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ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ: Προμηθειών
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Πληροφορίες: Σταυρούλα Μπίτσικα 
Τηλ.: 210.37.29.645  
Ε-mail: sbitsika@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της με αρ.πρωτ.564987/30-11-22 Διακήρυξης 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (ΑΔΑΜ:22PROC011703508) για 
την υλοποίηση της <Σύμβασης 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του 
συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη 
συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ ΤΑ 5184327)». 
(Συστ. Αρ.  ΕΣΗΔΗΣ 178240,  ΦΠΥ 112/22)
Σχετικά : 

1) Το από 18/01/2023 έγγραφο συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως κατατέθηκε μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω αναφερόμενου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε σχέση με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 6.5 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων και 
παραγωγικής λειτουργίας του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Διακήρυξης, παρακαλούμε να οριοθετηθεί η μετάπτωση τόσο των δεδομένων όσο 
και της λειτουργικότητας των εφαρμογών όλων των συστημάτων που απαιτούνται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσον στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται τα 
συστήματα ασφαλιστικών ταμείων που προϋπήρξαν της συστάσεως του e-ΕΦΚΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Για τις υπηρεσίες μετάπτωσης της παρ. 6.5 της διακήρυξης έχει διαστασιολογηθεί η 
παροχή 300 Ανθρωπομηνών με την αξιοποίηση των οποίων θα επιτευχθεί κατ’ ελάχιστον 
η αρχικοποίηση των αντίστοιχων υποσυστημάτων του νέου ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ , με 
ηλεκτρονικά δεδομένα από

• το υφιστάμενο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣ
Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς
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• δεδομένα του μητρώου ασφαλισμένων και μη μισθωτών εισφερόντων από το 
σύστημα web Μητρώου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

• Δεδομένα εργοδοτών, οικοδομοτεχνικών έργων και εισφορών μισθωτών από το 
ΟΠΣ-τ.  ΙΚΑ

• Δεδομένα πιστοποιήσεων αναπηρίας από το υφιστάμενο πληροφοριακό 
σύστημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Περαιτέρω ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Υλοποίησης και 
ενεργοποίησης εκδόσεων συστήματος θα επικαιροποιήσει τον κατάλογο των 
συστημάτων από τα οποία θα πρέπει να γίνει μετάπτωση δεδομένων, στα οποία 
περιλαμβάνονται και ασφαλιστικά ταμεία που προϋπήρχαν της συστάσεως του e-ΕΦΚΑ, 
πέραν των ως άνω ρητά αναφερόμενων και θα διαστασιολογήσει την απαιτούμενη 
ανθρωποπροσπάθεια για την ολοκλήρωση της μετάπτωσης αυτής.
Σε περίπτωση που η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια για την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών μετάπτωσης για όλες τις ανάγκες που θα προσδιοριστούν -όπως αναφέρεται 
ανωτέρω-, ξεπερνούν την προσφερόμενη από τον Ανάδοχο ανθρωποπροσπάθεια -η 
οποία θα είναι κατ’ ελάχιστο ίση με τη διαστασιολόγηση της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι 
κατ’ ελάχιστο 300 Ανθρωπομήνες- είναι δυνατή η κάλυψη των επιπλέον αυτών αναγκών 
από το δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου που προβλέπεται στη 
διακήρυξη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ


		2023-01-20T13:09:53+0200


		2023-01-20T13:15:25+0200
	EVANGELIA KOURAKI




