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ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΡΟΥΑΗΧΝ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΟΗΝΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΗΚΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΔΧ ΦΟΡΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΡΑΝΣΑΡ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ 

 

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΚΪιπςε αλαγθψλ ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο γηα ηελ ζπιινγά θαη δηαρεέξηζε 

δεδνκΫλσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαη επηβνιάο πνηλψλ ζε ζΫκαηα νδηθάο 

θπθινθνξέαο. 

 

2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

Σν Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηελ πξνκάζεηα εγθαηΪζηαζε θαη παξακεηξνπνέεζε ελφο 

νινθιεξσκΫλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ζπιινγάο θαη δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ 

ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαη επηβνιάο πνηλψλ ζε ζΫκαηα νδηθάο θπθινθνξέαο κΫζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ ξαληΪξ θαηαγξαθάο ππεξβΪζεσλ νξέσλ 

ηαρχηεηαο νρεκΪησλ, ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκνζέαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε. 

 

Πην αλαιπηηθΪ ην Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ηκάκαηα:  
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1) Τπνζχζηεκα ζπιινγάο, δηαρεέξηζεο θαη αμηνπνέεζεο δεδνκΫλσλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο κε ρξάζε 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

2) Τπνζχζηεκα ζπιινγάο, δηαρεέξηζεο θαη αμηνπνέεζεο δεδνκΫλσλ ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ θαη επηβνιάο πνηλψλ ζε ζΫκαηα νδηθάο θπθινθνξέαο κε ρξάζε 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ππεξεζέεο ελεκΫξσζεο ηνπ πνιέηε 

3) Τπνζχζηεκα ηαηηζηηθάο Δπεμεξγαζέαο ΓεδνκΫλσλ θαη Παξαγσγάο 

Αλαθνξψλ 

4) Τπνζχζηεκα ελεκΫξσζεο ηνπ πνιέηε κε δεδνκΫλα ησλ παξαπΪλσ 

ππνζπζηεκΪησλ 

5) Τπνζχζηεκα Γεσγξαθηθνχ πζηάκαηνο Πιεξνθνξηψλ ζην νπνέν ζα 

αλαπαξέζηαληαη  φιεο νη παξαπΪλσ πιεξνθνξέεο κε δπλαηφηεηα Ϋθδνζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ 

 

ην πιαέζην ηνπ παξφληνο Έξγνπ ν ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα: 

 Δθπνλάζεη ΑλΪιπζε Απαηηάζεσλ Έξγνπ, ζηελ νπνέα ζα εμεηΪζεη ιεπηνκεξψο 

ην πεξηβΪιινλ θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ ψζηε λα αληαπνθξέλεηαη ζην 

κΫγηζην βαζκφ ζηηο αλΪγθεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο. 

 Πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηάζεη, παξακεηξνπνηάζεη θαη ζΫζεη ζε ιεηηνπξγέα ηνλ 

απαξαέηεην Πεξηθεξεηαθφ Δμνπιηζκφ θαη ην απαξαέηεην ππνζηεξηθηηθφ 

Λνγηζκηθφ. 

 Πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηάζεη, παξακεηξνπνηάζεη θαη ζΫζεη ζε ιεηηνπξγέα ηνλ 

απαξαέηεην Κεληξηθφ Δμνπιηζκφ θαη Λνγηζκηθφ πζηάκαηνο. 

 Αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο εθαξκνγΫο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

ππνζπζηάκαηνο παξνράο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο. 

 ΠξνζθΫξεη-αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπαθΫο γηα ηε δηαιεηηνπξγέα κε 

ηξέηα ζπζηάκαηα (φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζηε ζπλΫρεηα). 

 ΠαξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο ππεξεζέεο δηακφξθσζεο, νινθιάξσζεο, ειΫγρνπ, 

ππνζηάξημεο, Ϋλαξμεο ιεηηνπξγέαο, εθπαέδεπζεο (δηαρεηξηζηψλ θαη ρξεζηψλ) 

θαη ζπληάξεζεο ησλ ππνζπζηεκΪησλ (Λνγηζκηθνχ θαη Δμνπιηζκνχ) γηα φζν 

δηΪζηεκα δηαξθΫζεη ην Έξγν. 

 ΠαξΪζρεη ππεξεζέεο Δγγχεζεο θαη πληάξεζεο ηνπ πζηάκαηνο κεηΪ ηελ 

Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ. 

 

ε απηφ ην πιαέζην πξνβιΫπεηαη ε πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ησλ παξαθΪησ: 
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I. Κεληξηθόο Δμνπιηζκόο 

 Τπνζχζηεκα Δμππεξεηεηψλ ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ (Database Server), 

 Τπνζχζηεκα Δμππεξεηεηψλ Δθαξκνγψλ ά ΔλδηΪκεζνπ ΔπηπΫδνπ 

(Application Server / Middle-tier) 

 Τπνζχζηεκα Δμππεξεηεηά ιάςεο αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο (Tape Library ά 

Ϊιιε ιχζε) 

 Δμνπιηζκφο Δλνπνέεζεο – Γηαρεέξηζεο – Παξαθνινχζεζεο Δμππεξεηεηψλ 

 Τπνζχζηεκα απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ (SAN) 

 Απαξαέηεηνο Δμνπιηζκφο δηθηχνπ  

 Τπνζχζηεκα ραξηνγξΪθεζεο δεδνκΫλσλ 

 

II. Πεξηθεξεηαθόο Δμνπιηζκόο θαη Τπνζηεξηθηηθό Λνγηζκηθό 

 ηαζκνέ εξγαζέαο ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ 

 ΘΫζεηο εξγαζέαο (Work Stations) γηα ηελ δηαρεέξηζε ηεο ιεηηνπξγέαο 

BackOffice ηνπ Έξγνπ 

 ΦνξεηΫο ζπζθεπΫο θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ ΚΟΚ θαη ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ 

 ΖιεθηξνληθΪ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ 

 

III. Τπεξεζίεο 

 Δθπφλεζε - Τινπνέεζε ΑλΪιπζεο Απαηηάζεσλ Ϋξγνπ 

 ΔγθαηΪζηαζε, παξακεηξνπνέεζε θαη ιεηηνπξγέα θαζελφο απφ ηα 

ππνζπζηάκαηα ηνπ Ϋξγνπ. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε Γεκφζηαο Γηνέθεζεο «ΔΡΜΖ» 

γηα ηελ παξνρά ησλ εμσζηξεθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ πξνκεζεχηεθε ε 

ΔΛΑ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ «Police on Line»  

 Γηαζχλδεζε – Γηεπαθά κε ηξέηα ζπζηάκαηα, πινπνέεζε δηαζπλδΫζεσλ θαη 

ξνψλ. 

 Τπεξεζέεο Δθπαέδεπζεο 
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 Τπεξεζέεο Γνθηκψλ θαη ΔιΫγρνπ θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ ζπζηάκαηνο 

 Τπεξεζέεο Δγγχεζεο – πληάξεζεο – Σερληθάο Τπνζηάξημεο. 

 

2.2 Αλάιπζε ππνδνκώλ Σ.Π.Δ. - Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 

Σν Παλειιαδηθφ δέθηπν Πιεξνθνξηθάο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο (Police On Line – 

PoL) εέλαη Ϋλα κε δεκφζην επηρεηξεζηαθφ δέθηπν θαη νη παξερφκελεο εθαξκνγΫο 

ζηνπο ρξάζηεο ηνπ (ππαιιάινπο ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) γέλνληαη απφ 

θεληξηθνπνηεκΫλα ζπζηάκαηα (Servers) πνπ βξέζθνληαη ζην θηέξην ηνπ Αξρεγεένπ ηεο 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο (Α.Δ.Α.). 

 

Γίθηπν PoL 

Οη Τπεξεζέεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο (Γηεπζχλζεηο, ΑζηπλνκηθΪ Σκάκαηα θηι)  

εέλαη ζάκεξα ζπλδεδεκΫλεο ζε Ϋλα ηδησηηθφ δέθηπν πιεξνθνξηθάο, κε ζπλνιηθΪ 

πεξέπνπ 660 ζεκεέα ζε φιε ηελ επηθξΪηεηα, κΫζσ ηνπ νπνένπ δέδεηαη πξφζβαζε ζην 

ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. 

Ζ δηθηπαθά ππνδνκά βαζέδεηαη ζε ηερλνινγέεο θαη εμνπιηζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηά 

Cisco. 

 

ΜΫρξη ηνλ Οθηψβξην 2011 ε δηαζχλδεζε βαζηδφηαλ ζε Ϋλα δέθηπν θνξκνχ θνκβηθάο 

ζπλδεζκνινγέαο, απνηεινχκελν γεληθΪ απφ 16 θεληξηθνχο θφκβνπο (backbone), 60 

θφκβνπο δηαλνκάο θαη πεξέπνπ 590 θφκβνπο πξφζβαζεο δηαζπλδεδεκΫλνπο κε 

κηζζσκΫλα θπθιψκαηα HellasCom σο εμάο: 

 Γηαζχλδεζε θεληξηθψλ θφκβσλ (15) 1-6Mbps 

 Γηαζχλδεζε θφκβσλ δηαλνκάο (60) 512-1024Kbps 

 Γηαζχλδεζε θφκβσλ πξφζβαζεο (580) 128-256Kbps 

 

Από ηνλ Οθηώβξην 2011 βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο θαη 

αιιαγήο αξρηηεθηνληθήο δηαζύλδεζεο όισλ ησλ ζεκείσλ (πεξίπνπ 660) ηνπ 

δηθηύνπ PoL κε κεηάπησζε ζην δίθηπν IP VPN/MPLS ηνπ ΟΣΔ (ζπλδέζεηο LL 

θαη SHDSL, ηνπιάρηζην 1 Mbps) θαη θεληξηθή δηαζύλδεζε ζην Α.Δ.Α.. Μέρξη 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 έρεη νινθιεξσζεί ε κεηάπησζε γηα πεξίπνπ 630 ζεκεία. 

 

Ζ δηαθίλεζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ κέζα ζην MPLSVPN δίθηπν ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνύ παξόρνπ γίλεηαη κε θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ (θαηά 
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θαλόλα κε ηελ ηερλνινγία Cisco GETVPN, ελώ γηα πεξίπνπ 80 ζεκεία κε GRE-

IPsec tunnels). 

 

Έρεη πινπνηεζεέ ε δξνκνιφγεζε ππεξεζηψλ εζσηεξηθάο ηειεθσλέαο (IP ηειεθσλέα) 

πΪλσ απφ ην δέθηπν PoL κε ηε ρξάζε ηεο ηερλνινγέαο AVVID ηεο Cisco (Cisco 

Architecture for Voice, Video and Integrated Data) – ζπλνιηθΪ δηαζπλδΫνληαη 

πεξέπνπ 1.450 ζπζθεπΫο Cisco IP-phones θαη πεξέπνπ 165 ηειεθσληθΪ θΫληξα 

(PBXs) γηα ζθνπνχο εζσηεξηθάο ηειεθσλέαο. 

 

ε θΪζε Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα (ζπλνιηθΪ πεξέπνπ 1.500 Τπεξεζέεο επηπΫδνπ 

Σκάκαηνο & Ϊλσ) Ϋρεη πινπνηεζεέ ηνπηθφ δέθηπν Ethernet 100Mbps κε κεηαγσγεέο 

(switches) Cisco 2950 θαη δηαρσξηζκΫλα VLANs γηα θΪζε Τπεξεζέα. 

 

ΠεξαηηΫξσ, ην δέθηπν ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο δηαζπλδΫεηαη κε ην δέθηπν 

ΤΕΔΤΞΗ κε κνλαδηθφ θφκβν (ζην θηέξην Α.Δ.Α.) κΫζσ ηνπ νπνένπ ρξάζηεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζέα internet πνπ παξΫρεηαη 

ζην ΤΕΔΤΞΗ. Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Ζ επηθνηλσλέα κε Ϊιινπο Φνξεέο ηνπ Γεκνζένπ γέλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

θφκβν ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, ελψ κεζνιαβνχλ ζπζηάκαηα firewall ππφ ηε 

δηαρεέξηζε ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο. 

2. Ο θφκβνο Internet ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο εέλαη Ϋλα θιεηζηφ δέθηπν, ζην 

θηέξην Α.Δ.Α., θπζηθΪ αλεμΪξηεην απφ ην δέθηπν PoL, πνπ θηινμελεέ ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν γηα ηελ Διιεληθά Αζηπλνκέα θαζψο θαη ηηο 

ηζηνζειέδεο: 

 ηεο ΔΛ.Α. (astynomia.gr) 

 ηεο Τπ.Π.η.Π. (yptp.gr) 

 ηεο Τπεξεζέαο Αζχινπ θαη ηεο Τπεξεζέαο Πξψηεο Τπνδνράο 

(asylo.gov.gr) 

 ηνπ ΚΫληξνπ Μειεηψλ Αζθαιεέαο (kemea.gr) 

 ηεο Γηεχζπλζεο Έθδνζεο Γηαβαηεξέσλ (diavatiria.gr) 

Ζ επηθνηλσλέα ηνπ θφκβνπ Internet κε ην Γηαδέθηπν γέλεηαη κΫζσ ηνπ 

θεληξηθνχ θφκβνπ ΤΕΔΤΞΗ ζην ρψξν απηφλ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ 

κεζνιαβνχλ ζπζηάκαηα Firewall ππφ ηε δηαρεέξηζε ηεο Διιεληθάο 

Αζηπλνκέαο. 

3. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ PoL κε ηνλ θφκβν Internet ηεο Διιεληθάο 

Αζηπλνκέαο γέλεηαη θεληξηθΪ κΫζσ ηνπ θφκβνπ ΤΕΔΤΞΗ. 
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4. ηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ “ΦεθηαθΫο Τπεξεζέεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο 

Γηνηθεηηθνχ θαη Γηθαζηηθνχ Υαξαθηάξα” αλακΫλεηαη ε αλαβΪζκηζε ηνπ 

αλσηΫξσ θφκβνπ ζε Portal ησλ Ηζηνζειέδσλ ηεο ΔΛ.Α. θαη ε 

ελζσκΪησζε δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθάο εμππεξΫηεζεο ησλ πνιηηψλ κε 

ηαπηφρξνλε αλαβΪζκηζε ησλ αλσηΫξσ ππνδνκψλ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ηερληθά ιχζε πνπ ζα πξνηεέλεη ν αλΪδνρνο γηα ηελ αληαιιαγά 

δεδνκΫλσλ θαζψο θαη ηελ αζθαιά πξφζβαζε εμππεξεηεηψλ, Ζ/Τ-ζΫζεσλ εξγαζέαο 

ζε πφξνπο ηνπ δηθηχνπ PoL: 

o ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπκβαηά / δηαιεηηνπξγηθά κε ηελ ππνδνκά-δέθηπν 

ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, 

o εέλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεέ εμνπιηζκφ ηεο ππΪξρνπζαο ππνδνκάο, 

σζηφζν ζηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη λα δηεπθξηλέδνληαη κε 

ζαθάλεηα νη ηπρφλ πξνζζάθεο/παξεκβΪζεηο (π.ρ. πξνζζάθεο θαξηψλ/ 

δηεπαθψλ, ε ελεξγνπνέεζε επηπιΫνλ δπλαηνηάησλ), θαζψο θαη νη 

ελΫξγεηεο/ξπζκέζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ αλΪδνρν γηα ηελ 

επέηεπμε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, 

o εέλαη δπλαηφ λα πεξηιακβΪλεη πξφζζεην εμνπιηζκφ πξνθεηκΫλνπ λα 

επηηεπρζεέ κε αξηηφηεξν ηερληθφ ηξφπν ε αζθαιάο πξφζβαζε ζε 

πφξνπο ηνπ δηθηχνπ PoL θαη ε αζθαιάο αληαιιαγά ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δεδνκΫλσλ. 

 

Πξόζβαζε ζε πόξνπο/εθαξκνγέο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ δηθηύνπ PoL από άιια 

δίθηπα 

ΤπΪξρνπλ πεξηπηψζεηο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ/πιεξνθνξηψλ κε Ϊιινπο Φνξεέο, 

εθηφο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, κΫζσ web-services πνπ δηαηέζεληαη θεληξηθΪ ζηνπο 

αληέζηνηρνπο Φνξεέο απφ ηνλ θεληξηθφ θφκβν Α.Δ.Α. (θαηΪ θαλφλα κΫζσ δηθηχνπ 

ΤΕΔΤΞΗ). 

 

Δπηπξφζζεηα, Ϋρεη πινπνηεζεέ Τπεξεζέα ΑπνκαθξπζκΫλεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, ζηα πιαέζηα ηνπ νπνένπ παξΫρεηαη δηαζχλδεζε 1.000 θηλεηψλ 

κνλΪδσλ (ππνινγηζηΫο ππεξεζηαθψλ νρεκΪησλ θαη ππνινγηζηΫο ρεηξφο) κε θεληξηθΪ 

ζπζηάκαηα ηνπ Α.Δ.Α., κΫζσ αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζε δέθηπν παξφρνπ θηλεηάο 

ηειεθσλέαο (GPRS / 3G / HSDPA) θαη θιεηζηνχ ηδησηηθνχ ηδεαηνχ δηθηχνπ (VPN). Ζ 

πινπνέεζε ησλ VPNs θαη ε θξππηνγξΪθεζε γέλεηαη κε ρξάζε εμνπιηζκνχ ηνπ 

θαηαζθεπαζηά Cisco. 

 SSL VPN client less γηα ηνπο ππνινγηζηΫο ππεξεζηαθψλ νρεκΪησλ θαη 

γηα ηνπο ππνινγηζηΫο ρεηξφο, 
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 Full Tunnel VPN, κε ρξάζε ινγηζκηθνχ VPN-client ηεο Cisco, γηα 

ηνπο ππνινγηζηΫο ππεξεζηαθψλ νρεκΪησλ. 

 

Απζεληηθνπνίεζε Υξεζηώλ 

Γηα ηελ δηαρεέξηζε θαη πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. ζην police.gov.ydt 

Domain, ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα ηεο ΗΒΜ θαη ζπγθεθξηκΫλα ΣΗΜ (Tivoli 

Identification Manager), ΣΑΜ (Tivoli Access Manager) κε ρξάζε δνκψλ LDAP γηα 

ηελ απεηθφληζε ησλ ελ ιφγσ ρξεζηψλ θαη ησλ πφξσλ (PC, εθηππσηΫο θιπ.) ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο. H δηαρεέξηζε ηνπ domain ηεο ΔΛ.Α. γέλεηαη κε ηελ 

ρξάζε SAMBA server. 

 

πγθεθξηκΫλα, ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην police.gov.ydt Domain επηηπγρΪλεηαη 

κε ηελ ρξάζε Ϋμππλεο θΪξηαο ά/θαη κε ηελ ρξάζε νλφκαηνο ρξάζηε (username) / 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (password). ε θΪζε πεξέπησζε, ηα credentials ηνπ ρξάζηε 

ζηΫιλνληαη ζηνλ Samba Server, ν νπνένο επηθνηλσλεέ κε ηνλ TAM server γηα ηελ 

απζεληηθνπνέεζε ηνπ ρξάζηε θαη ηελ επηηπρά εέζνδφ ηνπ. ΜεηΪ ηελ επηηπρά 

πξφζβαζε ηνπ ρξάζηε ζην domain, ε πξφζβαζε ζηηο δηαδηθηπαθΫο εθαξκνγΫο (Police 

On Line) γέλεηαη κε ηελ ρξάζε ελφο web browser (Internet Explorer) απφ Ϋλα εληαέν 

ζεκεέν κΫζσ ηεο αξρηθάο ζειέδαο (http://elas.ydt) ηνπ Intranet ηεο ΔΛ.Α. Ζ 

πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγΫο ηνπ ρξάζηε πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηεζζΪξσλ (4) 

Webseals (reverse proxy), νη νπνένη δηακεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ user calls ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη ησλ εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ (Application Servers) 

πξνζηαηεχνληαο ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλέα. ΑλαιπηηθΪ ηα credentials ηνπ ρξάζηε 

κΫζσ ησλ WebSeals απνζηΫιινληαη ζηνλ ΣΑΜ ν νπνένο ελεκεξψλεη κε ηελ ζεηξΪ ηνπ 

ηνλ WebSeal γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξάζηε φζνλ αθνξΪ ηηο εθαξκνγΫο πνπ Ϋρεη 

πξφζβαζε. Με ρξάζε απηάο ηεο πιεξνθνξέαο ν Webseal δεκηνπξγεέ κηα δπλακηθά 

ζειέδα κε ηηο εθαξκνγΫο πνπ Ϋρεη πξφζβαζε ν ρξάζηεο παξΫρνληαο δπλαηφηεηα 

εηζφδνπ ζε απηΫο κΫζσ ππεξ-ζπλδΫζκσλ (links). 

 

ΔπηπιΫνλ ε Διιεληθά Αζηπλνκέα βξέζθεηαη ζε θΪζε πινπνέεζεο δηαδηθαζέαο γηα 

ελεξγνπνέεζε ηνπ ΦνξΫα σο Αξρά Πηζηνπνέεζεο Γεκφζηνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ 

Δζληθά Δπηηξνπά Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκεέσλ. 

 

Δθαξκνγέο - Δμππεξεηεηέο Δθαξκνγώλ 

Οη εθαξκνγΫο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθάο/Α.Δ.Α. εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.Α. (50.000 πεξέπνπ), ελψ ν αλψηαηνο αξηζκφο ηαπηφρξνλσλ 

ρξεζηψλ κπνξεέ λα θπκαέλεηαη απφ 5.000 Ϋσο 12.000 ρξάζηεο. Οη εθαξκνγΫο ζην 
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ζχλνιφ ηνπο εέλαη πεξέπνπ 150 θαη εέλαη ζε ηερλνινγέεο Web-Java-J2EE (<100 

εθαξκνγΫο) θαη Oracle Forms 3 (<50 εθαξκνγΫο). 

 

Δηδηθφηεξα, νη Web εθαξκνγΫο Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ζηηο εμάο ηερλνινγέεο-frameworks: 

o JSP 

o MVC (ADF / Toplink, Struts/Hibernate, Seam, JSF/JPA, 

Eclipselink, XSQL) 

Καη εμππεξεηνχληαη απφ 16 application servers ζε δηαηΪμεηο cluster, standalone ά VM 

(Virtual Machine) θαηΪ πεξέπησζε.Οη application servers εέλαη: 

 OAS10g SE, OAS10g EE 

 OC4J 

 Glassfish v2, v3 

 Tomcat 5.5 

 

Αληέζηνηρα, νη εθαξκνγΫο Oracle FORMS εέλαη θαηαλεκεκΫλεο ζε 55 πεξηθεξεηαθνχο 

εμππεξεηεηΫο ζε φιε ηεο Διιεληθά επηθξΪηεηα. 

 

Οη εμππεξεηεηΫο εθαξκνγψλ βξέζθνληαη πέζσ απφ reverse proxy TWS πνπ 

αλαιακβΪλεη ην authentication / authorization θαζψο θαη ην load balancing ησλ 

application servers. 

 

Τπνδνκή GIS γηα ραξηνγξάθεζε εγθιεκαηηθόηεηαο 

ηνλ ΦνξΫα ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο ππΪξρεη θαη ιεηηνπξγεέ επηρεηξεζηαθΪ 

νινθιεξσκΫλε ππνδνκά Γεσγξαθηθνχ πζηάκαηνο Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) ε νπνέα 

θαιχπηεη ηηο επηρεηξεζηαθΫο αλΪγθεο γηα ηελ ραξηνγξΪθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ 

ππΪξρνπζα ππνδνκά εέλαη αλαπηπγκΫλε σο εμάο: 

1) Web-Application GIS Server: Φηινμελεέηαη ν Map Server, νη δηαζΫζηκεο 

ραξηνγξαθηθΫο ππεξεζέεο θαζψο θαη νη ηειηθΫο WebGIS εθαξκνγΫο γηα ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. 

2)  Geodatabase Server: Φηινμελεέηαη ε γεσγξαθηθά βΪζε δεδνκΫλσλ θαη ηα 

εξγαιεέα ζπγρξνληζκνχ ηεο βΪζεο απηάο κε ηξέηεο βΪζεηο εθκεηΪιιεπζεο 

γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο. 
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Οη δηαζΫζηκεο Ϊδεηεο, αθνξνχλ ηελ ραξηνγξΪθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη 

θαέλνληαη ζην παξαθΪησ πέλαθα: 

Α/Α Λνγηζκηθφ Αξηζκφο Αδεηψλ 
ΔγθαηεζηεκΫλε 

Έθδνζε 

1 ArcGIS Desktop – Arc Editor 1 floating 9.3.1 

2 
ArcGIS Server Enterprise 

Standard 
1 (4 cores) 9.3.1 

 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ – Storage 

Σα δεδνκΫλα φισλ ησλ εθαξκνγψλ απνζεθεχνληαη απφ δχν δέδπκα RDBMS Oracle 

Enterprise Edition (ην Ϋλα ζηελ Ϋθδνζε 10gR2 θαη ην Ϊιιν ζηελ Ϋθδνζε 9iR2), ζε 

δηΪηαμε πςειάο δηαζεζηκφηεηαο Active-Passive. Ζ απνζάθεπζε ησλ δεδνκΫλσλ 

γέλεηαη ζε Ϋλα SAN ΗΒΜ V7000. Tν ζχζηεκα αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο εέλαη ΗΒΜ 

Tivoli Storage Management κε ππνζχζηεκα fiber channel Tape Library ηεζζΪξσλ 

drives. 

 

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

Οη πεξηζζφηεξνη εμππεξεηεηΫο ιεηηνπξγνχλ ζε IBM – AIX θαη RedHat Enterprise 

Linux, ελψ ηαπηφρξνλα ππΪξρνπλ θαη νξηζκΫλνη εμππεξεηεηΫο κε ιεηηνπξγηθΪ 

ζπζηάκαηα Windows. 

Τιηθό 

ην Data Center ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθάο ηνπ A.E.A. ππΪξρνπλ πεξέπνπ 60 

rack mounted servers νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνέσλ εέλαη IBM, ελψ ηαπηφρξνλα 

ππΪξρνπλ εμππεξεηεηΫο DELL, SUN. 

 

Τπνδνκή Δηθνληθνπνίεζεο (Virtualization Infrastructure) 

Έρεη εγθαηαζηαζεέ θαη ιεηηνπξγεέ πεξηβΪιινλ εηθνληθνπνέεζεο εμππεξεηεηψλ κε 

ινγηζκηθφ VMware. Λεηηνπξγνχλ Ϋμη (6) θπζηθνέ εμππεξεηεηΫο κε VMware 

Enterprise Edition θαη ηΫζζεξηο (4) κε VMware Standard Edition. Ζ ππνδνκά 

ππνζηεξέδεηαη απφ εμσηεξηθφ ππνζχζηεκα δέζθσλ (ΗΒΜ Storage Area Network) κε 

fiber channel δηαζχλδεζε γηα ηηο απνζεθεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ εηθνληθψλ 

κεραλεκΪησλ. ηελ αλσηΫξσ δηΪηαμε θηινμελνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 30 εηθνληθνέ 

εμππεξεηεηΫο Linux θαη πεξέπνπ 5 εηθνληθνέ εμππεξεηεηΫο Windows. 
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Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο 

Μηα αζηπλνκηθά ππεξεζέα (ζχλνιν 1400) Ϋρεη θαηΪ κΫζν φξν 5-15 ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο (ζχλνιν 10.500) κΫζσ ησλ νπνέσλ Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηηο Web εθαξκνγΫο 

κε ιεηηνπξγηθφ Windows θαζψο θαη Ϋλα πνιπκερΪλεκα πνπ κεηαμχ Ϊιισλ 

ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ ςεθηνπνέεζε ηεο εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθέαο γηα 

πεξαηηΫξσ εθκεηΪιιεπζε απφ αληέζηνηρε web εθαξκνγά. Ζ εέζνδνο ζηνπο 

ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο γέλεηαη κε ηελ ρξάζε Ϋμππλεο θΪξηαο (ζχλνιν 22.000) πνπ 

ρξεζηκνπνηεέηαη θαη σο ςεθηαθά ππνγξαθά ζε θΪπνηεο web εθαξκνγΫο. Σν χζηεκα 

Πηζηνπνέεζεο ρξεζηψλ εέλαη βαζηζκΫλν ζην NetID Client γηα πξφζβαζε ζην ηαζκφ 

Δξγαζέαο θαη EJBCA Certification Authority γηα ηα ΦεθηαθΪ ΠηζηνπνηεηηθΪ. 

 

Οη εθαξκνγΫο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξέσο απφ ηηο αζηπλνκηθΫο ππεξεζέεο εέλαη νη 

εμάο: 

1. Ζιεθηξνληθά Αιιεινγξαθέα 

2. εκαηηθΫο ΑλαθνξΫο 

3. Βηβιέν ΑδηθεκΪησλ & πκβΪλησλ (Β.Α..) 

4. Γηαρεέξηζε Βηβιένπ Τπεξεζέαο 

5. Γηαρεέξηζε Αζηπλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ 

6. Γηαρεέξηζε πκβΪλησλ 

7. Δθαξκνγά Δμνπζηνδνηάζεσλ 

8. ΓεληθΫο Αλαδεηάζεηο 

 

2.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

2.3.1 Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο πζηήκαηνο 

 

2.3.1.1 Γεληθέο Αξρέο ρεδηαζκνύ 

Σα ππνζπζηάκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα πξΫπεη λα δηΫπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο 

γεληθΫο αξρΫο σο πξνο ην ζρεδηαζκφ ηνπο: 

 

1. «Αλνηθηά» αξρηηεθηνληθά (open architecture), δειαδά ππνρξεσηηθΪ ρξάζε 

αλνηθηψλ πξνηχπσλ πνπ ζα δηαζθαιέδνπλ: 



 

11 

 

11  

 νκαιά ζπλεξγαζέα θαη ιεηηνπξγέα κεηαμχ ησλ επηκΫξνπο ιεηηνπξγηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκΪησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο 

 δηθηπαθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ εθαξκνγψλ ά/θαη ζπζηεκΪησλ ηα νπνέα 

βξέζθνληαη ζε δηαθνξεηηθΪ ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα 

 επεθηαζηκφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη εθαξκνγψλ 

ηνπο 

 εχθνιε θαη θηιηθά ζην ρξάζηε επΫκβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ 

2. Αξζξσηά (modular) αξρηηεθηνληθά ηνπ ζπζηάκαηνο, ψζηε λα επηηξΫπνληαη 

κειινληηθΫο επεθηΪζεηο θαη αληηθαηαζηΪζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκέζεηο ά 

αιιαγΫο δηαθξηηψλ ηκεκΪησλ ινγηζκηθνχ ά εμνπιηζκνχ 

3. Αξρηηεθηνληθά Ν-tier γηα ηελ επειημέα ηεο θαηαλνκάο ηνπ θφζηνπο θαη 

θνξηένπ κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζέαο, γηα ηελ 

απνδνηηθά εθκεηΪιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιέα ζηελ επεθηαζηκφηεηα 

4. Υξάζε ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο ζρεζηαθψλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ (RDBMS) γηα 

ηελ επθνιέα δηαρεέξηζεο κεγΪινπ φγθνπ δεδνκΫλσλ, ηελ απμεκΫλε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα ειΫγρνπ ησλ πξνζβΪζεσλ 

ζηα δεδνκΫλα 

5. Υξάζε ηερλνινγηψλ αλΪπηπμεο δηθηπαθψλ (web) εθαξκνγψλ νη νπνέεο ζα 

εέλαη ζπκβαηΫο κε απηΫο νη νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πθηζηΪκελεο 

εθαξκνγΫο (2.2), κε ζθνπφ ηελ εμαζθΪιηζε ηεο νκνηνγΫλεηαο ησλ 

ππνζηεξηδφκελσλ ζπζηεκΪησλ 

6. Θα πξΫπεη λα δηαζθαιέδνληαη ηα αθφινπζα: 

 Αλνηθηφ πεξηβΪιινλ αλΪπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ λα δέλεη ηε 

δπλαηφηεηα customization απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ θνξΫα 

πινπνέεζεο 

 ΑλνηθηΪ ηεθκεξησκΫλα θαη δεκνζηεπκΫλα ζπζηάκαηα δηεπαθάο κε 

πξνγξΪκκαηα ηξέησλ 

 ΑλνηθηΪ πξσηφθνιια επηθνηλσλέαο 

 Αλνηθηφ πεξηβΪιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξΪ θαη αληαιιαγά δεδνκΫλσλ 

κε Ϊιια ζπζηάκαηα 

7. Υξάζε γξαθηθνχ πεξηβΪιινληνο ιεηηνπξγέαο γηα ηελ απνδνηηθά ρξάζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ηελ επθνιέα εθκΪζεζάο ηνπο 

8.  Άκεζε ππνζηάξημε - βνάζεηα (online help) θαη νδεγέεο πξνο ηνπο ρξάζηεο αλΪ 

δηαδηθαζέα ά θαη νζφλε 
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9.  Μελχκαηα ιαζψλ (error messages) θαη εηδνπνέεζε ησλ ρξεζηψλ κε φξνπο 

νηθεένπο πξνο απηνχο 

10.  Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη επεμεξγαζέαο ζηνηρεέσλ ηφζν απφ εζσηεξηθΫο 

φζν θαη απφ εμσηεξηθΫο πεγΫο πιεξνθφξεζεο. Ζ αλΪιπζε θαη παξνπζέαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηελ θαηΪ πεξέπησζε πην πξφζθνξε 

κνξθά (πέλαθεο, γξαθηθΪ, ζηαηηζηηθΪ θιπ.) 

11.  Πιεξφηεηα, αθεξαηφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη αζθΪιεηα ησλ δεδνκΫλσλ 

ησλ εθαξκνγψλ 

12.  Σεθκεξέσζε ηνπ ζπζηάκαηνο κΫζσ ηεο αλαιπηηθάο πεξηγξαθάο ηεο βΪζεο 

δεδνκΫλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ 

13.  χληαμε ηερληθψλ εγρεηξηδέσλ ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ησλ εξγαιεέσλ δηαρεέξηζεο 

(system manuals), θαζψο θαη ιεπηνκεξά εγρεηξέδηα ιεηηνπξγέαο ηνπ 

ζπζηάκαηνο (operation manuals) θαη ππνζηάξημεο ησλ ρξεζηψλ (user 

manuals). 

 

2.3.1.2 Δπηρεηξεζηαθή Αξρηηεθηνληθή θαη Ρνέο εξγαζηώλ 

Σν χζηεκα Γηαρεέξηζεο πκβΪλησλ Σξνραέαο ζα αλαπηπρζεέ ζε αζηπλνκηθΫο 

ππεξεζέεο ζε φιε ηελ επηθξΪηεηα ζηηο νπνέεο ζα εγθαηαζηαζνχλ: 

 Ο Κεληξηθά Τπνδνκά ηνπ ζπζηάκαηνο 

 Οη ηαζκνέ Δξγαζέαο πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ κε ηνλ απαξαέηεην 

εμνπιηζκφ 

 Οη ΦνξεηΫο ζπζθεπΫο θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ ΚΟΚ θαη ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ 

 Σα ΦνξεηΪ ειεθηξνληθΪ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ 

 

Σα ηεξκαηηθΪ ζεκεέα εγθαηΪζηαζεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζέαο ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ 

ζπλδΫνληαη κε ηελ Κεληξηθά Τπνδνκά ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηνπο απαηηνχκελνπο 

Servers θαη ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ θαζψο θαη ην απαξαέηεην ινγηζκηθφ γεσγξαθηθάο 

απεηθφληζεο ησλ ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ (ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ΚΟΚ θαη ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ). Σαπηφρξνλα παξΫρνληαη ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο ΔλεκΫξσζεο ησλ 

Πνιηηψλ επέ δεδνκΫλσλ ελδηαθΫξνληνο ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ. 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκεέσλ κε ηελ Κεληξηθά Τπνδνκά ζα πινπνηεζεέ κε 

ηελ αμηνπνέεζε ησλ δηθηχσλ:  
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o Police On Line (POL): αθνξΪ ζην λΫν ελνπνηεκΫλν δέθηπν θσλάο θαη 

δεδνκΫλσλ γηα ηελ Διιεληθά Αζηπλνκέα ζην νπνέν δηαζπλδΫζεθαλ 

Τπεξεζέεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, επηπΫδνπ Αζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο 

o ΤΕΔΤΞΗ: αθνξΪ ζε Ϋλα δέθηπν πξφζβαζεο θαη θνξκνχ γηα ηνπο θνξεέο 

ηνπ Γεκνζένπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη φιεο ηηο αλΪγθεο γηα ηε κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλέα κε Σειεθσλέα (ηειεθσληθά επηθνηλσλέα αλΪκεζα ζηνπο 

θνξεέο), ΓεδνκΫλα (επηθνηλσλέα ππνινγηζηψλ - Internet) θαη Video 

(ηειεδηΪζθεςε – ηειεθπαέδεπζε) 

 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Σν Ϋξγν πξΫπεη λα αληαπνθξέλεηαη ζηα δηεζλά πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

αξρηηεθηνληθάο θαη αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πιεξΫζηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζε ηνπ κε ηηο πθηζηΪκελεο δηθηπαθΫο ππνδνκΫο ηνπ 

Τπνπξγεένπ θαη ηξέησλ ΦνξΫσλ. 

 

Πνιπθαλαιηθή Πξνζέγγηζε 

Σν νινθιεξσκΫλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα παξΫρεη κειινληηθΪ ηελ απαξαέηεηε 

ππνδνκά γηα ρξάζε πνιιαπιψλ κΫζσλ κεηαθνξΪο θαη αμηνπνέεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

δεδνκΫλσλ θαη εηδηθφηεξα ζηα πιαέζηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε (G2C). πγθεθξηκΫλα φπνπ εέλαη απαξαέηεην ζα 

ελζσκαησζνχλ ππεξεζέεο ηειε-εηδνπνέεζεο ηνπ Πνιέηε κΫζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

θαζψο θαη δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ εμππεξΫηεζε αηφκσλ κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο. 

 

Αλνηθηά Πξόηππα 

Απαηηεέηαη ε εθαξκνγά θαη πινπνέεζε αλνηθηψλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ε νπνέα ζα 

απνηειΫζεη αληηθεέκελν ηεο ΑλΪιπζεο Απαηηάζεσλ θαη ζα αθνξΪ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

Ϋρνπλ δηαζθαιηζηεέ νη θαλφλεο γηα ηελ αζθαιά κεηαθνξΪ θαη δηαρεέξηζε ησλ 

δεδνκΫλσλ απηψλ αλΪκεζα ζε εμνπζηνδνηεκΫλεο ππεξεζέεο θαη ζπζηάκαηα. 

 

Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

αλ απνηΫιεζκα ηεο θχζεο ηνπ Ϋξγνπ πνπ αθνξΪ ηελ δηαρεέξηζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ πςέζηεο αζθαιεέαο ε εθαξκνγά πξνηχπσλ αλνηθηψλ δεδνκΫλσλ απνηειεέ 

αληηθεέκελν ηεο ΜειΫηεο Δθαξκνγάο θαη αθνξΪ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ 

δηαζθαιηζηεέ νη θαλφλεο γηα ηελ αζθαιά κεηαθνξΪ θαη δηαρεέξηζε ησλ δεδνκΫλσλ 

απηψλ αλΪκεζα ζε εμνπζηνδνηεκΫλεο ππεξεζέεο. 
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Πιεξνθόξεζε ηνπ Πνιίηε 

Μηα ελδεηθηηθά απεηθφληζε ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλέαο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηάκαηνο 

ιεηηνπξγηψλ παξνπζηΪδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. Ζ “POL Workflow Area” 

απνηειεέ ηελ εζσηεξηθά πεξηνρά φπνπ θηλνχληαη νη επηρεηξεζηαθΫο ξνΫο ηεο ΔΛ.Α. 

Ζ “POL DMZ” εέλαη ε εζσηεξηθά πεξηνρά αζθαιεέαο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηα 

Firewalls ηεο ππεξεζέαο, ελψ ην “WS Gateway” (Web Service Gateway) πινπνηεέ ηελ 

δηεπαθά ηνπ θιεηζηνχ εζσηεξηθνχ ζπζηάκαηνο κε ηνλ Ϋμσ θφζκν. Σν ζπγθεθξηκΫλν 

ζηνηρεέν ηεο αξρηηεθηνληθάο βξέζθεηαη  πΪλσ ζηε DMZ. Ζ “Πχιε ηεο Αζηπλνκέαο” 

ζα εέλαη ην λΫν κΫζν επηθνηλσλέαο ηνπ Έιιελα Πνιέηε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο 

ηεο ΔΛ.Α. Δθεέ απαηηνχληαη λα δηακνξθσζνχλ θαηΪιιειεο θφξκεο εηζαγσγάο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε κΫζσ ηεο θαηΪιιειεο 

δηαδηθηπαθάο θιάζεο (Web Service Call), λα πξνσζεζεέ ην αέηεκα ηνπ Πνιέηε πξνο 

επεμεξγαζέα ζηηο εζσηεξηθΫο δηαδηθαζέεο πξνο πινπνέεζε. 

 

Ζ εθαξκνγά πνπ ζα αλαπηπρζεέ ζα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεέ εκεξνιφγην, ψζηε 

κε βΪζε ηε παξερφκελε ππεξεζέα, ν πνιέηεο λα ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθΪ. 

POL Workflow Area 
POL DMZ WS 

Gateway 

INTERNET/SYZEYXIS 

Πχιε 

Αζηπλνκέαο 

Hermes 

Web Service 

Gateway 

Πνιέηεο 
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2.3.2 Σερλνινγίεο θαη ζρέδην πινπνίεζεο Έξγνπ 

 

2.3.2.1 Δπρξεζηία - Πξνζβαζηκόηεηα ησλ εμσζηξεθώλ ππεξεζηώλ 

ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζην ζχλνιν 

ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ην ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο θαη ησλ εθαξκνγψλ, ε θαηαζθεπή ηεο πύιεο θαη ησλ 

δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο ειέγμηκεο 

νδεγίεο γηα ηελ Πξνζβαζηκόηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνύ έθδνζε 2.0 ζε 

επίπεδν ζπκκόξθσζεο «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA). Οη απαηηήζεηο απηέο 

αλαθέξνληαη ξεηά ζε ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

κε ηνπο πνιίηεο, θαη όρη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηξνραίσλ 

ζπκβάλησλ. 

 

Δπηπξφζζεηα ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. «3.3.4 

Πξνζβαζηκφηεηα» ηνπ Πιαηζένπ Πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ ηνπ 

Ϋξγνπ ηεο ΚηΠ Α.Δ. «Διιεληθφ Πιαέζην Παξνράο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο 

ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο». 

 

Οη ππεξεζέεο ζα πξΫπεη λα δηαθξέλνληαη απφ πςειφ επέπεδν ρξεζηηθφηεηαο ζηελ 

νξγΪλσζε θαη παξνπζέαζε ηνπο. 

 

Ο ΑλΪδνρνο, ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηηο δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο 

ρξεζηψλ θη επνκΫλσο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθπιάξσζεο ηεο παξερφκελεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ρσξέο λα κεηψλεηαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. Ζ ινγηθά/ 

ιεηηνπξγηθά πιεξφηεηα ησλ εθαξκνγψλ δελ απνηειεέ απφ κφλε ηεο ηθαλά ζπλζάθε 

γηα επηηπρά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο, αιιΪ νθεέιεη λα ζπλππΪξρεη κε κέα δηεπαθά 

(ά δηεπαθΫο) πνπ επηηξΫπεη ζε ρξάζηεο ειΪρηζηα εμνηθεησκΫλνπο κε δηθηπαθΫο 

εθαξκνγΫο λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ζπλαιιαγΫο ηνπο κε επθνιέα. 

 

Ο Ανάδοσορ ππέπει να ηεκμηπιώζει ζηην Πποζθοπά ηος ηη ζσεδιαζηική 

πποζέγγιζη ηος έπγος. 

 

Οη θπξηφηεξεο αξρΫο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο πεξηιακβΪλνπλ: 

 Σπκβαηόηεηα: Οη εθαξκνγΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπκβαηΫο κε ηξεηο (3) 

ηνπιΪρηζηνλ, απφ ηνπ πην δηαδεδνκΫλνπο, θπιινκεηξεηΫο / web browser. 
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 Σπλέπεηα: Οη εθαξκνγΫο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ νκνηφκνξθε εκθΪληζε θαη λα 

ηεξεέηαη ζπλΫπεηα ζηε ρξάζε ησλ ιεθηηθψλ θαη ησλ ζπκβφισλ. Σν ιεμηιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πεξηγξαθά ελλνηψλ, ζεκεέσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε 

φιν ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζπζηεκΪησλ πξΫπεη λα εέλαη ζαθΫο γηα 

ηνλ απιφ ρξάζηε, λα ρξεζηκνπνηεέηαη νξνινγέα ηεο εθαξκνγάο θαη φρη computer 

jargon, θαη ηα κελχκαηα λα κελ εέλαη απιψο πιεξνθνξηαθΪ πεξέ ηνπ ηη ζπλΫβε, 

αιιΪ λα ππνδεηθλχνπλ ζην ρξάζηε πψο λα απεκπιαθεέ γηα λα ζπλερέζεη ηε 

εξγαζέα ηνπ ά πνπ λα απνηαλζεέ γηα βνάζεηα. Αληέζηνηρε ζπλΫπεηα πξΫπεη λα 

επηδεηθλχνπλ νη νπνηεζδάπνηε γξαθηθΫο απεηθνλέζεηο, ε δηακφξθσζε ζειέδσλ 

θαη ε ηνπνζΫηεζε αληηθεηκΫλσλ ζην ρψξν ησλ ηζηνζειέδσλ. ην επέπεδν ησλ 

εθαξκνγψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, παξφκνηεο ιεθηηθΫο θαη 

ιεηηνπξγηθΫο απεηθνλέζεηο πξΫπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε αλΪινγα απνηειΫζκαηα. 

 Αμηνπηζηία: Ο ρξάζηεο πξΫπεη λα αληηιακβΪλεηαη δηα κΫζνπ ηεο εκθΪληζεο θαη 

ζπκπεξηθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο φηη: 

- νη πιεξνθνξέεο πνπ εηζΪγεη ζην ζχζηεκα εέλαη ζσζηΫο θαη επαξθεέο 

(ειαρηζηνπνέεζε ιαζψλ ρξάζηε κΫζσ νινθιεξσκΫλνπ πξσηνβΪζκηνπ 

ειΫγρνπ) 

- νη πιεξνθνξέεο πνπ ιακβΪλεη απφ ην ζχζηεκα εέλαη αθξηβεέο θαη 

επηθαηξνπνηεκΫλεο 

- ε ζπκπεξηθνξΪ ηνπ ζπζηάκαηνο εέλαη πξνβιΫςηκε 

- ηα φξηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ην ζχζηεκα πξΫπεη λα εέλαη ζαθψο 

δηαθξηηΪ π.ρ. ν ρξάζηεο δελ πξΫπεη λα Ϋρεη θακέα ακθηβνιέα γηα ην εΪλ ε 

ζπλαιιαγά ηνπ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ά ρξεηΪδεηαη λα πξνβεέ ζε πεξαηηΫξσ 

ελΫξγεηεο. Απηφ επηηπγρΪλεηαη κε πςειΪ επέπεδα πιεξνθφξεζεο (on-line 

θαη off-line) 

 Πξνζαλαηνιηζκόο: ε θΪζε ζεκεέν ηεο πεξηάγεζάο ηνπ ζηελ εζσηεξηθά 

δηθηπαθά Πχιε – Intranet ά ζηηο εθαξκνγΫο, ν ρξάζηεο πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε 

δηΪζεζά ηνπ εκθαλά ζεκΪδηα πνπ ππνδεηθλχνπλ πνπ βξέζθεηαη (ζεκαηηθά 

ελφηεηα ά εθαξκνγά, θαηεγνξέα, ιεηηνπξγέα, θιπ) πνπ κπνξεέ λα πΪεη θαη ηη 

κπνξεέ/ ηη πξΫπεη λα θΪλεη. 

 Δηαθάλεηα: Ο ρξάζηεο ζα πξΫπεη λα ζπλαιιΪζζεηαη κε ην θνξΫα ρσξέο λα 

αληηιακβΪλεηαη ηερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο ά εζσηεξηθΫο δηεξγαζέεο δηεθπεξαέσζεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Υπνζηήξημε Χξεζηώλ: Σν ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ιεηηνπξγέεο 

ππνζηάξημεο θαη βνάζεηαο ζηνπο ρξάζηεο νη νπνέεο λα παξΫρνπλ θαηΪιιειεο 

πιεξνθνξέεο φπνηε απαηηνχληαη. Καη‟ ειΪρηζην ζα πξΫπεη λα παξΫρεηαη: 
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- Παξνρά βνάζεηαο βΪζεη πεξηερνκΫλνπ (Context Sensitive On- Line Help), 

Ϋηζη ψζηε λα παξΫρεηαη πξφζβαζε ζηελ θαηΪιιειε πιεξνθνξέα αλΪινγα 

κε ηηο ιεηηνπξγέεο θαη ην ξφιν ηνπ εθΪζηνηε ρξάζηε. 

- Παξνρά βνάζεηαο κε tutorials θαη user guides φπνπ θξηζεέ απαξαέηεην απφ 

ηε ΦΪζε ΑλΪιπζεο Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ / Δθαξκνγψλ.  

- Να δέλεη ηειΫθσλα επηθνηλσλέαο θαη ψξεο ιεηηνπξγέαο γηα βνάζεηα ζε 

πξνβιάκαηα πνπ αθνξνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιΪ θαη ηερληθΪ 

πξνβιάκαηα 

- Πξφζβαζε ζηα αξρεέα βνάζεηαο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηξφπνπο, 

φπσο: δηα κΫζνπ πηλΪθσλ πεξηερνκΫλνπ (κε αληέζηνηρνπο ζπλδΫζκνπο), κε 

Ϊκεζε ππνβνιά εξσηάζεσλ, κε ηε κνξθά ιΫμεσλ θιεηδηψλ, δηα κΫζνπ 

αιθαβεηηθνχ επξεηεξένπ ιΫμεσλ ά θαη ζπλδΫζκσλ ζρεηηθψλ ζεκΪησλ 

θιπ. 

- ιν ην πεξηβΪιινλ ρξάζηε (user interface, on-line help, κελχκαηα θιπ.) 

θαη ηα αλαιπηηθΪ εγρεηξέδηα ρξάζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη γξακκΫλα ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα. 

- Σν ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξεη φκνην πεξηβΪιινλ ζε φια ηα 

ππνζπζηάκαηα ηνπ, φπσο: Λέζηεο ιεηηνπξγηψλ (Menu), Δξγαιεηνζάθεο 

(Toolbar), ζπληνκεχζεηο ιεηηνπξγηψλ (keyboard shortcuts). 

 Έιεγρνο Χξεζηηθόηεηαο: Οη εθαξκνγΫο ζα πξΫπεη λα πεξΪζνπλ Ϋιεγρν 

ρξεζηηθφηεηαο (usability test) θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο Γνθηκαζηηθάο Λεηηνπξγέαο 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηα απνηειΫζκαηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ βειηέσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ. 

 

Ο Ανάδοσορ θα ππέπει ζηην ππόηαζή ηος να πεπιγπάτει αναλςηικά ηη μεθοδολογία 

πος θα ακολοςθήζει για ηον ζσεδιαζμό και ηην ανάπηςξη ηυν διαδικηςακών 

εθαπμογών ηεκμηπιώνονηαρ έηζι ηη ζςζηημαηική ηος πποζέγγιζη για διαζθάλιζη 

ηυν παπαπάνυ απσών ηηρ Πποζβαζιμόηηηαρ και ηηρ Εςσπηζηίαρ Ψηθιακών 

Υπηπεζιών. 

 

2.3.2.2  Γηαζύλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

 

Με ηην Διαδικηςακή Πύλη Δημόζιαρ Διοίκηζηρ «ΕΡΜΗ» 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνζηεξέμεη πιάξσο (αλαπηχζζνληαο ηηο απαξαέηεηεο 

δηεπαθΫο) ηελ Ϋληαμε  ζηε δηαδηθηπαθά Πχιε Γεκφζηαο Γηνέθεζεο «ΔΡΜΖ» ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμσζηξεθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηχμεη ζηα πιαέζηα ηνπ 
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Έξγνπ θαη δέδνληαη πξνο ηνπο πνιέηεο, ηηο επηρεηξάζεηο θαη Ϊιινπο Φνξεέο ηνπ 

Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

θεθΪιαηα πνπ αθνινπζνχλ. ην πιαέζην απηφ ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ηεθκεξηψζεη 

ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ιχζεο πνπ πξνηεέλεη κε ην Πιαέζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο & 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΠΓ & ΤΖ). Πην ζπγθεθξηκΫλα ν ΑλΪδνρνο 

ζα πξΫπεη λα πινπνηάζεη ηηο θαηΪιιειεο δηεπαθΫο (π.ρ. επαξθψο ηεθκεξησκΫλα APIs–

Application Programming Interface) ηα νπνέα ζα επηηξΫπνπλ ηελ νινθιάξσζε / 

δηαζχλδεζε κε ηξέηεο εθαξκνγΫο (public API) ά / θαη Ϊιια ππνζπζηάκαηα (intranet 

API) θαη ηα νπνέα ζα πινπνηεζνχλ κε web services (ρξάζε SOAP, REST ρσξέο λα 

απνθιεένληαη Ϊιια πξσηφθνιια εΪλ ρξεηαζηεέ). 

 

Ζ αληαιιαγά δεδνκΫλσλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηα πην δηαδεδνκΫλα πξφηππα (XML, 

XSD θιπ). 

 

Με ηην Διαδικηςακή Πύλη ΕΛ.Α. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο ελεκΫξσζεο πνιηηψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπκβαηΫο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζηα πιαέζηα ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο φπσο 

πεξηγξΪθεηαη θαη ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϋξγν «ΦεθηαθΫο Τπεξεζέεο ηεο 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο Γηνηθεηηθνχ θαη Γηθαζηηθνχ Υαξαθηάξα» 

 

Με ηο “POL - Police On Line” 

Σα ζπζηάκαηα ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ε επηρεηξεζηαθά εθκεηΪιιεπζε ησλ νπνέσλ 

εκπιΫθεη ιεηηνπξγέεο ά / θαη εθαξκνγΫο φπσο ε ηαπηνπνέεζε ρξεζηψλ, ε δηαρεέξηζε 

ξνψλ εξγαζηψλ, ε ςεθηαθά ππνγξαθά εγγξΪθσλ, ε απφδνζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, 

ζα πξΫπεη λα δηαζπλδεζνχλ κε ηα πθηζηΪκελα ζπζηάκαηα ηεο ΔΛ.Α (ηα νπνέα 

πξνκεζεχηεθε ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ “Police On Line”) φπσο απηΪ αλαθΫξνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπλεξγαζηεέ θαη λα ζπκπξΪμεη κε ηα ζηειΫρε ηεο ΔΛ.Α. 

φπνπ απαηηεζεέ γηα ηελ επέηεπμε ηεο απαηηνχκελεο δηαζχλδεζεο κε ηα ζπζηάκαηα 

απηΪ. 

 

Ζ αληαιιαγά δεδνκΫλσλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηα πην δηαδεδνκΫλα πξφηππα (XML, 

XSD θιπ). 
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Αζθάλεια 

ΚαηΪ ην ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ιΪβεη εηδηθά κΫξηκλα θαη λα 

δξνκνινγάζεη ηηο θαηΪιιειεο δξΪζεηο γηα: 

- Tελ ΑζθΪιεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ, Δθαξκνγψλ, ΜΫζσλ θαη 

Τπνδνκψλ 

- Tελ πξνζηαζέα ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

- Tελ πξνζηαζέα ησλ πξνο επεμεξγαζέα θαη απνζεθεπκΫλσλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ 

αλαδεηψληαο θαη εληνπέδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθΪ κΫηξα θαη ηηο 

νξγαλσηηθΫο -δηνηθεηηθΫο δηαδηθαζέεο. 

 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε ησλ ηερληθψλ κΫηξσλ αζθαιεέαο ηνπ Έξγνπ, ν 

ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηνπ : 

 

- ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαέζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ Ν. 2472/97, πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκΫα Ν. 2774/99) 

- ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζηηο ΣΠΔ 

- ηηο βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο ζην ρψξν ηεο ΑζθΪιεηαο ζηηο ΣΠΔ (best practices) 

- ηα επαξθΫζηεξα δηαηηζΫκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ 

- ηπρφλ δηεζλά de facto ά de jure ζρεηηθΪ πξφηππα 

 

Σα ηερληθΪ κΫηξα αζθΪιεηαο ζα πινπνηνχληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζηα πιαέζηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξεη. 

 

2.3.3 Πξνδηαγξαθέο Λεηηνπξγηθώλ Δλνηήησλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη ελδεηθηηθΫο 

ιεηηνπξγέεο ησλ ηεζζΪξσλ ππνζπζηεκΪησλ πνπ ζα απνηειΫζνπλ ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρεέξηζεο ΓεδνκΫλσλ Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ θαη Δπηβνιάο Πνηλψλ ζε 

ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο. Οη ηειηθΫο ιεηηνπξγέεο ησλ ππνζπζηεκΪησλ ζα 

θαζνξηζηνχλ θαηΪ ηε θΪζε ηεο κειΫηεο εθαξκνγάο ηελ νπνέα ζα θιεζεέ λα εθπνλάζεη 

ν αλΪδνρνο. 
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Σν ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεέ θαιεέηαη λα εθζπγρξνλέζεη ηηο ππΪξρνπζεο 

επηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο ησλ Τπεξεζηψλ Σξνραέαο ηεο ΔΛ.Α., αλαθνξηθΪ κε ηε 

Γηαρεέξηζε ΓεδνκΫλσλ Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ θαη ηελ Δπηβνιά Πνηλψλ ζε ζΫκαηα 

Οδηθάο Κπθινθνξέαο. ΔπηπιΫνλ θαιεέηαη λα ππνζηεξέμεη νπζηαζηηθΪ ηελ ιάςε 

επηρεηξεζηαθψλ απνθΪζεσλ κε ζθνπφ ηελ βειηέσζε ησλ επηπΫδσλ νδηθάο αζθΪιεηαο 

θαη λα παξΫρεη Ϋγθπξε θαη Ϋγθαηξε πιεξνθφξεζε ζηνλ πνιέηε ζε ζΫκαηα 

παξαβΪζεσλ ζηηο νπνέεο εκπιΫθεηαη. Ζ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ πεξηιακβΪλεη ηΫζζεξα 

(4) βαζηθΪ ππνζπζηάκαηα: 

 

o Σελ αλΪπηπμε θαη ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Γηαρεέξηζε 

ΓεδνκΫλσλ Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ. 

o Σελ αλΪπηπμε θαη ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Δπηβνιάο 

Πνηλψλ ζε ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο. 

o Σελ εγθαηΪζηαζε θαη παξακεηξνπνέεζε ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο 

Απεηθφληζεο ησλ ηαηηζηηθψλ ΓεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

αλσηΫξσ ππνζπζηάκαηα. 

o Σελ αλΪπηπμε θαη ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Πιεξνθφξεζεο 

ηνπ Πνιέηε, δηαζπλδεδεκΫλν κε ηα αλσηΫξσ ππνζπζηάκαηα. 

 

2.3.3.1 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ» 

Ζ απνδνηηθά θαη νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε θαη αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ 

ηξνραέα αηπράκαηα ζην νδηθφ δέθηπν ηεο Διιεληθάο ΔπηθξΪηεηαο απνηειεέ θχξην 

κΫιεκα ηεο ΔΛ.Α. ηφζν ζε επηηειηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επέπεδν. ην επέπεδν 

Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο κε αξκνδηφηεηα (Αζηπλνκηθφ Σκάκα ά Σκάκα Σξνραέαο), 

ηεξεέηαη ρεηξφγξαθα ά κεξηθψο κεραλνγξαθεκΫλα κηα ζεηξΪ απφ Ϋληππα θαη αξρεέα, 

ζηα νπνέα θαηαγξΪθνληαη ζηνηρεέα νρεκάησλ, νδεγώλ ή ζπκάησλ θαη ινηπά γεληθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηΫιεζε ελφο ηξνραένπ αηπράκαηνο ζηελ πεξηνρά επζχλεο 

ηεο Τπεξεζέαο, ηα νπνέα εμππεξεηνχλ: 

o Σελ εζσηεξηθά πιεξνθφξεζε ησλ αξκνδέσλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. (κε 

ζθνπφ ηε ρΪξαμε ζηξαηεγηθάο γηα αζθαιεέο κεηαθηλάζεηο ζηα νδηθΪ δέθηπα 

ηεο επηθξΪηεηαο) 

o Σνλ ζρεκαηηζκφ θαθΫινπ κε ζηνηρεέα αλαθξηηηθάο δηαδηθαζέαο 

o Σελ παξνρά ζηνηρεέσλ ζηνπο εκπιεθνκΫλνπο γηα αζθαιηζηηθά θαη 

δηθαζηηθά ρξάζε 

o Σελ παξνρά ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζηελ Διιεληθά ηαηηζηηθά Αξρά. 

ην πιαέζην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ, ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αλαιχζεη, λα 

ζρεδηΪζεη θαη λα κεραλνγξαθάζεη ηε δηαδηθαζέα δηαρεέξηζεο ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραένπ 
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αηπράκαηνο (θαηαγξαθά, αλαδάηεζε, ελεκΫξσζε, Ϋιεγρνο, αλαθνξΫο, δηαζπλδΫζεηο 

θιπ). 

 

Δηδηθφηεξα, κΫζσ ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηάκαηνο, ηα ζηνηρεέα ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζα 

θαηαγξΪθνληαη ζε ςεθηαθά κνξθά θαη ζα απνζεθεχνληαη αξρηθΪ ζε θνξεηά 

ζπζθεπά, Ϋπεηηα ζην ζηαζκφ εξγαζέαο ηεο αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο θαη ηΫινο ζε 

θεληξηθφ ζχζηεκα. ηε ζπλΫρεηα, ηα άδε θαηαρσξεκΫλα ζηνηρεέα ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ ζα ειέγρνληαη, ζα ζπκπιεξώλνληαη (γξαθηθά αλαπαξΪζηαζε ηφπνπ 

αηπράκαηνο, θαηαζΫζεηο, ινηπΪ ζηνηρεέα), ζα θαηεγνξηνπνηνύληαη (θΪθεινο 

ππφζεζεο) θαη ζα ελεκεξώλνπλ κε θαηΪιιειεο δηαζπλδΫζεηο πθηζηΪκελα 

πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα (εκαηηθΫο ΑλαθνξΫο, Β.Α..). Ζ θεληξηθά δεμακελά 

πιεξνθνξέαο ζα εέλαη πξνζβΪζηκε απφ φια ηα ζπλδεδεκΫλα ζεκεέα ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ ηεο ΔΛ.Α (κΫρξη ην επέπεδν ηεο αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο), κε δηαθνξεηηθά 

εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο βΪζεη θξηηεξέσλ. ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηνπ ππνζπζηάκαηνο θαη 

αμηνπνηψληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο Απεηθφληζεο 

ζα εθδέδνληαη κε απηφκαην ηξφπν θσδηθνπνηεκΫλεο αλαθνξΫο θαη ζηαηηζηηθΪ 

ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηα ηξνραέα αηπράκαηα, ελψ ηξνθνδνηψληαο (κε θαηΪιιειε 

δηαζχλδεζε) ην ππνζχζηεκα Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιέηε (2.3.3.3) ζα παξΫρεηαη θαη‟ 

απαέηεζε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιέηεο. 

 

2.3.3.1.1 Καηηγοπίερ Χπηζηών 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ κε ηηο νπνέεο ζα γέλεηαη θαηαγξαθά ησλ βαζηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ 

αηπράκαηνο, επέ ηφπνπ ζην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο. 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη ππεχζπλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηάκαηνο κε ηα λΫα δεδνκΫλα πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηε θνξεηά 

ζπζθεπά, γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε πιεξνθνξέεο ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ ηάξεζε ηεο δηαδηθαζέαο ρξΫσζεο / 

απνρξΫσζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηνπο ρεηξηζηΫο ηνπο. 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ζηνηρεέσλ 

ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζην ζηαζκφ εξγαζέαο θαη γηα ηελ Ϋθδνζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ θαη αλαπαξαζηΪζεσλ ησλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. 

 

2.3.3.1.2 Διεπαθέρ με άλλα ζςζηήμαηα/εθαπμογέρ ηηρ ΕΛ.Α. 

 Τπνζύζηεκα Πιεξνθόξεζεο ηνπ Πνιίηε 

o Παξνρά ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ 
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 Τπνζύζηεκα Γεσγξαθηθήο Απεηθόληζεο θαη ηαηηζηηθώλ 

Γεδνκέλσλ 

 Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ 

o χζηεκα εμνπζηνδνηάζεσλ ρξεζηψλ ηνπ PoL 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο 

o χζηεκα ξνάο εξγαζηψλ 

o χζηεκα απηφκαηεο πξσηνθφιιεζεο 

 Τπνζύζηεκα εκαηηθέο Αλαθνξέο  

o εκαηηθά ΑλαθνξΪ Σξνραένπ Αηπράκαηνο 

 Τπνζύζηεκα Βηβιίν Αδηθεκάησλ πκβάλησλ 

 

2.3.3.1.3 Καηαγπαθή ζηοισείυν ηποσαίος αηςσήμαηορ 

Ζ θαηαγξαθά ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ζα γέλεηαη ζηνλ 

ηφπν ηνπ ζπκβΪληνο κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθάο θνξεηάο ζπζθεπάο, εμνπιηζκΫλεο κε 

θαηΪιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Ζ ζπζθεπά ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απηφλνκα θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ηεο βΪξδηαο θαη ζα επηθνηλσλεέ κε ηα θεληξηθΪ ζπζηάκαηα κφλν κΫζσ ηνπ 

ζηαζκνχ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ (2.3.3.1.4) θαηΪ ην ηΫινο ηεο βΪξδηαο γηα 

απνθφξηηζε ησλ εγγξαθψλ ηεο θαη επηθαηξνπνέεζε ησλ αξρεέσλ ηεο. Πξνο ηνχην ην 

ππνζχζηεκα ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηα αθφινπζα: 

 Γπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε θαη ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ζηηο 

ιεηηνπξγέεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππνζπζηάκαηνο. Θα πξΫπεη λα πινπνηεζεέ 

ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο ρξεζηψλ ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεέ ε θνξεηά 

ζπζθεπά θαη ε δηαρεέξηζά ηνπ ζα γέλεηαη ζηνπο ζηαζκνχο δηαρεέξηζεο 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ (2.3.3.1.4). 

 Γεκηνπξγέα λΫνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο θαη εηζαγσγά ζηνηρεέσλ κΫζσ ησλ 

απαξαέηεησλ ειεθηξνληθώλ θνξκώλ. Οη ειεθηξνληθΫο θφξκεο ζα πξΫπεη λα 

εέλαη εξγνλνκηθΫο ζηε ρξάζε, λα Ϋρνπλ γξάγνξε αληαπφθξηζε θαη ηα 

πεξηερφκελΪ ηνπο λα εέλαη επαλΪγλσζηα. Σν ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα παξΫρεη ηε 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζπκπιάξσζεο νξηζκΫλσλ πεδέσλ ηεο θφξκαο φπσο: 

o ηνηρεέα αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο. 

o Ζκεξνκελέα, ψξα, γεσγξαθηθΫο ζπληεηαγκΫλεο ζπκβΪληνο θιπ. 

o ηνηρεέα ζπληΪθηε, δηαπηζηεπηάξηα. 

o Πξσηφθνιιν ππφζεζεο / θαθΫινπ ηξνραένπ αηπράκαηνο. 
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Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ ζα δέδεηαη απφ ηε ζπζθεπά ζα πεξηΫρεη 

αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ζπζθεπάο, ζα εέλαη πξνζσξηλφο θαη ζα ζπζρεηέδεηαη κε 

ηνλ ηειηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ ζα δέδεηαη ζηελ Τπεξεζέα. 

Σα δνκεκΫλα ά αδφκεηα ζηνηρεέα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζηηο ειεθηξνληθΫο 

θφξκεο ζα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο ζηε θΪζε ηεο αλΪιπζεο θαη κειΫηεο 

εθαξκνγάο (ΦΪζε Α) θαη ζα αθνξνχλ βαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ζπκβΪληνο φπσο 

ζηνηρεέα εκπιεθνκΫλσλ νρεκΪησλ θαη αηφκσλ, ηξαπκαηηζκνχο, θαηξηθΫο 

ζπλζάθεο, ηνπνζεζέα θιπ. Σα ζηνηρεέα απηΪ πεξηιακβΪλνληαη ζε Ϋληππν 

δειηέν (Γ.Ο.Σ.Α.) ην νπνέν ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ αηπράκαηνο. 

Χζηφζν ζε πεξέπησζε πνπ ππΪξμεη ηξνπνπνέεζε απηνχ, ζηα πιαέζηα 

αλαβΪζκηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξΪθνληαη θαη ηεο θαιχηεξεο 

ζηαηηζηηθάο επεμεξγαζέαο απηψλ, ζα πξΫπεη απηφ λα αλαπξνζαξκνζηεέ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

απαηηήζεσλ (Φάζε Α). 

 Γηεπθφιπλζε ηεο θαηαρψξεζεο θαη απνθπγά ιαζψλ θαηΪ ηελ εηζαγσγά 

ζηνηρεέσλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ νρεκΪησλ, αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα 

αλαδάηεζεο ζε αξρεέν θπθινθνξνχλησλ νρεκΪησλ θαη κνηνπνδειΪησλ, ην 

νπνέν ζπληεξεέηαη ζε θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. Ζ θνξεηά 

ζπζθεπά δελ ζα θΪλεη ρξάζε ζχγρξνλεο (online) επηθνηλσλέαο κε ηελ 

θεληξηθά (απνκαθξπζκΫλε) βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α., παξΪ ην γεγνλφο φηη 

ζα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην πιηθφ ηεο ζπζθεπάο. πλεπψο ε 

αλαδάηεζε ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ελεκεξσκΫλν αληέγξαθν ησλ ελ ιφγσ 

αξρεέσλ, ην νπνέν ζα ιεηηνπξγεέ ζηε θνξεηά ζπζθεπά. Δθφζνλ (κε 

κειινληηθά δξΪζε) πξαγκαηνπνηεζεέ ε ρξάζε αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο (3G) 

ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα ε αλαδάηεζε λα 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαη online (απεπζεέαο πξφζβαζε ζηελ θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ) ρξεζηκνπνηψληαο αξρεέα ηδέαο κνξθάο (data structure) κε απηΪ 

ηεο ζπζθεπάο θαηΪ ηελ αζχγρξνλε (offline) ρξάζε ηεο. 

 ΔλεκΫξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο γηα απαζρνινχληα νράκαηα 

αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα αλαδάηεζεο ζε αξρεέν απαζρνινχλησλ 

νρεκΪησλ θαη κνηνπνδειΪησλ, ην νπνέν ζπληεξεέηαη ζε θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. Ζ θνξεηά ζπζθεπά δελ ζα θΪλεη ρξάζε ζχγρξνλεο 

(on-line) επηθνηλσλέαο κε ηελ θεληξηθά (απνκαθξπζκΫλε) βΪζε δεδνκΫλσλ 

ηεο ΔΛ.Α., παξΪ ην γεγνλφο φηη ζα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην 

πιηθφ ηεο ζπζθεπάο. πλεπψο ε αλαδάηεζε ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε 

ελεκεξσκΫλν αληέγξαθν ησλ ελ ιφγσ αξρεέσλ, ην νπνέν ζα ιεηηνπξγεέ ζηε 

θνξεηά ζπζθεπά. Δθφζνλ (κε κειινληηθά δξΪζε) πξαγκαηνπνηεζεέ ε ρξάζε 

αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο (3G) ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη 

δπλαηφηεηα ε αλαδάηεζε λα πξαγκαηνπνηεέηαη θαη on-line (απεπζεέαο 

πξφζβαζε ζηελ θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ) ρξεζηκνπνηψληαο αξρεέα ηδέαο 
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κνξθάο (data structure) κε απηΪ ηεο ζπζθεπάο θαηΪ ηελ αζχγρξνλε (offline) 

ρξάζε ηεο. 

 

ΑλαιπηηθΪ, ηα αξρεέα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκα πξνο αλαδάηεζε ζηε 

ζπζθεπά εέλαη ηα παξαθΪησ: 

 

 Κπθινθνξνύληα Ορήκαηα 

ρεζηαθφο πέλαθαο 10 εθαη. εγγξαθψλ (Αξ. Κπθινθ – Δέδνο – ΜΪξθα – 

Υξψκα – Δπψλπκν – λνκα – Παηξψλπκν - Γ/λζε Καηνηθέαο - Ζκ.Έθδνζεο - 

Αθαέξεζε Πηλαθέδαο). 

Σα πεδέα ηνπ πέλαθα εέλαη ηχπνπ varchar2 θαη Boolean. 

Σα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα εέλαη ηδηνθηεζέαο ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη ν ζπγρξνληζκφο (ηνπ αληηγξΪθνπ πνπ ηεξεέηαη ζηηο βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α.) γέλεηαη κΫζσ απηφκαηεο δηαδηθαζέαο αληαιιαγάο 

αξρεέσλ αιιαγψλ θαζεκεξηλΪ κε batch δηαδηθαζέαο (πεξέ ηηο 5000 

ελεκεξψζεηο εγγξαθψλ εκεξεζέσο). 

 Απαζρνινύληα Ορήκαηα 

ρεζηαθφο πέλαθαο 500.000 εγγξαθψλ (Αξ. Κπθινθνξέαο – Δέδνο – ΜΪξθα – 

Υξψκα – Ζκ. Έθδνζεο θιπ.). 

Σα πεδέα ηνπ πέλαθα εέλαη ηχπνπ varchar2. Σα columns ηνπ πέλαθα πνπ ζα 

θνξηψλεηαη ζηε θνξεηά ζπζθεπά εέλαη πεξέπνπ 6. 

Σα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα εέλαη ηδηνθηεζέαο ηνπ Τπ. Γεκνζέαο ΣΪμεο Καη 

Πξνζηαζέαο Σνπ Πνιέηε. 

Σα αξρεέα απηΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη θξππηνγξαθεκΫλα ζχκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθά 1.23 ηνπ πέλαθα ζπκκφξθσζεο 10. ηε ζπζθεπά ζα εέλαη 

απνζεθεπκΫλν ππνζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ δχν (2) βΪζεσλ δεδνκΫλσλ 

ά/θαη Ϋλσζε απηψλ. 

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζεέ δνθηκαζηηθά 

αζχξκαηε ζχλδεζε θαη κεηΪδνζε δεδνκΫλσλ κε ηα θεληξηθΪ ππνζπζηάκαηα 

ηνπ Ϋξγνπ απφ ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ ζπζθεπΫο. 

 Γπλαηφηεηα ιήςεο έσο 6 θσηνγξαθηώλ (κε δπλαηφηεηα ιάςεο 

πεξηζζφηεξσλ εθφζνλ απαηηεζεέ) θαη ζπζρΫηηζε κε ηελ ππφ επεμεξγαζέα 

ππφζεζε/αηχρεκα. Θα πξΫπεη λα δέδεηαη ε δπλαηφηεηα ιάςεο πεξηζζφηεξσλ 

θσηνγξαθηψλ αλΪ αηχρεκα ζε πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη κε θαηΪιιειε 

επηινγά. 
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 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο ιήςεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ (x, y) (GPS ζπζθεπάο) 

θαη ζπζρΫηηζε κε ηελ ππφ επεμεξγαζέα ππφζεζε/αηχρεκα. 

 Απνζάθεπζε λΫνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο / ππφζεζεο (ηνπηθΪ ζηε θνξεηά 

ζπζθεπά). 

 Ζ θνξεηά ζπζθεπά ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη κεραληζκνύο αζθάιεηαο-

θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ, νη νπνένη ζα απνηξΫπνπλ ηπρφλ πξνζπΪζεηεο 

πξφζβαζεο (ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο ά θινπάο ηεο ζπζθεπάο) ζηα επαέζζεηα 

δεδνκΫλα ηα νπνέα θΫξεη (πξνζσπηθΪ ζηνηρεέα), απφ κε εμνπζηνδνηεκΫλνπο 

ρξάζηεο. 

 

2.3.3.1.4 ηαθμόρ ζςγσπονιζμού δεδομένυν και διασείπιζηρ θοπηηήρ 

ζςζκεςήρ 

ΚαηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ αξκφδηνπ θιηκαθένπ πνπ επηιάθζεθε ηεο ππφζεζε ηνπ 

ηξνραένπ αηπράκαηνο, ζηελ Ϋδξα ηνπ (Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα), ζα αθνινπζεέηαη 

δηαδηθαζέα ππνδνράο-δηαρεέξηζεο ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο ζε ζηαζκφ δηαρεέξηζεο 

εμνπιηζκΫλν κε θαηΪιιειν πιηθφ θαη ινγηζκφ γηα ηελ εθηΫιεζε, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηΪζηεκα, ησλ αθφινπζσλ εξγαζηψλ: 

 Αλαγλώξηζε ηεο ζπζθεπάο θαη ηνπ ππεχζπλνπ ρεηξηζηά απηάο.  

 Απνρξέσζε ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο απφ ηνλ ππεχζπλν ρεηξηζηά ηεο (εθφζνλ 

νινθιεξψζεθε ε βΪξδηα εξγαζέαο ηνπ). 

 Απηόκαηε ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε 

ηα ζηνηρεέα ππφζεζεο ηνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο, ηα νπνέα άδε 

θαηαρσξάζεθαλ θαη απνζεθεπηάθαλ ζηε θνξεηά ζπζθεπά ζηνλ ηφπν ηνπ 

ζπκβΪληνο. ΜεηΪ ην πΫξαο απηάο ηεο ελΫξγεηαο ηα ζηνηρεέα ηεο ππφζεζεο ζα 

πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκα ζηελ εθαξκνγά δηαρεέξηζεο ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ (2.3.3.1.5).  

 Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε (εθφζνλ απαηηεέηαη) ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, σο 

πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ αξρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (απαζρνινχληα 

νράκαηα θιπ) ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκΪησλ, αληέγξαθα ησλ νπνέσλ εέλαη 

θνξησκΫλα ζηηο θνξεηΫο ζπζθεπΫο. Οη κεηαβνιΫο απηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

δηαζΫζηκεο ζηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ ππνδνράο ηεο ζπζθεπάο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξάζεηο ζε απηφ ην ρξνληθφ ζεκεέν, ιφγσ ηεο 

επηθνηλσλέαο κε ηα θεληξηθΪ ζπζηάκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε επηθνηλσλέα θαη 

ε ελεκΫξσζε ησλ ζηαζκψλ ππνδνράο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη ζε πεξηφδνπο 

ρακεινχ θφξηνπ εξγαζέαο (θαζεκεξηλΪ θαηΪ ηηο λπρηεξηλΫο ψξεο). 

 Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε (εθ‟ φζνλ απαηηεέηαη) ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, σο 

πξνο ηηο κεηαβνιΫο ησλ αξρείσλ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ ηνπο. Οη 

κεηαβνιΫο απηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκεο ζηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ ππνδνράο 
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ηεο ζπζθεπάο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξάζεηο ζε απηφ ην ρξνληθφ 

ζεκεέν, ιφγσ ηεο επηθνηλσλέαο κε ηα θεληξηθΪ ζπζηάκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ε επηθνηλσλέα θαη ε ελεκΫξσζε ησλ ζηαζκψλ ππνδνράο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη 

ζε πεξηφδνπο ρακεινχ θφξηνπ εξγαζέαο (λχρηα). 

 ΚαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηελ λΫαο βΪξδηαο ζα πξΫπεη λα αθνινπζεζεέ ε δηαδηθαζέα 

ρξέσζεο ηεο ζπζθεπάο ζε εμνπζηνδνηεκΫλν ρεηξηζηά. 

 

2.3.3.1.5 Διασείπιζη ζηοισείυν ηποσαίος αηςσήμαηορ 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ελεκΫξσζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο 

βΪζεσλ δεδνκΫλσλ κε ηα λΫα ζηνηρεέα ππφζεζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεέα εέλαη δηαζΫζηκα πξνο δηαρεέξηζε ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζέαο ηεο αξκφδηαο 

αζηπλνκηθάο Τπεξεζέαο. Ζ δηαρεέξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζα 

γέλεηαη κΫζσ δηθηπαθάο (web) εθαξκνγάο, ε νπνέα ζα αλαπηπρζεέ ζηα πιαέζηα ηνπ 

Ϋξγνπ, ζα ιεηηνπξγεέ εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) ηεο ΔΛ.Α. θαη ε νπνέα 

ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηα αθφινπζα: 

 

 Γπλαηφηεηα ηαπηνπνέεζεο ρξάζηε θαη ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηηο 

ιεηηνπξγέεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππνζπζηάκαηνο αμηνπνηψληαο ην ππΪξρνλ 

ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Police on Line. 

 ΚΪζε ηξνραέν αηχρεκα ζπλδΫεηαη κε κνλαδηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

ππφζεζεο (δέδεηαη θαηΪ ηε δεκηνπξγέα ηνπ αηπράκαηνο ζηνλ ηφπν ηνπ 

ζπκβΪληνο), ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη σο ζηνηρεέν αλαγλψξηζεο γηα 

ζπζρεηέζεηο κε ινηπΫο νληφηεηεο θαη ππνζπζηάκαηα. 

 Τπνζηάξημε ησλ απαξαέηεησλ ξνψλ εξγαζέαο (workflows) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ: 

o ΥξΫσζε ππφζεζεο ζηνλ αλαθξηηηθφ ππΪιιειν πνπ επηιάθζεθε ηνπ 

ηξνραένπ αηπράκαηνο ά αληηθαηαζηΪηε απηνχ, ν νπνένο αλαιακβΪλεη 

λα ζπκπιεξψζεη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ηα νπνέα δελ άηαλ δπλαηφλ λα 

θαηαρσξεζνχλ ζηε θνξεηά ζπζθεπά θαη λα εθηειΫζεη ινηπΫο ελΫξγεηεο 

φπσο πεξηγξΪθνληαη.  

o Θα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηά ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρεέξηζεο ηξνραένπ αηπράκαηνο απφ ην Γηνηθεηά ηεο επηιεθζεέζαο 

Τπεξεζέαο. Σν Ϋξγν ηνπ Γηνηθεηά θαη βαζκνθφξσλ, πνπ ρξεψλνληαη 

κηα ππφζεζε, ζα πξΫπεη λα δηεπθνιχλεηαη κε ηελ παξαγσγά 

εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ νη νπνέεο ζα πεξηγξΪθνπλ ζπλνπηηθΪ 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ησλ επεμεξγαδφκελσλ ππνζΫζεσλ, θαζψο θαη 

αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα γηα κηα επηιεγκΫλε ππφζεζε. Ζ εμαγσγά ησλ 

αλαθνξψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηά θαηφπηλ αλαδάηεζεο κε θξηηάξηα 
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(εκεξνκελέα, πεξηνρά, πξσηφθνιιν ππφζεζεο, νλνκαηεπψλπκν, 

ζηνηρεέα νράκαηνο θιπ). 

o Γεκηνπξγέα θαη απνζηνιά «εκαηηθάο ΑλαθνξΪο Σξνραένπ 

Αηπράκαηνο» κε απηνκαηνπνηεκΫλν ηξφπν θαη θαηΪιιειε δηαζχλδεζε 

κε πθηζηΪκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «εκαηηθΫο ΑλαθνξΫο», ηνπ 

Ϋξγνπ Police On Line. Θα πξΫπεη λα δηεπθνιχλεηαη ε Ϊκεζε εθηΫιεζε 

ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ελΫξγεηαο ιφγσ αλΪγθεο γηα Ϊκεζε ελεκΫξσζε ησλ 

αξκνδέσλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. 

o Γεκηνπξγέα εγγξαθάο ζην «Βηβιέν ΑδηθεκΪησλ πκβΪλησλ» κε 

απηνκαηνπνηεκΫλν ηξφπν θαη θαηΪιιειε δηαζχλδεζε κε πθηζηΪκελν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Βηβιέν ΑδηθεκΪησλ πκβΪλησλ», ηνπ Ϋξγνπ 

Police On Line. 

o Με θαηΪιιειε δηαζχλδεζε κε πθηζηΪκελε εθαξκνγά ειεθηξνληθάο 

αιιεινγξαθέαο ηνπ Police on Line, ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνζηνιάο ελεκεξσηηθνχ εγγξΪθνπ πξνο ηξέηνπο θνξεέο (νη νπνένη ζα 

θαζνξηζηνχλ ζηε θΪζε ηεο κειΫηεο εθαξκνγάο) θαη ζα επζχλνληαη γηα 

ηελ ζπληάξεζε ηεο νδνχ, ηπρφλ θξπκκΫλεο πηλαθέδεο, ηνλ 

απνρξσκαηηζκφ νξηδφληηαο ζάκαλζεο, ιΪζνο θιέζε νδνζηξψκαηνο 

θιπ. 

o Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζέαο ζπκπιάξσζεο θαθΫινπ δηθνγξαθέαο θαη 

πξνεηνηκαζέα αλαθνξψλ (βΪζεη πξνηχπσλ) αμηνπνηψληαο άδε 

θαηαρσξεκΫλα ζηνηρεέα ηξνραένπ αηπράκαηνο. 

 Δθηχπσζε εληχπνπ ζρεδηαγξάκκαηνο αλαπαξάζηαζεο ηφπνπ 

ηξνραένπ αηπράκαηνο 

 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ έθζεζεο ζύιιεςεο 

 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ έθζεζεο θαηάζρεζεο 

δίζθνπ ηαρνγξάθνπ (εθφζνλ εκπιΫθεηαη θνξηεγφ) 

 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ έθζεζεο δηνξηζκνύ 

πξαγκαηνγλώκνλα (εθφζνλ παξαζηεέ αλΪγθε) 

 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληύπνπ παξαγγειίαο γηα 

λεθξνςία-λεθξνηνκή (ζε πεξέπησζε ζαλαηεθφξνπ 

αηπράκαηνο) 

 Απνζηνιά εγγξΪθνπ ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ 

Δξεπλψλ γηα απνζηνιά ζπλεξγεένπ ιάςεσο DNA θιπ, κε 

απηνκαηνπνηεκΫλν ηξφπν θαη θαηΪιιειε δηαζχλδεζε κε 

πθηζηΪκελν ζχζηεκα ειεθηξνληθάο αιιεινγξαθέαο 

 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ δειηίνπ δηαπξαρζέληνο 

εγθιήκαηνο 
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 πκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ ππνβιεηηθήο αλαθνξάο 

δηθνγξαθίαο  

 θαζψο θαη φπνηεο Ϊιιεο πξνθχςνπλ θαηΪ ηελ κειΫηε 

εθαξκνγάο. 

o Οη θσηνγξαθέεο ησλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο 

δηθνγξαθέαο (φρη ηνπ αηπράκαηνο) ζα πξΫπεη λα δηαγξΪθνληαη κεηΪ ηελ 

πξψηε απνζηνιά ηεο δηθνγξαθέαο ζηελ εηζαγγειέα. 

o Απηφκαηε ζπκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ δηαβηβαζηηθνχ 

απνζηνιάο δεηγκΪησλ πξνο εμΫηαζε αέκαηνο – νχξσλ ησλ 

εκπιεθνκΫλσλ. 

o Δμαγσγά θαη εθηχπσζε εληχπνπ ζπλνπηηθψλ ζηνηρεέσλ ηξνραένπ 

αηπράκαηνο γηα αζθαιηζηηθά θαη δηθαζηηθά ρξάζε. Σα πεξηερφκελα 

ζηνηρεέα ηνπ εληχπνπ ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηε θΪζε ηεο 

αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο. 

o Δμαγσγά, ζπκπιάξσζε θαη εθηχπσζε εληχπνπ αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ 

ηνπ αηπράκαηνο (ζε αληηθαηΪζηαζε ηνπ ρεηξφγξαθνπ Γειηένπ Οδηθνχ 

Σξνραένπ Αηπράκαηνο) γηα απνζηνιά ζε ηξέηνπο θνξεέο (Διιεληθά 

ηαηηζηηθά Αξρά, Τπνπξγεέν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θ.ιπ.). ΑλΪινγα κε ηηο ππνδνκΫο ησλ ελ ιφγσ θνξΫσλ θαη ηηο 

απαξαέηεηεο δηκεξεέο δηεπζεηάζεηο, ζα πξΫπεη ε απνζηνιά ησλ 

ζηνηρεέσλ λα πινπνηεέηαη κε ηνπο αθφινπζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: 

 Απνζηνιά ζε Ϋληππε κνξθά 

 ΑπηνκαηνπνηεκΫλε απνζηνιά ςεθηαθνχ αξρεένπ κε ρξάζε 

θαηΪιιειεο δηαζχλδεζεο (ηχπνπ ftp), κε αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ. 

 Υξάζε θαηΪιιεινπ web service ησλ θνξΫσλ γηα ζχγρξνλε 

(on-line) επηθνηλσλέα θαη ελεκΫξσζε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηάκαηνο ηνπ θνξΫα, κε αμηνπνέεζε ππνδνκάο ΤΕΔΤΞΗ. 

Σν web service ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν, 

σζηφζν ε ελζσκΪησζά ηνπ ζηελ Πιεξνθνξηαθά Τπνδνκά ησλ 

εκπιεθνκΫλσλ θνξΫσλ δελ απνηειεέ κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

ελαπφθεηηαη ζηηο επηκΫξνπο Τπεξεζέεο ησλ ΦνξΫσλ λα 

αμηνπνηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηά. 

Σα πεξηερφκελα ζηνηρεέα ηνπ εληχπνπ ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηε 

θΪζε ηεο αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο. 

 Σν ππνζχζηεκα ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη εηδηθφ ινγηζκηθφ, γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αλαιπηηθάο αλαπαξΪζηαζεο ηφπνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο (ρσξνδηΪγξακκα). 

Με βΪζε ηελ πξφρεηξε (ρεηξφγξαθε ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβΪληνο) θαηαγξαθά 
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ηεο αλαπαξΪζηαζεο ηνπ ηφπνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο, ν αλαθξηηηθφο 

ππΪιιεινο ζα θαηαξηέδεη αλαιπηηθφηεξν ζρΫδην: 

o Υξεζηκνπνηψληαο ζρεδηαζηηθΪ πξφηππα (templates, κε δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνηάζεσλ ζε απηΪ), ηα νπνέα ζα κπνξνχλ λα αλαπαξηζηνχλ ηηο 

νδνχο θαη ηελ πινθά απηψλ (π.ρ. δηαζηαχξσζε) ζην ζεκεέν ηνπ 

ζπκβΪληνο. 

o Γηα ηελ αλαπαξΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηθεηκΫλσλ πνπ πξΫπεη λα 

θαηαγξαθνχλ, (π.ρ. πνξεέα νρεκΪησλ, νράκαηα θαη κΫξε απηψλ, 

ζχκαηα, θειέδεο αέκαηνο θιπ, ηα νπνέα ζα θαζνξηζζνχλ πιάξσο ζηε 

θΪζε ηεο αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο) ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε 

δηΪζεζά ηνπ ζρεδηαζηηθΫο παιΫηεο, απφ ηηο νπνέεο ζα επηιΫγεη ηα 

πξναλαθεξζΫληα αληηθεέκελα. 

o Θα πξΫπεη λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ησλ απνζηΪζεσλ 

κεηαμχ ησλ ζρεδηαδφκελσλ αληηθεηκΫλσλ (ρσξέο λα εέλαη απαξαέηεην 

νη ζρεδηαδφκελεο απνζηΪζεηο λα απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθά θιέκαθα 

κεγΫζνπο σο πξνο ηα ππφινηπα αληηθεέκελα ηνπ ζρεδηαγξΪκκαηνο, π.ρ. 

απηνθέλεηα, ζχκαηα θιπ) 

o Σν ζρεδηαζηηθφ απνηΫιεζκα ζα Ϋρεη ηε κνξθά ςεθηαθνχ αξρεένπ ην 

νπνέν ζα κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη (κεηΪ απφ δηαδνρηθΫο πξνζσξηλΫο 

απνζεθεχζεηο) θαη ην νπνέν ζα κπνξεέ λα εθηππψλεηαη σο εηθφλα ζε 

φια ηα δηαζΫζηκα format (π.ρ. JPEG). 

o Να ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα γεσαλαθνξΪο ηνπ ζρεδηαζηηθνχ 

απνηειΫζκαηνο ζε επέπεδν ζηέγκαηνο ηξνραένπ αηπράκαηνο, ζην 

ππνζχζηεκα γεσγξαθηθάο απεηθφληζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

Σν ζρεδηαζηηθφ απνηΫιεζκα ηνπ ινγηζκηθνχ αλαπαξΪζηαζεο ζα πξΫπεη λα 

ζπλδεζεέ κε ηελ ππφζεζε ζηελ νπνέα αληηζηνηρεέ, ψζηε λα εέλαη δηαζΫζηκν 

πξνο εθηχπσζε ζηηο δηΪθνξεο ξνΫο εξγαζέαο (workflows) θαηΪ ηε δηαρεέξηζε 

ηνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο. 

 Ζ θαηαγξαθά ηξνραένπ αηπράκαηνο κε θνξεηΫο ζπζθεπΫο δελ εέλαη δπλαηφλ 

λα αληηθαηαζηΪζεη πιάξσο ηελ παιαηΪ δηαδηθαζέα ηεο ρεηξφγξαθεο, επέ 

ηφπνπ, θαηαγξαθάο ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραένπ αηπράκαηνο, ε νπνέα ζα 

εμαθνινπζάζεη λα ηεξεέηαη παξΪιιεια ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκΫλνπ αξηζκνχ 

ζπζθεπψλ. Γηα ην ιφγν απηφ επηβΪιιεηαη, νη ιεηηνπξγέεο θαηαρψξεζεο ηεο 

εθαξκνγάο ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο λα εέλαη δηαζΫζηκεο θαη ζηελ εθαξκνγά 

δηαρεέξηζεο ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζέαο. 

 Γηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα Γεσγξαθηθάο Απεηθφληζεο γηα ραξηνγξΪθεζε 

ηνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο θαη δεκηνπξγέα ηεο γεσγξαθηθάο απεηθφληζεο ηνπ 

αηπράκαηνο εθκεηαιιεπφκελν ησλ ζπζρεηέζεσλ θαη θξηηεξέσλ αλαδάηεζεο 

ηνπ ππνζπζηάκαηνο (βι. 2.3.3.4). 
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2.3.3.1.6 ηαηιζηική επεξεπγαζία και ςπηπεζίερ πληποθόπηζηρ ππορ ηον 

πολίηη 

Ζ αμηνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ πξνζαλαηνιέδεηαη θπξέσο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππνβνάζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ απνθΪζεσλ 

κΫζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρεέσλ, αιιΪ θαη ηελ παξνρά ηεο 

δπλαηφηεηαο πιεξνθόξεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ πνιηηώλ απνθεχγνληαο 

γξαθεηνθξαηηθΫο δηαδηθαζέεο. 

 

Ζ ζηαηηζηηθά αμηνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ησλ αηπρεκΪησλ ζηα νδηθΪ δέθηπα ηεο επηθξΪηεηαο, ζα πξΫπεη λα 

πινπνηεζεέ: 

 Με αλΪπηπμε ινγηζκηθνχ σο μερσξηζηφ ππνζχζηεκα ηνπ Ϋξγνπ (Τπνζχζηεκα 

ηαηηζηηθάο Δπεμεξγαζέαο ΓεδνκΫλσλ θαη Παξαγσγάο Αλαθνξψλ). 

 Με ηελ ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ θαη ηελ παξνρά 

ζπγθεληξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαη εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ, κε 

δηαθνξνπνηάζεηο αλΪινγα κε ην ηεξαξρηθφ επέπεδν επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

δξΪζεσλ. 

 Με ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγάο λΫσλ αλαθνξψλ (reports) απφ πξνζσπηθφ ηεο 

ΔΛ.Α.  

 Με ηελ ηξνθνδνζέα ηνπ ππνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο Απεηθφληζεο 

ηαηηζηηθψλ ΓεδνκΫλσλ (βι. 2.3.3.4), ψζηε λα πξνθχπηεη πξνβνιά ησλ 

ζηνηρεέσλ αηπρεκΪησλ ζε γεσγξαθηθνχο ρΪξηεο κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα 

αλαδάηεζεο κε θξηηάξηα (ζνβαξφηεηα αηπράκαηνο, πεξηνρά θιπ.) θαη λα 

πξνζθΫξεη επνπηηθά εηθφλα, κε δηαθνξνπνηάζεηο αλΪινγα κε ην ηεξαξρηθφ 

επέπεδν επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δξΪζεσλ. 

 ΚαηΪ ηε θΪζε ηεο κειΫηεο εθαξκνγάο (ΦΪζε Α) ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

απαηηάζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη αλαθνξψλ πνπ ζα πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλνπλ ζπρλόηεηεο νδηθώλ αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, δείθηεο 

ζνβαξόηεηαο νδηθώλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο αλΪ 

δηΪθνξα πεξηγξαθηθΪ ζηνηρεέα. 

 

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ πνπ εκπιΫθνληαη ζε ηξνραέα αηπράκαηα, ζα πξΫπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ κε δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα Πιεξνθφξεζε ηνπ Πνιέηε (βι. 

2.3.3.3), κΫζσ ηνπ νπνένπ ν πνιέηεο ζα: 

 ΛακβΪλεη ζπλνπηηθά αλαθνξΪ ηξνραένπ αηπράκαηνο, ζην νπνέν Ϋρεη εκπιαθεέ, 

γηα αζθαιηζηηθά ρξάζε. 
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 ΛακβΪλεη αληέγξαθν Β.Α.. (Βηβιέν ΑδηθεκΪησλ πκβΪλησλ) ζρεηηθΪ κε ην 

ηξνραέν ζπκβΪλ ζην νπνέν εκπιΫθεηαη. 

 ΛακβΪλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ζεκεέσλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, βΪζεη ησλ θαηαγεγξακκΫλσλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. 

 

2.3.3.2 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Δπηβνιή Πνηλώλ ζε ζέκαηα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο» 

 

Οη αζθαιεέο κεηαθηλάζεηο ζην νδηθφ δέθηπν ηεο Διιεληθάο ΔπηθξΪηεηαο ζπλδΫνληαη 

Ϊκεζα κε ηελ ζσζηά εθαξκνγά ηεο επξχηεξεο λνκνζεζέαο πνπ πξνβιΫπεη ηελ νξζά 

θπθινθνξηαθά ζπκπεξηθνξΪ θαζψο θαη ηελ επηβνιά πνηλψλ ζηνπο παξαβΪηεο. ηα 

πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπο, νη Τπεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. (Αζηπλνκηθφ Σκάκα, 

Σκάκα Σξνραέαο, Άκεζε ΓξΪζε) αλαιακβΪλνπλ ηε βεβαίσζε ησλ ηξνραίσλ 

παξαβάζεσλ ζηελ πεξηνρά επζχλεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πεξεηαέξσ δηεθπεξαίσζή 

ηνπο θαηΪ πεξέπησζε. Σα ζηνηρεέα ηεο βεβαησζεέζεο παξΪβαζεο απνηππψλνληαη απφ 

ηνλ αζηπλνκηθφ ππΪιιειν ζε εηδηθφ Ϋληππν (κπινθ βεβαέσζεο ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ), αληέηππν ηνπ νπνένπ: 

 Δπηδέδεηαη ζηνλ πνιέηε-παξαβΪηε, ν νπνένο νθεέιεη λα απνδψζεη ην 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζηα θαζνξηζκΫλα ζεκεέα εέζπξαμεο (Γάκνο, ΔΛΣΑ, 

ΓΟΤ), ζηελ πεξέπησζε ηεο επέ ηφπνπ βεβαέσζεο ηεο παξΪβαζεο. 

 ΓηαβηβΪδεηαη ζην νηθεέν Αζηπλνκηθφ Σκάκα ηνπ παξαβΪηε πξνο επέδνζε, 

ζηελ πεξέπησζε ηεο δηαπέζησζεο ηεο παξΪβαζεο κε θσηνγξαθηθΪ κΫζα 

(ξαληΪξ) ά κε παξαβΪζεηο πνπ βεβαησζάθαλ κε αξηζκφ θπθινθνξέαο 

νράκαηνο. 

 Σεξεέηαη ζηελ Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα βεβαέσζεο, γηα ηε ρεηξφγξαθε 

κεηαθνξΪ ησλ ζηνηρεέσλ ζε βηβιέν παξαβΪζεσλ. 

 ΓηαβηβΪδεηαη ζε ηξέηνπο θνξεέο πνπ αλαιακβΪλνπλ ηελ επέδνζε θαη 

εέζπξαμά ηνπο (Γάκνπο, ΔΛΣΑ, ΓΟΤ). 

 

ην πιαέζην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ, ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αλαιχζεη, λα 

ζρεδηΪζεη θαη λα κεραλνγξαθάζεη ηε δηαδηθαζέα δηαρεέξηζεο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβνιά πνηλψλ ηξνραέαο παξΪβαζεο (θαηαγξαθά, αλαδάηεζε, 

ελεκΫξσζε, Ϋιεγρνο, αλαθνξΫο, δηαζπλδΫζεηο θιπ). 

 

Δηδηθφηεξα, κΫζσ ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηάκαηνο, ηα ζηνηρεέα ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζα 

θαηαγξΪθνληαη ζε ςεθηαθά κνξθά θαη ζα απνζεθεχνληαη αξρηθΪ ζε θνξεηά ζπζθεπά 
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θαη ζηε ζπλΫρεηα ζην ζηαζκφ εξγαζέαο ηεο αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο θαη ηΫινο ζε 

θεληξηθφ ζχζηεκα φκνηα κε ηελ δηαδηθαζέα φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηελ 2.3.3.1. Δπέζεο, 

ε θαηαγξαθά ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζα δηελεξγεέηαη θαη κε αμηνπνέεζε ζπζθεπψλ 

ειεθηξνληθψλ ξαληΪξ ηα νπνέα ζα βξέζθνληαη εγθαηαζηεκΫλα ζε νράκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ηξνραέαο. ΜΫζσ ησλ ξαληΪξ ζα θαηαγξΪθεηαη ζε ςεθηαθά 

θσηνγξαθέα ε πηλαθέδα θπθινθνξέαο ηνπ νράκαηνο θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ε 

γεσγξαθηθά ζΫζε ηνπ ζπκβΪληνο. Ζ ςεθηαθά θσηνγξαθέα ζα απνζεθεχεηαη ζε 

θνξεηφ απνζεθεπηηθφ κΫζν θαη ζηε ζπλΫρεηα ζην ζηαζκφ εξγαζέαο ηεο αζηπλνκηθάο 

ππεξεζέαο θαη ηΫινο ζε θεληξηθφ ζχζηεκα. Ζ θεληξηθά δεμακελά πιεξνθνξέαο ζα 

εέλαη πξνζβΪζηκε απφ φια ηα ζπλδεδεκΫλα ζεκεέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηεο 

ΔΛ.Α (κΫρξη ην επέπεδν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο) κε Ϋιεγρν πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξέα κε ρξάζε ξφισλ, νκΪδσλ θ.ιπ. Με ηε ρξάζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

αλακΫλεηαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηΪ ηε βεβαέσζε ησλ παξαβΪζεσλ θαη 

ε ειαρηζηνπνέεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιαζψλ εμαηηέαο ηεο πθηζηΪκελεο ρεηξφγξαθεο 

δηαδηθαζέαο. ΔπηπιΫνλ, αλακΫλεηαη ε νξζφηεξε ηάξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ 

(θσδηθνπνηεκΫλεο αλαθνξΫο) θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ πνιέηε παξΫρνληΪο ηνπ 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηηο παξαβΪζεηο ζηηο νπνέεο εκπιΫθεηαη. Γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ ππνζπζηάκαηνο, ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ νη 

θαηΪιιειεο δηαζπλδΫζεηο κε πθηζηΪκελα πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα ηεο ΔΛ.Α. ά 

θαη ηξέησλ θνξΫσλ (Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ΔΛΣΑ θ.ιπ.). Οη δηαζπλδΫζεηο πξνο ηξέηνπο ζα 

πξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν, σζηφζν ε ελζσκΪησζά ηνπ ζηελ 

Πιεξνθνξηαθά Τπνδνκά ησλ εκπιεθνκΫλσλ θνξΫσλ δελ απνηειεέ κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ 

θαη ελαπφθεηηαη ζηηο επηκΫξνπο Τπεξεζέεο ησλ ΦνξΫσλ λα αμηνπνηάζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα απηά. 

 

2.3.3.2.1 Καηηγοπίερ Χπηζηών 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ κε ηηο νπνέεο ζα ελεξγεέηαη επέ ηφπνπ βεβαέσζε ησλ παξαβΪζεσλ 

θαη θαηαρψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρεέσλ. 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη ππεχζπλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηάκαηνο κε ηα λΫα δεδνκΫλα πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηε θνξεηά 

ζπζθεπά, γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε πιεξνθνξέεο ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ ηάξεζε ηεο δηαδηθαζέαο ρξΫσζεο/απνρξΫσζεο 

ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηνπο αξκφδηνπο ρεηξηζηΫο ηνπο. 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ζηνηρεέσλ 

ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζην ζηαζκφ εξγαζέαο θαη γηα ηελ Ϋθδνζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ θαη αλαπαξαζηΪζεσλ ησλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. 
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2.3.3.2.2 Διεπαθέρ με άλλα ζςζηήμαηα/εθαπμογέρ ηηρ ΕΛ.Α. 

 Τπνζύζηεκα Πιεξνθόξεζεο ηνπ Πνιίηε 

o Παξνρά ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ 

 Τπνζύζηεκα Γεσγξαθηθήο Απεηθόληζεο ησλ ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ 

 Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ 

o χζηεκα εμνπζηνδνηάζεσλ ρξεζηψλ 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο 

o χζηεκα ξνάο εξγαζηψλ 

o χζηεκα απηφκαηεο πξσηνθφιιεζεο 

 

2.3.3.2.3 Καηαγπαθή ζηοισείυν ηποσαίυν παπαβάζευν 

Ζ θαηαγξαθά ησλ απαξαέηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηβνιά πνηλάο ηξνραέαο 

παξάβαζεο ζα γέλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβΪληνο κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθάο θνξεηάο 

ζπζθεπάο, εμνπιηζκΫλεο κε θαηΪιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Πξνο ηνχην ην 

ππνζχζηεκα ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηα αθφινπζα: 

 Γπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε θαη ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ζηηο 

ιεηηνπξγέεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππνζπζηάκαηνο. Θα πξΫπεη λα πινπνηεζεέ 

ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο ρξεζηψλ ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεέ ε θνξεηά 

ζπζθεπά θαη ε δηαρεέξηζά ηνπ ζα γέλεηαη ζηνπο ζηαζκνχο δηαρεέξηζεο 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ (2.3.3.2.4). 

 Γεκηνπξγέα λΫαο πξΪμεο βεβαέσζεο ηξνραέαο παξΪβαζεο θαη εηζαγσγά 

ζηνηρεέσλ κΫζσ ησλ απαξαέηεησλ ειεθηξνληθώλ θνξκώλ. Οη ειεθηξνληθΫο 

θφξκεο ζα πξΫπεη λα εέλαη εξγνλνκηθΫο ζηε ρξάζε, λα Ϋρνπλ γξάγνξε 

αληαπφθξηζε θαη ηα πεξηερφκελΪ ηνπο λα εέλαη επαλΪγλσζηα. Σν ζχζηεκα ζα 

πξΫπεη λα παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζπκπιάξσζεο νξηζκΫλσλ πεδέσλ 

ηεο θφξκαο φπσο: 

o ηνηρεέα αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο. 

o Ζκεξνκελέα, ψξα, γεσγξαθηθΫο ζπληεηαγκΫλεο. 

o ηνηρεέα ζπληΪθηε, δηαπηζηεπηάξηα. 

o Κσδηθφ αξηζκφ πξΪμεο βεβαέσζεο ηξνραέαο παξΪβαζεο. 

Σα ζηνηρεέα ηα νπνέα θαηαρσξνχληαη θαηΪ ηε δεκηνπξγέα λΫαο πξΪμεο 

βεβαέσζεο παξαβΪζεσλ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ζρεηηθά απφθαζε 

«Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο ησλ 

παξαβΪζεσλ…», ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 155, 4 Φεβξνπαξένπ 2004. 
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 Γηεπθόιπλζε ηεο θαηαρώξεζεο θαη απνθπγή ιαζώλ θαηΪ ηελ εηζαγσγά 

ζηνηρεέσλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ νρεκΪησλ, αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα 

αλαδάηεζεο ζε αξρεέν θπθινθνξνχλησλ νρεκΪησλ θαη κνηνπνδειΪησλ, ην 

νπνέν ζπληεξεέηαη ζε θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. Ζ θνξεηά 

ζπζθεπά δελ ζα θΪλεη ρξάζε ζχγρξνλεο (online) επηθνηλσλέαο κε ηελ 

θεληξηθά (απνκαθξπζκΫλε) βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α., παξΪ ην γεγνλφο φηη 

ζα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην πιηθφ ηεο ζπζθεπάο. πλεπψο ε 

αλαδάηεζε ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ελεκεξσκΫλν αληέγξαθν ησλ ελ ιφγσ 

αξρεέσλ, ην νπνέν ζα ιεηηνπξγεέ ζηε θνξεηά ζπζθεπά. Δθφζνλ (κε 

κειινληηθά δξΪζε) πξαγκαηνπνηεζεέ ε ρξάζε αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο (3G) 

ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα ε αλαδάηεζε λα 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαη online (απεπζεέαο πξφζβαζε ζηελ θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ) ρξεζηκνπνηψληαο αξρεέα ηδέαο κνξθάο (data structure) κε απηΪ 

ηεο ζπζθεπάο θαηΪ ηελ αζχγρξνλε (offline) ρξάζε ηεο. Κ 

 Δλεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο γηα απαζρνινύληα 

νρήκαηα αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα αλαδάηεζεο ζε αξρεέν απαζρνινχλησλ 

νρεκΪησλ θαη κνηνπνδειΪησλ, ην νπνέν ζπληεξεέηαη ζε θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. Ζ θνξεηά ζπζθεπά δελ ζα θΪλεη ρξάζε ζχγρξνλεο 

(online) επηθνηλσλέαο κε ηελ θεληξηθά (απνκαθξπζκΫλε) βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο 

ΔΛ.Α., παξΪ ην γεγνλφο φηη ζα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην πιηθφ 

ηεο ζπζθεπάο. πλεπψο ε αλαδάηεζε ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ελεκεξσκΫλν 

αληέγξαθν ησλ ελ ιφγσ αξρεέσλ, ην νπνέν ζα ιεηηνπξγεέ ζηε θνξεηά ζπζθεπά. 

Δθφζνλ (κε κειινληηθά δξΪζε) πξαγκαηνπνηεζεέ ε ρξάζε αζχξκαηεο 

επηθνηλσλέαο (3G) ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα ε 

αλαδάηεζε λα πξαγκαηνπνηεέηαη θαη online (απεπζεέαο πξφζβαζε ζηελ 

θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ) ρξεζηκνπνηψληαο αξρεέα ηδέαο κνξθάο (data 

structure) κε απηΪ ηεο ζπζθεπάο θαηΪ ηελ αζχγρξνλε (offline) ρξάζε ηεο. 

 

ΑλαιπηηθΪ, ηα αξρεέα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκα πξνο αλαδάηεζε 

ζηε ζπζθεπά εέλαη ηα παξαθΪησ: 

 

 Κπθινθνξνύληα Ορήκαηα 

ρεζηαθφο πέλαθαο 10 εθαη. εγγξαθψλ (Αξ. Κπθινθ – Δέδνο – ΜΪξθα – 

Υξψκα – Δπψλπκν – λνκα – Παηξψλπκν - Γ/λζε Καηνηθέαο - Ζκ.Έθδνζεο - 

Αθαέξεζε Πηλαθέδαο). 

Σα πεδέα ηνπ πέλαθα εέλαη ηχπνπ varchar2 θαη Boolean. 

Σα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα εέλαη ηδηνθηεζέαο ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη ν ζπγρξνληζκφο (ηνπ αληηγξΪθνπ πνπ ηεξεέηαη ζηηο βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α.) γέλεηαη κΫζσ απηφκαηεο δηαδηθαζέαο αληαιιαγάο 
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αξρεέσλ αιιαγψλ θαζεκεξηλΪ κε batch δηαδηθαζέαο (πεξέ ηηο 5000 

ελεκεξψζεηο εγγξαθψλ εκεξεζέσο). 

 Απαζρνινύληα Ορήκαηα 

ρεζηαθφο πέλαθαο 500.000 εγγξαθψλ (Αξ. Κπθινθνξέαο – Δέδνο – ΜΪξθα – 

Υξψκα – Ζκ. Έθδνζεο θιπ.). 

Σα πεδέα ηνπ πέλαθα εέλαη ηχπνπ varchar2. Σα columns ηνπ πέλαθα πνπ ζα 

θνξηψλεηαη ζηε θνξεηά ζπζθεπά εέλαη πεξέπνπ 6. 

Σα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα εέλαη ηδηνθηεζέαο ηνπ Τπ. Γεκνζέαο ΣΪμεο Καη 

Πξνζηαζέαο Σνπ Πνιέηε. 

Σα αξρεέα απηΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη θξππηνγξαθεκΫλα ζχκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθά 1.23 ηνπ πέλαθα ζπκκφξθσζεο 10. ηε ζπζθεπά ζα εέλαη 

απνζεθεπκΫλν ππνζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ δχν (2) βΪζεσλ δεδνκΫλσλ 

ά/θαη Ϋλσζε απηψλ. 

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζεέ δνθηκαζηηθά 

αζχξκαηε ζχλδεζε θαη κεηΪδνζε δεδνκΫλσλ κε ηα θεληξηθΪ ππνζπζηάκαηα 

ηνπ Ϋξγνπ απφ ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ ζπζθεπΫο. 

 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο πνιιαπιψλ παξαβΪζεσλ ζε κέα πξΪμε βεβαέσζεο. 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο ιήςεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ (x, y) (GPS ζπζθεπάο) 

θαη ζπζρΫηηζε κε ηελ ππφ επεμεξγαζέα παξΪβαζε ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο. 

 Απνζάθεπζε λΫαο πξΪμεο βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ (ηνπηθΪ ζηε 

θνξεηά ζπζθεπά). 

 Δπηθνηλσλέα κε θνξεηφ εθηππσηά γηα απνζηνιά εθηχπσζεο ηεο πξΪμεο 

βεβαέσζεο ζε δχν αληέηππα πξνο επέδνζε ηνπ ελφο ζηνλ παξαβΪηε θαη 

επηζηξνθά ηνπ Ϊιινπ σο απνδεηθηηθφ ζηελ ππεξεζέα. 

 Δπηθνηλσλέα κε θνξεηφ εθηππσηά γηα απνζηνιά εθηχπσζεο ηεο πξΪμεο 

βεβαέσζεο πξνο επέδνζε ζηνλ παξαβΪηε. Απαηηεέηαη ε ππνγξαθά ηνπ 

παξαβΪηε θαη ηνπ βεβαηνχληα, ψζηε λα κελ ακθηζβεηεζεέ ην γεγνλφο φηη ε 

πξΪμεο βεβαέσζεο επηδφζεθε. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

o Δθφζνλ δηεπζεηεζνχλ νη θαηΪιιειεο λνκηθΫο πξνυπνζΫζεηο, ζα πξΫπεη 

ε θνξεηά ζπζθεπά λα ππνζηεξέδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απνηχπσζεο ηεο 

ειεθηξνληθάο ππνγξαθάο (παξαβΪηε θαη βεβαηνχληα) ζηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπάο κε ρξάζε γξαθέδαο (stylus pen) θαη ηε ζπζρΫηηζε κε ηελ 

βεβαησζεέζα παξΪβαζε. ε απηά ηελ πεξέπησζε ζα εθηππψλεηαη Ϋλα 

αληέγξαθν ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο θαη ζα επηδέδεηαη ζηνλ παξαβΪηε. 
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o Θα πξΫπεη ελαιιαθηηθΪ λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο δχν 

αληηηχπσλ ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο, ζηα νπνέα ζα εηζΪγνληαη κε θπζηθφ 

ηξφπν νη ππνγξαθΫο παξαβΪηε θαη βεβαηνχληα (ρεηξηζηά). Σν Ϋλα 

απφθνκκα επηδέδεηαη ζηνλ παξαβΪηε θαη ην δεχηεξν θξαηεέηαη απφ ηνλ 

βεβαηνχληα ψζηε λα αξρεηνζεηεζεέ.  

 Ζ θνξεηά ζπζθεπά ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη κεραληζκνύο αζθάιεηαο-

θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ, νη νπνένη ζα απνηξΫπνπλ ηπρφλ πξνζπΪζεηεο 

πξφζβαζεο (ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο, θινπάο θιπ. ηεο ζπζθεπάο) ζηα 

επαέζζεηα δεδνκΫλα ηα νπνέα θΫξεη απφ κε εμνπζηνδνηεκΫλνπο ρξάζηεο, 

θαζψο θαη λα δηαζθαιέδεη φηη ν ρεηξηζηάο ηεο ζπζθεπάο δελ ζα κπνξεέ λα Ϋρεη 

πξφζβαζε (θπζηθά ά / θαη ειεθηξνληθά) ζηα ζηνηρεέα ησλ πξΪμεσλ βεβαέσζεο 

ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ κεηΪ ηελ θαηαγξαθά θαη νινθιάξσζε ηεο εθηχπσζεο 

απηάο. 

 

2.3.3.2.4 ηαθμόρ ζςγσπονιζμού δεδομένυν και διασείπιζηρ θοπηηήρ 

ζςζκεςήρ 

ΚαηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ ππεχζπλνπ ρεηξηζηά ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο, πνπ βεβαέσζε 

κηα ζεηξΪ ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ, ζηελ Ϋδξα ηνπ (Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα), ζα 

αθνινπζείηαη δηαδηθαζία ππνδνρήο-δηαρείξηζεο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ζε 

ζηαζκό δηαρείξηζεο εμνπιηζκΫλν κε θαηΪιιειν πιηθφ θαη ινγηζκφ γηα ηελ εθηΫιεζε, 

ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ησλ αθφινπζσλ εξγαζηψλ: 

 

 Αλαγλώξηζε ηεο ζπζθεπάο θαη ηνπ ππεχζπλνπ ρεηξηζηά απηάο.  

 Απνρξέσζε ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο απφ ηνλ ππεχζπλν ρεηξηζηά ηεο (εθφζνλ 

νινθιεξψζεθε ε βΪξδηα εξγαζέαο ηνπ). 

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ζηαζκνύ ζπγρξνληζκνύ δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο 

θνξεηήο ζπζθεπήο κε ηα ζηνηρεέα ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ, ηα νπνέα άδε 

θαηαρσξάζεθαλ θαη απνζεθεχηεθαλ ζηε θνξεηά ζπζθεπά ζηνλ ηφπν ηνπ 

ζπκβΪληνο. Σα ζηνηρεέα ησλ βεβαησζΫλησλ παξαβΪζεσλ ζα πξΫπεη λα εέλαη 

δηαζΫζηκα ζηελ εθαξκνγά δηαρεέξηζεο ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ 

(2.3.3.2.5) ακΫζσο κεηΪ ηνλ ζπγρξνληζκφ. 

 Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε (εθφζνλ απαηηεέηαη) ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, σο 

πξνο ηηο κεηαβνιΫο ησλ αξρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (απαζρνινχληα 

νράκαηα) ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκΪησλ, αληέγξαθα ησλ νπνέσλ ζα ππΪξρνπλ 

ζηηο θνξεηΫο ζπζθεπΫο. Οη κεηαβνιΫο απηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκεο 

ζηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ ππνδνράο ηεο ζπζθεπάο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

θαζπζηεξάζεηο θαη ε αλΪγθε επηθνηλσλέαο κε ηα θεληξηθΪ ζπζηάκαηα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ε επηθνηλσλέα θαη ε ελεκΫξσζε ησλ ζηαζκψλ ππνδνράο ζα πξΫπεη 
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λα γέλεηαη ζε πεξηφδνπο ρακεινχ θφξηνπ εξγαζέαο (θαζεκεξηλΪ θαηΪ ηηο 

λπρηεξηλΫο ψξεο). 

 Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε (φπνηε απαηηεέηαη) ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, σο πξνο 

ηηο κεηαβνιΫο ησλ αξρείσλ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ ηνπο. Οη κεηαβνιΫο 

απηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκεο ζηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ ππνδνράο ηεο 

ζπζθεπάο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξάζεηο ζε απηφ ην ρξνληθφ 

ζεκεέν πνπ ζα πξνθαινχζε ε απεπζεέαο επηθνηλσλέα κε ηα θεληξηθΪ 

ζπζηάκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε επηθνηλσλέα θαη ε ελεκΫξσζε ησλ ζηαζκψλ 

ππνδνράο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη ζε πεξηφδνπο ρακεινχ θφξηνπ εξγαζέαο (θαηΪ 

ηηο λπρηεξηλΫο ψξεο). 

 ΚαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο λΫαο βΪξδηαο ζα πξΫπεη λα αθνινπζεζεέ ε δηαδηθαζέα 

ρξέσζεο ηεο ζπζθεπάο ζε εμνπζηνδνηεκΫλν ρεηξηζηά απφ ηνλ δηαρεηξηζηά ηνπ 

ζηαζκνχ ππνδνράο κΫζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο ρξεζηψλ. 

 

2.3.3.2.5 Διασείπιζη ζηοισείυν ηποσαίαρ παπάβαζηρ 

Με ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ελεκΫξσζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο βΪζεσλ 

δεδνκΫλσλ κε ηα λΫα ζηνηρεέα ππφζεζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηα ελ ιφγσ ζηνηρεέα 

εέλαη δηαζΫζηκα πξνο δηαρείξηζε-επεμεξγαζία ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ηεο 

αξκφδηαο Αζηπλνκηθάο Τπεξεζέαο. Ζ δηαρεέξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ ζα γέλεηαη κΫζσ δηθηπαθάο (web) εθαξκνγάο, ε νπνέα ζα ιεηηνπξγεέ 

εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) ηεο ΔΛ.Α. θαη ε νπνέα ζα πξΫπεη λα 

ππνζηεξέδεη ηα αθφινπζα: 

 

 Γπλαηφηεηα ηαπηνπνέεζεο ρξάζηε θαη ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηηο 

ιεηηνπξγέεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππνζπζηάκαηνο αμηνπνηψληαο ην ππΪξρνλ 

ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Police on Line. 

 ΚΪζε πξΪμε βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζπλδΫεηαη κε κνλαδηθφ θσδηθφ 

αξηζκφ (δέδεηαη θαηΪ ηε βεβαέσζε ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβΪληνο), ην νπνέν 

ρξεζηκνπνηεέηαη σο αλαγλσξηζηηθφ ηεο γηα ζπζρεηέζεηο κε ινηπΫο νληφηεηεο 

θαη ππνζπζηάκαηα. 

 Τπνζηάξημε ησλ απαξαέηεησλ ξνώλ εξγαζίαο (workflows) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ: 

o Ο Γηνηθεηάο ζα πξΫπεη λα κπνξεέ λα παξαθνινπζεί ηηο θαηαρσξεζείζεο 

πξάμεηο βεβαίσζεο, λα αλαζέηεη ελέξγεηεο ζε Ϊιινπο ρεηξηζηΫο ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο απηώλ κε δηάθνξα 

θξηηήξηα θαη αλΪινγα κε ηελ ηξέρνπζά ηνπο θαηάζηαζε (status): 
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 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζηηο νπνέεο, 

θαηφπηλ (απηφκαηνπ) ειΫγρνπ νξζφηεηαο πξνθχπηνπλ ζθΪικαηα. 

  Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ κε αθαηξεζΫληα 

ζηνηρεέα (Ϊδεηα θπθινθνξέαο, Ϊδεηα νδάγεζεο, πηλαθέδεο). Θα πξΫπεη 

λα εέλαη δπλαηά ε εμαγσγά αλαθνξΪο Αθαηξεζέλησλ ηνηρείσλ, θαηΪ 

ηα πξφηππα ηνπ πθηζηΪκελνπ Βηβιένπ ΑθαηξεζΫλησλ ηνηρεέσλ. 

 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ κε αθαηξεζΫληα 

ζηνηρεέα ζηα νπνέα δελ Ϋρεη γέλεη αθαέξεζε (δελ ηα θΫξεη ν νδεγφο 

θαηΪ ηε βεβαέσζε ηεο παξΪβαζεο). ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξΫπεη 

ν Γηνηθεηάο λα αλαζΫηεη ζε αξκφδην ρεηξηζηά ηελ Ϋθδνζε Απφθαζεο 

Αθαέξεζεο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα απνζηαιεέ ζηνλ ππεχζπλν παξαβΪηε. 

Ο Γηνηθεηάο ππνγξΪθεη ηελ Απφθαζε Αθαέξεζεο. ΔΪλ απαηηεέηαη 

γέλεηαη πξνψζεζε ηεο απφθαζεο ζην Αζηπλνκηθφ Σκάκα θαηνηθέαο 

ηνπ παξαβΪηε. Ζ πξνψζεζε ηεο απφθαζεο ζην Αζηπλνκηθφ Σκάκα 

ηνπ παξαβΪηε πξαγκαηνπνηεέηαη: 

- Με απνζηνιά εγγξΪθνπ πξνο ην Αζηπλνκηθφ Σκάκα κΫζσ ηεο 

εθαξκνγάο αιιεινγξαθέαο ηνπ Police on Line. 

- Με θαηΪιιειε ελΫξγεηα κεηαβέβαζεο επζχλεο πξνο ην Αζηπλνκηθφ 

Σκάκα εληφο ηεο ξνάο εξγαζέαο (workflow) 

 

 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ νη νπνέεο 

βξέζθνληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξένπ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, Ϊζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Ϋλζηαζεο απφ ηνλ παξαβΪηε. Ο Γηνηθεηάο θξέλεη 

ην βΪζηκν ηεο Ϋλζηαζεο θαη απνξξέπηεη ά δΫρεηαη απηά, θΪλνληαο ηηο 

αληέζηνηρεο ελΫξγεηεο γηα αθχξσζε ά κε ηεο παξΪβαζεο. Ο Γηνηθεηάο 

κπνξεέ λα ηξνπνπνηάζεη ηπρφλ βεβαησζεέζα παξΪβαζε ζηεξηδφκελνο 

ζε βΪζηκν αηηηνινγηθφ (Ϋλζηαζε) φπσο ζα θαζνξηζηεέ ζηε κειΫηε 

εθαξκνγάο. 

 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ, νη νπνέεο Ϋρνπλ 

μεπεξΪζεη ην ρξνληθφ φξην ρσξέο λα επηβιεζνχλ ελζηΪζεηο. Ο 

Γηνηθεηάο θΪλεη πξΪμε επηθχξσζεο επηβιεζεέζαο πνηλάο πξνζηέκνπ. 

 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη 

βεβαησζεί παξάβαζε κε ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

ΣΫηνηεο πξΪμεηο βεβαέσζεο εέλαη απηΫο νη νπνέεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηερληθΪ κΫζα (ςεθηαθΪ ά αλαινγηθΪ ξαληΪξ ηαρχηεηαο). ε απηΫο ηηο 

πεξηπηψζεηο, απαηηεέηαη αλαδάηεζε ηνπ ηδηνθηάηε ηνπ νράκαηνο θαη 

επέδνζε ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο ζηνλ έδην ζηε δηεχζπλζε θαηνηθέαο ηνπ. 

Ο Γηνηθεηάο αλαζΫηεη ηε επζχλε ηεο θιάηεπζεο ζε αξκφδην ρεηξηζηά. 

ΔΪλ απαηηεέηαη γέλεηαη πξνψζεζε ηεο θιάηεπζεο ζην Αζηπλνκηθφ 
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Σκάκα θαηνηθέαο ηνπ παξαβΪηε. Ζ πξνψζεζε ησλ πξΪμεσλ βεβαέσζεο 

ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζην Αζηπλνκηθφ Σκάκα ηνπ παξαβΪηε 

πξαγκαηνπνηεέηαη:  

- Με απνζηνιά εγγξΪθνπ πξνο ην Αζηπλνκηθφ Σκάκα κΫζσ ηεο 

εθαξκνγάο αιιεινγξαθέαο ηνπ Police on Line. 

- Με θαηΪιιειε ελΫξγεηα κεηαβέβαζεο επζχλεο πξνο ην Αζηπλνκηθφ 

Σκάκα εληφο ηεο ξνάο εξγαζέαο (workflow) 

 

 Πξνβνιά πξΪμεσλ βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ νη νπνέεο Ϋρνπλ 

πξνθχςεη απφ πξνψζεζε Ϊιιεο Αζηπλνκηθάο Τπεξεζέαο (π.ρ. 

πξνψζεζε πξΪμεο βεβαέσζεο πξνο επέδνζε ζε παξαβΪηε κε 

δηεχζπλζε θαηνηθέαο ζηελ πεξηνρά επζχλεο ηεο Τπεξεζέαο). Απφ ηνλ 

Γηνηθεηά ηεξεέηαη ε ξνά εξγαζηψλ (workflow) πνπ πξνβιΫπεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ελζηΪζεσλ, κε ηε δηαθνξΪ φηη ηα αηηάκαηα 

ελζηΪζεσλ ζα πξΫπεη λα πξνσζεζνχλ ζηελ Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα 

βεβαέσζεο. Ο Γηνηθεηάο ηεο Τπεξεζέαο βεβαέσζεο θξέλεη ην βΪζηκν 

ηεο Ϋλζηαζεο θαη πξνσζεέ ηελ απΪληεζε ζηελ νηθεέα Αζηπλνκηθά 

Τπεξεζέα ηνπ παξαβΪηε πξνο επέδνζε. Ζ επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γέλεηαη: 

- Με απνζηνιά εγγξΪθσλ κΫζσ ηεο εθαξκνγάο αιιεινγξαθέαο 

ηνπ Police on Line. 

- Με θαηΪιιειε ελΫξγεηα κεηαβέβαζεο επζχλεο πξνο ηελ 

αξκφδηα αζηπλνκηθά Τπεξεζέα εληφο ηεο ξνάο εξγαζέαο 

(workflow). 

 

o ηηο πεξηπηψζεηο παξαβΪζεσλ κε κΫηξεζε επηπΫδσλ αιθνφι ζα πξΫπεη λα 

ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα ζΪξσζεο (scan) ηεο Ϋληππεο 

αιθννινκΫηξεζεο θαη ειεθηξνληθάο επηζχλαςεο ζηελ πξΪμε βεβαέσζεο, 

ηνπ ςεθηαθνχ αξρεένπ πνπ πξνθχπηεη. Ζ δηαδηθαζέα απηά ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη ζηα αξκφδηα Σκάκαηα ηεο ΔΛ.Α. κε ρξάζε ηνπ 

ππΪξρνληνο εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζέαο. 

o Δθφζνλ ε πξΪμε βεβαέσζεο Ϋρεη πξνσζεζεέ ζε Αζηπλνκηθφ Σκάκα ηεο 

νηθεέαο ηνπ παξαβΪηε ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη αληέζηνηρε 

παξαθνινχζεζε ησλ ξνψλ εξγαζέαο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζηά 

ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο θαη αλΪινγνπ ξφινπ ζηελ εθαξκνγά. 

o Θα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε θαηαγξαθά θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

αθαηξεζέλησλ ζηνηρείσλ (Ϊδεηαο θπθινθνξέαο, Ϊδεηαο νδάγεζεο, 

πηλαθέδαο), ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε αλαδάηεζε ηνπο. Θα πξΫπεη επέζεο λα 
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ππΪξρνπλ θαη θαηΪιιειεο εηδνπνηάζεηο γηα παξΫιεπζε εκεξψλ πνηλάο θαη 

απφδνζε ησλ αθαηξεζΫλησλ ζηνηρεέσλ κε ζχληαμε Έθζεζεο Απόδνζεο. 

Σα αθαηξεζΫληα ζηνηρεέα απνδέδνληαη απφ ηνλ παξαβΪηε ζην νηθεέν 

Αζηπλνκηθφ Σκάκα, εθφζνλ ν παξαβΪηεο δελ ηα θΫξεη καδέ ηνπ θαηΪ ηε 

βεβαέσζε ηεο παξΪβαζεο 

o Να ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκΫξσζεο ηνπ αξρεένπ ησλ πξΪμεσλ 

βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ θΪζε Αζηπλνκηθάο Τπεξεζέαο κε ιάςε 

πιεξνθφξεζεο απφ αξκφδηεο ππεξεζέεο, ζρεηηθΪ κε ηηο πξΪμεηο βεβαέσζεο 

ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη θαηαβιεζεέ ην ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν απφ ηνπο παξαβΪηεο. ΑλΪινγα κε ηηο ππνδνκΫο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξΫσλ θαη ηηο απαξαέηεηεο δηκεξεέο δηεπζεηάζεηο, ζα 

πξΫπεη ε ππνδνρά ησλ ζηνηρεέσλ λα πινπνηεέηαη κε Ϋλα απφ ηνπο 

αθφινπζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: 

 ΑπηνκαηνπνηεκΫλε ιάςε ςεθηαθνχ αξρεένπ κε ρξάζε 

θαηΪιιειεο δηαζχλδεζεο (ηχπνπ ftp), κε αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ. Καηφπηλ απηνχ, ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζπζρΫηηζεο θαη ελεκΫξσζεο ησλ πξΪμεσλ 

βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ. 

 Καηαρψξεζε ελεκΫξσζεο πιεξσκάο ηξνραέαο παξΪβαζεο ζε 

θαηΪιιειε θφξκα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

θαη ΦνξΫσλ. ηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ 

θαηΪιιειε πιαηθφξκα εμππεξΫηεζεο θνξΫσλ. 

 Γεκηνπξγέα θαηΪιιεινπ web service ην νπνέν κε θαηΪιιειε 

θιάζε απφ ηνλ θνξΫα ζα κπνξεέ κε ζχγρξνλε (online) 

επηθνηλσλέα, λα ζπζρεηέδεη θαη λα ελεκεξψλεη ηελ πξΪμε 

βεβαέσζεο, γηα ηελ νπνέα θαηαβιάζεθε ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

(αμηνπνέεζε ππνδνκάο ΤΕΔΤΞΗ). 

Σα ιακβαλφκελα ζηνηρεέα ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηε θΪζε ηεο 

αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο. 

o Γηα νξηζκΫλε θαηεγνξέα παξαβΪζεσλ (ζα θαζνξηζηεέ ζηε θΪζε αλΪιπζεο 

θαη κειΫηεο εθαξκνγάο) ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ελεκΫξσζεο ησλ αξκφδησλ Γάκσλ, γηα ηηο πξΪμεηο βεβαέσζεο ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ ησλ νπνέσλ ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκφ δελ θαηαβιάζεθε. 

ΑλΪινγα κε ηηο ππνδνκΫο ησλ ελ ιφγσ θνξΫσλ θαη ηηο απαξαέηεηεο 

δηκεξεέο δηεπζεηάζεηο, ζα πξΫπεη ε ππνδνρά ησλ ζηνηρεέσλ λα πινπνηεέηαη 

κε Ϋλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: 

 ΑπηνκαηνπνηεκΫλε απνζηνιά ςεθηαθνχ αξρεένπ κε ρξάζε 

θαηΪιιειεο δηαζχλδεζεο (ηχπνπ ftp), κε αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ. 
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 Καηαρψξεζε ελεκΫξσζεο πιεξσκάο ηξνραέαο παξΪβαζεο ζε 

θαηΪιιειε θφξκα ηνπ Τπνζπζηάκαηνο Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

θαη ΦνξΫσλ. ηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ 

θαηΪιιειε πιαηθφξκα εμππεξΫηεζεο θνξΫσλ. 

 Με θιάζε θαηΪιιεινπ web service ηνπ θνξΫα (Γάκνο) ζα κπνξεέ 

κε ζχγρξνλε (online) επηθνηλσλέα λα απνζηΫιιεη αξρεέν πξΪμεσλ 

βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ (αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ). 

Σα απνζηειιφκελα ζηνηρεέα ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηε θΪζε ηεο 

αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο. 

o Γηα νξηζκΫλε θαηεγνξέα παξαβΪζεσλ (ζα θαζνξηζηεέ ζηε θΪζε αλΪιπζεο 

θαη κειΫηεο εθαξκνγάο) ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ελεκΫξσζεο ησλ αξκφδησλ ΓΟΤ γηα ηηο πξΪμεηο βεβαέσζεο ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ γηα ηηο νπνέεο αλαιακβΪλνπλ ηελ εέζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

πξνζηέκνπ. ΑλΪινγα κε ηηο ππνδνκΫο ησλ ελ ιφγσ θνξΫσλ θαη ηηο 

απαξαέηεηεο δηκεξεέο δηεπζεηάζεηο, ζα πξΫπεη ε ππνδνρά ησλ ζηνηρεέσλ λα 

πινπνηεέηαη κε ηνπο αθφινπζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: 

 Απνζηνιά ζε Ϋληππε κνξθά. 

 ΑπηνκαηνπνηεκΫλε απνζηνιά ςεθηαθνχ αξρεένπ κε ρξάζε 

θαηΪιιειεο δηαζχλδεζεο (ηχπνπ ftp), κε αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ. 

 Με ελεκΫξσζε ησλ θνξΫσλ κΫζσ ηνπ Τπνζπζηάκαηνο 

Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ θαη ΦνξΫσλ. Θα πξΫπεη λα ππΪξρεη ε 

δπλαηφηεηα ιάςεο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε δηΪθνξα 

formats. ηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη ν ΑλΪδνρνο λα 

πινπνηάζεη ζρεηηθά πιαηθφξκα ελεκΫξσζεο θνξΫσλ. 

 Με θιάζε θαηΪιιεινπ web service ηνπ θνξΫα (ΓΟΤ) ζα κπνξεέ 

κε ζχγρξνλε (online) επηθνηλσλέα λα απνζηΫιιεη αξρεέν πξΪμεσλ 

βεβαέσζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ (αμηνπνέεζε ππνδνκάο 

ΤΕΔΤΞΗ). Σν web service ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν, σζηφζν ε ελζσκΪησζά ηνπ ζηελ Πιεξνθνξηαθά 

Τπνδνκά ησλ εκπιεθνκΫλσλ θνξΫσλ δελ απνηειεέ κΫξνο ηνπ 

Ϋξγνπ θαη ελαπφθεηηαη ζηηο επηκΫξνπο Τπεξεζέεο ησλ ΦνξΫσλ λα 

αμηνπνηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηά. 

Σα απνζηειιφκελα ζηνηρεέα ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηε θΪζε ηεο 

αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο.  

o Σν Ϋξγν ηνπ Γηνηθεηά θαη ησλ ππνινέπσλ ρεηξηζηψλ, ζα πξΫπεη λα 

δηεπθνιχλεηαη κε ηελ παξαγσγά αλαθνξψλ (εθηππψζηκσλ) νη νπνέεο ζα 

πεξηγξΪθνπλ ζπλνπηηθΪ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ησλ επεμεξγαδφκελσλ 
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ζηνηρεέσλ, θαζψο θαη αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα γηα κηα επηιεγκΫλε πξΪμε 

βεβαέσζεο. Ζ εμαγσγά ησλ αλαθνξψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηά θαηφπηλ 

αλαδάηεζεο κε θξηηάξηα (εκεξνκελέα, πεξηνρά, εέδνο θιπ), π.ρ.: 

 Αλαθνξά Αλάιπζεο Παξαβάζεσλ/Γξαζηεξηόηεηαο, κε ζηνηρεέα 

γηα ηηο βεβαησκΫλεο παξαβΪζεηο, αλΪ βΪξδηα, γηα θΪζε αζηπλνκηθφ 

ππΪιιειν πνπ βεβαηψλεη παξαβΪζεηο (κε θνξεηά ζπζθεπά ά 

ρεηξφγξαθα). 

 Αλαθνξά Παξαβάζεσλ, κε ζηνηρεέα φισλ ησλ βεβαησκΫλσλ 

παξαβΪζεσλ νη νπνέεο εέλαη νξζΫο θαη Ϋρεη ειΫγμεη θαη ν 

Γηνηθεηάο. 

ΔπηπιΫνλ ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα παξαγσγάο 

λΫσλ αλαθνξψλ (reports) απφ ηελ Τπεξεζέα κε ρξάζε ππνζπζηάκαηνο 

ζηαηηζηηθάο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ θαη παξαγσγάο αλαθνξψλ (report 

generator). 

 Θα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε ηάξεζε θαη δηαρεέξηζε αξρεένπ βαζκψλ πνηλάο 

ηνπ πζηάκαηνο ΔιΫγρνπ πκπεξηθνξΪο Οδεγψλ (ΔΟ) γηα ηα 

θπθινθνξνχληα νράκαηα θαη κνηνπνδάιαηα. Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη νη 

Ϊδεηεο νδάγεζεο ησλ κνηνπνδειΪησλ θαη ζπλεπψο ε αθαέξεζά ηνπο απφ ηνπο 

παξαβΪηεο κΫζσ ηνπ ΔΟ δηελεξγεέηαη απφ ηελ ΔΛ.Α., ελψ νη Ϊδεηεο 

νδάγεζεο ησλ ππνινέπσλ νρεκΪησλ εθδέδνληαη απφ ην Τπνπξγεέν 

ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην 

νπνέν εέλαη αξκφδην γηα ηελ αθαέξεζά ηνπο απφ ηνπο παξαβΪηεο κΫζσ ΔΟ. 

ΜειινληηθΪ πξνβιΫπεηαη ε αλΪζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο Ϋθδνζεο φισλ ησλ 

αδεηψλ νδάγεζεο απφ ην Τπ. ΑΝ.ΑΝΣ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. Γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ 

παξαπΪλσ ζθνπψλ ζα πξΫπεη:  

o ΚαηΪ ηελ εηζαγσγά κηαο πξΪμεο βεβαέσζεο ζηελ εθαξκνγά Γηαρεέξηζεο 

ηνηρεέσλ ΠαξαβΪζεσλ λα Ϋρνπλ άδε θαηαγξαθεέ νη βαζκνέ πνηλάο. 

 Θα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ βαζκψλ πνηλάο 

πνπ αθνξνχλ Ϊδεηεο νδάγεζεο ηνπ Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεέηαη απνζηνιά απηψλ θαη ελεκΫξσζε ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγεένπ γηα ηάξεζε δηαδηθαζηψλ ΔΟ: 

- Θα πξΫπεη λα εέλαη εθηθηά ε εμαγσγά (πεξηνδηθΪ) ςεθηαθνχ 

αξρεένπ κε ζπγθεθξηκΫλε γξακκνγξΪθεζε, απφ 

εμνπζηνδνηεκΫλν ρεηξηζηά, ην νπνέν ζα απνζηΫιιεηαη κΫζσ 

ππΪξρνπζαο επηθνηλσληαθάο ππνδνκάο (ηχπνπ ftp), 

αμηνπνηψληαο ηελ ππνδνκά ηνπ ΤΕΔΤΞΗ. 

- Θα πξΫπεη λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα θιάζεο ππεξεζέαο (web 

service) ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
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Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (εθφζνλ πινπνηεζεέ), 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχγρξνλε (online) ελεκΫξσζε ηνπ ελ 

ιφγσ Τπνπξγεένπ σο πξνο ηνπο βαζκνχο πνηλάο κηαο πξΪμεο 

βεβαέσζεο. 

 Θα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ βαζκψλ πνηλάο 

πνπ αθνξνχλ Ϊδεηεο νδάγεζεο κνηνπνδειΪησλ θαη ε δηαρεέξηζά 

ηνπο, ψζηε: 

- Να ππΪξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγάο ησλ θαλφλσλ ηνπ ΔΟ 

κνηνπνδειΪησλ, νη νπνένη αθνξνχλ ηηο θπξψζεηο 

(πξνεηδνπνέεζε, αθαέξεζε) πνπ επηβΪιινληαη ζηνπο παξαβΪηεο 

αλΪινγα κε ηνπο ζπγθεληξσζΫληεο βαζκνχο πνηλάο. 

- Ζ εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ ζα παξαθνινπζεέηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκΫλνπο ρξάζηεο ζε θεληξηθά Αζηπλνκηθά 

Τπεξεζέα ηεο Σξνραέαο (Γηεχζπλζε Σξνραέαο / Αξρεγεέν 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο). 

- Θα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηΪιιειεο εηδνπνηάζεηο γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζε ησλ θπξψζεσλ. 

- Θα πξΫπεη λα πξνβΪιινληαη νη θαηΪιιειεο εθηππψζηκεο 

αλαθνξΫο: 

i. Αλαιπηηθά δξαζηεξηφηεηα παξαβΪηε σο πξνο ηνπο 

βαζκνχο πνηλάο 

ii. Δπηβαιιφκελνη βαζκνέ πνηλάο ζε νξηζκΫλν ρξνληθφ 

δηΪζηεκα θαη νξηζκΫλε Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα 

iii. Έληππν Απφθαζεο Αθαέξεζεο Γηπιψκαηνο ά 

Πξνεηδνπνέεζεο. Σν Ϋληππν ζα πξΫπεη κΫζα απφ 

θαηΪιιειε ξνά εξγαζέαο (workflow) λα δηαβηβΪδεηαη 

απφ ηελ θεληξηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο (Γηεχζπλζε 

Σξνραέαο Αξρεγεέν Διιεληθάο Αζηπλνκέαο) ζην 

Αζηπλνκηθφ Σκάκα ηεο θαηνηθέαο ηνπ παξαβΪηε. 

o Ζ νξζά δηαρεέξηζε ησλ βαζκψλ πνηλάο ΔΟ θαη ε παξνρά νξζψλ 

ζηνηρεέσλ ζηνλ πνιέηε πξνυπνζΫηεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηφζν 

ζην αξρεέν αδεηψλ νδάγεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, φζν θαη ζην 

αξρεέν ησλ αδεηψλ νδάγεζεο κνηνπνδειΪησλ ηεο ΔΛ.Α.. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ: 

 Θα πξΫπεη λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα θιάζεο ππεξεζέαο (web 

service) ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (εθφζνλ πινπνηεζεέ), ην 
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νπνέν ζα επηηξΫπεη ηελ αλαδάηεζε ζπγθεθξηκΫλεο Ϊδεηαο 

νδάγεζεο κε ηελ νπνέα ζα ζπζρεηέδνληαη νη βαζκνέ πνηλάο κηαο 

παξΪβαζεο. ΔλαιιαθηηθΪ, εθφζνλ παξαρσξεζεέ απφ ην 

Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αληέγξαθν αξρεένπ αδεηψλ νδάγεζεο (ην 

νπνέν ζα ηεξεέηαη ζηελ θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α.) λα 

εέλαη εθηθηά ε πξναλαθεξζεέζα ζπζρΫηηζε. 

 Θα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ κεραλνγξαθηθφ ζρεζηαθφ αξρεέν 

αδεηψλ νδάγεζεο κνηνπνδειΪησλ (ζηελ θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α.) ζε αληηθαηΪζηαζε ππΪξρνληνο 

ρεηξνγξαθηθνχ, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε αλαδάηεζε ζπγθεθξηκΫλεο 

Ϊδεηαο νδάγεζεο κνηνπνδειΪηνπ κε ηελ νπνέα ζα ζπζρεηέδνληαη 

νη βαζκνέ πνηλάο κηαο παξΪβαζεο. Σν αξρεέν ζα πξΫπεη λα 

ελεκεξψλεηαη κΫζα απφ ηηο ξνΫο εξγαζέαο (workflows) ηνπ 

πθηζηΪκελνπ ππνζπζηάκαηνο «Γηνηθεηηθάο ΔμππεξΫηεζεο ηνπ 

Πνιέηε» ηνπ ππνΫξγνπ Police on Line 4. ΜΫζσ ηεο «Γηνηθεηηθάο 

ΔμππεξΫηεζεο ηνπ Πνιέηε», ζα θαηαηέζεηαη αέηεζε λΫαο Ϊδεηαο 

νδάγεζεο κνηνπνδειΪηνπ ά κεηαβνιάο κηαο πθηζηΪκελεο θαη 

θαηΪ ηελ εμΫιημε ηεο ξνάο εξγαζέαο (workflow) ζα πξΫπεη λα 

θιεζεέ θαηΪιιειε ππεξεζέα (web service) ελεκΫξσζεο ηνπ 

αξρεένπ αδεηψλ νδάγεζεο κνηνπνδειΪησλ. Ζ ππεξεζέα (web 

service) ζα θαζνξηζηεέ αλαιπηηθΪ ζηε θΪζε ηεο αλΪιπζεο θαη 

κειΫηεο εθαξκνγάο. 

o ε πεξέπησζε αιιαγάο ηνπ ηξφπνπ Ϋθδνζεο αδεηψλ νδάγεζεο, ζα πξΫπεη 

λα αλαπξνζαξκνζηνχλ νη ζρεηηθΫο δηαδηθαζέεο. 

 

 Θα πξΫπεη λα παξΫρεηαη απφ ην ππνζχζηεκα ε δπλαηφηεηα αλαιπηηθψλ 

αλαδεηάζεσλ ζηα θΪησζη αξρεέα, κε ζθνπφ ηπρφλ ειΫγρνπο θαη 

δηαζηαπξψζεηο ζηνηρεέσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα δηεθπεξαέσζεο κηαο πξΪμεο 

βεβαέσζεο ηξνραέαο παξΪβαζεο: 

o Άδεηεο νδάγεζεο Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ αλαδάηεζε κε θξηηάξηα 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο Ϊδεηαο νδάγεζεο, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ θιπ.) ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκε ζε πεξέπησζε πινπνέεζεο 

θαηΪιιειεο δηαζχλδεζεο (βι. πεξηγξαθά δηαρεέξηζεο βαζκψλ πνηλάο 

ΔΟ, Ϊδεηεο νδάγεζεο Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ). 

o Άδεηεο νδάγεζεο κνηνπνδειΪησλ. Ζ αλαδάηεζε κε θξηηάξηα 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο Ϊδεηαο νδάγεζεο, θιπ.) ζα πξΫπεη λα εέλαη 

δηαζΫζηκε ζην λΫν κεραλνγξαθεκΫλν αξρεέν αδεηψλ νδάγεζεο 
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κνηνπνδειΪησλ ζηελ θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. (βι. 

πεξηγξαθά δηαρεέξηζεο βαζκψλ πνηλάο ΔΟ, Ϊδεηεο νδάγεζεο 

κνηνπνδειΪησλ). 

o Άδεηεο θπθινθνξέαο Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ αλαδάηεζε κε θξηηάξηα 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο θπθινθνξέαο, αξηζκφο πιαηζένπ, ζηνηρεέα 

ηδηνθηάηε θηι) ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκε ζε πθηζηΪκελν 

κεραλνγξαθεκΫλν αξρεέν αδεηψλ θπθινθνξέαο ζηελ θεληξηθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. (ην αξρεέν εέλαη ελεκεξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ 

Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ). 

o Άδεηεο θπθινθνξέαο κνηνπνδειΪησλ. Ζ αλαδάηεζε κε θξηηάξηα 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο θπθινθνξέαο, αξηζκφο πιαηζένπ, ζηνηρεέα 

ηδηνθηάηε θιπ.) ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκε ζε πθηζηΪκελν 

κεραλνγξαθεκΫλν αξρεέν αδεηψλ θπθινθνξέαο κνηνπνδειΪησλ ζηελ 

θεληξηθά βΪζε δεδνκΫλσλ ηεο ΔΛ.Α. Θα πξΫπεη λα αλαζρεδηαζηεέ ν 

ηξφπνο ελεκΫξσζεο ηνπ ππΪξρνληνο αξρεένπ κε αμηνπνέεζε ησλ ξνψλ 

εξγαζέαο (workflows) ηνπ πθηζηΪκελνπ ππνζπζηάκαηνο «Γηνηθεηηθάο 

ΔμππεξΫηεζεο ηνπ Πνιέηε» ηνπ ππνΫξγνπ Police on Line 4. ΜΫζσ ηεο 

«Γηνηθεηηθάο ΔμππεξΫηεζεο ηνπ Πνιέηε» ζα θαηαηέζεηαη αέηεζε λΫαο 

Ϊδεηαο θπθινθνξέαο κνηνπνδειΪηνπ ά κεηαβνιάο κηαο πθηζηΪκελεο θαη 

θαηΪ ηελ εμΫιημε ηεο ξνάο εξγαζέαο (workflow) ζα πξΫπεη λα θιεζεέ 

θαηΪιιειε ππεξεζέα (web service) ελεκΫξσζεο ηνπ αξρεένπ αδεηψλ 

θπθινθνξέαο κνηνπνδειΪησλ. Ζ ππεξεζέα (web service) ζα θαζνξηζηεέ 

αλαιπηηθΪ ζηε θΪζε ηεο αλΪιπζεο θαη κειΫηεο εθαξκνγάο. 

o ΔηδηθΫο Ϊδεηεο νδεγψλ ηαμέ θαη ΠηζηνπνηεηηθΪ κεηαθνξψλ επηθέλδπλσλ 

εκπνξεπκΪησλ (ADR). Δθφζνλ εμαζθαιηζηεέ θαηΪιιειε δηαζχλδεζε κε 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζα πξΫπεη λα 

εέλαη δπλαηά ε πξαγκαηνπνέεζε αλαδεηάζεσλ κε θξηηάξηα 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο Ϊδεηαο θιπ). Ζ δηαζχλδεζε κπνξεέ λα 

επηηεπρζεέ εέηε κε θαηΪιιειε θιάζε ππεξεζέαο (web service), ε νπνέα 

ζα πξνζθΫξεηαη απφ ην Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, εέηε κΫζσ αλαδεηάζεσλ ζε 

ελεκεξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ αξρεένπ ην νπνέν ηεξεέ ην 

αλσηΫξσ Τπνπξγεέν. 

 

 Οη δπλαηφηεηεο θαηαρώξεζεο λέαο πξάμεο βεβαίσζεο ηξνραίσλ 

παξαβάζεσλ ηεο εθαξκνγάο ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

αληέζηνηρα δηαζΫζηκεο θαη ζηελ εθαξκνγά δηαρεέξηζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ 



 

46 

 

46  

ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζέαο (βι. 2.3.3.2.), γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ παξαθΪησ 

πεξηπηψζεσλ. 

o Γηα ηηο παξαβΪζεηο νη νπνέεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξάζε ηερληθψλ κΫζσλ 

(θσηνγξαθηθΪ ξαληΪξ ηαρχηεηαο) ζα πξΫπεη λα αθνινπζεέηαη ε 

δηαδηθαζέα θαηαρψξεζεο ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο ζην ζηαζκφ εξγαζέαο 

(Αζηπλνκηθά Τπεξεζέα), κε ηε δηαθνξΪ φηη ν ρξάζηεο ηεο θνξεηάο 

ζπζθεπάο ζα πξαγκαηνπνηεέ ρεηξνθέλεηε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ 

θΪζε πξΪμεο βεβαέσζεο ζην ζχζηεκα θΪλνληαο ρξάζε ηνπ πιηθνχ 

(θσηνγξαθέεο) ηηο νπνέεο ζπλΫιεμε θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο βΪξδηαο ηνπ 

θαη βξέζθνληαη απνζεθεπκΫλεο ζηελ απνζεθεπηηθά κνλΪδα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ξαληΪξ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαζΫζηκεο εθαξκνγΫο ηνπ 

POL πξνο αλαδάηεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ παξαβΪηε. Δλ ζπλερεέα ε 

παξΪβαζε θαηαρσξεέηαη ζην εληαέν ζχζηεκα δηαρεέξηζεο απηψλ θαη 

αθνινπζεέ ηελ δηαδηθαζέα φπσο πεξηγξΪθεηαη. Με ηελ νινθιάξσζε ηεο 

θαηαρψξεζεο ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο απαηηεέηαη θαη ε ειεθηξνληθά 

επηζχλαςε ηεο δηαζΫζηκεο ςεθηαθάο θσηνγξαθέαο. 

o Ζ βεβαέσζε ηξνραέαο παξΪβαζεο κε θνξεηΫο ζπζθεπΫο δελ εέλαη 

δπλαηφλ λα αληηθαηαζηάζεη πιάξσο ηελ παιαηΪ δηαδηθαζέα ηεο 

ρεηξφγξαθεο, επέ ηφπνπ, βεβαέσζεο (κπινθ πξΪμεσλ βεβαέσζεο 

ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ), ε νπνέα ζα εμαθνινπζάζεη λα ηεξεέηαη 

παξΪιιεια φπνπ δελ εέλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηε θνξεηά 

ζπζθεπά, ιφγσ πεξηνξηζκΫλνπ αξηζκνχ ζπζθεπψλ. Με ηελ επηζηξνθά 

ησλ βεβαησκΫλσλ παξαβΪζεσλ ζην ζηαζκφ εξγαζέαο (Αζηπλνκηθά 

Τπεξεζέα) ζα πξΫπεη λα γέλεηαη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο πξΪμεο 

βεβαέσζεο ζηελ εθαξκνγά δηαρεέξηζεο. Με ηελ νινθιάξσζε ηεο 

θαηαρψξεζεο ηεο πξΪμεο βεβαέσζεο απαηηεέηαη ειεθηξνληθά επηζχλαςε 

ηεο ρεηξφγξαθεο πξΪμεο βεβαέσζεο θαηφπηλ ζΪξσζεο (scan). 

 Γηα ηα αληέηππα ησλ πξΪμεσλ βεβαέσζεο παξαβΪζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ κε ρξάζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ζα πξΫπεη λα 

ππνζηεξέδεηαη ε ειεθηξνληθά επηζχλαςε θαηφπηλ ζΪξσζεο (scan) ηεο Ϋληππεο 

πξΪμεο βεβαέσζεο (ζηελ νπνέα απνηππψλνληαη ε ππνγξαθά ηνπ βεβαηνχληα 

θαη ηνπ παξαβΪηε) θαη ε ζπζρΫηηζε κε ηελ αληέζηνηρε ειεθηξνληθά. Ζ 

ζΪξσζε ζα πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ πιηθνηερληθά ππνδνκά πνπ ππΪξρεη άδε 

ζηηο θαηΪ ηφπνπο ππεξεζέεο. 

 

2.3.3.2.6 ηαηιζηική επεξεπγαζία και ςπηπεζίερ πληποθόπηζηρ ππορ ηον 

πολίηη 

Με ζθνπφ ηελ ππνβνάζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ απνθΪζεσλ κΫζσ ηεο 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρεέσλ, αιιΪ θαη ηελ παξνρά ηεο δπλαηφηεηαο 
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πιεξνθόξεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ πνιηηώλ απνθεχγνληαο γξαθεηνθξαηηθΫο 

δηαδηθαζέεο, ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδνληαη νη ιεηηνπξγέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηε 

ζπλΫρεηα. 

Ζ ζηαηηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ησλ αηπρεκΪησλ ζηα νδηθΪ δέθηπα ηεο επηθξΪηεηαο, ζα πξΫπεη λα 

πινπνηεζεέ: 

 Με αλΪπηπμε ινγηζκηθνχ σο μερσξηζηφ ππνζχζηεκα ηνπ Ϋξγνπ (Τπνζχζηεκα 

ηαηηζηηθάο Δπεμεξγαζέαο ΓεδνκΫλσλ θαη Παξαγσγάο Αλαθνξψλ). 

 Με ηελ ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ θαη ηελ παξνρά 

ζπγθεληξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαη εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ, κε 

δηαθνξνπνηάζεηο αλΪινγα κε ην ηεξαξρηθφ επέπεδν επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

δξΪζεσλ. 

 Με ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγάο λΫσλ αλαθνξψλ (reports) απφ πξνζσπηθφ ηεο 

ΔΛ.Α.  

 Με ηελ ηξνθνδνζέα ηνπ ππνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο Απεηθφληζεο 

ηαηηζηηθψλ ΓεδνκΫλσλ (βι. 2.3.3.4), ψζηε λα πξνθχπηεη πξνβνιά ησλ 

ζηνηρεέσλ αηπρεκΪησλ ζε γεσγξαθηθνχο ρΪξηεο κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα 

αλαδάηεζεο κε θξηηάξηα (ζνβαξφηεηα αηπράκαηνο, πεξηνρά θιπ.) θαη λα 

πξνζθΫξεη επνπηηθά εηθφλα (κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο), κε δηαθνξνπνηάζεηο 

αλΪινγα κε ην ηεξαξρηθφ επέπεδν επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δξΪζεσλ. 

 ΚαηΪ ηε θΪζε ηεο κειΫηεο εθαξκνγάο (ΦΪζε Α) ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

απαηηάζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη αλαθνξψλ πνπ ζα πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλνπλ ζπρλόηεηεο νδηθώλ αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, δείθηεο 

ζνβαξόηεηαο νδηθώλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο αλΪ 

δηΪθνξα πεξηγξαθηθΪ ζηνηρεέα. 

 

Ζ πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ, πνπ εκπιΫθνληαη ζε ηξνραέεο παξαβΪζεηο, ζα πξΫπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα Πιεξνθφξεζε ηνπ Πνιέηε 

(βι. 2.3.3.3), κΫζσ ηνπ νπνένπ ν πνιέηεο ζα: 

 ΛακβΪλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηηο ηξνραέεο παξαβΪζεηο πνπ Ϋρνπλ 

βεβαησζεέ ζην φλνκΪ ηνπ. 

 ΛακβΪλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηνπο βαζκνχο πνηλάο ηνπ .Δ..Ο., πνπ 

ηνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

 

2.3.3.3 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Πιεξνθόξεζε Πνιηηώλ θαη Φνξέσλ» 

Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ππνζπζηάκαηνο εέλαη ε παξνρά Ϋγθπξεο θαη Ϋγθαηξεο 

ελεκΫξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζηνλ πνιέηε, γηα ζΫκαηα Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ θαη 
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ΠαξαβΪζεσλ ζηα νπνέα εκπιΫθεηαη, κε ηελ παξνρά ησλ αθφινπζσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ: 

o Πξνκάζεηα εηδηθνχ εληχπνπ κε ζηνηρεέα ηξνραένπ αηπράκαηνο γηα 

αζθαιηζηηθή ρξήζε 

o Πξνκάζεηα αληηγξΪθνπ (Β.Α..) Βηβιένπ ΑδηθεκΪησλ πκβΪλησλ, ζρεηηθΪ κε 

ζπκβΪλ ηξνραένπ αηπράκαηνο. 

o Πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηελ επηθηλδπλόηεηα πεξηνρώλ ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ ηεο επηθξΪηεηαο κε βΪζε ηα ζπκβΪληα ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. 

o ΔλεκΫξσζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ βαζκψλ πνηλάο ηνπ πζηάκαηνο ΔιΫγρνπ 

πκπεξηθνξΪο Οδεγψλ (.Δ..Ο.) πνπ ηνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

o ΔλεκΫξσζε γηα ηηο βεβαησκέλεο ηξνραίεο παξαβάζεηο πνπ εθθξεκνύλ. 

o ΔλεκΫξσζε γηα ην ρψξν θχιαμεο νράκαηνο κεηΪ ηελ απνκΪθξπλζά ηνπ απφ 

γεξαλφ ηεο ΔΛ.Α. θιπ. 

 

ην πιαέζην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ, ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αλαιχζεη, λα 

ζρεδηΪζεη θαη λα κεραλνγξαθάζεη ηε δηαδηθαζέα παξνράο πιεξνθφξεζεο ζηνλ πνιέηε 

κε βΪζε ηα ζηνηρεέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ππνζπζηάκαηα Γηαρεέξηζεο Σξνραέσλ 

ΑηπρεκΪησλ θαη Δπηβνιάο Πνηλψλ ζε ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο.  

 

Δηδηθφηεξα, κΫζσ ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηάκαηνο, αλακΫλεηαη πξσηέζησο ε αμηνπνέεζε 

ηεο ππνδνκάο ηνπ ζπζηάκαηνο «ΔΡΜΖ» (βι. 2.3.2) κε ζθνπφ ηε παξνρά 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαζΫζηκσλ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε. Ζ ελ ιφγσ 

ππνδνκά παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθάο (internet) θαη εμνπζηνδνηεκΫλεο 

πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. Ο εμνπζηνδνηεκΫλνο ρξάζηεο (πνιέηεο) κπνξεέ λα Ϋρεη εέηε 

Ϊκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξέα, εέηε ιάςε πιεξνθφξεζεο θαηφπηλ αηηάκαηνο. Γηα 

ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ νδψλ, ηηο ηξνραέεο παξαβΪζεηο 

θαη ηνπο βαζκνχο πνηλάο ν πνιέηεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πξφζβαζε ζε θαηΪιιειε 

δηθηπαθά (web) εθαξκνγά, φπνπ ζα Ϋρεη Ϊκεζε πξνβνιά ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ. Γηα 

ηε πξνκάζεηα φκσο ηφζν ηνπ εληχπνπ ζηνηρεέσλ ηξνραένπ αηπράκαηνο γηα 

αζθαιηζηηθά ρξάζε, φζν θαη ηνπ αληηγξΪθνπ ΒΑ ηξνραένπ αηπράκαηνο, απαηηεέηαη ε 

ζπκπιάξσζε ζε θαηΪιιειε (web) εθαξκνγά ζρεηηθνχ αηηάκαηνο πξνο ηελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθά Τπεξεζέα, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θαη Ϋγθξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο. Ζ πξσηνθφιιεζε ηνπ αηηάκαηνο ηνπ πνιέηε ζα 

γέλεηαη εέηε κΫζσ ηεο ππνδνκάο ηνπ «ΔΡΜΖ», εέηε ρξεζηκνπνηψληαο πθηζηΪκελε 

ππνδνκά ηεο ειεθηξνληθάο αιιεινγξαθέαο ηνπ Police On Line. 
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ΔλαιιαθηηθΪ, νη ππεξεζέεο πξνο ηνλ πνιέηε κπνξνχλ λα παξΫρνληαη αμηνπνηψληαο 

ηελ ππνδνκά ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (portal) ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, ζε 

αληηζηνηρέα κε ηελ πξναλαθεξζεέζα πεξηγξαθά γηα ηελ πεξέπησζε ηνπ «ΔΡΜΖ». 

 

Με ηελ πινπνέεζε ηεο Ϊκεζεο δηαζχλδεζεο κε ηα ππνζπζηάκαηα ησλ Γηαρεέξηζεο 

Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ θαη Δπηβνιάο Πνηλψλ ζε ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο 

εμππεξεηεέηαη ε Ϊκεζε θαη Ϋγθπξε πιεξνθφξεζε ηνπ πνιέηε, απνθεχγνληαο 

γξαθεηνθξαηηθΫο δηαδηθαζέεο. 

 

2.3.3.3.1 Καηηγοπίερ Χπηζηών 

 Ζκεδαπνί θαη αιινδαπνί πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ εέηε λα ιακβΪλνπλ ζηνηρεέα 

ζρεηηθΪ κε ηξνραέα αηπράκαηα, ζηα νπνέα Ϋρνπλ εκπιαθεέ, γηα αζθαιηζηηθά 

ρξάζε, εέηε επηζπκνχλ ηελ πξνκάζεηα αληηγξΪθνπ ΒΑ ηξνραένπ ζπκβΪληνο, 

εέηε επηζπκνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα ζεκεέα επηθηλδπλφηεηαο ησλ νδηθψλ 

δηθηχσλ. 

 Ζκεδαπνί θαη αιινδαπνί πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα Ϋρνπλ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθΪ κε ην ηζηνξηθφ ησλ παξαβΪζεσλ πνπ ηνπο Ϋρνπλ βεβαησζεέ, θαζψο 

θαη ηνπο βαζκνχο πνηλάο ΔΟ πνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

 ηειέρε ηεο ΔΛ.Α. πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ αηηεκΪησλ ηνπ 

πνιέηε γηα παξνρά εηδηθνχ εληχπνπ ζηνηρεέσλ ηξνραένπ αηπράκαηνο ά 

αληηγξΪθνπ ΒΑ γηα ηξνραέν ζπκβΪλ. 

 

2.3.3.3.2 Διεπαθέρ με άλλα ζςζηήμαηα/εθαπμογέρ ηηρ ΕΛ.Α. 

 Κόκβνο Πιεξνθόξεζεο ΔΡΜΖ 

 Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ 

 Τπνζύζηεκα Δπηβνιή Πνηλώλ ζε ζέκαηα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

 Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ 

o χζηεκα εμνπζηνδνηάζεσλ ρξεζηψλ ηνπ POL (Police On Line) 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο 

o χζηεκα ξνάο εξγαζηψλ 

o χζηεκα απηφκαηεο πξσηνθφιιεζεο 

 Τπνζύζηεκα Βηβιίν Αδηθεκάησλ πκβάλησλ 
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2.3.3.4 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Γεσγξαθηθή Απεηθόληζε ησλ ηαηηζηηθώλ 

Γεδνκέλσλ» 

Σν παξφλ ππνζχζηεκα ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνέεζε ηεο αλάγθεο ππνβνήζεζεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ Σξνραέαο ηεο ΔΛ.Α., νη νπνέεο ραξΪδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθά ηνπ θνξΫα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκΪησλ θαη ηηο αζθαιεέο κεηαθηλάζεηο 

ζηα νδηθΪ δέθηπα ηεο επηθξΪηεηαο. Ζ ππνβνάζεζε ηεο ιάςεο απνθΪζεσλ ζα 

ζηεξέδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθά αμηνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ππνζπζηάκαηα ηεο Γηαρεέξηζεο ΓεδνκΫλσλ Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ (2.3.3.1) θαη 

Δπηβνιάο Πνηλψλ ζε ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο (2.3.3.2), θαη ζηελ πξνβνιά ηνπο 

ζε γεσγξαθηθνχο πέλαθεο. 

 

Σα δεδνκΫλα ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαηΪ ηελ θΪζε ζπιινγάο ηνπο ζα απνζεθεχνπλ 

ην γεσγξαθηθφ ζηέγκα ηνπ ζπκβΪληνο κε ηελ ρξάζε ηεο θνξεηάο ζπζθεπάο θαη ηνπ 

δΫθηε GPS. Σν γεσγξαθηθφ ζηέγκα ζα αθνινπζεέ ην ηξνραέν αηχρεκα ζηε δηαρεέξηζε 

ηεο ππφζεζεο ηξνραένπ αηπράκαηνο (δηθνγξαθέα, θαηαζΫζεηο, θΪθεινο ππφζεζεο 

θιπ.). ηα πιαέζηα ηνπ ππνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο απεηθφληζεο απαηηεέηαη ε 

αμηνπνέεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ζηέγκαηνο ηνπ ζπκβΪληνο γηα ηελ γεσ-ρσξηθά ηνπ 

απεηθφληζε ζε θαηΪιιειν γεσγξαθηθφ ππφβαζξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη ραξηνγξΪθεζε ησλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαη αμηνπνέεζε ησλ 

δεδνκΫλσλ θαη ηεο νπηηθνπνηεκΫλεο πιεξνθνξέαο πξνο επέηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ 

πεξηγξΪθεθαλ άδε. 

 

Ο ηξφπνο θαη ε απεηθφληζε ησλ ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ ζα πξΫπεη λα πινπνηεζεέ κε 

ηξφπν πνπ λα παξΫρεη απμεκΫλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα ζχλζεζεο 

γεσρσξηθάο πιεξνθνξέαο ζηνπο επηηειεέο ηνπ θνξΫα, παξΫρνληαο εχρξεζηα εξγαιεέα 

γηα: 

1. Αλαδάηεζε θαη απεηθφληζε ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ ζε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν 

θαη πξνβνιά ζηνηρεέσλ θαηαγξαθάο απηψλ κε ρξάζε θαη ζπλδπαζκφ 

γεσγξαθηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ θξηηεξέσλ, φπσο: 

• Πξνβνιά αλΪ ρξνληθά πεξένδν (εκεξνκελέα θαη ψξα) 

• Πξνβνιά αλΪ εέδνο ηξνραένπ αηπράκαηνο, ηξφπν, επηθξαηνχζεο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη Ϊιια πεξηγξαθηθΪ θξηηάξηα 

• Πξνβνιά αλΪ γεσγξαθηθά ά δηνηθεηηθά πεξηνρά, φξηα επζχλεο 

ΣκεκΪησλ Σξνραέαο ά Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ ά 

Αζηπλνκηθψλ ΣκεκΪησλ 

• Πξνβνιά ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ πιεζένλ ζεκεέσλ 

ελδηαθΫξνληνο ά / θαη ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ 
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2. Πξνβνιά ραξηψλ ππθλφηεηαο ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ, κε ρξσκαηηθά 

δηαβΪζκηζε αλΪ γεσγξαθηθά, δηνηθεηηθά ά Ϊιιε πεξηνρά βΪζεη ζηαηηζηηθψλ 

κεγεζψλ. 

3. Πξνβνιά θαη Ϋθδνζε ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε πέλαθεο θαη δηαγξΪκκαηα 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κνξθψλ (ξαβδνγξΪκκαηα, pie charts θ.ιπ.) 

4. Έθδνζε reports ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη αλαθνξψλ επέ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ θΪλνληαο ρξάζε εξσηεκΪησλ επέ βαζηθψλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ζηνηρεέσλ θαηαγξαθάο (π.ρ. εέδνο αηπράκαηνο, επηθξαηνχζεο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θ.ιπ.) θαζψο θαη γεσρσξηθψλ θξηηεξέσλ (π.ρ. εγγχηεηα, 

απφζηαζε, γεσγξαθηθά ά δηνηθεηηθά πεξηνρά, ζπγθεθξηκΫλε ηνπνζεζέα 

θ.ιπ.) κε δπλαηφηεηεο νκαδνπνέεζεο. 

ηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ θαη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο 

απεηθφληζεο εέλαη δπλαηά ε αμηνπνέεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

(ηχπνπ Shapefile, KML θ.ιπ.) άδε ππαξρφλησλ ζπζηεκΪησλ, ηα νπνέα θαη 

θηινμελνχληαη ζε θεληξηθά γεσγξαθηθά βΪζε δεδνκΫλσλ. Σα παξαπΪλσ δεδνκΫλα 

δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Γεσγξαθηθάο 

απεηθφληζεο ραξηνγξΪθεζεο ησλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. ΔπηπιΫνλ ν αλΪδνρνο ζα 

πξΫπεη λα θξνληέζεη γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ πνπ απαηηνχληαη 

ζην Ϋξγν θαη δελ δηαζΫηεη ε ππεξεζέα θαη ηελ ελεκΫξσζε απηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

εγγχεζεο (Γ/λζε Πιεξνθνξηθάο / Α.Δ.Α.). 

 

2.4 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 

Ζ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.Α. ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν 

φπσο αλαθΫξεηαη ζηνπο πέλαθεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ϋξγνπ. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α. 

ζην νπνέν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεχζεηο ζα επηιεγεέ βΪζεη ηνπ γλσζηηθνχ 

ηνπ αληηθεηκΫλνπ. 

 

3 ΦΑΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ 

3.1 ΦΑΖ Α: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

Απνηειεέ ην βαζηθφ νδεγφ πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη ηνπιΪρηζηνλ ηα εμάο: 

o ηελ νξηζηηθνπνηεκΫλε κεζνδνινγέα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 

αθνινπζάζεη ν ΑλΪδνρνο, ζε ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ επέπεδν - ρΫδην 

Γηαρεέξηζεο θαη Πνηφηεηαο 
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o ηελ θαηαγξαθά – επηθαηξνπνέεζε ηεο ΤθηζηΪκελεο ΚαηΪζηαζεο 

o ηελ απνηχπσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ & Απαηηάζεσλ 

o ηελ νξηζηηθνπνέεζε-ηεξΪξρεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ, Λεηηνπξγηθψλ θαη 

Σερληθψλ Απαηηάζεσλ 

o ην πιΪλν εθαξκνγάο δηαδηθαζηψλ 

o ηελ αλΪιπζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηάζεσλ ηνπ ζπζηάκαηνο (δηαδηθαζέεο, 

αλαγθαέα Ϋληππα, θσδηθνπνηάζεηο, ζηαηηζηηθΫο αλαθνξΫο, πξσηφθνιια 

πνηνηηθνχ ειΫγρνπ θιπ.) 

o ηελ αλΪιπζε απαηηάζεσλ δηεπαθάο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 

εμσηεξηθνχο θνξεέο 

o ηελ αλΪιπζε απαηηάζεσλ δηαζπλδΫζεσλ κε Ϊιια ζπζηάκαηα ηνπ θπξένπ 

ηνπ Έξγνπ 

o ηνλ θαζνξηζκφ ζελαξέσλ ειΫγρνπ ιεηηνπξγέαο ησλ ππνζπζηεκΪησλ 

o ηνλ πιάξε ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηάκαηνο (δηαγξΪκκαηα 

νληνηάησλ – ξνψλ entity relationship diagrams, αξρηηεθηνληθά 

ζπζηάκαηνο, ξφινη ρξεζηψλ, αζθΪιεηα ζπζηάκαηνο, δηαζπλδεζηκφηεηα 

εθαξκνγψλ θιπ.) 

o ηε κεζνδνινγέα, ηνπο φξνπο, ην πξφγξακκα θαη ην πιηθφ ηεο εθπαέδεπζεο 

ησλ ρξεζηψλ, αθνχ εμεηαζηεέ ην επέπεδν ηνπο θαη πξνζαξκνζηεέ αλΪινγα 

o ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεθκεξέσζεο (Documentation Plan) 

o ηελ θαηαγξαθά θαη αλΪιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ηνπ Ϋξγνπ θαζψο θαη 

ππνβνιά ζρεδένπ αληηκεηψπηζεο απηψλ 

o ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ζε ςεθηαθά κνξθά 

o ηα απαηηνχκελα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα θαη ηηο αλαθνξΫο πνπ ζα πξΫπεη λα 

παξΪγεη ην ππφ αλΪπηπμε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

o ηα κΫηξα αζθΪιεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο, Δθαξκνγψλ, 

ΜΫζσλ θαη Τπνδνκψλ 

o ηα αλσηΫξσ ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε νινθιεξσκΫλε κειΫηε 

εθαξκνγάο πξνο ελεκΫξσζε ά παξνρά δηεπθξηλάζεσλ ηεο επηηξνπάο 

χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
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 „ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

Αλάιπζε Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ / Δθαξκνγώλ - ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ  Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ 

1. ρΫδην Γηαρεέξηζεο θαη 

Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΓΠΔ) 
ΠεξηιακβΪλεη θαη‟ ειΪρηζην ηα παξαπΪλσ 

2. ΟξηζηηθνπνηεκΫλν Σεχρνο 

ΑλΪιπζεο Απαηηάζεσλ 

ΣεθκεξησκΫλε ηεξΪξρεζε ΑλΪιπζεο Απαηηάζεσλ Υξεζηψλ, 

βΪζεη επηρεηξεζηαθψλ- ρξνληθψλ επηηαγψλ θαη βαζκνχ 

εθηθηφηεηαο πινπνέεζεο / επηρεηξεζηαθάο αμηνπνέεζεο ηνπο 

3. Δπηρεηξεζηαθφ ΠιΪλν -

ΠιΪλν Δθαξκνγάο 
ΠιΪλν εθαξκνγάο δηαδηθαζηψλ 

4. ρεδηαζκφο 

Αξρηηεθηνληθάο ιχζεο 

(Technical Architecture & 

Conceptual Design) γηα ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηάκαηνο 

ρεκαηηθά απνηχπσζε θαη ηεθκεξέσζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

αξρηηεθηνληθάο πξνζΫγγηζεο ηνπ Τπνςεθένπ Αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ, ηελ επξχηεξε 

ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηθάο ηνπ ΦνξΫα θαη βΫιηηζηεο δηεζλεέο 

πξαθηηθΫο θαη ηππνπνηάζεηο. 

5. ρΫδην Γηαζχλδεζεο λΫνπ 

ζπζηάκαηνο κε Ϊιια 

πθηζηΪκελα ηνπ έδηνπ 

ΦνξΫα ά Ϊιισλ ΦνξΫσλ 

Απνηχπσζε θαη ηεθκεξέσζε ησλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ πζηάκαηνο 

κε εμσηεξηθΪ ζπζηάκαηα 

6. ρΫδην Δθπαέδεπζεο 
Καζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο εθπαέδεπζεο γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηΫο θαη ρξάζηεο ηνπ ζπζηάκαηνο 

 

3.2 ΦΑΖ Β: Πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ – Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη παξακεηξνπνίεζεο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηα εμάο: 

o Σελ ΠαξΪδνζε ησλ ηαζκψλ Δξγαζέαο, ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθάο 

θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ξαληΪξ (επέ νρεκΪησλ) γηα ηα ζεκεέα εγθαηΪζηαζεο 

ηνπο, ηα νπνέα πεξηιακβΪλνπλ Τπεξεζέεο φιεο ηεο επηθξΪηεηαο. 

o Σελ παξΪδνζε θαη εγθαηΪζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ 

Κεληξηθνχ πζηάκαηνο. 

o Σελ ΔγθαηΪζηαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ηελ Παξακεηξνπνέεζε ηνπ ζχκθσλα 

κε ηελ ΑλΪιπζε Απαηηάζεσλ ηεο Πξψηεο ΦΪζεο. Δπέζεο πεξηιακβΪλεη ηε 
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εγθαηΪζηαζε ησλ αλαγθαέσλ δνκψλ γηα ηε Γηαζχλδεζε – Γηεπαθά ηνπ Ϋξγνπ 

κε ζπζηάκαηα Ϊιισλ θνξΫσλ. 

 

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ & Έηνηκνπ Λνγηζκηθνύ - ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ  Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ 

1. ΔγθαηεζηεκΫλνο 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ζε 

ιεηηνπξγηθά εηνηκφηεηα 

ΠεξηιακβΪλεη: 

 Πεξηθεξεηαθφο Δμνπιηζκφο (θνξεηΫο ζπζθεπΫο 

θαηαγξαθάο, θνξεηνχο εθηππσηΫο θαη ειεθηξνληθΪ 

ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ) 

 Δμνπιηζκφο Κεληξηθνχ πζηάκαηνο (Servers, 

Τπνζχζηεκα Απνζάθεπζεο ΓεδνκΫλσλ θιπ.) 

2. ΔγθαηεζηεκΫλν ΔΣΟΗΜΟ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ζε ιεηηνπξγηθά 

εηνηκφηεηα 

 Άδεηεο Λνγηζκηθνχ θεληξηθψλ ζπζηεκΪησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ φισλ ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγέαο 

Λνγηζκηθνχ πζηεκΪησλ, ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ θαη 

Δμππεξεηεηψλ Δθαξκνγψλ. 

 ΔγθαηΪζηαζε ινγηζκηθνχ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ 

ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ θαη παξακεηξνπνέεζε ηνπο 

 ΔγθαηΪζηαζε θαη παξακεηξνπνέεζε ινγηζκηθνχ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθάο ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ ά/θαη παξαβΪζεσλ ηξνραέαο 

 ΔγθαηΪζηαζε, παξακεηξνπνέεζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ 

Ϋξγνπ κε ηξέηα ζπζηάκαηα. 

3. εηξΪ εθζΫζεσλ ειΫγρσλ 
Παξειεθζεέζεο εθζΫζεηο ειΫγρσλ εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ (κε βΪζε ζελΪξηα ειΫγρνπ ιεηηνπξγέαο) 

4. εηξΪ Δγρεηξηδέσλ 

Σεθκεξέσζεο (ιεηηνπξγηθάο & 

ππνζηεξηθηηθάο)  

Ο ΑλΪδνρνο ζα παξαδψζεη ηα εγρεηξέδηα γηα ηνλ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ θαη ην ΔΣΟΗΜΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ. 
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3.3 ΦΑΖ Γ: Αλάπηπμε ππνζπζηεκάησλ Παξνρήο Ζιεθηξνληθώλ 

Τπεξεζηώλ πξνο ηνπο Πνιίηεο, Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Σξνραίσλ 

Αηπρεκάησλ, Δπηβνιήο Πνηλώλ ζε ζέκαηα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη 

ινηπώλ ππνζπζηεκάησλ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηα εμάο: 

 Παξακεηξνπνέεζε / πξνζαξκνγά / αλΪπηπμε ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

/ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ γηα ηα ιεηηνπξγηθΪ ππνζπζηάκαηα ηνπ Ϋξγνπ 

 ΜεκνλσκΫλνο Ϋιεγρνο (unit testing) ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ππνζπζηεκΪησλ (κε 

βΪζε ζελΪξηα ειΫγρνπ κεκνλσκΫλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο) 

 Δλνπνέεζε ππνζπζηεκΪησλ (System Integration) 

 Έιεγρνο νξζφηεηαο ιεηηνπξγέαο ελνπνηεκΫλσλ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (ζελΪξηα 

ειΫγρσλ) 

 ΜεκνλσκΫλνο Ϋιεγρνο (System testing) ΔΦΑΡΜΟΓΖ (κε βΪζε ζελΪξηα 

ειΫγρνπ ελνπνηεκΫλεο ιεηηνπξγέαο) 

 Πιάξεο ηεθκεξέσζε ησλ ππνζπζηεκΪησλ ησλ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, γηα ηα ππφ 

αλΪπηπμε πξντφληα θαη ζηα νπνέα ζα παξαδνζεέ ππνρξεσηηθΪ (ζε φια) ν 

πεγαένο θψδηθαο  

 Σεθκεξέσζε ρξάζεο ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (user manuals)  

 ΟξηζηηθνπνηεκΫλνο νδεγφο εθπαέδεπζεο. κεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε, 

νξγΪλσζε θαη πξνεηνηκαζέα εθπαέδεπζεο ζηειερψλ ηνπ ΦνξΫα. 

 Γεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ εθπαέδεπζεο, κε βΪζε 

ηηο αλΪγθεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ΦνξΫα λα αμηνπνηάζνπλ 

ην ζχζηεκα, θαη ηνλ πξνζδνθψκελν ξφιν ζηελ επηρεηξεζηαθά ηνπ 

αμηνπνέεζε. 

 

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο- ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σίηινο Παξαδνηένπ  Πεξηγξαθή Παξαδνηένπ 

1. ΤινπνηεκΫλεο, εθαξκνγΫο 
ΔγθαηεζηεκΫλεο ΔΦΑΡΜΟΓΔ, πιάξσο πινπνηεκΫλεο 

(ιεηηνπξγηθφηεηα), παξακεηξνπνηεκΫλεο θαη ειεγκΫλεο 

βΪζεη θαζνξηζκΫλσλ (επαλαιακβαλφκελσλ) δνθηκψλ 
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ειΫγρνπ, Ϋηνηκεο γηα ππνδνρά πξαγκαηηθψλ δεδνκΫλσλ  θαη 

Ϋλαξμε ηεο ΦΑΣΗΣ Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο 

2. εηξΪ Δγρεηξηδέσλ 

Σεθκεξέσζεο (ιεηηνπξγηθάο & 

ππνζηεξηθηηθάο) 

Ο ΑλΪδνρνο ζα ζπκπεξηιΪβεη ζπκπιεξσκΫλα 

ηππνπνηεκΫλα Ϋληππα θαηαγξαθάο ινγηζκηθνχ  

3. ΟξηζηηθνπνηεκΫλν ρΫδην 

εθπαέδεπζεο ζηειερψλ ΦνξΫα 

Μεζνδνινγέα, ιεπηνκεξΫο πξφγξακκα θαη αλαιπηηθφ 

πιηθφ εθπαέδεπζεο ησλ ζηειερψλ ΦνξΫα κε βΪζε ηνλ ξφιν 

θΪζε ζηειΫρνπο ζην Έξγν. ΔλδεηθηηθΪ, αλαθΫξνληαη:  

 Δθπαέδεπζε δηαρεηξηζηψλ ζπζηάκαηνο 

 Δθπαέδεπζε ρξεζηψλ ζπζηάκαηνο 

 

3.4 ΦΑΖ Γ: Τπεξεζίεο Γνθηκώλ θαη Δθπαίδεπζεο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

Ζ ηΫηαξηε ΦΪζε αθνξΪ ζηε δνθηκά θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ηνπ πζηάκαηνο. 

ΔπηπιΫνλ ζηε θΪζε απηά ζα παξαζρεζνχλ νη Τπεξεζέεο Δθπαέδεπζεο γηα ηνπο 

ηειηθνχο Υξάζηεο θαη ΓηαρεηξηζηΫο ηνπ πζηάκαηνο. 

 

ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηελ πεξένδν ησλ Γνθηκψλ ΔιΫγρνπ θαη Απνδνράο 

εκθαληζηνχλ πξνβιάκαηα ά δηαπηζησζεέ φηη δελ πιεξνχληαη φξνη ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

δηαθφπηνληαη νη ΓνθηκΫο ΔιΫγρνπ Ϋσο ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ πξνβιεκΪησλ ά 

βιαβψλ, νπφηε θαη γέλεηαη επαλΫλαξμε ησλ Γνθηκψλ ΔιΫγρνπ θαη Απνδνράο. Ο 

ρξφλνο απηφο πξνζκεηξάηε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν παξΪδνζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Αληηθεέκελν ηεο εθπαέδεπζεο - ΓηαρεηξηζηΫο: 

 Γηαρεέξηζε γηα θΪζε πξνζθεξφκελν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα θεληξηθψλ 

εμππεξεηεηψλ 

 Γηαρεέξηζε ππνζπζηάκαηνο ιάςεο αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο 

 Γηαρεέξηζε πξνζθεξφκελνπ Λνγηζκηθνχ RDBMS – ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ θαη 

middleware 

 Γηαρεέξηζε πξνζθεξφκελνπ Λνγηζκηθνχ Κεληξηθνχ πζηάκαηνο 

Απνζάθεπζεο ΓεδνκΫλσλ 

 Γηαρεέξηζε θαη δηακφξθσζε πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο 

πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ 
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 Γηαρεέξηζε ζπζηάκαηνο – δηαρεέξηζε θαη παξακεηξνπνέεζε δηθαησκΪησλ 

ρξάζεο 

 

Αληηθεέκελν ηεο εθπαέδεπζεο - ΥεηξηζηΫο: 

 Υξάζε ηαζκψλ Δξγαζέαο πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ 

 Δθπαέδεπζε ρξεζηψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, εθηππσηψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ 

 

Αληηθεέκελν Ϋιεγρνο ηνπ πζηάκαηνο - Δξγνζηαζηαθνέ Έιεγρνη: 

 Έιεγρνο ησλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ξνψλ εξγαζέαο ηνπ ζπζηάκαηνο: 

o Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ 

o Δληνπηζκφο πηζαλψλ πξνβιεκΪησλ πνπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ θαηΪ 

ηελ δηΪξθεηα εγθαηΪζηαζεο ηνπ ζπζηάκαηνο ά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 

ρξάζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

o Έιεγρνη ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ βΪζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγέαο ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπο 

 

Αληηθεέκελν Ϋιεγρνο ηνπ πζηάκαηνο – Έιεγρνη Απνδνράο: 

 Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο Ϋιεγρνο: 

o θΪζε κνλΪδαο απφ ηνλ εμνπιηζκφ (hardware) ησλ θεληξηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

o εγθαηΪζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηεκΪησλ (system software) ησλ 

θεληξηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

o εγθαηΪζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (application software) 

θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκΪησλ (ζηαζκνχ ζπγρξνληζκνχ 

δεδνκΫλσλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη εθηππσηψλ, θαζψο θαη 

ειεθηξνληθψλ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ) 

 

Αληηθεέκελν Ϋιεγρνο ηνπ πζηάκαηνο – Έιεγρνο εθαξκνγψλ: 

 νξζά ιεηηνπξγέα εθαξκνγψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, 

πξνζθεξζνχλ ά πινπνηεζνχλ 

 δηαζπλδεζηκφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο 

ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο θαη δηαζπλδεζηκφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηξέηνπο θνξεέο 
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 πιεξφηεηα πινπνέεζεο ΒΪζεη ηεο ΑλΪιπζεο Απαηηάζεσλ 

 

Αληηθεέκελν Ϋιεγρνο ηνπ πζηάκαηνο – Έιεγρνο Γπλακηθφηεηαο: 

 Load θαη Stress test (ησλ ππεξεζηψλ ησλ Λνγηζκηθψλ θαη ηνπ Δμνπιηζκνχ). Ζ 

κεζνδνινγέα ησλ ειΫγρσλ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν κε νινθιεξσκΫλα 

ζελΪξηα ηα νπνέα ζα εγθξηζνχλ πξν ηεο δηελΫξγεηαο ηνπο. Σα εξγαιεέα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ δνθηκψλ ζα πξΫπεη λα πξνζθεξζνχλ απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν ζηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ. 

 Ϋιεγρν ηεο απφθξηζεο ηνπ πζηάκαηνο. Ο ρξφλνο απηφο δε ζα πξΫπεη λα 

ππεξβαέλεη ζε θακηΪ πεξέπησζε ηνλ ρξφλν πνπ αλαθΫξεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν 

ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ζηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο 

 Ϋιεγρν ηεο αθξέβεηαο (accuracy) ησλ αλαδεηάζεσλ αλΪ εέδνο 

 

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο – ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ  Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

1. Τπεξεζέεο εθπαέδεπζεο 

Τπεξεζέεο εθπαέδεπζεο, δηαθνξνπνηνχκελεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ Ϋκθαζε, αλΪινγα κε ηνλ ξφιν ηνπ 

θΪζε ζηειΫρνπο ζηα πιαέζηα ηεο πινπνέεζεο 

Γνθηκή θαη πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ πζηήκαηνο – ΠαξαδνηΫα: 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ  Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

2. ΑπνηειΫζκαηα ειΫγρσλ 

Πιάξεο θαηαγξαθά απνηειεζκΪησλ ησλ ειΫγρσλ 

Απνδνράο, Δξγνζηαζηαθψλ ειΫγρσλ, εθαξκνγψλ θαη 

δπλακηθφηεηαο. Αληηπαξαβνιά απνηειεζκΪησλ. ΔπηπιΫνλ 

πεξηιακβΪλεη: 

 Σεθκεξέσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 

παξακεηξνπνηάζεσλ ζε ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ 

 Σεθκεξέσζε ζθαικΪησλ 

3. Καηαγξαθά ηεο Ϋθδνζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ειΫγρζεθαλ. 

Καηαγξαθά ηεο Ϋθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ firmware 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ειΫγρζεθαλ. 

4. Πεξηγξαθά κεζνδνινγέαο 
Πεξηγξαθά ηεο κεζνδνινγέαο πνπ αθνινπζάζεθε θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ησλ ειΫγρσλ 
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3.5 Φάζε Δ: Πεξίνδνο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

ηε θΪζε απηά ζα δηεμαρζνχλ νη ηειηθΫο δνθηκΫο νιφθιεξνπ ηνπ πζηάκαηνο ζε 

πιάξε ιεηηνπξγέα θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ε εθπαέδεπζε ησλ ρξεζηψλ. ΠεξηιακβΪλεη 

ηα εμάο: 

 Έιεγρν ησλ ππνζπζηεκΪησλ (παξακεηξνπνηάζεηο θαη πξνζαξκνγΫο 

ινγηζκηθνχ, ξπζκέζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηάκαηνο, ξπζκέζεηο ηεο βΪζεο 

δεδνκΫλσλ, νινθιάξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζέεο, 

δηαζπλδΫζεηο θαη αληαιιαγΫο δεδνκΫλσλ) 

 Έιεγρν ησλ ππνζπζηεκΪησλ – εθαξκνγψλ βΪζεη ελαξέσλ ΔιΫγρνπ 

(acceptance tests) ηα νπνέα θαζνξέδνληαη ζηε ζπλΫρεηα 

 Έιεγρν ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγέαο ηεο Δθαξκνγάο Γηαζχλδεζεο κε ηνπο 

ηξέηνπο Φνξεέο 

 Δγρεηξέδηα ησλ ρξεζηψλ 

 Σεθκεξέσζε ηνπ Έξγνπ 

 Τπνζηάξημε θαη θαηΪξηηζε ησλ ρξεζηψλ θαη Γηαρεηξηζηψλ 

 Σειηθφ Ϋιεγρν ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηειηθΫο ξπζκέζεηο γηα ηε βειηέσζε ηεο 

επέδνζεο (fine tuning) 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνζηεξέμεη πηινηηθΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πζηάκαηνο θαη 

ηνπο ρξάζηεο θΪησ απφ πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο εμαζθαιέδνληαο ηελ 

απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα. Ζ πεξένδνο απηά θαιάο ιεηηνπξγέαο νξίδεηαη ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα 2 κελώλ. ΚαηΪ ηελ πεξένδν απηά ν ΑλΪδνρνο ζα βξέζθεηαη ζε 

ζπλερά ζπλεξγαζέα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΦνξΫα θαη ζα παξΫρεη ππνζηάξημε ζηνπο 

ρψξνπο ηεο εγθαηΪζηαζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο κε ζπλερά παξνπζέα 

ηνπιΪρηζηνλ ελφο (1) εμεηδηθεπκΫλνπ ηερληθνχ ηνπ. 

 

Γνθηκέο απνδνρήο ινγηζκηθνύ ησλ εθαξκνγώλ (Acceptance Tests) 

Οη δνθηκΫο απνδνράο (Acceptance Tests) ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνθαζνξηζκΫλα ζελΪξηα δνθηκψλ (test cases) θαη ζα 

πεξηιακβΪλνπλ ηνπο παξαθΪησ ειΫγρνπο : 

- Γνθηκέο ιεηηνπξγηθόηεηαο (functional testing) ζηηο νπνέεο ζα ειεγρζνχλ φιεο 

νη θφξκεο ηεο εθαξκνγάο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη 

- Γνθηκέο πςεινύ θόξηνπ Βάζεο Γεδνκέλσλ κε 100 ηαπηφρξνλνπο ρξάζηεο 
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- Γνθηκέο πςεινύ θόξηνπ Δμππεξεηεηώλ Δθαξκνγώλ κε 500 ηαπηφρξνλνπο 

ρξάζηεο 

- Γνθηκέο πςεινύ θόξηνπ Δμππεξεηεηώλ δηαζύλδεζεο (Web Services) κε 

100 ηαπηφρξνλνπο ρξάζηεο 

Γηα θΪζε Ϋλα απφ ηνπο αλσηΫξσ ειΫγρνπο, ν αλΪδνρνο ζα παξαδέδεη αλαθνξΪ ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ δνθηκψλ. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξνζθΫξεη φιν ην ινγηζκηθφ θαη ηηο απαξαέηεηεο Ϊδεηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλσηΫξσ δνθηκΫο, ηηο νπνέεο θαη ζα παξαδψζεη ζηνλ 

αγνξαζηά θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη ηηο απαξαέηεηεο εθπαηδεχζεηο γηα 

ηελ ρξάζε ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθάο. 

 

Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ζθαικάησλ γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνύο εμππεξεηεηέο 

(profiling) 

Γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Ϋξγνπ, ν αλΪδνρνο ζα πξνζθΫξεη ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ 

ζθαικΪησλ γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο εμππεξεηεηΫο, κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο Ϊδεηεο 

ρξάζεο, ην νπνέν θαη ζα ρξεζηκνπνηάζεη γηα ηελ απνζθαικΪησζε ηνπ παξαδνηΫνπ 

ινγηζκηθνχ θαηΪ ηηο θΪζεηο πηινηηθάο θαη δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξνζθΫξεη φιν ην ινγηζκηθφ θαη ηηο απαξαέηεηεο Ϊδεηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηάζεη, ηηο νπνέεο θαη ζα παξαδψζεη ζηνλ αγνξαζηά θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ 

Ϋξγνπ θαζψο θαη ζα πξαγκαηνπνηάζεη ηηο απαξαέηεηεο εθπαηδεχζεηο γηα ηελ ρξάζε 

ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθάο. 

 

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία - ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ  Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

1. Πιάξσο ειεγκΫλε/εο 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ/Δ ζε ζπλζάθεο 

ιεηηνπξγέαο (εθκεηΪιιεπζε 

πιάξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

απφ θξέζηκε θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα), 

Ϋηνηκε/εο λα κπεη ζε 

Παξαγσγηθά Λεηηνπξγέα ππφ 

ζπλζάθεο ΔγγπεκΫλνπ 

ΔπηπΫδνπ Τπεξεζηψλ 

 Σειηθά/Ϋο ΔΦΑΡΜΟΓΖ/Δ (πεξηβΪιινλ, 

ιεηηνπξγηθφηεηα, δεδνκΫλα) ζε εληαηηθά ρξάζε θαη 

εμαληιεηηθφ Ϋιεγρν απφ επηιεγκΫλε θνηλφηεηα πιάξσο 

εθπαηδεπκΫλσλ ρξεζηψλ. 

 Σεχρνο απνηειεζκΪησλ Πηινηηθάο Λεηηνπξγέαο, κε 

ηεθκεξησκΫλε (ζπλνπηηθά) εηζάγεζε γηα ηελ 

επηρεηξεζηαθά εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο, πξνο 

Ϋγθξηζε απφ ΔΠΠΔ. ΠεξηιακβΪλεη ηεθκεξέσζε 

αλαθνξηθΪ κε: 

- Καηαγξαθά ησλ ζπκβΪλησλ ελεξγεηψλ 
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ππνζηάξημεο 

- Σεθκεξέσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ ζε 

ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ 

- Σεθκεξέσζε ζθαικΪησλ 

- ΔπηθαηξνπνηεκΫλε ζεηξΪ εγρεηξηδέσλ ηεθκεξέσζεο 

(Λεηηνπξγηθάο & Τπνζηεξηθηηθάο) 

- ΔπηθαηξνπνηεκΫλα εγρεηξέδηα ρξεζηψλ 

- ΑλαθνξΪ πξνζαξκνγψλ θαη ξπζκέζεσλ 

2. ΔπηθαηξνπνηεκΫλα ελΪξηα 

ειΫγρνπ εθαξκνγάο / σλ 
 

 

3.6 Φάζε Σ: Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΖ: 

Ζ ΦΑΖ Σ‟ Γνθηκαζηηθάο Λεηηνπξγέαο πξνυπνζΫηεη ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηεο 

ΦΑΖ Δ‟ Πηινηηθάο Λεηηνπξγέαο θαη μεθηλΪ ακΫζσο κεηΪ ηελ παξαιαβά ηεο. 

Πιάξεο επηρεηξεζηαθά ιεηηνπξγέα ζπζηάκαηνο, κε ηελ ππνζηάξημε απφ πιεπξΪο 

Αλαδφρνπ ζε ζπλζάθεο Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ (πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα, 

παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα απφ ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκΫλσλ ρξεζηψλ). 

 ηε ΦΑΖ Γνθηκαζηηθάο Λεηηνπξγέαο ν ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα παξΪζρεη ηηο 

αθφινπζεο ππεξεζέεο: 

o ππνζηάξημε ρξεζηψλ on-the-job 

o ππνζηάξημε ρξεζηψλ θαηΪ ηε κεηΪβαζε ζην ζχζηεκα αιιΪ θαη θαηΪ ηελ 

εηζαγσγά δεδνκΫλσλ ζε απηφ 

o ζπληάξεζε εμνπιηζκνχ, Ϋηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγάο/ψλ 

 Αμηνιφγεζε απνηειεζκΪησλ ΦΑΖ, Οξηζηηθά Παξαιαβά Έξγνπ 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

62  

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΑΖ: 

ΦΑΖ Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο - ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ  Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

1. χζηεκα δνθηκαζκΫλν ζε 

ζπλζάθεο πιάξνπο 

επηρεηξεζηαθάο ιεηηνπξγέαο, 

Ϋηνηκν πξνο Οξηζηηθά 

Παξαιαβά απφ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά 

 Σειηθφ ζχζηεκα (πεξηβΪιινλ, ιεηηνπξγηθφηεηα, 

δεδνκΫλα) ζε θαλνληθά επηρεηξεζηαθά ιεηηνπξγέα απφ 

ζχλνιν πξνβιεπνκΫλσλ ρξεζηψλ ΦνξΫα, θαη ππφ 

ζπλζάθεο ΔγγπεκΫλνπ ΔπηπΫδνπ Τπεξεζηψλ 

 Σεχρνο απνηειεζκΪησλ πιάξνπο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο ζε ζπλζάθεο ΔγγπεκΫλνπ ΔπηπΫδνπ 

Τπεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβΪλεη: 

- ΑλαθνξΫο θαηΪζηαζεο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο 

- Καηαγξαθά ησλ ζπκβΪλησλ ελεξγεηψλ 

ππνζηάξημεο 

- Σεθκεξέσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 

παξακεηξνπνηάζεσλ ζε ινγηζκηθφ θαη 

εμνπιηζκφ 

- ΔπηθαηξνπνηεκΫλε ζεηξΪ εγρεηξηδέσλ ηεο 

ηερληθάο θαη ιεηηνπξγηθάο ηεθκεξέσζεο 

- Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ΦΑΖ 

Γνθηκαζηηθάο Λεηηνπξγέαο 

 ΣεθκεξησκΫλε εηζάγεζε γηα: 

- Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγνπ απφ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά 

- ΜΫηξα δηαζθΪιηζεο / ελέζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθάο αμηνπνέεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο γηα 

ηελ πξαγκΪησζε ησλ εθπεθξαζκΫλσλ ζηφρσλ ηνπ 

ΦνξΫα 

 

3.7 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Έξγνπ 

Ο ρξφλνο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ νξέδεηαη ζε δέθα ελληά (19) κήλεο. Ζ δηΪξθεηα ησλ 

πΫληε (5) πξψησλ θΪζεσλ ηνπ Ϋξγνπ δελ ζα πξΫπεη λα μεπεξλΪ ηνπο δεθανθηώ (18) 

κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνινγέδεηαη σο ην Ϊζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ πινπνέεζεο θαη 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεζεέ γηα ηελ νξηζηηθά παξαιαβά. 
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Δηδηθφηεξα ε πεξηγξαθά ηνπ Έξγνπ αλΪ Φάζε Ϋρεη σο εμάο: 

Φάζε Σίηινο Φάζεο 

Φ1 ΑλΪιπζε Απαηηάζεσλ 

Φ2 Πξνκάζεηα Κεληξηθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ 

Δθαξκνγψλ – Τπεξεζέεο ΔγθαηΪζηαζεο, Παξακεηξνπνέεζεο  θαη 

Γηαζχλδεζεο κε ηξέηα ζπζηάκαηα 

Φ3 ΑλΪπηπμε ππνζπζηεκΪησλ Παξνράο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο 

Πνιέηεο, Γηαρεέξηζεο ΓεδνκΫλσλ Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ, Δπηβνιάο Πνηλψλ 

ζε ζΫκαηα Οδηθάο Κπθινθνξέαο θαη ινηπψλ ππνζπζηεκΪησλ 

Φ4 Τπεξεζέεο Γνθηκψλ θαη Δθπαέδεπζεο 

Φ5 Πηινηηθά Λεηηνπξγέα 

Φ6 Γνθηκαζηηθά Λεηηνπξγέα 

 

4 ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ / ΥΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΈΡΓΟΤ 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ 

νινθιεξσκΫλε πξφηαζε γηα ην ζράκα δηνέθεζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζΫζεη γηα 

ηε δηνέθεζε θαη πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν πνπ ζα θαιχςνπλ ν 

Τπεχζπλνο θαη ε ΟκΪδα Έξγνπ, θαζψο θαη ην ρξφλν απαζρφιεζάο ηνπο αλΪ ΦΪζε 

ηνπ Έξγνπ. 

 

5 ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ ΈΡΓΟΤ 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξαδψζεη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα 

παξειθφκελα απηνχ, θαζψο θαη ηα ηερληθΪ εγρεηξέδηα, ζηελ Γ/λζε Γηαρεέξηζεο 

Τιηθνχ ζηελ ΑκπγδαιΫδα Αηηηθάο, φπνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ν καθξνζθνπηθφο 

Ϋιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ. ηε ζπλΫρεηα ν ΑλΪδνρνο 

ζα πξΫπεη λα κεηαθΫξεη, εγθαηαζηάζεη θαη παξαδψζεη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ην ζχλνιν 

ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζε φιε ηελ ΔπηθξΪηεηα θαη εηδηθφηεξα 

ζηα ζεκεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ πέλαθα θαηαλνκάο ηνπ Παξαξηάκαηνο Α ηνπ 

παξφληνο (Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ) ην νπνέν επηζπλΪπηεηαη. 
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Ο ΑλΪδνρνο ζηα ζεκεέα εγθαηΪζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

ππνρξενχηαη: 

 λα εθηειΫζεη νπνηαδάπνηε εξγαζέα απαηηεέηαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη θαιά 

ιεηηνπξγέα 

 λα ζπλεξγαζζεέ κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ΦνξΫα γηα ηελ Ϋληαμε ηνπ λΫνπ 

ζπζηάκαηνο ζηελ πθηζηΪκελε ππνδνκά. 

 

6 ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ (ΠΔ) 

Ζ Διάρηζηε Εεηνύκελε Πεξίνδνο Δγγύεζεο εέλαη δπν (2) Ϋηε απφ ηελ Οξηζηηθά 

Παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο. 

 

Ζ Διάρηζηε Εεηνύκελε Πεξίνδνο πληήξεζεο εέλαη επηΪ (7) Ϋηε απφ ηελ ιάμε ηεο 

Πεξηφδνπ Δγγχεζεο. 

 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, εθφζνλ ην επηζπκεέ ν ΦΟΡΔΑ γηα ηνλ νπνέν 

πξννξέδεηαη ην Έξγν, λα ππνγξΪςεη ύκβαζε πληήξεζεο, κεηΪ ην ηΫινο ηεο 

πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ Πεξηφδνπ Δγγχεζεο θαη κε ηέκεκα ην θφζηνο ζπληάξεζεο 

πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ. 

 

6.1 Τπεξεζίεο Πεξηόδνπ Δγγύεζεο 

Οη ππεξεζέεο ηεο Πεξηφδνπ Δγγχεζεο (2 Ϋηε) αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, νη 

νπνέεο παξΫρνληαη αδαπάλσο γηα ηελ Τπεξεζία. Οη ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ ζηελ 

εμαζθΪιηζε ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ζηελ απνθαηΪζηαζε φισλ 

ησλ ηχπσλ βιαβψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ελδερνκΫλσο 

πξνθχπηνπλ ζην ζχλνιν ησλ ππνζπζηεκΪησλ ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ηερληθά ππνζηάξημε θαη ζπληάξεζε κε Ϊξηηα 

νξγαλσκΫλν θαη εμεηδηθεπκΫλν ζπλεξγεέν. Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζεη 

ζρεηηθΪ παξαζηαηηθΪ (θαηΪζηαζε πξνζσπηθνχ, εηδηθφηεηεο ζρεηηθψλ πξνο ηε θχζε 

ηνπ Ϋξγνπ θ.ιπ.). 

 

ε πεξέπησζε εκθΪληζεο ηξηώλ (3) επαλαιακβαλόκελσλ ίδησλ βιαβώλ εληόο ελόο 

(1) έηνπο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ε ζπζθεπά ζα επηζηξΫθεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν 

ηνπ Ϋξγνπ, κε ηελ ππνρξΫσζε ηεο αληηθαηαζηΪζεψο ηεο κε Ϊιιε έδησλ ά αλψηεξσλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ. Χο βιΪβεο γηα ηηο νπνέεο ηζρχεη ε αλσηΫξσ δΫζκεπζε δελ λννχληαη 

εθεέλεο πνπ νθεέινληαη ζε θαθά ρξάζε ησλ ζπζθεπψλ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 

Πεξίνδνο Δγγύεζεο– ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

1. Τπεξεζέεο 

ππνζηάξημεο θαη 

απνθαηΪζηαζεο 

βιαβψλ 

Σεχρνο απνηχπσζεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβΪλεη: 

- Καηαγξαθά ησλ ζπκβΪλησλ ελεξγεηψλ ππνζηάξημεο 

- Λέζηα αληαιιαθηηθψλ θαη πξνζδηνξηζκφο αλαισζέκσλ 

πιηθψλ 

- Σεθκεξέσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 

παξακεηξνπνηάζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη Ϋηνηκν 

ινγηζκηθφ 

- Σεθκεξέσζε ζθαικΪησλ 

- ΠαξΪδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ά 

επαλεθδφζεσλ ά ηξνπνπνηάζεσλ ησλ εγρεηξηδέσλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ, Ϋηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγάο/ψλ 

- Σεθκεξέσζε εγθαηαζηΪζεσλ λΫσλ εθδφζεσλ Ϋηνηκνπ 

ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγάο/ψλ 

- Έθζεζε αμηνιφγεζεο Πεξηφδνπ 

 

6.2 Τπεξεζίεο Πεξηόδνπ πληήξεζεο 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζεη γξαπηά πξνζθνξΪ κε ηνπο φξνπο γηα ηελ 

ζχκβαζε πιάξνπο ηερληθάο ζπληάξεζεο (Service κεηΪ ηε ιάμε ηεο πεξηφδνπ 

εγγχεζεο). Σα νηθνλνκηθΪ απηΪ κεγΫζε ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ θαη ζε θΪζε πεξέπησζε ε εηάζηα δαπΪλε ζπληάξεζεο δελ 

ζα πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην 5% απηάο. ΚαηΪ ηελ Πεξένδν πληάξεζεο ζα πξΫπεη λα 

παξΫρνληαη νη εμάο ππεξεζέεο: 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ: Καζνξηζκφο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνέα 

πξΫπεη λα δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκΫλνπο ηερληθνχο νη απαξαέηεηεο 
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ξπζκέζεηο θαη νη θαηΪιιεινη Ϋιεγρνη ησλ επαέζζεησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο, ψζηε 

λα εμαζθαιέδεηαη ε ιεηηνπξγέα ηνπο ρσξέο πξνβιάκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ αξηζκφ βιαβψλ. 

Ζ αλσηΫξσ πξνιεπηηθά ζπληάξεζε θαη‟ ειΪρηζηνλ πεξηιακβΪλεη ηηο αλΪ 

εμΪκελν εμάο εξγαζέεο: 

o Έιεγρνο θαη tuning ινγηζκηθνχ ζπζηάκαηνο. 

o Έιεγρνο θαη tuning ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ θαη ινηπψλ Δμππεξεηεηψλ 

 Απνθαηάζηαζε βιαβώλ εμνπιηζκνύ. Οη ελΫξγεηεο (εξγαζέεο θαη αληαιιαθηηθΪ) 

πνπ απαηηεέηαη λα εθηειεζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware θαη 

θνξεηφ εμνπιηζκφ) πξνθεηκΫλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ 

νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπο κεηΪ ηελ εκθΪληζε ζρεηηθνχ πξνβιάκαηνο. 

 Εμαζθάιηζε αληαιιαθηηθώλ. ΤπνρξΫσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα Ϋρεη δηαζΫζηκα φια 

ηα απαξαέηεηα θαηλνχξγηα αληαιιαθηηθΪ γηα ηελ επηζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ. 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΣΟΗΜΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

ΓηαζθΪιηζε θαιάο ιεηηνπξγέαο Ϋηνηκνπ ινγηζκηθνχ.  

1. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηΪζηαζε. Καηφπηλ 

εηδνπνέεζεο απφ ηνλ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα επηιχεη Ϊκεζα ηα πξνβιάκαηα. 

2. ΠαξΪδνζε – εγθαηΪζηαζε ηπρφλ βειηησηηθψλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ ά / 

θαη ελεκεξψζεσλ αζθαιεέαο, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο. 

3. ΔμαζθΪιηζε νξζάο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ ππνζπζηεκΪησλ ηνπ Ϋξγνπ 

(customizations, δηεπαθΫο κε Ϊιια ζπζηάκαηα, θ.ιπ.), κε ηηο βειηησηηθΫο 

εθδφζεηο. 

4. ΠαξΪδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ά ησλ επαλεθδφζεσλ ά 

ηξνπνπνηάζεσλ ησλ εγρεηξηδέσλ ινγηζκηθνχ. 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ΧΝ 

ΓηαζθΪιηζε θαιάο ιεηηνπξγέαο εθαξκνγάο/ψλ. 

1. ΑπνθαηΪζηαζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγέαο (bugs) ηεο/σλ εθαξκνγάο/ψλ. 

Καηφπηλ εηδνπνέεζεο απφ ηνλ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα επηιχεη ηα πξνβιάκαηα εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ 

ηελ αλαγγειέα. 

2. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ / δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηΪζηαζε. 
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3. ΠαξΪδνζε – εγθαηΪζηαζε ηπρφλ λΫσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ. 

4. ε πεξέπησζε πνπ ε εγθαηΪζηαζε βειηησηηθάο Ϋθδνζεο ησλ Ϋηνηκσλ παθΫησλ 

ινγηζκηθνχ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο, ζπλεπΪγεηαη ηελ 

αλΪγθε επεκβΪζεσλ ζηηο εθαξκνγΫο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 

πξαγκαηνπνηάζεη ηηο επεκβΪζεηο απηΫο ρσξέο πξφζζεηε επηβΪξπλζε ηνπ 

ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο. 

5. ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε θαη εγθαηΪζηαζε λΫσλ εθδφζεσλ ησλ 

εθαξκνγψλ, απαηηεέ ηελ παξΪδνζε θαη εγθαηΪζηαζε λΫσλ εθδφζεσλ Ϋηνηκνπ 

ινγηζκηθνχ, ηφηε ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηηο πξαγκαηνπνηάζεη 

ρσξέο πξφζζεηε επηβΪξπλζε ηνπ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο. 

6. ΔμαζθΪιηζε νξζάο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε Ϊιια 

ζπζηάκαηα θιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. 

7. ΠαξΪδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ά ησλ επαλεθδφζεσλ ά 

ηξνπνπνηάζεσλ ησλ εγρεηξηδέσλ εθαξκνγάο/ψλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

 Τπεξεζέεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο κΫζσ Λεηηνπξγέαο Helpdesk. 

 On site ππνζηάξημε. ηαλ ηα αλαθεξφκελα πξνβιάκαηα δελ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ απεπζεέαο θαη νξηζηηθΪ απφ ην πξψην επέπεδν παξΫκβαζεο 

(Helpdesk), πξΫπεη λα πξνσζνχληαη ζε εηδηθνχο νη νπνένη ζα δέλνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ιχζε επηηφπνπ. 

 ΔλεκΫξσζε ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ γηα ηπρφλ αιιαγΫο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηάκαηνο. 

 

„ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ‟ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 

Πεξίνδνο πληήξεζεο – ΠαξαδνηΫα (ειΪρηζηα): 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ Πεξηγξαθά ΠαξαδνηΫνπ 

1. Τπεξεζέεο ππνζηάξημεο 

θαη απνθαηΪζηαζεο 

βιαβψλ 

Σεχρνο απνηχπσζεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβΪλεη: 

- Αλαιπηηθά Καηαγξαθά ΠεπξαγκΫλσλ πληάξεζεο 

(Σαθηηθψλ – Έθηαθησλ Δλεξγεηψλ) 

- Λέζηα αληαιιαθηηθψλ θαη πξνζδηνξηζκφο 

αλαισζέκσλ πιηθψλ  

- Σεθκεξέσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη 

παξακεηξνπνηάζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη Ϋηνηκν 
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ινγηζκηθφ  

- ΠαξΪδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ά 

επαλεθδφζεσλ ά ηξνπνπνηάζεσλ ησλ εγρεηξηδέσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ, Ϋηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη 

εθαξκνγάο/ψλ 

- Σεθκεξέσζε εγθαηαζηΪζεσλ λΫσλ εθδφζεσλ 

Ϋηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγάο/ψλ 

 

6.3 Σήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λαη πινπνηάζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπζηάκαηνο παξΫρνληαο 

παξΪιιεια ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζέεο ηερληθάο ππνζηάξημεο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα 

ειΪρηζηα φξηα δηαζεζηκφηεηαο πνπ νξέδνληαη ζηε ζπλΫρεηα. Σνλέδεηαη φηη νη φξνη πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν ηζρχνπλ γηα ηελ Πεξένδν Γνθηκαζηηθάο 

Λεηηνπξγέαο θαζψο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο εγγχεζεο θαη ζπληάξεζεο (γηα ηελ 

ηειεπηαέα εθφζνλ ππνγξαθεέ χκβαζε πληάξεζεο). 

 

Οξηζκνί: 

 ΚΧΚ (θαλνληθΫο ψξεο θΪιπςεο): Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα 08:00 – 20:00 γηα 

φιεο ηηο εκΫξεο. 

 Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο /δπζιεηηνπξγίαο εέλαη ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ αλαγγειέα ηεο βιΪβεο κΫρξη θαη ηελ 

απνθαηΪζηαζά ηεο. Ο ρξφλνο απηφο εέλαη αλΪ ππεξεζέα : 

o ηέζζεξεηο (4) ώξεο απφ ηε ζηηγκά ηεο αλαθνέλσζεο ηεο εκθΪληζεο ηεο 

βιΪβεο / δπζιεηηνπξγέαο, εθφζνλ ην πξφβιεκα αλαθνηλψζεθε εληφο 

ΚΧΚ, γηα ηελ ππνδνκά (θεληξηθφο εμνπιηζκφο / Ϋηνηκν ινγηζκηθφ θαη 

ππνζπζηάκαηα π.ρ. Παξνράο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιέηεο θιπ.) ά Ϋμη ψξεο, εθφζνλ ην πξφβιεκα αλαθνηλψζεθε εθηφο 

ΚΧΚ. 

o δώδεθα (12) ώξεο απφ ηε ζηηγκά ηεο αλαθνέλσζεο ηεο εκθΪληζεο ηεο 

βιΪβεο / δπζιεηηνπξγέαο, ζηελ Ζπεηξσηηθά ΔιιΪδα, εθφζνλ ην 

πξφβιεκα αλαθνηλψζεθε εληφο ΚΧΚ, γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ 

(ζηαζκνέ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ, θνξεηΫο ζπζθεπΫο-εθηππσηΫο θαη 

ειεθηξνληθΪ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ) θαη ην 

αληέζηνηρν ινγηζκηθφ. Γηα ηηο ινηπΫο ψξεο αλαθνέλσζεο πξνβιάκαηνο 

βιΪβεο / δπζιεηηνπξγέαο, νη δψδεθα (12) ψξεο ηνπ ρξφλνπ 

απνθαηάζηαζεο βιάβεο /δπζιεηηνπξγίαο πξνζκεηξνχληαη απφ ηηο 

07.00 ην επφκελν εξγΪζηκν πξσέ. 
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o δεθαπέληε (15) ώξεο απφ ηε ζηηγκά ηεο αλαθνέλσζεο ηεο εκθΪληζεο 

ηεο βιΪβεο/δπζιεηηνπξγέαο, ζηελ Νεζησηηθά ΔιιΪδα, εθφζνλ ην 

πξφβιεκα αλαθνηλψζεθε εληφο ΚΧΚ, γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ 

(ζηαζκνέ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ, θνξεηΫο ζπζθεπΫο-εθηππσηΫο θαη 

ειεθηξνληθΪ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ νρεκΪησλ) θαη ην 

αληέζηνηρν ινγηζκηθφ. Γηα ηηο ινηπΫο ψξεο αλαθνέλσζεο πξνβιάκαηνο 

βιΪβεο/δπζιεηηνπξγέαο, νη δεθαπΫληε (15) ψξεο ηνπ ρξφλνπ 

απνθαηάζηαζεο βιάβεο /δπζιεηηνπξγίαο πξνζκεηξνχληαη απφ ηηο 

07.00 ην επφκελν εξγΪζηκν πξσέ. 

o Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα 

εμαζθαιέδεη εηάζηα δηαζεζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ 98%. 

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

1. Έλα ππνζύζηεκα / ππεξεζία ζεωξείηαη νιηθά κε δηαζέζηκν/ε εάλ είλαη κε 

δηαζέζηκν έζηω θαη έλα κηθξό κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ παξέρεη. 

2. Η κε δηαζεζηκόηεηα κηαο κνλάδαο επηθέξεη ηε κε δηαζεζηκόηεηα όιωλ ηωλ 

κνλάδωλ ηνπ Σπζηήκαηνο (εμνπιηζκόο, ινγηζκηθό ζπζηεκάηωλ θαη εθαξκνγώλ) 

πνπ εμαξηώληαη ιεηηνπξγηθά από απηή. 



 

70 

 

70  

ΜΔΡΟ Β: ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

απφιπηε επζχλε ηεο αθξέβεηαο ησλ δεδνκΫλσλ. 

 

1. Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθέο Απαηηήζεηο    

1.1.  

Απαηηεέηαη ε ρξάζε ππεξεζην-θεληξηθάο (service - 

oriented) αξρηηεθηνληθάο, ε νπνέα ππνζηεξέδεη ηελ 

εχθνιε κεηαηξνπά ηεο επηρεηξεζηαθάο ινγηθάο ηεο 

εθαξκνγάο πξνθεηκΫλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ λΫεο 

ππεξεζηαθΫο αλΪγθεο. 

ΝΑΗ   

1.2.  
Σν ζχζηεκα απαηηεέηαη λα αθνινπζεέ πνιχ-επέπεδε 

(N-Tier) αξρηηεθηνληθά. 
ΝΑΗ   

1.3.  

Να απνηππσζεέ ε ινγηθά Αξρηηεθηνληθά ηνπ 

ζπζηάκαηνο, λα απνηππσζνχλ θαη λα επεμεγεζνχλ 

ηα ινγηθΪ επέπεδα ηεο πνιχ-επέπεδεο 

αξρηηεθηνληθάο. 

ΝΑΗ   

1.4.  
Να απνηππσζεέ θαη λα επεμεγεζεέ ε θπζηθά 

αξρηηεθηνληθά ηεο ιχζεο. 
ΝΑΗ   

1.5.  
Να αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηάκαηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο Αξρηηεθηνληθάο. 
ΝΑΗ   

1.6.  
Να αλαθεξζνχλ θαη λα επεμεγεζνχλ ηα επηκΫξνπο 

ππνζπζηάκαηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο. 
ΝΑΗ   

1.7.  

Ζ αξρηηεθηνληθά ηνπ ζπζηάκαηνο λα επηηξΫπεη ηελ 

θΪιπςε αχμεζεο ηνπ εηζεξρφκελνπ φγθνπ 

αηηεκΪησλ, κΫζσ ηεο πξνζζάθεο επηπιΫνλ 

κνλΪδσλ πιηθνχ. 

ΝΑΗ   

1.8.  

Να αλαθεξζεέ ν κΫγηζηνο αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ 

ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ. 

ΝΑΗ   

1.9.  

Πιάξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο 

παξαγξΪθνπ ΓεληθΫο ΑξρΫο ρεδηαζκνχ – 

Αξρηηεθηνληθά πζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.10.  Να αλαθεξζεέ ε χπαξμε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ 

απηφκαηνπ δηακνηξαζκνχ ηνπ ηξΫρνληνο θφξηνπ 
ΝΑΗ   
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εξγαζέαο (load balancing) ζηελ  πεξέπησζε πνπ 

θΪπνην component ηεο πξνηεηλφκελεο 

αξρηηεθηνληθάο ηεζεέ εθηφο ιεηηνπξγέαο. ε ζεηηθά 

πεξέπησζε λα πεξηγξαθεέ ν αθξηβάο ηξφπνο, ν 

ρξφλνο πνπ απαηηεέηαη θαη ε αλΪγθε νπνηαζδάπνηε 

παξΫκβαζεο ά κε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο. Δπέζεο λα αλαθεξζνχλ ηα αλσηΫξσ 

ζηελ αληέζεηε πεξέπησζε δει. φηαλ επαλεληαρζεέ 

(π.ρ. κεηΪ απφ επηδηφξζσζε) ψζηε λα επαλΫιζεη ην 

ππνζχζηεκα ζε θαλνληθά ιεηηνπξγέα. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε (κε απηφκαηνπ δηακνηξαζκνχ ηνπ 

ηξΫρνληνο θφξηνπ εξγαζέαο ζπζρεηέζεσλ - load 

balancing), ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο λα αλαθΫξεη 

αλαιπηηθΪ πσο ζπλΫξρεηαη ην ζχζηεκα, ηη επέπεδν 

παξΫκβαζεο απαηηεέηαη, θαη ζε πφζν ρξφλν απφ ηελ 

απνηπρέα ηνπ αλΪ πεξέπησζε. 

1.11.  

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ηηο 

πθηζηΪκελεο ππνδνκΫο ηεο ΔΛ.Α. 

ΝΑΗ   

1.12.  

Ζ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ λα γέλεη ζηελ πιαηθφξκα 

αλΪπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ζάκεξα ε 

Διιεληθά Αζηπλνκέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα 

πξΫπεη λα παξΫρεη ζπλεξγαζέα θαη ζπκβαηφηεηα κε 

απηά θαη ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ εθπαέδεπζεο.. 

ΝΑΗ   

1.13.  

Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ (Hardware) ηνπ Ϋξγνπ ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο, 

ακεηαρεέξηζην κε αλαθνέλσζε κΫζα ζηνπο 

ηειεπηαένπο 18 κάλεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα 

θαηΪζεζεο ηεο πξνζθνξΪο (εθηφο θαη αλ ππΪξρεη 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά αλαθνξΪ ζηνπο πέλαθεο 

ζπκκφξθσζεο) θαη λα κελ ππΪξρεη αλαθνέλσζε 

πεξέ αληηθαηΪζηαζεο /απφζπξζεο ηνπ, ην νπνέν ζα 

πξΫπεη λα πξνθχπηεη απφ Ϋγγξαθν ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

ΝΑΗ   

2.  Γηεπαθέο πζηήκαηνο    

2.1.  

Σν χζηεκα ζα πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

δηεζλά πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ 

πιεξΫζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζε 

ηνπ κε ηηο πθηζηΪκελεο δηθηπαθΫο ππνδνκΫο ηεο 

Τπεξεζέαο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ην ζχζηεκα πξΫπεη 

λα δέλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε φια ηα 

ζπζηάκαηα / εθαξκνγΫο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ 

ζπλΫρεηα, λα πξνζθΫξεη δηεπαθΫο εληφο ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη λα ππνζηεξέδεη φια ηα βαζηθΪ 

δηθηπαθΪ πξσηφθνιια επηθνηλσλέαο (Ethernet, 

TCP/IP θιπ). 

ΝΑΗ   
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2.2.  
Θα πξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ νη δηαζπλδΫζεηο (web 

services, interfaces, procedures): 
   

2.2.1.  

ΚεληξηθΪ πζηάκαηα – ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ ηεο 

ΔΛ.Α. ΑλαιπηηθΪ, κε ην αξρεέν αδεηψλ 

θπθινθνξνχλησλ νρεκΪησλ, κνηνπνδειΪησλ θαη 

κε ην αξρεέν ΔΟ (Point System) θαζψο θαη κε 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηνπ Police on Line πξνθχςεη 

αλαγθαέα ε αμηνπνέεζε ηνπ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο 

κειΫηεο εθαξκνγάο. 

ΝΑΗ   

2.2.2.  

Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζπζηάκαηα βΪζεσλ 

δεδνκΫλσλ: 

1. Τπ. ΑΝ.ΑΝΣ.Τ.ΜΔ.ΓΗ 

2. ΔιιεληθΪ Σαρπδξνκεέα 

3. Σνπηθά Απηνδηνέθεζε (Γάκνη) 

4. Γ.Ο.Τ. (Δθνξέεο) θ.ιπ. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

2.3.  

Να ππνζηεξέδνληαη φια ηα βαζηθΪ δηθηπαθΪ 

πξσηφθνιια επηθνηλσλέαο (Ethernet, TCP/IP, θιπ). 

Να αλαθεξζνχλ ηα πξσηφθνιια πνπ 

ππνζηεξέδνληαη γηα δηαζχλδεζε κε ηξέηα 

ζπζηάκαηα 

ΝΑΗ   

2.4.  

Σα ηεξκαηηθΪ ζεκεέα εγθαηΪζηαζεο ησλ ηαζκψλ 

Δξγαζέαο πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ λα ζπλδΫνληαη 

δηθηπαθΪ, αμηνπνηψληαο ην δέθηπν PoL, κε ηελ 

Κεληξηθά Τπνδνκά ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηνπο 

απαηηνχκελνπο Servers θαη ΒΪζε ΓεδνκΫλσλ 

ΝΑΗ   

3.  Γνκέο Απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ    

3.1.  

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνέν ηα δεδνκΫλα απνζεθεχνληαη 

ζηε βΪζε, κε θξηηάξηα: 

   

3.1.1.  ΑζθΪιεηα ΓεδνκΫλσλ ΝΑΗ   

3.1.2.  Γπλαηφηεηα γηα backup ΝΑΗ   

3.1.3.  
Δπειημέα γηα κειινληηθΫο επεθηΪζεηο ηνπ 

πζηάκαηνο 
ΝΑΗ   

3.1.4.  
Διαρηζηνπνέεζε ησλ αιιαγψλ ζε επέπεδν πηλΪθσλ 

ηεο βΪζεο 
ΝΑΗ   

3.2.  

Σν πξνηεηλφκελν χζηεκα ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ 

πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ απνζάθεπζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εγγξαθψλ ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ, 

θαθΫισλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ θαη ζηνηρεέσλ 

απηψλ (π.ρ. θσηνγξαθέεο, γεσγξαθηθφ ζηέγκα), 

ΝΑΗ   



 

73 

 

73  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

θαζψο θαη ηεο πιεξνθνξέαο ηζηνξηθφηεηαο ησλ 

δεδνκΫλσλ θαη ζπλαιιαγψλ γηα 5 Ϋηε απφ ηελ 

Ϋλαξμε επηρεηξεζηαθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο. 

3.3.  

Να αλαθεξζεέ ν ηξφπνο απνζάθεπζεο ησλ εηθφλσλ 

(RDBMS, file system θιπ). Να αηηηνινγεζεέ ε 

επηινγά απηά ζε ζρΫζε κε ηε πξνζθεξφκελε ιχζε 

θαη πψο επεξεΪδεηαη ε απφδνζε απφ ηελ επηινγά 

απηά. 

ΝΑΗ   

3.4.  

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη πψο 

ην πξνηεηλφκελν χζηεκα θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο 

ηεο Τπεξεζέαο γηα ην κΫγεζνο ηεο βΪζεο. 

ΝΑΗ   

4.  Όγθνη Γεδνκέλσλ- Υξήζε πζηήκαηνο    

4.1.  
ΜΫζνο φξνο παξαβΪζεσλ ΚΟΚ αλΪ ζπζθεπά 

ρεηξφο εκεξεζέσο 
40   

4.2.  

ΜΫζνο φξνο παξαβΪζεσλ αλΪ ζπζθεπά 

ειεθηξνληθνχ ξαληΪξ θαηαγξαθάο παξαβΪζεσλ επέ 

νράκαηνο 

60   

4.3.  
πλνιηθφο αξηζκφο θαηαγξαθάο ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ αλΪ ζπζθεπά ρεηξφο εκεξεζέσο 
Από 2 έσο 8   

4.4.  πλνιηθφο αξηζκφο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ αλΪ Ϋηνο 2.000.000   

4.5.  
πλνιηθφο αξηζκφο ππνζΫζεσλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ ελδηαθΫξνληνο αλΪ Ϋηνο 
25.000   

4.6.  

ΜΫγηζηνο αξηζκφο επηζπλαπηνκΫλσλ θσηνγξαθηψλ 

θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα θαηαγξαθάο ζηνηρεέσλ 

ηξνραένπ αηπράκαηνο απφ ηελ θνξεηά ζπζθεπά 

Βι. παξάγξαθν 

2.3.3.1.3 
  

4.7.  
πλνιηθφο αξηζκφο δηαθξηηψλ αζηπλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ εγθαηΪζηαζεο ηεο ππνδνκάο 
500   

4.8.  

ΜΫζνο φξνο αξηζκνχ ρξεζηψλ ππνζπζηάκαηνο 

δηαρεέξηζεο ηξνραέσλ παξαβΪζεσλ αλΪ αζηπλνκηθά 

ππεξεζέα εγθαηΪζηαζεο 

3   

4.9.  

ΜΫζνο φξνο αξηζκνχ ρξεζηψλ ππνζπζηάκαηνο 

δηαρεέξηζεο ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ αλΪ ππεξεζέα 

εγθαηΪζηαζεο ηεο ππνδνκάο 

3   

5.  Υξόλνη Απόθξηζεο    

5.1.  

ΜΫγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο γηα αλαδεηάζεηο ζηε 

θνξεηά ζπζθεπά επέ νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέαο 

θηινμελεέηαη ζε απηά 

≤ 10 sec   
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5.2.  

ΜΫγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ πζηάκαηνο γηα 

νπνηαδάπνηε ελΫξγεηα ηειηθνχ ρξάζηε, ζε 

νπνηαδάπνηε θΪζε θαη απφ νπνηνδάπνηε κΫζν θαη 

αλ δηελεξγεζεέ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ πέλαθα 

11.7 θαη ηεο 1.5.1 

≤ 10 sec   

5.3.  

ΜΫγηζηνο ρξφλνο απνθφξηηζεο ησλ δεδνκΫλσλ ηεο 

θνξεηάο ζπζθεπάο ζην ζηαζκφ ζπγρξνληζκνχ 

δεδνκΫλσλ θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξΪδνζεο θαη 

απνθφξηηζεο ζπζθεπάο 

≤ 5 min    

5.4.  

ΜΫγηζηνο ρξφλνο θφξησζεο ζπζθεπάο κε 

ελεκεξψζεηο (updates) ζπγρξνληζκνχ αξρεέσλ ηεο 

ζπζθεπάο θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα αξρηθνπνέεζεο ηεο 

γηα αλΪιεςε ππεξεζέαο 

≤ 5 min   
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1.  
Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Φνξέσλ 
   

1.1.  

Να πινπνηεζνχλ απφ ηνλ αλΪδνρν ππεξεζέεο 

ελεκΫξσζεο πνιηηψλ ζην δηαδέθηπν φπνπ ην 

ελδηαθεξφκελν Ϊηνκν ζα κπνξεέ λα Ϋρεη 

πιεξνθφξεζε γηα θΪζε κηα απφ ηηο ππεξεζέεο: 

 Πξνκάζεηα εηδηθνχ εληχπνπ κε ζηνηρεέα 

ηξνραένπ αηπράκαηνο γηα αζθαιηζηηθά 

ρξάζε 

 Πξνκάζεηα αληηγξΪθνπ (Β.Α..) Βηβιένπ 

ΑδηθεκΪησλ πκβΪλησλ, ζρεηηθΪ κε 

ζπκβΪλ ηξνραένπ αηπράκαηνο. 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα πεξηνρψλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο επηθξΪηεηαο κε βΪζε ηα 

ζπκβΪληα ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ. 

 ΔλεκΫξσζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ βαζκψλ 

πνηλάο ηνπ πζηάκαηνο ΔιΫγρνπ 

πκπεξηθνξΪο Οδεγψλ (.Δ..Ο.) πνπ 

ηνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

 ΔλεκΫξσζε γηα ηηο εθθξεκνχζεο ζε 

βΪξνο ηνπ βεβαησκΫλεο ηξνραέεο 

παξαβΪζεηο. 

ΝΑΗ   

1.2.  

Οη ππεξεζέεο ελεκΫξσζεο πνιηηψλ ζα πξΫπεη λα 

εέλαη ζπκβαηΫο θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγάζνπλ 

ηφζν ζην ππφ δηακφξθσζε Portal ηεο ΔΛ.Α, ζηα 

πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ ΦεθηαθΫο Τπεξεζέεο ηεο 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο Γηνηθεηηθνχ θαη 

Γηθαζηηθνχ Υαξαθηάξα, ηνπ ΔΠΑ φζν θαη κΫζσ 

ηνπ «ΔΡΜΖ». 

ΝΑΗ   

1.3.  

Ο πνιέηεο εέηε κΫζσ ηνπ «ΔΡΜΖ», εέηε κΫζσ ηνπ 

ηζηνηφπνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ απφ ην Ϋξγν ηεο 

Φεθηνπνέεζεο ηνπ ΔΠΑ, κε ηε ρξάζε θσδηθψλ 

πνπ ζα ηνπ Ϋρνπλ δνζεέ, ζα κπνξεέ λα πξνβεέ ζηελ 

ειεθηξνληθά θαηΪζεζε αηηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.4.  

ηελ πεξέπησζε πξφζβαζεο ηνπ πνιέηε κΫζσ ηνπ 

ζπζηάκαηνο «ΔΡΜΖ», ζα πξΫπεη λα πινπνηεζεέ 

θαηΪιιειν web service πνπ ζα απζεληηθνπνηεέ ηνπο 

ρξάζηεο βαζηδφκελν ζηελ δηαδηθαζέα 

Απζεληηθνπνέεζεο πνπ παξΫρεη ην «ΔΡΜΖ», 

αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηειεπηαένπ λα 

ιεηηνπξγεέ σο identity provider (κΫζσ θΪπνηνπ 

πξσηνθφιινπ πνπ ζα επηιεγεέ θαηΪ ηε κειΫηε 

ΝΑΗ   



 

76 

 

76  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

εθαξκνγάο – αλΪιπζεο απαηηάζεσλ, ελδεηθηηθΪ 

αλαθΫξεηαη ην open ID protocol). 

1.5.  

Θα πξΫπεη λα πξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

κειινληηθά ελζσκΪησζε ζπζηάκαηνο PKI γηα 

ςεθηαθά ππνγξαθά αηηεκΪησλ πνιηηψλ. Να 

πεξηγξαθεέ ε ζπκβαηφηεηα ηεο ιχζεο ζε κηα ηΫηνηα 

ππνδνκά. 

ΝΑΗ   

1.6.  

ΑλΪινγα κε ην αέηεκα, ε εθαξκνγά παξνπζηΪδεη 

ζηνλ αηηνχληα πξνο ζπκπιάξσζε ηε ζρεηηθά θφξκα 

αέηεζεο, πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν. 

ΠαξΪιιεια, ε εθαξκνγά ζα παξΫρεη πιεξνθνξέεο 

ζην ελδηαθεξφκελν Ϊηνκν, γηα ηα απαξαέηεηα 

Ϋγγξαθα πνπ πξΫπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηελ 

ππνβνιά ηνπ αηηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.7.  
Ζιεθηξνληθά πξσηνθφιιεζε ηεο αέηεζεο κε ηνπο 

παξαθΪησ ηξφπνπο: 
   

1.7.1.  

Απηφλνκε πξσηνθφιιεζε αηηεκΪησλ πνιηηψλ κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ, αλεμΪξηεην απφ 

ηελ εθαξκνγά ειεθηξνληθάο πξσηνθφιιεζεο 

(επηινγά ζεκαηηθνχ θαθΫινπ θαη Τπεξεζέαο πνπ λα 

πξνζδηνξέδεη / δηαρσξέδεη ηα αηηάκαηα πνιηηψλ 

κΫζσ δηαδηθηχνπ απφ ηα ππφινηπα Ϋγγξαθα). 

ΝΑΗ   

1.7.2.  

Πξσηνθφιιεζε κε δηαζχλδεζε κε ηελ Δθαξκνγά 

Γηαρεέξηζεο Αιιεινγξαθέαο. Θα αμηνπνηεζεέ ε 

δηεπαθά πνπ Ϋρεη αλαπηπρζεέ δέλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ην αέηεκα λα εέλαη δηαζΫζηκν γηα 

εκθΪληζε θαη δηεθπεξαέσζε κΫζσ ηεο ππΪξρνπζαο 

Δθαξκνγάο. 

ΝΑΗ   

1.7.3.  

Πξσηνθφιιεζε θαη παξαθνινχζεζε αηηάκαηνο απφ 

ην ζχζηεκα Γηνηθεηηθάο ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ 

ηνπ Police on Line. Θα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ ε 

ζρεηηθά δηεπαθά. 

ΝΑΗ   

1.8.  
Ζιεθηξνληθά Απνζηνιά ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπ 

αξ. πξσηνθφιινπ ηεο αέηεζεο ηνπ. 
ΝΑΗ   

1.9.  

Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ ηνπ αηηάκαηνο 

ηνπ πνιέηε ζα πξΫπεη λα ην ζπλνδεχεη κε ηνπο 

αλαγθαένπο ζπζρεηηζκνχο ζε φιε ηελ δηΪξθεηα 

επεμεξγαζέαο ηνπ ζην ζχζηεκα ηνπ θνξΫα ηεο 

ΔΛ.Α. 

ΝΑΗ   

1.10.  

Ζ εθαξκνγά, κε βΪζε ην ID ά ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ ηεο αέηεζεο ηνπ πνιέηε ζα ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ην ζηΪδην επεμεξγαζέαο ζην νπνέν 

βξέζθεηαη. 

ΝΑΗ   
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3. Τπνζύζηεκα Γεσγξαθηθήο Απεηθόληζεο ηαηηζηηθώλ 

Γεδνκέλσλ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  
Γεσγξαθηθή Απεηθόληζε ησλ Σξνραίσλ 

Αηπρεκάησλ 
   

1.1.  

Να πξαγκαηνπνηεέ γεσγξαθηθά απεηθφληζε φισλ 

ησλ εγγξαθψλ ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ ζχκθσλα κε 

ην ζηέγκα (x, y) πνπ ζπιιΫρζεθε απφ ην GPS ηεο 

θνξεηάο ζπζθεπάο 

ΝΑΗ   

1.2.  

Να παξΫρεη δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο ησλ ηξνραέσλ 

αηπρεκΪησλ ζε γεσγξαθηθφ ρΪξηε κε ηελ ρξάζε 

εξσηεκΪησλ: 

1. Δγγχηεηαο ζπκβΪληνο 

2. Σξαπκαηηζκψλ 

3. ΘαλΪησλ 

4. Καηξηθψλ ζπλζεθψλ θ.α. 

θαζψο θαη πεξηγξαθψλ ησλ αηπρεκΪησλ. 

ΝΑΗ   

1.3.  

Να Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνέεζεο γεσγξαθηθψλ 

δεδνκΫλσλ (ηχπνπ Shapefile, KML θ.ιπ.) φπσο 

απηΪ Ϋρνπλ πινπνηεζεέ ά απνθηεζεέ απφ ην ΦνξΫα. 

Να πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο αμηνπνέεζεο. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Να παξΫρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ κε ηα 

ινηπΪ ππνζπζηάκαηα ηνπ Ϋξγνπ. Να πεξηγξαθεέ ν 

ηξφπνο αμηνπνέεζεο ηνπ ζηελ νινθιάξσζε ηεο 

ιχζεο. 

ΝΑΗ   

1.5.  

Να δεκηνπξγεζεέ λΫα πιηθνηερληθά ππνδνκά 

απνθιεηζηηθάο ρξάζεο γηα ην ελ ιφγσ Ϋξγν. Να 

πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο πινπνέεζεο (πιηθφ. ινγηζκηθφ, 

δεδνκΫλα, αδεηνδνηάζεηο, αλαβαζκέζεηο θ.ιπ.). Να 

ηεθκεξησζνχλ θαη λα αηηηνινγεζνχλ αλαιπηηθΪ. 

ΝΑΗ   

1.6.  

Δθφζνλ απαηηεζεέ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ, ν 

ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξΪζρεη ηα απαξαέηεηα 

γεσγξαθηθΪ δεδνκΫλα ηνπιΪρηζηνλ γηα ηελ πεξένδν 

ηεο εγγχεζεο. 

ΝΑΗ   
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4. Σερληθέο Απαηηήζεηο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Αδεηνδόηεζε ζπζηήκαηνο    

1.1.  

Να πξνζθεξζεέ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο αδεηψλ 

ρξάζεο, ψζηε λα θαιχπηνληαη πιάξσο νη αλΪγθεο 

ηνπ Ϋξγνπ επαπμεκΫλεο θαηΪ 10%. Να αλαθεξζεέ ε 

πνιηηηθά αδεηνδφηεζεο (πρ per user, per server, 

unlimited θιπ) θαη λα αηηηνινγεζεέ ε παξερφκελε 

αδεηνδφηεζε ζε ζπλΪξηεζε κε ηα δεδνκΫλα ηνπ 

πέλαθα «γθνο ΓεδνκΫλσλ – Υξάζε πζηάκαηνο». 

ΝΑΗ   

2.  
Τςειή Γηαζεζηκόηεηα (High Availability 

Requirements) 
   

2.1.  

Να εμαζθαιέδεηαη φηη ζε φια ηα ππνζπζηάκαηα ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο, δελ ππΪξρεη κνλαδηθφ 

ζεκεέν αζηνρέαο / πηψζεο (NO SINGLE POINT 

OF FAILURE). 

ΝΑΗ   

2.2.  
Να αλαθεξζεέ αλαιπηηθΪ ν ηξφπνο – αξρηηεθηνληθά 

πινπνέεζεο ηεο πςειάο δηαζεζηκφηεηαο. 
ΝΑΗ   

2.3.  

Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ϋξγνπ ζα 

πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη εηάζηα δηαζεζηκφηεηα 

ηνπιΪρηζηνλ 98% 

ΝΑΗ   

3.  Αζθάιεηα πζηήκαηνο    

3.1.  
Πξνζηαζέα θαη ΑζθΪιεηα Πξφζβαζεο / Υξάζεο 

ηνπ πζηάκαηνο 
ΝΑΗ   

3.2.  

Ο πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα θαηαγξΪςεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηάκαηνο 

γηα ηελ απζεληηθνπνέεζε / πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ 

σο αθνινχζσο: 

   

3.2.1.  

Γηα ηνπο ρξάζηεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεέξηζεο 

παξαβΪζεσλ ά/θαη ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ 

απαηηεέηαη αμηνπνέεζε ηνπ ππΪξρνληνο κεραληζκνχ 

πξφζβαζεο ηνπ Police On Line πινπνηψληαο ηνλ 

εληαέν ηξφπν πξφζβαζεο ρξεζηψλ φπσο 

πεξηγξΪθεηαη ζηελ ππΪξρνπζα θαηΪζηαζε 

ΝΑΗ   

3.2.2.  

Γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πξΫπεη λα 

παξΫρεη κεραληζκφ γηα Ϋιεγρν πξφζβαζεο: 

   

3.2.2.1.  Με ηε ρξάζε νλφκαηνο ρξάζηε (username) θαη ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) δηαρεηξέζηκν απφ 

ηνλ ππεχζπλν δηαρεέξηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζηαζκνχ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ. Ο πξνκεζεπηάο 

πξΫπεη λα θαηαγξΪςεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηάκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά πνιηηηθάο γηα ηνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο, ζπκπεξηιακβΪλνληαο 

πνιηηηθά εθπλνάο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη 

θιεηδψκαηνο εθαξκνγάο ζε πεξέπησζε πνπ Ϋλαο 

ρξάζηεο εέλαη αλελεξγφο γηα Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν 

ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

3.2.2.2.  
Να πξνβιΫπεηαη ην θιεέδσκα εθαξκνγάο κεηΪ απφ 

3 απνηπρεκΫλεο πξνζπΪζεηεο εηζαγσγάο θσδηθνχ. 
ΝΑΗ   

3.2.2.3.  

ΠξΫπεη λα ππνζηεξέδνληαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

ζε ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ζπζηάκαηνο κε βΪζε ηνλ 

ξφιν ηνπ ρξάζηε ά / θαη κηαο νκΪδαο ρξεζηψλ. 

Έλαο ρξάζηεο ά / θαη κηα νκΪδα ρξεζηψλ κπνξνχλ 

λα Ϋρνπλ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο ξφινπο. Ζ αλΪζεζε 

ξφισλ, θαζψο θαη ε ζπζρΫηηζε ησλ ξφισλ κε 

δηθαηψκαηα ρξάζεο ηνπ ζπζηάκαηνο, πξΫπεη λα 

δηαηέζεηαη ζαλ δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηΫο ηεο 

εθαξκνγάο. 

ΝΑΗ   
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5. Κεληξηθόο Δμνπιηζκόο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Κεληξηθόο Δμνπιηζκόο    

1.1.  

Σν ζχλνιν ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξΫπεη λα 

εέλαη ζχγρξνλν θαη λα κελ ππΪξρεη αλαθνέλσζε 

πεξέ αληηθαηΪζηαζεο / απφζπξζεο ηνπ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηά. Δηδηθφηεξα, αλΪ θαηεγνξέα 

εμνπιηζκνχ, ν ρξφλνο αλαθνέλσζεο ηνπ θΪζε 

κνληΫινπ, ζε ζρΫζε κε ηελ εκεξνκελέα θαηΪζεζεο 

ηεο πξνζθνξΪο, ζα πξΫπεη λα εέλαη: 

ΝΑΗ   

1.1.1.  χζηεκα απνζάθεπζεο ≤ 18 Μήλεο   

1.1.2.  ΔμππεξεηεηΫο ≤ 18 Μήλεο   

1.1.3.  Backup ≤ 24 Μήλεο   

1.2.  

Να πεξηγξαθεέ ε θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε ζρΫζε κε ηε 

ινγηθά θαη θπζηθά αξρηηεθηνληθά ηεο επξχηεξεο 

ιχζεο πνπ πξνζθΫξεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ 

ππΪξρνπζα ππνδνκά ηνπ ΦνξΫα. 

ΝΑΗ   

1.3.  

O θεληξηθφο εμνπιηζκφο ζα παξακεηξνπνηεζεέ θαη 

εγθαηαζηαζεέ ζε πιάξε ιεηηνπξγέα απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν ζε ρψξν – ρψξνπο πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη άδε 

δηακνξθσκΫλν κε θαηΪιιειεο ππνδνκΫο 

(θιηκαηηζκφ – ππνζηάξημε αδηΪιεηπηεο 

ειεθηξνδφηεζεο – ππξαζθΪιεηα – θπζηθά 

αζθΪιεηα) computer room. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Σν ζχλνιν ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

αλαθΫξεηαη αλσηΫξσ ζα παξαδνζεέ ελζσκαησκΫλα 

ζε Racks ηα νπνέα θαη ζα πξνζθεξζνχλ ζην 

πιαέζην ηνπ Έξγνπ. 

ΝΑΗ   

1.5.  

Γηα ην ζχλνιν ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ λα 

αλαθεξζνχλ νη ζπλνιηθΫο απαηηάζεηο ζε ηζρχ 

ξεχκαηνο (ζε W ζηα 230V) ζε θαηΪζηαζε πιάξνπο 

θνξηένπ ηνπ ζηνηρεένπ. 

ΝΑΗ   

1.6.  

Γηα θΪζε ζπζηαηηθφ ζηνηρεέν ηεο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο λα αλαθεξζνχλ ηπρφλ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ 

ππνζηεξέδνληαη θαη Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. 

ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.7.  
Σα πξνζθεξφκελα δνκηθΪ ζηνηρεέα ηνπ θεληξηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζα θΫξνπλ πηζηνπνέεζε CE. 
NAI   

1.8.  

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθΫξεη 

φια ηα απαηηνχκελα θαιψδηα, connectors, 

κεηαηξνπεέο θιπ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ 

εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ ελζσκΪησζε 

απηνχ ζηελ πθηζηΪκελε ππνδνκά. 

ΝΑΗ   

1.9.  

Θα δνζνχλ ηα επέζεκα ηερληθΪ εγρεηξέδηα ζε 

ειεθηξνληθά θαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα. 

ΝΑΗ   

1.10.  

Θα παξαδνζνχλ κε πιάξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ο 

πξνκεζεπηάο ζε θΪζε πεξέπησζε ζα πξΫπεη λα 

εγγπΪηαη ηελ νκαιά εθθέλεζε ησλ ζπζηεκΪησλ. 

ΝΑΗ   
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6. ύζηεκα Απνζήθεπζεο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  ύζηεκα Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ (Storage)    

1.1.  

Γηα ηελ απνζάθεπζε ησλ δεδνκΫλσλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο ζα πξΫπεη λα πξνζθεξζεέ ζχγρξνλν 

ζχζηεκα απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ (ηχπνπ SAN 

storage ά ζπκβαηφ), ην νπνέν ζα πξΫπεη λα 

δηαζπλδεζεέ θαη κε ην Τπνζχζηεκα ΒΪζεο 

ΓεδνκΫλσλ ηνπ Κεληξηθνχ πζηάκαηνο κε 

ηερλνινγέα FC (Fiber Channel) ≥ 4 Gbps. 

ΝΑΗ   

1.2.  Αξηζκφο κνλΪδσλ ≥ 1   

1.3.  

Να αλαθεξζεέ κνληΫιν θαη εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο 

θαη ηα πξνζθεξφκελα ζηνηρεέα (π.ρ. θΪξηεο 

επΫθηαζεο, αξζξψκαηα θιπ). 

ΝΑΗ   

1.4.  

Να δηαζΫηεη ραξαθηεξηζκφ fault tolerant (πςειάο 

αληνράο ζε ζθΪικαηα), ρσξέο κνλαδηθφ ζεκεέν 

αζηνρέαο (no single point of failure). Να αλαθεξζεέ 

ε εηάζηα δηαζεζηκφηεηα ηνπ ππνζπζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.5.  

Να δηαζΫηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιαγάο ελ 

ιεηηνπξγέα (hot swap), νπνηαζδάπνηε 

πξνβιεκαηηθάο κνλΪδαο (ειεγθηψλ – δέζθσλ – 

ηξνθνδνηηθνχ). 

ΝΑΗ   

1.6.  Redundant /Hot Swap Cooling fan ΝΑΗ   

1.7.  

Να δηαζΫηεη ιεηηνπξγέα θαηαλνκάο θνξηένπ θαη 

ζθαικαληνράο κεηαμχ ησλ ζπλδΫζεσλ πξνο ηα 

θεληξηθΪ ζπζηάκαηα ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ. 

ΝΑΗ   

1.8.  

Να αλαθεξζεέ ν αξηζκφο, ν ηχπνο θαη ε 

αξρηηεθηνληθά (π.ρ. επεμεξγαζηΫο, δηαζχλδεζε-

επηθνηλσλέα κε εμππεξεηεηΫο/ δέζθνπο θιπ) ησλ 

ειεγθηψλ ζηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε. 

ΝΑΗ   

1.9.  

Να αλαθεξζεέ ε ηαρχηεηα δεδνκΫλσλ (εχξνο 

δηαχινπ - Bandwidth) κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ηεο 

κλάκεο (GB/sec) ζηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε. 

ΝΑΗ   

1.10.  
Τινπνέεζε ρσξεηηθφηεηαο κε αξρηηεθηνληθά RAID 

5. 
ΝΑΗ   

1.11.  
Να αλαθεξζεέ ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε κλάκε 

Cache (Read / Write). Να αλαθεξζεέ ν ηχπνο ηεο 

κλάκεο θαη ε δηΪηαμε απηάο θαη ε κΫγηζηε δπλαηά 

ΝΑΗ   
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επΫθηαζε 

1.12.  

Να αλαθεξζεέ ν ζπλνιηθφο πξνζθεξφκελνο αξηζκφο 

δέζθσλ, ν ηχπνο ηνπο θαη ε νλνκαζηηθά 

ρσξεηηθφηεηα απηψλ. Θα εέλαη ηχπνπ FC ά SAS ά 

ηζνδχλακνη ά αλψηεξνη. 

ΝΑΗ   

1.13.  
Σαρχηεηα πεξηζηξνθάο ησλ δέζθσλ (rpm). Να 

αλαθεξζεέ. 
≥ 10000   

1.14.  

Να δηαζΫηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθρψξεζεο 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζε ζπζηάκαηα κε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πιαηθφξκαο UNIX, LINUX 

θαη Windows. 

ΝΑΗ   

1.15.  
Να πξνζθεξζνχλ νη εθεδξηθνέ δέζθνη πνπ ζπληζηΪ 

ν θαηαζθεπαζηάο απμεκΫλνη θαηΪ Ϋλα (λ+1). 
ΝΑΗ   

1.16.  

Ζ σθΫιηκε ρσξεηηθφηεηα (κεηΪ ηελ πινπνέεζε 

RAID 5) λα εέλαη αξθεηά γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαρεέξηζε φισλ 

ησλ ζπκβΪλησλ ζχκθσλα κε ηνπο φγθνπο θαη ηελ 

ρξάζε απηψλ φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηνλ πέλαθα.1.4 

(γθνη ΓεδνκΫλσλ – Υξάζε πζηάκαηνο) 

επαπμεκΫλε θαηΪ αλΪινγν ηειεζηά γηα ηελ θΪιπςε 

αλαγθψλ γηα ηελ επφκελε 5εηέα. Να αλαθεξζεέ θαη 

λα ηεθκεξησζεέ. 

ΝΑΗ   

1.17.  

Να αλαθεξζεέ ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε 

ρσξεηηθφηεηα πξηλ (raw) θαη κεηΪ ηελ εθαξκνγά 

ηνπ RAID 5 (ηε ζπλνιηθά πνζφηεηα δελ 

ππνινγέδνληαη νη εθεδξηθνέ δέζθνη) 

ΝΑΗ   

1.18.  

Να αλαθεξζεέ ην πιάζνο ησλ επηπιΫνλ δέζθσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα ρσξέο 

πξνζζάθε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ εμνπιηζκνχ. 

ΝΑΗ   

1.19.  

ΜΫγηζηε ζπλνιηθά ππνζηεξηδφκελε ρσξεηηθφηεηα 

(κε επΫθηαζε ηεο δεηνχκελεο ζχλζεζεο) (raw 

capacity – πξηλ ηελ εθαξκνγά RAID) ζε TB. Να 

πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο επΫθηαζεο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο 

ΝΑΗ   

1.20.  

Να πινπνηεζεέ ε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηάκαηνο κε ην 

πξνζθεξφκελν ππνζχζηεκα ιάςεο αληηγξΪθσλ 

αζθαιεέαο. 

ΝΑΗ   

1.21.  

Να πξνζθεξζνχλ νη απαηηνχκελεο Ϊδεηεο ρξάζεο 

γηα φιεο ηηο ππνρξεσηηθΫο ιεηηνπξγέεο ηνπ 

πζηάκαηνο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

ΝΑΗ   
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1.22.  

Γπλαηφηεηα κειινληηθάο επΫθηαζεο γηα  

πξαγκαηνπνέεζε εθεδξηθψλ απνκαθξπζκΫλσλ 

αληηγξΪθσλ (Remote Replicator). 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.23.  

Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ηνπηθψλ εθεδξηθψλ 

αληηγξΪθσλ (Volume Copy, Local replicator) ζην 

ζχλνιν ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ Ϋρεη πξνζθεξζεέ. 

ΝΑΗ   

1.24.  
Γπλαηφηεηα γηα ιάςε πνιιαπιψλ αληηγξΪθσλ 

snapshots (γηα γξάγνξε αλΪθηεζε δεδνκΫλσλ) 
ΝΑΗ   

1.25.  
Τπνζηάξημε Scripts γηα ην Volume Copy θαη 

Snapshots. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.26.  

Να πεξηγξαθεέ ιεπηνκεξψο ε ιεηηνπξγέα 

δεκηνπξγέαο ησλ snapshots απφ ην πξνζθεξφκελν 

ζχζηεκα ν ηξφπνο δεκηνπξγέαο ηνπο θαη ν 

κεραληζκφο αλΪθηεζεο ησλ δεδνκΫλσλ (restore). 

ΝΑΗ   

1.27.  

Να πξνζθεξζεέ ην απαξαέηεην ινγηζκηθφ θαη πιηθφ 

πνπ ζα εμαζθαιέδεη ηελ δηαρεέξηζε ηνπ 

ππνζπζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.28.  

Να πξνζθεξζνύλ δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ νπηηθνέ 

κεηαγσγεέο (FC switches) νη νπνένη κπνξεέ λα εέλαη 

ελζσκαησκΫλνη ζην ππνζχζηεκα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηηθΪ κε 

κνλαδηθνχ ζθΪικαηνο (fault tolerance). 

ΝΑΗ   

1.29.  
Ζ δηαρεέξηζε ηνπ ζπζηάκαηνο λα κπνξεέ λα γέλεηαη 

απφ ηεξκαηηθφ Ζ/Τ. 
ΝΑΗ   

1.30.  

Ζ δηαρεέξηζε ηνπ ζπζηάκαηνο λα κπνξεέ λα γέλεηαη 

κΫζσ γξαθηθνχ πεξηβΪιινληνο (GUI) απφ 

νπνηνλδάπνηε εμππεξεηεηά βξέζθεηαη 

ζπλδεδεκΫλνο ζην ζχζηεκα ά / θαη κΫζσ Web 

Browser κε ηελ έδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ην GUI. 

ΝΑΗ   

1.31.  

Να κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη νη παξΪκεηξνη 

ηνπ ζπζηάκαηνο θαη λα ζηΫιλνληαη εηδνπνηάζεηο ζε 

πεξηπηψζεηο θξέζηκσλ κεηαβνιψλ (Να αλαθεξζεέ). 

ΝΑΗ   

1.32.  
Τπνζηάξημε νξηζκνχ ινγηθψλ κνλΪδσλ/ζπζηνηρηψλ 

RAID κΫζσ ηνπ πεξηβΪιινληνο δηαρεέξηζεο. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
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7. Τπνζύζηεκα Λήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά    

1.1.  

Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη ζηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ λα 

πινπνηάζεη Τπνζχζηεκα ΑληηγξΪθσλ Αζθαιεέαο 

ηχπνπ Tape Library ά λεψηεξνπ ηχπνπ ηερλνινγέαο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ ην δεχηεξν κΫζν λα 

γέλεη ιεπηνκεξάο πεξηγξαθά ηεο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο. 

ΝΑΗ   

1.2.  
Δμσηεξηθά ζπζθεπά ιάςεο αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο 

ηχπνπ LTO5 Tape ά λεφηεξε (εθφζνλ ππΪξρεη). 
ΝΑΗ   

1.3.  Αξηζκφο κνλΪδσλ: ≥ 1   

1.4.  Να αλαθεξζεέ κνληΫιν θαη εηαηξεέα θαηαζθεπάο. ΝΑΗ   

2.  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά    

2.1.  
Υσξεηηθφηεηα ηνπ κΫζνπ απνζάθεπζεο ρσξέο 

ζπκπέεζε (GB). 
> 800   

2.2.  
Υσξεηηθφηεηα ηνπ κΫζνπ απνζάθεπζεο κεηΪ απφ 

ζπκπέεζε (GB) 
> 1600   

2.3.  

ΜΫγηζηε ππνζηεξηδφκελε native ρσξεηηθφηεηα 

ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλΪγθεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιχζεο. Να αλαθεξζεέ 

ΝΑΗ   

2.4.  Γπλαηφηεηα ζπκπέεζεο 2:1 ΝΑΗ   

2.5.  Οδεγνέ ηαηληψλ ≥ 2   

2.6.  Γπλαηφηεηα πξνζζάθεο επηπιΫνλ νδεγψλ ηαηληψλ ΝΑΗ   

2.7.  
Τπνζηεξηδφκελν Data Transfer Rate (MB/sec) ππφ 

ζπκπέεζε 2:1 
≥ 160   

2.8.  

Να αλαθεξζεέ ν ηχπνο δηαζχλδεζεο κε ηε κνλΪδα 

απνζάθεπζεο (π.ρ. FC 4ά8 Gbps, SAS 3ά6 Gbps 

θιπ) θαη ην ζχζηεκα εμππεξεηεηψλ. 

ΝΑΗ   

2.9.  ΔλζσκαησκΫλε δπλαηφηεηα θξππηνγξΪθεζεο. (όρη ππνρξεσηηθό)   

3.  Άιιεο απαηηήζεηο    

3.1.  Να αλαθεξζνχλ ISO θαη ινηπΪ θαηαζθεπαζηηθΪ ΝΑΗ   
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standards, certifications. 

3.2.  

Να ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ ιάςεο αληηγξΪθσλ 

αζθαιεέαο, ην νπνέν λα εέλαη ζπκβαηφ κε ηα 

ινγηζκηθΪ ηνπ ζπζηάκαηνο ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ 

πξνζθΫξεηαη. 

ΝΑΗ   

3.3.  
Γπλαηφηεηα θεληξηθάο δηαρεέξηζεο θαη online 

ιάςεο αληηγξΪθσλ ησλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ. 
ΝΑΗ   

3.4.  
Να πξνζθεξζεέ ην απαξαέηεην Licensing γηα φινπο 

ηνπο ΔμππεξεηεηΫο (Servers) ηνπ Ϋξγνπ. 
ΝΑΗ   

3.5.  
Να αλαθεξζνχλ νη ινηπΫο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ. 
ΝΑΗ   

3.6.  

Να πξνζθεξζεέ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

απνζεθεπηηθψλ κΫζσλ ψζηε λα θαιχπηνληαη 

πιάξσο νη αλΪγθεο ηνπ Έξγνπ. Να αλαθεξζεέ θαη 

λα ηεθκεξησζεέ. 

ΝΑΗ   



 

87 

 

87  

8. Δμππεξεηεηέο (Servers) 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Δμππεξεηεηέο Βάζεο Γεδνκέλσλ    

1.1.  

Γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ ζα πξΫπεη 

λα πξνζθεξζεέ ππνζχζηεκα, ζε δηΪηαμε πςειάο 

δηαζεζηκφηεηαο. Να αλαθεξζεέ αλαιπηηθΪ ν 

ηξφπνο/αξρηηεθηνληθά πινπνέεζεο πςειάο 

δηαζεζηκφηεηαο. 

ΝΑΗ   

1.2.  Να αλαθεξζεέ θαηαζθεπαζηάο / κνληΫιν. ΝΑΗ   

1.3.  

Να αλαθεξζεέ ν αξηζκφο ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Ϋξγνπ. 

ΝΑΗ   

1.4.  Να αλαθεξζεέ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ΝΑΗ   

1.5.  

Να αλαθεξζεέ ν πξνζθεξφκελνο αξηζκφο ησλ 

θεληξηθψλ επεμεξγαζηψλ (CPU‟s) θαη ππξάλσλ 

(cores) αλΪ εμππεξεηεηά. 

ΝΑΗ   

1.6.  

Να αλαθεξζεέ ν κΫγηζηνο ππνζηεξηδφκελνο αξηζκφο 

ησλ θεληξηθψλ επεμεξγαζηψλ (CPU‟s) θαη 

ππξάλσλ (cores) αλΪ εμππεξεηεηά. 

ΝΑΗ   

1.7.  Να αλαθεξζεέ ε Μλάκε Cache. ΝΑΗ   

1.8.  
Να αλαθεξζεέ ε πξνζθεξφκελε Μλάκε RAM ησλ 

Δμππεξεηεηψλ. 
ΝΑΗ   

1.9.  
Να αλαθεξζεέ ε κΫγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλάκε 

RAM (on board). 
ΝΑΗ   

1.10.  Αξηζκφο εζσηεξηθψλ δέζθσλ ζε δηΪηαμε mirror. ≥ 2   

1.11.  Υσξεηηθφηεηα Ϋθαζηνπ εζσηεξηθνχ δέζθνπ. ≥ 250 GB   

1.12.  Τπνζηάξημε γξαθηθψλ αλΪιπζεο 1280 Υ 1024. 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.13.  ΜνλΪδα αλΪγλσζεο DVD-ROM. ΝΑΗ   

1.14.  
Αξηζκφο θαξηψλ δηθηχνπ 10/100/1000 Mbps 

autosense 
≥ 2   

1.15.  
Οπηηθφ θχθισκα δηαζχλδεζεο κε ην πξνζθεξφκελν 

Storage (fiber optic adapter). 
ΝΑΗ   
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2.  
Δμππεξεηεηέο Τπνζπζηήκαηνο Δλδηάκεζνπ 

Δπίπεδνπ 
   

2.1.  

Γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ππνζπζηάκαηνο ελδηΪκεζνπ 

επηπΫδνπ (middle tier) ζα πξΫπεη λα πξνζθεξζεέ 

ηθαλφο αξηζκφο εμππεξεηεηψλ, ζε δηΪηαμε πςειάο 

δηαζεζηκφηεηαο. Με ηνλ φξν πςειά δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ππνζπζηάκαηνο κπνξεέ λα ελλνεζεέ εέηε ε 

δηαζεζηκφηεηα ζε επέπεδν H/W-ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκΪησλ, εέηε ε δηαζεζηκφηεηα πνπ 

επηηπγρΪλεηαη κε μερσξηζηά (αλΪ server) 

εγθαηΪζηαζε ινγηζκηθνχ, ην νπνέν φκσο Ϋρεη 

παξακεηξνπνηεζεέ κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιέδεηαη ε νκνηφκνξθε θαη ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγέα ηνπο σο εληαένπ ινγηζκηθνχ (cluster 

topology), εέηε νπνηνζδάπνηε Ϊιινο ηξφπνο. ε 

θΪζε πεξέπησζε ζα πξΫπεη λα ηεθκεξησζεέ ν 

ηξφπνο επέηεπμεο ηεο πςειάο δηαζεζηκφηεηαο. 

ΝΑΗ   

2.2.  Να αλαθεξζεέ θαηαζθεπαζηάο / κνληΫιν. ΝΑΗ   

2.3.  Να αλαθεξζεέ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Λ..). ΝΑΗ   

2.4.  

Να αλαθεξζεέ ν πξνζθεξφκελνο αξηζκφο ησλ 

θεληξηθψλ επεμεξγαζηψλ (CPU‟s) θαη ππξάλσλ 

(cores). 

ΝΑΗ   

2.5.  

Να αλαθεξζεέ ν κΫγηζηνο ππνζηεξηδφκελνο αξηζκφο 

ησλ θεληξηθψλ επεμεξγαζηψλ (CPU‟s) θαη 

ππξάλσλ (cores). 

ΝΑΗ   

2.6.  Να αλαθεξζεέ ε Μλάκε Cache. ΝΑΗ   

2.7.  Να αλαθεξζεέ ε πξνζθεξφκελε Μλάκε RAM. ΝΑΗ   

2.8.  
Να αλαθεξζεέ ε κΫγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλάκε 

RAM (on board). 
ΝΑΗ   

2.9.  Αξηζκφο εζσηεξηθψλ δέζθσλ ζε δηΪηαμε mirror. ≥ 2   

2.10.  Υσξεηηθφηεηα Ϋθαζηνπ εζσηεξηθνχ δέζθνπ. ≥ 500 GB   

2.11.  
KΪξηα γξαθηθψλ κε ππνζηάξημε αλΪιπζεο 1280 Υ 

1024. 
NAI   

2.12.  ΜνλΪδα αλΪγλσζεο DVD-ROM. NAI   

2.13.  
Αξηζκφο θαξηψλ δηθηχνπ 10/100/1000 Mbps 

autosense 
≥ 2   
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3.  
Πξνδηαγξαθέο γηα Δμνπιηζκό Γηαρείξηζεο 

Δμππεξεηεηώλ 
   

3.1.  

Σα αλσηΫξσ ππνζπζηάκαηα κε ηνπο εμππεξεηεηΫο 

ηνπο λα  εέλαη ζπλδεδεκΫλα κΫζσ KVM Switch κε 

ηελ θνηλά νζφλε, πιεθηξνιφγην - πνληέθη πνπ 

πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ. 

ΝΑΗ   

3.2.  

Έγρξσκε νζφλε TFT - LCD, νξαηνχ πιαηζένπ 

ηνπιΪρηζηνλ 17‟‟ κε ππνζηάξημε αλΪιπζεο 1024 Υ 

768, κε κεραληζκφ ηνπνζΫηεζεο ζε rack (Rack - 

mounted) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη σο system 

console ησλ ζπζηεκΪησλ κε ηα απαξαέηεηα 

εμαξηάκαηα ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε ιεηηνπξγηθά 

δηαζχλδεζά ηεο. 

ΝΑΗ   

3.3.  

Διιελν-ιαηηληθφ πιεθηξνιφγην ηχπνπ QWERTY 

κε αξηζκφ πιάθηξσλ ≥ 81, κε κεραληζκφ 

ηνπνζΫηεζεο ζε rack. 

ΝΑΗ   

3.4.  

Να πξνζθεξζνχλ νη απαξαέηεηεο θαη θαηΪιιειεο 

ζΫζεηο ηνπνζΫηεζεο (racks) φινπ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (hardware). Να δνζεέ 

αλαιπηηθά πεξηγξαθά (δηαζηΪζεηο rack)  θαη 

ζρεδηΪγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ θπζηθψλ ρψξσλ 

γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ (hardware). 

ΝΑΗ   
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1.  
πζηεκηθό Λνγηζκηθό (π.ρ. RDBMS, web / 

application server –Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα) 
   

1.1.  

Ζ πξνζθεξφκελε major ά minor version release, 

αλΪ θαηεγνξέα ινγηζκηθνχ, ζα πξΫπεη λα Ϋρεη 

αλαθνηλσζεέ εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 18 κελψλ ά λα 

εέλαη ε ηειεπηαέα ελεκεξσκΫλε Ϋθδνζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηά. 

ΝΑΗ   

1.2.  

Θα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε Ϊδεηα ρξάζεο κε 

ζαθά αλαθνξΪ ζηνλ ηξφπν αδεηνδφηεζεο (π.ρ. 

Unlimited use, per server, per CPU, per named user 

θ.α.). Οη Ϊδεηεο απηΫο ζα πξΫπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηάζεηο ηεο παξνχζεο, αιιΪ θαη ηελ 

πξνζθεξφκελε ιχζε. 

ΝΑΗ   

1.3.  

Σν ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ  ζα πξΫπεη λα παξαδνζεέ 

εγθαηεζηεκΫλν ζηα ζπζηάκαηα  θαη ζε θαηΪζηαζε 

πιάξνπο ιεηηνπξγέαο, θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλν 

γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ θνξΫα. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Θα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα αλαγθαέα 

media εγθαηΪζηαζεο θαζψο θαη απφ πιάξε 

εγρεηξέδηα δηαρεηξηζηψλ (administration ά reference 

manuals) ζε ςεθηαθά θαη Ϋληππε κνξθά θαη ζηελ 

Διιεληθά Γιψζζα. 

ΝΑΗ   

2.  Λνγηζκηθό Βάζεο Γεδνκέλσλ (RDBMS)    

2.1.  
Να αλαθεξζνχλ ην φλνκα – Έθδνζε – Υξνλνινγέα 

δηΪζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ. 
ΝΑΗ   

2.2.  

Οη πξνζθεξφκελεο Ϊδεηεο ρξάζεο  ζα πξΫπεη λα 

θαιχπηνπλ ηελ αλΪπηπμε θαη απεξηφξηζηε ρξάζε 

ηνπ ζπζηάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ 

Ϋξγνπ θαη φπσο απηΫο απνηππψλνληαη ζηελ 

παξνχζα. ε πεξέπησζε βιΪβεο ά ηερλνινγηθάο 

απαμέσζεο (κεξηθάο ά νιηθάο) ηνπ θηινμελνχληνο 

εμνπιηζκνχ, λα επηηξΫπεηαη ε κεηεγθαηΪζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ρσξέο νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε. 

ΝΑΗ   

2.3.  

Οη πξνζθεξφκελεο Ϊδεηεο ρξάζεο  πξΫπεη λα 

επηηξΫπνπλ ζηνλ θνξΫα ηελ κειινληηθά επΫθηαζε / 

παξακεηξνπνέεζε / ηξνπνπνέεζε ησλ 

πξνδηαγεγξακκΫλσλ ζην παξφλ Ϋξγν εθαξκνγψλ 

θαζψο θαη ηελ αλΪπηπμε λΫσλ. 

ΝΑΗ   
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2.4.  

Να πεξηγξαθεέ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ζε ζρΫζε κε ηε ινγηθά 

θαη θπζηθά αξρηηεθηνληθά ηεο επξχηεξεο ιχζεο πνπ 

πξνζθΫξεηαη θαη ηελ ππΪξρνπζα ππνδνκά ηνπ 

ΦνξΫα. 

ΝΑΗ   

2.5.  
Πιάξεο ππνζηάξημε ηνπ Unicode v3.2 ά λεψηεξνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ειιεληθψλ). 
ΝΑΗ   

2.6.  
Πιάξεο ππνζηάξημε ηεο UTF-8 ά / θαη UCS-2 

θσδηθνπνέεζεο. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

2.7.  

Γξαθηθφ πεξηβΪιινλ θεληξηθνχ ειΫγρνπ θαη 

δηαρεέξηζεο, κε ηηο παξαθΪησ δπλαηφηεηεο: 

- δηαρεέξηζε βΪζεσλ (π.ρ. start, stop, 

recovery θιπ.) 

- δηαρεέξηζε αληηθεηκΫλσλ ηεο βΪζεο (π.ρ. 

ρξεζηψλ, πηλΪθσλ, views, stored 

procedures θιπ) 

- ζπιινγά θαη αλΪιπζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ ρξάζεο θαη επέδνζεο 

- tuning 

- Ϋιεγρνο γεγνλφησλ θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο δηαρεηξηζηηθψλ 

εξγαζηψλ 

Να αλαθεξζνχλ Ϊιιεο δπλαηφηεηεο δηαρεέξηζεο. 

ΝΑΗ   

2.8.  

Να πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο πινπνέεζεο ησλ 

δπλαηνηάησλ πεξηνξηζκνχ ρξάζεο ησλ πφξσλ: 

- απαζρφιεζε CPU 

- κΫγηζηνο αξηζκφο sessions 

- κΫγηζην query execution time 

Να αλαθεξζνχλ Ϊιιεο δπλαηφηεηεο δηαρεέξηζεο 

πφξσλ. 

ΝΑΗ   

2.9.  
Τςειά δηαζεζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ΒΪζεο 

ΓεδνκΫλσλ. Να πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο επέηεπμεο. 
ΝΑΗ   

2.10.  
πκκφξθσζε κε ACID (Atomicity Consistency 

Isolation Durability) ηδηφηεηεο. 
ΝΑΗ   

2.11.  

Να αλαθεξζεέ ην επέπεδν αμηνιφγεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε δηεζλά πξφηππα (πρ. EAL, 

FIPS140-2 θιπ). 

ΝΑΗ   

2.12.  
Σν πξνζθεξφκελν .Γ.Β.Γ. λα δηαζΫηεη 

ελζσκαησκΫλνπο κεραληζκνχο γηα ηελ 

θξππηνγξΪθεζε / απνθξππηνγξΪθεζε ησλ 

ΝΑΗ   
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δεδνκΫλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηε Β.Γ. κε 

ηζρπξνχο αιγφξηζκνπο, ζχκθσλα κε δηεζλά 

απνδεθηΪ πξφηππα αιγνξέζκσλ θξππηνγξΪθεζεο 

φπσο π.ρ. ην Data Encryption Standard θαη 

Advanced Encryption Standard. 

2.13.  
Γπλαηφηεηα ζπκπέεζεο ησλ δεδνκΫλσλ ηεο ΒΪζεο 

γηα εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ δέζθσλ. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

2.14.  

Να ππνζηεξέδεηαη ε απνζάθεπζε εηθφλσλ θαη 

αξρεέσλ θεηκΫλνπ (text). ΑλαθΫξαηε δπλαηφηεηεο 

δηαρεέξηζεο απηψλ (π.ρ. Free text indexing θαη 

retrieval, image crop scaling θαη format conversion 

θιπ). 

ΝΑΗ   

2.15.  

Γπλαηφηεηα θαηΪηκεζεο κεγΪισλ πηλΪθσλ ζε 

partitions ρσξέο λα απαηηεέηαη θακέα αιιαγά ζηηο 

εθαξκνγΫο. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

2.16.  
Γηαρεέξηζε κε θαηΪιιεια εξγαιεέα ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ  ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ. 
ΝΑΗ   

2.17.  

Μεραληζκφο ηάξεζεο αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο ηεο 

Β.Γ. (backup) – λα πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

ΝΑΗ   

2.18.  

Μεραληζκφο απηφκαηεο αλΪθακςεο (automatic 

recovery) ηεο ΒΓ απφ αζηνρέεο δηαζθαιέδνληαο ηελ 

δηαζεζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ ηεο 

βΪζεο – λα πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

ΝΑΗ   

2.19.  

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα δηαρεέξηζεο ΒΓ λα Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο ζε πεξηβΪιινλ πςειάο 

δηαζεζηκφηεηαο κε ρξάζε ηερλνινγηψλ πινπνέεζεο 

ζπζηνηρέαο εμππεξεηεηψλ ΒΓ (cluster ηνπιΪρηζηνλ 

2 θφκβσλ). 

ΝΑΗ   

2.20.  

Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ΒΓ ζε δηαθνξεηηθνχο 

θφκβνπο (nodes) ελφο hardware cluster ησλ 

εμππεξεηεηψλ ΒΓ. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

2.21.  

Να παξΫρεηαη δπλαηφηεηα ζε πεξέπησζε παχζεο 

ιεηηνπξγέαο ελφο θφκβνπ ηνπ cluster λα γέλεηαη εέηε 

απηφκαηα, εέηε κε αλζξψπηλε παξΫκβαζε failover 

ζε Ϊιινλ θφκβν. 

ΝΑΗ   

2.22.  

Τπνζηάξημε ηερλνινγέαο ζπλερνχο αληηγξαθάο & 

δεκηνπξγέαο πιάξνπο αληηγξΪθνπ (mirror) κεηαμχ 

απνκαθξπζκΫλσλ εθεδξηθψλ θπζηθψλ ηνπνζεζηψλ, 

γηα ηελ δηαζθΪιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

ΝΑΗ   
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δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκΫλσλ, αθφκα θαη κεηΪ 

απφ θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο ηνπ primary site. 

Τπνζηάξημε ηερληθψλ απηφκαηεο κεηΪπησζεο ζηελ 

εθεδξηθά ηνπνζεζέα. 

3.  
Λνγηζκηθό Τπνζπζηήκαηνο Δμππεξεηεηώλ 

Δλδηάκεζνπ Δπηπέδνπ 
   

3.1.  

Οη πξνζθεξφκελεο Ϊδεηεο ρξάζεο ζα πξΫπεη λα 

θαιχπηνπλ ηελ αλΪπηπμε θαη απεξηφξηζηε ρξάζε 

ηνπ ζπζηάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ 

Ϋξγνπ θαη φπσο απηΫο απνηππψλνληαη ζηελ 

παξνχζα. ε πεξέπησζε βιΪβεο ά ηερλνινγηθάο 

απαμέσζεο (κεξηθάο ά νιηθάο) ηνπ θηινμελνχληνο 

εμνπιηζκνχ, λα επηηξΫπεηαη ε κεηεγθαηΪζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ρσξέο νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε. 

ΝΑΗ   

3.2.  

Να πεξηγξαθεέ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ζε ζρΫζε κε ηε ινγηθά 

θαη θπζηθά αξρηηεθηνληθά ηεο επξχηεξεο ιχζεο πνπ 

πξνζθΫξεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ππνδνκάο RDBMS). 

ΝΑΗ   

3.3.  
Τπνζηάξημε κεραληζκνχ νξηζκνχ: 

- Υξεζηψλ, ΟκΪδσλ Υξεζηψλ θαη Ρφισλ Υξεζηψλ 
ΝΑΗ   

3.4.  
Θα πξνζθεξζεέ ινγηζκηθφ ελδηΪκεζνπ επηπΫδνπ 

(middle tier). 
ΝΑΗ   

3.5.  
Τπνζηάξημε ηζηνζειέδσλ ηχπνπ Hypertext Markup 

Language  (HTML) θαη XHTML. 
ΝΑΗ   

3.6.  Τπνζηάξημε πξσηνθφιινπ SSL ΝΑΗ   

3.7.  Τπνζηάξημε πξσηνθφιινπ XML ΝΑΗ   

3.8.  

Τπνζηάξημε Web Services θαη ησλ αθφινπζσλ 

πξσηνθφιισλ:  

- SOAP (Simple Object Access Protocol) 

v1.2 ά λεψηεξε 

- WSDL (Web Service Description 

Language) v1.1 ά λεφηεξε 

ΝΑΗ   

3.9.  

Τπνζηάξημε κεραληζκψλ ηφζν πηζηνπνέεζεο 

(authentication) φζν θαη εμνπζηνδφηεζεο 

(authorization) ρξεζηψλ 

ΝΑΗ   

3.10.  
Τπνζηάξημε ηνπ LDAPv3 γηα ηελ 

θεληξηθφπνηεκΫλε δηαρεέξηζε ησλ πηζηνπνηεκΫλσλ 

ρξεζηψλ θιπ. Να αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο 

ΝΑΗ   
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νινθιάξσζεο κε Ϊιια directory services 

3.11.  

Καηαγξαθά ησλ γεγνλφησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην 

ρξάζηε γηα ιφγνπο auditing. ΑλαθΫξαηε ηηο 

δπλαηφηεηεο reporting. 

ΝΑΗ   

3.12.  
Τπνζηάξημε πςειάο δηαζεζηκφηεηαο κε software 

clustering. 
ΝΑΗ   

3.13.  
Να παξαζρεζνχλ νη Ϊδεηεο ρξάζεο (αλ 

απαηηνχληαη). 
ΝΑΗ   

3.14.  Λνγηζκηθφ δηαρεέξηζεο κε γξαθηθφ πεξηβΪιινλ. ΝΑΗ   

3.15.  

Γπλαηφηεηα θαηαγξαθάο ησλ γεγνλφησλ πνπ Ϋρνπλ 

ζρΫζε κε ηε ρξάζε ησλ εθαξκνγψλ γηα ιφγνπο 

auditing ζην επέπεδν ηεο ππνδνκάο ηνπ 

εμππεξεηεηά εθαξκνγψλ. ΑλαθΫξαηε ηηο 

δπλαηφηεηεο reporting. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

3.16.  

Κεληξηθά δηαρεέξηζε ηνπ Web/Application Server 

(επέπεδν: Web & Application) κΫζσ γξαθηθνχ 

πεξηβΪιινληνο (GUI) ά/θαη  κΫζσ Web εθαξκνγάο. 

ΝΑΗ   

3.17.  Υξάζε Threads / Processes, Μλάκεο ζπζηάκαηνο 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

3.18.  

Γπλαηφηεηεο γηα load balancing ζε clustered 

πεξηβΪιινληα θαη γηα failover ηνπ επηπΫδνπ 

εθηΫιεζεο εθαξκνγψλ θαη ηνπ επηπΫδνπ δηαδηθηχνπ 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ. 

Να δνζεέ ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πνιηηηθψλ γηα load balancing ηνπ επηπΫδνπ 

εθηΫιεζεο εθαξκνγψλ θαη ηνπ επηπΫδνπ 

δηαδηθηχνπ. 

ΝΑΗ   

3.19.  

ΔλζσκαησκΫλν ά επηπξφζζεην ινγηζκηθφ 

δηαρεέξηζεο ά/θαη αλΪιπζεο HTTP logs, 

δεκηνπξγέαο αλαθνξψλ θαη εμαγσγάο ζηνηρεέσλ ζε 

πέλαθεο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ASCII θαη HTML 

αξρεέα. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

3.20.  
Να παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα (κΫζσ επΫθηαζεο ά 

πξντφληνο) γηα ηα θΪησζη: 
   

3.20.1.  

Ρχζκηζεο παξακΫηξσλ ιεηηνπξγέαο ά / θαη 

δηαρεέξηζεο ησλ ππνζπζηεκΪησλ ηνπ Web / 

Application Server, ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ πνπ 

επεξεΪδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ιχζεο (π.ρ. 

Clustering, Load balancing θιπ) θαη ησλ 

θηινμελνχκελσλ εθαξκνγψλ. 

ΝΑΗ   
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3.20.2.  

Παξαθνινχζεζεο (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ηεο 

θαηΪζηαζεο ιεηηνπξγέαο ησλ ππνζπζηεκΪησλ ηνπ 

Web/Application Server, ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ 

πνπ επεξεΪδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ιχζεο (π.ρ. 

Clustering, Load balancing θιπ) θαη ησλ 

θηινμελνχκελσλ εθαξκνγψλ.  

ΝΑΗ   

3.20.3.  

Έθδνζεο αλαθνξψλ ζρεηηθΪ κε ηελ απφδνζε 

ιεηηνπξγέαο ηνπ Web / Application Server, ησλ 

θηινμελνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

3.20.4.  

Παξαθνινχζεζεο ά / θαη δηαρεέξηζεο ησλ Active 

sessions ά (ζηελ πεξέπησζε πνπ Ϋρνπκε θεληξηθφ 

ζχζηεκα authorization/ authentication πνπ 

βαζέδεηαη ζε εληαέν ζράκα directory services) ησλ 

Online (signed-in) ρξεζηψλ. 

ΝΑΗ   

3.20.5.  
Να αλαθεξζνχλ Ϊιιεο δπλαηφηεηεο 

παξαθνινχζεζεο -δηαρεέξηζεο 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

3.20.6.  

ε πεξέπησζε ζθαικΪησλ ζα πξΫπεη λα 

εμαζθαιέδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ ηεο 

ζπλφδνπ ηνπ ρξάζηε (HTTP session) ρσξέο απηφ λα 

γέλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ρξάζηε. Να πεξηγξαθεέ ν 

ηξφπνο πινπνέεζεο. 

ΝΑΗ   

4.  Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθώλ Γεδνκέλσλ    

4.1.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη web-based, θηιηθφ 

πξνο ηνλ κΫζν ρξάζηε θαη ζπκβαηφ κε ηνπιΪρηζηνλ 

3 γλσζηνχο browsers (ππνρξεσηηθΪ ΗΔ v6 θαη v7). 

ΝΑΗ   

4.2.  

Σν ινγηζκηθφ αθνχ απνθξππηνγξαθάζεη ηα 

δεδνκΫλα ηεο  παξΪβαζεο ζα επηηξΫπεη ζηνηρεηψδε 

επεμεξγαζέα ηεο εηθφλαο αιιΪ φρη αιινέσζά ηεο, 

ζπγθεθξηκΫλα : 

- Ρχζκηζε θσηεηλφηεηαο 

- Ρχζκηζε αληέζεζεο (contrast) 

- Ρχζκηζε ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ 

- Δζηέαζε, κεγΫζπλζε 

- Δθηχπσζε 

ΝΑΗ   

4.3.  
Θα πξΫπεη λα ππΪξρεη Ϋλδεημε ζηελ θσηνγξαθέα 

ζηελ πεξέπησζε πξνζπΪζεηαο επεμεξγαζέαο ηεο. 
ΝΑΗ   

4.4.  

Ζ εθηχπσζε θαη‟ ειΪρηζηνλ πξΫπεη λα εκθαλέδεη: 

- Φσηνγξαθέα ηνπ νράκαηνο κε επθξηλά 

ηνλ ηχπν, ρξψκα  θαη  ηνλ αξηζκφ 

ΝΑΗ   
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θπθινθνξέαο 

- Ζκεξνκελέα θαη ψξα 

- Κσδηθφ ηνπνζεζέαο 

- Γεσγξαθηθφ ζηέγκα παξΪβαζεο (x, y) 

- Σαρχηεηα παξαβΪηε 

4.5.  

Κιεέδσκα ςεθηαθψλ δεδνκΫλσλ. Καη‟ ειΪρηζηνλ 

ζα πξΫπεη λα ηζρχνπλ ηα : 

i. Ζ θσηνγξαθέα θαη ηα ζηνηρεέα κΫηξεζεο 

(δεδνκΫλα) ζα απνζεθεχνληαη σο κηα 

πιεξνθνξέα κε ρξάζε  ςεθηαθάο 

ππνγξαθάο (digital signing). 

ii. Ζ πιεξνθνξέα απηά ζα θσδηθνπνηεέηαη κε 

ειΪρηζην πξφηππν ην DES (Data 

Encryption Standard, ANSI X3.92 – 1981 

ά NBS FIBS 46) ά κε ηελ βνάζεηα ησλ 

αιγνξέζκσλ RC 4 ά κε Ϊιιε εμ έζνπ 

αμηφπηζηε δηαδηθαζέα. 

iii. Σα δεδνκΫλα ζα κεηαθΫξνληαη 

θσδηθνπνηεκΫλα θαη ζα 

απνθσδηθνπνηνχληαη ζην θΫληξν 

επεμεξγαζέαο. 

ΝΑΗ   

5.  

Λνγηζκηθό ζρεδηαζκνύ αλαιπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηόπνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο 

(ρσξνδηάγξακκα) 

   

5.1.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη web-based, θηιηθφ 

πξνο ηνλ κΫζν ρξάζηε θαη ζπκβαηφ κε ηνπιΪρηζηνλ 

3 γλσζηνχο browsers (ππνρξεσηηθΪ ΗΔ v6 θαη v7).. 

ΝΑΗ   

5.2.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξΫπεη λα δέδεη δπλαηφηεηα ζην 

ρξάζηε λα θαηαγξΪθεη ηελ αλαπαξΪζηαζε ηνπ 

ηφπνπ ηξνραένπ αηπράκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο: 

   

5.2.1.  

o ζρεδηαζηηθΪ πξφηππα templates, (κε 

δπλαηφηεηα ηξνπνπνηάζεσλ ζε απηΪ), ηα 

νπνέα ζα κπνξνχλ λα αλαπαξηζηνχλ ηηο 

νδνχο θαη ηελ πινθά απηψλ (π.ρ. 

δηαζηαχξσζε) ζην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο. 

ΝΑΗ   

5.2.2.  
o ζρεδηαζηηθΫο παιΫηεο γηα αλαπαξΪζηαζε 

ζηνηρεέσλ ηξνραένπ αηπράκαηνο. 
ΝΑΗ   

5.2.3.  
o απνηππψζεηο απνζηΪζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ αληηθεηκΫλσλ 
ΝΑΗ   

5.2.4.  
o Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθΪ 

επέπεδα (layers). 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
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5.3.  

Σν ζρεδηαζηηθφ απνηΫιεζκα ζα Ϋρεη ηε κνξθά 

ςεθηαθνχ αξρεένπ θαη ην νπνέν ζα κπνξεέ λα 

εθηππψλεηαη σο εηθφλα ζε φια ηα δηαζΫζηκα format 

(π.ρ. JPEG). 

ΝΑΗ   

5.4.  

Να ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα γεσαλαθνξΪο ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ απνηειΫζκαηνο ζε επέπεδν ζηέγκαηνο 

ηξνραένπ αηπράκαηνο, ζην ππνζχζηεκα 

γεσγξαθηθάο απεηθφληζεο ηνπ Ϋξγνπ 

ΝΑΗ   

5.5.  

Πξνηεέλεηαη ηα ινγηζκηθΪ ησλ παξαγξΪθσλ 3 θαη 4 

ηνπ πέλαθα ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ λα απνηεινχλ 

εληαέν ππνζχζηεκα. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

6.  

Λνγηζκηθό ππνζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη παξαγσγήο 

αλαθνξώλ 

   

6.1.  

Λνγηζκηθφ ζηαηηζηηθάο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ 

θαη παξαγσγάο αλαθνξψλ κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθΪ: 

   

6.1.1.  Λεηηνπξγέα σο αλεμΪξηεην ππνζχζηεκα ΝΑΗ   

6.1.2.  
ΔγθαηΪζηαζε ινγηζκηθνχ ζε αλεμΪξηεην 

εμππεξεηεηά. 
ΝΑΗ   

6.1.3.  

Γπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκΫλσλ απνζηνιψλ 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο 

ρξάζηεο. 

ΝΑΗ   

6.1.4.  
Γπλαηφηεηεο παξακεηξνπνέεζεο αλαθνξψλ θαη 

παξαγσγάο λΫσλ απφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α. 
ΝΑΗ   

6.1.5.  

Γπλαηφηεηεο πξνβνιάο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζε 

κνξθά: 

 ΠηλΪθσλ 

 ΡαβδνγξακκΪησλ 

 Pie charts 

 Pivot Tables 

 Portal θ.ιπ. 

ΝΑΗ   

6.1.6.  

Γηαζχλδεζε κε ππνζχζηεκα «Πιεξνθφξεζε ηνπ 

Πνιέηε» ηνπ Ϋξγνπ, γηα πξνβνιά ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ. 

ΝΑΗ   

6.2.  
Παξνρά εθπαηδεχζεσλ γηα ηε ρξάζε - δηαρεέξηζε 

ηνπ ππνζπζηάκαηνο. 
ΝΑΗ   
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7.  
Λνγηζκηθό Γνθηκώλ Απνδνρήο Δθαξκνγώλ θαη 

Δληνπηζκνύ θαικάησλ 
   

7.1.  

Σν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη 

ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ θαη αληέζηνηρεο 

αδεηνδνηάζεηο γηα: 

   

7.1.1.  ΓνθηκΫο Λεηηνπξγηθφηεηαο (Functional Testing) ΝΑΗ   

7.1.2.  
ΓνθηκΫο πςεινχ θφξηνπ ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ κε 100 

ηαπηφρξνλνπο ρξάζηεο  
ΝΑΗ   

7.1.3.  
ΓνθηκΫο πςεινχ θφξηνπ Δμππεξεηεηψλ 

Δθαξκνγψλ κε 500 ηαπηφρξνλνπο ρξάζηεο 
ΝΑΗ   

7.1.4.  

ΓνθηκΫο πςεινχ θφξηνπ Δμππεξεηεηψλ 

δηαζχλδεζεο (Web Services) κε 100 ηαπηφρξνλνπο 

ρξάζηεο 

ΝΑΗ   

7.2.  
Δληνπηζκφ ζθαικΪησλ γηα επηρεηξεζηαθνχο 

εμππεξεηεηΫο 
ΝΑΗ   
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1.  Φνξεηέο πζθεπέο Καηαγξαθήο    

1.1.  Πνζφηεηα ≥ 1620   

1.2.  

ιεο νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη ζε 

επέπεδν εμαξηάκαηνο λα εέλαη αθξηβψο φκνηαο 

ζχλζεζεο. Να αλαθεξζεέ ην κνληΫιν θαη ν 

θαηαζθεπαζηάο ηεο. 

ΝΑΗ   

1.3.  

ιεο νη πξνζθεξφκελεο θνξεηΫο ζπζθεπΫο ζα 

πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλζεθηηθφ βαιηηζΪθη 

απνζάθεπζεο θαη κεηαθνξΪο. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Ζ πξνζθεξφκελε θνξεηά ζπζθεπά πξΫπεη λα εέλαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο κε αλαθνέλσζε κΫζα ζηνπο 

ηειεπηαίνπο 24 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα 

θαηΪζεζεο ηεο πξνζθνξΪο θαη λα κελ ππΪξρεη 

αλαθνέλσζε πεξέ αληηθαηΪζηαζεο /απφζπξζάο ηεο, 

ην νπνέν ζα πξΫπεη λα πξνθχπηεη απφ Ϋγγξαθν ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

ΝΑΗ   

1.5.  

Να κπνξεέ λα αμηνπνηεζεέ πιάξσο πξνο πινπνέεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθάο ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ θαζψο θαη ηξνραέσλ αηπρεκΪησλ 

φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηα θεθΪιαηα 2.3.3.1 θαη 

2.3.3.2 ηεο παξνχζεο κε δπλαηφηεηεο φπσο 

αλαθΫξνληαη ζηνλ πέλαθα 1.4 θαη 1.5. 

ΝΑΗ   

1.6.  

H ζπζθεπά ζα πξΫπεη λα ελεξγνπνηεέ εέηε Ϋλδεημε 

απφ ηελ έδηα εέηε απφ ηνλ δηαζπλδεδεκΫλν ζε απηά 

Πξνζσπηθφ Τπνινγηζηά, ε νπνέα λα ππνδεηθλχεη 

ηελ ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε ηεο θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα 

ζπγρξνληζκνχ ηεο κε ηηο ελεκεξψζεηο ησλ αξρεέσλ 

ηεο, θαζψο θαη θαηΪ ηελ απνθφξηηζε ηνπ αξρεένπ 

θαηαγξαθάο ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ. 

ΝΑΗ   

1.7.  

Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηΪζεηο θαη ην βΪξνο ηεο 

ζπζθεπάο κε κπαηαξέα. Ζ ζπζθεπά πξΫπεη λα 

δηαζΫηεη θαηΪιιειε εξγνλνκηθά ζρεδέαζε ψζηε λα 

εμαζθαιέδεηαη ε θνξεηφηεηΪ ηεο κε Ϋλα ρΫξη 

(handheld). 

ΝΑΗ   

1.8.  

Να Ϋρεη νζφλε αθάο ά αθέδαο, ε νπνέα λα εέλαη 

νξαηά ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη θΪησ απφ 

δηαθνξεηηθΫο ζπλζάθεο θσηηζκνχ απνηξΫπνληαο 

πιεπξηθΫο επηδξΪζεηο ηεο απνδνηηθφηεηΪο ηεο απφ 

εμσηεξηθΫο πεγΫο θσηφο ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη 

ε νξαηφηεηα ηεο θαηΪ ηελ ρξάζε ηεο ζην χπαηζξν 

ΝΑΗ   
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ζε ζπλζάθεο Ϋληνλεο ειηνθΪλεηαο ά / θαη Ϋληνλεο 

ζπλλεθηΪο. 

1.8.1.  Γηαγψληνο Οζφλεο ζε έληζεο 
Από 5 έσο 7 

ίληζεο 
  

1.8.2.  ΑλΪιπζε Οζφλεο ≥ 800*600   

1.9.  

Να εέλαη αλζεθηηθά θαη πιάξσο πξνζηαηεπκΫλε 

απφ ζπλζάθεο εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη λα 

πιάξε ηα δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα 

αλζεθηηθφηεηαο γηα πξνζηαζέα απφ βξνρά, ζθφλε 

θαη πγξαζέα. 

Σνπιάρηζηνλ  

IP65 
  

1.10.  Να εέλαη αλζεθηηθά ζε πηψζεηο απφ χςνο 

ηνπιάρηζηνλ 1κ 

ζε νδόζηξσκα 

ή πεδνδξόκην 

  

1.11.  

Να δηαζΫηεη ιεηηνπξγέεο επηθνηλσλέαο ηερλνινγέαο 

HSDPA/3G/GPRS θαη αζχξκαηνπ WLAN 

802.11b/g/n κε ππνζηάξημε WPA/WPA2 κε Ϊκεζε 

δπλαηφηεηα ελεξγνπνέεζεο ηνπο απφ ηνλ ρεηξηζηά. 

ΝΑΗ   

1.12.  

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ δνθηκαζηηθά αζχξκαηε ζχλδεζε 

θαη κεηΪδνζε δεδνκΫλσλ κε ηα θεληξηθΪ 

ππνζπζηάκαηα ηνπ Ϋξγνπ απφ ηξεηο (3) 

ηνπιΪρηζηνλ ζπζθεπΫο. 

ΝΑΗ   

1.13.  
Να ππνζηεξέδεη αζχξκαηε ζχλδεζε bluetooth κε 

πεξηθεξεηαθΪ φπσο θνξεηνέ εθηππσηΫο. 
ΝΑΗ   

1.14.  

Να δηαζΫηεη ελζσκαησκΫλν GPS γηα αλαγλψξηζε 

ηεο ζΫζεο ηνπ (γεσγξαθηθφ ζηέγκα x, y) θαη 

εθκεηΪιιεπζε ηνπ απφ ηα ππνζπζηάκαηα φπσο 

πεξηγξΪθεηαη ζηα θεθΪιαηα 2.3.3.1 θαη 2.3.3.2. 

ΝΑΗ   

1.15.  

Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα ελζχξκαηεο (USB) θαη 

αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο δεδνκΫλσλ κε 

πεξηθεξεηαθΫο ζπζθεπΫο θαζψο θαη κε ην ζηαζκφ 

ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ (Πέλαθαο 11) ηνπ Ϋξγνπ. 

ΝΑΗ   

1.16.  

Οη κπαηαξέεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζα πξΫπεη λα 

εέλαη ιηζένπ, επαλαθνξηηδφκελνπ ηχπνπ θαη 

απηνλνκέαο ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ ζπλερνύο 

ιεηηνπξγέαο. 

ΝΑΗ   

1.17.  

Οη ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαθφξηηζεο ηφζν ζην φρεκα (αλαπηάξαο 

νράκαηνο) φζν θαη ζην ζηαζκφ ζπγρξνληζκνχ κΫζσ 

ζηαζεξψλ βΪζεσλ (crandle) απφ ηηο νπνέεο ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο 

ΝΑΗ   
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ζπζθεπάο. ιεο νη ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλαθεξφκελα παξειθφκελα 

θφξηηζεο θαη ζπγρξνληζκνχ. 

1.18.  
Να δηαζΫηεη ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ ρεηξηζηά κε 

ρξάζε smart card. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.19.  

Να δηαζΫηεη θΪκεξα κε ελζσκαησκΫλνη θιΪο πξνο 

ιάςε θσηνγξαθηψλ αθφκα θαη ηελ λχθηα  πξνο 

πινπνέεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο 

πεξηγξΪθεηαη παξαπΪλσ. 

≥3.2Mpixels   

1.20.  

Να πεξηγξαθεέ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε ζρΫζε κε ηε ινγηθά 

θαη θπζηθά αξρηηεθηνληθά ηεο επξχηεξεο ιχζεο πνπ 

πξνζθΫξεηαη θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ φπσο 

απνηππψλνληαη ζηελ παξνχζα. 

ΝΑΗ   

1.21.  
Να αλαθεξζεέ ε ηαρχηεηα θαη ε ηερλνινγέα ηνπ 

επεμεξγαζηά. 
ΝΑΗ   

1.22.  Να αλαθεξζεέ ε πξνζθεξφκελε εζσηεξηθά κλάκε. ΝΑΗ   

1.23.  
Σα δεδνκΫλα ησλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ λα 

απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθά κλάκε ηεο ζπζθεπάο. 
ΝΑΗ   

1.24.  

Σα δεδνκΫλα θαηαγξαθάο ζπκβΪλησλ λα 

θαηαρσξνχληαη ζε θΪξηα κλάκεο, ε νπνέα ζα 

ελζσκαηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπάο θαη 

φρη ζε εμσηεξηθά ζχξα. 

ΝΑΗ   

1.25.  

Να ελεξγνπνηεέ κεραληζκνχο αζθΪιεηαο-

θξππηνγξΪθεζεο ησλ δεδνκΫλσλ, νη νπνένη ζα 

απνηξΫπνπλ ηπρφλ πξνζπΪζεηεο πξφζβαζεο (ζε 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο, θινπάο θιπ. ηεο ζπζθεπάο) 

ζηα επαέζζεηα δεδνκΫλα ηα νπνέα θΫξεη, απφ κε 

εμνπζηνδνηεκΫλνπο ρξάζηεο. Να πεξηγξαθεέ 

αλαιπηηθΪ  ε κεζνδνινγέα πινπνέεζεο 

ΝΑΗ   

1.26.  

Να αλαθεξζνχλ θαη λα ζπζρεηηζζνχλ 

πηζηνπνηεηηθΪ ηεο ζπζθεπάο γηα ηελ επέηεπμε ησλ 

θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηάο 

πξνο θΪιπςε ησλ απαηηάζεσλ ηνπ παξφληνο πέλαθα 

κε αλαθνξΪ εέηε ζε επέζεκα ζπλνδεπηηθΪ Ϋγγξαθα 

πξνδηαγξαθψλ (manuals) ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ζπζθεπψλ, εέηε ζε πηζηνπνηεηηθΪ ηα νπνέα ζα 

πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ ΔπξσπατθΪ 

αλαγλσξηζκΫλα εξγαζηάξηα θαη λα επηζπλΪπηνληαη 

ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ 

ΝΑΗ   

1.27.  Πηζηνπνέεζε CE. ΝΑΗ   
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1.28.  

Να αλαθεξζεέ ν κΫζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ ηεο 

ζπζθεπάο. Σν ζπγθεθξηκΫλν ραξαθηεξηζηηθφ ζα 

πξΫπεη λα πηζηνπνηεέηαη κε επέζεκν Ϋγγξαθν ηνπ 

θαηαζθεπαζηά. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.29.  

Δχξνο ζεξκνθξαζέαο εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο 

νξζάο ιεηηνπξγέαο ηεο ζπζθεπάο (operating 

temperature): 

   

1.29.1.  • ΔιΪρηζηε. ≤ -10 oC   

1.29.2.  • ΜΫγηζηε. ≥ 50 oC   

2.  Λνγηζκηθό Φνξεηήο πζθεπήο    

2.1.  

Να Ϋρεη πξν-εγθαηεζηεκΫλν, πιάξσο 

εμειιεληζκΫλν, παξακεηξνπνηεκΫλν θαη 

ελεξγνπνηεκΫλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηειεπηαέαο 

Ϋθδνζεο, ην νπνέν λα παξΫρεη γξαθηθφ πεξηβΪιινλ 

εξγαζέαο κε εγθαηεζηεκΫλν Web Browser θαη 

ππνζηάξημε Διιεληθψλ ΔΛΟΣ 928 - ISO 8859-7 ά 

UTF-8 θαζψο θαη ηνπ ζπκβφινπ ηνπ ΔΤΡΧ (€). Να 

ζπλνδεχεηαη απφ επέζεκε Ϊδεηα ρξάζεο. 

ΝΑΗ   

2.2.  

Σν Λνγηζκηθφ θαηαγξαθάο ηξνραέσλ ζπκβΪλησλ 

ζα πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.3.3.1.3 θαη 2.3.3.2.3. 

ΝΑΗ   

2.3.  

Ζ ζπζθεπά λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο 

εθφζνλ ε ζπζθεπά παξακΫλεη αδξαλάο γηα 2 ιεπηΪ, 

κε δπλαηφηεηα ηξνπνπνέεζεο ηνπ ρξφλνπ απηνχ. 

ΝΑΗ   

2.4.  
Να παξΫρεηαη δπλαηφηεηα γηα πξνεπηζθφπεζε 

αξρεέσλ pdf, doc, xls, ppt. 
NAI   

2.5.  

Γπλαηφηεηα εχθνιεο ελαιιαγάο κεηαμχ Offline θαη 

Online επηθνηλσλέαο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη 

ηνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   
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1.  ηαζκνί Δξγαζίαο πγρξνληζκνύ Γεδνκέλσλ    

1.1.  Αξηζκφο Σεκαρέσλ. 500   

1.2.  
Αξηζκφο 2εο ζΫζεο εξγαζέαο (Workstation) γηα 

ιεηηνπξγέεο BackOffice 
500   

1.3.  

Να αλαθεξζεέ ν θαηαζθεπαζηάο, ην ΜνληΫιν θαη ε 

αλαιπηηθά ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηάκαηνο. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Ο πξνζθεξφκελνο ζηαζκφο εξγαζέαο πξΫπεη λα 

εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο κε αλαθνέλσζε κΫζα 

ζηνπο ηειεπηαένπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα 

θαηΪζεζεο ηεο πξνζθνξΪο θαη λα κελ ππΪξρεη 

αλαθνέλσζε πεξέ αληηθαηΪζηαζεο /απφζπξζεο ηνπ, 

ην νπνέν ζα πξΫπεη λα πξνθχπηεη απφ Ϋγγξαθν ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

ΝΑΗ   

1.5.  
ΓηαγλσζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, Πηζηνπνέεζε ρξάζηε 

κΫζσ password ζε επέπεδν BIOS 
ΝΑΗ   

2.  Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά    

2.1.  
Να αλαθεξζνχλ νη ειεχζεξεο ζχξεο ηεο Μεηξηθάο 

ΚΪξηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζηαζκνχ εξγαζέαο. 
ΝΑΗ   

2.2.  
Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθΪ νη ζχξεο δηαζχλδεζεο 

(π.ρ. USB, παξΪιιειεο, θιπ.) 
ΝΑΗ   

3.  Γηα ηηο κνλάδεο ζθιεξώλ δίζθσλ:    

3.1.  Αξηζκφο ΜνλΪδσλ ≥1   

3.2.  πλνιηθά Υσξεηηθφηεηα δέζθσλ (GB) ≥250   

3.3.  Να αλαθεξζεέ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθάο (rpm) ΝΑΗ   

3.4.  ΚΪξηα γξαθηθψλ ΝΑΗ   

3.5.  Να αλαθεξζεέ ν ηχπνο ΝΑΗ   

3.6.  Απηφλνκε Μλάκε (ΜΒ) ≥512   

3.7.  
Να αλαθεξζεέ ν δέαπινο επηθνηλσλέαο (πρ PCI 

Express) 
ΝΑΗ   
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3.8.  Να αλαθεξζνχλ ινηπΪ ζηνηρεέα (chipset θιπ) ΝΑΗ   

3.9.  
Να αλαθεξζεέ ε κΫγηζηε αλΪιπζε θΪξηαο 

γξαθηθψλ. 
ΝΑΗ   

3.10.  Κχξηα Μλάκε    

3.10.1.  ΜΫγεζνο πξνζθεξφκελεο κλάκεο (GB) ≥2   

3.10.2.  ΜΫγεζνο Τπνζηεξηδφκελεο κλάκεο (GB) ≥4   

3.10.3.  Σερλνινγέα κλάκεο DDR-3 ά αλψηεξε ΝΑΗ   

3.10.4.  

Να Ϋρεη ηε  δπλαηφηεηα γηα δηπιαζηαζκφ ηεο 

κλάκεο κε πξνζζάθε επηπιΫνλ αξζξσκΪησλ ρσξέο 

λα αθαηξεζνχλ ηα ππΪξρνληα. 

ΝΑΗ   

 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU)    

3.11.  
Να πεξηγξαθεέ ν ηχπνο θαη ε αξρηηεθηνληθά ηεο 

CPU 
ΝΑΗ   

3.12.  Αξηζκφο κνλΪδσλ ≥1   

3.13.  Να αλαθεξζεέ ην Clock Rate (GHz) ΝΑΗ   

3.14.  Αξηζκφο ππξάλσλ/CPU ≥ 2   

3.15.  
Να αλαθεξζεέ ν ηχπνο θαη ε ηαρχηεηα δηαχινπ 

(system bus) 
ΝΑΗ   

3.16.  

Να αλαθεξζεέ ε ηεξαξρέα κλάκεο Cache (πνζφηεηα 

αλΪ επέπεδν – Level 1, 2 θαη 3) θαη θπζηθά 

ηνπνζεζέα 

ΝΑΗ   

3.17.  Κχθισκα Ήρνπ ΝΑΗ   

3.18.  Ζρεέα ά αθνπζηηθΪ & κηθξφθσλν 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

3.19.  
10/100/1000 ά 100/1000 Mbps Ethernet 

(autosensing, UTP), κε δπλαηφηεηα Network Boot. 
ΝΑΗ   

3.20.  
DVD/RW Drive κε ηαρχηεηα αλΪγλσζεο CD/DVD 

≥ 40/12  
ΝΑΗ   

3.21.  Να αλαθεξζεέ ε ηαρχηεηα εγγξαθάο CD/DVD ΝΑΗ   

3.22.  Πιεθηξνιφγην ζπκβαηφ κε πξφηππν ΔΛΟΣ-928, κε 

κφληκε απνηχπσζε Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ 
ΝΑΗ   
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ραξαθηάξσλ 

3.23.  Optical mouse κε ηξνρφ (wheel) ΝΑΗ   

4.  Λεηηνπξγηθό ύζηεκα θαη άιιν Λνγηζκηθό    

4.1.  

Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε Διιεληθφ γξαθηθφ 

πεξηβΪιινλ πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Ϊδεηα 

ρξάζεο ηνπ θαη ην επέζεκν CD εγθαηΪζηαζεο. 

ΝΑΗ   

4.2.  

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη εθηελά 

θεέκελα ελζσκαησκΫλεο βνάζεηαο ζηελ Διιεληθά 

γιψζζα πνπ λα θαιχπηνπλ φιε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο 

ΝΑΗ   

4.3.  

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα εέλαη 

παξαζπξηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ε Διιεληθά Αζηπλνκέα. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε ζα πξΫπεη λα παξΫρεη ζπλεξγαζέα θαη 

ζπκβαηφηεηα κε ηα ππΪξρνληα θαη ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ππεξεζέεο εθπαέδεπζεο 

ζην πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α. 

ΝΑΗ   

4.4.  
Λνγηζκηθφ αλΪγλσζεο αξρεέσλ ηχπνπ PDF 

(Acrobat reader ά αληέζηνηρν). 
ΝΑΗ   

4.5.  
Λνγηζκηθφ πκπέεζεο/ Απνζπκπέεζεο Αξρεέσλ 

ηχπνπ ZIP, RAR 
ΝΑΗ   

4.6.  

Να πξνζθεξζεέ εγθαηεζηεκΫλν ινγηζκηθφ 

νδάγεζεο (drivers) ησλ ζπζθεπψλ ησλ ζηαζκψλ 

εξγαζέαο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηα πιαέζηα ηεο 

έδηαο πξνκάζεηαο θαη πξνβιΫπεηαη λα 

ιεηηνπξγάζνπλ ζπλδεδεκΫλεο ζ‟ απηνχο. 

ΝΑΗ   

4.7.  

Να παξαδνζεέ Ϋλα πιάξεο παθΫην νδεγηψλ ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά γηα θΪζε εέδνο ινγηζκηθνχ πνπ 

ζα Ϋρεη πξνζθεξζεέ θαη εγθαηαζηαζεέ. 

ΝΑΗ   

4.8.  
Να πξνζθεξζεέ εγθαηεζηεκΫλν ινγηζκηθφ 

επεμεξγαζέαο εηθφλαο γηα ηνπο ζηαζκνχο. 
ΝΑΗ   

5.  Έγρξσκε Οζόλε    

5.1.  Να αλαθεξζεέ ν θαηαζθεπαζηάο θαη ην κνληΫιν. ΝΑΗ   

5.2.  Σχπνο LCD / TFT. ΝΑΗ   

5.3.  Γηαγψληα δηΪζηαζε (inches). ≥ 19   

5.4.  Βάκα θνπθέδαο (Dot Pitch). ≤ 0,28 mm   
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5.5.  Να αλαθεξζεέ ε κΫγηζηε ππνζηεξηδφκελε ΑλΪιπζε ΝΑΗ   

5.6.  Να αλαθεξζεέ ν ρξφλνο απφθξηζεο 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

5.7.  πκβαηφηεηα κε πξφηππα: Energy Star, TCO 03 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

5.8.  
Να αλαθεξζνχλ νη ινηπΫο πηζηνπνηάζεηο πνπ 

δηαζΫηεη 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

6.  Άιια Υαξαθηεξηζηηθά    

6.1.  

Να αλαθεξζεέ ππνζηάξημε ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο θαη εξγνλνκέαο ηνπ 

ζηαζκνχ εξγαζέαο. 

ΝΑΗ   

6.2.  Πηζηνπνέεζε CE. ΝΑΗ   

6.3.  
Να αλαθεξζνχλ ISO θαη ινηπΪ θαηαζθεπαζηηθΪ 

standards 
NAI   

6.4.  
Να δνζνχλ ηα ηερληθΪ εγρεηξέδηα γηα ην ζχζηεκα 

ζε ειεθηξνληθά κνξθά θαη ζε Ϋληππε. 
ΝΑΗ   

6.5.  

ινη νη πξνζθεξφκελνη Πξνζσπηθνέ ΤπνινγηζηΫο 

ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ην έδην επαθξηβψο 

configuration. 

ΝΑΗ   

6.6.  

ινο ν εμνπιηζκφο ησλ ηαζκψλ Δξγαζέαο 

πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ (Workstation, δηθηπαθφο 

εμνπιηζκφο, βΪζεηο ζπγρξνληζκνχ ζπζθεπψλ, UPS 

θ.ιπ.) ζα πξΫπεη λα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο εληφο 

ηθξηψκαηνο (rack). 

NAI   

6.7.  

Γηα θΪζε ζχζηεκα πεξηθεξεηαθνχ ζηαζκνχ 

πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ (ηαζκφο πγρξνληζκνχ 

δεδνκΫλσλ, ΒΪζεηο ζπγρξνληζκνχ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ, 2ν Workstation θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε 

ζπζθεπά πνπ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζην ηνπηθφ 

ζχζηεκα ζε επέπεδν ηκάκαηνο ηξνραέαο ά Α.Σ.) λα 

δηαηεζεέ κνλΪδα αδηΪιεηπηεο παξνράο ελΫξγεηαο 

(UPS) πνπ ζα εμαζθαιέδεη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζηαζκνχ γηα ηνπιΪρηζηνλ 1 ψξα. 

ΝΑΗ   

6.8.  

Οη κνλΪδεο αδηΪιεηπηεο παξνράο ελΫξγεηαο (UPS) 

ζα πξΫπεη λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλεο ζην έδην ηθξέσκα 

κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

ηαζκνχ πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ θαη νη 

κπαηαξέεο ηνπο λα εέλαη ελζσκαησκΫλεο ζε απηΫο. 

ΝΑΗ   
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7.  
Αλαγλώζηεο Έμππλσλ Καξηώλ - Smart Card 

Readers 
   

7.1.  Να πξνζθεξζεέ Smart Card Reader ΝΑΗ   

7.2.  Να αλαθεξζεέ θαηαζθεπαζηάο / κνληΫιν. ΝΑΗ   

7.3.  
χλδεζε κε ην PC απαξαέηεηα κΫζσ USB ζχξαο ά 

ελζσκαησκΫλν ζην πιεθηξνιφγην 
ΝΑΗ   

7.4.  
Οδεγνέ (drivers) γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ζηαζκνχ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ. 
ΝΑΗ   

7.5.  
Να αλαθεξζνχλ Ϊιια ιεηηνπξγηθΪ ζπζηάκαηα πνπ 

ππνζηεξέδνληαη 
ΝΑΗ   

7.6.  Τπνζηάξημε Smart Card 16KB. ΝΑΗ   

7.7.  Τπνζηάξημε Smart Card 32KB. ΝΑΗ   

7.8.  Τπνζηάξημε Smart Card 64KB ΝΑΗ   

7.9.  πκβαηφ κε θΪξηεο ISO 7816 1/2/3/4. ΝΑΗ   

7.10.  
Ζ ζπζθεπά ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη δπλαηφηεηα 

αλαβΪζκηζεο Firmware (λα πεξηγξαθεέ ν ηξφπνο). 
ΝΑΗ   

7.11.  
Γπλαηφηεηα απνζάθεπζεο / αλΪθηεζεο θαη Ϊιισλ 

πιεξνθνξηψλ ζην Smart Card. 
ΝΑΗ   

7.12.  

ΚΪζε ζπζθεπά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πΫληε (5) 

ηνπιΪρηζηνλ Smart Cards κε ειΪρηζηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ: 

   

7.12.1.  ISO 7816 1/2/3/4 ζπκβαηΫο ΝΑΗ   

7.12.2.  Αζχγρξνλε ιεηηνπξγέα (T=0 & T=1) ΝΑΗ   

7.12.3.  Μλάκε  32 KB (επηζπκεηΪ 64 ΚΒ) ΝΑΗ   

7.12.4.  
Τπνζηάξημε αιγνξέζκσλ θξππηνγξΪθεζεο DES 

θαη RSA. 
ΝΑΗ   

7.12.5.  
Να αλαθεξζνχλ Ϊιινη ππνζηεξηδφκελνη 

αιγφξηζκνη. 
ΝΑΗ   

7.12.6.  Τπνζηάξημε θιεέδαο κάθνπο  64 bits ΝΑΗ   

7.12.7.  Τπνζηάξημε PKI. ΝΑΗ   
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7.12.8.  PKCS ζπκβαηφ. ΝΑΗ   

7.12.9.  Κχθινο εγγξαθνδηαγξαθψλ ( 100.000) ΝΑΗ   

7.12.10.  

Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζηνηρεέσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιεέαο θαη ζηηο δχν πιεπξΫο 

ηεο θΪξηαο 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

8.  ύζηεκα δηαρείξηζεο Smart Cards    

8.1.  
Γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ Smart Cards ζα 

ρξεζηκνπνηεζεέ ε ππΪξρνπζα ππνδνκά. 
ΝΑΗ   

9.  
Λεηηνπξγίεο ηαζκνύ Δξγαζίαο πγρξνληζκνύ 

Γεδνκέλσλ 
   

9.1.  
Οη δηαδηθαζέεο πνπ ππνζηεξέδνληαη απφ ηνλ 

ζηαζκφ ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ εέλαη: 
   

9.1.1.  
Γηαδηθαζέα αλΪζεζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε 

πξνζσπηθφ 
ΝΑΗ   

9.1.2.  
Γηαρεέξηζε δηαζΫζηκσλ ζπζθεπψλ θαη πξνζσπηθνχ 

αλΪ ππεξεζέα εγθαηΪζηαζεο ηνπ 
ΝΑΗ   

9.1.3.  

Γηαδηθαζέα απνθφξηηζεο ζπιιεγφλησλ δεδνκΫλσλ 

απφ ηελ Ϋμππλε θνξεηά ζπζθεπά ζην ζηαζκφ 

εξγαζέαο κεηΪ ην ηΫινο ηεο 8σξεο βΪξδηαο ά 

νπνηαδάπνηε ζηηγκά ζηε δηΪξθεηα ηεο εκΫξαο, 

εθφζνλ απηφ απαηηεζεέ. 

ΝΑΗ   

9.1.4.  

Αξρηθνπνέεζε θνξεηάο ζπζθεπάο κε απνζηνιά 

ησλ αιιαγψλ (updates) ησλ αξρεέσλ πνπ θηινμελεέ 

ε θνξεηά ζπζθεπά ρεηξφο. 

ΝΑΗ   

9.1.5.  

Γηαδηθαζέα απνζηνιάο ησλ απνθνξηηζκΫλσλ 

δεδνκΫλσλ ηξνραέαο απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζηαζκφ 

ζηε θεληξηθά ΒΪζε ΓεδνκΫλσλ γηα εηζαγσγά ζην 

ππνζχζηεκα δηαρεέξηζεο απηψλ θαη ηελ 

επεμεξγαζέα ηνπο 

ΝΑΗ   

9.1.6.  

Γηαδηθαζέα αλΪιεςεο αιιαγψλ (updates) ησλ 

αξρεέσλ πξνο απνζηνιά ηνπο ζηηο θνξεηΫο 

ζπζθεπΫο. Δθηειεέηαη κηα θνξΪ εκεξεζέσο. 

ΝΑΗ   

9.2.  

ΚΪζε ηαζκφο πγρξνληζκνχ ΓεδνκΫλσλ ζα 

πξΫπεη λα δεκηνπξγεέ αλαθνξΫο ζρεηηθΫο κε 

ελΫξγεηεο φπσο: 

   

9.2.1.  ιεο ηηο ελΫξγεηεο ηνπ δηαρεηξηζηά ηνπ ζηαζκνχ ΝΑΗ   
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ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ 

9.2.2.  
ΔλΫξγεηεο ρξΫσζεο-απνρξΫσζεο θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ ζε πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζέαο 
ΝΑΗ   

9.2.3.  

ΜΫγεζνο αξρεένπ απνθφξηηζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ  

θαη αξηζκνχ παξαβΪζεσλ απηνχ αλΪ απνθφξηηζε 

ζπζθεπάο. 

ΝΑΗ   

9.3.  Οη αλσηΫξσ αλαθνξΫο ζα πξΫπεη λα παξΫρνληαη:    

9.3.1.  αλΪ ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν ΝΑΗ   

9.3.2.  αλΪ ρξάζηε θνξεηάο ζπζθεπάο ΝΑΗ   

9.3.3.  αλΪ θνξεηά ζπζθεπά ΝΑΗ   

9.3.4.  αλΪ νκΪδα ρξεζηψλ ΝΑΗ   
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12. Φνξεηνί εθηππσηέο 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Φνξεηνί Δθηππσηέο    

1.1.  Πνζφηεηα ≥ 1620   

1.2.  

ιεο νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη ζε 

επέπεδν εμαξηάκαηνο λα εέλαη αθξηβψο φκνηαο 

ζχλζεζεο, θαηλνχξηεο θαη ακεηαρεέξηζηεο. Να 

αλαθεξζεέ ην κνληΫιν θαη ν θαηαζθεπαζηάο ηνπο. 

ΝΑΗ   

1.3.  

Να εέλαη ηερλνινγέαο ζεξκηθάο εθηχπσζεο κε 

δπλαηφηεηα εθηχπσζεο βεβαέσζεο παξΪβαζεο (εηο 

δηπινχλ) κε ηα ζηνηρεέα απηάο. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Να κπνξεέ λα αμηνπνηεζεέ πιάξσο πξνο πινπνέεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθάο ηξνραέσλ 

παξαβΪζεσλ φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηελ γεληθά 

πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ ηεο παξνχζεο κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πεξηγξΪθεθαλ. 

ΝΑΗ   

1.5.  

H ζπζθεπά ζα πξΫπεη λα ελεξγνπνηεέ Ϋλδεημε ζηελ 

έδηα ά ζηελ νζφλε ηεο ε νπνέα λα ππνδεηθλχεη ηελ 

ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε ιεηηνπξγέαο ηεο. 

ΝΑΗ   

1.6.  

Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηΪζεηο θαη ην βΪξνο ηεο 

ζπζθεπάο κε κπαηαξέα. Ζ ζπζθεπά πξΫπεη λα 

δηαζΫηεη θαηΪιιειε εξγνλνκηθά ζρεδέαζε ψζηε λα 

εμαζθαιέδεηαη ε θνξεηφηεηΪ ηεο. 

ΝΑΗ   

1.7.  
Να Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θΫξεηαη κε αζθΪιεηα ζε 

δψλε ηνπ ρεηξηζηά. 
ΝΑΗ   

1.8.  

Να εέλαη αλζεθηηθά θαη πιάξσο πξνζηαηεπκΫλε 

απφ ζπλζάθεο εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη λα 

πιεξεέ ηα δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα 

αλζεθηηθφηεηαο γηα πξνζηαζέα απφ βξνρά, ζθφλε 

θαη πγξαζέα. 

ηνπιάρηζηνλ 

IP55 
  

1.9.  Να εέλαη αλζεθηηθά ζε πηψζεηο απφ χςνο 

ηνπιάρηζηνλ 1κ 

ζε νδόζηξσκα 

ή πεδνδξόκην 

  

1.10.  

Να δηαζΫηεη ιεηηνπξγέεο αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο 

ηερλνινγέαο WLAN 802.11b/g/n κε ππνζηάξημε 

WPA/WPA2 θαη Ϊκεζε δπλαηφηεηα ελεξγνπνέεζεο 

ηνπο απφ ηνλ ρεηξηζηά 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.11.  Να ππνζηεξέδεη αζχξκαηε ζχλδεζε bluetooth ΝΑΗ   
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(v.2.0) αιιΪ θαη ελζχξκαηε επηθνηλσλέα USB κε 

ηηο θνξεηΫο ζπζθεπΫο ρεηξφο ηνπ Ϋξγνπ αιιΪ θαη 

ηνπο ζηαζκνχο ζπγρξνληζκνχ δεδνκΫλσλ 

1.12.  

Να εμαζθαιέδεηαη ε αζθαιάο κεηΪδνζε δεδνκΫλσλ 

κεηαμχ θνξεηάο ζπζθεπάο θαη εθηππσηά. Να 

πεξηγξαθεέ αλαιπηηθΪ ε πινπνέεζε θαη νη 

ηερλνινγέεο απηάο (θξππηνγξΪθεζε δεδνκΫλσλ). 

ΝΑΗ   

1.13.  

Ζ κπαηαξέα ζα πξΫπεη λα εέλαη αλζεθηηθά γηα 

πνιχσξε ρξάζε ζε πιάξε ζπλερά ιεηηνπξγέα, 

εχθνια απνζπψκελε θαη ελαιιΪμηκε απφ ηνλ 

ρεηξηζηά ηεο. Να δηαζΫηεη ηξφπν θφξηηζεο ηεο ζην 

φρεκα αιιΪ θαη ζε ζηαζεξά βΪζε (cradle). Να 

πξνζθεξζνχλ θνξηηζηΫο νράκαηνο γηα φιεο ηηο 

ζπζθεπΫο. 

≥ 4 ώξεο   

1.14.  

Να πεξηγξαθεέ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε ζρΫζε κε ηε ινγηθά 

θαη θπζηθά αξρηηεθηνληθά ηεο επξχηεξεο ιχζεο πνπ 

πξνζθΫξεηαη θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ φπσο 

απνηππψλνληαη ζηελ παξνχζα 

ΝΑΗ   

1.15.  

Να παξΫρεη ππνζηάξημε εθηχπσζεο Διιεληθψλ 

ραξαθηάξσλ θαηΪ ΔΛΟΣ 928 - ISO 8859-7 ά UTF-

8 θαζψο θαη ηνπ ζπκβφινπ ηνπ ΔΤΡΧ (€)  

ΝΑΗ   

1.16.  
Να παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο γξακκσηψλ 

θσδηθψλ Barcode 
ΝΑΗ   

1.17.  

Να παξΫρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ θΪζε 

απνδεηθηηθνχ ηεο παξΪβαζεο ζε θαζνξηζκΫλν 

ρξφλν απφ ηελ ζηηγκά ηεο εληνιάο εθηχπσζεο απφ 

ηελ θνξεηά ζπζθεπά αλεμαξηάησο ηνπ εέδνο 

ζχλδεζεο ηεο κε απηά (ελζχξκαηε ά αζχξκαηε) 

≤ 10 sec   

1.18.  

Οη εθηππψζεηο ησλ απνδεηθηηθψλ παξΪβαζεο λα 

γέλνληαη ζεηξηαθΪ ρσξέο θακέα παξΫκβαζε ηνπ 

ρεηξηζηά γηα επαλαηνπνζΫηεζε ηνπ ραξηηνχ κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ εθηππψζεσλ 

ΝΑΗ   

1.19.  

Σν ξνιφ εθηχπσζεο λα εέλαη εχθνια απνζπψκελν 

θαη ελαιιΪμηκν απφ ηνλ ρεηξηζηά ηεο ζπζθεπάο ζε 

πεξέπησζε πνπ απηφ απαηηεζεέ. Να πξνζθεξζνχλ 3 

ξνιά εθηχπσζεο αλΪ ζπζθεπά. 

ΝΑΗ   

1.20.  

Να αλαθεξζνχλ θαη λα ζπζρεηηζζνχλ 

πηζηνπνηεηηθΪ ηεο  ζπζθεπάο γηα ηελ επέηεπμε ησλ 

θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηάο 

πξνο θΪιπςε ησλ απαηηάζεσλ ηνπ παξφληνο πέλαθα 

κε αλαθνξΪ εέηε ζε επέζεκα ζπλνδεπηηθΪ Ϋγγξαθα 

πξνδηαγξαθψλ (manuals) ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ζπζθεπψλ εέηε ζε πηζηνπνηεηηθΪ ηα νπνέα ζα 

ΝΑΗ   
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πξΫπεη επηζπλΪπηνληαη ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ 

1.21.  Πηζηνπνέεζε CE. ΝΑΗ   

1.22.  

Να αλαθεξζεέ ν κΫζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ ηεο 

ζπζθεπάο. Σν ζπγθεθξηκΫλν ραξαθηεξηζηηθφ ζα 

πξΫπεη λα πηζηνπνηεέηαη κε επέζεκν Ϋγγξαθν ηνπ 

θαηαζθεπαζηά. 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.23.  

Δχξνο ζεξκνθξαζέαο εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο 

νξζάο ιεηηνπξγέαο ηεο ζπζθεπάο (operating 

temperature): 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

1.23.1.  ΔιΪρηζηε. ≤ -10 νC   

1.23.2.  ΜΫγηζηε. ≥ 50 νC   
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13. Ζιεθηξνληθά Ραληάξ θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ επί νρεκάησλ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά    

1.1.  Πνζφηεηα ≥ 40   

1.2.  

ιεο νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη ζε 

επέπεδν εμαξηάκαηνο λα εέλαη αθξηβψο φκνηαο 

ζχλζεζεο. Να αλαθεξζεέ ην κνληΫιν θαη ν 

θαηαζθεπαζηάο ηεο. 

ΝΑΗ   

1.3.  

Σν ζπγθξφηεκα RADAR κε ην θσηνγξαθηθφ ηνπ 

ζχζηεκα απνηειεέηαη απφ ηα εμάο κΫξε: 

- Σελ θεξαέα. 

- Σελ κνλΪδα ειΫγρνπ ά κνλΪδα 

δηαρεέξηζεο (RADAR). 

- Σελ ςεθηαθά θσηνγξαθηθά κνλΪδα. 

- Σνλ ζπζζσξεπηά εληφο θηβσηένπ κε ηνλ 

θνξηηζηά ηνπ. 

- Σελ γελλάηξηα ηνπ θιαο. 

- Σν θιαο. 

- Σα θαιψδηα ζπλδεζκνινγέαο ησλ 

ζπζθεπψλ, ηηο βΪζεηο ππνδνράο απηψλ. 

- Σνλ εηδηθφ κεραληζκφ γηα ηελ δηελΫξγεηα 

θηλεηψλ ειΫγρσλ 

- Σν εηδηθφ πξφγξακκα (Software) 

επεμεξγαζέαο θσηνγξαθηψλ. 

- Δηδηθφ θΪιπκκα ειηαθάο πξνζηαζέαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ βξέζθεηαη εληφο ηεο 

θακπέλαο ηνπ απηνθηλάηνπ. 

ΝΑΗ   

1.4.  

Καηαγξαθά ηεο παξαβΪζεσο ηαρχηεηαο ζε 

θσηνγξαθέα κΫζσ εηδηθάο ςεθηαθάο θσηνγξαθηθάο 

κεραλάο. 

ΝΑΗ   

1.5.  
Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ νξέσλ ηαρπηάησλ 

επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ. 
ΝΑΗ   

1.6.  

ηε θσηνγξαθέα λα θαηαγξΪθεηαη ε θαηεχζπλζε, ε 

ηαρχηεηα ηνπ ειεγρνκΫλνπ νράκαηνο, ην 

επηηξεπφκελν φξην θαζψο επέζεο ε ψξα θαη ε 

εκεξνκελέα. 

ΝΑΗ   

1.7.  ηε θσηνγξαθέα λα θαηαγξΪθεηαη ην γεσγξαθηθφ 

ζηέγκα x,y ζην νπνέν δηαπηζηψζεθε ε παξΪβαζε, 
ΝΑΗ   
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αμηνπνηψληαο θαηΪιιειε ιεηηνπξγέα GPS. 

1.8.  

ΔκθΪληζε ζηε θσηνγξαθέα ηπρφλ Ϊιισλ 

πιεξνθνξηψλ φπσο π.ρ. δπλαηφηεηα πξνζζάθεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν δηελΫξγεηαο 

ησλ ειΫγρσλ θιπ. 

ΝΑΗ   

1.9.  ΑπηνΫιεγρνο ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπζθεπάο. ΝΑΗ   

1.10.  

Καηαγξαθά ηαρπηάησλ νρεκΪησλ πνπ νδεχνπλ ά 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζπζθεπά ζε ζηαζεξφ 

Ϋιεγρν. 

ΝΑΗ   

1.11.  
Καηαγξαθά ηαρπηάησλ νρεκΪησλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζπζθεπά ζε θηλεηφ Ϋιεγρν. 
ΝΑΗ   

1.12.  

Να ππΪξρεη Ϋλδεημε εηδνπνέεζεο ζε πεξέπησζε 

απψιεηαο δεδνκΫλσλ (θαθάο ζχλδεζεο, κε 

επηθνηλσλέαο θιπ.) 

ΝΑΗ   

1.13.  

Οξηζκφο ηαρπηάησλ γηα επηβαηηθΪ θαη θνξηεγΪ 

απηνθέλεηα ζηελ επηζπκεηά ηηκά θαη θαηαγξαθά 

ηαρπηάησλ κε θσηνγξΪθεζε φζσλ ππεξβαέλνπλ ηα 

επηηξεπηΪ φξηα. 

ΝΑΗ   

1.14.  

Γπλαηφηεηα ιάςεο θσηνγξαθηψλ κε απηφκαηε θαη 

ρεηξνθέλεηε ελεξγνπνέεζε ηεο θσηνγξαθηθάο 

θΪκεξαο. 

ΝΑΗ   

1.15.  

Καηαγξαθά θαη θσηνγξΪθεζε φισλ ησλ νρεκΪησλ 

(επηβαηηθΪ, θνξηεγΪ κνηνζπθιΫηεο θιπ.), πνπ 

ππεξβαέλνπλ ηα πξνθαζνξηζκΫλα φξηα ηαρχηεηαο. 

ΝΑΗ   

1.16.  
Δπηινγά πεξηνράο κηθξάο εκβΫιεηαο (1-2 ισξέδεο 

θπθινθνξέαο). 
ΝΑΗ   

1.17.  
Δπηινγά πεξηνράο κεγΪιεο εκβΫιεηαο (1-4 ισξέδεο 

θπθινθνξέαο). 
ΝΑΗ   

1.18.  

Γπλαηφηεηα απνζάθεπζεο ηνπιΪρηζηνλ 1.000 

θσηνγξαθηψλ ζε απνζεθεπηηθά κνλΪδα (Flash 

Disk, USB Stick ά Ϊιιν πξφζθνξν κΫζν) 

ΝΑΗ   

2.  Υαξαθηεξηζηηθά Κεξαίαο    

2.1.  ΓΫζκε (Beam) : 5ν νξηδνληέσο, 20ν θαζΫησο. ΝΑΗ   

2.2.  
Γσλέα κΫηξεζεο : 20ν κε ηνλ νξηδφληην Ϊμνλα ηνπ 

δξφκνπ. 
ΝΑΗ   

2.3.  πρλφηεηα πνκπνχ : 24,125 GHZ ± 25 MHZ ΝΑΗ   
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2.4.  Ηζρχο εμφδνπ : <100 Mw ΝΑΗ   

2.5.  
Σαρχηεηα κεηξάζεσλ : 2 κεηξάζεηο ην 

δεπηεξφιεπην ηνπιΪρηζηνλ. 
ΝΑΗ   

2.6.  
Θεξκνθξαζέεο ιεηηνπξγέαο : -20ν  Ϋσο +60ν C 

ηνπιΪρηζηνλ. 
ΝΑΗ   

2.7.  Αθξέβεηα κεηξάζεσλ : ± 3%. ΝΑΗ   

2.8.  ΑδηΪβξνρε (ΗP 65) ηνπιΪρηζηνλ. ΝΑΗ   

3.  Μνλάδα Διέγρνπ - Γηαρείξηζεο    

3.1.  Δπηινγά εκβΫιεηαο Η : 1-2 ισξέδεο θπθινθνξέαο. ΝΑΗ   

3.2.  Δπηινγά εκβΫιεηαο ΗΗ : 1-4 ισξέδεο θπθινθνξέαο. ΝΑΗ   

3.3.  Πεδέν κΫηξεζεο : 20-250 Κm/h ηνπιΪρηζηνλ. ΝΑΗ   

3.4.  ΣΪζε ηξνθνδνζέαο : 12 V DC (11-15 V DC). ΝΑΗ   

3.5.  
Θεξκνθξαζέεο ιεηηνπξγέαο : 

-10ν Ϋσο +60ν C ηνπιΪρηζηνλ 
ΝΑΗ   

3.6.  

Να δηαζΫηεη επθξηλά θσηεηλά Ϋγρξσκε νζφλε 

ηνπιΪρηζηνλ 6΄΄ (TFT ά λεφηεξεο ηερλνινγέαο), 

ζηελ νπνέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη 

ξπζκέζεηο ηνπ ζπζηάκαηνο, θαζψο επέζεο θαη θΪζε 

Ϊιιν ζηνηρεέν πνπ εέλαη απαξαέηεην γηα ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ. 

ΝΑΗ   

4.  Έγρξσκε Φσηνγξαθηθή Φεθηαθή Μνλάδα    

4.1.  

Να εέλαη απνζπψκελε θαη ηνπνζεηεκΫλε ζε εηδηθά 

εξγνζηαζηαθά βΪζε απαξαηηάησο ζην κπξνζηηλφ 

κφλν κΫξνο ζην ηακπιφ ηνπ απη/ηνπ, κε 

πξνθαζνξηζκΫλεο ζηε βΪζε γσλέεο, γηα εχθνιε 

ξχζκηζε ησλ επηζπκεηψλ κεηξάζεσλ 

ΝΑΗ   

4.2.  

Να θΫξεη ππνδνρά γηα ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθά 

κνλΪδα θαη λα δηαζΫηεη ζχζηεκα απηφκαηνπ 

δηαθξΪγκαηνο 

ΝΑΗ   

4.3.  

Ζ Ϋγρξσκε ςεθηαθά θσηνγξαθηθά κεραλά ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ηερλνινγέαο CCD κε ηα εμάο 

ραξαθηεξηζηηθΪ: 

- Θα πξΫπεη λα δηαζΫηεη απηφκαην 

δηΪθξαγκα γηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο  

ΝΑΗ   



 

116 

 

116  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

εθΪζηνηε ζπλζάθεο θσηηζκνχ θαη λα 

παξΫρεη δπλαηφηεηα νπέζζηαο  επθξηλνχο 

θσηνγξΪθεζεο θηλνχκελσλ νρεκΪησλ. 

- Θα πξΫπεη λα δηαζΫηεη αλΪιπζε 

ηνπιΪρηζηνλ 10 Mpixel.  

- Θα πξΫπεη λα Ϋρεη δπλαηφηεηα Ϋγρξσκεο 

θσηνγξΪθεζεο κε ηνπιΪρηζηνλ 12 

bit/pixel (4096) απνρξψζεηο ηνπ γθξη ά 

ησλ ρξσκΪησλ αληέζηνηρα.  

- ΔιΪρηζηε ζπρλφηεηα θσηνγξΪθεζεο ζα 

εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 2 ιάςεηο/sec. 

- Θα δηαζΫηεη θαηΪιιειεο εηζφδνπο / 

εμφδνπο, δηαζχλδεζε κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά (USB).  

- • Θα δηαζΫηεη θαηΪιιειν θαθφ 

Ϋηζη ψζηε λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα 

θσηνγξΪθεζεο νρεκΪησλ κΫρξη 4 

ισξέδεο θπθινθνξέαο. 

4.4.  

Ζ Ϋγρξσκε ςεθηαθά θσηνγξαθηθά κεραλά ζα 

πξΫπεη λα επηθνηλσλεέ κε ηελ κνλΪδα ειΫγρνπ – 

δηαρεέξηζεο εέηε γηα ηελ ελεξγνπνέεζά ηεο εέηε γηα 

ηελ κεηαθνξΪ ησλ δεδνκΫλσλ ηεο. 

ΝΑΗ   

4.5.  
Ζ ςεθηαθά θσηνγξαθηθά κεραλά ζα πξΫπεη λα 

θξππηνγξαθεέ ηελ θσηνγξαθέα. 
ΝΑΗ   

4.6.  

Ζ θσηνγξαθέα ζα πξΫπεη λα απνζεθεχεηαη ζε 

ζπκπηεζκΫλε κνξθά αξρεένπ κε επξΫσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηχπνπ (nonpublic format ά 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν). 

ΝΑΗ   

4.7.  
Θεξκνθξαζέεο ιεηηνπξγέαο :  

-20° Ϋσο +60° C ηνπιΪρηζηνλ. 
ΝΑΗ   

4.8.  

Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ελδηΪκεζνπ ρξφλνπ 

θσηνγξΪθεζεο (interval Time) ζε πεξέπησζε 

δηπιάο θσηνγξΪθεζεο αλΪ παξΪβαζε. 

ΝΑΗ   

4.9.  Τπνζηάξημε πξσηνθφιινπ δηθηχσζεο TCP/IP 
(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
  

5.  Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθώλ Γεδνκέλσλ    

5.1.  

Σν ινγηζκηθφ επεμεξγαζέαο Φεθηαθψλ ΓεδνκΫλσλ 

ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηνλ Πέλαθα πκκφξθσζεο 9 – 

Απαέηεζε 3.Υ 

(όρη 

ππνρξεσηηθό) 
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6.  Υαξαθηεξηζηηθά Φιάο (Flash)    

6.1.  

ΠεξηιακβΪλεη εηδηθά ιπρλέα θσηηζκνχ πνπ 

ηνπνζεηεέηαη εμσηεξηθΪ ηνπ νράκαηνο, Ϋρεη 

εκθΪληζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο απη/ηνπ θαη εέλαη 

αδηΪβξνρν. 

ΝΑΗ   

6.2.  Υξφλνο επαλΪιεςεο : 0,5 δεπηεξόιεπηα. ΝΑΗ   

6.3.  Αθηέλα δξΪζεο : 30 κέηξα πεξίπνπ ΝΑΗ   

6.4.  

Να ηξνθνδνηεέηαη απφ αλΪινγεο ηζρχνο 

ζπζζσξεπηά επαλαθνξηηδφκελν θιεηζηνχ ηχπνπ, 

εληφο εηδηθνχ θηβσηένπ ηνπνζεηεκΫλν ζε αζθαιΫο 

κΫξνο ζην φρεκα, πνπ  εέλαη εγθαηεζηεκΫλν φιν ην 

ζπγθξφηεκα, ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αλΪινγν 

θνξηηζηά (230V /50Ζz) ά κπνξεέ λα ηξνθνδνηεέηαη 

απφ ζπζζσξεπηά ηνπ απη/ηνπ (ζηελ πεξέπησζε 

κφλν πνπ ε ηξνθνδνζέα ηνπ ινηπνχ ζπγθξνηάκαηνο 

πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ επαλαθνξηηδφκελν 

ζπζζσξεπηά θιεηζηνχ ηχπνπ θαη φρη απφ ηνλ 

ζπζζσξεπηά ηνπ νράκαηνο ), Θα ζεσξεζεέ 

πιενλΫθηεκα εΪλ ν ελ ιφγν επαλαθνξηηδφκελνο 

ζπζζσξεπηάο κπνξεέ λα θνξηέδεηαη θαη απφ ην 

δπλακφ ηνπ απη/ηνπ. 

ΝΑΗ   

7.  Λνηπά ηνηρεία    

7.1.  

Σν ζχζηεκα, πιελ ηνπ θιαο, ηξνθνδνηεέηαη απφ 

αλΪινγεο ηζρχο ζπζζσξεπηά επαλαθνξηηδφκελν 

θιεηζηνχ ηχπνπ, εληφο θηβσηένπ ηνπνζεηεκΫλν ζε 

αζθαιΫο κΫξνο ζην φρεκα, πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλν φιν ην ζπγθξφηεκα, ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνλ αλΪινγν θνξηηζηά (220 V / 50 HZ) ά 

κπνξεέ λα ηξνθνδνηεέηαη απφ ηνλ ζπζζσξεπηά ηνπ 

απη/ηνπ. Θα ζεσξεζεέ πιενλΫθηεκα εΪλ ν ελ ιφγσ 

επαλαθνξηηδφκελνο ζπζζσξεπηάο κπνξεέ λα 

θνξηέδεηαη θαη απφ ην δπλακφ ηνπ απη/ηνπ 

ΝΑΗ   

7.2.  

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθΫξεη, ηα 

ζπγθξνηάκαηα RADAR κε ηα θσηνγξαθηθΪ ηνπο 

ζπζηάκαηα πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηάζεηο ηεο 

παξνχζαο, καδέ κε φια ηα παξειθφκελα πνπ εέλαη 

αλαγθαέα ηφζν γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπο φζν 

θαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπο. 

ΝΑΗ   

7.3.  

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εγθαηαζηάζεη ηα αλσηΫξσ 

ζπγθξνηάκαηα ζε απη/ηα ηεο Διιεληθάο 

Αζηπλνκέαο, ε κΪξθα θαη ν ηχπνο ησλ νπνέσλ ζα 

γέλνπλ γλσζηΪ θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, 

θαη ζε ρψξν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Δθαξκνγψλ / 

Α.Δ.Α. 

ΝΑΗ   
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7.4.  

Ζ εγθαηΪζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζηα απη/ηα,  ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

θαηαζθεπΪζηξηαο ηνπ RADAR εηαηξεέαο, ζην 

νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη φηη πξαγκαηνπνηάζεθε νξζΪ 

ε φιε εγθαηΪζηαζε ζην φρεκα 

ΝΑΗ   

7.5.  

Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα RADAR (θαηαγξαθάο θαη 

θσηνγξΪθεζεο ηαρχηεηαο) ζα πξΫπεη λα θΫξεη 

Ϋγθξηζε ηχπνπ/ Πηζηνπνέεζε  απφ πηζηνπνηεκΫλν 

αλαγλσξηζκΫλν εξγαζηάξην  ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο. Να αλαθεξζεέ 

ΝΑΗ   

7.6.  Σν φιν ζχζηεκα ζα θΫξεη πηζηνπνέεζε CE. ΝΑΗ   

7.7.  

Ο θαηαζθεπαζηάο θαη ν πξνκεζεπηάο  ηνπ 

νινθιεξσκΫλνπ ζπζηάκαηνο απηφκαηεο 

θαηαγξαθάο ηαρχηεηαο λα Ϋρεη πηζηνπνέεζε ISO 

9001:2008 ά κεηαγελΫζηεξν. 

ΝΑΗ   
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14. Δθπαίδεπζε 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά    

1.1.  

ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ λα δνζεέ πέλαθαο ζηνλ 

νπνένλ ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ φιεο νη 

πξνζθεξφκελεο θαηΪ αληηθεέκελν θαη πξντφλ 

εθπαηδεχζεηο, ε δηΪξθεηΪ ηνπο θαη ε δηδαθηΫα χιε. 

ΝΑΗ   

1.2.  

Οη εθπαηδεχζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ρξφλν 

πνπ ζα νξηζζεέ απφ θνηλνχ κε ηελ Γ/λζε 

Πιεξνθνξηθάο/ Α.Δ.Α θαη ζε ρψξν ηνπ ΑλΪδνρνπ 

ά ηνπ Α.Δ.Α. 

ΝΑΗ   

1.3.  

Υαξαθηάξαο εκηλαξέσλ. 

o ΟκΪδεο ην πνιχ 15 αηφκσλ / αληηθεέκελν. 

o Υξνληθά δηΪξθεηα δηδαζθαιέαο κεηαμχ 4 

θαη 6 σξψλ εκεξεζέσο. 

o ε θΪζε εθπαηδεπφκελν ζα ρνξεγεζνχλ 

βνεζάκαηα θαη ζεκεηψζεηο. 

ΝΑΗ   

1.4.  Αληηθεέκελα Δθπαέδεπζεο (ζε εκΫξεο αλΪ Ϊηνκν).    

1.4.1.  
Customization θαη Λεηηνπξγέα φισλ ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ γηα 10 Ϊηνκα. 
≥ 2 εξγάζηκεο   

1.4.2.  
Administration ιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο 

θεληξηθψλ εμππεξεηεηψλ γηα 10 Ϊηνκα. 
≥ 3 εξγάζηκεο   

1.4.3.  
Administration ινγηζκηθνχ Τπνζπζηάκαηνο 

ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ γηα 10 Ϊηνκα. 
≥3 εξγάζηκεο   

1.4.4.  
Administration θαη Customization ινγηζκηθνχ 

Δμππεξεηεηψλ ΔλδηΪκεζνπ ΔπηπΫδνπ γηα 10 Ϊηνκα 
≥ 5 εξγάζηκεο   

1.4.5.  

Administration ινγηζκηθνχ δνθηκψλ απνδνράο 

εθαξκνγψλ θαη εληνπηζκνχ ζθαικΪησλ (Stress 

Test, Functional Test, Profiling) 

≥2 εξγάζηκεο   

1.4.6.  
Administration θαη Customization Τπνζπζηάκαηνο 

Πιεξνθφξεζεο Σνπ Πνιέηε γηα 10 Ϊηνκα. 
≥ 3 εξγάζηκεο   

1.4.7.  

Administration θαη Customization Τπνζπζηάκαηνο 

Γεσγξαθηθάο Απεηθφληζεο Σξνραέσλ ΑηπρεκΪησλ 

θαη παξαβΪζεσλ γηα 10 Ϊηνκα. 

≥ 3 εξγάζηκεο   

1.5.  
Δθπαέδεπζε Γηαρεηξηζηψλ Πεξηθεξεηαθψλ 

πζηεκΪησλ γηα 100 Ϊηνκα ζηηο θαηΪ ηφπνπο Α.Γ. 
≥ 2 εξγάζηκεο   
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15. πληήξεζε Δμνπιηζκνύ (Hardware θαη Software) 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά    

1.1.  

Ζ ζπληάξεζε ηνπ software πνπ ζα πξνζθεξζεέ, ζα 

θαιχπηεη ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο ηεο 

εβδνκΪδαο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο. 

ΝΑΗ   

1.2.  

Ζ ζπληάξεζε ηνπ hardware πνπ ζα πξνζθεξζεέ, ζα 

θαιχπηεη φιεο ηηο εκΫξεο (24/7/365) θαη ψξεο ηεο 

εβδνκΪδαο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 

ΝΑΗ   

1.3.  

Ζ εηάζηα δαπΪλε θφζηνπο ζπληάξεζεο θαη 

ππνζηάξημεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5% 

ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ, ην 

νπνέν  (πνζνζηφ) ζα δεισζεέ ζηελ νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ. 

≤5%   

1.4.  

Ζ εηάζηα αλαπξνζαξκνγά ησλ ηηκψλ ζπληάξεζεο 

κεηΪ ην πξψην Ϋηνο, δε ζα ππεξβαέλεη ην 80% ηνπ 

εηάζηνπ Γ.Σ.Κ. ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο. 

ΝΑΗ   

1.5.  

Ζ ηηκά ζπληάξεζεο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ 

(H/W & S/W) ηφζν γηα ην πξψην Ϋηνο κεηΪ ηελ 

ιάμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο, φζν θαη απηάο πνπ ζα 

πξνθχπηεη κεηΪ απφ αλαπξνζαξκνγά, δε ζα 

ππεξβαέλεη ζε θακέα πεξέπησζε ηελ ηξΫρνπζα ηηκά 

ζπληάξεζε πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ επέζεκν 

ηηκνθαηΪινγν ηνπ πξνκεζεπηά γηα ην αληέζηνηρν 

πξντφλ. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη 

ηνλ επέζεκν ηηκνθαηΪινγν πξηλ ηελ ππνγξαθά θΪζε 

εηάζηαο παξΪηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξνράο ππεξεζηψλ 

ζπληάξεζεο. 

ΝΑΗ   

1.6.  

Οη αλαπξνζαξκνζκΫλεο ηηκΫο ζα ηζρχνπλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο ιάμεο ηεο παξΪηαζεο ρξφλνπ 

ζπληάξεζεο αλεμΪξηεηα απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ηεο λΫαο εηάζηαο παξΪηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ παξνράο ππεξεζηψλ ζπληάξεζεο. ΜΫρξη 

ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο παξΪηαζεο ρξφλνπ 

ζπληάξεζεο ε ΑλΪδνρνο εηαηξεέα εμαθνινπζεέ λα 

Ϋρεη ηηο ππνρξεψζεηο ζπληάξεζεο πνπ απνξξΫνπλ 

απφ ηελ ππνγξαθεέζα ζχκβαζε. 

ΝΑΗ   

1.7.  

Ο πξνκεζεπηάο ζηα πιαέζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζπληάξεζεο θαη ρσξέο πξφζζεην 

θφζηνο γηα ηνλ αγνξαζηά, Ϋρεη ηελ επζχλε γηα: 

   

1.7.1.  
Σελ απνθαηΪζηαζε ιαζψλ φινπ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 
ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.7.2.  

Σνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ ησλ βιαβψλ ά 

δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ H/W θαη S/W, 

ηελ απνθαηΪζηαζά ηνπο θαη ηελ παξΪδνζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζε πιάξε ιεηηνπξγέα. 

ΝΑΗ   

1.7.3.  

Σελ ζπληάξεζε θαη ελεκΫξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ ζα πξνζθεξζεέ θαη ζα πεξηιακβΪλεη: 

 παξΪδνζε φισλ ησλ λΫσλ εθδφζεσλ 

ινγηζκηθνχ (πιελ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκΪησλ 

PC) 

 ηελ ηξνπνπνέεζε ξπζκέζεσλ εμαηηέαο 

αιιαγψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(Reconfiguration) 

ΝΑΗ   

1.8.  

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα Ϋρεη δηαζΫζηκα 

φια ηα απαξαέηεηα πιηθΪ γηα ηελ επηδηφξζσζε 

βιαβψλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαζ‟ φιε ηελ 

πεξένδν ζπληάξεζεο. ε πεξέπησζε κε εκπνξηθάο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαξαέηεησλ πιηθψλ, απηΪ 

δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϊιια έδηαο ά 

λεφηεξεο ηερλνινγέαο, ρσξέο λα πξνθχπηεη θακέα 

νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε γηα ηελ Τπεξεζέα. 

ΝΑΗ   

1.9.  

Ο Αγνξαζηάο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κνλνκεξνχο 

παξΪηαζεο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζπληάξεζεο 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηά, επαλεμεηΪδνληαο ηηο 

ππεξεζηαθΫο ηνπ αλΪγθεο, κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο θαη θΪζε ηπρνχζαο κεηΫπεηηα παξΪηαζεο 

ηνπ ρξφλνπ παξνράο ππεξεζηψλ ζπληάξεζεο. 

ΝΑΗ   

1.10.  

Ο Αγνξαζηάο, ζηα πιαέζηα ηεο ζπληάξεζεο, 

δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα εμαηξεέ ά λα επαλεληΪζζεη 

νπνηνδάπνηε απφ ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε (H/W & 

S/W) ζην ζπκβφιαην ζπληάξεζεο, 

αλαπξνζαξκφδνληαο αλΪινγα ην θφζηνο 

ζπληάξεζεο. ε πεξέπησζε επαλΫληαμεο ζηε 

ζπληάξεζε θΪπνηνπ πξντφληνο πνπ εέρε εμαηξεζεέ, 

ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε εμαθνινπζνχλ λα Ϋρνπλ ηηο 

έδηεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ ζα εέραλ εΪλ 

ην ζπγθεθξηκΫλν πξντφλ δελ εέρε πνηΫ εμαηξεζεέ 

απφ ηε ζπληάξεζε. 

ΝΑΗ   

1.11.  

Ζ δηΪγλσζε θαη απνθαηΪζηαζε ησλ βιαβψλ ζα 

γέλεηαη εέηε ζηελ Ϋδξα ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθάο / ΑΔΑ εέηε ζηηο θαηΪ ηφπνπο 

ππεξεζέεο πνπ ιεηηνπξγεέ ν εμνπιηζκφο ηνπ Ϋξγνπ. 

ΝΑΗ   

1.12.  
ΤπνρξΫσζε πξνκεζεπηά λα ηεξεέ 24/7/365 

ζχζηεκα αλαγγειηψλ βιαβψλ (helpdesk) 
ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.13.  

Ζ απνθαηΪζηαζε ησλ βιαβψλ ζα γέλεηαη ζηνλ ηφπν 

πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν εμνπιηζκφο. ε 

εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ 

Α.Δ.Α., ε επηζθεπά ζα κπνξεέ λα γέλεη ζηα 

εξγαζηάξηα ηνπ αλαδφρνπ. Δπηζεκαέλεηαη φκσο φηη 

ζε πεξέπησζε πνπ δελ δχλαηαη λα απνθαηαζηαζεέ 

βιΪβε ζε ζθιεξνχο δέζθνπο ζα αληηθαζέζηαληαη 

ρσξέο λα επηζηξΫθνληαη ζηνλ ΑλΪδνρν, Οη 

Ϊρξεζηνη δέζθνη δχλαληαη λα θαηαζηξΫθνληαη 

παξνπζέα ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΝΑΗ   
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16. Λνηπνί ηνηρεία θαη Όξνη 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γεληθά     

1.1.  

Χο θξηηάξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζα ηζρχζεη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε 

ηνλ ζπλλεκΫλν πέλαθα αμηνιφγεζεο 

ΝΑΗ   

1.2.  

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη 

δεθανθηψ (19) κάλεο κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο. 

ΝΑΗ   

1.3.  
ΔιΪρηζηε απαηηνχκελε πεξένδνο εγγχεζεο θαιάο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο  
≥ 2 έηε   

1.4.  

Οη ππεξεζέεο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο αθνξνχλ ζηελ 

εμαζθΪιηζε ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο 

θαη ζηελ απνθαηΪζηαζε φισλ ησλ ηχπσλ βιαβψλ 

θαη δπζιεηηνπξγηψλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ 

ελδερνκΫλσο πξνθχπηνπλ ζην ζχλνιν ησλ 

ππνζπζηεκΪησλ ηνπ Ϋξγνπ. 

ΝΑΗ   

1.5.  

ΔιΪρηζηε απαηηνχκελε πεξένδνο ζπληάξεζεο ηνπ 

ζπζηάκαηνο, ε νπνέα Ϊξρεηαη απφ ηε ιάμε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιάο 

ιεηηνπξγέαο 

≥ 7 έηε   

1.6.  

Οη ηηκΫο γηα επεθηΪζεηο ηνπ Ϋξγνπ κεηΪ ηελ 

νξηζηηθά παξαιαβά ζα Ϋρνπλ αλψηαην φξην ηηο 

ηηκΫο πξνζθνξΪο αλαπξνζαξκνζκΫλεο κε ηνλ 

Γεέθηε Σηκψλ Καηαλαισηά θαη δελ ζα ππεξβαέλνπλ 

ηηο ηξΫρνπζεο ηηκΫο ηηκνθαηαιφγνπ αληέζηνηρνπ 

εμνπιηζκνχ. 

ΝΑΗ   

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ               Αζάλα, 31  Ηαλνπαξένπ 2013 

 

1) Α/Τ‟ ΔΛΔΤΘΔΡΑΚΖ Γεψξγηνο  (Πξφεδξνο)   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

      

2) Α/Τ‟ ΠΔΝΣΑΓΗΧΣΖ ΗσΪλλεο  

     ΟΡΦΑΝΟ ΗσΪλλεο 

3) Τ/Α‟ (Δ.Κ. Πιεξ/θεο) ΖΑΨΟΓΛΟΤ ηαχξνο       ΣΑΞΗΑΡΥΟ 

  

4) Τ/Α‟ (Δ.Κ. Πιεξ/θεο) ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Βαζέιεηνο 

 

5) Π.Τ. Γ/λζε Σερληθψλ ΝΑΚΗΟ ΛπκπΫξεο 



 

124 

 

124  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Α ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ ΥΧΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΧΝ 

ΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 

1 ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

2 ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ  

3 ΑΚΡΟΠΟΛΔΧ  

4 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ  

5 ΒΤΡΧΝΑ  

6 ΓΑΛΑΣΗΟΤ  

7 ΓΑΦΝΖ  

8 ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ  

9 ΕΧ ΓΡΑΦΟΤ  

10 ΚΟΛΧΝΟΤ  

11 ΚΤΦΔΛΖ  

12 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ  

13 ΝΔΟΤ ΚΟΜΟΤ  

14 ΟΜΟΝΟΗΑ  

15 ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ  

16 ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ  

17 ΠΑΣΖΗΧΝ  

18 ΠΔΣΡΑΛΧΝΧΝ  

19 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ  

20 ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ  

21 ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ  

22 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ  
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23 ΜΟΥΑΣΟΤ  

24 ΝΗΚΑΗΑ  

25 ΚΑΛΛΗΠΟΛΖ  

26 ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ  

27 ΚΑΜΗΝΗΧΝ  

28 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

29 ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ  

30 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ  

31 ΑΡΣΔΜΗΓΑ  

32 ΒΡΗΛΖΗΧΝ  

33 ΓΔΡΑΚΑ  

34 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

35 ΚΖΦΗΗΑ  

36 ΜΑΡΑΘΧΝΟ  

37 ΜΔΛΗΗΧΝ  

38 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ  

39 ΝΔΑ ΔΡΤΘΡΑΗΑ  

40 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ Α  

41 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ Β  

42 ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ  

43 ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ  

44 ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ  

45 ΝΔΟΤ ΦΤΥΗΚΟΤ  

46 ΠΑΗΑΝΗΑ  

47 ΠΑΛΛΖΝΖ  
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48 ΠΑΠΑΓΟΤ  

49 ΠΔΝΣΔΛΖ  

50 ΠΔΤΚΖ  

51 ΡΑΦΖΝΑ  

52 ΠΑΣΧΝ  

53 ΦΗΛΟΘΔΖ  

54 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ  

55 ΥΟΛΑΡΓΟΤ  

56 ΦΤΥΗΚΟΤ  

57 ΧΡΧΠΟΤ  

58 ΑΛΗΜΟΤ  

59 ΑΝΑΒΤΟΤ  

60 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ  

61 ΒΑΡΖ  

62 ΒΟΤΛΑ  

63 ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ  

64 Α   ΓΛΤΦΑΓΑ  

65 Β   ΓΛΤΦΑΓΑ  

66 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  

67 ΚΟΡΧΠΗΟΤ  

68 ΛΑΤΡΗΟΤ  

69 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ  

70 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ  

71 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ  

72 Α  ΑΗΓΑΛΔΧ  
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73 Β  ΑΗΓΑΛΔΧ  

74 ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ  

75 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  

76 Α  ΑΥΑΡΝΧΝ  

77 ΕΔΦΤΡΗΟΤ  

78 ΗΛΗΟΤ  

79 ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ  

80 ΜΑΝΓΡΑ  

81 Α  ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  

82 Β  ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  

83 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ  

84 ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ  

   

Β ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΥΧΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΧΝ 

ΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 

85 ΑΝΑΛΖΦΖ  

86 ΑΝΧ ΠΟΛΖ  

87 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ  

88 ΔΤΟΜΟΤ  

89 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ  

90 ΜΔΝΔΜΔΝΖ  

91 ΛΔΤΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ  

92 ΝΔΑΠΟΛΖ  

93 ΠΟΛΗΥΝΖ  

94 ΠΤΛΑΗΑ  

95 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ  
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96 ΤΚΔΧΝ  

97 ΣΟΤΜΠΑ  

98 ΥΑΡΗΛΑΟΤ  

99 ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ  

100 ΑΖΡΟΤ  

101 ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ  

102 ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ  

103 ΒΑΗΛΗΚΧΝ  

104 ΔΠΑΝΟΜΖ  

105 ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ  

106 ΗΧΝΗΑ  

107 ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ  

108 ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ  

109 ΗΝΓΟΤ  

110 ΟΥΟΤ  

111 ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ  

   

Γ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΡΟΥΑΗΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

1 Α ΣΣ  

2 Β ΣΣ  

3 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ  

4 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΧΝ  

5 ΘΔΡΜΖ  

6 ΛΖΣΖ  

7 ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ  
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Γ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  

1 ΑΗΣΧΛΗΑ  

2 ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ  

3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  

4 ΑΡΓΟΛΗΓΑ  

5 ΑΡΚΑΓΗΑ  

6 ΑΡΣΑ  

7 ΑΥΑΗΑ  

8 ΒΟΗΧΣΗΑ  

9 ΓΡΔΒΔΝΧΝ  

10 ΓΡΑΜΑ  

11 ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ(ΡΟΓΟ)  

12 ΔΤΒΟΗΑ  

13 ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  

14 ΕΑΚΤΝΘΟΤ  

15 ΖΛΔΗΑ  

16 ΖΜΑΘΗΑ  

17 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

18 ΘΔΠΡΧΣΗΑ  

19 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ  

20 ΚΑΒΑΛΑ  

21 ΚΑΡΓΗΣΑ  

21 ΚΑΣΟΡΗΑ  

22 ΚΔΡΚΤΡΑ  
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23 ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ  

24 ΚΗΛΚΗ  

25 ΚΟΕΑΝΖ  

26 ΚΟΡΗΝΘΗΑ  

27 ΚΤΚΛΑΓΧΝ  

28 ΛΑΚΧΝΗΑ  

29 ΛΑΡΗΑ  

30 ΛΑΖΘΗ  

31 ΛΔΒΟ  

32 ΜΑΓΝΖΗΑ  

33 ΛΔΤΚΑΓΑ  

34 ΜΔΖΝΗΑ  

35 ΞΑΝΘΖ  

36 ΟΡΔΣΗΑΓΑ  

37 ΠΔΛΛΑ  

38 ΠΗΔΡΗΑ  

39 ΠΡΔΒΔΕΑ  

40 ΡΔΘΤΜΝΟ  

41 ΡΟΓΟΠΖ  

42 ΑΜΟ  

43 ΔΡΡΔ  

44 ΣΡΗΚΑΛΑ  

45 ΦΘΗΧΣΗΓΑ  

46 ΦΛΧΡΗΝΑ  

47 ΦΧΚΗΓΑ  
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48 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ  

49 ΥΑΝΗΧΝ  

   

Δ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΡΟΥΑΗΑ 

1 ΤΠΟΓ/ΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΘΖΝΧΝ  

2 ΟΔΠΣΑ  

3 Α  ΑΤΣ/ΜΧΝ  

4 Β  ΑΤΣ/ΜΧΝ  

5 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

6 ΑΗΓΑΛΔΧ  

7 ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟΤ  

8 ΔΛΔΤΗΝΑ  

9 ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ  

10 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ  

11 ΚΑΛΛΗΘΔΑ  

12 ΚΑΠΑΝΓΡΗΣΗΟΤ  

13 ΚΔΡΑΣΔΑ  

14 ΚΖΦΗΗΑ  

15 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ  

16 ΜΔΓΑΡΧΝ  

17 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ  

18 ΠΔΗΡΑΗΑ  

19 ΠΔΡΑΜΑΣΟ  

20 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  

21 ΑΛΑΜΗΝΟ  
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Σ ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ ΑΣΣΗΚΖ  

Ε ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ  

Ζ Γ/ΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ  

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ             Αζάλα, 31  Ηαλνπαξένπ 2013 

 

 

1) Α/Τ‟ ΔΛΔΤΘΔΡΑΚΖ Γεψξγηνο  (Πξφεδξνο)   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  

     

2) Α/Τ‟ ΠΔΝΣΑΓΗΧΣΖ ΗσΪλλεο  

 

     ΟΡΦΑΝΟ ΗσΪλλεο 

3) Τ/Α‟ (Δ.Κ. Πιεξ/θεο) ΖΑΨΟΓΛΟΤ ηαχξνο       ΣΑΞΗΑΡΥΟ 

 

 

4) Τ/Α‟ (Δ.Κ. Πιεξ/θεο) ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Βαζέιεηνο 

 

 

5)  Π.Τ. Γ/λζε Σερληθψλ ΝΑΚΗΟ ΛπκπΫξεο 

 


