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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εντεταγμζνθσ Πράξθσ, με τίτλο: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE 

PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνφμιο: «SKILLS BALANCING», με 

κωδικό αρικμό (MIS):  2014ΕΠ30880007, όπωσ αυτό ζχει ενταχκεί ςτθ ΑΕ 145/8. Ειδικότερα:  

  

Σο ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

 

ωσ εταίροσ ςτο ςχιμα του ζργου, με τίτλο: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS 

NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνφμιο: «SKILLS BALANCING», το οποίο εντάςςεται και 

χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Σ.Π.Α. και 15% από Εκνικοφσ Πόρουσ, ςτο πλαίςιο τθσ Περιοχισ 

Παρζμβαςθσ 3.1. «Τποςτιριξθ και Ανάδειξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - Τποςτιριξθ Προπαραςκευαςτικϊν 

Δράςεων εν όψει τθσ Ανοικτισ Αγοράσ Εργαςίασ» του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Εδαφικισ υνεργαςίασ 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, και ειδικότερα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 2.1 «Ανάπτυξθ 

Ιςτοςελίδασ Ζργου»  («Development of the Project Website»), 

 

ζχοντασ δε υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα:  

1. Σον Ο. 2081/92 «Ρφκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων...» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον 

Ο. 3419/2005 (ΦΕΜ 297/Αϋ/06.12.2005). 

2. Σθν με αρικμό 333/1997 γνωμοδότθςθ του Ο..Μ. για τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί προμθκειϊν των 

Επιμελθτθρίων και περί εκοφςιασ και όχι υποχρεωτικισ υπαγωγισ των τελευταίων ςτθ διάταξθ του 

άρκρου 38 του ΠΔ 394/1996. 

3. Σο Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – Επαγγελματικϊν 

και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων 

και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ 

εργαςιϊν» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Π.Δ 118/2007 «Μανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου 

(Μ.Π.Δ.)» (ΦΕΜ 150/Aϋ/07). 

Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 
62122 ΕΡΡΕ 
ΣΗΛ.(23210)99711- 99739  
FAX (23210) 99740-99728 
e-mail: eves@otenet.gr 
www.eves.gr 

mailto:eves@otenet.gr
http://www.eves.gr/
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4. Σο άρκρο 1 του Ο.2286/1995 (ΦΕΜ 19/Αϋ/95) "Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων". 

5. Σα άρκρα 82 ζωσ 85 του Ο. 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Νογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του 

Μράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΜ 247/Αϋ/95). 

6. Σθν υπϋ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΜ 1291/11.8.10 Βϋ) απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν. 

7. Σο Π.Δ. 60 (ΦΕΜ 64/Α/16.03.2007): «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΜ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΜ τθσ Επιτροπισ και τθν 

Οδθγία 2005/75/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Οοεμβρίου 2005». 

8. Σθν ΤΠΑΤΔ 14023/ΕΤΘΤ521/31.3.2010. 

9. Τπ. αρικμ. 300064/ΞΑ103/11-1-2011 εγκριτικι απόφαςθ τθσ Μ.Σ.Γ. τθσ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΕΔΑΦΙΜΗ 

ΤΟΕΡΓΑΙΑ «ΕΝΝΑΔΑ-ΒΟΤΝΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

10. Σθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με αρ. 43/29.10.2012 για τθν υποβολι 

πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ Πρόςκλθςθσ του Προγράμματοσ Ελλάδα- Βουλγαρία 

11. Σθν εγκεκριμζνθ Πρόταςθ (Application Form) με τίτλο: “Balancing supply and demand of the 

professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνφμιο: “SKILLS BALANCING 

12. Σθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ με Α.Π. 16798/ΔΕ-1706 τθσ 07.04.2014 

13. Σον κωδικό του ζργου ςτο ΠΔΕ με αρικ 2014ΕΠ30880007 

14. Σθν φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (SUBSIDY CONTRACT) του ζργου No <B3.31.01> 22.01.2014 του 

εγκεκριμζνου Ζργου του Προγράμματοσ τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία» - «Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνφμιο  «SKILLS BALANCING». 

15. Σθν Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με αρ. 38/22.07.2013 με τθν οποία εγκρίνεται θ 

ςυμμετοχι του Φορζα ςτο Εταιρικό χιμα του εγκεκριμζνου Ζργου με τίτλο: “Balancing supply and 

demand of the professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνφμιο: “SKILLS 

BALANCING 

16. Tθν υπ’αρικμ. 1/30-01-2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Επιμελθτθρίου ερρϊν, περί 

οριςμοφ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ ‘Ζργου & Ενςτάςεων κακϊσ και υπεφκυνου 

ζργου. 

17. Σθν υπ’ αρικμ. 7/03.02.2014 Απόφαςθ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με τθν οποία εγκρίνεται θ 

ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου από υπαλλιλουσ –ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν, υπεφκυνθ για 

τθν υλοποίθςθ του Τποζργου με Κδια Ξζςα, ενϊ επιβεβαιϊνεται και οριςμόσ Τπεφκυνου Ζργου 

18. Σθν υπ’ αρικμ. 41/16.09.2014 Απόφαςθ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με τθν οποία εγκρίνεται θ 

δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  

τουσ ενδιαφερόμενουσ (φυςικά πρόςωπα- ελεφκερουσ επαγγελματίεσ- νομικά πρόςωπα) για κατάκεςθ 

ςχετικϊν προςφορϊν προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου για κάλυψθ των αναγκϊν του Επιμελθτθρίου ερρϊν 

ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ με αρικμό 2.1 και τίτλο «Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδασ Ζργου»  

(«Development of the Project Website»), 
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Σο ζργο που κα αναλάβει ο ανάδοχοσ αφορά ςτο ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και διαχείριςθ τθσ επίςθμθσ 

ιςτοςελίδασ του ζργου. Η ιςτοςελίδα κα αναπτυχκεί ςτθν ελλθνικι κακϊσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  Σο ζργο 

κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ του Οδθγοφ Πλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ για 

τουσ Ζλλθνεσ εταίρουσ (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013» όπωσ ζχει εγκρικεί και ιςχφει. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το φυςικό αντικείμενο του ζργου διατίκενται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ.  

 

Η διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ Ζργου μζχρι και τθν 

θμερομθνία λιξθσ αυτοφ, ιτοι κατά τα ιςχφοντα ςτισ 30.11.2015. ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ του 

ζργου, αυτοδικαίωσ παρατείνεται και θ διάρκεια τθσ υμβάςεωσ με τον ανάδοχο. 

 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου που κα αναλάβει ο Ανάδοχοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €8.117,36, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. και των λοιπϊν νομίμων κρατιςεων. Σο προεκτιμϊμενο 

κόςτοσ, ιτοι και το ποςό τθσ φμβαςθσ Ζργου, κα βαρφνει τουσ πόρουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Πράξθσ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Δικαίωμα υποβολισ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, νομικά πρόςωπα με 

πιςτοποιθμζνθ εξειδίκευςθ και εμπειρία ςτθν Πλθροφορικι, ςτισ IT Σεχνολογίεσ, ςτθν ανάπτυξθ και 

διαχείριςθ ιςτοςελίδων.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν ζδρα ςτο Οομό ερρϊν και να είναι μζλθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν και 
κατά προτίμθςθ εμπειρία ςε Προγράμματα Εδαφικισ υνεργαςίασ ι ςε προθγοφμενα ζργα ςτα πλαίςια τθσ 

Μ.Π. INTERREG IVC.  
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ SKILLS BALANCING 

Σο ζργο αςχολείται με το κζμα τθσ εξιςορρόπθςθσ μεταξφ τθσ επαγγελματικισ προςφοράσ δεξιοτιτων και τθσ 

ηιτθςθσ. Μαι οι δφο χϊρεσ ζχουν περιοριςμζνθ προςφορά κενϊν κζςεων εργαςίασ που δεν καταλαμβάνονται  

από τουσ αιτοφντεσ κακϊσ δεν κατζχουν το ιςοδφναμο εκπαιδευτικό υπόβακρο. Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν 

επζκταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ εκπαίδευςθσ και αγοράσ εργαςίασ, προςδιορίηοντασ τθ δθμιουργία νζων 

δεξιοτιτων και / ι τθν αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων και τθ διαμόρφωςθ του περιγράμματοσ νζων 

εργαςιακϊν προγραμμάτων, αξιοποιϊντασ τθ δικτφωςθ και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ακαδθμαϊκϊν 

ιδρυμάτων και τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.  

Η προςτικζμενθ αξία του ζργου περιλαμβάνει τθ δθμιουργία Μζντρων Τποςτιριξθσ που κα γίνει το ςτοιχείο 

που κα ενϊςει τισ 2 χϊρεσ κάτω από ζνα κοινό ςκοπό: τθν προςζλκυςθ επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, τθν ενκάρρυνςθ των νζων επενδφςεων που κα 

ενιςχφςουν τθν τοπικι οικονομία και τθν ανάπτυξθ και εργαςτιρια για τουσ δικαιοφχουσ που κα τουσ 

ενκαρρφνουν  τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

Σο γεγονόσ αυτό κα βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και, ςυνεπϊσ, τθν ενίςχυςθ 

τθσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ και τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ οράματοσ για το μζλλον των περιοχϊν. 

Σο εταιρικό ςχιμα του ζργου απαρτίηεται από τουσ: 

 Τπουργείο Παιδείασ / Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Ξάκθςθσ (ΓΓΔΞ) (Επικεφαλισ Εταίροσ) 

 Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 
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 Διαβαλκανικό Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΔΙΔΔ) 

 Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΕΕ (Γενικι υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ) 

 φνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ – (ΕΒΕ)  

 Μζντρο Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων 

Ελλάδοσ (Μ.Ε.Μ. Γ..Ε.Β.Ε.Ε.)  

 Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ερρϊν 

 Chamber of Commerce and Industry - Blagoevgrad  

 South West University 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 2.1 «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΤ»  («DEVELOPMENT OF THE PROJECT 

WEBSITE») 

Περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ του δικτυακοφ τόπου του ζργου. Ο ςχεδιαςμόσ κα βαςιςκεί 

ςτισ κφριεσ κατευκφνςεισ που κα δοκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο ςχετικϊν ςυναντιςεων με 

τθν ομάδα ζργου του αναδόχου. Ο ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτον τομζα αυτό 

και να χαρακτθρίηεται από καλαιςκθςία και φιλικότθτα προσ τον χριςτθ. Η ανάπτυξθ κα πρζπει να γίνει 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια τθσ ενότθτασ αυτισ ωσ προσ τθν 

διαλειτουργικότθτα, τθν ανοικτι αρχιτεκτονικι, κλπ δεδομζνου ότι οι εφαρμογζσ που περιγράφονται ςτθ 

ςυνζχεια κα είναι διακζςιμεσ μζςω του site. 

Ο ςχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να καλφπτει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ζργου, κα γίνει 

με ςφγχρονα εργαλεία και θ πλατφόρμα υλοποίθςθσ κα είναι ανοιχτι ςε Internet Standards, ζτςι ϊςτε 

να υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ. Η αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ κα είναι 

αρκρωτι (modular), ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ομαλισ επζκταςθσ των λειτουργιϊν και 

υπθρεςιϊν που προςφζρουν προσ τουσ χριςτεσ, χωρίσ τθ διαταραχι λειτουργίασ τουσ. Πρζπει να 

προβλεφκεί θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα των όλων των εφαρμογϊν του ζργου. 

 Γλωςςικι Τποςτιριξθ Η ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ κα περιλαμβάνει υποςτιριξθ ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. Η υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει το περιεχόμενο, τθ ςχεδίαςθ μενοφ πλοιγθςθσ ςελίδων, τουσ 

τίτλουσ, μθνφματα, λογότυπα, γενικότερθ εμφάνιςθ, κ.λπ. Θα υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα 

προςκικθσ περιςςοτζρων γλωςςϊν μελλοντικά εφόςον και τζτοιο ηθτθκεί. 

 Προςβαςιμότθτα Η Διαδικτυακι Πφλθ κα είναι εξ’ ολοκλιρου προςβάςιμθ για τουσ χριςτεσ και τουσ 

διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ με τθν χριςθ προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο (browser). Η 

πρόςβαςθ ςτθν Πφλθ κα είναι εφικτι ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και λογιςμικοφ 

περιιγθςθσ (Web Browser). Η Πφλθ κα είναι πλιρωσ ςυμβατι με όλουσ τουσ ςφγχρονουσ browsers. 

Σαυτόχρονα θ Πφλθ κα μπορεί να εξυπθρετεί κινθτζσ πλατφόρμεσ διαμορφϊνοντασ τθν παρουςίαςθ 

του περιεχομζνου με τρόπο κατάλλθλο για εμφάνιςθ ςε φορθτζσ ςυςκευζσ όπωσ smart phones, PDAs, 

κ.λπ. Για να επιτευχκεί αυτό κα δθμιουργθκεί διαφορετικό, περιοριςμζνων διαςτάςεων user interface 

(template) τθσ Πφλθσ, το οποίο κα εμφανίηεται αυτόματα, όταν κα αναγνωρίηεται ςυςκευι 

μικρότερθσ ανάλυςθσ. Η υλοποίθςθ αυτι κα προςφζρει προςβαςιμότθτα ανεξάρτθτα από τθ 

ςυςκευι του επιςκζπτθ (προδιαγραφζσ WAI). Θα υπάρχει ςυμμόρφωςθ με όλεσ τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ 

για τθν Προςβαςιμότθτα του Περιεχομζνου του Ιςτοφ για τθ διαςφάλιςθ πρόςβαςθσ των ατόμων με 

αναπθρία. 
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 υμμόρφωςθ με ςφγχρονα πρότυπα και τεχνικζσ καταςκευισ λογιςμικοφ Η Διαδικτυακι Πφλθ κα 

αναπτυχκεί με ανοιχτι αρχιτεκτονικι και κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με ςφγχρονα πρότυπα και 

τεχνικζσ ανάπτυξθσ για διαςφνδεςθ, επικοινωνία και διαλειτουργικότθτα. Η Πφλθ και οι εφαρμογζσ 

που κα αναπτυχκοφν, κα υποςτθρίηουν τισ κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

διαςφνδεςθ και επικοινωνία τουσ με τρίτα ςυςτιματα που υποςτθρίηουν ςφγχρονα πρωτόκολλα 

επικοινωνίασ. Η Διαδικτυακι Πφλθ κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να ορίςει ο ίδιοσ τα 

περιεχόμενα εκείνα που κα διακζτει προσ άλλεσ εξωτερικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Η υλοποίθςθ κα 

γίνει με τθν υποςτιριξθ τεχνολογιϊν ανάκτθςθσ και διαςφνδεςθσ υπθρεςιϊν διάκεςθσ περιεχομζνου. 

 Περιεχόμενο Σο ςυνολικό Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ και θ Διαδικτυακι Πφλθ κα ζχουν 

ςυμβατότθτα με εφαρμογζσ διαχείριςθσ γραφείου που υποςτθρίηουν τθ μορφι Open Document 

Format (ODF). 

 φςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Για τθ διαχείριςθ του ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ 

υςτιματοσ κα αναπτυχκεί ζνα εφχρθςτο και απλό ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα. Η εφαρμογι διαχείριςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ από 

οποιοδιποτε ςθμείο διακζτει πρόςβαςθ ςτο Internet, για τουσ χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα 

πρόςβαςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να παρζχεται δυνατότθτα αλλαγισ /τροποποίθςθσ του περιεχομζνου, 

δυνατότθτα διαγραφισ περιεχομζνου κακϊσ και δυνατότθτα διαχείριςθσ κατθγοριϊν περιεχομζνου 

που αφοροφν ςε νζα και ανακοινϊςεισ. Η διαχείριςθ των νζων/ανακοινϊςεων κα γίνεται από ζνα 

κεντρικό ςθμείο με δυνατότθτα ειςαγωγισ ι τροποποίθςθσ/διαγραφισ των υπαρχόντων. 

 Αναηιτθςθ Δεδομζνων/Εκτφπωςθ ςελίδασ/κειμζνου Η Πφλθ κα περιζχει μθχανι αναηιτθςθσ ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα, με δυνατότθτα αναηιτθςθσ λζξεων ι φράςεων με παράλθψθ τονικϊν λακϊν και 

εμφάνιςθ λίςτασ άρκρων. Επίςθσ, για κάκε ςελίδα τθσ Πφλθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ. 

 Αςφάλεια Δεδομζνων – Χριςτεσ υςτιματοσ Σο Πλθροφοριακό φςτθμα επιτρζπει τθν πρόςβαςθ 

περιεχομζνου και υπθρεςιϊν μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ με δυνατότθτα απόδοςθσ κωδικϊν 

πρόςβαςθσ. Θα υποςτθρίηονται δυο ομάδεσ χρθςτϊν: Απλοί επιςκζπτεσ και Διαχειριςτισ τθσ Πφλθσ. Η 

μόνθ δυνατότθτα που κα δίνεται ςτουσ απλοφσ επιςκζπτεσ είναι να γραφτοφν ςε group για τθν 

αυτόματθ αποςτολι newsletters.  Για τον ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι 

μζριμνα και να δρομολογιςει τισ ακόλουκεσ δράςεισ για τθν Αςφάλεια Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, 

Εφαρμογϊν, Ξζςων και Τποδομϊν, τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ παροχισ πλθροφοριϊν, 

τθν προςταςία των εμπεριεχόμενων δεδομζνων αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα 

τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.  χετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ιδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί ςτα 

εξισ ςτοιχεία: i) Σο κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει, ii) τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτον χϊρο 

αςφαλείασ των ΣΠΕ (best practices), iii) τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ, 

iv) τυχόν διεκνι de facto ι de jure πρότυπα.  

 Πιο ςυγκεκριμζνα ςχετικά με τθν αςφάλεια των εφαρμογϊν, ιδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί 

ςτα εξισ ςτοιχεία:  

o Διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων που περιζχονται ςε αυτό.  

o Διαςφάλιςθ τθσ μθ αποποίθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και επεξεργαςίασ δεδομζνων που 

περιζχονται ςτο ςφςτθμα (non-repudiation).  

o Εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν αλλά και του περιοριςμοφ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα, ςε επίπεδο χριςτθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του φορζα (access 

control and authorization).  
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o Παροχι μθχανιςμϊν εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ (authentication).  

o Παροχι μθχανιςμϊν καταγραφισ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ και των ενεργειϊν του 

(auditing).  

o Προςταςία από επικζςεισ με ςτόχο τθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ (denial of service attacks).  

o Η δθμοςίευςθ οποιουδιποτε περιεχομζνου ςτθν πφλθ κα είναι δυνατι μόνο από χριςτεσ με 

δικαιϊματα διαχείριςθσ (διαχειριςτζσ ι/και λοιπά αναγνωριςμζνα από τον Φορζα ςτελζχθ για 

αυτι τθ δουλειά). 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ ζωσ και τθν Πζμπτθ 17.10.2014, κι ϊρα: 14.30μμ, ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου 

ερρϊν, Γραφείο Διεφκυνςθσ, 1οσ όροφοσ (Π. Μωςτοποφλου 2, ζρρεσ 62122, τθλ. 23210 99711-99739, fax: 

23210 99740 – 99728). 

 

Δεκτζσ γίνονται μόνο ενςφράγιςτεσ προςφορζσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται θ οικονομικι 

προςφορά. 

 

Τπεφκυνοσ για τθν παροχι πρόςκετων πλθροφοριϊν είναι θ κα Ματερίνα Σηίμουλα, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, 2οσ Όροφοσ Επιμελθτθρίου ερρϊν, τθλ. 23210 99733, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Σο Επιμελθτιριο δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ και διατθρεί το δικαίωμα όχι 

απλϊσ επιλογισ  του αντιςυμβαλλομζνου αλλά και πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι 

μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

  

 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

 

 

Χριςτοσ Μζγκλασ 
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