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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
1. Σχέδιο  
 

1.1 Στόχος  
 
Για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 
(ΟΑΥ) αναπτύσσει σύστημα πληροφορικής (Σύστημα). Η ανάπτυξη του Συστήματος 
πραγματοποιείται από την εταιρεία  NCR (Cyprus) Ltd στη βάση σύμβασης με τον ΟΑΥ,  
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία υποβάλει παραδοτέα  τα οποία υπόκεινται σε 
διαδικασία ελέγχου και αποδοχής από τον ΟΑΥ.  
 
Στόχος του σχεδίου είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον ΟΑΥ από φοιτητές 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Συστήματος για τη διαδικασία ελέγχου και αποδοχής 
(testing and acceptance) των παραδοτέων που υποβάλλει η NCR (Cyprus) Ltd στον 
ΟΑΥ, παρέχοντας ταυτόχρονα στους φοιτητές την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας.   
 
Ο ΟΑΥ  διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/και να τροποποιεί τους όρους και 
πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου ή/και να τερματίσει ή παρατείνει τη λειτουργία του, 
όποτε το κρίνει σκόπιμο. Σε τέτοια  περίπτωση, ο ΟΑΥ θα ενημερώνει σχετικά όλους 
τους ενδιαφερόμενους. 
 
1.2 Νομική Βάση  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ με απόφαση του ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2018 
ενέκρινε το εν λόγω Σχέδιο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο 
και αποδοχή των παραδοτέων του συστήματος πληροφορικής του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας καθώς και τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του. 
 
 
2.  Συμμετέχοντες 
 

2.1 Στο Σχέδιο, μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
βοηθήσουν στη διεξαγωγή των ελέγχων του υπό ανάπτυξη Συστήματος 
χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει ο OAY, 
καθώς και εργαλεία όπως την πλατφόρμα διαχείρισης λαθών JIRA/ZEPHYR.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να διαθέτουν: 
 
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.  
β) Βεβαίωση τρέχουσας φοίτησης για παρακολούθηση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών.  
 
Παρακολούθηση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιστήμη των 
υπολογιστών, ή σε συναφείς τομείς, ή σε κλάδο των εφαρμοσμένων επιστημών του 
τομέα της υγείας, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
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2.2  Επιλογή Συμμετεχόντων  
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση μέχρι και δεκαοκτώ (18) φοιτητών στον ΟΑΥ. Η 
Επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται από τον ΟΑΥ, ο οποίος θα αξιολογήσει τη 
συμβατότητα και τη συνάφεια των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τυχόν  
πρόσθετων προσόντων, και θα καταρτίσει κατάλογο με τη σειρά κατάταξης των 
συμμετεχόντων.  
 
Ο ΟΑΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις και 
διαβεβαιώσεις, και να προβεί σε διερεύνηση κάθε στοιχείου/πληροφοριάς που θα 
υποβάλουν οι αιτητές για συμμετοχή στο Σχέδιο. 
 
 
3.  Παρεχόμενες Υπηρεσίες  
 

3.1  Περιγραφή του υποστηρικτικών υπηρεσιών  
 
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν και θα συμμετάσχουν στις ομάδες ελέγχου και αποδοχής 
του ΟΑΥ, οι οποίες θα εμπλακούν κυρίως στον έλεγχο και αποδοχή των ορόσημων για 
το Σύστημα Πληροφορικής. 
 
3.2 Χρόνος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών  
 
Οι  φοιτητές που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.1, κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και  
Αυγούστου 2018. 
 
3.3 Τόπος και τρόπος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα τοποθετηθούν στα γραφεία του ΟΑΥ. Οι εργασίες 
ελέγχου θα διεξάγονται σε συνεδρίες καθορισμένης διάρκειας, με βάση προκαθορισμένο 
πρόγραμμα εργασιών, και δύναται να διαρκούν από τέσσερις (4) μέχρι και οκτώ (8) 
ώρες την ήμερα. Κάθε φοιτητής θα συνεργάζεται με τον αρμόδιο υπεύθυνο λειτουργό 
ΟΑΥ όσον αφορά στον προγραμματισμό των ωρών και το αντικείμενο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του. 
 
3.4 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 
 
Κάθε Συμμετέχοντας: 
 

i. Θα καταγράφει το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης σε ειδικό έντυπο το 
οποίο θα πρέπει να προσυπογράφεται από υπεύθυνο λειτουργό του ΟΑΥ. 
 

ii. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΟΑΥ σε περίπτωση κωλύματος για να προσέλθει στο 
χώρο εργασίας.   

 
iii. Συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου υπεύθυνου λειτουργού 

του ΟΑΥ. 
 

iv. Τηρεί το ωράριο εργασίας όπως καθορίζεται από τον ΟΑΥ.  
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3.5  Διακοπή συμμετοχής  
 
Ο ΟΑΥ έχει δικαίωμα διακοπής της συμμετοχής φοιτητή στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
 

i. Όταν ο φοιτητής αδυνατεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών που 
καθορίζεται από τον ΟΑΥ.  

 
ii. Όταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του φοιτητή σύμφωνα με 

το Σχέδιο. 
 

iii. Όταν διαπιστώνεται ότι δεν ισχύουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκρίθηκε η 
Αίτηση Συμμετοχής. 

 
 
3.6 Αμοιβή και τρόπος πληρωμής 
 
Η αμοιβή κάθε φοιτητή καθορίζεται στα 6 Ευρώ ανά ώρα υπηρεσιών που θα 
παρέχονται.   
 
Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από τον ΟΑΥ σύμφωνα με τον 
επιβεβαιωμένο αριθμό ωρών εργασίας ανά δεκαπενθήμερο.  
 
Η τοποθέτηση των φοιτητών στον ΟΑΥ για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν αποτελεί σύμβαση 
μόνιμης εργοδότησης, και επομένως δεν θα υπάρχει σχέση εργοδότη – μισθωτού.  
 
 
4.  Αιτήσεις Συμμετοχής 

 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του ΟΑΥ με τίτλο «Αίτηση 
Συμμετοχής - Σχέδιο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
παραδοτέων του συστήματος πληροφορικής». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, 
www.hio.org.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22557200. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον ΟΑΥ στη διεύθυνση Κλήμεντος 17&19, 4ος 
όροφος, 1061 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ITTesters@hio.org.cy. 
 
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 22.6.2018   

http://www.hio.org.cy/
mailto:ITTesters@hio.org.cy

