
Σε ζπλέρεηα ηεο Δηαβνύιεπζεο γηα ηηο Φάζεηο πινπνίεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Σπληαγνγξάθεζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Α΄Φάζε πινπνίεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ έξγνπ κε ηίηιν «Υπνζηήξημε ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

δηαβνύιεπζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ηεο Επηρεηξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηεο “Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο», ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο 2007 – 2013, κε Δηθαηνύρν ηελ 
ΚηΠ ΑΕ θαη Φνξέα Πξόηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 
Αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθώλ Δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ 

ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ: 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέηερ πποεηοιμαζίαρ και ωπίμανζηρ για ηιρ ζςνολικέρ 

ενέπγειερ ηηρ δπάζηρ «Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη» 

Σην πιαίζην ηνπ Υπνέξγνπ ζα απαηηεζεί ε εθπόλεζε ζπγθεθξηκέλσλ κειεηώλ 

θαη ζπλαθώλ ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ 

εηζαγσγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο ζην ζύζηεκα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. Σπγθεθξηκέλα ζα εθπνλεζνύλ κειέηεο γηα:  
 

 Καηαγξαθή πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ / θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, θαζώο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηηο απαξαίηεηεο Θεζκηθέο Παξεκβάζεηο ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο 

 Τηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, κε έκθαζε ζην Κπξίσο Έξγν «Ηιεθηξνληθή 

Σπληαγνγξάθεζε» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ 
δηαδηθαζηώλ δεκηνπξγίαο, εθηέιεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ, 

εθθαζάξηζεο, πιεξσκήο θαη παξαθνινύζεζεο ζπληαγώλ θαη ηαηξηθώλ 

πξάμεσλ. 
 Τηο απαηηήζεηο επηρεηξεζηαθήο θαη ηερλνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ 

Σπζηήκαηνο ηεο «Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο» κε ηξίηεο 

νληόηεηεο / εθαξκνγέο (πρ Σπζηήκαηα ΦΚΑ, Μνλάδσλ Υγείαο, ΗΔΙΚΑ, 
ΥΕΚΑ θιπ) γηα ηελ επηθνηλσλία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δεδνκέλσλ από 

ηξίηεο εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα 

πεξαηηέξσ θσδηθνπνηήζεηο. 

 Τε ζρέζε θόζηνπο / νθέινπο ηνπ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο 
Σπληαγνγξάθεζεο ζην πιαίζην ησλ εθαξκνδόκελσλ δηαδηθαζηώλ από 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηώλ/ ρξεζηώλ θαη ηε κείσζε ησλ δαπαλώλ. 
 Τελ αμηνιόγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο 

έξγνπ θαη δηαηύπσζε πξνηάζεσλ αλαδηνξγάλσζεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο. 
 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Λειηοςπγία ομάδαρ Ανάπηςξηρ - ςνηονιζμού ηηρ δπάζηρ 
«Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη» και Εςαιζθηηοποίηζηρ ηων 

εμπλεκομένων 



 

Αληηθείκελν ηνπ Υπνέξγνπ είλαη ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο Αλάπηπμεο 
θαη Σπληνληζκνύ ηεο δξάζεο «Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε» ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο δέζκεο ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Σην πιαίζην απηό ην Υπνέξγν πεξηιακβάλεη θαη ηε 
δεκηνπξγία θαη ζεκειίσζε ελόο Αλζξώπηλνπ Δηθηύνπ (ΑΔ) ην νπνίν ζα 

αλαιάβεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαη ρξεζηώλ θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ηόζν 
ηνπ παξόληνο έξγνπ όζν θαη ηνπ Κπξίσο Έξγνπ ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Σπληαγνγξάθεζεο 

 
Σηόρνη ηνπ Υπνέξγνπ είλαη: 

 ε δηακόξθσζε, πξόηαζε θαη παξνρή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, κεζόδσλ, 

κεραληζκώλ θαη πιεξνθνξηώλ ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εκπιεθόκελνπο ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο 
ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

σθειεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηεο θαη ελ ηέιεη ζα 
απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ηελ εμάπισζε θαη επξύηεξε δηάδνζή ηεο. 

 ε δεκηνπξγία ηνπ Αλζξώπηλνπ Δηθηύνπ σο ηνλ θηλεηήξην κνριό γηα ηε 

δηακόξθσζε επλντθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ κέζνπ επίηεπμεο ηεο 
επξύηεξεο δπλαηήο απνδνρήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελζσκάησζεο ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο από απηνύο πνπ ζα 

θιεζνύλ λα ηηο εθαξκόζνπλ 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ανάπηςξη και Διασείπιζη Εθαπμογήρ Ηλεκηπονικήρ 

Καηασώπηζηρ και Εκηέλεζηρ ςνηαγών 

Αληηθείκελν ηνπ Υπνέξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα 
ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε ζπληαγώλ κε ζηόρν απηή λα απνηειέζεη έλα 

εξγαιείν γηα ηε δηάδνζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πεγή γηα ηελ θαηαγξαθή 
θαη αμηνιόγεζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί νξζόηεξα ην Κπξίσο Έξγν.  

Η εθαξκνγή ζα θαιύπηεη ηελ θαηαρώξεζε δεδνκέλσλ ειεθηξνληθώλ 

ζπληαγώλ από θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξνή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο κε 

παξάιιειε επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ κεηξώσλ ηαηξώλ θαη θαξκαθνπνηώλ / 

θαξκαθείσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελόο ιεηηνπξγηθνύ 
πξσηνηύπνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή / ελεκεξσηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

Σην πιαίζην ηνπ Υπνέξγνπ απηνύ εληάζζνληαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο Εθαξκνγήο θαη ηε δηάζεζή ηεο ζηνπο ρξήζηεο, ήηνη: 

 Αλάπηπμε θώδηθα εθαξκνγήο ζύμθωνα με ηιρ λειηοςπγικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Υποέπγος 2 
 Έιεγρνο / απνζθαικάησζε εθαξκνγήο 

 Σπγγξαθή Εγρεηξηδίσλ (Οδεγίεο Φξήζεο, Τερληθά Φπιιάδηα, θιπ) 



 Εγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε ηεο Εθαξκνγήο  

 Θέζε ζε Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία ηεο Εθαξκνγήο 
 Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

Η ελ ιόγσ εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγήζεη κε επζύλε ηεο ΓΓΚΑ ζε δηθέο ηεο 

εγθαηαζηάζεηο (ή ζε εγθαηαζηάζεηο αξκόδηνπ επνπηεπόκελνπ Φνξέα ηεο). 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ενέπγειερ Δημοζιόηηηαρ - Επικοινωνίαρ 

Αληηθείκελν ηνπ Υπνέξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή, ζπλερήο θαη απνηειεζκαηηθή 
ελεκέξσζε ηεο Κνηλήο Γλώκεο αιιά θαη ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε κε ζηόρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ησλ πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ησλ ζρεηηθώλ 
πξάμεσλ / απνθάζεσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, θαζώο θαη ηελ θνηλή απνδνρή 

ηνπο. 

 

Τν Υπνέξγν αθνξά ζηελ θαηάξηηζε Πνιηηηθήο Επηθνηλσλίαο θαη Δεκνζηόηεηαο 
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο: 

 Έθδνζε έληππνπ δηαθεκηζηηθνύ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (θπιιάδηα, 

αθίζζεο, θιπ). 
 Ταθηηθή απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ (newsletters) κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

 Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν. 
 Ηιεθηξνληθέο θαηαρσξίζεηο ζε δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο (banners). 

 Σθπγκνκέηξεζε θνηλήο γλώκεο.  

 Σπζηεκαηηθή ζπιινγή πξνηάζεσλ / απαηηήζεσλ από επαγγεικαηηθνύο 

ζπιιόγνπο. 
 Δηελέξγεηα εκεξίδσλ ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Φώξαο, θαηά ηηο νπνίεο 

ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά νη ζηόρνη, ην πεξηερόκελν θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ, ζα ππάξμεη δηαβνύιεπζε, 
ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή πξνηάζεσλ θαη απόςεσλ θαζώο θαη επίζεκε 

αλαθνξά πξνόδνπ θαη πεπξαγκέλσλ (rapport).  

 Δηνξγάλσζε Σπλεδξίνπ Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο. 
 Ταθηηθή ελεκέξσζε πξνόδνπ θαη απνηειεζκάησλ. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υπηπεζίερ Υποζηήπιξηρ Λειηοςπγίαρ Εθαπμογήρ 

Η ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο Εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθήο Καηαρώξηζεο Σπληαγώλ 
θαη ε θεληξηθή δηάζεζή ηεο ζην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε 

ύπαξμεο ελόο κεραληζκνύ άκεζεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηώλ απηώλ ζε ζέκαηα 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε. 
 

Τν ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν έρεη επνκέλσο σο αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Εθαξκνγήο θαηαρώξηζεο θαη εθηέιεζεο ζπληαγώλ κέζσ 

εηδηθήο ππεξεζίαο (monitoring - helpdesk) κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 
νκαιήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο από ηνπο ρξήζηεο. Η ππεξεζία απηή 

ζα αλαιάβεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη 

ζα απνηειέζεη ην πξώην επίπεδν ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο 
κέζσ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο θαη πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί γηα δηάζηεκα 

12-18 κελώλ, 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα από ηηο 08:00 έσο ηηο 20:00.  



 

Τα ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο ζα εθπαηδεπηνύλ από ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο θαη 
Σπληνληζκνύ, ελώ όιεο νη απαηηνύκελεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζα παξέρνληαη από ηνλ Αλάδνρν. 

 

 


