
Έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών 
πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ 

 

Σε συνέχεια των βάσεων δεδομένων και των διαδικτυακών εφαρμογών πληροφορικής που 
υλοποίησε το ΕΚΠΑΑ για λογαριασμό της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ, απαιτείται η τεχνικής 
υποστήριξης της απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών αυτών. Ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, στο πλαίσιο αυτό απαιτείται συνεχής υποστήριξη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία και αναβάθμιση των παρακάτω εφαρμογών: 

1. Μητρώου Επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες ή με εξοπλισμό και 
προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν (ουσίες που καταστρέφουν τη 
στοιβάδα του όζοντος). Για την εφαρμογή του Μητρώου Επιχειρήσεων έχουν 
δημιουργηθεί και λειτουργούν σε πιλοτική κλίμακα οι ακόλουθες ιστοσελίδες: 
https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=111:4444  Εγγραφή (Χρήση ΑΦΜ) 
https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=111  Σύνδεση (Χρήση ΑΦΜ και κωδικού 
πρόσβασης) 
Είναι απαραίτητο οι 2 παραπάνω ιστοσελίδες να συγχωνευθούν σε μία και στη 
συνέχεια η ιστοσελίδα αυτή να διασυνδεθεί με τους κωδικούς TaxisNet της Γεν. Γραμ. 
Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση των 
στοιχείων των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. 

 

2. Καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των 
Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009. Η εφαρμογή (Εγγραφή και Σύνδεση 
μέσω Κλειδαρίθμου), που έχει δημιουργηθεί για την καταγραφή και παρακολούθηση 
εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες, λειτουργεί σε ευρεία κλίμακα από τα 
τέλη Ιουλίου 2019. Οι σημαντικότερες ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν είναι η 
διασύνδεση της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, καθώς και η κατάργηση και ενσωμάτωση του 
μεμονωμένου αρχείου Ηλεκτρονικού Δελτίου Εξοπλισμού (Η.Δ.Ε.) στο μενού της 
πλατφόρμας. 

 

3. Διαδικτυακής εφαρμογής και βάσης δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων θερμοκηπίου για τους 
φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών. Το έργο αφορά 
στην τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων, όπως 
περιγράφεται κατωτέρω: 

• Εισαγωγή του νέου προτύπου του σχεδίου παρακολούθησης των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών (MP ETS + CORSIA _COM _en_16012019) στη 
βάση δεδομένων. 

• Αναβάθμιση δυνατότητας εισαγωγής του νέου προτύπου της Ετήσιας Έκθεσης 
Εκπομπών των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών. 

• Ταξινόμηση δεδομένων από το πρότυπο της Επαληθευμένης Έκθεσης των 
σταθερών εγκαταστάσεων και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. 

• Ταξινόμηση δεδομένων από το πρότυπο της Έκθεσης βελτίωσης μεθοδολογίας 
των σταθερών εγκαταστάσεων και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. 

• Μορφοποίηση υπαρχόντων φορμών αποτελεσμάτων. 
• Ενσωμάτωση των τελευταίων προτύπων για την 4η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ, 

που αναμένονται να εκδοθούν έως 30/3/2020 

 

Παραδοτέα του έργου θα είναι τρεις (3) τετράμηνες αναφορές σχετικά με τα 
πεπραγμένα του έργου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αναφερόμενα στα σημεία 1,2 και 3 
ανωτέρω (δημιουργία νέων σελίδων και αναφορών συμφώνως με τις απαιτήσεις, τεχνική 
υποστήριξη των χρηστών μέσω της λειτουργίας γραφείου τεχνικής υποστήριξης, συντήρηση 
της βάσης δεδομένων και του λειτουργικού συστήματος και αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις, 
δημιουργία διασύνδεσης με άλλα μητρώα του δημοσίου, χρήση του συστήματος μοναδικού 
σημείου σύνδεσης της ΑΑΔΕ κ.α.. 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12 μήνες 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (€): 20.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 έργα με 
τεχνολογία Oracle Application Express στο δημόσιο τα τελευταία 3 χρόνια. 

https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=111:4444
https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=111
https://ods.fgases.ypen.gr/services
http://sede.ypen.gr/ords/f?p=218

