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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 

Στην  υλοποίηση του αντικειµένου του έργου εµπλέκεται το Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο 

διοικείται από ∆ιοικητή, Αναπληρωτή ∆ιοικητή, ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διάρθρωση και οι 

αρµοδιότητες των Υπηρεσιών καθορίζονται από τον Οργανισµό του.  

 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκοµείου  

Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκοµείου υπάρχει στη διεύθυνση 

http://www.agandreashosp.gr/ . 

 

Α1.1.2 Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Τα όργανα που θα εµπλακούν στην υλοποίηση του έργου είναι: 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

• Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) 

 

Η Ε∆∆ είναι το αρµόδιο, για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, 

συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό 

αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί 

λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι η οµάδα προσώπων, 

οριζόµενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την 

Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των 

εξουσιών που της ανήκουν, δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 

της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, την παρακολούθηση της παραγωγής των 

Παραδοτέων του Έργου και την παραλαβή τους. Η λειτουργία της διέπεται από τις 

κείµενες διατάξεις περί λειτουργία των συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης. 
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Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) είναι το οριζόµενο από την 

Αναθέτουσα Αρχή αρµόδιο όργανο του οποίου το έργο συνίσταται σε εξέταση των 

προσφυγών κατά το N. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-

2010 (Εφαρµογή Ν. 3886/10) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων, των ενστάσεων κατά το Π∆ 118/2007, των αιτήσεων θεραπείας και λοιπών 

διοικητικών προσφυγών που τυχόν ασκηθούν  κατά τη  διαδικασία ανάθεσης του Έργου, 

και στη σύνταξη και υποβολή εισήγησης επί των εν λόγω ένδικών βοηθηµάτων. 

 

Α1.2 Παρουσίαση του Φορέα  

Α1.2.1 Περιγραφή 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) το 

οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 6ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδος. Έχει έδρα την 

Πόλη της Πάτρας και διασυνδέεται µε το Ειδικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Ν∆ 

Ελλάδος Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. 

Ο Οργανισµός του ΓΝΠ καθορίζεται από την Αριθµ. Y4α/οικ.39500 (ΦΕΚ 1155-B-

10.4.2012). Σύµφωνα µε αυτόν οι σκοποί του ΓΝΠ είναι: 

• η παροχή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας στο πληθυσµό 

ευθύνης της ∆ιοίκησης της  6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδος καθώς και σε ασθενείς που παραπέµπονται 

από άλλες Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιµα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα 

από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση, σύµφωνα µε 

τους κανόνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιµόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και 

άλλων επαγγελµάτων υγείας, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή ανάλογων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

• η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τοµέα της υγείας. Στην κατεύθυνση 

αυτή εφαρµόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράµµατα και συνεργάζεται µε 

άλλους συναφείς φορείς, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς και µε επιστηµονικά 

και ερευνητικά κέντρα, 

• η συνεργασία µε τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλες µονάδες υγείας της 

υγειονοµικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθµιση συνολικά της 
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παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρµογή 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

• η εφαρµογή νέων µεθόδων και µορφών περίθαλψης, µε στόχο την 

αποτελεσµατική προώθηση της υγείας των πολιτών, 

• η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που 

τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη ∆ιοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 

Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδος και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο 

∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου. 

Το ΓΝΠ διοικείται από ∆ιοικητή, Αναπληρωτή ∆ιοικητή, ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Απαρτίζεται από Υπηρεσίες (Ιατρική, Νοσηλευτική, ∆ιοικητική - Οικονοµική), Αυτοτελές 

Τµήµα (Οργάνωσης και Πληροφορικής) και Ειδικό Γραφείο (Υποστήριξης Πολίτης). 

Αναλυτικά στοιχεία για τις Υπηρεσίες, τους Τοµείς, τα Τµήµατα, τις Μονάδες κλπ. 

περιγράφονται στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου. (ΦΕΚ 1155-B-10.4.2012). 
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ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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& 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥ

ΡΓΙΚΗΣ ΧΕΙ−

ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤ

ΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗ
ΣΕΩΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΑΣ)

Αυτοτελές Τμήμα 

Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ)

Ημερήσιας 

Νοσηλείας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΝΕΟΓΝΩΝ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

 

 

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

7 ΤΜΗΜΑΤΑ

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

6 ΤΜΗΜΑΤΑ

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

6 ΤΜΗΜΑΤΑ

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

4 ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙ
ΚΟ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ
ΟΛΟΓΙΚΟ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟ
ΓΙΚΟ−ΑΦΡΟ
∆ΙΣΙΟΛΟΓΙΚ

Ο 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙ
ΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙ

ΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑ

ΠΕΙΑΣ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Σ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑ
ΠΕΙΑΣ

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩ
Ν & 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Α1.3 Υφιστάµενη κατάσταση  

Α1.3.1 ∆οµές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων  

Το Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη µηχανογραφική κάλυψη 

και υποστήριξη του Νοσοκοµείου. Πιο συγκεκριµένα αρµοδιότητες του Τµήµατος 

αποτελούν: 

• Ο χειρισµός όλων των θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. 

• Η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση 

γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε 

συνεργασία µε τις κατ’ αντικείµενο Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, καθώς και η εφαρµογή 

συστήµατος διοίκησης µε στόχους και µέτρηση της αποδοτικότητας. 

• Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρµογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας 

της. 

• Η διαχείριση της κάθε εφαρµογής από συστηµατικής και λειτουργικής πλευράς. 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου σε θέµατα συστηµάτων 

πληροφορικής και η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των συστηµάτων πληροφορικής. 

• Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της 

δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκοµείο. 

• Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 

• Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισµού, η βελτιστοποίηση της 

αξιοποίησης του εξοπλισµού σε συνάρτηση και µε τις εφαρµογές που λειτουργούν σε 

κάθε τµήµα του εξοπλισµού. 

• Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, 

• Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. 

• Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου µε εξωτερικά δίκτυα. 

• Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κλπ.). 

• Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του. 

•  Η κατάρτιση µελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού 

πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).  

•  Η ανάπτυξη περιορισµένης έκτασης εφαρµογών  για: 
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� την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστηµάτων της 

ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας. 

� την προσαρµογή ειδικών πακέτων λογισµικού, για περιορισµένης έκτασης 

εφαρµογές. 

� την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευτικής και διοικητικο−οικονοµικής 

λειτουργίας του νοσοκοµείου. 

� την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

•  Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, µε βάση τους γενικότερους 

στρατηγικούς στόχους του Νοσοκοµείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες 

του. 

•  Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενηµέρωση για 

την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβληµάτων ή καθυστερήσεων ή 

ακόµη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόµενο προϋπολογισµό έργων.  

•  Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρµόδια τµήµατα για την 

εκπόνηση των µελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε την 

εγκατάσταση των νέων συστηµάτων πληροφορικής, 

•  Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα 

υποσυστήµατα του νοσοκοµείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. 

 

Α1.3.2 ∆οµές ∆ιαχείρισης Προτεινόµενης Πράξης 

Για την επικοινωνία µε τη ∆ιαχειριστική αρχή για την οµαλή υλοποίηση των διαδικασιών 

δηµοσιότητας καθώς και της Προκήρυξης του έργου ως αρµόδιο ορίζεται το Γραφείο 

Προµηθειών. 

 

 

Α1.3.3 Υφιστάµενος Εξοπλισµός 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών διαθέτει τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήµατα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2.3 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ -ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ - 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΛΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ, 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Σ.Υ., ΤΠΟ, 

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε./Τµήµα 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής (ΤΠΟ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΠΑΠΥΡΟΣ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  MODUS A.E./ ΤΠΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

(ΠΣΕ) LIS ΤΟΥ 

ΟΠΣΥ 6ης  Υ.ΠΕ. 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

COMPUTER CONTROL 

SYSTEMS Α.Ε./               

ΤΠΟ 

E-AIMA ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 
COMPUTER CONTROL 

SYSTEMS /ΤΠΟ 

Gi-CELL ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ / ΤΠΟ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΗ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΦΥ –

ΡΑΝΤΕΒΟΥ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ-ΗΦ):ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

ΣΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΑΤΩ 

ΑΧΑΙΑΣ, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ  

Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε./ ΤΠΟ 

SLIS ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ INFOMED/ ΤΠΟ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/ΕΦΗΜ

ΕΡΙΕΣ/ΒΑΡ∆ΙΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ ΒΑΡ∆ΙΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 
PSS/ ΤΠΟ  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ  

PACS ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ INSO (AGFA)/ ΤΠΟ 

   

LIS ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ABBOTT/ΤΠΟ, ΘΑ 

ΜΠΕΙ ΣΤΟ COMPUTER 

CONTROL SYSTEMS 

Α.Ε  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΤΠΟ  

ΣΥΣΤΗΜΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ – 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ / 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΤΠΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ – 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΤΠΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  

ΚΛΙΝΙΚΗΣ  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ – ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ   

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΤΠΟ 
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Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 

του Έργου 

Α2.1 Αντικείµενο του Έργου 

Τα νοσοκοµείο είναι ο θεσµικός κεντρικός πυρήνας κάθε συστήµατος υγειονοµικής 

περίθαλψης. Είναι ένας οργανισµός που διαχειρίζεται µεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος 

σήµερα είναι κυρίως σε έντυπη - χειρόγραφη µορφή, ογκώδεις, δύσκολα αναζητήσιµος 

ενώ πολλές φορές χάνεται, φθείρεται και αλλοιώνεται. Το Νοσοκοµείο και συγκεκριµένα 

το Αρχείο του Νοσοκοµείου, έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής 

αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών, για 20 Χρόνια από την 

τελευταία επίσκεψη στον Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το  Άρθρο 14 του Νόµου 3418 (ΦΕΚ 

287-Α-28.11.2005). 

Το σηµερινό ελληνικό νοσοκοµείο, ενταγµένο σε ένα σύνθετο σύστηµα υγείας που 

διέπεται από συνεχείς νοµοθετικές παρεµβάσεις, υποχρεούται στην παροχή ενός 

διαφοροποιούµενου φάσµατος υπηρεσιών υγείας, µε επίκεντρο τον πολίτη - ασθενή, 

υψηλής ποιότητας συγκρατώντας παράλληλα το κόστος και τις δαπάνες. Για να 

επιτευχθούν αυτά είναι ανάγκη το νοσοκοµείο να καταφέρει να κάνει αποτελεσµατική και 

αποδοτική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε ταυτόχρονη 

αύξηση της ψηφιοποιηµένης πληροφορίας που διαχειρίζεται και αξιοποιεί.  

Οι τελευταίες τάσεις στο χώρο της Υγείας, υπαγορεύουν τη δηµιουργία και λειτουργία 

ενός Νοσοκοµείου το οποίο θα διατηρεί µε ασφάλεια τα ηλεκτρονικά αρχεία πληροφορίας 

που διαχειρίζεται (δηµιουργεί και αξιοποιεί). Αυτό είναι προϋπόθεση για την παροχή 

υπηρεσίας προς τον πολίτη – ασθενή µε συνέχεια, συνέπεια και υπευθυνότητα. Η υψηλής 

ποιότητας υπηρεσία και η αποδοτική φροντίδα των ασθενών προϋποθέτει τη ροή της 

πληροφορίας όταν και εκεί που τη χρειάζεται ο ασθενής. 

 

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν να υπαγορεύουν τη δηµιουργία και λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή ως κεντρικό άξονα στη διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας 

αλλά και ως κοινού σηµείου αναφοράς των επαγγελµατιών υγείας. 

Για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις το Νοσοκοµείο θα πρέπει να δώσει 

έµφαση: 

• Στην χρήση των τεχνολογιών (ασφαλή τρόπο µετάδοσης, αποθήκευσης 

δεδοµένων και διαλειτουργικότητα συστηµάτων) 
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• Στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας µε παράλληλη δηµιουργία µεταδεδοµένων 

και ενεργειών τεκµηρίωσης 

• Στην προσαρµογή των διαδικασιών του και την κατάλληλη χρήση των 

υπαρχόντων πόρων (κυρίως προσωπικού) 

• Στην προσήλωση και την εφαρµογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή ωριµότητα ενός νοσοκοµείου είναι: 

• Η υποδοµή του 

• Το επίπεδο ψηφιακών δυνατοτήτων των κλινικών του (από άποψη οργάνωσης και 

συστηµάτων) 

• Το επίπεδο ψηφιακής χρήσης που κάνουν οι κλινικές του  

• Η χρήση διεθνών προτύπων  

• Το επίπεδο διαλειτουργικότητας εσωτερικά αλλά και µε άλλους οργανισµούς – 

νοσοκοµεία 

• Οι δυνατότητες που υπάρχουν για επιχειρησιακή αλλαγή 

• Η ηγεσία και η δυνατότητα για αγορά των κλινικών και της διοίκησης 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την ψηφιακή ωριµότητα του Νοσοκοµείου, την 

ανάγκη για ενοποίηση στην πράξη του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών και το Νοσοκοµείο 

Νοσηµάτων Θώρακος Ν∆ Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» το αντικείµενο του παρόντος 

έργου αφορά: 

• στην ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του ιστορικού ιατρικού αρχείου (φυσικών 

φακέλων ασθενών) του Νοσοκοµείου για τα έτη 2010-2014  µε προτεραιότητα:  

o Στους ενεργούς ασθενείς (νοσηλευόµενοι από σήµερα και για ένα χρόνο 

πίσω στο χρόνο) 

o Στους ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις (π.χ. καρδιοπαθείς) που επισκέπτονται 

το νοσοκοµείο επαναλαµβανόµενα (ασθενείς µε >1 εισαγωγές την 

τελευταία τριετία) 

o Στους Ασθενείς που έχουν  πρόσφατα αιτηθεί  αντίγραφα  του ιατρικού 

τους αρχείου/φακέλων 

ώστε να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες ψηφιοποίησης. Ωστόσο, από την υλοποίηση 

του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο των ασθενών αφού µε την ολοκλήρωση του έργου το 



                     Σελίδα 18 από 85 

Νοσοκοµείου θα διαθέτει Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή µε πλήρη λειτουργικότητα και σε 

πλήρη λειτουργία για όλους τους νέους ασθενείς. 

Οι φάκελοι των παραπάνω κατηγοριών ασθενών που θα ψηφιοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα είναι περίπου 4.500. 

 

Το έργο στοχεύει στην επέκταση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού 

Ιατρικού Φακέλου (EMR) που διαθέτει το Νοσοκοµείο µε την προµήθεια: 

o Υποσυστήµατος Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς και ηλεκτρονικής 

διαχείρισης εγγράφων  µε το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα 

διαχείρισης και εποπτείας του αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις 

εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκοµείου (π.χ. διαµοιρασµό ιατρικών φιλµ 

µεταξύ διαφόρων τµηµάτων και κλινικών), όσο και ανάγκες ασθενών και 

συγγενών για εκτύπωση αποτελεσµάτων,  πορισµάτων, δανεισµό φιλµ, 

κλπ. To υποσύστηµα καλύπτει διαφανώς και µε ενιαίο τρόπο τόσο τη 

διαχείριση των ψηφιοποιηµένων εγγράφων όσο και των από σήµερα 

και στο εξής παραγόµενων εντύπων, εγγράφων και Ιατρικών Απεικονίσεων 

του Ιατρικού Φακέλου των Ασθενών του Νοσοκοµείου που θα 

περιλαµβάνει τις λειτουργικές ενότητες διαχείρισης διαγνώσεων, 

ηλεκτρονικών παραπεµπτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και ιατρικών 

πορισµάτων. 

 

Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Το έργο συνδράµει στην προσπάθεια του ΓΝΠ για επίτευξη: 

• καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες – ασθενείς και 

ειδικότερα της  διενέργειας  διαγνωστικών-επεµβατικών  πράξεων  και συνέχισης της 

παρακολούθησης των ασθενών, ιδιαίτερα στους χρόνιους ασθενείς και ασθενείς µε 

επαναληπτικές επισκέψεις στο Νοσοκοµείο  

• εξορθολογικοποίησης του κόστους λειτουργίας του Νοσοκοµείου µε παράλληλη  

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• υποστήριξης του προσωπικού στην βελτίωση στον τρόπο εργασίας του 

• συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των υποδοµών του νοσοκοµείου 

• τυπικής ανάγκης συµµόρφωσης του Νοσοκοµείου προς τη νοµική υποχρέωση 

διατήρησης των ιατρικών φακέλων 
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• καλύτερης κατοχύρωσης του Νοσοκοµείου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και της 

δυνατότητα αναδροµικής εξέτασης οποιουδήποτε περιστατικού στα πλαίσια ερευνών 

από επιτροπές  

• παροχής υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς  

• διεξαγωγής  ιατρικής  έρευνας  σε  µεγάλης  κλίµακας  δείγµατα 

 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Στους βασικούς άµεσους στόχους του Έργου, είναι η δηµιουργία του ψηφιακού ιατρικού 

αρχείου ασθενών ώστε να λειτουργήσει ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος του Ασθενή καθώς 

επίσης να δηµιουργηθεί το υπόβαθρο ώστε να µπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια ο 

Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος µε συστήµατα και δεδοµένα ψηφιακά. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται να επιτευχθούν οι παρακάτω µετρήσιµοι 

στόχοι:  

 

Μετρήσιµος Στόχος Τιµή 

Αριθµός (#)χρηστών – υπαλλήλων του 

Νοσοκοµείου που θα κάνουν χρήση του 

συστήµατος  

>50 

Αριθµός (#) υπηρεσιών (εκτός των βασικών) 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για Πολίτες που θα είναι 

Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά 

11 

% µείωσης της χρονικής διάρκειας από την 

στιγµή που δηµιουργείται η πληροφορία – τα 

δεδοµένα ως τη στιγµή λήψης των στοιχείων 

του Φακέλου Ασθενούς 

25% 

 

 

Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: 

1. Οργανωτικοί παράγοντες:  
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• Ο σωστός σχεδιασµός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να 

πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δοµές του 

Νοσοκοµείου. 

• Η πλήρης και έµπρακτη υποστήριξη από την ηγεσία του Νοσοκοµείου 

• Η απαίτηση από την ΑΑ να οριστούν οι Τεχνικοί και Επιχειρησιακοί 

διαχειριστές του Συστήµατος, πριν την υπογραφή της σύµβασης,  οι οποίοι 

θα παρακολουθούν το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, θα 

συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο και την ΕΠΠΕ και σταδιακά θα αναλάβουν 

µετά το τέλος του παρόντος έργου, την εκµετάλλευση, τη διαχείριση και 

την υποστήριξη όλου του Συστήµατος.  

 

2. Τεχνολογικοί παράγοντες 

• Η εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας των 

νέων υπηρεσιών - συστηµάτων µε τις υπάρχουσες εφαρµογές και 

πληροφοριακές υποδοµές του Νοσοκοµείου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν διεθνή πρότυπα, κωδικοποιήσεις και βέλτιστες πρακτικές σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας που αποτελεί το κύριο 

ζητούµενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των 

αναγκών µε τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην 

απόρριψη του πληροφοριακού συστήµατος από τους χρήστες και κατ’ 

επέκταση τη χρήση του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς. 

• Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα 

συµβάλει στην µεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες 

και στην αποδοτική του λειτουργία.  

• Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρµογών και υψηλή διαθεσιµότητα των 

υπηρεσιών. 

• Ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 

3. ∆ιοικητικοί και κανονιστικοί παράγοντες:  

• Η αποµάκρυνση όπου είναι δυνατό κάθε γραφειοκρατικού εµποδίου και η 

απλοποίηση των διαδικασιών. 

• Ο σαφής προσδιορισµός των επιθυµητών µετρήσιµων µεγεθών βάσει 

προτύπων. 

• Η αξιοποίηση των νέων εγκυκλίων καθώς και τον οργανο-λειτουργικών 

αλλαγών που έχουν επέλθει. 

4. Κρίσιµες εξαρτήσεις αποτελούν 
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• Η καθαρότητα και ποιότητα των δεδοµένων που συλλέγονται στα 

πρωτογενή συστήµατα. 

• Η καλή ποιότητα ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης του ήδη υπάρχοντος 

φυσικού αρχείου 

 

Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω του υλικού αλλά και του λογισµικού που θα 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα συντελούν άµεσα στην επίτευξη των στόχων 

που έχει θέσει η ΑΑ και είναι αυτές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούµενος 

Ψηφιοποίησης Ιατρικού 
Φακέλου Ασθενούς 

1ο – Πληροφοριακό 1- Κράτος 

∆ιάθεση του Ιατρικού 
Φακέλου του Ασθενούς 
σε ψηφιακή µορφή 

3ο - ∆ιαδραστικό 2- Πολίτης 

∆υνατότητα απευθείας 
αναζήτησης και 
προσπέλασης στα 
δεδοµένα του 
ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενούς 

3ο - ∆ιαδραστικό 2- Πολίτης 

Υπηρεσίες υποστήριξης 
των ασθενών µε χρόνιες 
παθήσεις που 
επισκέπτονται το 
νοσοκοµείο 
επαναλαµβανόµενα µετά 
το πέρας της κάθε 
νοσηλείας τους 

4ο - Συναλλακτικό 2- Πολίτης 

Υπηρεσίες πρόσβασης στα 
Πληροφοριακά 
Συστήµατα Νοσοκοµείου 

3ο - ∆ιαδραστικό 1- Κράτος 

Ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 
αρχειοθέτησης, 
διαχείρισης και διανοµής 
ψηφιακών δεδοµένων και 
αρχείων 

3ο - ∆ιαδραστικό 1- Κράτος 

Υπηρεσία ελέγχου 
απόδοσης και παραγωγής 
αναφορών στα δεδοµένα 

3ο - ∆ιαδραστικό 2- Πολίτης 
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Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούµενος 
του ιατρικού φακέλου 

Υπηρεσία αρχειοθέτησης 
δεδοµένων και φακέλων 
ασθενών 

3ο - ∆ιαδραστικό 2- Πολίτης 

∆ιαχείρισης και διανοµής 
ψηφιακών δεδοµένων και 
αρχείων (απεικονιστικών, 
παραπεµπτικών, 
διαγνώσεων κλπ.) 

3ο - ∆ιαδραστικό 2- Πολίτης 

Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου 

 

Α3.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 

Τα ήδη διαθέσιµα έγγραφα που περιλαµβάνουν οι Φάκελοι των ασθενών όπως ιατρικό 

ιστορικό, αποτελέσµατα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, 

ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας κλπ. καθώς επίσης και το 

υλικό το οποίο αναµένεται να δηµιουργηθεί στο µέλλον αφορά σε πληθώρα µορφοτύπων 

και µέσων όπως:  

• Χειρόγραφα έγγραφα (π.χ. οδηγίες θεραπείας) και Προτυποποιηµένες 

Φόρµες απαντήσεων  

• Ιατρικές Απεικονιστικές Εξετάσεις  (Ακτινογραφίες, Αξονικές, Μαγνητικές Γ 

Camera, κτλ.)  

• Εργαστηριακές – Παρακλινικές Εξετάσεις  

• Λοιπό απεικονιστικό υλικό στη µορφή ταινιών (film) ή ψηφιακού  video (CD/DVD)  η 

µαγνητικών ταινιών (VHS) καταγραφής εξετάσεων από π.χ. το Αιµοδυναµικό 

Εργαστήριο,  Εργαστήρια Επεµβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, 

Υπερηχοκαρδιογραφηµάτα κλπ. 

 

Το  παρόν  έργο  αναφέρεται  στην  ψηφιοποίηση  των  τριών  πρώτων 

κατηγοριών  υλικού,  δηλ. των εγγράφων του Ιατρικού  Φακέλου, των 

εργαστηριακών Εξετάσεων  και  των  Ιατρικών Απεικονιστικών εξετάσεων. 

Τα παραπάνω είδη αρχείων καθώς και το γεγονός ότι ένας ασθενής µπορείς να έχει 

περισσότερους του ενός φυσικούς φακέλους στο νοσοκοµείο, καθιστούν απαραίτητη τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένου πλαισίου συγκέντρωσης, τεκµηρίωσης και διαχείρισης του 
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υλικού µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών, βασισµένων σε διεθνώς αναγνωρισµένα 

πρότυπα και πρακτικές. 

Για την ψηφιοποίηση του αρχείου οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα πρέπει να 

επιτρέπουν: 

• Σάρωση των εγγράφων σε Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) µεγαλύτερη ή ίση µε 

300 dpi. 

• Σάρωση σε κλίµακα του γκρι / ασπρόµαυρη / έγχρωµη, ανάλογα µε το είδος του 

εγγράφου εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το βέλτιστο αποτέλεσµα.  

• Μέγιστο µέγεθος σάρωσης κατάλληλο για να καλύψει όλους τους τύπους εγγράφων 

που θα απαιτηθεί να σαρωθούν. Το µέγιστο µέγεθος εντύπου, που θα απαιτηθεί να 

σαρωθεί που θα είναι διάστασης Α3. 

• Χρήση επίπεδου σαρωτή εγγράφων, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας κατά τη διαδικασία της σάρωσης ανάλογα µε την κατάσταση και το 

είδος των αρχείων.  

• Επεξεργασία σαρωµένης εικόνας (deskew, crop, rotate, κλπ.) 

• Αποθήκευση των σαρωµένων εγγράφων σε διαδεδοµένα αρχεία εικόνας πχ τύπου 

tiff, jpeg, multi-page tiff, bmp, pdf, pdf-A, gif. 

 

Ειδικά για την περίπτωση των Ιατρικών Εικόνων, είναι αναγκαία η τήρηση των 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τους διεθνείς φορείς και ειδικότερα από τo 

Αµερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας (American College of Radiology – ACR). 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει: 

� Για την ψηφιοποίηση να χρησιµοποιούνται σαρωτές µε χαρακτηριστικά 

ψηφιοποίησης ακτινολογικών film οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον 3.2 για 

γενικής χρήσης ακτινογραφιών και τουλάχιστον 4.0 για υψηλής ανάλυσης 

ακτινογραφίες και µαστογραφίες 

� Για τις περιπτώσεις γενικών ακτινολογικών film θα πρέπει η σάρωση (pitch) να 

είναι τουλάχιστον 200µm (2.5 κύκλοι/mm διακριτική ικανότητα) ενώ για υψηλής 

ανάλυσης film ή µαστογραφιών θα πρέπει να παρέχεται σάρωση τουλάχιστον 100 

µm (5.0 κύκλοι/mm) 

� Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να είναι χρωµατικής ακρίβειας τουλάχιστον 12 bits και 

να παράγει τιµές ανάλογες µε την οπτική πυκνότητα του film. ∆εν επιτρέπεται η 

ψηφιοποίηση µε φωτογραφικές µηχανές . 
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� Επιτρέπεται η συµπίεση δεδοµένων µόνο µε αλγορίθµους χωρίς την εισαγωγή 

απωλειών (lossless) και η αποθήκευση σε τύπο αρχείου που είναι συµβατό µε το 

διεθνές πρότυπο DICOM ή ισοδύναµο 

Για τις εργασίες και για την χρήση των εφαρµογών που θα εγκατασταθούν στα 

πλαίσια του παρόντος έργου, ο Υποψήφιος Ανάδοχος  οφείλει να προτείνει τους 

χώρους και να προµηθεύσει κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισµό και το λογισµικό που 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

Κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος, σε κατάλληλους χώρους που η Αναθέτουσα 

Αρχή θα διαθέσει, θα δηµιουργήσει Εργαστήριο Ψηφιοποίησης και Χώρο Εργασίας 

Χρηστών – Ερευνητών το οποίο θα αποτελείται από τις απαιτούµενα εγκαταστηµένες 

υποδοµές που θα χρησιµοποιηθούν για την µελλοντική ψηφιοποίηση του υλικού καθώς 

και την ανάκτηση και προβολή των ψηφιακών φακέλων ασθενών. 

Παράλληλα στη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει  ή 

να διαθέτει δική του Υποδοµή,  προκειµένου να πραγµατοποιείται η 

ψηφιοποίηση κατά την φάση υλοποίησης του έργου  και στα πλαίσια των 

υπηρεσιών ψηφιοποίησης που θα παραδοθούν. 

Ο Ανάδοχος είναι νοµικά υπεύθυνος για την διαβαθµισµένη, ελεγχόµενη προσέγγιση και 

την φύλαξη των δικών του Υποδοµών που θα χρησιµοποιήσει για την ψηφιοποίηση. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει, την 

τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τµήµατος ή του συνόλου σε περίπτωση 

φθοράς και καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσοτική 

παραγωγή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ψηφιοποίηση φακέλων 

ασθενών είναι τα ακόλουθα: 

• Παραλαβή Φυσικών Φακέλων Ασθενών µε πρωτόκολλο παραλαβής 

• Καταγραφή κανονικοποίησης-συσχέτισης Φακέλου Ασθενή µε το ηλεκτρονικό 
µητρώο ασθενή 

• Προετοιµασία Φυσικού Φακέλου Ασθενή προς ψηφιοποίηση 

• Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση Φακέλου Ασθενή 

• Φύλαξη του Φακέλου Ασθενή στους χώρους που θα διαθέσει 

• Παράδοση ψηφιακών φακέλων ασθενών µε πρωτόκολλο παράδοσης 

• Παράδοση, κατόπιν αιτήµατος, φυσικών φακέλων ασθενών µε πρωτόκολλο 
παράδοσης εντός µιας (1) εργάσιµης, κατά την διάρκεια του έργου και µέχρι την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή θα αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου 

ανεξάρτητα από το µέγεθός, το είδος χαρτιού, το χρωµατισµό χαρτιού, διπλές όψεις, 

βιβλιοδεσίες κλπ. Η ψηφιοποίηση που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος 
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έργου, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης του 

Ανάδοχου. Το ψηφιακό υλικό θα τροφοδοτεί το Πληροφοριακό Σύστηµα µε διαδικασία 

που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της φάσης µελέτης εφαρµογής του Έργου. 

Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και των αποτελεσµάτων του, θα πρέπει να 

αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος που θα 

διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας, ακεραιότητας των δεδοµένων και 

διαβαθµισµένης πρόσβασης. Για την ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο 

και στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στη παρούσα προκήρυξη, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει και περιγράψει αναλυτικά, στην προσφορά του, 

τον απαιτούµενο, ποσοτικά και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, 

εξοπλισµό που θα διαθέσει καθώς και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. 

Τα Φυσικά αρχεία, το πλήθος των οποίων εκτιµάται ότι θα είναι ενδεικτικά περί τις 80.000 

Σελίδες Εγγράφων (τυπωµένων και χειρόγραφων) και 5.000 Ιατρικές Απεικονιστικές 

Εξετάσεις  (Ακτινογραφίες, Αξονικές, Μαγνητικές Γ Camera, κτλ.)  και στα οποία 

υπάρχουν δεδοµένα προς καταχώρηση θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν ως ακολούθως:  

 

Τα φυσικά αρχεία είναι οργανωµένα εντός Φακέλων, που εσωκλείει το πλήθος των 

τεκµηρίων για κάθε ασθενή. Κάθε φάκελος χαρακτηρίζεται κατ΄ελάχιστο από δύο (2) 

πεδία που αποτελούν τον µοναδικό τρόπο αναγνώρισής και εύρεσής του. Τα έντυπα αυτά 

είναι σε διάφορους τύπους, µε επικρατέστερο το µέγεθος Α4, όπου µεγάλο µέρος αυτών 

χρήζει ψηφιοποίηση διπλής όψης. Παράλληλα υπάρχουν και έγγραφα στο µέγεθος Α3 

που χρειάζονται και αυτά να ψηφιοποιηθούν.  

Το κάθε φυσικό έγγραφο εκτιµάται σε 2 σελίδες κατά µέσο όρο, οι οποίες και πρέπει να 

ψηφιοποιηθούν για τη δηµιουργία του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου κάθε 

κατηγορίας. Για κάθε φυσικό έγγραφο πρέπει να αναγνωρισθούν και καταχωρηθούν 5-10 

πεδία τα οποία και θα αποτελούν κριτήριο αναγνώρισης και εύρεσης κάθε φυσικού 

εγγράφου. Βασικό ζητούµενο αποτελεί η δηµιουργία Ηλεκτρονικού Φάκελου των 

ασθενών, που θα αφορά τα ψηφιοποιηµένα έγγραφα όλων των τύπων του κάθε πελάτη 

µε κριτήρια αναγνώρισης και εύρεσης το σύνολο των πεδίων ανά φυσικό έγγραφο και 

φάκελο.  

Για τις υπηρεσίες ψηφιοποιήσης, ο εξοπλισµός και υποστηρικτικό λογισµικό που θα 

διατεθεί σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα: 

• Ο εξοπλισµός και το υποστηρικτικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την 

ψηφιοποίηση των Φακέλων  δεν θα είναι κυριότητας του Νοσοκοµείου. 
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• Για τον εξοπλισµό και το υποστηρικτικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί θα 

υπάρχουν όλες οι απαιτούµενες και νόµιµες άδειες 

 

Κατ’ ελάχιστο για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα απαιτηθούν: 

• Μηχανήµατα σάρωσης τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ψηφιοποίηση των 

εγγράφων και των εξετάσεων (απεικονιστικών και εργαστηριακών). 

• Λογισµικό ψηφιοποίησης, το οποίο θα υποστηρίζει την λειτουργία του σαρωτή. 

• Λογισµικό αναγνώρισης τυπωµένων και χειρόγραφων χαρακτήρων 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε εγκατεστηµένο το λογισµικό ψηφιοποίησης και 

αναγνώρισης πάνω στους οποίους θα συνδεθούν τα µηχανήµατα σάρωσης. 

 

Α3.3 Περιγραφή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρµογών 

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρµογών θα πρέπει να προσφέρονται σε επώνυµη πλατφόρµα 

η οποία θα πρέπει να είναι συνοδευµένη µε εγγυηµένο επίπεδο διαθεσιµότητας (SLA) 

έως και 99,999%. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται από Data Center εντός της 

ελληνικής επικράτειας. Για το Data Center θα πρέπει οι προσφερόµενες υπηρεσίες του 

να συνοδεύονται από εγγυηµένο επίπεδο διαθεσιµότητας (SLA) έως και 99,99% ενώ θα 

αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη ουδετερότητας από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

 

Στο Data Center πρέπει να υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδοµή η οποία να µπορεί να 

εξυπηρετήσει τον τερµατισµό για όποιο είδος διασύνδεσης απαιτηθεί καθώς και να µπορεί 

να γίνει διασύνδεση µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Οι υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος θα πρέπει να προσφέρονται από εγκατεστηµένη 

υποδοµή δηµόσιου σύννεφου υπολογιστικής ισχύος (public cloud), διαπιστευµένη µε ISO 

27001 ή αντίστοιχο τόσο σε επίπεδο υποδοµής Data Center όσο και σε επίπεδο υποδοµής 

παρεχόµενων υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος.  

Οποιαδήποτε εφαρµογή, λογισµικό παρέχεται πρέπει να είναι επίσηµα και νόµιµα 

αδειοδοτηµένα από τον πάροχο – προµηθευτή. 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες αποθήκευσης (storage) πρέπει να παρέχονται από ένα SAN 

(Storage Area Network) επαγγελµατικού τύπου µε όλες τις σχετικές διαπιστεύσεις κι 
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εγγυήσεις του προµηθευτή προσφέροντας ένα δίκτυο αποθήκευσης (storage) υψηλής 

ταχύτητας και προσπελασιµότητας από τους εξυπηρετητές δικτύου (network servers). 

Οι υπηρεσίες διασύνδεσης στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εγγυηµένες ως προς το 

παρεχόµενο εύρος (bandwidth) διασύνδεσης. 

Στο DataCenter θα φιλοξενηθούν οι εφαρµογές και τα δεδοµένα του παρόντος 

έργου στο βαθµό που αυτό απαιτείται από την ψηφιοποίηση και λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και µέχρι την µετάπτωση όλων των εφαρµογών, 

των δεδοµένων και των µεταδεδοµένων στο Κέντρο ∆εδοµένων του Υπουργείου 

Υγείας που θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια της Κρήτης από την σχετική πράξη 

της πρόσκλησης 22.7 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

 

Α3.4 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος 

Α3.4.1 Φυσική Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να βασίζεται στο λογισµικό  

που θα προσφερθεί στο παρόν έργο και στον εξοπλισµό των υπηρεσιών φιλοξενίας των 

εφαρµογών. Το Σύστηµα πρέπει να βασίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (τουλάχιστον 

3-tier) και αρθρωτή (modular). 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος, πρέπει να ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, 

όπως: 

• Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων 

απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. 

• Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, 

δηµοσίευση εσφαλµένων δεδοµένων, παρουσίαση δεδοµένων ανάλογα µε το 

επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. 

• Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για 

διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. 

• Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openness): εξασφάλιση της βιωσιµότητας και 

της µελλοντικής επέκτασης του Συστήµατος. 

• Ατοµικότητα (Atomicity): Παρουσίαση της πληροφορίας στη µορφή που 

εξυπηρετεί τον χρήστη 
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Σε περίπτωση που η λύση του υποψήφιου ανάδοχου βασίζεται σε λογισµικό που δεν 

διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει ικανό 

αριθµό νόµιµων αδειών χρήσης, εγγύησης και συντήρησης αυτών σύµφωνα µε τους 

όρους του παρόντος διαγωνισµού. 

 

Α3.4.2 Χρήστες Συστήµατος 

Tο σύστηµα οφείλει να υποστηρίζει διαφορετικές οµάδες χρηστών. Η κάθε οµάδα θα έχει 

διαφορετικές αρµοδιότητες, απαιτήσεις και ρόλους. Ο Ανάδοχος θα συνοδεύει την 

Επιχειρησιακή του πρόταση µε συγκεκριµένη περιγραφή Χρηστών-ρόλων ώστε να 

αναδεικνύονται οι δυνατότητες των προσφερόµενων συστηµάτων λογισµικού.  

Οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να διακρίνονται στις παρακάτω βασικές 

κατηγορίες: 

1. ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα στελεχών µε 

εξειδικευµένη γνώση του συστήµατος µε αντικείµενο την διαχείριση των 

συστηµάτων και του λογισµικού υποδοµής του κόµβου και στόχο την αδιάλειπτη, 

αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι διαχειριστές θα 

έχουν αντικείµενο τον σχεδιασµό και την βελτιστοποίηση των υποσυστηµάτων. 

2. Τελικοί Χρήστες Εφαρµογής Επιχειρηµατικής Ευφυΐας, αφορά στο διοικητικό 

και ιατρικό προσωπικό του Νοσοκοµείου που θα έχουν πρόσβαση στις εφαρµογές 

που θα δηµιουργηθούν καθώς και στο ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο προκειµένου 

να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου. 

 

Α3.5 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Τα Υποσυστήµατα που θα προσφερθούν στο Νοσοκοµείο πρέπει να είναι «ανοικτής» 

αρχιτεκτονικής (open architecture), και θα πρέπει να χρησιµοποιούν πρότυπα που θα 

διασφαλίζουν: 

• Την οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των επιµέρους λειτουργικών 

εφαρµογών και υποσυστηµάτων του συστήµατος. 

• Τη δικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών ή / και συστηµάτων, τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. 
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• Την επεκτασιµότητα των µηχανογραφικών συστηµάτων και εφαρµογών χωρίς 

αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του 

συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, 

ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού.  

Θα πρέπει να διασφαλίζονται ότι: 

• Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα 

και πρωτόκολλα. 

• Ανοικτά τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα διεπαφής µε προγράµµατα 

τρίτων. 

• Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

• Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα 

συστήµατα. 

Σε ότι αφορά στα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρµογών 

απαιτείται: 

• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) 

για την αποδοτική χρήση των εφαρµογών και την ευκολία εκµάθησής τους. 

• Ενσωµάτωση στα υποσυστήµατα άµεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και 

οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύµατα λαθών (error 

messages) και ειδοποίηση των χρηστών µε όρους οικείους προς αυτούς για τις 

εφαρµογές που πρόκειται να αναπτυχθούν. 

 

Απαιτήσεις χρηστικότητας 
 

Ο σχεδιασµός των εφαρµογών πρέπει είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει σε χρήστες 

ελάχιστα εξοικειωµένους µε διαδικτυακές εφαρµογές να διεκπεραιώσουν τις καθηµερινές 

εργασίες τους µε ευκολία και βεβαιότητα µετά από µια µικρής διάρκειας εκπαίδευση και 

εξοικείωση µε το νέο περιβάλλον. 

Ειδικότερα θα πρέπει να ληφθούν κατά την υλοποίηση τα παρακάτω υπόψη του 

Αναδόχου: 

∆ιαφάνεια 

Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί τις διαδικασίες χωρίς να αντιλαµβάνεται τεχνικές 

λεπτοµέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των ερωτηµάτων. 
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Φιλικότητα 

Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη µε το πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να 

σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη χρήση τους από 

χρήστες µε  µικρή εξοικείωση µε την τεχνολογία πληροφορικής. 

Συνέπεια 

Το πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να έχει οµοιόµορφη εµφάνιση και να 

τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συµβόλων. Το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σηµείων και λειτουργιών πρέπει να 

είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε 

γραφικές απεικονίσεις, διαµόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειµένων στο 

χώρο της σελίδας. 

Αξιοπιστία 

Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη δια 

µέσου της εµφάνισης και συµπεριφοράς του συστήµατος ότι: 

(α) οι πληροφορίες που λαµβάνει είναι αξιόπιστες, 

(β) η ακεραιότητα των δεδοµένων διασφαλίζεται κατά τη µεταφορά τους, 

(γ) η συµπεριφορά του συστήµατος είναι προβλέψιµη. 

Απόκριση 

Οι διαδικασίες πρέπει να έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης (εκτός ειδικών 

περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενηµερώνεται).  

 

Απαιτήσεις για τη Παραµετρικότητα 

Βασικό χαρακτηριστικό του Συστήµατος αποτελεί η δυνατότητα παραµετροποίησης από 

τους ίδιους τους ∆ιαχειριστές του Συστήµατος µε φιλικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται 

επανασχεδιασµός ή επαναπρογραµµατισµός από εξειδικευµένους τεχνικούς. 
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Α3.6 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 

(Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) 

Α3.6.1 Γενικά 

Η αρχιτεκτονική του των υποσυστηµάτων που θα υιοθετηθούν από το Νοσοκοµείο είναι 

άµεσα εννοιολογικά συνδεδεµένη µε τις επιχειρηµατικές ανάγκες και τη αρχιτεκτονική 

των πληροφοριακών συστηµάτων που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία Νοσοκοµείο. 

Το νέο Υποσύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να είναι λειτουργικός ο 

Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος του Ασθενούς θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τις 

παρακάτω γενικές απαιτήσεις: 

1. Να µην επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την αρχιτεκτονική των ήδη 

εγκατεστηµένων εφαρµογών του Νοσοκοµείου. 

2. Να είναι σχεδιασµένο µε παραµετρικό και επεκτάσιµο τρόπο και να µπορεί να είναι 

προσαρµόσιµο σε ενδεχόµενες αλλαγές είτε λόγω θεσµικών είτε λόγω 

οργανωτικών απαιτήσεων. 

3. Την τήρηση των νόµων και των σχετικών εγκυκλίων. 

4. Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, αξιόπιστη και χωρίς προβλήµατα άντληση 

δεδοµένων είτε από τις διαφορετικές βάσεις δεδοµένων που συντηρεί το 

Νοσοκοµείο, είτε από άλλες βάσεις δεδοµένων που θα υποδειχθούν από το 

Νοσοκοµείο. 

5. Το υποσύστηµα θα πρέπει να είναι διαδικτυακό - θα είναι προσβάσιµο µέσω web 

browser, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισµικού.  

 

Για την υλοποίηση του συστήµατος ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω: 

• Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής του Έργου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ανάλυση των υφιστάµενων εφαρµογών, στις ανάγκες σε 

εξοπλισµό που απαιτούνται, στον τρόπο διασύνδεσης τόσο µε τις υπάρχουσες όσο 

και µε τις νέες εφαρµογές και υποσυστήµατα. Η Μελέτη Εφαρµογής θα ορίσει 

σαφώς το µοντέλο δεδοµένων που θα εφαρµοστεί, τα µεταδεδοµένα, τα 

χαρακτηριστικά µεταφοράς των δεδοµένων, τις εφαρµογές που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή πληροφοριών, κλπ. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την εκπαίδευση των διαφόρων τύπων 

χρηστών µε τρόπο που να µπορούν να διαχειριστούν και χρησιµοποιήσουν το 

σύστηµα µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. 
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Για διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να 

διασφαλιστούν τα εξής: 

• Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδοµών και εξοπλισµού ώστε η οµάδα έργου να 

υλοποιήσει µε επιτυχία το έργο, 

• Η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών επικοινωνίας, συλλογής και 

διαχείρισης πληροφοριών και δεδοµένων, ∆ιαχείρισης της εχεµύθειας και του 

απόρρητου των πληροφοριών που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος, 

• Η ύπαρξη των κατάλληλων µεθόδων και εργαλείων (λογισµικό και µη) συλλογής 

και επεξεργασίας δεδοµένων και πληροφοριών, 

• Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η κατάλληλη διαχείριση και 

επίλυση των όποιων προβληµάτων ή διαφωνιών, 

• Ο κατάλληλος, αποτελεσµατικός και ρεαλιστικός προγραµµατισµός και διαχείριση 

του έργου, 

• Η µεταφορά τεχνογνωσίας µε στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του 

συνολικού έργου από την ΑΑ 

 

 
 

Α3.6.2 Υποσύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων 

και Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου 

 

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η επιλογή και ο σχεδιασµός της λύσης 

προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνει το ακόλουθο 

υποσύστηµα : 

• Υποσύστηµα  Ιατρικού Αρχείου και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων  (document 

management) µε το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του 

αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκοµείου 

(π.χ. δανεισµός ιατρικού φιλµ µεταξύ διαφόρων τµηµάτων και κλινικών), όσο και 

ανάγκες ασθενών και συγγενών για εκτύπωση πορισµάτων, δανεισµό φιλµ, κλπ. To 

υποσύστηµα καλύπτει διαφανώς και µε ενιαίο τρόπο τόσο τη διαχείριση των 

ψηφιοποιηµένων εγγράφων όσο και των από σήµερα και στο εξής παραγόµενων 

εντύπων, εγγράφων και Ιατρικών Απεικονίσεων του Ιατρικού Φακέλου των Ασθενών 
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του Νοσοκοµείου που θα περιλαµβάνει τις λειτουργικές ενότητες διαχείρισης 

διαγνώσεων, ηλεκτρονικών παραπεµπτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και ιατρικών 

πορισµάτων. 

 

Το Υποσύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και Ιατρικού Αρχείου  έχει διττό 

ρόλο. 

1. Αποτελεί το κύριο υποσύστηµα για την  καταχώρηση και διαχείριση 

ψηφιοποιηµένων εγγράφων και εικόνων που θα προκύψουν από τις εργασίες του 

έργου. 

2. Αποτελεί ένα υποσύστηµα που καλύπτει τις ανάγκες µηχανογράφησης του 

τµήµατος κίνησης ασθενών αναφορικά µε τις λειτουργίες διαχείρισης του ιατρικού 

αρχείου του νοσοκοµείου και της συλλειτουργίας του µε τα υπόλοιπα 

πληροφοριακά συστήµατα του Νοσοκοµείου. 

Λόγω της κρισιµότητας και ιδιαιτερότητας, το υποσύστηµα αυτό θα επιδιωχθεί να 

βασίζεται σε έτοιµο λογισµικό που θα υλοποιηθεί βάσει σχετικής παραµετροποίησης.  

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση  διαχειρίζεται το σύνολο του 

ψηφιοποιηµένου και του χειρόγραφου φακέλου ασθενούς, περιλαµβάνοντας τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Βασικά χαρακτηριστικά του περιστατικού 

• Παραπεµτικά παραποµπής/εισαγωγής 

• Ιστορικό ασθενούς 

• Χειρόγραφες καρτέλες φαρµάκων. 

• Χειρόγραφες ιατρικές σηµειώσεις. 

• Ακτινοδιαγνωστικός φάκελος.  

• Μαγνητικές τοµογραφίες. 

• Φιλµ στεφανιογραφίας. 

• Λοιπό υλικό 

• Εξιτήριο 

Επίσης, το υποσύστηµα  θα πρέπει να είναι σε θέση  να διαχειρίζεται διαφανώς  και όποια 

από τα δεδοµένα ιατρικού φακέλου περιέχονται στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του 

ολοκληρωµένου νοσοκοµειακού πληροφοριακού συστήµατος (HIS) όπως για παράδειγµα 

ιατρικά πορίσµατα, κλινικά πρωτόκολλα, εργαστηριακά αποτελέσµατα, κλινικές 

µετρήσεις, κλπ. Συνεπώς, βασικό στοιχείο του υποσυστήµατος αποτελεί η απαίτηση 

υποστήριξης  διαλειτουργικότητας µε τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο ώστε να  επιτρέπει την 

εποπτική και διαχειριστική δυνατότητα του αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις 
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εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκοµείου (π.χ. δανεισµός ιατρικού φιλµ µεταξύ διαφόρων 

τµηµάτων και κλινικών), όσο και την εξυπηρέτηση ασθενών και συγγενών (εκτύπωση 

πορισµάτων, δανεισµός φιλµ, κλπ.).  

Κατά συνέπεια, το υποσύστηµα αυτό δρα επικουρικά  στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή 

επιτρέποντα την διαχείριση -παράλληλα µε τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς - και του 

χειρόγραφου φακέλου ασθενή (σε περίπτωση που αυτός είτε δεν είναι ψηφιοποιηµένος ή 

δεν θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.) 

 

Αναφορικά µε τις λειτουργίες υποστήριξης της ψηφιοποίησης εγγράφων και 

εικόνων του ιατρικού φακέλου που αποτελεί βασικό αντικείµενο του παρόντος έργου, το 

υποσύστηµα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• παραµετροποιήσιµης ευρετηρίασης (indexing) των ψηφιοποιούµενων εγγράφων µε 

πολλαπλά κλειδιά (keys) και αναζητήσεων µε οποιουσδήποτε  συνδυασµούς  των  

κλειδιών  αυτών.  Ενδεικτικά (αλλά  όχι αποκλειστικά) αναφέρονται τα ακόλουθα 

πεδία ως προς τα οποία πρέπει να υπάρξει ευρετηρίαση:  

o Είδος εγγράφου 

o Ονοµατεπώνυµο Ασθενούς  

o Αριθµός Μητρώου Ασθενούς 

o Αριθµός Περιστατικού 

o Φύλο ασθενούς 

o Είδος Περιστατικού(Εσωτερικός-Εξωτερικός Ασθενής)   

o Ηµεροµηνία Εισαγωγής(* για εσωτερικούς ασθενείς) 

o Ηµεροµηνία Εξιτηρίου(* για εσωτερικούς ασθενείς)  

o Ηµεροµηνία Ιατρικής πράξης ή εξέτασης 

o Ηλικία Ασθενούς κατά την ηµ/νία Ιατρικής πράξης ή εξέτασης 

o Αριθµός Παραπεµπτικού 

o Κλινική 

o Θεράπων Ιατρός  

o Εκτελέσας ιατρός 

o Ιατρικό Τµήµα Παραγγελίας  

o Ιατρικό Τµήµα Εκτέλεσης Παραγγελίας 

• αναζήτησης ψηφιοποιηµένου υλικού µε βάση παραµετρικά κριτήρια. Σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του Νοσοκοµείου οι δυνατότητες αναζήτησης που κρίνεται ότι θα πρέπει να 

υποστηρίζει το υποσύστηµα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο οι κατωτέρω : 
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o Αναζήτηση µέσω της καρτέλας του ασθενούς από το HIS του Νοσοκοµείου   

o Αναζήτηση χρησιµοποιώντας τις Οµάδες Εγγράφων και τα Πεδία τους. 

o ∆υνατότητα χρησιµοποίησης συνδυασµού των Πεδίων. 

o Υποστήριξη τελεστών κατά την αναζήτηση, οι οποίοι να είναι κατ’ ελάχιστο 

οι κατωτέρω: 

� Ίσο (=) 

� ∆ιάφορο (<>) 

� Μεγαλύτερο (>) 

� Μεγαλύτερο ή Ίσο (≥) 

� Μικρότερο (<) 

� Μικρότερο ή Ίσο (≤) 

� Περιέχει 

� Είναι Κενό 

o Υποστήριξη λογικών τελεστών κατά την αναζήτηση, όπως : 

� ΚΑΙ (AND) 

� Ή (OR) 

• αυτοµατοποιηµένου και µη αυτοµατοποιηµένου προσδιορισµού τυχαίου δείγµατος  

ελέγχου καταχωρήσεων, µε εκτέλεση κατάλληλης λειτουργίας, ώστε να 

πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι.  

• αποµάκρυνσης σελίδων από το ψηφιοποιηµένο έγγραφο, εφόσον υπάρχει ανάγκη για 

κάτι τέτοιο.  

• επιβεβαίωσης της ορθότητας της τιµής πεδίων του εγγράφου σε συνάρτηση µε 

στοιχεία κανόνες που θα ορισθούν. Οι έλεγχοι που απαιτούνται θα καθορισθούν µε 

ακρίβεια κατά την υλοποίηση του έργου και πρέπει να εκτελούνται αυτόµατα µέσω 

της αναγνώρισης/καταχώρησης των µεταδεδοµένων των εγγράφων. 

• καταχώρησης χαρακτηρισµένων µεταδοµένων από τις ψηφιοποιηµένες σελίδες κάθε 

εγγράφου. 

• µηχανισµού ταχείας καταχώρηση, όπως για παράδειγµα: 

o Αυτόµατη αναγνώριση κατηγορίας εγγράφων µε τη χρήση εξειδικευµένου 

λογισµικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται στο πλαίσιο του έργου να έχει 

όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται για τη χρήση του λογισµικού 

αυτόµατης αναγνώρισης εγγράφων.  
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o Αυτόµατη καταχώρηση µεταδεδοµένων του εγγράφου ανάλογα µε τον 

τύπο του. ∆υνατότητα διόρθωσης των καταχωρηµένων τιµών µε 

επιβεβαίωση από ανεξάρτητους χρήστες µε στόχο την επιβεβαίωση και 

διασφάλιση της καταχωρηµένης πληροφορίας.  

o Χρήση πλήκτρων για το χειρισµού του λογισµικού για την αποφυγή χρήσης 

του «ποντικιού»  

o ∆υνατότητα καταχώρησης πεδίων µέσω τυποποιηµένων λιστών επιλογής 

στοιχείων ή / και check boxes για την ταχύτερη και χωρίς λάθος 

καταχώρηση στοιχείων. 

o Αυτόµατη συµπλήρωση συχνά χρησιµοποιούµενων στοιχείων ή άλλου 

είδους αυτόµατης συµπλήρωσης 

• αποθήκευσης των καταχωρηθέντων µεταδεδοµένων και πεδίων σε τέτοια δοµή (π.χ. 

σχεσιακή βάση δεδοµένων), ώστε να υποστηρίζεται η έκδοση αναφορών και η 

µετέπειτα µετάπτωση δεδοµένων στο υποσύστηµα του Ιατρικού Φακέλου. 

• Αυτόµατης εκτέλεσης ελέγχων πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που θα 

καταχωρούνται. 

• εξαγωγής αναφορών γενικής πληροφόρησης καθώς και στατιστικών στοιχείων 

σχετικά µε την πορεία των εργασιών σάρωσης και καταχώρησης 

• εξαγωγής των καταχωρηθέντων στοιχείων σε ψηφιακά αρχεία συγκεκριµένης 

γραµµογράφησης µε στόχο τη µετάπτωσή τους στην κεντρική βάση δεδοµένων του 

συστήµατος. 

• Παρακολούθησης πορείας καταχώρησης στοιχείων: 

o Στοιχεία Καταχωρητή (Ονοµατεπώνυµο, Ρόλος κλπ.) 

o Ηλεκτρονικά Έγγραφα τα οποία έχει χρεωθεί ένας Καταχωρητής προς 

διαχείριση, 

o Ηµεροµηνία και ώρα Χρέωσης, 

o Ηµεροµηνία και ώρα ολοκλήρωσης καταχώρησης, 

o Λοιπά στοιχεία προόδου / κατάστασης καταχώρησης 

 

• Εύχρηστου περιβάλλοντος για γρήγορη και χωρίς λάθη καταχώρηση των 

απαιτούµενων στοιχείων (πεδίων τεκµηρίωσης σαρωµένων εγγράφων και στοιχείων 

των ατοµικών φακέλων των ασθενών).  
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Αναφορικά µε τις λειτουργίες κάλυψης των µηχανογραφικών  αναγκών του τµήµατος 

κίνησης ασθενών ως προς τις λειτουργίες διαχείρισης του ιατρικού αρχείου του 

νοσοκοµείου το υποσύστηµα θα υποστηρίζει την παρακολούθηση του φυσικού αρχείου 

µε δυνατότητα επισήµανσης και καταχώρισης του δανεισµού του από το αρχείο των 

ασθενών. Έτσι, για κάθε ασθενή θα πρέπει να αποτυπώνεται µέσω της δενδροειδούς 

µορφής του αρχείου ποια στοιχεία περιλαµβάνονται σε αυτό και ποια τυχόν έχουν 

δανειστεί. Λειτουργικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, κάθε παρακλάδι της 

δενδροειδούς διάταξης θα πρέπει να αποτελεί και µία κατηγορία αρχειοθέτησης ιατρικής 

πληροφορίας (π.χ. εργαστηριακά αποτελέσµατα, ιατρικά πορίσµατα, ακτινοδιαγνωστικός 

φάκελος, κλπ.). Μέσα σε κάθε κατηγορία θα πρέπει να περιέχονται µε χρονολογική σειρά 

τα ιατρικά δεδοµένα του ασθενούς. 

Αναφορικά µε την καταγραφή και αρχειοθέτηση του ακτινοδιαγνωστικού φακέλου, των 

φιλµ και γενικότερα των ιατρικών δεδοµένων που δε βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή, 

αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται µε την καταγραφή του φυσικού χώρου (δωµάτιο 

αρχείου, ράφι, κλπ.) που είναι αρχειοθετηµένα τα έγγραφα αυτά στο χώρο του 

νοσοκοµείου. 

Για την υποβοήθηση των υπαλλήλων του νοσοκοµείου, θα πρέπει να παρέχεται 

δυνατότητα χρωµατικής επισήµανσης της κατάστασης δανεισµού. Κατά τη διαδικασία 

δανεισµού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να καταγράφονται τα στοιχεία του δανειστή, 

καθώς και το χρονικό διάστηµα που θα είναι στην κατοχή του. Επιπλέον θα πρέπει να 

παρέχεται δυνατότητα της ‘κράτησης’ (reservation) και τήρησης σειράς προτεραιότητας 

για κάποιο ιατρικό στοιχείο που  είναι σε κατάσταση δανεισµού.  

Το τµήµα του αρχείου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των 

δανεισµών, χρησιµοποιώντας διάφορα φίλτρα αναζήτησης, όπως αναζήτηση µε βάσει την 

ηµεροµηνία επιστροφής από δανεισµό ή καταστάσεις επιστρεφόµενων ιατρικών 

δεδοµένων ανά κατηγορία αρχείου κ.α. Επίσης το υποσύστηµα θα πρέπει να παρέχει την 

δυνατότητα έκδοσης λίστας εργασίας για το προσωπικό του αρχείου µε βάση τις 

ηµεροµηνίες κράτησης των παραγγελιών,  και άλλα κριτήρια που προσδιορίζουν τη 

διακίνηση των ιατρικών δεδοµένων σε ένα νοσοκοµείο. 

Ανάλογα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες τoυ νοσοκοµείου, θα πρέπει να προσδιορίζονται 

τα υποχρεωτικά πεδία κατά την εισαγωγή αντικειµένου όπως το αρχείο στο οποίο θα 

αποθηκευτεί, την κλινική που αφορά κτλ. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες 

εκτύπωσης ετικετών barcode για κάθε εισαγόµενο έγγραφο και το υποσύστηµα θα είναι 

σε θέση να τις διαχειρίζεται σε κάθε λειτουργία του. 

Το υποσύστηµα πρέπει να διαθέτει και συµπληρωµατικές λειτουργίες/δυνατότητες όπως: 
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• Λειτουργίες «εισαγωγής αντικειµένων» στο αρχείο  συγκεκριµένου ασθενούς.  

• Υποστήριξη των διαγνώσεων µε τα απαραίτητα έγγραφα 

• Αρχειοθέτηση εγγράφων  

• ∆ιαχείριση ψηφιοποιηµένων εγγράφων 

• ∆ιαχείριση δανειστικής βιβλιοθήκης ιατρικών εγγράφων 

• ∆υνατότητα αναπαραγωγής των αρχικών αρχείων 

• Επικοινωνία ιατρών µέσω ψηφιακών εγγράφων 

• Σύνδεση ιατρικών εικόνων και εγγράφων µε τον ιατρικό φάκελο των ασθενών 

• ∆ιαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων όλων των τύπων (φιλµ, φωτογραφίες, 

video, ήχος, κλπ) 

• Αρχειοθέτηση και ανάκτηση εικόνων κατά DICOM 3.0 ή ισοδύναµου προτύπου 

• ∆υνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα RIS/PACS ( Αρχειοθέτηση DICOM 3.0 ή 

ισοδύναµου προτύπου) 

• Βασικές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων 

 

Τέλος, και µε στόχο την διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και την αποφυγή διαρροών 

στα περιεχόµενα του φακέλου ασθενούς,  τα δεδοµένα του αρχείου ασθενών θα είναι 

προσβάσιµα µόνο  στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του αρχείου που θα οριστούν από 

το Νοσοκοµείο.   

  

 

Α3.7 Server Consolidation, Virtualization, Cloud 

Computing 

Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν 

σε Data Center που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. 

Το πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

άµεσης και εύκολης µετεγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο Data Center επιλέξει 

το Νοσοκοµείο, ή στο Cloud του ∆ηµόσιου Τοµέα όταν αυτό υλοποιηθεί. 

Σηµειώνεται ότι θεωρείται απαραίτητη η χρήση ανοικτών προτύπων, η µεταφορά των 

εφαρµογών και υπηρεσιών του Συστήµατος στο cloud της δηµόσιας διοίκησης να είναι 

εφικτό να πραγµατοποιηθεί οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, µέσα από µια καλά 

σχεδιασµένη διαδικασία, ώστε η διαθεσιµότητα της εφαρµογής να είναι συνεχής και η 
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µεταφορά του πηγαίου κώδικα, της βάσης δεδοµένων των ρυθµίσεων και των 

παραµέτρων να πραγµατοποιηθεί µε απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία.  

Βάσει των παραπάνω το λογισµικό το οποίο θα προταθεί για την υλοποίηση του 

Virtualization των διαθέσιµων πόρων θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Να προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης µέσω του οποίου θα µπορούν οι 

διαχειριστές να εκτελούν όλες τις εργασίες και να παρακολουθούν την λειτουργία 

του. 

• Να προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και διάφανης προς την λειτουργία 

επέκτασης των πόρων. 

• Να δίνει την δυνατότητα µεταφοράς χωρίς διακοπή λειτουργίας ενός Virtual 

Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον. 

• Αυτόµατη µετάπτωση και επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους 

φυσικούς εξυπηρετητές σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξυπηρετητή. 

• ∆υναµικό καταµερισµό των πόρων ώστε κάθε Virtual Machine να έχει διαθέσιµη 

την απαιτούµενη ισχύ οποιαδήποτε στιγµή. 

 

Α3.8 ∆ιαλειτουργικότητα 

Το πληροφοριακό σύστηµα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει ένα ενιαίο και 

ολοκληρωµένο σύνολο λειτουργιών. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται η δυνατότητα 

αµφίδροµης ανταλλαγής δεδοµένων και παροχής υπηρεσιών προς τα υφιστάµενα 

Πληροφοριακά Συστήµατα του Νοσοκοµείου αλλά και πιθανά Τρίτα Πληροφοριακά 

Συστήµατα που θα έχουν ενσωµατωθεί στην λειτουργία του Νοσοκοµείου κατά την 

υλοποίηση του έργου.  

Επίσης, ως ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του συστήµατος σηµειώνεται το γεγονός ότι θα 

πρέπει να διαθέτει δυνατότητες για επεκτασιµότητα και ολοκλήρωσής του στο µέλλον και 

µε άλλα υποσυστήµατα, µέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. 

Προκειµένου λοιπόν να είναι δυνατή η µελλοντική διασύνδεση του πληροφοριακού 

συστήµατος µε άλλα αντίστοιχα συστήµατα ο σχεδιασµός και η υλοποίησή του θα 

βασιστούν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

τα σχετικά Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) καθώς και στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα συστηµάτων ηλεκτρονικής υγείας (Προσχέδιο 
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σύστασης της Επιτροπής της 16-7-2007), τα οποίο εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασµό 

της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. 

Σηµειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: 

• Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια 

υποσυστηµάτων, ή/και 

• Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια συστηµάτων µε τα 

υφιστάµενα συστήµατα του Φορέα, ή/και 

• Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια συστηµάτων µε 

εξωτερικά συστήµατα τρίτων Φορέων. 

Εξαιρετικά σηµαντική θεωρείται η διαλειτουργικότητα µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήµατα του Νοσοκοµείο και η δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης τους µε αυτά για την 

παροχή των αναγκαίων δεδοµένων στο προσωπικό του Νοσοκοµείου. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι βασικό χαρακτηριστικό των εφαρµογών είναι η 

διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδοµένων σε τρίτες εφαρµογές, 

όπως πχ συστήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, θα χρησιµοποιηθεί ο ΑΜΚΑ κάθε 

νοσηλευόµενου ως username και ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα για τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας.  

 Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει ανοικτές αρχιτεκτονικές και 

πρότυπα όπως: 

• ∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα µέσω υποστήριξη των πρωτοκόλλων SOAP, 

WSDL και UUDI 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρµογής 

(IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) 

• Υποστήριξη διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας του χώρου της υγείας 

HL7 και DICOM ή ισοδύναµα. Η κάλυψη της απαίτησης αυτής απαιτεί την 

κατάθεση σχετικών εγγράφων συµµόρφωσης µε τα πρότυπα αυτά  

 

H εφαρµογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας XML για 

διασύνδεση µε άλλες εφαρµογές. Πιο συγκεκριµένα, τα προφίλ χρήσης των υπηρεσιών 

από τους νοσηλευόµενους, πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία και απόδοση των 

υποσυστηµάτων θα µπορούν να καταστούν προσβάσιµα µε αυτό τον τρόπο στις δηµόσιες 

υπηρεσίες που θα το ζητήσουν, ώστε να µπορέσουν να αξιοποιηθούν από αυτές. Φυσικά, 
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απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υπάρξει οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις, 

ώστε να µην υπάρξει σε καµία περίπτωση κίνδυνος να διαρρεύσουν τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα και τα ιατρικά στοιχεία των ασθενών. 

Στην υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κατευθύνσεις 

διαλειτουργικότητας που αφορούν τη ∆ιασυνδεσιµότητα (Interconnection). Η 

∆ιασυνδεσιµότητα στην παρούσα ∆ιακήρυξη ορίζεται ως εξής: 

• ∆ιασυνδεσιµότητα των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος που θα 

αναπτυχθούν. 

• ∆ιασυνδεσιµότητα µε τις υπηρεσίες και τα δεδοµένα της υπάρχουσας ∆ικτυακής 

Πύλης που θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανάπτυξης των νέων εφαρµογών. 

• ∆ιασυνδεσιµότητα µε τις υπάρχουσες στο νοσοκοµείο Βάσεις ∆εδοµένων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρµογές θα πρέπει να υλοποιηθούν µε πρότυπα ανοικτής 

αρχιτεκτονικής η οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming 

Interfaces-APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται για τα τρία 

παραπάνω επίπεδα διασυνδεσιµότητας. Οι εφαρµογές θα υποστηρίζουν τις κατάλληλες 

τεχνολογίες (XML, Web Services, Java RMI, Enterprise Service Bus ή ισοδυνάµων), ώστε 

να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους. 

 

 

Α3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση 

To προτεινόµενο έργο χρησιµοποιεί πολυκαναλική προσέγγιση για την πρόσβαση των 

ενδιαφεροµένων και των εµπλεκόµενων στις υπηρεσίες του. 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι προσβάσιµες µέσω ενός web περιβάλλοντος από 

υπολογιστές του νοσοκοµείου αλλά και ασύρµατές συσκευές (tablet pcs ή smartphones) 

Η πολυκαναλική προσέγγιση συνδυάζεται παράλληλα και µε τις νέες τάσεις στην 

πληροφορική όπου η πληροφορία µεταφέρεται στο cloud και είναι προσβάσιµη από 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Ο χρήστης που θα δηµιουργήσει ένα προφίλ σε µια 

οποιαδήποτε συσκευή (πχ. Netbook) θα µπορεί να το χρησιµοποιήσει και από 

οποιαδήποτε άλλη (πχ. Smartphone, tablet κλπ.) είτε δηµόσια είτε ιδιωτική. Το προφίλ 

και οι προτιµήσεις του χρήστη παραµένουν στο “cloud” πάντα διαθέσιµες, 

επικαιροποιηµένες και πάντα εύκολο να διαµοιραστούν. Υιοθετώντας της αρχές του 

«Σχεδιάζοντας για Όλους» και συγκεκριµένα του προτύπου WAI/WCAG, επιτυγχάνεται η 
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πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το ∆ιαδίκτυο µέσα από κινητές (mobile) και 

σταθερές (desktop) πλατφόρµες. 

 

Α3.10 Ανοιχτά Πρότυπα 

To σύστηµα θα βασίζεται σε αποδεδειγµένα ώριµες και δοκιµασµένες πλατφόρµες 

συστηµάτων και να διασφαλίζει οµοιοµορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και 

συντήρησή του. Οι πλατφόρµες υλοποίησης θα ακολουθούν ευρέως διαδεδοµένα ανοικτά 

πρότυπα τεχνολογιών ώστε να εξασφαλιστεί  τόσο η διαλειτουργικότητα του συστήµατος 

όσο και η προσαρµογή του στις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Τέτοια πρότυπα 

αφορούν τη χρήση υπηρεσιών και τρόπων επικοινωνίας  που έχει ορισθεί από την Open 

GIS Consortium (OGC) όπως το Web Mapping Service1 (WMS) και το Web Feature 

Service 2 (WFS). 

Με το WMS και το WFS ορίζεται ο ακριβής τρόπος επικοινωνίας ώστε συστήµατα G.I.S. 

ετερογενούς τεχνολογίας να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους προσφέροντας 

συγκεκριµένη λειτουργικότητα γύρω από την γεωγραφική πληροφορία. 

Μέσω του Web Mapping Service, είναι δυνατό να προσφέρονται δεδοµένα στο διαδίκτυο 

(αλλά και εσωτερικά) χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης καινούργιων εφαρµογών. Η κύρια 

διαφορά µεταξύ του WMS και του WFS είναι ότι το WMS προβλέπει την παροχή 

ψηφιακών χαρτών σε µορφή raster (µόνο για απεικόνιση) ενώ το WFS προβλέπει την 

παροχή διανυσµατικών δεδοµένων (vector) µε τις ανάλογες πληροφορίες που τα 

συνοδεύουν. 

Έτσι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενιαίας αξιοποίησης των ψηφιακών υποβάθρων από 

πολλαπλές εφαρµογές ταυτόχρονα ή αυτοτελώς. 

Η γενική φιλοσοφία του συστήµατος που θα  αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες 

τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήµατα» (Open 

Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριµένο 

προµηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν: 

• την αρµονική συνεργασία και λειτουργία µεταξύ συστηµάτων και λειτουργικών 

εφαρµογών διαφορετικών προµηθευτών 

• την µέσω δικτύων συνεργασία και εφαρµογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήµατα 

• την µεταφερσιµότητα των εφαρµογών 

• την ολοκλήρωση µε εφαρµογές τρίτων που ακολουθούν τα standards 
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• εύκολη επέµβαση στη λειτουργικότητα των εφαρµογών 

• µελλοντική υποστήριξη συστηµάτων και εφαρµογών 

Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει: 

– Να είναι διαθέσιµα σε όλους για ανάγνωση και εφαρµογή σε λογισµικό 

– Να επιτρέπεται η δηµιουργία επεκτάσεων στο ανοιχτό πρότυπο µε την προϋπόθεση της 

δηµοσίευσης της σχετικής τεκµηρίωσης, εφόσον αυτή απαιτείται για λόγους 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των εφαρµογών του προτύπου. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθυντηρίων αρχών, προτείνεται η υιοθέτηση των 

ακόλουθων  αρχιτεκτονικών επιλογών: 

• Το λογισµικό των εφαρµογών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο του λειτουργικού 

συστήµατος του εξυπηρετητή και της βάσης δεδοµένων. 

• ∆ιαχωρισµός του επιπέδου παρουσίασης (Presentation Layer) από το επίπεδο των 

αντικειµένων της εφαρµογής (Application Layer) και των αλληλεπιδράσεων µε τη Βάση 

∆εδοµένων (Data Access Layer). 

• Υποστήριξη ευρέως διαδεδοµένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρµογών 

(ενδεικτικά J2EE ή .ΝΕΤ) 

• Υποστήριξη προγραµµατιστικής διεπαφής εφαρµογών (Application Programming 

Interface, ΑΡΙ) και γενικότερα ενός µοντέλου αντικειµένων (Object Model ή 

Customization Workbench) ώστε να είναι δυνατή επέκταση της εφαρµογής από 

προγραµµατιστές του Οργανισµού 

• Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία 

και διαλειτουργικότητα:  

• ∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα µέσω υποστήριξη των πρωτοκόλλων SOAP, 

WSDL και UUDI 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρµογής (IP 

v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) 

• Υλοποίηση τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργίας των συστηµάτων σε 

περιβάλλον υψηλής διαθεσιµότητας 

• ∆υνατότητα διαµοιρασµού των δοµικών στοιχείων (components) της εφαρµογής 

σε πολλαπλούς εξυπηρετητές για κατανοµή του φόρτου εργασίας σε πολλαπλούς 

επεξεργαστές (scalability). 
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Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές: 

Αρχιτεκτονική εφαρµογών 

• Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρµογών 

• Υλοποίηση συστήµατος βασισµένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier 

architecture), η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client 

tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το 

επίπεδο των δεδοµένων (data tier). 

• Υποστήριξη και συµβατότητα µε πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα όπως Windows, 

Unix, Linux 

• Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) διακοµιστές εφαρµογών, όπως 

Apache Tomcat, Jboss  

• Επεκτασιµότητα και υποστήριξη µέσω των Web Services   

• Database agnostic πρόσβαση στα δεδοµένα  

• Υποστήριξη single sign-on πρόσβασης 

Πρότυπα λειτουργίας  & συµβατότητα µε διεθνή πρότυπα 

• Χρήση διεθνών και εµπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγµα οι 

∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιηµένη επικοινωνία µεταξύ 

των υπολογιστικών συστηµάτων. 

• AJAX και JSON 

• Ανοικτή πλατφόρµα µε υποστήριξη για XML, XSL, REST, RMI, WebDAV 

• Open Portlet Specification πχ JSR-168 

• Web Services for Remote Portlets 1.0 (WSRP) 

∆υνατότητες επέκτασης- ∆ιασφάλιση επένδυσης 

Θα ακολουθείται  χρήση ανοικτής βαθµωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την 

ανάπτυξη των εφαρµογών ώστε να υπάρχει  δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων 

εφαρµογών και προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του οργανισµού. Επιπλέον,  

η χρήση διεθνών προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προµηθευτή και 

άρα υψηλό βαθµό διασφάλισης της επένδυσης. 

 



                     Σελίδα 45 από 85 

Α3.11 Ανοιχτά ∆εδοµένα 

Λόγω της φύσης των δεδοµένων της εφαρµογής (ιατρικά δεδοµένα), υφίσταται θέµα 

προσωπικών δεδοµένων, το οποίο θέτει σοβαρούς περιορισµούς σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα τους προς τρίτους οργανισµούς ή σχετικές εφαρµογές.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο σχεδιασµός της εφαρµογής, είναι τέτοιος και οι 

προδιαγραφές διαλειτουργικότητας οι κατάλληλες, ώστε τα δεδοµένα να είναι διαθέσιµα 

σε ανοικτά πρότυπα ώστε εφόσον χρειαστεί να µπορούν πιστοποιηµένοι δηµόσιοι φορείς 

υγείας (∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας) να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση σε αυτά. Για το σκοπό 

αυτό άλλωστε θα επιχειρηθεί να χρησιµοποιηθεί ο ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση των 

ασθενών (όπου αυτό είναι εφικτό) και θα υιοθετηθεί πλήρως η Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα συστηµάτων ηλεκτρονικής υγείας (Προσχέδιο 

σύστασης της Επιτροπής της 16-7-2007), η οποία αφορά τα ηλεκτρονικά αρχεία 

ασθενών, τους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών και τα δεδοµένα καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

Θα πρέπει να είναι διαθέσιµες οι κατάλληλες διεπαφές (APIs) για διασύνδεση µε τρίτα 

συστήµατα. Για να είναι δυνατή η διασύνδεση µε άλλα συστήµατα θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν τεχνολογίες που ακολουθούν διεθνή και ανοιχτά πρότυπα όπως XML και 

web services (UDDI, SOAP, WSDL). Επίσης είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το 

«Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα 

∆ιαλειτουργικότητας» (www.e-gif.gov.gr). 

 

Α3.12 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Θέµατα προστασίας των δεδοµένων 

Κατά το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να 

δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για : 

• την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και 

Υποδοµών 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών 

• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων  
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Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα για να δροµολογηθούν οι 

κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, 

Μέσων και Υποδοµών, καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων.  Επίσης, θα συνδυαστούν και θα ολοκληρωθούν οι δράσεις αυτές µε τις 

άλλες ενέργειες που προβλέπονται από το έργο. Για την ασφάλεια του συστήµατος θα 

πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε χρήστη και  την 

δηµιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα µε το 

επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστηµα. Μέσω του συστήµατος, οι διαχειριστές θα 

µπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ρυθµίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι 

διαχειριστές θα µπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήµατος 

καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγµή. 

Το σύστηµα θα είναι σε θέση να: 

• ∆ηµιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας (µε τήρηση κανόνα ελάχιστων 

χαρακτήρων κωδικού) 

• Αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδοµένων µε κρυπτογραφηµένο 

τον κωδικό πρόσβασης. 

• ∆ιαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (µε δυνατότητα επαναφοράς κωδικού 

πρόσβασης, αλλαγής µε ασφαλές τρόπο και δηµιουργία νέου) 

 

Ασφάλεια ∆εδοµένων 

Η ασφάλεια των δεδοµένων εκλαµβάνεται εδώ κυρίως ως αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης σε αυτά. Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

ικανοποιεί το σύστηµα είναι: 

• Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστηµα όπου αυτό είναι 

απαραίτητο (όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση γίνεται µε 

χρήση username/ password και πρόσθετος έλεγχος και περιορισµός πρόσβασης 

µέσω διεύθυνσης IP. 

• Ενεργοποίηση των µηχανισµών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδοµένων 

(database authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό 

σύστηµα. 

• Καταγραφή ενεργειών χρηστών (logging) και έκδοσης στατιστικών στοιχείων 

πρόσβασης. 



                     Σελίδα 47 από 85 

Α3.13 Ποιοτικές Προδιαγραφές Υποσυστήµατος 

Στα πλαίσια του έργου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ένα σύνολο από ειδικές ποιοτικές 

προδιαγραφές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική παροχή των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα: 

Χρήση Τεχνολογικών Standards-Portability 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών θα πρέπει να είναι συµβατές µε διεθνώς αναγνωρισµένα standards (όπως 

HTML, XML, Voice CXML, LDAP κλπ.). 

 

Χρήση σύγχρονων/∆οκιµασµένων Τεχνολογιών  

Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα βασιστεί σε σύγχρονες και δοκιµασµένες τεχνολογίες, 

εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο, ανθεκτικότητα στο χρόνο, αξιοπιστία και 

επεκτασιµότητα.  

 

Αξιοπιστία (Reliability) 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία σε δύο επίπεδα. Αφενός, η 

λειτουργία του συστήµατος θα εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις και λειτουργική 

αποδοτικότητα ακόµη και σε καταστάσεις αιχµής. Αφετέρου, θα εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία του συστήµατος µέσα από την ορθότητα της λειτουργίας της ώστε οι χρήστες 

να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. 

 

Φιλικότητα διεπαφής χρήστη (User Friendliness) 

Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) θα είναι καλαίσθητο, έτσι ώστε 

να ενθαρρύνονται οι συχνές επισκέψεις του χρήστη αλλά κυρίως θα είναι λειτουργικό. Ο 

χρήστης θα µπορεί µε ταχύτητα και ευκολία να εντοπίζει την πληροφορία που χρειάζεται 

και θα πλοηγείται µε άνεση στις σελίδες που επιθυµεί να επισκεφτεί. 

Όλα τα υποσυστήµατα θα παρέχουν άµεση υποστήριξη βοήθειας (online help) και 

οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία και οθόνη. Τα µηνύµατα λαθών που θα 

παρουσιάζουν οι εφαρµογές στους τελικούς χρήστες (error messages), θα είναι στην 

Ελληνική γλώσσα και η ειδοποίηση των χρηστών θα πραγµατοποιείται µε όρους οικείους 

προς αυτούς. 
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Πιο συγκεκριµένα, η φιλικότητα των συστηµάτων εφαρµογών προς τον χρήστη θα 

υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και διαδικασίες: 

• Πλήρως ελληνοποιηµένο user interface. 

• Το σύστηµα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις 

λειτουργίες θα είναι απόλυτα οµοιογενές και µοναδικό. 

• Τυποποιηµένα σχέδια εισαγωγής δεδοµένων (default entry schemes και default 

values): Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων θα υποστηρίζεται από τυποποιηµένες 

φόρµες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιµο, ορισµένα πεδία θα συµπληρώνονται 

αυτόµατα µε default τιµές. 

• Τα προσφερόµενα συστήµατα εφαρµογών θα χρησιµοποιούν γραφικό περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης (graphical user interface) µε τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι 

διάλογοι µε τον χρήστη θα χρησιµοποιούν τα γνωστά GUI objects που έχουν 

καθιερωθεί διεθνώς, όπως message boxes, dialog boxes, action bars, pull-down 

menus,  cascaded pull down menus, scroll bars, check boxes, list boxes, 

pushbuttons, radio buttons, spin buttons, entry fields, combination boxes, drop 

down combination boxes, κ.α. 

 

Συντηρησιµότητα-Επεκτασιµότητα (Maintainability/Extensibility) 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη των υπηρεσιών θα 

εξασφαλίζουν την εύκολη συντήρησή της και επιτρέπουν την επέκταση της 

λειτουργικότητάς της µε την προσθήκη επιπλέον υποσυστηµάτων που θα καλύψουν 

πιθανές µελλοντικές ανάγκες. 

  

 

Α3.14 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των 

προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της 

διαδικτυακής πλατφόρµας και των εφαρµογών του έργου η κατασκευή της διαδικτυακής 

πλατφόρµας και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε 

τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 

σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 

υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης 
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της προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας και 

ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής.  

O µηχανισµός πλοήγησης του στις ψηφιακές υπηρεσίες θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί 

µε τρόπο που να βοηθά όλους τους χρήστες να περιηγηθούν στις σελίδες του. Σε 

περίπτωση που οι απαιτήσεις του σχεδιασµού των εφαρµογών είναι τέτοιες που δεν 

µπορούν να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα υλοποιηθεί µία έκδοση όλων των 

σελίδων η οποία θα είναι απόλυτα συµβατή µε τις οδηγίες και θα δίνονται οι αντίστοιχοι 

σύνδεσµοι σε κάθε σελίδα (text only version). 

 

Α3.15 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 

Για την ολοκλήρωση του έργου έχει προβλεφθεί χρονοδιάγραµµα εννιά (9) µηνών. 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω χρονικούς περιορισµούς, προβλέπεται η ολοκλήρωση του 

έργου σε µέγιστο χρονικό διάστηµα εννιά (9) µηνών, µε προσδιορισµό των παρακάτω 

σταδίων: 

Α/Α 

Φάσης 
Τίτλος Φάσης 

Μήνας 

Έναρξης 

Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 

Αναλυτική καταγραφή & απογραφή του προς 

ψηφιοποίηση υλικού, Σχέδιο οργάνωσης 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

0 1 

2 Μελέτης Εφαρµογής 0 1 

3 
Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, δηµιουργία 

µεταδεδοµένων και έλεγχο ποιότητας 
1 4 

4 

Προµήθεια, Εγκατάσταση Υποδοµών και 

Λογισµικού - υποσυστηµάτων του έργου καθώς 

και εκτέλεση απαιτούµενων παραµετροποιήσεων 

& µετάπτωσης δεδοµένων 

1 4 

5 Εκπαίδευση του Προσωπικού 4 5 

6 Πιλοτική Λειτουργία 5 7 

7 ∆οκιµαστική παραγωγική λειτουργία 7 9 

 
Πίνακας 2: Φάσεις Έργου 

 
Οι ανωτέρω φάσεις, οι διάρκειες και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενδεικτικές. Οι 

Προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στην Τεχνική Προσφορά τους 
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εναλλακτική µορφή χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, η οποία εξυπηρετεί τη µεθοδολογία 

υλοποίησης που προτείνουν να ακολουθήσουν. 

 Οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να συµπεριλάβουν στην Τεχνική Προσφορά τους 

λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις φάσεις, τα πακέτα εργασίας (µε 

δραστηριότητες και /ή επιµέρους εργασίες) και παραδοτέα, καθώς και τα κύρια ορόσηµα 

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  
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Α3.15.1 Φάση Α : Αναλυτική Καταγραφή & Απογραφή του 

προς ψηφιοποίηση υλικού, σχέδιο οργάνωσης 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

 
Φάση Νο Α  Τίτλος «Αναλυτική Καταγραφή & 

απογραφή του προς 

ψηφιοποίηση υλικού, σχέδιο 

οργάνωσης σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα» 

Μήνας Έναρξης 0 Μήνας 

Λήξης 

1ος  

  

Στόχοι 

Στους στόχους της Φάσης Α περιλαµβάνονται: 

• Οργάνωση του προς ψηφιοποίηση υλικού  

• Απογραφή διαθέσιµου περιεχοµένου.  

• Καταλογογράφηση Οµάδων Εγγράφων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων 

• Αρχική Κωδικοποίηση-Σήµανση  
• Φυσική Αποθήκευση 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η παρούσα φάση αποτελείται από τα ακόλουθα τρία πακέτα εργασίας: 

ΠΕ 1.1 – Συγκέντρωση του προς Ψηφιοποίηση Υλικού : Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης θα συγκεντρωθεί το σύνολο του προς Ψηφιοποίηση Υλικού µε 

σκοπό την αναλυτική απογραφή του. Είναι κρίσιµη η πληρότητα και η ακρίβεια της 

απογραφής µε αποτέλεσµα να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επικαιροποίηση των 

ήδη υπαρχόντων στοιχείων σε συνδυασµό µε την καταγραφή νέων.  

ΠΕ 1.2 – Απογραφή: Στατιστικά – Κατηγοριοποίηση – Απαιτήσεις µετέπειτα 

φάσεων (διαστάσεις, µορφότυπο, ανάλυση κλπ.) 

ΠΕ 1.3 – Κωδικοποίηση: Μοναδική Κωδικοποίηση Οµάδων Εγγράφων (Φακέλων 

Φυσικής Αρχειοθέτησης) µε βάσει τα προεπιλεγµένα κεντρικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησης 
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Παραδοτέα 

Π1: Πίνακας αναλυτικής καταγραφής του προς ψηφιοποίηση υλικού 

 
 

Α3.15.2 Φάση Β : Μελέτη Εφαρµογής 

 
Φάση Νο B Τίτλος ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μήνας Έναρξης 0 Μήνας Λήξης 1ος  

  

Στόχοι 

Στους στόχους της Φάσης B περιλαµβάνονται: 

• Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Εφαρµογής 

• Πλάνο και Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης 

• Απαιτήσεις Εκπαίδευσης 

• Πλάνο ∆οκιµών Συστήµατος 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η παρούσα φάση αποτελείται από τα ακόλουθα δύο πακέτα εργασίας: 

ΠΕ 2.1: Μελέτη υφιστάµενης υποδοµής ΤΠΕ 

Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου πακέτου εργασίας θα πρέπει να γίνει η 

Μελέτη της υφιστάµενης υποδοµής ΤΠΕ του Νοσοκοµείου.  

Η Φάση θα έχει διάρκεια 1 µήνα, µετά το πέρας του οποίου θα κατατεθεί Μελέτη 

υφιστάµενης υποδοµής ΤΠΕ (τµήµα της Μελέτης εφαρµογής), που θα πρέπει να 

εγκριθεί από τους Υπεύθυνους Έργου από την πλευρά του Νοσοκοµείου για να 

προχωρήσει η υλοποίηση του Έργου. 

 

ΠΕ 2.2: Μελέτη εφαρµογής 

Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου πακέτου εργασίας θα ολοκληρωθεί η µελέτη 

εφαρµογής.  

Η Φάση θα έχει διάρκεια 1 µήνα, µετά το πέρας του οποίου θα κατατεθεί το  

Παραδοτέο µε τίτλο «Μελέτη Εφαρµογής», το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από 

τους Υπεύθυνους Έργου από την πλευρά του  Νοσοκοµείου για να προχωρήσει η 

προµήθεια και οι παραµετροποιήσεις του αναγκαίου λογισµικού για  την υλοποίηση 
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του Έργου. Επίσης, θα πρέπει να αποτυπωθεί από τον Ανάδοχο, ο εξοπλισµός και 

το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την ψηφιοποίηση (σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του παρόντος τεύχους). 

 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την εκπόνηση 

και σύνταξη της Μελέτης Εφαρµογής είναι: 

� Οριστικοποίηση και τεκµηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου. 

� Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραµµατισµού υλοποίησης του 

έργου, εντοπισµός του «Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και 

των κύριων «milestones» του έργου.  

� Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων. 

� Οριστικοποίηση της γενικής, φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής 

του έργου. 

� Αναλυτικό Πλάνο και Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης, βάσει εποχικών, 

κοινωνικών, προνοιακών κριτηρίων. 

� Καθορισµός των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά οµάδα εκπαιδευοµένων 

(Τµήµα Πληροφορικής Νοσοκοµείου, Ιατρικό και Νοσηλευτικό 

Προσωπικό, Λοιπό Προσωπικό) για την λειτουργία του συστήµατος σε 

ότι τους αφορά 

� Πλάνο ∆οκιµών του συστήµατος 

 

Παραδοτέα 

Π2: Μελέτη Εφαρµογής, η οποία θα περιλαµβάνει και τα Αναλυτικά Σχέδια 

Εγκατάστασης του Υποσυστήµατος Λογισµικού, του Εξοπλισµού, τις Απαιτήσεις 

Εκπαίδευσης στη Χρήση του Συστήµατος, Πλάνο Εγκατάστασης και Πλάνο 

∆οκιµών Συστήµατος 

 

Α3.15.3 Φάση Γ : Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, δηµιουργία 

µεταδεδοµένων και έλεγχος ποιότητας 

Φάση Νο Γ Τίτλος Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, 

δηµιουργία µεταδεδοµένων 

και έλεγχος ποιότητας 

Μήνας Έναρξης 2ος  Μήνας 4ος 
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Λήξης 

  

Στόχοι 

Το συγκεκριµένο πακέτο εργασίας αποτελεί βασικό τµήµα των δραστηριοτήτων του 

έργου. Βασικός στόχος της συγκεκριµένης φάσης του έργου είναι η ψηφιοποίηση 

του συνόλου του προς Ψηφιοποίηση Αρχείου του Νοσοκοµείου καθώς επίσης και η 

τεκµηρίωση και ο χαρακτηρισµός του πρωτογενούς ψηφιακού αρχείου, δηλαδή η 

δηµιουργία των πρωτογενών ψηφιακών αντιγράφων των εγγράφων του φυσικού 

αρχείου. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε τρόπο που εξασφαλίζει την ποιότητα και 

πιστότητα των αντιγράφων καθώς επίσης και την µετέπειτα εύκολη αξιοποίηση 

τους. 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

ΠΕ 3.1 – Ψηφιοποίηση Εγγράφων : Κατά τη φάση αυτή θα δηµιουργηθεί– 

εµπλουτιστεί το πρωτογενές αρχείο φυσικών φακέλων ασθενών του Νοσοκοµείου. 

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση 

4.500 φακέλων, το οποίο ενδεικτικά αντιστοιχεί σε :  

• 80.000 Σελίδες Εγγράφων (τυπωµένων και χειρόγραφων) 

• 5.000 Ιατρικές Απεικονιστικές Εξετάσεις  (Ακτινογραφίες, Αξονικές, 

Μαγνητικές Γ Camera, κτλ.)  

Θα πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση και αρχική αποθήκευση των ψηφιακών 

αντιγράφων. Τα ψηφιακά αντίγραφα του πρωτογενούς αρχείου θα δηµιουργηθούν 

και θα αποθηκευτούν µε τη µέγιστη δυνατή ανάλυση και ποιότητα. 

ΠΕ 3.2 – Επεξεργασία Εγγράφων: Σε αυτή τη φάση θα µορφοποιούνται τα 

έγγραφα του ψηφιακού αρχείου λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 

χαρακτηριστικά των πρωτότυπου αρχειακού υλικού αλλά και των πιθανών 

εφαρµογών που θα βασιστούν σε αυτό σε µετέπειτα φάσεις του έργου 

(διαδικτυακές υπηρεσίες περιεχοµένου). 

ΠΕ 3.3 – Τεκµηρίωση Εγγράφων: Ουσιαστικά, αυτό που πραγµατοποιείται σε 

αυτή τη φάση είναι ο εµπλουτισµός του Σχήµατος Οργάνωσης – Μεταδεδοµένων 

µε τα πραγµατικά στοιχεία που αφορούν στα έγγραφα του ιστορικού αρχείου του 

φακέλου ασθενούς που έχουν ψηφιοποιηθεί στο προηγούµενο ΠΕ. Αυτό θα 

πραγµατοποιηθεί µε άξονα το αναλυτικό σχήµα οργάνωσης και χρήση της 

κεντρικής φόρµας χαρακτηρισµού (φόρµα µεταδεδοµένων) σε συνδυασµό µε το 

θησαυρό τεκµηρίωσης που έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα της ανάλυσης των 

χαρακτηριστικών τεκµηρίωσης του αρχείου.  



                     Σελίδα 55 από 85 

 

Παραδοτέα 

Π3: Πρωτογενές Ψηφιακό Αρχείο 

Π4: Βάση Μεταδεδοµένων Ψηφιακού Αρχείου 

 

 

Α3.15.4 Φάση ∆ : Προµήθεια, Εγκατάσταση 

Υποσυστηµάτων, εκτέλεση απαιτούµενων 

παραµετροποιήσεων και µετάπτωση δεδοµένων 

Φάση Νο ∆ Τίτλος Προµήθεια, Εγκατάσταση 

Υποσυστηµάτων, εκτέλεση 

απαιτούµενων παραµετροποιήσεων 

& µετάπτωση δεδοµένων 

Μήνας 

Έναρξης 

1ος  Μήνας 

Λήξης 

4ος  

  

Στόχοι 

• Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού που έχει προσδιοριστεί από την 
αναλυτική µελέτη εφαρµογής  

• Εκτέλεση απαραίτητων παραµετροποιήσεων 

• Μετάπτωση υπαρχόντων δεδοµένων 

• Θέση σε λειτουργία 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η παρούσα φάση περιλαµβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 

ΠΕ 4.1: Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Λογισµικού 

Περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση του λογισµικού, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη 

µελέτη εφαρµογής. Οι ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ολοκλήρωση της µελέτης 

εφαρµογής.  

 

ΠΕ 4.2: Μετάπτωση ∆εδοµένων 
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Το ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο, µαζί µε το ήδη υπάρχον ψηφιακό περιεχόµενο θα 

µεταπέσει στα υποσυστήµατα που θα προµηθευτεί το Νοσοκοµείο και στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα του Νοσοκοµείου ώστε οι Φάκελος Ασθενούς (των 

ασθενών που είναι προτεραιότητα του Νοσοκοµείου) να είναι ολοκληρωµένοι µε 

σωστά και επικαιροποιηµένα στοιχεία. 

 

Παραδοτέα 

Π5: Λογισµικό – Υποσυστήµατα  

 

Α3.15.5 Φάση Ε : Εκπαίδευση Προσωπικού 

Φάση Νο Ε Τίτλος Εκπαίδευση Προσωπικού 

Μήνας Έναρξης 4ος  Μήνας 

Λήξης 

5ος  

  

 

Στόχοι 

Στόχος της Παρούσας φάσης είναι η εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού 

πληροφορικής του Νοσοκοµείου, του Νοσηλευτικού, Ιατρικού και λοιπού 

προσωπικού του Νοσοκοµείου στην αποδοτική λειτουργία του συστήµατος. 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Το υπεύθυνο προσωπικό πληροφορικής του Νοσοκοµείου, το Νοσηλευτικό, Ιατρικό 

και λοιπό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην χρήση και 

λειτουργία του συστήµατος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

 Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου. 

Η εκπαίδευση θα βασίζεται στον προσδιορισµό των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά 

κατηγορία συµµετέχοντα όπως οριστικοποιήθηκε στην φάση Β. 

 Η εκπαίδευση των στελεχών πληροφορικής θα αφορά κατ’ ελάχιστο: 

� Στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασµό του συνολικού συστήµατος που έχει 

παραδοθεί. 

� Στις διαδικασίες ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης 

� Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισµού που 

έχει εγκατασταθεί στο πεδίο. 
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� Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας των εφαρµογών που 

έχουν εγκατασταθεί στο Data Center. 

� Στο περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων που έχουν εγκατασταθεί στο Data 

Center. 

� Στην εκπαίδευση για τη διαχείριση/ λειτουργία του συστήµατος  

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού, Ιατρικού και λοιπού προσωπικού του 

Νοσοκοµείου θα αφορά κατ’ ελάχιστο: 

� Στη λειτουργία των υπηρεσιών / εφαρµογών που έχουν εγκατασταθεί στο 

Data Center. 

� Στην οµαλή ενσωµάτωση των νέων διαδικασιών και υπηρεσιών στην 

καθηµερινή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

� Στην εκπαίδευση για τη χρήση των υπηρεσιών του συστήµατος και του 

Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς 

Τέλος η φάση θα περιλαµβάνει επίσης: 

� ∆ιεξαγωγή ανοικτής εκπαιδευτικής / ενηµερωτικής ηµερίδας για το σύνολο 

του προσωπικού του Νοσοκοµείου. 

 

Παραδοτέα 

Π6: Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευοµένων ανά κατηγορία εκπαιδευοµένου σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή συµπεριλαµβανοµένων των Εκπαιδευτικών 

Παρουσιάσεων 

 

 

Α3.15.6 Φάση ΣΤ : Πιλοτική Λειτουργία  

Φάση Νο ΣΤ Τίτλος Πιλοτική 

Λειτουργία 

Μήνας Έναρξης 5ος  Μήνας Λήξης 7ος  

  

Στόχοι 

Ο στόχος της Φάσης ΣΤ είναι µέσω της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας να 

προσδιοριστούν προβλήµατα στην λειτουργία και να επιλυθούν καθώς και να υλοποιηθεί 

On the job training για τους χρήστες του συστήµατος όλων των κατηγοριών, 

προκειµένου να εξοικειωθούν το συντοµότερο στην λειτουργία του συστήµατος 

 



                     Σελίδα 58 από 85 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η Φάση ΣΤ’ αποτελεί την Πιλοτική Λειτουργία του συστήµατος κατά τη διάρκεια της 

οποίας τουλάχιστον δύο (2) στελέχη του Ανάδοχου θα είναι άµεσα διαθέσιµα 

προκειµένου –σε συνεργασία µε τα στελέχη του Νοσοκοµείου-  να υλοποιήσουν τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

� Βελτιώσεις των εφαρµογών. 

� Επίλυση προβληµάτων – υποστήριξη χρηστών. 

� Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

� ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών. 

� Υποστήριξη στον χειρισµό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 

� Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισµού. 

� On the job training στους χρήστες του συστήµατος 

 

Παραδοτέα 

Π7: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία θα περιλαµβάνει παρουσίαση των 

Προβληµάτων και των τρόπων Επίλυσης τους 

 

 

Α3.15.7 Φάση Ζ : ∆οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία 

Φάση Νο Ζ Τίτλος ∆οκιµαστική 

Παραγωγική 

Λειτουργία 

Μήνας Έναρξης 7ος  Μήνας Λήξης 9ος  

  

Στόχοι 

Ο στόχος της Φάσης Ζ είναι: 

• Η παραγωγική λειτουργία του συστήµατος  

• Η συµµετοχή του συνόλου των χρηστών καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και µε χρήση του συνόλου των δεδοµένων 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η Φάση Ζ’ αποτελεί της διαδικασία επανεξέταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού, 

των υποσυστηµάτων, εφαρµογή τελικών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις, και τις 

παρατηρήσεις της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος. Η πλήρης και χωρίς 
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προβλήµατα λειτουργία του έργου είναι µεγάλης σηµασίας για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

 

Παραδοτέα 

Π8: Αναφορά ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας, η οποία θα περιλαµβάνει 

παρουσίαση τυχών Προβληµάτων και των τρόπων Επίλυσης τους 

 

Α3.16 Πίνακας Παραδοτέων 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα ελάχιστα αποδεκτά παραδοτέα. Ο ανάδοχος έχει 

τη δυνατότητα να προτείνει επιπλέον παραδοτέα κατά τη κρίση του που συνεισφέρουν 

στην αρτιότητα και την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

 

Φάση Α: Αναλυτική καταγραφή & απογραφή του προς ψηφιοποίηση υλικού, σχέδιο 

οργάνωσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

 

Π1: Πίνακας αναλυτικής καταγραφής του προς ψηφιοποίηση υλικού  

 

Φάση Β: Μελέτη Εφαρµογής 

Π2:  Μελέτη Εφαρµογής, η οποία θα περιλαµβάνει και τα Αναλυτικά Σχέδια 

Εγκατάστασης Εξοπλισµού, τις Απαιτήσεις Εκπαίδευσης στη Χρήση του Συστήµατος, 

Πλάνο Εγκατάστασης και Πλάνο ∆οκιµών Συστήµατος 

 

Φάση Γ: Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, δηµιουργία µεταδεδοµένων και έλεγχο ποιότητας 

Παραδοτέα: Στα παραδοτέα της Φάσης Γ’ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

Π3: Πρωτογενές Ψηφιακό Αρχείο 

Π4: Βάση Μεταδεδοµένων Ψηφιακού Αρχείου 

 

Φάση ∆: Προµήθεια, Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων, εκτέλεση απαιτούµενων 

παραµετροποιήσεων & µετάπτωση δεδοµένων 

Παραδοτέα: Στα παραδοτέα της Φάσης ∆’ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

Π5: Λογισµικό - Υποσυστήµατα 
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Φάση Ε: Εκπαίδευση προσωπικού  

Π6: Εκπαιδευτικό Υλικό (τεχνικών εγχειριδίων και παρουσιάσεων ανά κατηγορία 

εκπαιδευοµένου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή συµπεριλαµβανοµένων των 

Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων) – Σεµινάρια – ∆ιοργάνωση Ηµερίδων 

Φάση ΣΤ: Πιλοτική Λειτουργία 

Π7: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία θα περιλαµβάνει παρουσίαση των 

Προβληµάτων και των τρόπων Επίλυσης τους 

Φάση Ζ: ∆οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία 

Π8: Αναφορά ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας, η οποία θα περιλαµβάνει 

παρουσίαση τυχών Προβληµάτων και των τρόπων Επίλυσης τους 

 

Α3.17 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου 

Τα ορόσηµα αυτά αποτυπώνουν τα βασικά σηµεία του χρονοδιαγράµµατος. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να προτείνει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 

Α/Α  Τίτλος Οροσήµου Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος µέτρησης της 

επίτευξης 

1 Υπογραφή της σύµβασης 0  

2 
Αναλυτική καταγραφή του 

προς ψηφιοποίηση υλικού 
1 Παραλαβή µελέτης 

3 
Ολοκλήρωση της µελέτης  

Εφαρµογής του έργου 
1 Παραλαβή µελέτης 

4 
Ολοκλήρωση των φάσεων Γ , 

∆  
4 

Παραλαβή εξοπλισµού, έτοιµου 

λογισµικού και του 

Πληροφοριακού Συστήµατος 

5 Ολοκλήρωση φάσης Ε 5 Εκπαίδευση όλων των χρηστών  

6 
Ολοκλήρωση των φάσεων ΣΤ 

&Ζ 
9 

Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιµών 

λειτουργίας και οριστική 

παραλαβή του έργου 

Πίνακας 3: Πίνακας Οροσήµων Έργου 
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Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του 

Νοσοκοµείου η οποία θα αφορά στην χρήση του προσφερόµενου λογισµικού, µε βάση τις 

απαιτήσεις που αναδείχθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Η µεθοδολογία και το 

πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένο. 

Με την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραµµάτων οι διαχειριστές 

θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη της Παραγωγικής Λειτουργίας (διαχείριση, 

παραµετροποίηση, συντήρηση, κλπ.) του Συστήµατος (Εξοπλισµού, 

υποσυστηµάτων, κλπ.) 

• Να αναλάβουν τη συντήρηση και εξέλιξη του Συστήµατος  

• Να υποστηρίζουν τεχνικά τους χρήστες του Συστήµατος, µετά τη λήξη των 

συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

 

Με την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραµµάτων οι προχωρηµένοι 

χρήστες των Υποσυστηµάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν: 

• εξοικείωση µε το web περιβάλλον επεξεργασίας των διαθέσιµων αναφορών και 

αναπαράστασης της πληροφορίας που παρέχουν, 

• δυνατότητα παραγωγής ψηφιακών δεδοµένων Ιατρικού Φακέλου. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά το 

κατάλληλο πρόγραµµα εκπαίδευσης για τις παραπάνω κατηγορίες µε βάση τα προϊόντα 

(λογισµικό, υλικό) αλλά και τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν καθώς και τον αναλυτικό 

προγραµµατισµό των εκπαιδεύσεων σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα.  

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαµβάνει πέραν του υλικού που παρέχεται από 

τον κατασκευαστή των προϊόντων, το υλικό (slides, handouts, κ.λ.π) που θα ετοιµάσει ο 

Ανάδοχος για την υλοποίηση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το υλικό αυτό 

δεν θα πρέπει να διαφέρει από τους οδηγούς χρήσης των προϊόντων και της εφαρµογής 

που θα παραδώσει ο Ανάδοχος για κάθε κατηγορία χρηστών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει µέριµνα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικότερα η ασύγχρονη εκπαίδευση. Στο 

πλαίσιο αυτό θα πρέπει στην προσφορά του να εξετάσει τη δυνατότητα χρήσης 

πλατφόρµας ανοικτού λογισµικού µε υλικό εκπαίδευσης που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεταγενέστερα τόσο από εξειδικευµένους χρήστες του Νοσοκοµείου όσο και από  χρήστες 
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άλλων φορέων. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για διαρκή εκπαίδευση των 

τελικών χρηστών σε αλλαγές, ή νέα λειτουργικότητα του συστήµατος. 

Η παρεχόµενη εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις κατηγορίες χρηστών και 

συγκεκριµένα τους διαχειριστές και τους προχωρηµένους χρήστες του Συστήµατος. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκπαίδευση θα γίνει σε οµάδες των δέκα – 

δώδεκα (10-12) ατόµων το πολύ και θα πρέπει να µην υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες 

ηµερησίως. Οι ελάχιστες ηµέρες εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόµενο διαχειριστή δεν 

µπορεί να είναι λιγότερες από οκτώ (8) ηµέρες, ενώ για τους προχωρηµένους χρήστες 

δεν µπορεί να είναι λιγότερες από τρεις (3) ηµέρες. 

Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρους του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο θα 

φροντίσει να εξασφαλίσει την ύπαρξη της Πληροφοριακής υποδοµής (PCs) του 

προσωπικού του Νοσοκοµείου που θα εκπαιδευτεί. 

Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Περιλαµβάνει τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων ενεργειών δηµοσιότητας όπως το 

σχεδιασµό πλάνου Επικοινωνίας, Προβολής και Δημοσιότητας. 

Προτείνεται επίσης να αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η ύπαρξη του website του 

Νοσοκοµείου, στο οποίο θα πρέπει να γίνονται οι απαιτούµενες ανακοινώσεις για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού για την υλοποίηση του έργου.  

 

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας του ΠΣ θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί: 

• καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών,  

• καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήµατος  

• χρησιµοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών δεδοµένων 

 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας, έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις:  

• Επίλυση προβληµάτων,  

• ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών,  

• Παροχή help-desk  

• Επικαιροποίηση (update) τεκµηρίωσης  
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Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι 

να ελεγχθούν διεξοδικά:  

 
• Οι ρυθµίσεις, παραµετροποιήσεις και προσαρµογές του λογισµικού συστήµατος,  

• Οι ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).  

• Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος  

 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και 

αναπροσαρµογές, ώστε, µετά το πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, το ΠΣ να 

είναι έτοιµο για παραγωγική λειτουργία (production). 

 

Α4.4 Υπηρεσίες ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας  

Η ∆οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία ακολουθεί την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας και 

την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Η φάση αυτή αφορά στη ∆οκιµαστική Παραγωγική 

λειτουργία σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, µε την υποστήριξη από 

πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, 

παραγωγική λειτουργία από το σύνολο των προβλεπόµενων χρηστών) για 2 µήνες.  

Επιπλέον κατά τη φάση της ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη εκείνων των 

πρωτογενών ΠΣ που πιθανόν να είχαν προηγούµενα εξαιρεθεί για τεχνικούς λόγους.  

 

Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» & 

Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα επιτυχίας του έργου καθώς έρχονται να επιλύσουν κρίσιµα ζητήµατα τεχνικής 

φύσεως και διαχρονικής ανάπτυξης των προσφερόµενων εφαρµογών και εξοπλισµού.  

Οι Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» παρέχονται µε την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής βάσει Σύµβασης Εγγύησης  την οποία ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να υπογράψει µε το Νοσοκοµείο για την προσφερόµενη από αυτόν 

Περίοδο Εγγύησης των δύο (2) ετών.  
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Για την ενεργοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών συντήρησης, θα καταρτιστεί ειδική 

σύµβαση συντήρησης την οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί εφόσον 

υποβάλει προσφορά στο παρόν έργο. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης συντήρησης θα 

καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι µικρότερος ή ίσος του µέγιστου 

προσφερόµενου από τον Ανάδοχο. Στη σύµβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι 

και οι παρεχόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω. Στην προσφορά του 

Αναδόχου θα πρέπει να αναφερθεί το διάστηµα σε ακέραια έτη µετά το πέρας 

ισχύος της εγγύησης, για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση 

συντήρησης των προσφερόµενων ειδών. Το διάστηµα αυτό θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο των τριών (3) ετών. 

Το κόστος της συντήρησης τα τρία πρώτα έτη (µετά τη λήξη του χρόνου της εγγύησης) 

θα πρέπει να είναι σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προσφερόµενου τιµήµατος του 

έργου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του προϋπολογισµού του έργου για το 

κάθε έτος συντήρησης και συνολικά το 15% για τα τρία έτη. 

 

∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισµού και Λογισµικού Συστηµάτων 

Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας εξοπλισµού (αυτού που θα προσφερθεί στο πλαίσιο του 

παρόντος έργου) και λογισµικού συστηµάτων ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω, τα 

οποία θα προσφερθούν από τον ανάδοχο, και στα οποία συµπεριλαµβάνονται όποτε 

απαιτείται και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιµέρους κατασκευαστές – προµηθευτές 

των προσφερόµενων προϊόντων. 

 

Βελτιώσεις, παράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού 

συστήµατος. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει συντήρηση Λογισµικού Συστήµατος. Στα 

πλαίσια αυτής της συντήρησης είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά προβλήµατα του 

λογισµικού (bugs), να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις και να τεκµηριώνει τις αλλαγές σε 

σχέση µε την προηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και ηλεκτρονική µορφή).  

 

Βελτιώσεις, παράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού 

εφαρµογών. 

Για κάθε νέα έκδοση του λογισµικού εφαρµογών που θα αναπτυχθεί στο µέλλον, θα 

παρέχεται στο φορέα τόσο ο πηγαίος (µόνο για τις εφαρµογές λογισµικού ή τµήµατα 

αυτών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και ειδικά για το 

Νοσοκοµείο), όσο και ο εκτελέσιµος κώδικας (σε ηλεκτρονική µορφή) καθώς και πλήρης 
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τεκµηρίωση των αλλαγών σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και 

ηλεκτρονική µορφή). 

Για κάθε νέα έκδοση του λογισµικού συστήµατος ή εφαρµογών µορφής «πακέτου» θα 

παρέχεται στο φορέα ο εκτελέσιµος κώδικας (σε ηλεκτρονική µορφή) καθώς και πλήρης 

τεκµηρίωση των αλλαγών σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και 

ηλεκτρονική µορφή). 

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο φορέας µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο 

συµπληρωµατική παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η νέα έκδοση και των 

πιθανών προβληµάτων που θα δηµιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε πλήρη και οµαλή 

λειτουργία. Στα πλαίσια της προσφοράς του θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τον 

τρόπο διανοµής και εγκατάστασης των νέων εκδόσεων. 

Επίσης, ο ανάδοχος έχει την ευθύνη διόρθωσης/ διαχείριση τυχόν λαθών του λογισµικού 

– εφαρµογών ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις. 

 

Α5. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά 

ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα  ακολουθήσει για την υλοποίηση του 

έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον αφορά το 

περιεχόµενο του έργου όσο και το απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα παροχής υπηρεσιών & 

παράδοσης προϊόντων.  

Η µεθοδολογία που προτείνει ο Ανάδοχος πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές 

πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο, 

την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, 

εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες µεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο 

συνεργασίας µε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόµενες επαφές και 

συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο 

πρόσβασης σε σχετικές µε το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και 

έργων, κλπ.  
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Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της µεθοδολογίας σε σχέση µε τις 

δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον 

προτεινόµενο απ' αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας θα 

ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:  

• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 

απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, 

και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.  

• Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του 

έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς την προτεινόµενη 

µεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, 

σχεδιασµού και ανάπτυξης εφαρµογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ., και τα εργαλεία 

που θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών.  

• Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιµέρους 

δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.  

• Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισµού και την 

προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.  

• Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις 

υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του έργου.  

 

Α5.2 Σχήµα (Οργάνωση) ∆ιοίκησης και υλοποίησης του 

αντικειµένου του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη 

πρόταση για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση  του Έργου, το αντικείµενο 

και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό 

την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Πιο συγκεκριµένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στη Προσφορά του 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• την διάρθρωση της Οµάδας Έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και 

αρµοδιοτήτων των υποοµάδων εργασίας, 

• το επίπεδο εµπειρίας του κάθε στελέχους της Οµάδας Έργου, 
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• το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εκάστοτε µέλους της Οµάδας Έργου σε 

Ανθρωποµήνες (Α/Μ). 

 

Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που 

θα αναλάβουν τους ρόλους: 

• του Υπεύθυνου Έργου 

• του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:  

• να δοθούν βιογραφικά όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ 

ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη 

• να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο έργο και οι ανθρωποµήνες που θα 

αφιερώσουν στο Έργο 

• να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός 

συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου). 

 

Α5.2.2 Μέλη Οµάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της 

Οµάδας Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα Μέλη της Οµάδας Έργου: 

• να δοθούν βιογραφικά, 

• να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης, 

• να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν, 

• να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα 

αφιερώσουν στο Έργο, 

• να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος Αναδόχου, 

στέλεχος υπεργολάβου). 
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Α5.2.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Αναδόχου και 

Οµάδας Έργου 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού, καλύπτοντας συνολικά όλα τα παρακάτω κριτήρια :   

• Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον µέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να έχει εµπειρία στην υλοποίηση έργων στο χώρο 

της Υγείας. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο µε 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωµένο, υποστηριζόµενο από τον υποψήφιο 

κατά την τελευτά πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, συµβατικής αξίας 

τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου και µε συµµετοχή 

τουλάχιστον 50%.  

• Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον µέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να έχει εµπειρία στην υλοποίηση έργων 

ψηφιοποίησης. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο 

µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωµένο ή σε φάση παραγωγικής 

λειτουργίας, υποστηριζόµενο από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν τη 

διενέργεια του διαγωνισµού, συµβατικής αξίας τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισµός 

του προκηρυσσόµενου έργου.  

• Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον µέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να έχει εµπειρία στην υλοποίηση Ολοκληρωµένων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων στην Υγεία (ΟΠΣΥ) και συγκεκριµένα σε νοσοκοµεία. 

Ειδικότερα, πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο µε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, ολοκληρωµένο, υποστηριζόµενο από τον υποψήφιο κατά την 

τελευτά πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, συµβατικής αξίας τουλάχιστον 

όσο ο προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου και συµµετοχή τουλάχιστον 

50%. Στο συγκεκριµένο έργο πρέπει να έχει υλοποιηθεί Ιατρικός Φάκελος και να έχει 

γίνει διασύνδεση Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7.  

• Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον µέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να έχει εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής 

για την υποστήριξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος σε κεντρικό επίπεδο 

στο χώρο του δηµοσίου τοµέα, υπό το πλαίσιο συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών 

(SLA) και υπό το πλαίσιο της φιλοξενίας εξοπλισµού και λογισµικού (hosting). 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οµάδα έργου που να καλύπτει το αντικείµενο και 

τους στόχους του διαγωνισµού. Ειδικότερα, να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και 

πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, 

σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας. 

Συγκεκριµένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον :  

 

• Να διαθέτει έναν διευθυντή έργου, µε τα εξής προσόντα: 

• 10ετή τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής  

• Πτυχίο ΑΕΙ θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης   

• Να έχει θητεύσει τουλάχιστον µία (1) φορά ως Project Μanager σε έργα στο χώρο 

της Ηλεκτρονικής Υγείας, µε προϋπολογισµό του καθενός, τουλάχιστον όσο ο 

προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου 

 

• Να διαθέτει έναν αναπληρωτή διευθυντή έργου, µε τα εξής προσόντα : 

• 5ετή τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής  

• Πτυχίο ΑΕΙ θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης   

• Να έχει θητεύσει τουλάχιστον µία (1) φορά ως Project Μanager σε έργα ΤΠΕ, µε 

προϋπολογισµό του καθενός, όσο ο προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου 

έργου 

 

• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου δύο (2) τουλάχιστον στελέχη, µε πενταετή (5) 

τουλάχιστον εµπειρία στην ψηφιοποίηση αρχείων, ένα εκ των οποίων να έχει εµπειρία 

στην υλοποίηση έργου ψηφιοποίησης ιατρικών αρχείων. 

 

• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου δύο (2) τουλάχιστον στελέχη, µε πενταετή (5) 

τουλάχιστον εµπειρία στην ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης ψηφιακού 

περιεχοµένου, ένα εκ των οποίων να έχει εµπειρία στην υλοποίηση έργου διαχείρισης 

ψηφιακού περιεχοµένου στο χώρος της υγείας. 

 

• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου δύο (2) τουλάχιστον στελέχη,  µε τα εξής προσόντα:  

• Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 

• 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση Ολοκληρωµένων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας (έργα υλοποίησης – ενοποίησης ιατρικών 

φακέλων)  που υλοποιήθηκαν σε φορέα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα 

στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. 
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• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου ένα (1) στέλεχος,  µε Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, 10ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στο 

χώρο των ΤΠΕ, 3ετής τουλάχιστον εµπειρία στη υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής 

υγείας µε τη χρήση διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας υγείας (πρότυπο HL7 

CDA ή άλλο ισοδύναµο) που υλοποιήθηκαν σε φορέα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 

τοµέα στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. 

 

• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου ένα (1) στέλεχος,  µε Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, 10ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στο 

χώρο των ΤΠΕ, 5ετής τουλάχιστον εµπειρία στην υλοποίηση έργων µε αντικείµενο 

θέµατα ασφαλείας (ασφάλεια δικτύου, ασφάλεια ιατρικών δεδοµένων) που 

υλοποιήθηκαν σε φορέα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα ή και το 

Εξωτερικό. 

 

• Να διαθέτει στην οµάδα Έργου ένα (1) στέλεχος,  µε Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, 10ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στο 

χώρο των ΤΠΕ, 5ετής τουλάχιστον εµπειρία στην υλοποίηση έργων φιλοξενίας 

υποδοµών – λογισµικών (hosting) που υλοποιήθηκαν σε φορέα του δηµοσίου στην 

Ελλάδα. 

 

Κάποια από τα παραπάνω ελάχιστα τυπικά προσόντα των µελών της Οµάδας έργου, 

δύναται να καλυφθούν από το ίδιο µέλος της Οµάδας Έργου. 

 

 

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Υλοποίησης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη 

πρόταση για το σχήµα διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

υλοποίησης του έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο 

Ανάδοχος.  

Η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του έργου θα 

πρέπει να επιτευχθεί µέσω ενός αριθµού συµπληρωµατικών ενεργειών οι οποίες σε 
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πολλές περιπτώσεις συµπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγµατοποιηθούν από 

τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

• Το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον 

ακριβή καθορισµό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων µε τα οποία 

εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου. 

• Την ανάπτυξη µίας οµαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των 

εργασιών υλοποίησης του έργου. 

• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 

 

Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και 

θα καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές: 

• Με το πέρας κάθε φάσης του έργου κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των 

παραδοτέων της φάσης. 

• Κατά τη διαδικασία δοκιµών τµηµάτων ή του συνόλου του έργου στο πλαίσιο του 

ελέγχου των αποτελεσµάτων των δοκιµών και της εισήγησης για διενέργεια νέων 

δοκιµών σε περίπτωση που δηµιουργείται η ανάγκη λήψης διορθωτικών µέτρων. 

• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου µέσω αξιολογήσεων σε λειτουργικό και 

τεχνικό επίπεδο και υποβολής των απαραίτητων προτάσεων για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του. 

• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της εξασφάλισης της 

εφαρµογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας από τα εµπλεκόµενα µέρη. 

• Στο πλαίσιο της οργάνωσης και παρακολούθησης συναντήσεων µε τους χρήστες 

του συστήµατος ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίησή τους σχετικά µε την 

ποιότητα του έργου που εκτελείται, την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και την 

αµεσότητα της λειτουργίας. 

• Κατά τη διαδικασία διασύνδεσης των υπαρχόντων και των νέων συστηµάτων & 

διαδικασιών στο πλαίσιο του ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών διαδικασιών. 

• Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος στο πλαίσιο του 

ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών που πρέπει να εφαρµόζονται. 

• Κατά την ένταξη των νέων συστηµάτων σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο 

της διαχείρισης και του συντονισµού της υλοποίησης των απαιτούµενων 

ενεργειών από την ΕΠΠΕ.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει να προδιαγράψει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας που θα 

εφαρµόσει στην Τεχνική του Προσφορά, το οποίο θα εξειδικεύσει στη σχετική Μελέτη 

Εφαρµογής. 

 

Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία 

παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου 

Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους όποιους δηµιουργήθηκε, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή λειτουργία  

του πληροφοριακού συστήµατος.  

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε την 

ΕΠΠΕ και να εφαρµόσει µεθοδολογία ελέγχου  συστηµάτων πληροφορικής, σε επίπεδο 

ολοκληρωµένων συστηµάτων και να τεκµηριώσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου.  

Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που 

παρουσίασε στην τεχνική προσφορά του, και πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

• τον  προγραµµατισµό του ελέγχου  

• την διεκπεραίωση του ελέγχου 

• την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων του ελέγχου  

 

Α5.5 ∆ιαδικασία Παραλαβής Έργου 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(ΕΠΠΕ), που θα έχει συσταθεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν στη Σύµβαση και αφορούν 

Τµηµατικές Παραλαβές καθώς και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) και του Υπευθύνου του 

έργου. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του 

Αναδόχου, συντάσσοντας κάθε φορά σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, καθώς και 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Η ΕΠΠΕ γνωµοδοτεί για την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων του Έργου. Για την υποβολή προς 

έγκριση και αποδοχή Παραδοτέου/ων, ο Ανάδοχος καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή, και 

κατ’ επέκταση στην ΕΠΠΕ το Παραδοτέο, µε το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

• ∆ιαβιβαστικό υποβολής 

• Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

• Τεκµηριωτικό υλικό για κάθε παραδοτέο. 

• Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων που αφορούν σε µελέτες, 

αναλύσεις, αναφορές, εκθέσεις, λογισµικά κλπ. 

• Επίσηµες άδειες χρήσης για κάθε λογισµικό ή εφαρµογή (όπου απαιτείται) 

Για κάθε Παραδοτέο του Έργου o Ανάδοχος υποβάλλει φυσικά στο πρωτόκολλο της 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης το παραδοτέο, το αργότερο κατά την τελική ηµεροµηνία 

παράδοσής του σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Έργου. Το παραδοτέο υποβάλλεται 

στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε 

τυποποιηµένο περιβάλλον – format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιµο και ελέγξιµο. Η 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης το διαβιβάζει στην ΕΠΠΕ. 

Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε µορφή που δύναται να 

επεξεργαστεί ηλεκτρονικά µέσω διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου. Για 

την παραλαβή κάθε Παραδοτέου ή πακέτου Παραδοτέων, η ΕΠΠΕ - λαµβάνοντας υπόψη 

τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες – πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής 

πληρότητας/ αρτιότητας των παραδοτέων µέσω ανασκόπησης και αξιολόγησης των 

µελετών, εκθέσεων, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και τεκµηριωτικού 

υλικού. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα 

περιγράφεται στη σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Η παράδοση του 

Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται επίσης 

υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 

Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα πέντε 

(15) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις 
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παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε 

αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός δέκα 

πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και κατά 

συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός 

χρόνος υλοποίησης του Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 

διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 

προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 

διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα πέντε 

(15) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές 

ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης 

της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών 

για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή συνεδρίαση, τα κρίσιµα 

παραδοτέα καθώς και τα αποτελέσµατα κάθε Φάσης του Έργου. Στην αναλυτική 

παρουσίαση µπορούν συµµετέχουν όλες οι δοµές του Σχήµατος ∆ιοίκησης Έργου καθώς 

και άλλοι εµπλεκόµενοι που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Α6. Πίνακες Συµµόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

 

Α6.1 Γενικές Προδιαγραφές Συστήµατος 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.  
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι αρθρωτή 
(modular) και πολυεπίπεδη (multi-tier) 

ΝΑΙ   



                     Σελίδα 75 από 85 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

2.  

Ο κόµβος υλοποίησης του ΠΣ συνίσταται στον 
κόµβο των συστηµάτων παραγωγής, τον κόµβο 
των συστηµάτων πιστοποίησης της λύσης 
(staging) και τον κόµβο ανάπτυξης / δοκιµών 

ΝΑΙ   

3.  
Αρχιτεκτονική υλοποίησης, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της § Α3.4.1 και § Α3.4.2 

ΝΑΙ   

4.  
Χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και σχέδιο 
υλοποίησης  έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
§ Α3.5 

ΝΑΙ   

5.  
Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήµατος που θα 
προταθεί από τον ανάδοχο πρέπει να καλύπτει 
όλες τις προδιαγραφές  της § Α3.4.1  

ΝΑΙ   

6.  

Το νέο ΠΣ δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα και 

την αρχιτεκτονική των ήδη εγκατεστηµένων 

εφαρµογών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

7.  

Εξασφαλίζεται η τήρηση των νόµων και των 

σχετικών εγκυκλίων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

8.  

∆ίνεται η δυνατότητα να επιτυγχάνεται η τήρηση 

προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας µε τις 

βάσεις δεδοµένων (π.χ. ODBC, JDBC, OLEDB κλπ.) 

και την διασυνδεσιµότητα / διαλειτουργικότητα 

του συνόλου των προσφερόµενων εφαρµογών. 

ΝΑΙ 

  

9.  

Επιτρέπεται η τήρηση διεθνών κωδικοποιήσεων 

όπου αυτό είναι εφικτό για τη συλλογή δοµηµένων 

δεδοµένων µέσω web services. 

ΝΑΙ 

  

10.  

Οι εφαρµογές του συστήµατος είναι διαδικτυακές 

- είναι προσβάσιµες µέσω web browser, χωρίς την 

ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισµικού.  

ΝΑΙ 

  

11.  

Το προσφερόµενο σύστηµα υλοποιεί σε κάθε 

επίπεδο χαρακτηριστικά οριζόντιας 

επεκτασιµότητας (scale-out) 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

Α6.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 
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1.  

Για την ψηφιοποίηση του αρχείου οι υπηρεσίες 
ψηφιοποίησης θα πρέπει να επιτρέπουν: 

• Σάρωση των εγγράφων σε Οπτική 
ανάλυση (Optical Resolution) µεγαλύτερη ή ίση µε 
300 dpi. 

• Σάρωση σε κλίµακα του γκρι / 
ασπρόµαυρη / έγχρωµη, ανάλογα µε το είδος του 
εγγράφου εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το 
βέλτιστο αποτέλεσµα.  

• Μέγιστο µέγεθος σάρωσης κατάλληλο για 
να καλύψει όλους τους τύπους εγγράφων που θα 
απαιτηθεί να σαρωθούν. Το µέγιστο µέγεθος 
εντύπου, που θα απαιτηθεί να σαρωθεί που θα 
είναι διάστασης Α3. 

• Χρήση επίπεδου σαρωτή εγγράφων, 
εφόσον αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας κατά τη διαδικασία της σάρωσης 
ανάλογα µε την κατάσταση και το είδος των 
αρχείων.  

• Επεξεργασία σαρωµένης εικόνας (deskew, 
crop, rotate, κλπ.) 

• Αποθήκευση των σαρωµένων εγγράφων 
σε διαδεδοµένα αρχεία εικόνας πχ τύπου tiff, jpeg, 
multi-page tiff, bmp, pdf, pdf-A, gif. 

ΝΑΙ   

2.  

Ειδικά για την περίπτωση των Ιατρικών Εικόνων, 
τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
τους διεθνείς φορείς και ειδικότερα από τo 
Αµερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας (American 
College of Radiology – ACR). 

ΝΑΙ   

3.  

Συγκεκριμένα: 

- Για την ψηφιοποίηση να χρησιμοποιούνται σαρωτές με 

χαρακτηριστικά ψηφιοποίησης ακτινολογικών film 

οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον 3.2 για γενικής χρήσης 

ακτινογραφιών και τουλάχιστον 4.0 για υψηλής 

ανάλυσης ακτινογραφίες και μαστογραφίες 

- Για τις περιπτώσεις γενικών ακτινολογικών film θα 

πρέπει η σάρωση (pitch) να είναι τουλάχιστον 200μm 

(2.5 κύκλοι/mm διακριτική ικανότητα) ενώ για υψηλής 

ανάλυσης film ή μαστογραφιών θα πρέπει να παρέχεται 

σάρωση τουλάχιστον 100 μm (5.0 κύκλοι/mm) 

- Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να είναι χρωματικής 

ακρίβειας τουλάχιστον 12 bits και να παράγει τιμές 

ανάλογες με την οπτική πυκνότητα του film. Δεν 

επιτρέπεται η ψηφιοποίηση με φωτογραφικές μηχανές . 

- Επιτρέπεται η συμπίεση δεδομένων μόνο με 

αλγορίθμους χωρίς την εισαγωγή απωλειών (lossless) και 

η αποθήκευση σε τύπο αρχείου που είναι συμβατό με το 

διεθνές πρότυπο DICOM 

ΝΑΙ   

4.  
Κατ’ ελάχιστο για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα 
παρασχεθούν: 

ΝΑΙ   
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• Μηχανήµατα σάρωσης τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν για την ψηφιοποίηση των 
εγγράφων.  

• Λογισµικό ψηφιοποίησης, το οποίο θα 
υποστηρίζει την λειτουργία του σαρωτή. 

• Λογισµικό αναγνώρισης τυπωµένων και 
χειρόγραφων χαρακτήρων 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε 
εγκατεστηµένο το λογισµικό ψηφιοποίησης και 
αναγνώρισης πάνω στους οποίους θα συνδεθούν 
τα µηχανήµατα σάρωσης. 

5.  

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα παρασχεθούν 

σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην 

ενότητα Α3.2 

ΝΑΙ 

  

 

 

Α6.3 Προδιαγραφές Φιλοξενίας Εφαρµογών 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές της Φιλοξενίας 

Εφαρµογών 

Σύµφωνα µε 

την παράγραφο 

Α3.3 

  

 

 

Α6.4 Λογισµικό 

Α6.4.1 Υποσύστηµα 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. 

Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και 

Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου 
ΝΑΙ   

2. 
Το υποσύστημα είναι σε θέση να διαχειρίζεται το σύνολο του 

ψηφιοποιημένου και του χειρόγραφου φακέλου ασθενούς 

ΝΑΙ   

3. 
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Βασικά χαρακτηριστικά του περιστατικού 

NAI   
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• Παραπεμτικά παραπομπής/εισαγωγής 

• Ιστορικό ασθενούς 

• Χειρόγραφες καρτέλα φαρμάκων. 

• Χειρόγραφες ιατρικές σημειώσεις. 

• Ακτινοδιαγνωστικός φάκελος.  

• Μαγνητικές τομογραφίες. 

• Φιλμ στεφανιογραφίας. 

• Λοιπό υλικό 

• Εξιτήριο 

 

4. 

Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητα: 

• παραμετροποιήσιμης ευρετηρίασης (indexing) των 

ψηφιοποιούμενων εγγράφων με πολλαπλά κλειδιά (keys) 

και αναζητήσεων με οποιουσδήποτε  συνδυασμούς  των  

κλειδιών  αυτών.  Ενδεικτικά (αλλά  όχι αποκλειστικά) 

αναφέρονται τα ακόλουθα πεδία ως προς τα οποία πρέπει 

να υπάρξει ευρετηρίαση:  

o Είδος εγγράφου 

o Ονοματεπώνυμο Ασθενούς  

o Αριθμός Μητρώου Ασθενούς 

o Αριθμός Περιστατικού 

o  Φύλο ασθενούς 

o Είδος Περιστατικού (Εσωτερικός-Εξωτερικός 

Ασθενής)   

o Ημερομηνία Εισαγωγής(* για εσωτερικούς 

ασθενείς) 

o Ημερομηνία Εξιτηρίου(* για εσωτερικούς 

ασθενείς)  

o Ημερομηνία Ιατρικής πράξης ή εξέτασης 

o  Ηλικία Ασθενούς κατά την ημ/νία Ιατρικής 

πράξης ή εξέτασης 

o Αριθμός Παραπεμπτικού 

o Κλινική 

o Θεράπων Ιατρός  

o Εκτελέσας ιατρός 

o Ιατρικό Τμήμα Παραγγελίας  

o Ιατρικό Τμήμα Εκτέλεσης Παραγγελίας 

 

ΝΑΙ   

5. 

Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητα: 

• αναζήτησης ψηφιοποιημένου υλικού με βάση 

παραμετρικά κριτήρια. Σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου οι δυνατότητες αναζήτησης που κρίνεται ότι 

θα πρέπει να υποστηρίζει το υποσύστημα πρέπει να είναι 

κατ’ ελάχιστο οι κατωτέρω : 

o Αναζήτηση μέσω της καρτέλας του ασθενούς 

από το HIS του Νοσοκομείου   

ΝΑΙ   
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o Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις Ομάδες 

Εγγράφων και τα Πεδία τους. 

o Δυνατότητα χρησιμοποίησης συνδυασμού 

των Πεδίων. 

o Υποστήριξη τελεστών κατά την αναζήτηση, οι 

οποίοι να είναι κατ’ ελάχιστο οι κατωτέρω: 

� Ίσο (=) 

� Διάφορο (<>) 

� Μεγαλύτερο (>) 

� Μεγαλύτερο ή Ίσο (≥) 

� Μικρότερο (<) 

� Μικρότερο ή Ίσο (≤) 

� Περιέχει 

� Είναι Κενό 

o Υποστήριξη λογικών τελεστών κατά την 

αναζήτηση, όπως : 

� ΚΑΙ (AND) 

� Ή (OR) 

6. 

Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητα αυτοματοποιημένου και 

μη αυτοματοποιημένου προσδιορισμού τυχαίου δείγματος  

ελέγχου καταχωρήσεων, με εκτέλεση κατάλληλης λειτουργίας, 

ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι δειγματοληπτικοί 

έλεγχοι. 

 

ΝΑΙ   

7. 

Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητα απομάκρυνσης σελίδων 

από το ψηφιοποιημένο έγγραφο, εφόσον υπάρχει ανάγκη για 

κάτι τέτοιο. 

ΝΑΙ   

8. 

Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητες 

• επιβεβαίωσης της ορθότητας της τιμής πεδίων του 

εγγράφου σε συνάρτηση με στοιχεία κανόνες που θα 

ορισθούν. Οι έλεγχοι που απαιτούνται θα καθορισθούν με 

ακρίβεια κατά την υλοποίηση του έργου και πρέπει να 

εκτελούνται αυτόματα μέσω της 

αναγνώρισης/καταχώρησης των μεταδεδομένων των 

εγγράφων. 

• καταχώρησης χαρακτηρισμένων μεταδομένων από τις 

ψηφιοποιημένες σελίδες κάθε εγγράφου. 

• μηχανισμού ταχείας καταχώρηση, όπως για παράδειγμα: 

o Αυτόματη αναγνώριση κατηγορίας εγγράφων 

με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται στο πλαίσιο του 

έργου να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες 

ΝΑΙ   
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που απαιτούνται για τη χρήση του λογισμικού 

αυτόματης αναγνώρισης εγγράφων.  

o Αυτόματη καταχώρηση μεταδεδομένων του 

εγγράφου ανάλογα με τον τύπο του. 

Δυνατότητα διόρθωσης των καταχωρημένων 

τιμών με επιβεβαίωση από ανεξάρτητους 

χρήστες με στόχο την επιβεβαίωση και 

διασφάλιση της καταχωρημένης 

πληροφορίας.  

o Χρήση πλήκτρων για το χειρισμού του 

λογισμικού για την αποφυγή χρήσης του 

«ποντικιού»  

o Δυνατότητα καταχώρησης πεδίων μέσω 

τυποποιημένων λιστών επιλογής στοιχείων ή 

/ και check boxes για την ταχύτερη και χωρίς 

λάθος καταχώρηση στοιχείων. 

o Αυτόματη συμπλήρωση συχνά 

χρησιμοποιούμενων στοιχείων ή άλλου 

είδους αυτόματης συμπλήρωσης 

• αποθήκευσης των καταχωρηθέντων μεταδεδομένων και 

πεδίων σε τέτοια δομή (π.χ. σχεσιακή βάση δεδομένων), 

ώστε να υποστηρίζεται η έκδοση αναφορών και η 

μετέπειτα μετάπτωση δεδομένων στο υποσύστημα του 

Ιατρικού Φακέλου. 

• Αυτόματης εκτέλεσης ελέγχων πληρότητας και ορθότητας 

των στοιχείων που θα καταχωρούνται. 

• εξαγωγής αναφορών γενικής πληροφόρησης καθώς και 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πορεία των εργασιών 

σάρωσης και καταχώρησης 

• εξαγωγής των καταχωρηθέντων στοιχείων σε ψηφιακά 

αρχεία συγκεκριμένης γραμμογράφησης με στόχο τη 

μετάπτωσή τους στην κεντρική βάση δεδομένων του 

συστήματος. 

• Παρακολούθησης πορείας καταχώρησης στοιχείων: 

o Στοιχεία Καταχωρητή (Ονοματεπώνυμο, 

Ρόλος κλπ.) 

o Ηλεκτρονικά Έγγραφα τα οποία έχει χρεωθεί 

ένας Καταχωρητής προς διαχείριση, 

o Ημερομηνία και ώρα Χρέωσης, 

o Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης 

καταχώρησης, 

o Λοιπά στοιχεία προόδου / κατάστασης 

καταχώρησης 

9. 

Εύχρηστο περιβάλλον για γρήγορη και χωρίς λάθη 

καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων (πεδίων 

τεκμηρίωσης σαρωμένων εγγράφων και στοιχείων των 

ατομικών φακέλων των ασθενών).  

ΝΑΙ   

10. 

Για το υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και 

Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου παρέχεται το σύνολο των 

αναφερομένων προδιαγραφών στην ενότητα Α3.6.2 

ΝΑΙ   
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Α6.5 Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές διαλειτουργικότητας  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α3.8 

  

 

 

Α6.6 Προδιαγραφές Πολυκαναλικής προσέγγισης 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές Πολυκαναλικής 

προσέγγισης 

Σύµφωνα µε 

την παράγραφο 

Α3.9 

  

 

Α6.7 Απαιτήσεις Ανοικτών ∆εδοµένων 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

απαιτήσεις Ανοικτών ∆εδοµένων  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α3.11 

  

 

Α6.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας Συστήµατος 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

απαιτήσεις Ασφάλειας του Συστήµατος 

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α3.12 

  

 

Α6.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας και Προσβασιµότητας Συστήµατος 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

απαιτήσεις Ευχρηστίας και 

Προσβασιµότητας Συστήµατος  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α3.14 
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Α6.10 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α4.1 

  

 

Α6.11 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Ευαισθητοποίησης  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α4.2 

  

Α6.12 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Πιλοτικής Λειτουργίας και ∆οκιµαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές Υπηρεσιών Πιλοτικής 

Λειτουργίας και ∆οκιµαστικής 

Παραγωγικής Λειτουργίας 

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α4.3,Α4.4 

  

 

Α6.13 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και 
Συντήρησης 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές Υπηρεσιών Εγγύησης 

«Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α4.5 

  

 

Α6.14 Προδιαγραφές Μεθοδολογίας ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές της Μεθοδολογίας 

∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου  

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α5.1 

  

Α6.15 Προδιαγραφές Σχήµατος ∆ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης 
του Έργου 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές του Σχήµατος ∆ιοίκησης, 

σχεδιασµού και υλοποίησης του έργου 

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α5.2 

  

 

Α6.16 Προδιαγραφές Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 
∆ιαχείρισης Κινδύνων του Έργου 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά οι 

προδιαγραφές του Συστήµατος 

Σύµφωνα µε 

την 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων του έργου 

παράγραφο 

Α5.3 

 

 

Α6.17 Τεχνική και Επαγγελµατική ικανότητα του 

Ανάδοχου και της Οµάδας Έργου 

 

 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να περιγραφούν τα στοιχεία που 

θεµελιώνουν την Τεχνική και 

Επαγγελµατική ικανότητα του Ανάδοχου 

και της Οµάδας Έργου 

Σύµφωνα µε 

την 

παράγραφο 

Α5.2.3 

  

 


