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 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Aθήνα, 15-07-2016        

Αριθ. Πρωτ. 75582 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 Ταχ. Δ/νση : ΝΙΚΗΣ 5-7, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ  

 Ταχ. Κώδικας: 101 80  

Πληροφορίες : Χ. Κοσμαδάκης 

Τηλ. :  210 333 2272 

Fax  :  210 333 2264 

E-mail : hkosmadakis@mou.gr    
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Η Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού – στο πλαίσιο της ανάγκης υποστήριξης του έργου της Υπηρεσίας – και με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - 

στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/14-01-2002) και στην υπ. αριθμ. 

18709/ΕΥΣΣΑ413/19-02-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τ.Β’/24-02-2016), πρόκειται να 

αναθέσει την παροχή εξωτερικής συμβουλευτικής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης με το 

κατωτέρω θέμα. Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για 

την υλοποίηση του έργου που περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

υποβάλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 

 

Προσκαλούμε τους αποδέκτες της παρούσας 

 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με θέμα:  

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων.    

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάλυση, καταγραφή απαιτήσεων και σχεδίαση εφαρμογών υλοποίησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο 

επιχειρησιακός αναλυτής εξετάζει το πρόβλημα που του αναφέρεται, προτείνει λύση, σχεδιάζει, 

κωδικοποιεί, ελέγχει τα αποτελέσματα του προγραμματισμού, προκειμένου να πιστοποιήσει ότι 

το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις. Στόχος του είναι να συμβάλει 

στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας μεταξύ της ομάδας 

επιχειρησιακών αναλυτών και αποκεντρωμένης ομάδας προγραμματιστών. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου της ως άνω αναφερόμενης εμπειρογνωμοσύνης, δύναται ενδεικτικά 

να δομηθεί ως εξής: 

 Καταγραφή σε μοντελοποιημένη μορφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων 

 Ανάλυση και σχεδίαση των ροών εργασιών των εφαρμογών  

 Έλεγχος της ορθής λειτουργίας και απόδοσης των επιμέρους εφαρμογών και του 

συστήματος γενικότερα 

 Κωδικοποίηση των παρατηρήσεων από τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας  

 Υποστήριξη των τελικών χρηστών καταγράφοντας τυχόν προβλήματα 

 Συμμετοχή σε συγγραφή εγχειριδίων 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Διάρκεια έργου: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης (1ος μήνας δοκιμαστικής 

απασχόλησης).  

 

Παραδοτέα: 

1ο Παραδοτέο 

Αναφορά της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των εν λόγω πληροφοριακών 

συστημάτων για το πρώτο τετράμηνο του έτους αναφοράς. 

2ο Παραδοτέο 

Αναφορά της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των εν λόγω πληροφοριακών 

συστημάτων για το δεύτερο τετράμηνο του έτους αναφοράς. 

3ο Παραδοτέο 

Αναφορά της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των εν λόγω πληροφοριακών 

συστημάτων για το τρίτο τετράμηνο του έτους αναφοράς. 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της εμπειρογνωμοσύνης θα ανέλθει στο ποσό των 20.000 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η σύμβαση ανάθεσης της εμπειρογνωμοσύνης που θα υπογραφεί μεταξύ Αναδόχου και 

Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και την παράγραφο 2 του άρθρου 5 

του Π.Δ. 4/2002, θα εξειδικεύει περαιτέρω τα ανωτέρω.  

Η πληρωμή θα καταβληθεί σε 3 δόσεις, ήτοι 30% του συνολικού ποσού με το 1ο παραδοτέο,  

30% του συνολικού ποσού με το 2ο παραδοτέο και 40% του συνολικού ποσού με το 3ο 

παραδοτέο, μετά την παραλαβή του κάθε παραδοτέου όπως προβλέπεται ανωτέρω, και με την 

οριστική παραλαβή του έργου με τη λήξη της σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου που θα συσταθεί προς τούτο από τη ΓΔΙΕ. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου που θα συσταθεί προς τούτο από τη ΓΔΙΕ, της πλήρωσης των 

προδιαγραφών του κάθε παραδοτέου με τους όρους της παρούσης και της σύμβασης ανάθεσης. 

Η εν λόγω Επιτροπή θα πιστοποιήσει και θα παραλάβει το σύνολο του έργου στις προθεσμίες της 

σύμβασης ανάθεσης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 Τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση και ανάπτυξη μεγάλων 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ικανότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ομάδα επιχειρησιακών αναλυτών. 
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 Πτυχίο ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής  ή άλλο συναφές. 

 Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση 

απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ). 

 

Τα παρακάτω θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα: 

 Γνώση υψηλού επιπέδου κι εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον .NET με 

γλώσσα προγραμματισμού C#, JavaScript,html και XML, καθώς και σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον βάσης δεδομένων MS SQLServer. 

 Γνώση των διαδικασιών και της λειτουργίας του δημοσίου τομέα. 

 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 26 

Αυγούστου 2016 στις 12 μ.μ., στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, στην οδό Νίκης 5 – 7, Σύνταγμα Αθήνα, στον 2ο όροφο. 

  

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΣΙΕ κ. Λ. Λαμπριανίδη 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΙΕ, κ. Π. Λαμπρινού 

- Γραφείο Προϊστάμενου Δ/νσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, κ. Σ. Αθανασίου 

- Ομάδα Διαχείρισης ΤΥΕ της ΓΔΙΕ 

 


