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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικοφ Φακζλου Τγείασ για τισ ανάγκεσ τησ Δράςησ “Ανάπτυξη των 
παρεχόμενων υπηρεςιϊν ςτα Προ-Αναχωρηςιακά Κζντρα Κράτηςησ Αλλοδαπϊν - (Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Ψυχολογική Τποςτήριξη, Κοινωνικήσ Τποςτήριξη και Τπηρεςίεσ Διερμηνείασ) με κωδικό ΟΠ 
(MIS) 5010510” του Σαμείου Αςφλου Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ 2014-2020» 

με κριτήριο κατακφρωςησ 
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ. 
 

Προχπολογιςθείςα δαπάνη: 15.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (24%) 
 

Κριτήριο αξιολόγηςησ Ημερομηνία δημοςίευςησ 
ςτον Δικτυακό Τόπο τησ 

Εταιρείασ 

Πλζον ςυμφζρουςα 
προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμήσ 
01-03-2018 
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Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο, (ΑΔΜΤ Α.Δ.), ιακβάλνληαο ππφςε:  

 

1.1 Σηε δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.2 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.3 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ζηα άξζξα πνπ 

ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν201 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.  

1.4 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.5 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.6 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

1.7 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3293/2004 (ΦΔΚ 231/26.11.2004) «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, πλήγνξνο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

1.8 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314/27-12-2005) «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί» φπσο 

ηζρχεη, 

1.9 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 (ΦΔΚ 37/Α/30-3-1963) «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» 

ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (Κ.Δ.Ο.Λ.) ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.» 

1.10 ηελ κε αξηζκ. 82350 (ΦΔΚ 2451/Β’/09.08.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ/AMIF) θαη 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020,  

1.11 ηελ ππ’ αξηζκ. ΣΑΜΔ/30/2-ηβ΄/01-06-2017 πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 2017 – 2019, Δηδηθφο ζηφρνο «Δπαλαπαηξηζκφο», Δζληθφο ζηφρνο 

«πλνδεπηηθά κέηξα» κε ηίηιν «Αλάπηπμε ησλ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ ζηα Πξν-Αλαρσξεζηαθά Κέληξα 

Κξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Κνηλσληθή Τπνζηήξημε θαη 

Τπεξεζίεο Γηεξκελείαο)» (Α.Γ.Α. 7Τ1Ο465ΥΘ7-ΕΥ1), 

1.12 Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηεο Γξάζεο ««Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα Πξν-

Αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, 

Κνηλσληθή Τπνζηήξημε θαη Τπεξεζίεο Γηεξκελείαο»  κε θσδηθφ ΟΠ (MIS)5010510» ππ’ αξηζκ.πξση. ΑΔΜΤ 

5614/30-10-2017 (ΣΑΜΔ/30/2-κε’), έθδνζε 1.2, φπσο εγθξίζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ΟΠ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή 

ππ’ αξηζκ.πξση. 5615/30-10-2017 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα, φπσο εγθξίζεθε βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 
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1.13 ηελ ππ’ αξηζκ. ΣΑΜΔ/30/2-κβ΄/6-10-2017 «Υξεκαηνδφηεζε/ Δπηδφηεζε ηεο Γξάζεο «Αλάπηπμε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα Πξν-Αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

Πεξίζαιςε, Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Κνηλσληθή Τπνζηήξημε θαη Τπεξεζίεο Γηεξκελείαο)» κε θσδηθφ ΟΠ 

5010510 απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 

2017-2019 ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ (Α.Γ.Α. 6ΧΣΛ465ΥΘ7-ΑΓΔ) 

1.14 ηελ ππ΄αξ. πξση. 112578/17-10-2017 Απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ηεο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2017 ζηε ΑΔ 791/2 (Α.Γ.Α. 

7ΣΠ1465ΥΗ8-ΓΞ1), 

1.15 Σελ Α’ ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 ν νπνίνο εγθξίζεθε δπλάκεη  ηεο απφθαζεο ηνπ 6νπ 

Γ.. ζέκα2. /13-02-2018. 

 

 

 

Πξνθεξχζζεη πξφζθιεζε ζπιινγήο πξνζθνξψλ γηα ηελ:  

«Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξάζεο “Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηα Πξν-Αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ - (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, 

Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημε θαη Τπεξεζίεο Γηεξκελείαο) κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5010510” 

ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πιένλ 

ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο». 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

Ζ πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξάζεο “Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηα Πξν-Αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ - (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, 

Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημε θαη Τπεξεζίεο Γηεξκελείαο) κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5010510” 

ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020». 

 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ζηα εμήο: 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο ζηα Πξν-αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο 

Αιινδαπψλ έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηε 

Γξάζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεθηξνληθή ηήξεζε πιήξνπο θαθέινπ γηα θάζε σθεινχκελν, αιιά θαη ηελ 

παξνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο απαξαίηεηεο επίθαηξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο ζην πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δηακνλήο ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ. Σν ελ 

ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ σθεινχκελσλ ζηα Πξν-

αλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ 

θάθειν (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Κνηλσληθή Τπνζηήξημε, Τπεξεζίεο 

Γηεξκελείαο θιπ).  

 

Σν έξγν αθνξά ηελ κεραλνγξάθεζε (Ηαηξηθφ Φάθειν) ησλ παξαθάησ Κέληξσλ :  

1. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Σαχξνπ 

2. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Ακπγδαιέδαο 

3. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Κνξίλζνπ 

4. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Ξάλζεο 

5. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Παξαλεζηίνπ Γξάκαο 

6. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο 

7. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Μνξηάο Λέζβνπ 

8. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Κσ 

9. Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν άκνπ (ελ αλακνλή) 

 

Ζ εθαξκνγή απηή ζα πξέπεη: 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζεη ζηνηρεία θαη λα αμηνπνηεί ξνέο δηαδηθαζηψλ  

 λα  νκνγελνπνηήζεη θαη ζα απηνκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

Πξν-αλαρσξεζηαθψλ θέληξσλ  
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 λα δηαζθαιίζεη ηελ άξηηα θαη νκνγελή ηήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε εληαία  ειεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ  

 λα δηεπθνιχλεη - απηνκαηνπνηήζεη ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ βαζηζκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο,  

κε ζηνηρεία πνζνηηθά (θαη πνηνηηθά ζην κέιινλ)  γηα ην  παξαγφκελν έξγν θαζψο επίζεο  ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο ζρεηηθψλ  (κε ηα ηεξνχκελα δεδνκέλα θαη ηηο αθνινπζνχκελεο 

δηαδηθαζίεο) απνθάζεσλ. 

 

ην παξαθάησ κνληέιν, νη θπξηφηεξεο έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη, πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

 

Έννοια/Κλάζη Περιγραθή Παραηηρήζεις 

Program 

Σν Πξν-αλαρσξεζηαθφ Κέληξν Κξάηεζεο 

Αιινδαπψλ 

Παξάδεηγκα: 

Πξφγξακκα: Πξν-αλαρσξεζηαθφ 

Κέληξν Κξάηεζεο Αιινδαπψλ Ξάλζεο 

Structure 

H «δνκή», σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο. 

Σν επίπεδν STRUCTURE απεηθνλίδεη 

ηελ επίζεκε νξγαλσηηθή δνκή θαη 

είλαη ηαπηφζεκν κε ηελ νξγαλσηηθή 

δηάξζξσζε  

Unit 

H έλλνηα ηεο νληφηεηαο έληαμεο ηνπ κέινπο 

ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ Πξν.Κε.Κα. 

(αλεμαξηήησο πξνγξάκκαηνο). 

 

 

Person 

Κάζε άηνκν, ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην Πξν.Κε.Κα., αλεμάξηεηα κε ην αλ είλαη 

κέινο ή ιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε 

ππεξεζία. 

H έλλνηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

αλεμαξηήησο πξνεγνχκελεο ή 

ελδερνκέλσο κειινληηθήο θηήζεο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο. 

Person Relationship 
ρέζε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ζηε δξάζε ηνπ 

Πξν.Κε.Κα. 
Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

Member 

Ννείηαη κε ηελ αθξηβή νπηηθή θαη ρξήζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ «κέινπο» ζηνλ νξγαληζκφ, σο 

ην σθεινχκελν άηνκν ην νπνίν εληάζζεηαη 

νξγαληθά ζε θάπνην απφ ηα ππνζηεξηθηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Φνξέα θαη ιακβάλεη 

ππεξεζίεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

 

Other 
O σθεινχκελνο πνπ ιακβάλεη 

πεξηζηαζηαθά ππεξεζίεο. 

 

Family Σν άηνκν πνπ ιακβάλεη ζπζηεκαηηθά  
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ππεξεζίεο ελεκέξσζεο-ππνζηήξημεο σο 

ζηελφ-νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

σθεινχκελσλ αηφκσλ. 

Form 

 

Parameter 

Απνηειεί δνκή θιάζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ 

δνκεκέλσλ εγγξάθσλ πρ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηαηξηθψλ 

παξαπεκπηηθψλ θιπ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ παξακέηξσλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα παξαθνινχζεζε δεηθηψλ – 

κεγεζψλ (θαη) εθηφο  

θφξκαο/εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

Form Parameter 

 

Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

Document 

Αθνξά ζηα έγγξαθα ηα νπνία 

θαηαρσξίδνληαη ζην θάθειν ηνπ κέινπο. 

Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ αλεμάξηεηα ή σο 

επηζπλάςεηο ζε άιινπ ηχπνπ ζπκβάληα-

νξφζεκα. 

 

Event 

Πξφθεηηαη γηα «κεηξηθή»/abstract θιάζε, 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ λέεο θιάζεηο 

ζρεηηθέο κε ζπκβάληα/γεγνλφηα, ηα νπνία 

πξνθαινχλ ή απνηεινχλ θαηαρσξίζεηο ζην 

θάθεινπ ηνπ κέινπο. 

 

Request 

Αηηήζεηο κειψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα «ζπγαηξηθή»/inherited 

θιάζε απφ ηελ θιάζε “Event”. 

Appointment Ραληεβνχ. 

Πξφθεηηαη γηα «ζπγαηξηθή»/inherited 

θιάζε απφ ηελ θιάζε “Event”. 

Assesment 
Δθηίκεζε πνπ αθνξά θάπνην κέινο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Πξφθεηηαη γηα «ζπγαηξηθή»/inherited 

θιάζε απφ ηελ θιάζε “Event”. 

Transfer Παξαπνκπή εληφο ή εθηφο ηνπ Πξν.Κε.Κα. 

Πξφθεηηαη γηα «ζπγαηξηθή»/inherited 

θιάζε απφ ηελ θιάζε “Event”. 
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Completion Οινθιήξσζε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα «ζπγαηξηθή»/inherited 

θιάζε απφ ηελ θιάζε “Event”. 

EventAttachment Δπηζχλαςε αξρείνπ. 

Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

ElementHistory Πνξεία κέινπο. 

Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

User Υξήζηεο ζπζηήκαηνο. 

 

UserUnit Ο Πίλαθαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

UserGroup 
 Πίλαθαο αλαθνξάο (ζρέζε n:m) 

Category 
Καηεγνξηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην θάθειν ηνπ σθεινχκελνπ 

Παξάδεηγκα: Γηαρσξηζκφο 

πιεξνθνξηψλ ζε λνκηθά, ηαηξηθά, 

ζεξαπεπηηθά, εξσηεκαηνιφγηα, 

εθπαίδεπζε θηι. 

Subcategory Τπνθαηεγνξίεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελφο θαθέινπ 

Παξάδεηγκα:  

Καηεγνξία: Ηαηξηθά 

Τπνθαηεγνξία: σκαηηθή Τγεία, 

Φπρηθή Τγεία, Δμεηάζεηο, Δθηηκήζεηο 

θηι. 

 

Υρήζηες – Ρόλοι 

Έλα θπζηθφ πξφζσπν/ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαζέηεη παξαπάλσ ηνπ ελφο ξφινπο, ψζηε λα 

επεθηείλεηαη θαηά ην δνθνχλ ε δηθαηνδνζία ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα ή/θαη ιεηηνπξγίεο. 

Ζ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε πινπνηείηαη ζε επίπεδν Unit (ππεξεζία). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δνζεί 

ζαθήο πνιηηηθή πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα, κε κνλαδηθφ θσδηθφ ρξήζηε (π.ρ. πξφζβαζε ζε θάθειν κε ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ – κφλν ζε ηαηξνχο). 
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2. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

2.1 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο - Γενικές Αρτές τεδιαζμού 

Σν ζχζηεκα, ζε ιεηηνπξγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο γεληθέο 

αξρέο: 

 «Αλνηθηή» αξρηηεθηνληθή (openarchitecture), δειαδή ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ: 

- νκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

- δηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθαξκνγψλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, 

- επεθηαζηκφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηνπο, 

- εχθνιε επέκβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

 Να είλαη WebBased πιαηθφξκα, ε νπνία λα εθηειείηαη κέζσ browser 

 Σν ζχηεκα λα ππνζηεξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windowsθαη Linux. 

 Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη HTML5, λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε θπιινκεηξεηέο φπσο Internet 

Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome θαζψο θαη κε θπιινκεηξεηέο θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ(mobile browsers). 

 Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δπλακηθέο ζειίδεο κε πςειφ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο 

ζαππνζηεξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο Web 2.0 ηερλνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεοεθαξκνγέο δηαδηθηχνπ (web) 

 Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη AJAX έηζη ψζηε λα αλαζρεδηάδεηαη θάζε θνξά κφλν ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο ην νπνίν αλαλεψλεηαη θαη φρη νιφθιεξε ε ζειίδα ζηνλ browser. 

 Ζ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ 

παγθφζκηνπ 

ηζηνχ (web-based). 

 Γελ ζα απαηηείηαη επηπιένλ ινγηζµηθφ-πειάηε (thin client πξφηππν) γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε 

ζην ζχζηεκα εθηφο απφ θάπνηνλ δεκνθηιή webbrowser πνπ ζα δηαζέηεη νπξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε. 

 Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 

θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή 

εμνπιηζκνχ. 

 Αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ (n-tier), γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη 

θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ  

 Υξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ 

επθνιία εθκάζεζήο ηνπο. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δηεζλή πξφηππα θαη λα 

έρεη αλαπηπρζεί αθνινπζψληαο νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο φπσο: 
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o Ζ ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα βαζίδεηαη ζηα πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξίζεη 

ηαπεξηβάιινληα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, κε ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ήδε γλψξηκεο 

ζηνρξήζηε (π.ρ. Drag-n-Drop, ειαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, θιείζηκν, progress 

bar),επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άκεζε εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ην 

πεξηβάιινληνπ ζπζηήκαηνο. 

o Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ web, κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε απηφ εθφζνλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ηηο βαζηθέο γλψζεο πινήγεζεο 

ζην Γηαδίθηπν. 

o Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη νη εθηππψζεηο λα πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ζην ξφιν πνπ 

έρεη απνδνζεί ζην ρξήζηε απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (Διεγρφκελε θαη 

Γηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε). 

o πλέπεηα ζηε δηάηαμε θνξκψλ (επαγγεικαηηθή εκθάληζε, απιφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θ.ιπ.). 

o Ζ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή λα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεια drop-

downmenus, πεξηγξαθηθά links θαη θνπκπηά 

 Πιεξφηεηα, αθεξαηφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ. Λεπηνκεξή εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ (user manuals). 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο server consolidation θαη virtualization θαη πην ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ (virtual machines). 

 
 
3. ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

3.1 Τπηρεζίες Δκπαίδεσζης 

Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνκήζεηαο, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ Φνξέα 

Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ αθνξνχλ: 

• Σελ εθπαίδεπζε ησλ βαζηθψλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, αλάινγα 

κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζα 

εθπαηδεπηεί. 

• Σελ παξάδνζε νινθιεξσκέλεο ζεηξάο ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

3.2 ΤπηρεζίεςΠαραμεηροποίηζης 

• Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα 

• Τπνζηήξημε παξαθνινχζεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

• Παξακεηξνπνίεζε ησλ εγθαηάζηαζεσλ  

• Παξακεηξνπνίεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 
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4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα:  

- 1
ε
 θάζε : Παξάδνζε πιαηθφξκαο ινγηζκηθνχ εληφο ησλ πξψησλ 10 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ.  

- 2
ε
 θάζε : Παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα εληφο 20 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 1
εο

 θάζεο  

- 3
ε
 θάζε Τπνζηήξημε & νινθιήξσζε εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ θνξέα εληφο 10 εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 2
εο

 θάζεο ψζηε ε ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία λα 

επηηεπρζεί κε ηνλ νκαιφηεξν ηξφπν. 

 
 

5. ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ζ εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί ζε Virtual machine, ζην ζπλεξγαδφκελν κε ηελ εηαηξεία Data Center θαη 

ζε ινγηζκηθφ windows server 2016. 

 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε open office. 

 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Υξφλνο παξάδνζεο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα 

ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο 

4. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο Πξφζθιεζεο 

5. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην θφζηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 90% ησλ 

απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ηηο 

εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ 

ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο 

νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

6. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

8.1 Να παξέρεη απεξηφξηζηεο άδεηεο ινγηζκηθνχ 
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8.2 Να έρεη απνδεδεηγκέλα ηελ δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ΟΠ (προζαρμογή λειηοσργικόηηηας όηαν ασηό κριθεί ζκόπιμο για ηην 

βεληίωζη ηης καθημερινής λειηοσργίας). 

8.3 Να έρεη απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα θαη εκπεηξία πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε 

αλάινγα έξγα (με προζκόμιζη ανηιγράθων ηοσλάτιζηον ζτεηικών ζσμβάζεων παροτής 

ανάλογων σπηρεζιών ζε άλλα Νοζοκομεία, Κένηρα Υγείας ή λοιπούς τώροσς σγείας).Πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

8.4 Να δηαζέηεη ελ ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα θάησζη 

πηζηνπνηεηηθά: 

- χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 ή ηζνδχλακν, κε πεδίν 

εθαξκνγήο θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ Τγεία.  

- χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 27001 ή 

ηζνδχλακν, κε πεδίν εθαξκνγήο θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Τγεία.  

8.5 Να έρεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ ηνπηθφ ζπλεξγάηε γηα ππνζηήξημε ησλ εθηφο Αζελψλ Πξν-

αλαρσξεζηαθψλ θέληξσλ θξάηεζεο (καηά προηίμηζη ζηην εσρύηερη περιοτή ηης βόρειας 

Ελλάδας). 

8.6 Να έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο παξνπζίαζεο ηεο πξνζθεξφκελεο πιαηθφξκαο ινγηζκηθνχ 

ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. (ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ην Φνξέα, νη ππνςήθηνη 

Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθηειέζνπλ επίδεημε (live demo) ηεο πξνζθεξφκελεο 

πιαηθφξκαο εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο). 

8.7 Να δηαζέηεη νκάδα έξγνπ πνπ λα απαξηίδεηαη απφ κέιε κε ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, 

επαγγεικαηηθ πξνζφληα θαη πηζηνπνηήζεηο. Σα ειάρηζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, 

πηζηνπνηήζεηο θαη εκπεηξία αλά εηδηθφηεηα θαη ξφινη είλαη νη εμήο: 

- Τπεχζπλνο Έξγνπ, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Τγείαο,  

- Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Τγείαο 

-  Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγψλ (Developer), παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε Έξγα Πιεξνθνξηθήο Τγείαο 

-  Σερληθνί Τπνζηήξημεο (Service Desk Agent), παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Τγείαο 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ 

ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 
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Σα Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα βξίζθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

1. Σαχξνπ (Πέηξνπ Ράιιε) 

2. Ακπγδαιέδαο 

3. Κνξίλζνπ 

4. Παξαλέζηη Γξάκαο 

5. Ξάλζεο 

6. Φπιάθην Οξεζηηάδαο 

7. Μφξηα Λέζβνπ 

8. άκνπ 

9. Κσ 

 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ζηελ έδξα ηεο 

ΑΔΜΤ Α.Δ., Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, Οιπκπηαθνχ Υσξηφ, Αραξλέο, ηθ 13677. 

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΔΜΤ Α.Δ. 

Γξ.ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
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