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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, σε εφαρµογή του άρθρου 6, παρ.2 της υπ’ αριθµ. ΓΠ – 400 (ΦΕΚ 2390 Β΄
28-08-2012) απόφασης µε θέµα «Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής», προτίθεται να προβεί στην επιλογή ενός (1) Εµπειρογνώµονα για το έργο
«Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής EU-SILC», βάσει της συµφωνίας χρηµατοδότησης που
έχει συναφθεί µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT µε το Συµβόλαιο Νο.07142.2014.0012014.256-REF.ACTION PLAN FOR EU-SILC IMPROVEMENTS. Για το λόγο αυτό

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την κάλυψη του έργου της «Ανάπτυξη
∆ιαδικτυακής Εφαρµογής EU-SILC».
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν εταιρικές και ατοµικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην µε αριθ.ΓΠ-400/27.8.2012 «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ», άρθρο 6, παρ.2.
2. Υποβολή προσφοράς - Επιλογή αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου, όπου στο εξής θα ονοµάζεται «εµπειρογνώµονας», θα γίνει, µε κριτήριο την
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, µεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους της παρούσης.
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και υπογεγραµµένες από το νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης και θα φέρουν επίσηµη σφραγίδα της επιχείρησης και θα αποσταλούν σε
σφραγισµένο φάκελο.
Στον φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται:
α) αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα του εµπειρογνώµονα και των λοιπών συνεργατών του, που
κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου.
β) περιγραφή και σύνθεση της οµάδας έργου του εµπειρογνώµονα, εφόσον κρίνεται απαραίτητη, µε
την οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητά της για την εκπόνηση του
παρόντος έργου.
γ) Απαραίτητα δικαιολογητικά, για την επαρκή απόδειξη των προσόντων του εµπειρογνώµονα, της
εµπειρίας και των λοιπών ιδιοτήτων του, που περιγράφονται στην παρ.3 της παρούσας.
Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν λόγο
απόρριψης αυτής.
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Με την κατάθεση της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Οι κατατιθέµενες προσφορές θα ανοιχτούν στο Τµήµα Προµηθειών της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσία της
Προϊσταµένης του Τµήµατος και της ∆/νσης.
Προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της παρούσας απόφασης θα αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.statistics.gr (τοµέας Προκηρύξεις).
3. Προσόντα Εµπειρογνώµονα
Ο εµπειρογνώµονας, που θα ασχοληθεί στο παρόν έργο, θα πρέπει, αποδεδειγµένα και
τεκµηριωµένα, να διαθέτει τα εξής προσόντα επί ποινή απορρίψεως:
α) Να είναι κάτοχος πτυχίου στον τοµέα της Πληροφορικής, από ελληνικό Πανεπιστήµιο-Πολυτεχνείο
ή αναγνωρισµένο Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής (4ετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης).
β) Να γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας), θα
αποδεικνύεται µε την κατοχή αναγνωρισµένου πτυχίου επιπέδου C2 (Proficiency) ή του Κρατικού
πτυχίου Γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή σπουδές πτυχίου ή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε
αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρωήν ∆ΙΚΑΤΣΑ) Αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου-Πολυτεχνείου.
γ) Αποδεδειγµένη 7ετή τουλάχιστον εµπειρία σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σε έργα που
περιλαµβάνουν την ανάπτυξη On-line εφαρµογών Oracle.
δ) Αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών σε περιβάλλον Oracle και administration και
tuning της βάσης, σε υλοποιήσεις web-based εφαρµογών όπου απαιτείται τεχνογνωσία σχετικά µε το
Internet (HTML,CSS) και όλους τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην καλή απόδοση µιας τέτοιας
εφαρµογής: δικτυακή αρχιτεκτονική, security (HTTPS, LDAP, ενδεχόµενα Firewalls, IDS, κλπ.),
performance-tuning σε Web Server .
Επισηµαίνεται ότι:
- Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή η
άσκηση επαγγέλµατος σε έργα συναφή µε το αντικείµενο των ερευνών.
- Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
4. Απαραίτητα δικαιολογητικά- Έλεγχος και πληρότητα αυτών
Ο εµπειρογνώµονας για την απόδειξη όλων των ανωτέρω απαιτούµενων προσόντων του υπευθύνου
του έργου και των συνεργατών τους, της εµπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων του, θα πρέπει να
προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, κατά τρόπο, που περιγράφεται στο
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) και ειδικότερα στο κεφ. Α, που αφορά την κατάργηση της
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Ο έλεγχος και η πληρότητα των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί στο Τµήµα Προµηθειών
παρουσία αρµόδιων υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ µε γνώση πάνω στο αντικείµενο του
διαγωνισµού.
Η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να ζητήσει τυχόν επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς
των υποψηφίων και αυτοί υποχρεούνται να τις παράσχουν εντός του προβλεπόµενου χρονικού
διαστήµατος που θα καθοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ.
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5. Υποχρεώσεις Εµπειρογνώµονα
Ο εµπειρογνώµονας οφείλει να εκτελεί τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
που ακολουθεί.
Ο εµπειρογνώµονας οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει τα Παραδοτέα του έργου, όπως
απαιτούνται στο έργο και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί.
Ο εµπειρογνώµονας οφείλει να τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράµµατα του έργου και να υποβάλλει τα
παραδοτέα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που
ακολουθεί.
Ο εµπειρογνώµονας οφείλει να συνεργάζεται µε τους αρµόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ σε όλη τη
διάρκεια του έργου.
Ο εµπειρογνώµονας θα πρέπει να συµµετέχει στις συναντήσεις της Οµάδας Εργασίας του έργου,
όταν του ζητείται.
Ο εµπειρογνώµονας και οι τυχόν συνεργάτες του οφείλουν να διαφυλάττουν την εµπιστευτικότητα των
στοιχείων που συλλέγουν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Νόµο 3832/10, «Ελληνικό Στατιστικό
Σύστηµα- Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», άρθρο 8 για το Στατιστικό Απόρρητο, καθώς
και σύµφωνα µε την «αρχή 5» περί «στατιστικού απορρήτου» που διέπει τον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και προς το σκοπό αυτό θα υπογράψουν σχετική δήλωση.
6. Προδιαγραφές έργου
Οι προδιαγραφές του έργου καθώς και τα χρονοδιαγράµµατα και παραδοτέα αυτού, περιγράφονται
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί µε τίτλο «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EU-SILC»
7. ∆ιάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας της υπογραφής
της Σύµβασης µε τον εµπειρογνώµονα.
8. Προϋπολογισµός έργου
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των € 12.300,00 περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
9. Αµοιβή Εµπειρογνώµονα
Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα θα καταβληθεί ως ακολούθως :
• το 70% της συνολικής αµοιβής (έως € 8.610,00) θα καταβληθεί µετά την υποβολή και του
Παραδοτέου 2, µε καταληκτική ηµεροµηνία τέσσερεις (4) µήνες από την επόµενη της
ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης και
• το 30% της συνολικής αµοιβής (έως € 3.690,00) θα καταβληθεί µετά την υποβολή του
Παραδοτέου 3, ήτοι µε την ολοκλήρωση των εργασιών µε καταληκτική ηµεροµηνία επτά (7) µήνες
από την επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης.
Η παραπάνω δαπάνη υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., µετά των αναλογούντων χαρτοσήµων και ΟΓΑ χαρτοσήµων.
Επίσης θα γίνει η νόµιµη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, για την οποία χορηγείται βεβαίωση,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43). Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ηµόσιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EU-SILC.
1. Αναγκαιότητα έργου
Η ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί σε τακτική βάση πολλές δεκάδες έρευνες που παλαιότερα ακολουθούσαν πάντα
τον κύκλο:
• Συµπλήρωση έντυπου ερωτηµατολογίου,
• Συγκέντρωση - έλεγχος,
• Χειροκίνητη εισαγωγή (Data Entry) και
• Μηχανογραφική επεξεργασία
• Εκτύπωση πινακοποιηµένων στοιχείων
Όσον αφορά στις έρευνες που διενεργούνται στα νοικοκυριά, τα τελευταία χρόνια, γίνονται σηµαντικά
βήµατα εκσυγχρονισµού µε την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι ο σχεδιασµός των
ερωτηµατολογίων, ώστε να επιτρέπεται η ανάγνωσή τους από σύστηµα οπτικής ανάγνωσης
χαρακτήρων (OCR), και κατά συνέπεια, να επιταχύνεται η επεξεργασία των δεδοµένων και η
παραγωγή των τελικών στατιστικών αποτελεσµάτων. Επιπλέον, µε στόχο τη βελτίωση της
επεξεργασίας και ποιότητας των αποτελεσµάτων των ερευνών, η ΕΛΣΤΑΤ καταφεύγει στη χρήση
ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων, η οποία αποσκοπεί παράλληλα στη µείωση του φόρτου των
ερευνώµενων, καθώς και στη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας και την
αποτελεσµατικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων.
2. Περιγραφή έργου
Το παρόν έργο αφορά τη δηµιουργία εφαρµογής για την ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικού
ερωτηµατολογίου στο πλαίσιο της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC),
το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τις έρευνες των ετών 2015 και 2016.
Από το 2016, στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθµός των νοικοκυριών που θα κληθούν να απαντήσουν µε
χρήση ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων.
Η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) αποτελεί µέρος ενός
κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αντικατέστησε, από το 2003, το ευρωπαϊκό panel νοικοκυριών (European Community
Household Panel, ECHP), προκειµένου να επιτευχθεί η ποιοτική βελτίωση των στατιστικών
δεδοµένων που αφορούν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό.
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, των συνθηκών
διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση, κυρίως, µε το εισόδηµά τους. Η έρευνα αποτελεί τη βασική
πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον κοινωνικό
αποκλεισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκρισιµότητα των στοιχείων θεωρείται εξασφαλισµένη, αφού
η έρευνα διενεργείται σε όλα τα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας κοινές µεταβλητές και ορισµούς.
Η έρευνα καλύπτει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά της Χώρας µε τα µέλη τους, ανεξάρτητα από το
µέγεθος ή οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική µε σχεδιασµό µε µερικώς επικαλυπτόµενο δείγµα (rotational
integrated design), που επιλέχτηκε ως ο πλέον κατάλληλος για ενιαία συγχρονική και διαχρονική
έρευνα. Η τελική δειγµατοληπτική µονάδα είναι το νοικοκυριό. Οι µονάδες ανάλυσης είναι τα
νοικοκυριά και τα µέλη τους.
Η διαχρονική δοµή του δείγµατος διακρίνεται σε τέσσερα εναλλασσόµενα υπό-δείγµατα (panels),
καθένα από τα οποία είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού και διαρκεί τέσσερα χρόνια. Για κάθε
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δύο διαδοχικά χρόνια υπάρχει µερική επικάλυψη (75%) των panels. Κάθε χρόνο ένα panel
εγκαταλείπει το δείγµα και ένα νέο panel επιλέγεται.
Η έρευνα EU-SILC βασίζεται σε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία νοικοκυριών από
πλαίσιο δειγµατοληψίας που έχει δηµιουργηθεί µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού 2011
και καλύπτει πλήρως τον πληθυσµό αναφοράς.
Το αρχικό δείγµα της έρευνας ανέρχεται σε 11.000 νοικοκυριά, ενώ το επαναλαµβανόµενο
περιλαµβάνει περίπου 6.000 νοικοκυριά. Ο µέσος όρος µελών υπολογίζεται ανά νοικοκυριό στα 2,5
µέλη.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, στόχος είναι να
προσεγγιστούν µέσω ειδικής επιστολής και τηλεφωνικής επικοινωνίας περίπου 1500 νοικοκυριά, τα
οποία θα επιλεγούν µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλικία µελών,
πληροφορίες από το προηγούµενο κύµα της έρευνας).
Κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ερωτηµατολόγιο θα
απευθύνεται σε απλούς χρήστες, και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι φιλικό προς αυτούς, εύκολα
διαχειρίσιµο και να περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά
ερωτηµατολόγια θα πρέπει να αποστέλλονται στα νοικοκυριά µε ορισµένα από τα πεδία τους προσυµπληρωµένα, προς διευκόλυνση των ερευνώµενων, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν
επικαλυπτόµενο δείγµα.
3. Αντικείµενο έργου
Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η δηµιουργία ηλεκτρονικού (WEB) ερωτηµατολογίου για τις
ανάγκες της Ερευνάς Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών µέσω των
υπηρεσιών ειδικού εµπειρογνώµονα που θα παράσχει ο ανάδοχος.
Περιεχόµενο και δοµή ερωτηµατολογίων
Τα ερωτηµατολόγια της έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC) είναι συνολικά
πέντε, δηλαδή, τέσσερα βασικά ερωτηµατολόγια και ένα ad hoc, το οποίο διαµορφώνεται κάθε έτος
µε βάση τον Εφαρµοστικό Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που
εκδίδεται ετησίως.
Συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στις κοινοτικές Στατιστικές Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης,
ενώ µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό, που εκδίδεται ετησίως, καθορίζονται οι βασικές ενότητες αλλά
και αναλυτικά οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο της ad hoc ενότητας που
επαναλαµβάνεται περιοδικά σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παραπάνω κανονισµού.
Τα πέντε ερωτηµατολόγια της έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC) αφορούν
στα εξής:

Μητρώο νοικοκυριού

Μητρώο µελών

Ερωτηµατολόγιο νοικοκυριού

Ερωτηµατολόγιο µέλους

Η ad hoc ενότητα του 2015 αφορά στην ‘Κοινωνική και πολιτιστική ενσωµάτωση’, ενώ
για το 2016 θα αφορά στην ‘Πρόσβαση σε υπηρεσίες’.
Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες που συλλέγονται µέσω των ερωτηµατολογίων:
ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Οι ερωτήσεις του πρώτου ερωτηµατολογίου αφορούν στον εντοπισµό του νοικοκυριού και της
κατοικίας (Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου, Περιφερειακή και ∆ηµοτική ενότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο),
καθώς και τα αποτελέσµατα της συνέντευξης. Το ερωτηµατολόγιο θα περιλαµβάνει προσυµπληρωµένα τα στοιχεία για την ταχυδροµική διεύθυνση.
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Οι ερωτήσεις του δεύτερου ερωτηµατολογίου αποσκοπούν στην συγκέντρωση και καταγραφή
γενικών πληροφοριών για τα µέλη του νοικοκυριού. Θα περιλαµβάνει προ-συµπληρωµένα τα στοιχεία
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για τον κωδικό του νοικοκυριού και τον κωδικό του µέλους, όνοµα και επώνυµο µελών, φύλο, ηλικία,
και έτος γέννησης.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Οι ερωτήσεις του τρίτου ερωτηµατολογίου αφορούν στη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά µε την
κατοικία, τις δαπάνες κατοικίας, το εισόδηµα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών και την οικονοµική
κατάσταση του νοικοκυριού.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ
Το τέταρτο ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από το κάθε µέλος του νοικοκυριού (ηλικίας 16 ετών και
άνω) ξεχωριστά. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συλλογή δηµογραφικών στοιχείων, στοιχείων για την
εκπαίδευση, την υγεία, την απασχόληση, και κυρίως αναλυτικών στοιχείων αναφορικά µε το εισόδηµα
και τις κάθε είδους παροχές και επιδόµατα που λαµβάνει κάθε µέλος του νοικοκυριού.
Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα ερωτηµατολόγια είναι κλειστού τύπου, οι οποίες
συνοδεύονται είτε από µία διευρυµένη λίστα απαντήσεων, είτε από δύο πιθανές απαντήσεις, ενώ
ακολουθούν µια συγκεκριµένη ροή.
AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ad hoc ενότητα συµπληρώνεται από το κάθε µέλος του νοικοκυριού (ηλικίας 16 ετών και άνω)
ξεχωριστά, και περιλαµβάνει κυρίως ερωτήσεις υπό τη µορφή σύντοµων δηλώσεων οι οποίες
µπορούν να απαντηθούν µε τη χρήση µια κλίµακας Likert.
Για τις έρευνες των ετών 2015 και 2016, οι ad hoc ενότητες αφορούν στα εξής:
α) Τρέχον εισόδηµα νοικοκυριών
β) Κοινωνική Συµµετοχή
γ) Πρόσβαση σε Υπηρεσίες
4. Εργασίες εµπειρογνώµονα
Έργο του θα είναι η ανάλυση και ανάπτυξη της διαδικτυακής (web) εφαρµογής, των τεσσάρων
βασικών έντυπων ερωτηµατολογίων και των τριών (3) ad hoc ερωτηµατολογίων, που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας SILC. Η εφαρµογή θα
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της τεχνολογίας APEX (4.2), συµβατής µε τις αρχές της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι συµβατή µε όλους τους browsers που βρίσκονται σε
πλατιά χρήση (καλύπτεται από την APEX).
Τα δεδοµένα που θα συγκεντρωθούν από την εφαρµογή θα παραδοθούν για επεξεργασία σε άλλη
εφαρµογή (Oracle 11G) που δεν είναι αντικείµενο του παρόντος έργου. Θα πρέπει όµως να
προβλεφθεί διαδικασία και script εξαγωγής.
Επίσης στις αρµοδιότητες του είναι και η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υποστήριξης του
Τµήµατος Ανάπτυξης Εφαρµογών της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο αναλυτικά ο εµπειρογνώµονας θα πρέπει να υποστηρίξει:
α) Tη δηµιουργία του εκάστοτε ερωτηµατολογίου σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία θα είναι αντίστοιχη
της έντυπης µορφής του, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιοµορφίες της on-line λειτουργικότητας, καθώς και
τη διασύνδεση των ερωτηµατολογίων µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. (επισυνάπτονται
ενδεικτικά αντίστοιχα ερωτηµατολόγια µε το ζητούµενο)
β) Τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων ad-hoc ερωτηµατολογίων, καθώς και τη δυνατότητα για
µελλοντικές τροποποιήσεις και αλλαγές στο σχεδιασµό και στη δοµή στα υπάρχοντα κύρια
ερωτηµατολόγια της έρευνας, από τους αναλυτές/προγραµµατιστές του Τµήµατος Ανάπτυξης
Εφαρµογών της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση αναφορικά µε τη
διαδικασία αυτή.
γ) Την ασφαλή πρόσβαση των ερευνώµενων και την διαδικασία πιστοποίησης βάσει µητρώου
ερευνώµενων ώστε να παρέχονται όλες οι εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο για το υπολογιστικό
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περιβάλλον της ΕΛΣΤΑΤ όσο και των ίδιων των ερευνώµενων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
περιγραφούν αναλυτικά:
 οι διαδικασίες πιστοποίησης των χρηστών,
 η συνεργασία µε τα προγράµµατα ασφάλειας της ΕΛΣΤΑΤ και
 η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (transaction)
δ) Την διαχείριση του Μητρώου των ερευνώµενων νοικοκυριών και ατόµων που θα εµπλουτιστεί από
δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά από το αρχείο της έρευνας των ετών 2014 και 2015.
ε) Την δηµιουργία ελέγχων ροής και λογικών ελέγχων, µε εφαρµογή στα πεδία του ερωτηµατολογίου
(οι απλοί λογικοί κανόνες και η ροή των ερωτήσεων προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο), µετά από
συνεννόηση µε το αρµόδιο Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών.
στ) Την κατηγοριοποίηση των ερωτηµατολογίων σε:
 Κενά (µη συµπληρωµένα).
 Προσωρινά (η συµπλήρωση ξεκίνησε µεν από το χρήστη, αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί και το ερωτηµατολόγιο φυλάσσεται κάπου προσωρινά).
 Τελικά (η συµπλήρωση έχει ολοκληρωθεί, το ερωτηµατολόγιο έχει δηλωθεί ως τελικό,
παρ’ όλα αυτά ο χρήστης έχει δικαίωµα να κάνει µεταβολές µετά από µήνυµα
υπενθύµισης ότι είναι τελικό).
 Τα οριστικοποιηµένα δεδοµένα θα αποθηκεύονται σε συγκεκριµένη µορφή στη βάση
δεδοµένων Oracle του EU-SILC
ζ) Την ανάπτυξη βοηθητικής εφαρµογής παρακολούθησης/διαχείρισης της κατάθεσης και της ως άνω
κατηγοριοποίησης των on-line ερωτηµατολογίων από τους ερευνώµενους, την οποία θα διαχειρίζεται
το Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών. Η εφαρµογή θα δίνει µια σαφή εικόνα για το ποσοστό των
ερευνώµενων που έχουν συµπληρώσει τα ερωτηµατολόγια (αλλά και σε πιο στάδιο) ώστε να
διευκολύνει το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ στην διαχείριση της έρευνας. Μέρος της εφαρµογής µπορεί
να είναι η εξαγωγή (πχ σε µορφή excel) των ερευνώµενων που πληρούν µια συνθήκη (πχ. έχουν το
ερωτηµατολόγιο σε τελική αλλά όχι οριστική µορφή) ώστε να ειδοποιηθούν σχετικά.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, ο εµπειρογνώµονας θα συνεργαστεί µε
το αρµόδιο τµήµα Ανάπτυξης εφαρµογών της ΕΛΣΤΑΤ και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου. Το πλαίσιο καθώς και το χρονοδιάγραµµα της
συνεργασίας θα οριστεί µε βάση τις ανάγκες κάθε παραδοτέου και αναλόγως θα οριστούν οι
απαιτούµενες συναντήσεις (δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα).
Τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια (κενά υπό µορφή φόρµας) θα αναρτώνται µετά την ολοκλήρωσή της
συγκεκριµένης έρευνας στο portal της ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνες on-line), όπου βρίσκονται ήδη αναρτηµένα
ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια άλλων ερευνών.
6. Παραδοτέα
Παραδοτέο 1
Θα περιλαµβάνει τη διαδικτυακή (web) εφαρµογή µε τα τέσσερα (4) βασικά ερωτηµατολόγια της
έρευνας, µε πλήρως ενσωµατωµένους τους ελέγχους ροής και τους λογικούς ελέγχους.
Παραδοτέο 2
Θα περιλαµβάνει την οριστική υποβολή της διαδικτυακής (web) εφαρµογής µε το σύνολο των
ερωτηµατολογίων (τα τέσσερα (4) βασικά ερωτηµατολόγια της έρευνας, καθώς και τα τρία (3) ad
hoc ερωτηµατολόγια), στα οποία θα έχουν ενσωµατωθεί πλήρως οι έλεγχοι ροής και οι λογικοί
έλεγχοι, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στο Παραδοτέο 1.
Επιπλέον, θα περιλαµβάνει την βοηθητική εφαρµογή παρακολούθησης/διαχείρισης της κατάθεσης και
της κατηγοριοποίησης των on-line ερωτηµατολογίων από τους ερευνώµενους
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Παραδοτέο 3
Θα περιλαµβάνει την πιλοτική λειτουργία της διαδικτυακής εφαρµογής. Ο εµπειρογνώµονας θα
προσφέρει υποστήριξη στο αρµόδιο Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών και στο Τµήµα Ανάπτυξης
Εφαρµογών, σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας µε σκοπό να προβαίνει άµεσα στην
επίλυση τυχόν προβληµάτων στη λειτουργία της εφαρµογής και να ενσωµατώσει σε αυτή τυχόν
τροποποιήσεις και διορθώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας
(DOCUMENTATION). Τις παραπάνω υπηρεσίες θα τις προσφέρει ο εµπειρογνώµονας όταν και
εφόσον απαιτείται, µε βάση τις ανάγκες του έργου.
7. Χρονοδιάγραµµα Παραδοτέων
Το Παραδοτέο 1 πρέπει να παραδοθεί εντός τριών (3) µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας
υπογραφής της σύµβασης µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Εµπειρογνώµονα.
Το Παραδοτέο 2 πρέπει να παραδοθεί εντός του τέταρτου (4ου) µήνα από την εποµένη της
ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Εµπειρογνώµονα.
Το Παραδοτέο 3 πρέπει να έχει παραδοθεί µετά το παραδοτέο 2 και έως και τον έβδοµο (7) µήνα
από την εποµένη της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του
Εµπειρογνώµονα.
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