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 Ημ/νία 14/01/2020το ζγγραφο με τίτλο 'ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ' 

ςτθ ςελίδα 43 από 129 - παράγραφοσ 3.4.2 Ανοικτά ςυςτιματα - Αναφζρει το παρακάτω : 

 

A-39  Σο ΠΑ κα αναπτυχκεί βάςει «ανοιχτϊν» προτφπων, με ςκοπό να είναι όςο το 

δυνατόν πιο εφκολθ και λιγότερο κοςτοβόρα θ παρζμβαςθ ςτθν προςφερόμενθ 

λειτουργικότθτα και ςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των εφαρμογϊν και ςτθν ολοκλιρωςι 

τουσ με τρίτα ςυςτιματα. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προτεραιότθτα ςτθν 

εφαρμογι ιεραρχικά δομθμζνων αρχιτεκτονικϊν και ςτθ χριςθ προτφπων για τθν ανάπτυξθ 

των διεπαφϊν.   

 

=== 

 

Η ΕΕΣΣ αναφζρει ότι ενδιαφζρεται μόνο για τεχνολογίεσ «ανοιχτϊν» προτφπων (open 

source) με ςκοπό το χαμθλότερο κόςτοσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ ΠΑ κακϊσ και τθν 

εφκολθ ςφνδεςθ με τρίτα ςφςτθμα - Με αυτό το τρόπο, δυςτυχϊσ, απορρίπτονται λφςεισ οι 

όποιεσ είναι δωρεάν όςον αφορά το κόςτοσ απόκτθςθσ του license - αλλά δεν είναι open 

source και ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν διαδικαςίεσ εφκολεσ για διαςφνδεςθ με τρίτα 

ςυςτιματα. Μια από αυτζσ τισ λφςεισ είναι το framework Oracle APEX. θμειϊνω ότι ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να βγει το ςυμπζραςμα ότι, τα ςυςτιματα ανοικτϊν 

τεχνολογιϊν είναι καλφτερα από αυτά τα ςυςτιματα που ζχουν αναπτυχκεί με κλειςτζσ 

τεχνολογίεσ (π.χ. Oracle APEX) όςον αφορά τθ διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα. 

 

Η ΕΕΣΣ ζχει βάςεισ δεδομζνων Oracle - ζκδοςθ 11 και ζκδοςθ 12 - όπωσ προκφπτει από το 

ζγγραφο με τίτλο 'ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ' ςτθ ςελίδα 32 από 129 - 

παράγραφοσ ςτθν 1.2.4.1.1 Διακομιςτζσ - οι οποίεσ εμπεριζχουν προ εγκατεςτθμζνο το 

framework Oracle APEX. ε αυτό ςυμπλθρϊνω και τθ δεδομζνθ γνϊςθ των ςτελεχϊν τθσ 

ΕΕΣΣ ςχετικά με Oracle τεχνολογίεσ. 

 



θμειϊνω, ςυγκεκριμζνα, ωσ δεδομζνο ότι με τθν χριςθ του APEX δεν αναιρείται θ εφκολθ 

και λιγότερο κοςτοβόρα παρζμβαςθ ςτθν προςφερόμενθ λειτουργικότθτα και ςτα 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά των εφαρμογϊν και ςτθν ολοκλιρωςι τουσ με τρίτα 

ςυςτιματα. Και είναι δεδομζνθ θ προτεραιότθτα ςτθν εφαρμογι ιεραρχικά δομθμζνων 

αρχιτεκτονικϊν και ςτθ χριςθ προτφπων για τθν ανάπτυξθ των διεπαφϊν.     

 

Ωσ αποτζλεςμα - κα ικελα να ηθτιςω από τθν αρμοδία επιτροπι τθσ ΕΕΣΣ - να δϊςει τθ 

δυνατότθτα ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ να προτείνουν λφςεισ ανάπτυξθσ όπoυ αφενόσ 

είναι δωρεάν όςον αφορά το κόςτοσ του licence αφετζρου δεν είναι ανοικτϊν προτφπων 

(open source). Εννοείτε ότι δεν αναιρείται το παραμικρό ςτθν προςφερόμενθ 

λειτουργικότθτα και ςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των ηθτοφμενων εφαρμογϊν. Με τθν 

αλλαγι αυτι κεωρϊ ότι κα ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα κακϊσ και τα προςφερόμενα 

οφζλθ από το ςυγκεκριμζνο ζργο για τθν ΕΕΣΣ. 

 

  


