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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       Το παρόν κείμενο περιγράφει το σύνολο της ζητούμενης τεχνικής 

λύσης που ζητείται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας και περιγράφει τη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή του υλικού που 

αφορά τεύχη των περιοδικών «Αστυνομικά Χρονικά», «Επιθεώρηση 

Χωροφυλακής», «Αστυνομική Επιθεώρηση» και «Αστυνομική 

Ανασκόπηση» για περίοδο 63 χρόνων. Στο διάστημα αυτό έχουν εκδοθεί 

700 περίπου τεύχη και ο αριθμός των υπό ψηφιοποίηση σελίδων 

εκτιμάται στις 75.000. 

      Τα τεύχη είναι δεμένα σε τόμους, εκ των οποίων ένα ποσοστό 40% 

είναι μοναδικά χωρίς δυνατότητα διάλυσης των τόμων, ενώ το υπόλοιπο 

υλικό είναι διαθέσιμο σε λυτά τεύχη και μέρος αυτού σε ηλεκτρονική 

μορφή. Στον υπολογισμό των σελίδων έχουν συμπεριληφθεί τα 

εξώφυλλα, τα οπισθόφυλλα και οι εσωτερικές σελίδες. Τα τεύχη που 

είναι δεμένα σε τόμους και είναι μοναδικά, θα παραμείνουν στην αρχική 

τους μορφή κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης. 

 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      Για την παραγωγή των τελικών ψηφιακών τεκμηρίων κρίνεται ότι 

απαιτούνται (κατ΄ ελάχιστον) οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

2.1. Παράδοση και παραλαβή των φυσικών τεκμηρίων που είναι σε 

μοναδικούς δεμένους τόμους, από υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής 

αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, με δυνατότητα επίβλεψης 

της διαδικασίας. Το υπόλοιπο προς ψηφιοποίηση υλικό θα παραδίδεται 



από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο παράδοσης – 

παραλαβής. 

2.2. Ψηφιοποίηση.  Περιλαμβάνει προετοιμασία του υλικού για 

ψηφιοποίηση, ψηφιοποίηση με τον κατάλληλο σαρωτή αναλόγως της 

φύσης του φυσικού τεκμηρίου και παράλληλη ψηφιακή επεξεργασία του 

υλικού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. αφαίρεση θορύβου, 

despeckle, deskewing, cropping κλπ). Το κύριο αντίγραφο κάθε σελίδας, 

το DigitalMaster, θα ψηφιοποιηθεί σε μορφή TIFF χωρίς συμπίεση, ενώ 

οι υπόλοιποι τύποι που θα παραχθούν (jpeg, pdf), θα βασίζονται σε 

πρότυπα συμβατά σε όσο το δυνατόν περισσότερες και με ευρεία 

αποδοχή πλατφόρμες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις 

διαφορετικών εφαρμογών.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ανάλυση και χρωματικό βάθος του ψηφιακού 

υποκατάστατου είναι οι εξής: 

 Για τις ασπρόμαυρες σελίδες η οπτική ανάλυση να είναι 

τουλάχιστον 300 dpi και χρωματικό βάθος 8 bitgrayscale. 

 Για τις έγχρωμες σελίδες η οπτική ανάλυση να είναι τουλάχιστον 

300 dpi και χρωματικό βάθος τουλάχιστον 24 bit 

2.3. Μετατροπή σε κείμενο (OCR) για εξασφάλιση fulltext 

αναζήτησης. Απαιτείται να παραχωρηθεί το κατάλληλο εργαλείο 

επεξεργασίας του παραγόμενου ψηφιακού υλικού προκειμένου να 

υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Το διορθωμένο αρχείο να μπορεί να 

επανέλθει στις πρότυπες μορφές (TIFF, jpeg, PDF) 

2.4.   Ποιοτικός έλεγχος του Αναδόχου των παραγόμενων ψηφιακών 

προϊόντων, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με το δείγμα ψηφιοποίησης 

που έχει επιδείξει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. Πριν την έναρξη 

της παραγωγικής εργασίας, θα πραγματοποιηθούν 

δοκιμαστικές/πιλοτικές ψηφιοποιήσεις δείγματος τεκμηρίων, 

προκειμένου να είναι σαφές το αναμενόμενο ποιοτικά αποτέλεσμα καθώς 

και οι διαδικασίες ελέγχου αποδοχής που θα πραγματοποιούνται από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

      3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Για τις ανάγκες διαχείρισης και προβολής του υλικού θα πρέπει 

να αναπτυχθεί μία Βάση Δεδομένων, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα 

οργάνωσης και διαχείρισης του πρότυπου ψηφιοποιημένου υλικού και 

των μεταδεδομένων του. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση του 

ψηφιοποιημένου υλικού βάσει των ευρετηρίων που θα του παρασχεθούν 



από την Αναθέτουσα Αρχή. Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι η 

δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών, βάσει κριτηρίων που θα στηρίζονται 

στα υπάρχοντα ευρετήρια στα οποία είναι δομημένα τα υπό 

ψηφιοποίηση τεύχη των περιοδικών. Πρέπει επίσης να παρέχεται η 

δυνατότητα προσαρμογής και επέκτασης των υφιστάμενων ευρετηρίων 

ώστε να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες. 

3.1 Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων. 

     Μετά την ολοκλήρωση της Βάσης Δεδομένων από τον Ανάδοχο, 

πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να 

διαχειριστεί όλα τα δεδομένα για τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές που 

ενδεχομένως να προκύψουν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί 

μία εφαρμογή διαχείρισης της Βάσης. 

3.1.1. Χαρακτηριστικά εφαρμογής 

α)Να λειτουργεί μέσω όλων των γνωστών εμπορικών     

φυλλομετρητών, 

β)Να αναλαμβάνει την αυθεντικοποίηση του διαχειριστή/ων, 

γ)Η διασύνδεση με το χρήστη να γίνεται μέσω γραφικού 

περιβάλλοντος φιλικού προς το χρήστη (είτε client, είτε web). 

 

      4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

       Στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθεί ιστοσελίδα μέσω της οποίας 

θα γίνεται η προβολή του περιοδικού της ΕΛΑΣ σε άμεση σύνδεση με 

την εφαρμογή που προαναφέραμε, 

με  δυνατότητα αναζήτησης τεύχους, άρθρου κτλ..  

 Παράλληλα, θα υποστηρίζει όλες τις  σύγχρονες τεχνολογίες  και 

δυνατότητες όπως διαχείριση περιεχομένου,  διαχείριση συνδέσμων,  

διαχείριση μελών, ανάρτηση ανακοινώσεων, ειδοποιήσεις διαχειριστή. 

Η Αναζήτηση και ανάκτηση περιεχομένου θα έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 το σύστημα θα παρέχει δυνατότητα απλής και σύνθετης 

αναζήτησης, 

 η εμφάνιση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σε συνοπτική 

μορφή ή σε αναλυτική, εφόσον το επιλέξει ο χρήστης, 

 το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης 

συναφών τεκμηρίων, 



 το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης της 

βιβλιογραφικής παραπομπής του άρθρου σε πολλαπλά 

format (π.χ. ABNT, APA, MLA, CBE, BibTeX, EndNote), 

 το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της 

αναζήτησης στο ψηφιακό αντίγραφο (OCR), 

 εμφάνιση ψηφιακού και δυνατότητα πλοήγησης σ’ αυτό 

(π.χ. επιλογή τεύχους και αναζήτηση μέσα σ’ αυτό 

(δυνατότητα αναζήτησης σε περιεχόμενο εκτός των 

τεκμηριωμένων λημμάτων)). 

Θα πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα για μελλοντική αναβάθμιση 

της ιστοσελίδας, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν διαφημίσεις. Είναι 

επιθυμητή η δυνατότητα καταμέτρησης της επισκεψιμότητας της 

ιστοσελίδας. Να δίνετε η δυνατότητα στον επισκέπτη – χρήστη να 

κατεβάζει στον υπολογιστή του τμήματα του αναρτημένου υλικού του 

περιοδικού πλην όμως το αρχείο αυτό να μην επιδέχεται επεξεργασίας 

(κλειδωμένο).Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει ένα τεύχος 

χωρίς να χρειάζεται να το κατεβάσει στον υπολογιστή του. Ο χρόνος 

απόκρισης κατά τη μετάβαση από μία σελίδα σε άλλη κατά τη διάρκεια 

του ξεφυλλίσματος να μην υπερβαίνει τα 3 δευτερόλεπτα. Επίσης ο 

χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας να μην υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της 

ιστοσελίδας και πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει 

συνεχόμενα το χρονικό όριο των 30 λεπτών η απώλεια προσβασιμότητας 

σε αυτή και σε ετήσια βάση τις 5 ώρες. 

Η ιστοσελίδα θα επιτρέπει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε 

απεριόριστο αριθμό χρηστών με πρόσβαση μέσω των κοινώς 

χρησιμοποιούμενων browsers. 

H ιστοσελίδα πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλα σε περιβάλλον διεπαφής,  

το οποίο θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης της 

συσκευής που χρησιμοποιείται (π.χ. tablet, smartphone κλπ). 

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να διαχειρίζεται 

την ιστοσελίδα από διαφορετική σελίδα από αυτήν που εισέρχονται οι 

επισκέπτες της ιστοσελίδας με αυθεντικοποίηση του Διαχειριστή. 

Με ευθύνη του Ανάδοχου πρέπει να γίνει η κατοχύρωση του 

domainname. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει 

πιστοποιητικό SSL για χρήση πρωτοκόλλου https για το domainname 

του site που θα δημιουργηθεί.  Τόσο το πιστοποιητικό, όσο και το 

domainname θα ανανεώνεται από τον Ανάδοχο καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έργου (συντήρηση και επέκταση αυτής). 



5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - HOSTING 

      Η φιλοξενία της εφαρμογής θα γίνει σε αξιόπιστες υποδομές 

(DataCenter) που εξασφαλίζουν ταχύτητα ανταπόκρισης, ασφάλεια και 

επεκτασιμότητα με ευθύνη του αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

αναλάβει την κατάλληλη υποδομή φιλοξενίας της Βάσης Δεδομένων και 

της Ιστοσελίδας και των διαχειριστικών εφαρμογών αυτών. 

    Τo Data Center στo οποίo θα φιλοξενείται η υποδομή θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001 ενώ θα συμμορφώνεται πλήρως με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες για physical & information security (BS 

7799 / ΙSO 27001). 

    Το DataCenter στο οποίο θα λειτουργούν οι υποδομές cloud θα 

καλύπτει την  παροχή υπηρεσιών Infrastructure as a Service – IaaS. Η 

ασφάλεια φυσικής πρόσβασης, η διαθεσιμότητα της τροφοδοσίας 

ρεύματος, η εξασφάλιση του περιβάλλοντος λειτουργίας και η προστασία 

από διάφορους φυσικούς κινδύνους είναι αναγκαίοι παράγοντες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν και να αναφερθούν στην προσφορά του 

υποψήφιου αναδόχου.  

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6.1. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

σάρωση και το OCR θα είναι κυριότητας του Αναδόχου. 

6.2.  Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης και OCR, ο Ανάδοχος 

θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, τις οποίες η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή. 

6.3.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην 

Τεχνική προσφορά του τον εξοπλισμό και το λογισμικό που θα 

χρησιμοποιήσει για τη ψηφιοποίηση και τη σχετική επεξεργασία του 

υλικού (συμπεριλαμβανομένου του OCR). 

6.4. Ο πηγαίος κώδικας τόσο για την οργάνωση και διαχείριση του 

ψηφιοποιημένου υλικού, όσο και για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

αποτελεί παραδοτέο του έργου και θα είναι κατάλληλα τεκμηριωμένος. 

6.5.  Στο παραδοτέο υλικό θα περιλαμβάνονται και εγχειρίδια χρήσης 

του λογισμικού τόσο της βάσης δεδομένων όσο και της ιστοσελίδας. Ο 

Ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα διαχειρίζεται τη Βάση Δεδομένων και την 

Ιστοσελίδα για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο. 



6.6. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και 

συντήρηση της Βάσης Δεδομένων και της ιστοσελίδας για 5 έτη με 

προαίρεση από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για άλλα 3 έτη, καθώς και 

την υποχρέωση ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και ανάρτησης στην 

ιστοσελίδα κάθε νέου υλικού της «Ασυνομικής Ανασκόπησης» για το 

χρονικό αυτό διάστημα. 

6.7. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί  έγκυρο λογισμικό διεθνούς αναγνώρισης κι η οργάνωση 

να γίνει με Βάση Δεδομένων. 

6.8. Θεωρείται απαραίτητο από πλευράς αναδόχου η μέριμνα για λήψη 

αρχείων ασφαλείας όλου του ψηφιακού υλικού σε μηνιαία βάση και η 

μορφή του θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


