κτλ) 

Αυτόματος υπολογισμός δικαιούμενου αριθμού για ειδικές περιπτώσεις αδειών, ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξής: 
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Κανονική άδεια με βάση τα έτη προϋπηρεσίας 

Κανονική άδεια για υπαλλήλους που διανύουν το πρώτο έτος εργασίας στην επιχείρηση 

Γονική άδεια (βάσει αριθμού τέκνων σε πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευσης) 

Διαχείριση δικαιούμενου αριθμού για ειδικές περιπτώσεις αδειών όπου ο δικαιούμενος αριθμός 
αλλάζει με βάση εξωσυστεμικά γεγονότα (π.χ. αιμοδοτική άδεια) με εύχρηστο τρόπο. Τήρηση 
ιστορικού μεταβολών στο δικαιούμενο αριθμό. 

Αυτόματη μεταφορά υπολοίπου προηγούμενου έτους για συγκεκριμένους τύπους αδειών που θα 
ορίζονται παραμετρικά 

Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης ωραρίων και προγραμμάτων εργασίας 

Η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης ωραρίων και προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να προσφέρει 
κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την παρακολούθηση της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησης: 

Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού ωραρίων ώστε να παρακολουθούνται υπάλληλοι με ειδική 
συμπεριφορά ως προς την ωρομέτρηση (π.χ. μειωμένο ωράριο ανατροφής τέκνων κτλ) 

Υποστήριξη τήρησης ιστορικού αλλαγών ωραρίου για προσωπικό με σταθερό ωράριο 

Υποστήριξη κατάρτισης προβλεπόμενου προγράμματος εργασίας / βαρδιών για συγκεκριμένο 
διάστημα αναφοράς (εβδομάδα, μήνας) και καταχώρησης μεταβολών και τροποποιήσεων επί αυτού 

Υποστήριξη χαρακτηρισμού εργαζόμενων ως προς την παρακολούθησή τους από σύστημα 
ωρομέτρησης της επιχείρησης, με δυνατότητες ένταξης και απένταξης σε χρονικό επίπεδο που θα 
καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής (π.χ. μήνας) για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων Κάρτας 
Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Διαλειτουργικότητες  

Με στόχο την επίτευξη της αυτοματοποιημένης διαλειτουργικότητας του μηχανισμού της Κάρτας 
Εργασίας με τρίτα συστήματα και με βασικό γνώμονα την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων – εργοδοτών θα πρέπει να δημιουργηθεί η Προγραμματιστική Διεπαφή – API που έχει 
αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, ως ένα σύνολο λειτουργιών και διαδικασιών που 
επιτρέπει την διαλειτουργικότητα τρίτων εφαρμογών – υπηρεσιών με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με δομημένο και 
ασφαλή τρόπο.  

Το API αποτελεί πρότυπο τρόπο διασύνδεσης με τρίτα συστήματα Ωρομέτρησης (ως αυτόνομο 
σύστημα ή υποσύστημα ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού). Η ύπαρξη 
δομημένου API για την υποβολή στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τρίτα συστήματα θα πρέπει να γίνεται 
με μεθόδους τεκμηριωμένες που διευκολύνουν την διαλειτουργικότητα, την αποσφαλμάτωση και την 
προσαρμογή σε αλλαγές και νέες λειτουργικότητες. 

Η λειτουργία των online υπηρεσιών διασύνδεσης τρίτων συστημάτων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να 
βασιστεί στην τεχνολογία των web services. 

Το API θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, όπως περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση της Προγραμματιστικής Διεπαφής που 
θα έχει σχεδιαστεί ως μέρος της δράσης «Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την 
διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόλησης». 
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Επίσης θα πρέπει να καταρτιστεί η σχετική τεκμηρίωση ώστε να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως και να 
υπάρχει το απαραίτητο περιθώριο να γίνουν οι αντίστοιχες υλοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα 
των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν με τον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ. 

Τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό περιβάλλον για την δοκιμαστική χρήση της διεπαφής από 
επιχειρήσεις ή κατασκευαστές λογισμικού που επιθυμούν να διασυνδεθούν με το μηχανισμός της 
Κάρτας Εργασίας. 

Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης 
των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές Απασχόλησης 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να επεκταθεί η Προγραμματιστική Διεπαφή που θα έχει 
υλοποιηθεί με την προηγούμενη δράση, με βάση τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που θα προκύψουν 
από την δράση «Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα 
Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης». 

Επίσης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η σχετική τεκμηρίωση ώστε να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως και να 
υπάρχει το απαραίτητο περιθώριο να γίνουν οι αντίστοιχες υλοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα 
των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν με τον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ. 

Τέλος, θα πρέπει να προσαρμοστεί το ειδικό περιβάλλον για την δοκιμαστική χρήση της διεπαφής από 
επιχειρήσεις ή κατασκευαστές λογισμικού που επιθυμούν να διασυνδεθούν με το μηχανισμός της 
Κάρτας Εργασίας, με βάση τις αλλαγές που θα γίνουν στο API. 

 

Υλοποίηση – Οριζόντιες Απαιτήσεις 

Για το σύνολο της νέας λειτουργικότητας η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης, με βάση τα ζητούμενα στα επιμέρους πακέτα εργασίας, θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι παρακάτω οριζόντιες απαιτήσεις. 

Πρόσβαση 

Η αυθεντικοποίηση πρόσβασης σε όποιες εξωτερικές (πρόσβαση στο κοινό) εφαρμογές – 
υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να υλοποιείται μέσω εκμετάλλευσης των υφιστάμενων 
υπηρεσιών αυθεντικοποίησης που είναι διαθέσιμες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΓΓΠΣΔΔ, ΕΦΚΑ, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) 
ανάλογα με τις τελικές προδιαγραφές όπως θα καθοριστούν από την τεχνική μελέτη εφαρμογής. 

Η αυθεντικοποίηση πρόσβασης σε όποιες εσωτερικές (πρόσβαση από χρήστες υπηρεσιών του 
υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων) εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να 
υλοποιείται μέσω εκμετάλλευσης της υπάρχουσας υπηρεσίας αυθεντικοποίησης εσωτερικών χρηστών 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Η διαβάθμιση πρόσβασης σε όποιες εσωτερικές (πρόσβαση από χρήστες υπηρεσιών του υπουργείου) 
εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να υλοποιείται μέσω εκμετάλλευσης της 
υπάρχουσας υπηρεσίας συστήματος ασφαλείας των εσωτερικών χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Εμφάνιση - Ομοιογένεια 

Οποιεσδήποτε εξωτερικές (πρόσβαση στο κοινό) εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα 
πρέπει να ακολουθούν τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις των υπαρχόντων εξωτερικών συστημάτων του 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Οποιεσδήποτε εσωτερικές (πρόσβαση από χρήστες υπηρεσιών του υπουργείου) εφαρμογές – 
υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να ακολουθούν τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις του 
εσωτερικού συστήματος του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης η πλοήγηση για εσωτερικούς χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 



ΑΔΑ: 9ΓΚ246ΜΤΛΚ-424



 89/135 

που ήδη έχουν πρόσβαση σε άλλα υπάρχοντα κυκλώματα – υποσυστήματα – εφαρμογές θα πρέπει να 
είναι ομοιογενής. 

Διάθεση Δεδομένων 

Τα δεδομένα από οποιεσδήποτε εξωτερικές (πρόσβαση στο κοινό) ή εσωτερικές (πρόσβαση από 
χρήστες υπηρεσιών του Υπουργείου) εφαρμογές – υποσυστήματα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα με ενιαίο τρόπο στις εξής υπάρχουσες υπηρεσίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: 

Δημιουργία Στατιστικών Καταστάσεων 

Δημιουργία Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας (Web Services) 

Συμβατότητα με G-Cloud 

Δεδομένου ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο G-Cloud, με 
επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο εν λόγω περιβάλλον, όλες οι νέες 
λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα αποτελέσουν μαζί με τις υφιστάμενες 
ένα νέο, ενιαίο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

να είναι cloud enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
εικονικοποίησης (hypervisor) και να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να έχει αρχιτεκτονική 
κατάλληλη για μεταφορά σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) από φυσικές μηχανές (εφόσον 
λειτουργεί σε αυτές) και επίσης να είναι συμβατό με το περιβάλλον εικονικοποίησης του G-cloud 
(λογισμικό εικονικοποίησης VMware). 

να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο, δικτυακή κίνηση, backup, 
ασφάλεια και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα προσφερόμενα 
επίπεδα υπηρεσιών του G-Cloud  

να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων, ώστε να 
είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.  

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο 
περιβάλλον λειτουργίας του G-Cloud και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές 
προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του:  

Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονική x86 και να 
μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε εικονικές μηχανές πάνω σε eSXI 6.0 (ή νεώτερο) hypervisor 

Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για την λειτουργία των εφαρμογών 
(usb keys, certificate servers, κλπ) ή επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών πέρα από τις 
προσφερόμενες παροχές του Κυβερνητικού Νέφους 

Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι παραμετρική και 
καθορίζεται κατά την εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος 

Η λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων θα πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές ασφαλείας 
του Κυβερνητικού Νέφους, καθώς και τις Αρχές Καλής Λειτουργίας Φιλοξενούμενων συστημάτων. 

Παρόλο που το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει δυνητικά ευελιξία στους πόρους 
που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα, η σωστή αξιοποίηση των πόρων αυτών, 
αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού για την Δημόσια Διοίκηση. Σύμφωνα με το 
παραπάνω, επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση πόρων (κατά συμμόρφωση των λειτουργικών 
προδιαγραφών) αποτελεί σημαντικό παράγοντα της τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να 
τεκμηριώσει στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν Αρχιτεκτονική του 
προσφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, όσον αφορά: 
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τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση του 
Συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται την μέγιστη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του G-Cloud . Συγκεκριμένα: 

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

το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών για την επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες των 
προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud (load balancing, 
vmWare high availability). 

τη δέσμευση ότι καλύπτεται το σύνολο των προδιαγραφών της διακήρυξης με την προτεινόμενη 
υποδομή. 

πιθανές μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης της προτεινόμενης λύσης (scale up/scale out), έτσι ώστε 
να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού 
Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 

Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης έτοιμου εμπορικού 
λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου, άδειες 
συμβατές με το περιβάλλον του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud, όπως αυτό 
περιγράφεται ανωτέρω. Για την προμήθεια αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές και ειδικές 
κατά περίπτωση συνθήκες διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον του G-Cloud. 

Περαιτέρω είναι, σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η χρήση του vmWareHighAvailabilty δεν επαρκεί για τις ανάγκες υψηλής 
διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενου συστήματος και πρέπει να εγκατασταθεί κάποια τεχνολογία 
clustering, είναι επιθυμητό αυτή να είναι συμβατή με το περιβάλλον Νέφους και να μην εμποδίζει την 
ελεύθερη μετακίνηση των εικονικών μηχανών μεταξύ των φυσικών εξυπηρετητών του G-Cloud. Ομοίως 
για διατάξεις Υψηλής Απόδοσης. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την επικοινωνία 
με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Είναι επιθυμητό η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος να εκμεταλλεύεται τις 
προσφερόμενες δυνατότητες και παροχές του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα (scale-up & scale-out) για 
κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Πολιτικής 
Ασφάλειας την οποία εφαρμόζει και τηρεί η ΓΓΠΣΔΔ σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά 
Συστήματα στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις 
απαραίτητες λειτουργικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας 
Φιλοξενίας Έργου. 

Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για: 

την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (έτοιμου λογισμικού, εφαρμογών, μέσων και 
υποδομών στις οποίες θα λειτουργεί το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. εικονικός 
εξοπλισμός)) 

την διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των υποκείμενων πληροφοριών, 

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, 
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αναζητώντας, εντοπίζοντας και εφαρμόζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-
διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα απαιτηθούν. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει 
να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με: 

το συναφές θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει (πχ. για το απόρρητο των επικοινωνιών – Ν. 
4411/2016, Ν. 4070/2012, Ν. 3917/2011, Ν. 3674/2008, κλπ, για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ GDPR 2016, κλπ.) 

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001) 

την πολιτική ασφάλειας (και τις υποκείμενες προδιαγραφές και περιορισμούς) του G-Cloud και του 
δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας των 
συστημάτων, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.  

Διαλειτουργικότητα 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λόγω του ρόλου του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στην 
ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης, οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες, καθώς και των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ 
των πληροφοριακών τους συστημάτων. Συνεπώς η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και 
σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ειδικότερα 
της πρόσθετης λειτουργικότητας αυτού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα αφενός μεταξύ των λειτουργικών 
ενοτήτων (υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και των 
υφιστάμενων και αφετέρου με συστήματα τρίτων φορέων.  

Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος για 
μεταφορά και χρήση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά: 

Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της 

πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων) 

Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την: 

ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η 

πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο)\ 

πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας) 

αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες 

που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών) 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι: 

Η εναρμόνιση με τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
& Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) (http://www.e-gif.gov.gr). 

Θα πρέπει να υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 
επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μέσω 
τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει να προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές ή 
άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης, μέσω ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την 
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ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι 
τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης). 

Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε SOAP: 

XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XMLschemas και XMLparsers, για τη δόμηση/μορφοποίηση 
ανταλλασσόμενων δεδομένων 

SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) για την 
ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services 

WSDL (Web Services Description Languages) για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις 
αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services. 

Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε REST: 

JSON over HTTP 

Ο Ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον 
εκάστοτε Φορέα Διαλειτουργικότητας, θα καθορίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για ανταλλαγή, 
καθώς και την μορφή αυτών. 

Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει και θα δοκιμάζει τα σχετικά APIs που θα παραδίδει και θα εκπαιδεύει 
στην χρήση τους τα στελέχη του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων π.χ για την παροχή 
πληροφοριών σε τρίτους, και επίσης θα εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας και πρόσβασης. 

Εάν οι άλλοι φορείς έχουν δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές διαλειτουργικότητας, που 
περιλαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την λειτουργία του Συστήματος (APIs, WS κλπ), ο 
Ανάδοχος θα τις εκμεταλλευτεί και θα τις ενσωματώσει στις διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Πολυκαναλική προσέγγιση 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικές πολυκαναλικές υπηρεσίες τόσο 
προς τους εσωτερικούς χρήστες του έργου, όσο και προς το ευρύτερο κοινό και των ωφελούμενων κατά 
περίπτωση. Ως εκ τούτου υπάρχουν απαιτήσεις πρόσβασης για όλα τα κανάλια επικοινωνίας που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου.  

Ειδικότερα το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

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

Πρόσβαση από διαφορετικές πλατφόρμες: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης (access) σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet 
devices, smartphones κλπ).  

Ευχρηστία 

Το σχεδιαζόμενο σύστημα (όλων των υποσυστημάτων) θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο 
χρηστικότητας – ευχρηστίας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών που θα 
παρέχει. 

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 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 
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επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις 
συναλλαγές τους με ευκολία. 

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της ευχρηστίας περιλαμβάνουν: 

Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι 

ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. 

Μοναδική σύνδεση (Single Sign-on): Η σύνδεση στο Σύστημα θα γίνεται μέσω μιας κεντρικής σελίδας 

πρόσβασης, όπου ο χρήστης θα εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ή θα δημιουργεί ένα νέο 

λογαριασμό σε περίπτωση νέου χρήστη. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα 

επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στο σύνολο των εφαρμογών (single sign-on) χωρίς να απαιτείται η 

πιστοποίηση του χρήστη για κάθε εφαρμογή χωριστά. 

Συμβατότητα: Οι web-εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με τρεις (3) 

τουλάχιστον, από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές (web browsers), καθώς και μέσω διαφόρων 

τερματικών συσκευών. 

Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (κατά το δυνατόν) και να τηρείται 

συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι 

οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις και οι τοποθετήσεις αντικειμένων. Στο επίπεδο των εφαρμογών 

και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να 

αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 

Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στις εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν πού βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, 

κατηγορία, λειτουργία, κλπ), πού μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. 

Ελαχιστοποίηση λαθών: Θα πρέπει να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, τα πεδία ελεύθερου 

κειμένου εφόσον η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χρήση checkboxes, radio buttons, drop-down 

lists κλπ. 

Διαφάνεια: Ο χρήστης θα πρέπει να ¨συναλλάσσεται¨ με το Σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές 

λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών. 

Πελατοκεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του Φορέα 

(εξωστρεφής αρχιτεκτονική πληροφοριών). 

Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usability test) 

κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την 

βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών. 

 

Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών – SLA 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας 
που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν 
για τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί Σύμβαση 
Συντήρησης).  

Ορισμοί: 
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Λογισμικό/Εφαρμογές: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που 

παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει 

τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης, 

λειτουργικά συστήματα server, συστημικό (έτοιμο) λογισμικό server. 

Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία επηρεάζει άμεσα 

και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.  

Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία δεν 

επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος. 

ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία 

της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος 

αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι: 

Δώδεκα (12) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η ανακοίνωση του 

προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

Δώδεκα (12) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 09.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις 

λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης 

Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την 

αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, 

ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός 

είναι: 

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της δυσλειτουργίας αν η 

ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 09.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, 

για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας 

 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, 
ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 
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0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, 
ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω 

και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος 

(λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται 

στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

 

Επιπρόσθετες ρήτρες  

Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική 

περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των 

ως άνω αναφερόμενων ρητρών:  

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος 

που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά τη διάρκεια 

της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης). 

 

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του 
Κυβερνητιικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud ή/και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ προκαλέσει αποδεδειγμένα 
δυσλειτουργία (τεκμαιρόμενη από τα εργαλεία και τις αναφορές διαθεσιμότητας των σχετικών πόρων 
/ υπηρεσιών του G-Cloud) σε παραδοτέο του Έργου. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά 
την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 

ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί 

μεταξύ των δύο μερών. 

Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των 

δύο μερών. 

Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα). 

Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα 

υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 
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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. 

 

Αρχιτεκτονική 

Οι νέες λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό κεφάλαιο της 
διακήρυξης και η οποία θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις απαραίτητες νέες δομές που θα 
προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου. 

Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος 

Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα διέπουν το σύνολο των 
Υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν είναι: 

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

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

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

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

ύψιστη διασφάλιση των δεδομένων των συναλλασσόμενων. 

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

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

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

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

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

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

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

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική διαχείριση και χρήση 
των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους. 
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Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς. 

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

Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 
Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους. 

Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και 
σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.  

Πλήρης συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με τα αποτελέσματα του 
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του έργου 
«Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα 
Διαλειτουργικότητας». 

Αξιοποίηση των τεχνολογιών server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία 
των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual 
machines) για τη μείωση του κόστους μέσω της συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας 
και συντήρησης υλικού και της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας. 

 

Αρχιτεκτονική Λύση 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις: 

των γενικών αρχών σχεδιασμού του συστήματος που παρουσιάζονται παραπάνω, 
την διατήρηση όλων των υφιστάμενων λειτουργιών του συστήματος με χρήση ισοδύναμων ή 
ανώτερων υποδομών, 
της λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines), σύμφωνα με την παρ. 
Συμβατότητα με G-cloud της παρούσας, 
 
Στο ακόλουθο Σχήμα, παρουσιάζεται η υφιστάμενη αρχιτεκτονική του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η οποία θα 
αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη με σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου, ενώ 
τα χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών αναφέρθηκαν στην Παράγραφο «Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ». 
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Λόγω της απαίτησης υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κάθε ρόλος 
φιλοξενείται τουλάχιστον σε δύο φυσικούς εξυπηρετητές ενισχύοντας την υψηλή διαθεσιμότητα της 
υποδομής. 

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη από τον προσφέροντα αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει να έχει μοναδικό 
σημείο αστοχίας (Single Point of Failure) στα βασικά επίπεδα, κάνοντας είτε χρήση Ν+1 εικονικών 
μηχανών σε active-active διάταξη (μέσω load-balancer), είτε με αρχιτεκτονική προσέγγιση που 
εκμεταλλεύεται και δύναται να λειτουργήσει με τις High Availability δυνατότητες του Κυβερνητικού 
Νέφους G-Cloud (vmWareHA). H βάση δεδομένων θα υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο διακομιστές. 
Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις αναφορικά με τις δυνατότητες fail-over της βάσης είναι η 
ύπαρξη διάταξης master-slave, όπου ο slave ενημερώνεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (warm 
standby) και μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του master αυτόματα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
σε περίπτωση αστοχίας του master. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα προσφορά που υλοποιεί Αρχιτεκτονική 
για τη βάση δεδομένων σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και διαμοιρασμού φόρτου εργασίας, η 
οποία σε περίπτωση αστοχίας ενός εκ των διακομιστών, θα γίνεται αυτόματα η μετάπτωση των 
συνδέσεων σε επόμενο διακομιστή χωρίς καμιά διακοπή της υπηρεσίας και θα είναι δυνατή η 
δυναμική προσθήκη νέων κόμβων (scale out). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς την προτεινόμενη από αυτόν 
αρχιτεκτονική και να παραθέσει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους είναι κατάλληλη για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του, καλείται να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα 
με τους πόρους που θα απαιτηθούν για κάθε Λειτουργική Περιοχή / λογισμικό / υπηρεσία προκειμένου 
να φιλοξενηθεί στο G-cloud. Η παράθεση των πόρων θα είναι ομαδοποιημένη ανά νοητό διακομιστή 
(virtual server). Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί, κατά την κρίση του προσφέροντος εφόσον 
απαιτείται, ώστε να απεικονίζεται πληρέστερα ο επιθυμητός τρόπος φιλοξενίας στο G-cloud. 
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α/α Περιγραφή 
διακομιστή 

Υπηρεσίες που 
φιλοξενούνται 

Αριθμός 
cores 

Mνήμη 
(GB) 

Δίσκος 
(GB) 

1      

2      

3      

….      

 
Επισημαίνεται ότι ο πίνακας θα πρέπει να αντιστοιχεί στην συνολική υποδομή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπως 
αυτή θα επεκταθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου. 

Έτοιμο Λογισμικό 

Ως έτοιμο λογισμικό νοείται το σύνολο των επιμέρους λογισμικών πάνω στο οποίο βασίζουν τη 
λειτουργία τους οι Λειτουργικές περιοχές της Πλατφόρμας Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης ΕΜΕ.  

Συνεπώς στο έτοιμο λογισμικό ανήκουν: 

τα λειτουργικά συστήματα (operating systems),  

το λογισμικό των διακομιστών διαδικτύου (web servers),  

τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS),  

το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων (analysis services) 

το λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας / παραγωγής αναφορών (BI , data analytics, reporting)  

το λογισμικό αντιμετώπισης ιών (antivirus),  

καθώς και ότι άλλο λογισμικό απαιτείται στην προσφερόμενη λύση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην προσφορά του το πλήθος και τα 
χαρακτηριστικά των αδειών που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση που προτείνει για την παροχή 
της Υπηρεσίας Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. λειτουργικά 
συστήματα και antivirus για όλα τα VMs, άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες για τα 
υπόλοιπα συστημικά λογισμικά καθώς και για τις Λειτουργικές Περιοχές που προσφέρονται ως έτοιμο 
λογισμικό). Επίσης θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των 
ανωτέρω αδειών.  

Οι άδειες θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση ή 
πρόσθετους όρους σε οποιονδήποτε Φορέα του Δημοσίου ο οποίος δυνητικά θα αναλάβει στο μέλλον 
την λειτουργία του συστήματος στην θέση του υφιστάμενου Φορέα Λειτουργίας. 

Όλες οι άδειες θα πρέπει να αφορούν λογισμικό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
virtualization βασισμένο σε VMWare. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οποιεσδήποτε άλλες 
απαιτήσεις που θα καθιστούν το λογισμικό συμβατό με το G-cloud.  

Λοιπές Υπηρεσίες 

Εκτός από την εκπόνηση των μελετών που προαναφέρθηκαν και της υλοποίησης της απαιτούμενης 
λειτουργικότητας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να παρασχεθούν και οι συνοδευτικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους. 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο της Φάσης Φ3 Εκπαίδευση να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης – 
μεταφοράς τεχνογνωσίας στους διαχειριστές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας 
με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του Έργου τόσο από τον Κύριο του Έργου, όσο και από το σύνολο των 
Επιχειρήσεων και Εργαζομένων που θα αποτελέσουν αποδέκτες των αποτελεσμάτων του. 
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H εκπαίδευση, που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, θα είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών, 
δομημένη σε ολοήμερα σεμινάρια των έξι (6) ωρών ανά ημέρα. Συγκεκριμένα τουλάχιστον οι 60 ώρες 
θα προσφερθούν ως εκπαίδευση στους επιχειρησιακούς διαχειριστές του συστήματος (5-10 στελέχη) 
ενώ για τις υπόλοιπες θα υπάρχει δυνατότητα εάν το επιλέξει του ΥΕΚΥ να προσφερθούν σε 
επιλεγμένους εκπροσώπους της αγοράς εργασίας (σε αντίθεση περίπτωση θα προσφερθούν και αυτές 
στους διαχειριστές). 

Ειδικά σε ότι αφορά την εκπαίδευση των διαχειριστών, η εκπαίδευση θα αφορά το σύνολο των 
λειτουργικοτήτων του ΠΣ που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου ώστε να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος. 

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης του έργου η εν λόγω δράση χωρίζεται σε τέσσερις υποδράσεις, μία 
για κάθε βασικό αντικείμενο υλοποίησης, με την εκπόνηση της καθεμίας να έπεται της υλοποίησης του 
αντίστοιχου αντικειμένου. Συγκεκριμένα, οι υποδράσεις είναι οι εξής: 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

 

 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο πλαίσιο του Έργου να παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος, υπό εικονικές συνθήκες λειτουργίας του, με πραγματικά δεδομένα. 
Στόχος είναι να αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στη λειτουργικότητα ή άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό 
πριν λειτουργήσουν οι νέες λειτουργικότητες στο κρίσιμο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Οι υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Φάση Φ4 
Πιλοτική Λειτουργία, περιλαμβάνουν τα εξής: 

Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, επίδοσης και διαθεσιμότητας, προσθήκες/ 
τροποποιήσεις, σύνθεση, κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή 
συνεργασία των λειτουργιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες θα έχουν υλοποιηθεί ή προσαρμοστεί στο 
πλαίσιο του έργου, τόσο μεταξύ τους, όσο και εξωτερικά, υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής 
λειτουργίας. 

Τη συλλογή παρατηρήσεων των χρηστών 

Τις βελτιώσεις του συστήματος και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / 
διαχείριση λαθών. 

Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων του συστήματος με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. 

Υπηρεσίες helpdesk 2ου επιπέδου. 

Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης του συστήματος (εφόσον 
πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες). 

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης του έργου η εν λόγω δράση χωρίζεται σε τέσσερις υποδράσεις, μία 
για κάθε βασικό αντικείμενο υλοποίησης, με την εκπόνηση της καθεμίας να έπεται της υλοποίησης του 
αντίστοιχου αντικειμένου. Συγκεκριμένα, οι υποδράσεις είναι οι εξής: 
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Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών 
Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

 

Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης Πολιτών και Επιχειρήσεων – Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

Στο πλαίσιο του έργου, κρίνεται απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την προβολή 
της Κάρτας Εργασίας και των πλεονεκτημάτων της τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζομένους. 

Ομοίως, θα πρέπει να διαρθρωθεί και το επικοινωνιακό πλάνο του έργου, εξειδικεύοντας ανά φάση 
υλοποίησης τη Στρατηγική και το Πρόγραμμα Επικοινωνίας. 

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας, περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: 

Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας 

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα επικοινωνίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

Σχεδιασμό Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

Ανάπτυξη και υλοποίηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής σε ΜΜΕ 

Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού 

Σχεδιασμό και εφαρμογή εκστρατειών προβολής και δημοσιότητας σε ηλεκτρονικά μέσα. 

Λοιπές επικοινωνιακές ενέργειες αναλόγως των απαιτήσεων του έργου και της Αναθέτουσας. 

 

Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Οι συνδυασμένες ενέργειες αφορούν στο 

Α. Στρατηγικό σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου μέσων (MEDIA PLAN). Το 
τελευταίο εκπονείται ανά κατηγορία Μέσων βάσει ΠΔ 261/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους, την επιλογή της διάρκειας, των μέσων και της προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας, η οποία 
τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Β. Σχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών έμμεσης δημοσιότητας – Παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου 
και Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ. 

 

Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού και 

Ενημερωτικού Υλικού 

Ο Δημιουργικός Σχεδιασμός και η παραγωγή των ενημερωτικών και διαφημιστικών υλικών (έντυπων, 
οπτικοακουστικών και προωθητικών) για την προβολή του έργου με βάση μια ενιαία επικοινωνιακή 
και εικαστική ταυτότητα περιλαμβάνει 
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Δημιουργία Έντυπου Υλικού (Μακέτες ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων & αφισών) 

Δημιουργία Διαφημιστικού Υλικού 

Μακέτες καταχωρήσεων στον Τύπο & Outdoor 

Δημιουργία Web Banners (premium display advertising) 

Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού 

o Σενάρια για τηλεοπτικά σποτ 30'' 

o Σενάρια για ραδιοφωνικά σποτ 30'' 

o Σενάρια για προωθητικά video για social media, εκδηλώσεις κλπ 

Παραγωγή Έντυπου & Διαφημιστικού Υλικού 

Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων & αφισών 

Παραγωγή Outdoor Υλικών 

Παραγωγή τηλεοπτικών σποτ 30΄΄ 

Παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ 30΄΄ 

Παραγωγή προωθητικών video για social media, εκδηλώσεις κλπ 

 

Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Εκπόνηση και υλοποίηση πλάνου ψηφιακής προβολή (digital media plan), με συγκεκριμένες 
διαφημιστικές ενέργειες σε ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα, προϋπολογισμό, χρονικό διάστημα 
υλοποίησης και εκτιμώμενα αποτελέσματα. 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των διαφημιστικών ενεργειών στα 
ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα (διαχείριση διαφημιστικής πλατφόρμας, δημιουργία 
διαφημιστικών καμπανιών και διαφημίσεων, συνεχής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση αυτών, 
διαχείριση διαφημιστικού budget κλπ). 
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Οργάνωση Έργου 

Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις – Παραδοτέα 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια. Για κάθε φάση του έργου αναφέρονται και 
τα σχετικά παραδοτέα. 

ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
  

ΜΗΝΑΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΜΗΝΑΣ 
ΛΗΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΗΝΕΣ) 

Φ1 Μελέτη - Σχεδίαση 1 18 18 

  Π1. Επιχειρησιακή και Νομοπαρασκευαστική Μελέτη 1 3 3 

  
Π2. Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / 
Εφαρμογών 

1 18 18 

  
Π2.1 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / 
Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

1 2 2 

  
Π2.2 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / 
Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

3 6 4 

  
Π2.3 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / 
Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

15 18 4 

  
Π2.4 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / 
Εφαρμογών για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

9 12 4 

Φ2 Τεχνική Σχεδίαση / Υλοποίηση 3 30 28 

  
Π3. Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η 
Φάση 

3 6 4 

  
Π3.1 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την 
παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης και της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού 

3 6 4 

  
Π3.2 Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την 
κάλυψη της πλήρους 5μερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου 
στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής 

3 6 4 

  
Π3.3 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την 
διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – 
Πλήρης Απασχόλησης 

3 4 2 

  
Π3.4 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για 
την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 
1η Φάση 

3 6 4 

  
Π4. Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η 
Φάση 

7 18 12 

  
Π4.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την 
κάλυψη της πλήρους 5μερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο 
σύνολο της αγοράς εργασίας 

7 18 12 

  
Π4.2 Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για 
την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 
2η Φάση 

7 18 12 
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Π4.3 Ενσωμάτωση Δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο υποσύστημα 
Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατασκευή σχετικών 
αναφορών, dashboards κτλ 

7 18 12 

  
Π5. Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η 
Φάση 

19 30 12 

  
Π5.1 Επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την 
κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης 

19 30 12 

  
Π5.2 Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την 
διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες 
οι μορφές απασχόλησης 

19 24 6 

  
Π6. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ 

13 30 18 

  
Π6.1 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική 
Ενότητα Οργανογράμματος 

13 21 9 

  
Π6.2 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική 
Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου εργαζόμενων 

13 21 9 

  
Π6.3 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική 
Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων και Προϊσταμένων 

13 21 9 

  
Π6.4 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική 
Ενότητα διαχείρισης αδειών προσωπικού 

22 30 9 

  
Π6.5 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λειτουργική 
Ενότητα διαχείρισης ωραρίων και προγραμμάτων εργασίας 

22 30 9 

  Π7. Διαλειτουργικότητες 3 27 25 

  
Π7.1 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την 
διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – 
Πλήρης Απασχόλησης 

3 6 4 

  
Π7.2 Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την 
διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες 
οι μορφές Απασχόλησης 

22 27 6 

  
Π8. Άδειες χρήσης για ήδη αναπτυγμένο Λογισμικό (Βάσεις 
Δεδομένων, λειτουργικά συστήματα) 

4 6 3 

Φ3 Εκπαίδευση 6 33 28 

  Π9. Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης 6 33 28 

  
Π9.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

6 7 2 

  
Π9.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

19 20 2 

  
Π9.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση 
λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

31 33 3 

  
Π9.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για το Σύστημα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

31 33 3 

Φ4 Πιλοτική Λειτουργία 6 36 31 

  
Π10. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

6 36 31 
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Π10.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση 

6 7 2 

  
Π10.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση 

20 22 3 

  
Π10.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας για την Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση 

34 36 3 

  
Π10.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

34 36 3 

Φ5 Δημοσιότητα 3 36 34 

  
Π11. Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης Πολιτών και Επιχειρήσεων – 
Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

3 36 34 

  
Π11.1 Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Επικοινωνίας 

3 8 6 

  
Π11.2 Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

7 12 6 

  
Π11.3 Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, 
Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού 
Υλικού 

7 36 30 

  Π11.4 Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 7 36 30 

 

Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά αναλυτική μεθοδολογία 
διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου η οποία να είναι συμβατή με τη φύση και τις 
απαιτήσεις του έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα έγγραφα του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, να γίνει σχετική αναφορά.  

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το Σύστημα στον κόμβο Government Cloud (G-Cloud) και να 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και σε όποια άλλα σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις 
του Έργου. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε 
εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Συστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης 

Αρχιτεκτονική και Έτοιμο Λογισμικό 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Αρχιτεκτονική» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Έτοιμο Λογισμικό» 

ΝΑΙ   

 

Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 1η Φάση» 

ΝΑΙ     

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 2η Φάση» 

ΝΑΙ     

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Ενσωμάτωση λειτουργιών Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ – 3η Φάση» 

NAI     

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου «Σύστημα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» 

ΝΑΙ     

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Διαλειτουργικότητες» 

ΝΑΙ     

 

Οριζόντιες Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Πρόσβαση» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Εμφάνιση - Ομοιογένεια» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Διάθεση Δεδομένων» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Συμβατότητα με G-cloud» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία 
Ιδιωτικότητας» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Διαλειτουργικότητα» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Πολυκαναλική Προσέγγιση» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Ευχρηστία» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών – 
SLA» 

ΝΑΙ   
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Γενικές Απαιτήσεις και Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Εκπόνηση Επιχειρησιακής και 
Νομοπαρασκευαστικής Μελέτης» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής - Ανάλυσης 
Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης» ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας» 

ΝΑΙ   

 
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Παραγράφου 
«Δράσεις ευαισθητοποίησης Πολιτών και 
Επιχειρήσεων – Δράσεις Δημοσιότητας» 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

 

 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 

ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο) 

 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
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Ταυτότητα του αγοραστή Επίσημη ονομασία:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:    099012257 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):   http://www.ypakp.gr/ 

Πόλη:   Αθήνα 

Οδός και αριθμός:   Σταδίου 29 

Ταχ. κωδ.:   10110 

Αρμόδιος επικοινωνίας:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΠΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Τηλέφωνο: 2131516319 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: promitheies@ypakp.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για το έργο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας - 

Κάρτα Εργασίας» 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση και σταδιακή εφαρμογή σε όλη την αγορά εργασίας 

μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματικών διαστημάτων απασχόλησης των εργαζόμενων 

(Κάρτα Εργασίας), μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για 

την υποδοχή και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων είτε πρωτογενώς είτε μέσω 

διαλειτουργικότητας με συμβατά συστήματα επιχειρήσεων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών 

μέσων για την σήμανση των εισόδων – εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης 

ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα συνεργεία και εργοτάξια κ.α. Επίσης θα εκπονηθεί 

αναλυτική τεχνική μελέτη σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης 

των συστημάτων παρακολούθησης χρόνου εργασίας (Time & Attendance) των επιχειρήσεων με το 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό της ανταλλαγής στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας 

στην κάθε επιχείρηση. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): N. 52/2021 

http://www.ypakp.gr/
mailto:promitheies@ypakp.gr
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;   

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση  συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
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- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες 

άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να  ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 

λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 



ΑΔΑ: 9ΓΚ246ΜΤΛΚ-424



119 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  Καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή  εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Ναι / ΌχιΔιαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 

αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 

στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 

οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 

στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο 

υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά 

στελέχη του: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 

με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον 

αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Λήξη  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν 

να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην 

προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 

περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που απαιτούνται 

ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 

οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .................  

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………………………………………  
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 
………........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης μεταξύ της ................... και της ................. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 
και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί 
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει 
ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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