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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφοράς 

για την προμήθεια Λογισμικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εισαγωγικού 

Διαγωνισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης». 

 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, στη προμήθεια Λογισμικού 

Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Εισαγωγικού  Διαγωνισμού  όπως  αυτό  περιγράφεται  στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνά 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Ο  συνολικό  προϋπολογισμός  ανέρχεται  μέχρι  του  ποσού  των  δέκα  εννιά  χιλιάδων  ευρώ 

(19.000,00€), πλέον. ΦΠΑ 24% . Η ανωτέρω δαπάνη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης 

του  Πακέτου  Εργασίας  του  Υποέργου  7  με  τίτλο  «Προμήθεια  λογισμικού  ολοκληρωμένης 

διαχείρισης του εισαγωγικού διαγωνισμού» και κωδικό ΟΠΣ 5000232 η οποία χρηματοδοτείται 

από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση  του  Δημοσίου  Τομέα  2014‐2020»,  στο 

πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.  

Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τις ΣΑ 

 Ε4201 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2015ΣΕ42010000) 

 Ε0208 ((ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2012ΣΕ02080004)  
 

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται: 
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 Το υπό ανάπτυξη λογισμικό ιδιοκτησίας  Ε.Σ.Δι. (πηγαίος κώδικας και βάση δεδομένων)  

 50 ώρες εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού. 

 Εγχειρίδιο χρήσης για τους υπαλλήλους της Ε.Σ.Δι. 

 Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής από τους υποψηφίους.  

 HelpDesk συχνών ερωτήσεων. 

Από τα ανωτέρω απαιτούμενα, το υπό ανάπτυξη λογισμικό θα ανέλθει σε κόστος έως 15.000 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και οι λοιπές υπηρεσίες σε κόστος έως 4.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 

2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής  

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  εγγράφως.  Οι  διαγωνιζόμενοι/ες  μπορούν  να  υποβάλουν  τις 

προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή/υπηρεσία ταχυμεταφορών.   

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. 

στην  έδρα  της  ΕΣΔι,  Τ.Θ  22,  Τ.Κ  55102,  Τέρμα  Φοίνικα,  Καλαμαριά‐Θεσσαλονίκης  (Γραφείο 

πρωτοκόλλου, 1ος όροφος).  

Όσες προσφορές δεν κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΕΣΔι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και 

ώρα κρίνονται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η προσφορά που αποστέλλεται με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή/υπηρεσία μεταφορών ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχει 

λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω, άλλως δεν θα αποσφραγίζεται και θα 

επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. 

Στην περίπτωση αυτή οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  παραλαμβάνουν  τις προσφορές 

τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός 

μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. 

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: 

 Πλατής Χαράλαμπος,   τηλ: 2310494116 

 Πουρνάρα Χρυσάνθη,   τηλ: 2310494118 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:  

 το φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και  

 το φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
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Οι  παραπάνω  φάκελοι  τοποθετούνται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δύο  (2) 
αντίτυπα,  στην  ελληνική  γλώσσα  με  εξαίρεση  τους  τεχνικούς  όρους  που  είναι  δυνατό  να 
αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα.  
 
Το  ένα  αντίτυπο  θα  φέρει  την  ένδειξη  "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"  και  υπερισχύει  σε  περίπτωση 
ασυμφωνίας  του  με  τα  υπόλοιπα  αντίτυπα.  Στο  φάκελο  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η  φράση  «Προσφορά  για  την  Προμήθεια  Λογισμικού  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης 
Εισαγωγικού  Διαγωνισμού»  της  υπ’  αριθμ.  926/30‐04‐2018,  Πρόσκλησης  Υποβολής 
Προσφορών. 

 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 
 

Ο  φάκελος  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  εμπεριέχει  δύο  (2)  σφραγισμένους  υποφακέλους,  που  φέρουν  τις 

ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου  Προσφοράς  και  εκ  των  οποίων,  ο  πρώτος  με  τίτλο  «Τεχνική 

προσφορά» και ο δεύτερος με τίτλο «Οικονομική προσφορά». 

 
Στο φάκελο Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνεται  

 Τεχνική Προσφορά που θα καλύπτει (επί ποινή αποκλεισμού) τις απαιτήσεις της μελέτης 

του Παραρτήματος Ι. 

Στο φάκελο Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνεται  

 Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί με βάση το Παράρτημα ΙΙΙ.  

Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  όπως  και  κάθε  άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Θα αναγράφεται επίσης, ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στην  πρόσκληση  για  εξήντα  (60)  

μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που 

αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  τη  διαδικασία 

ανάθεσης για  τους λόγους  και υπό  τους όρους  του άρθρου 106  του Ν. 4412/16. Επίσης, εάν 

διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης 

μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  που  θα  επιλεγεί  υποχρεούται  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  πριν  την 

ανάθεση  και  μετά  από  πρόσκληση  της  Αναθέτουσας Αρχής  να  προσκομίσει,  εντός  δέκα  (10) 

ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος ΙΙ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 

7 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 Ως χρόνος έναρξης των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης.  

8 ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζονται στο ποσό των 19.000€, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

Στην  ανωτέρω  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  όπως  και  κάθε  άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 100%  με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του έργου. 

Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των  απαιτούμενων 

παραστατικών/δικαιολογητικών  στην  Υπηρεσία,  όπως  αυτά  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή  που  διενεργεί  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή  και  μετά  από  βεβαίωση  της    Επιτροπής 

Παραλαβής για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, η οποία θα εκδοθεί πριν την 

πραγματοποίηση της πληρωμής. 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με: 

 κράτηση  0,06%,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων  και 

κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη 

με  τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και 

 κράτηση  0,06%,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων  και 

κρατήσεων υπέρ  της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  επιβαρυνόμενη  με 

τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.). 

Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ. Η 

παρούσα  θα  αναρτηθεί  στον  ιστοχώρο  της  Εθνικής  Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών  στη 

διεύθυνση www.esdi.gr 
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Συνημμένα   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Δικαιολογητικά ανάθεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 

Μελέτη περιγραφής φυσικού αντικειμένου  

του έργου 

«Λογισμικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού» 
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1 Λογισμικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εισαγωγικού Διαγωνισμού 

1.1 Επισκόπηση Έργου 

Στο  πλαίσιο  αναβάθμισης  των  υφιστάμενων  εφαρμογών  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και 

Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  της  Εθνικής  Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών,  η  Σχολή  πρόκειται  να 

προμηθευτεί λογισμικό (software) για την ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση του 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού. 

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες: 

 Υποβολής αίτησης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 Εξαγωγής του οριστικού πίνακα συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

 Ηλεκτρονικής  καταχώρισης  όλων  των  σταδίων  υλοποίησης  του  Εισαγωγικού 

Διαγωνισμού.  

 Έκδοσης των ενδιάμεσων και των τελικών βαθμολογιών. 

 Διεπαφών διασύνδεσης με περιφερειακά συστήματα της Σχολής, όπως το μαθητολόγιο. 

 Δημιουργίας λογαριασμών χρηστών και ρόλων με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λογισμικού:  

 Εφαρμογή web‐based σε περιβάλλον  λειτουργίας  (GUI)  για  την  αποδοτική  χρήση  της 

εφαρμογής και την ευκολία εκμάθησης του 

 Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture), ώστε να υποστηρίζεται η μελλοντική 

επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής  

 Σύστημα  ασφάλειας  και  υποστήριξη  πρωτοκόλλου  SSL  για  κρυπτογράφηση  των 

δεδομένων 

 Βάση δεδομένων με υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων 

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται: 

 Το υπό ανάπτυξη λογισμικό ιδιοκτησίας  Ε.Σ.Δι. (πηγαίος κώδικας και βάση δεδομένων)  

 50 ώρες εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού. 

 Εγχειρίδιο χρήσης για τους υπαλλήλους της Ε.Σ.Δι. 

 Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής από τους υποψηφίους.  

 Help Desk συχνών ερωτήσεων.  
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1.2 Διασύνδεση και επεκτασιμότητα 

Το  Λογισμικό Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Εισαγωγικού  Διαγωνισμού  θα  καλύψει  μια  άμεση 

ανάγκη  της  Εθνικής  Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών  που  αφορά  στη  μηχανογράφηση  του 

Εισαγωγικού  Διαγωνισμού.  Στο  πλαίσιο  της  ομαλής  λειτουργίας  του  νέου  λογισμικού  με  το 

υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της Ε.Σ.Δι. αποτελεί υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου 

η  διασύνδεση  του  Λογισμικού  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Εισαγωγικού  Διαγωνισμού  με  το 

υφιστάμενο  σύστημα  του  Μαθητολογίου.  Συγκεκριμένα,  από  το  Λογισμικό  Διαχείρισης 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού θα αποστέλλονται στο Υποσύστημα του Μαθητολογίου οι ατομικοί 

φάκελοι  όλων  των  επιτυχόντων.  Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου  θα  παραδοθεί  από  τον 

ανάδοχο το εργαλείο εξαγωγής στοιχείων (.xml, csv, excel) προς τρίτα συστήματα καθώς και η 

μεθοδολογία  διασύνδεσης/γραμμογράφησης.    Τα  εξαγόμενα  από  το  λογισμικό  πεδία  του 

αρχείου    θα  προσδιορισθούν  κατά  την  υλοποίηση  του  έργου.  Επίσης,  θα  δημιουργηθεί 

ξεχωριστός  πίνακας  στη  βάση  δεδομένων  όπου  θα  συνδεθεί  μελλοντικά  το  νέο  Λογισμικό 

Μαθητολογίου που θα προμηθευτεί η Ε.Σ.Δι., για την ανάγνωση της καρτέλας των επιτυχόντων 

σπουδαστών.   

1.3 Αλγόριθμος Βαθμολόγησης 

1.3.1 Προκριματικό Στάδιο 

Κατά το προκριματικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα:  

 γενικής παιδείας,  

 συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών 

και  

 δημοσιονομικού δικαίου,  

για δε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα:  

 γενικής παιδείας,  

 αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και  

 ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας,  

Οι    υποψήφιοι  και  των  τριών  κατευθύνσεων  εξετάζονται  υποχρεωτικώς  σε  μία  από  τις  

ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.  

1.3.2 Τελικό στάδιο 

Στο τελικό στάδιο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό. Οι υποψήφιοι κάθε 

κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις 

του  προκριματικού  σταδίου  της  ίδιας  κατεύθυνσης  και  σε  θέματα  ευρωπαϊκού  δικαίου  ενώ 
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εξετάζονται προαιρετικά και σε μια έως δύο από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, 

γαλλική, γερμανική και ιταλική.  

1.3.3 Βαθμολόγηση υποψηφίων 

Κανόνες Βαθμολόγησης 

 Κάθε μάθημα βαθμολογείται από 2 βαθμολογητές. 

 Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες εκτείνεται 

από μηδέν έως δεκαπέντε βαθμούς.  

 Σε  περίπτωση  βαθμολογικής  διαφοράς  μεταξύ  των  δύο  βαθμολογητών,  μεγαλύτερης 

των 3 μονάδων, τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από δύο νέους βαθμολογητές. 

Μέσος Όρος μαθημάτων 

Ο  μέσος  όρος  των  βαθμών  των  δύο  βαθμολογητών  αποτελεί  το  βαθμό  του  υποψηφίου  στο 

γραπτό δοκίμιο, εφόσον η διαφορά τους δεν είναι μεγαλύτερη των τριών μονάδων.  

Σε αντίθετη περίπτωση, τα γραπτά βαθμολογούνται από άλλους δύο βαθμολογητές, οι οποίοι 

ορίζονται  από  την  επιτροπή  μεταξύ  των  μελών  της,  τακτικών  ή  αναπληρωματικών,  που  δεν 

συμμετείχαν στην πρώτη διόρθωση και οι οποίοι διορθώνουν με καλυμμένους τους βαθμούς 

των δύο πρώτων εξεταστών.  

Ο μέσος όρος του μαθήματος προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:  

 Μ.Ο.ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ = (Α’ ΒΑΘΜΟΣ + Β’ ΒΑΘΜΟΣ) /2 

Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:  

 Μ.Ο.ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  =  (Α’  ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΥ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ  +  Β’  ΒΑΘΜΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ + Α’ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. + Β’ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.) /4 

Βαθμός Προκριματικού Σταδίου (γραπτών εξετάσεων) 

Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί 

το  βαθμό  του  υποψηφίου  στην  προκριματική  δοκιμασία.  Θεωρούνται  επιτυχόντες  στο 

προκριματικό  στάδιο  όσοι  υποψήφιοι  έλαβαν  μέσο  όρο  βαθμολογίας  στις  πέντε  γραπτές 

δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι. 

Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ = (α*Μ.Ο. Α’ ΜΑΘ + β*Μ.Ο. Β’ ΜΑΘ + γ*Μ.Ο. Γ’ ΜΑΘ + δ*Μ.Ο. 

Δ’ ΜΑΘ + ε*Μ.Ο. ΞΕΝΗΣ ΓΛ.) / (α+β+γ+δ+ε) 

όπου α, β, γ, δ, ε είναι αποτελούν συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι παραμετροποιούνται από 

τον διαχειριστή του λογισμικού.  
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Με βάση τον ανωτέρω τύπο προκύπτει και η τελική βαθμολογία του συνόλου των εξεταζόμενων 

στις γραπτές εξετάσεις.  

Βαθμός Προκριματικού Σταδίου (προφορικών εξετάσεων) 

Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος 

της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του 

υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών 

αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία. 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ =  (Α’ ΒΑΘΜΟΣ + Β’ ΒΑΘΜΟΣ + Γ’ΒΑΘΜΟΣ + Δ’ΒΑΘΜΟΣ + 

Ε’ΒΑΘΜΟΣ) /5 

Τελικός Βαθμός Εξετάσεων 

Ο βαθμός αυτός προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

Τελ.Βαθμ.Εξετ. = (α*βαθμός γραπτών + β*βαθμός προφορικών) / (α+β) 

 α= συντελεστής γραπτών (0,85) 

 β= συντελεστής προφορικών (0,15) 

Οι παραπάνω μεταβλητές και η συσχέτιση μεταξύ τους θα είναι παραμετροποιήσιμες από τον 

διαχειριστή του λογισμικού.  

Προσαύξηση Βαθμολογίας 

Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά 

εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον 

δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής 

επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα 

(3/10)  της  μονάδας  για  διδακτορικό  δίπλωμα  Νομικού  Τμήματος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού 

πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει 

επιλέξει  ο  υποψήφιος,  στα  οποία  δεν  προστίθεται  η    προσαύξηση  του  αντίστοιχου 

μεταπτυχιακού διπλώματος. 

1.4 Χρήστες συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος διακρίνονται σε:  

 Admin User: 

o Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργικότητες 

o Δημιουργεί χρήστες και αναθέτει ρόλους 

 Supervisor :   

o Δημιουργεί νέο διαγωνισμό με βάση το έτος 

o Απορρίπτει/εγκρίνει τους φακέλους υποψηφίων  
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o Εκτυπώνει τις λίστες με τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό 

o Εκτυπώνει  την  τελική  λίστα  με  τις  αίθουσες,  τους  υποψηφίους  και  τους 

επιτηρητές  

o Εκτυπώνει την τελική λίστα αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων 

o Εκτυπώνει την τελική λίστα επιτυχόντων 

 Employee:  

o Προσδιορίζει στο σύστημα  

 τα μέλη της επιτροπής 

 τους επιτηρητές  

 τις αίθουσες και την χωρητικότητα τους 

o Επεξεργάζεται το αποτέλεσμα «αίθουσα/επιτηρητές/υποψήφιοι» 

o Αναθέτει (χρεώνει) γραπτά σε βαθμολογητές 

o Καταχωρεί βαθμολογίες γραπτών υποψηφίων 

1.5 Dashboard Εφαρμογής 

Η  κεντρική  σελίδα  της  εφαρμογής  θα  διαθέτει  συντομεύσεις  διευκόλυνσης  των  χρηστών  και  

ελαχιστοποίησης των βημάτων κατά τη χρήση. Συγκεκριμένα το βασικό μενού (dashboard) θα 

περιλαμβάνει: 

 Βάση δεδομένων υποψηφίων  

 Ιστορικό διαγωνισμών  

 Τρέχον διαγωνισμός 

 Υποψήφιοι ανά κατεύθυνση  

 Επιτροπή διαγωνισμού ανά διαγωνισμό 

 Βαθμολογητές ανά διαγωνισμό  

 Επιτηρητές ανά διαγωνισμό  

 Εκτυπώσεις 

1.6 Διαδικασίες Εισαγωγικού Διαγωνισμού 

Αναλύοντας τα στάδια υλοποίησης του Εισαγωγικού Διαγωνισμού και με βάση την υφιστάμενη 

νομοθεσία που διέπει  την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και  τα διαθέσιμα εργαλεία  ‐ 

τεχνολογίες  πληροφορικής,  σχεδιάσαμε  την  παρακάτω  λειτουργικότητα  που  υποστηρίζει  τις 

πάγιες και μελλοντικές ανάγκες της Ε.Σ.Δι. 

1. Λήψη, επεξεργασία αιτήσεων και οριστικοποίηση υποψηφίων:  

o Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών   

o Επιβεβαίωση λήψης φυσικού φακέλου αίτησης υποψηφίου 

o Οριστικοποίηση λίστας υποψηφίων  

2. Οργάνωση και ολοκλήρωση διαγωνισμού: 

o Επιλογή από λίστα: 
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i. Επιτροπή διαγωνισμού  

ii. Επιτηρητών διαγωνισμού  

iii. Γραμματείας διαγωνισμού  

o Προσδιορισμός αιθουσών  

i. Ορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού  

ii. Ορισμός αιθουσών (πλήθος και χωρητικότητα αιθουσών) 

iii. Έκδοση και επιβεβαίωση προγράμματος διαγωνισμού  

 Ημέρα – Αίθουσες ‐> Υποψήφιοι ‐> Επιτηρητές ‐> Επιτροπή   

o Διενέργεια και ολοκλήρωση διαγωνισμού  

3. Ανάθεση εργασιών και βαθμολόγηση γραπτών: 

o Ανάθεση στο σύστημα των γραπτών (σε πλήθος) σε βαθμολογητές 

o Καταχώριση αποτελεσμάτων γραπτών υποψηφίων  

i. Διαδικασία αναβαθμολόγησης γραπτών  

o Εξαγωγή βαθμολογίας γραπτών  

o Καταχώριση βαθμολογίας προφορικών εξετάσεων  

o Έκδοση τελικής λίστας επιτυχόντων  

4. Διοικητική παρακολούθηση έργου: 

o Ανάρτηση αποφάσεων: 

i. Υπουργική Απόφαση διενέργειας Εισαγωγικού Διαγωνισμού  

ii. Απόφαση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού  

iii. Αποφάσεις Οικονομικού Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού  

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων:  
 Ορισμού υπαλλήλων επιτηρητών  

 Ορισμού τόπου διεξαγωγής  

o Εξαγωγή λίστας υποψηφίων  

o Εξαγωγή λίστας βαθμολογίας γραπτών εξετάσεων  

o Εξαγωγή λίστας βαθμολογίας προφορικών εξετάσεων  

o Εξαγωγή λίστας οριστικών αποτελεσμάτων  

5. Εκτυπώσεις Συστήματος: 

o Λίστες υποψηφίων  

o Λίστες προσωρινών αποτελεσμάτων  

o Λίστες οριστικών αποτελεσμάτων  

1.6.1 Διαδικασία Λήψης, Επεξεργασίας Αιτήσεων και Οριστικοποίηση Υποψηφίων 

1.6.1.1 Υποβολή Αιτήσεων ‐ Αποστολή Φακέλου   

 Η  καταχώριση  των  αιτήσεων  θα  γίνεται  σε  διακριτό  URL  της  εφαρμογής  που  θα 

αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Σ.Δι.  

 Οι υποψήφιοι θα εγγράφονται στο σύστημα και θα συμπληρώνουν την αίτηση που θα 

περιλαμβάνει μια λίστα στοιχείων όπως: Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας 

ΑΔΑ: 6ΛΦΓ46ΨΧ0Α-ΧΛΒ



ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  

8 

 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014‐2020   

 

 

και άλλα στοιχεία που θα οριστικοποιηθούν κατά την υλοποίηση της εφαρμογής (στο 

Πίνακα 1 της μελέτης επισυνάπτονται ενδεικτικές λίστες στοιχείων).   

 Upload  εγγράφων που συνοδεύουν  τον φυσικό φάκελο  και  θα προσδιορίζονται  στην 

αρχική σελίδα.  

 Το σύστημα πραγματοποιεί τον πρώτο έλεγχο ελάχιστων κριτηρίων για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό (έλεγχος ορθότητας στοιχείων όπως η ηλικία του υποψηφίου, αν έχει 

πτυχίου δικηγόρου (με τικ), αν έχει Χ χρόνια προϋπηρεσίας με τικ).  

 Με  την  οριστικοποίηση  της  αίτησης  παράγεται  ένας  μοναδικός  κωδικός  και 

δημιουργείται  ένα  αρχείο  με  τα  στοιχεία  που  έχουν  συμπληρωθεί  και  τον  μοναδικό 

αριθμό συστήματος.  

 Το  σύστημα  αποστέλλει  στον/στην  υποψήφιο/α  την  αίτηση  του/της  και  ηλεκτρονικά 

(email).  

 Το σύστημα επιτρέπει την εκτύπωση της φόρμας, είτε με τη συμπλήρωση της είτε με 

εγγραφή ξανά στο σύστημα, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό του συστήματος. 

 Αποστολή φυσικού φακέλου με αίτηση. 

Σε  περίπτωση  που  ένας  υποψήφιος  επιθυμεί  να  συμμετάσχει  σε  περισσότερους  από  έναν 

διαγωνισμούς,  τότε  δεν  θα  απαιτείται  η  εκ  νέου  εγγραφή  του  στο  σύστημα.  Με  την 

ενεργοποίηση  του  νέου διαγωνισμού από  τον διαχειριστή  του συστήματος,  κάθε υποψήφιος 

που έχει εγγραφεί στο παρελθόν στο σύστημα, θα μπορεί, με την είσοδο του στο σύστημα να 

επιλέγει τη συμμετοχή του στο νέο διαγωνισμό.   

1.6.1.2 Λήψη Φακέλου ‐ Επιβεβαίωση Αίτησης στο σύστημα 

 Η γραμματεία του Διαγωνισμού λαμβάνει τις αιτήσεις 

 Η γραμματεία του Διαγωνισμού λαμβάνει τις εισηγήσεις των Πρωτοδικείων 

 Επιβεβαίωση στο σύστημα της λήψης των ανωτέρω αιτήσεων  

1.6.1.3 Έλεγχος Φακέλου και Οριστικοποίηση Λίστας Υποψηφίων 

 Έλεγχος αιτήσεων φυσικού φακέλου  

 Ενημέρωση συστήματος/οριστικοποίηση λίστας υποψηφίων 

 Δημιουργία φόρμας αποτελεσμάτων, ανάρτηση στον ιστότοπο 

1.6.2 Οργάνωση και Ολοκλήρωση Διαγωνισμού 

1.6.2.1 Επιλογή από λίστα ή δημιουργίας νέας εγγραφής 

 Επιτροπής  Διαγωνισμού:  Βάσει  νόμου  η  επιτροπή  ορίζεται  από  το  Υπουργείο 

Δικαιοσύνης  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  εκδίδεται  απόφαση.  Η 

καταχώριση στο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει: 

o Ονόματα επιτροπής 

o Θέση στην επιτροπή  

o Κατεύθυνση  
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o Ιδιότητα 

o Απόφαση Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 Επιτηρητών Διαγωνισμού: Η καταχώριση στο σύστημα περιλαμβάνει: 

o Ονόματα επιτηρητών  

o Θέση επιτηρητών  

o Απόφαση οργάνου  

o Αναλογία πλήθους υποψηφίων ανά επιτηρητή  

 Γραμματεία διαγωνισμού  

o Ονόματα γραμματείας διαγωνισμού  

o Ονόματα Υπαλλήλων της Ε.Σ.Δι. που εργάζονται υποστηρικτικά 

o Θέσει γραμματείας  

o Αποφάσεις οργάνου  

 Βαθμολογητές γραπτών  

o Ονόματα βαθμολογητών  

o Αποφάσεις Οργάνου  

1.6.2.2 Προσδιορισμός αιθουσών 

 Ορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού: 

o Επισυνάπτεται στο σύστημα η απόφαση (ΦΕΚ και τροποποιήσεις) 

 Ορισμός αιθουσών: 

o Πλήθος αιθουσών  

o Χωρητικότητα αιθουσών  

o Επισύναψη αποφάσεων ανάθεσης σε ανάδοχο 

o Αυτοματισμός δημιουργίας προγράμματος εισαγωγικού διαγωνισμού 

 Κατανομή σε αίθουσες ‐> Υποψηφίων ‐> Επιτηρητών ‐> Επιτροπών  

1.6.2.3 Διενέργεια και Ολοκλήρωση Διαγωνισμού 

 Καταχώριση απόφασης επιτροπής: 

o Στην απόφαση θα περιγράφεται η διαδικασία, το πλήθος των υποψηφίων που 

συμμετείχαν, οι φάκελοι που συγκεντρώθηκαν και θα έχουν υπογραφεί από την 

επιτροπή.  

 Καταχώριση τελικού αριθμού γραπτών υποψηφίων ανά κατεύθυνση. 

1.6.3 Ανάθεση Εργασιών και Βαθμολόγηση Γραπτών 

 Ανάθεση γραπτών (σε πλήθος) σε βαθμολογητές: 

o Τα  γραπτά  χωρίζονται  ανά  ομάδες  και  διανέμονται  στους  βαθμολογητές.  Στο 

σύστημα καταγράφεται η πληροφορία (Χ γραπτά σε ‐> Βαθμολογητή). 

 Συγκέντρωση γραπτών και καταχώριση αποτελεσμάτων:  

o Η γραμματεία συγκεντρώνει τους φακέλους που έλαβε από κάθε βαθμολογητή.  
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o Η γραμματεία του διαγωνισμού μαζί με την επιτροπή πραγματοποιεί το άνοιγμα 

των  γραπτών  και  εισάγει  την  βαθμολογία  κάθε  γραπτού  στη  καρτέλα  του 

υποψηφίου στο σύστημα. Το σύστημα θα πρέπει να έχει οθόνη καταχώρισης των 

βαθμών  ανά  μάθημα  με  αναζήτηση  του  υποψηφίου  (επώνυμο  ή  αρ. 

ταυτότητας),  όπου  οι  χειριστές  θα  μπορούν  να  καταχωρούν  ταυτόχρονα 

(καταχώριση  βαθμολογίας  διαφορετικών  γραπτών  υποψηφίου  από 

διαφορετικούς χρήστες του συστήματος)  βαθμούς για όλα τα μαθήματα ενός 

υποψηφίου  όπως  και  τον  αριθμό  γραπτού.  Το  σύστημα  θα  μπορεί  να 

υποστηρίζει την ταυτόχρονη καταχώριση στοιχείων από πολλαπλούς χρήστες.  

o Κατά  τη  διάρκεια  και  μέχρι  και  την  ολοκλήρωση  της  εισαγωγής  των 

αποτελεσμάτων στο σύστημα οι χειριστές μπορούν να παράγουν εκτυπώσεις. 

o Λήψη εκτύπωσης με υποψηφίους για αναβαθμολόγηση. 

o Αναβαθμολόγηση  γραπτών.  Το  σύστημα  θα  υποστηρίζει  την  επιλογή 

αναβαθμολόγησης  γραπτού,  με  την  καταχώριση  της  βαθμολογίας  που 

προκύπτει από την αναβαθμολόγηση.  

o Εξαγωγή τελικής βαθμολογίας γραπτών 

 Προφορικές εξετάσεις: 

o Εισαγωγή στο σύστημα βαθμολογίας προφορικών εξετάσεων.  

 Έκδοση τελικής λίστας επιτυχόντων και τελικής κατάταξης: 

o Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι 

οποίοι  έλαβαν  τελικό  βαθμό  επιτυχίας,  χωρίς  την  προσαύξηση  βαθμολογίας 

τουλάχιστον οκτώ. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος καταρτίζεται με βάση τον τελικό 

βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

αποστέλλεται  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  αναρτάται  στον  πίνακα 

ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

o Στη  συνέχεια  δημιουργείται  και  η  τελική  κατάταξη  των  επιτυχόντων 

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  προσαυξήσεις  που  βασίζεται  στους  τίτλους  που 

κατέχουν  οι  επιτυχόντες  με  σκοπό  να  ελεγχθεί  η  συνάφειά  τους  από  την 

επιτροπή διαγωνισμού η οποία θα αποφασίσει για το αν θα δώσει την ανάλογη 

προσαύξηση που μετράει στον τελικό βαθμό επιτυχίας. (0,1 ανά μεταπτυχιακό 

τίτλο  και 0,3 για διδακτορικό τίτλο). 

o Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα 

οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός 

των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, 

για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, 

εγγράφονται ως υπεράριθμοι. 

o Εξαγωγή τελικής λίστας επιτυχόντων και τελικής κατάταξης επιτυχόντων. 

o Ανάρτηση στην ιστοσελίδα.  
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1.6.4 Διοικητική Παρακολούθηση Έργου 

 Ανάρτηση στο σύστημα των παρακάτω αποφάσεων: 

o Απόφαση υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

για τη διενέργεια των εξετάσεων. 

o Απόφαση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού.  

i. Αποφάσεις    Διευθυντή  Οικονομικού  Προγραμματισμού  και 

Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων  για:   
 Ορισμό υπαλλήλων επιτηρητών  

 Ορισμό σημείου διενέργειας 

 Λίστα υποψηφίων  

 Λίστα βαθμολογιών γραπτών εξετάσεων  

 Λίστα βαθμολογιών προφορικών εξετάσεων 

o Λίστα οριστικών αποτελεσμάτων.   

o Οι  οριστικές  εκτυπώσεις  αναφορών  θα  μπορούν  να  παραμετροποιηθούν  με 

σκοπό  να  εκτυπωθούν  οι  πίνακες  επιτυχίας  με  σειρά  κατάταξης  αλλά  και  με 

αλφαβητική,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  όρια  που  ισχύουν  για  την  επιτυχία  που 

πρέπει να καλύπτουν ταυτόχρονα τα παρακάτω: 

 ο μέσος όρος ανά μάθημα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με έξι (06) και  

 ο τελικός βαθμός γραπτών εξετάσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 

οχτώ (08).  

o Επίσης τυπώνεται και ο συνολικός αλφαβητικός πίνακας βαθμολογίας με όλους 

τους  υποψηφίους.  Τα  παραπάνω  όρια  θα  είναι  παραμετροποιήσιμα  από  τον 

διαχειριστή της εφαρμογής.  

1.6.5 Εκτυπώσεις Συστήματος 

 Λίστες υποψηφίων  

 Λίστες προσωρινών αποτελεσμάτων  

 Λίστες οριστικών αποτελεσμάτων  

 Αναλογία Ανδρών – Γυναίκα.  

1.7 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Υλικό 

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται: 

 50 ώρες εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού. 

 Εγχειρίδιο χρήσης για τους υπαλλήλους της Ε.Σ.Δι. 

 Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής από τους υποψηφίους.  

 Helpdesk συχνών ερωτήσεων.  
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1.8 Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Έργου 

Τίτλος Φάσης  Διαδικασία   Παραδοτέο  Ημερομηνία  Είδος  Προϋπολογισμός 

Α. Έναρξη Έργου           

Β. Ανάλυσης και 
Σχεδιασμός 
Έργου  

1 Συγκέντρωση Τελικών 
Απαιτήσεων (περιλαμβάνει 
συνεντεύξεις με τελικούς 
χρήστες). 

2 Εκτίμηση Πόρων 
Δραστηριοτήτων. 

3 Ανάλυση Απαιτούμενων 
Διασυνδέσεων μεταξύ των 
επιμέρους συστημάτων της 
Ε.Σ.Δι. και του νέου 
λογισμικού. 

4 Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Προγραμματισμού Έργου.  

1 Work‐breakdown structure (WBS). 
2 Οριστικοποιημένο Τεύχος 

Ανάλυσης Απαιτήσεων. 
3 Λειτουργικός και Τεχνικός 

Σχεδιασμός Συστήματος – Σχέδιο 
Διαλειτουργικότας. 

4 Χρονο‐προγραμματισμός Έργου.  
5 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας 

Έργου. 
6 Μεθοδολογία και πρόγραμμα 

εκπαίδευσης 

20 μέρες μετά την 
υπογραφή 

Υπηρεσίες 
Σχεδιασμού 
και Ανάλυσης 
Έργου  

2.000,00€ 

Γ. Υλοποίηση 
Έργου 

1 Σχεδιαστική Απεικόνιση 
Λογισμικού. 

2 Ανάπτυξη λογισμικού 
σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του 
Λειτουργικού και Τεχνικού 
Σχεδιασμού του 
Συστήματος. 

3 Έλεγχος (unittesting) 
λογισμικού εφαρμογών (με 
βάση σενάρια ελέγχου 
μεμονωμένης 
λειτουργικότητας). 

 

1 Δημιουργία Mock Ups και User 
Manuals για κάθε σελίδα της 
εφαρμογής τα οποία θα 
περιγράφουν αναλυτικά τη 
λειτουργία της εφαρμογής, την 
πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό 
περιβάλλον, σενάρια χρήσης κ.λπ. 

2 Τεχνικά εγχειρίδια συστήματος 
(λογικός και φυσικός σχεδιασμός 
βάσης δεδομένων) 

3 Τεκμηρίωση της διασύνδεσης του 
συστήματος (οδηγός 
διασυνδεσιμότητας) με άλλες 
εφαρμογές, τουλάχιστον σε 

Εργαλείο 
Διαδικασίας Λήψης, 
Επεξεργασίας 
Αιτήσεων και 
Οριστικοποίηση 
Υποψηφίων  
45 μέρες μετά την 
ολοκλήρωση του 
σταδίου Α 
 

Ανάπτυξη/ 
Προμήθεια 
Λογισμικού  

15.000,00€ 

Σύνολο εφαρμογής:  
90 μέρες μετά την 
ολοκλήρωση του 
σταδίου Β 
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επίπεδο αναλυτικής προδιαγραφής 
των αρχείων που ανταλλάσσονται 
(XML, ASCII κ.λπ.) 

4 Εγκατεστημένο έτοιμο λογισμικό 
για έλεγχο ορθότητας λειτουργίας 

 

Δ.Testing  1 Έλεγχος ορθότητας 
λειτουργίας του συνόλου 
του λογισμικού εφαρμογών. 
 

1 Εγχειρίδιο λειτουργίας, συντήρησης 
και βελτιστοποίησης (tuning) του 
συστήματος. 
 

20 μέρες πριν τη 
λήξη του σταδίου Γ. 

Υπηρεσίες 
Πιλοτικής 
Λειτουργίας 

1.000,00€ 

E. Εκπαίδευση 
Χρηστών 

1 Εκπαίδευσης Χρηστών  1 Επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 

2 Φύλλα αξιολόγησης εκπαίδευσης 
3 Εγχειρίδια τεκμηρίωσης έτοιμου 

λογισμικού 
4 Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό 

εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες 
και την ετοιμότητα των υπαλλήλων 
της Ε.Σ.Δι. να αξιοποιήσουν το 
σύστημα, και τον προσδοκώμενο 
ρόλο στην επιχειρησιακή του 
αξιοποίηση. 

10 μέρες μετά την 
ολοκλήρωση του 
σταδίου Δ. 
 

Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης 

1.000,00€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Στοιχεία υποψηφίων: 

 Όνομα  

 Επίθετο 

 Πατρώνυμο 

 Αρ. Ταυτότητας 

 ΑΦΜ 

 ΑΜΚΑ  
 

 Ηλικία  

 Γένος 

 Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Email  

 Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

 Μόνιμη Διεύθυνση Κατοικίας  
 

 

Για κάποιες από τις παραπάνω επιλογές το σύστημα θα αρνείται την αποδοχή της αποθήκευσης. 

Για  παράδειγμα  αν  προσπαθήσει  να  εγγραφεί  κάποιος  κάτω  από  27  (ή  όσο  ορίζει  ο  νόμος) 

χρονών  το  σύστημα  θα  πρέπει  να  του  βγάζει  μήνυμα.  Το  δεύτερο  Tab  θα  έχει  στοιχεία  που 

αφορούν τις σπουδές και την προϋπηρεσία των αιτούντων: 

Ενδεικτικά 

 1Ο  Πτυχίο 

 2Ο Πτυχίο 

 1ος Μεταπτυχιακός τίτλος 

 2ος Μεταπτυχιακός τίτλος 

 3ος Μεταπτυχιακός τίτλος 

 1ος  Διδακτορικός τίτλος 
 

 2ος Διδακτορικός τίτλος 

 Ξένη γλώσσα Α 

 Ξένη γλώσσα Β 

 Ξένη γλώσσα Γ 

 Ξένη γλώσσα  

 Επιπλέον συστατικές   
 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω επιλογές το σύστημα θα επιτρέπει την επισύναψη του αντίστοιχου 

δικαιολογητικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014) ανάθεσης υποψήφιων αναδόχων (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως: 

 το φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση σύμβασης με φυσικό πρόσωπο,   

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. ‐ Ε.Ε) και Ι.Κ.Ε, τους διαχειριστές και 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική). 

4. Βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι προβλεπόμενες 

από το άρθρο 73 παρ. 2 γ του ν. 4412/2016 κυρώσεις. 

5. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η (όπου απαιτείται) 

6. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα 

σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς  (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 

και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΚΟΣΤΟΣ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Α) Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάλυσης Έργου  2.000,00 € 

Β) Ανάπτυξη/Προμήθεια Λογισμικού   15.000,00€ 

Γ) Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  1.000,00€ 

Δ) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  1.000,00€ 

Συνολική Τιμή Α+Β+Γ+Δ προ ΦΠΑ (αριθμητικά)  19.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% επί της συνολικής τιμής Α+Β+Γ+Δ (αριθμητικά)   4.560.00€ 

Συνολική Τιμή Α+Β+Γ+Δ με ΦΠΑ (αριθμητικά)  23.560.00€ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

 Χρόνος ισχύος προσφοράς:  
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