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1 Εισαγωγή 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ 

Α.Ε, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι 

ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις 

ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάιο του 2012.  

Έργο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και 

αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών 

του δικτύου. Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών του, 

η ποιότητα της τάσης του ρεύματος και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης. 

Σε συνέχεια του στόχου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δρομολογήσει τη δημιουργία δικτυακών 

υποδομών για την διασύνδεση των γραφείων του ανά την επικράτεια και την 

ανεξαρτητοποίηση της από την ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις 

των πελατών της και να αναπτύξει νέες προηγμένες υπηρεσίες. 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης (Managed Services)  

για την υλοποίηση IP συνδέσεων μεταξύ του κέντρου μηχανογράφησης του 

ΔΕΔΔΗΕ  με το σύνολο των γραφείων της αξιοποιώντας τις δικτυακές υποδομές 

IP/MPLS ενός παρόχου. Στο δίκτυο αυτό που θα αποτελεί το «Βασικό Κορμό» του 

δικτύου, θα συμπεριληφθούν και οι υποδομές που απαιτούνται για τη διαχείριση 

του Ηλεκτρικού Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των συστημάτων SCADA που αυτός 

διαθέτει. Η όλη υποδομή όπως και οι απαιτούμενες γραμμές σύνδεσης καθώς και 

υπηρεσίες συντήρησης αυτών θα παρασχεθούν ως Υπηρεσία Διαχείρισης στο 

σύνολό της.  

Απώτερος στόχος είναι η προσέγγιση των τεχνολογιών εκείνων, των οποίων η 

υιοθέτηση και ανάπτυξη από το ΔΕΔΔΗΕ θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

σύγχρονου, ευέλικτου, αποδοτικού επιχειρηματικά και ασφαλούς περιβάλλοντος.  

Κατά συνέπεια οι επιμέρους παράμετροι της μελλοντικής υποδομής, οι οποίες θα 

αναφερθούν συνοπτικά, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, τόσο τεχνολογικά, το 

απαιτούμενο επίπεδο διαθεσιμότητας, εφεδρείας και επεκτασιμότητας που 

επιτάσσουν τα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, όσο και 

οικονομικοτεχνικά, μία στέρεα βάση περαιτέρω ανάπτυξης του οργανισμού. 

Επιπλέον, λόγω της κρισιμότητας των διακινούμενων δεδομένων ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην ενσωμάτωση λύσεων και μηχανισμών Ασφάλειας στο 
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σύνολο της υποδομής, αποτυπώνοντας μία από άκρη σε άκρη βέλτιστη 

αρχιτεκτονική που συνδυάζει ασφάλεια και βέλτιστη δικτυακή διασύνδεση. 

Επιπρόσθετα, αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή προτάσεων που 

βασίζονται στη χρήση των εξής τεχνολογιών και η υλοποίησή τους, όπως 

περιγράφονται και στα αντίστοιχα κεφάλαια: 

 Τεχνολογία WiFi. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί να υλοποιήσει την απαραίτητη 

υποδομή ώστε οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι συνεργάτες αυτής καθώς και 

οι επισκέπτες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν συσκευές ασύρματης 

τεχνολογίας WiFi, ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές 

που είναι διαθέσιμες σε αυτούς.  

 Πολιτική Bring Your Own Device (BYOD). Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί να 

υλοποιήσει την απαραίτητη υποδομή ώστε οι υπάλληλοι της εταιρείας 

καθώς και συνεργάτες αυτής να έχουν διαφορετικό προφίλ και πολιτική 

πρόσβασης ανάλογα με τη συσκευή με την οποία επιθυμούν να συνδεθούν. 

Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις 

νέες ανάγκες τεχνολογιών, προσφέροντας τους κατάλληλους μηχανισμούς 

ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες εφαρμογές.  

 Υπηρεσία Συλλογής και Διαχείρισης Συμβάντων Ασφάλειας: Ο ΔΕΔΔΗΕ 

επιθυμεί τη συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας τόσο στην 

WAN υποδομή όσο και στο εξωτερικό του δίκτυο. Η παρακολούθηση θα 

λαμβάνει χώρα μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και συσχετισμού των 

συμβάντων (logs) ασφαλείας των δικτυακών συσκευών, των διατάξεων 

ασφάλειας αλλά και του λοιπού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στα πλαίσια 

του παρόντος έργου. 

 Υπηρεσία Ανίχνευσης Ευπαθειών: Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί τη συνεχή 

ενημέρωση και τις αντίστοιχες περιοδικές αναφορές οι οποίες να 

αποτυπώνουν το σύνολο των πιθανών ευπαθειών της υποδομής του. Την 

αναφορά ευπαθειών θα ακολουθούν οι διορθωτικές ενέργειες που 

απαιτούνται για την εξάλειψή τους. Η εν λόγω υπηρεσία θα αφορά στο 

σύνολο του προτεινόμενου εξοπλισμού είτε αυτός αφορά σε WAN υποδομή 

είτε στο εξωτερικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.   

 Υπηρεσία Παρακολούθησης Δικτυακής Υποδομής-Συσκευών: o ΔΕΔΔΗΕ 

επιθυμεί τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των δικτυακών 

συσκευών και της υποδομής του δικτύου συνολικά και την εξαγωγή 

στατιστικών και μετρικών για την ποιότητα υπηρεσίας για το σύνολο των 

δικτυακών συσκευών σε όλα τα σημεία που αφορούν το έργο. Η υπηρεσία 

παρακολούθησης θα βασίζεται σε πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακής 

υποδομής με δυνατότητες ενσωμάτωσης εργαλείων λογισμικού για την 

παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσίας δικτύου, την εφαρμογή πολιτικών 
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ασφάλειας σε επίπεδο δικτυακών συσκευών και δικτύου αλλά και την 

εξαγωγή μετρικών για το δίκτυο και τις υπηρεσίες του. 

 

2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ σήμερα υποστηρίζεται πλήρως από το Δίκτυο που έχει 

αναπτυχθεί από την ΔΕΗ και είναι ουσιαστικά χωρισμένο σε τρία επίπεδα: 

Επίπεδο Κορμού : Αποτελείται  από  δύο Κεντρικά Μηχανογραφικά Κέντρα στην 

Αθήνα  τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω CWDM Link  

Επίπεδο Διανομής : Σε αυτό υπάγονται 8 περιφερειακοί κόμβοι συγκέντρωσης σε 

διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας οι οποίοι συνδέουν το επίπεδο πρόσβασης με τις 

κεντρικές υπηρεσίες  

Επίπεδο Πρόσβασης : Σε αυτό ανήκουν τα γραφεία και οι λοιπές υπηρεσίες με 

διασπορά σε  όλη την ελληνική επικράτεια. Ορισμένα δε από αυτά έχουν και ένα 

δεύτερο επίπεδο πρόσβασης, όπου πολύ μικρά ή απομακρυσμένα γραφεία 

συνδέονται πρωτίστως σε ένα σημείο του επιπέδου πρόσβασης το οποίο 

αναλαμβάνει την περαιτέρω διασύνδεση  τους με το δίκτυο WAN.  

Όλες οι εφαρμογές παρέχονται από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο σε όλο το 

φάσμα των χρηστών. 

Τα κτίρια έχουν καλωδίωση Category 5 και διαθέτουν Computer Room για την 

φιλοξενία του ενεργού εξοπλισμού.  

Το εσωτερικό δίκτυο (LAN) είναι εξοπλισμένο με Layer 2 μεταγωγείς 10/100 Mbps 

οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους κατανεμημένοι σε ορόφους για την 

εξυπηρέτηση των χρηστών. Η χρήση του Internet είναι διαθέσιμη σε όλα τα κτίρια 

του ΔΕΔΔΗΕ και η πρόσβαση γίνεται μέσω proxy από το Κεντρικό Μηχανογραφικό 

Κέντρο. 

Τα συστήματα SCADA χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό το δίκτυο αυτό και στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους λειτουργούν με ανεξάρτητα κυκλώματα μισθωμένων ή 

ADSL γραμμών. Κάθε γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ θα μεταπέσει από το υφιστάμενο 

Δίκτυο Επικοινωνιών της ΔΕΗ στο νέο Δίκτυο Επικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ, με 

σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό και ανεξαρτητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ με το δικό του 

δίκτυο. 

  

3 Γενικές Απαιτήσεις και Πληροφορίες 

3.1  Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και 

ασφαλούς δικτύου που θα συνδέει  όλα τα σημεία παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ για την 

πρόσβαση του συνόλου των χρηστών της εταιρείας. Η όλη υποδομή θα δώσει την 

δυνατότητα στο ΔΕΔΔΗΕ να μεταπέσει σε ένα αυτόνομο δίκτυο LAN-WAN ικανό 
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αφενός να εξυπηρετήσει τις υφιστάμενες ανάγκες αφετέρου να είναι ευέλικτο και 

επεκτάσιμο για να καλύψει περαιτέρω ανάγκες που θα παρουσιαστούν. 

Η όλη υποδομή όπως και απαιτούμενες γραμμές σύνδεσης καθώς και υπηρεσίες 

συντήρησης αυτών θα παρασχεθούν ως Υπηρεσία Διαχείρισης στο σύνολό της. Η 

υλοποίηση και συντήρηση της Υπηρεσίας θα είναι υπό την ευθύνη του αναδόχου 

για διάστημα συνολικά επτά (5) ετών (Δύο (2) έτη περίοδος ανάπτυξης και πέντε 

(5) έτη λειτουργίας).   

Οι κύριοι άξονες του έργου έχουν ως εξής: 

 Η δημιουργία ενός κλειστού δικτύου μέσω τεχνολογίας IP/MPLS 

χρησιμοποιώντας τις υποδομές τηλεπικοινωνιακού παρόχου 

 Ο πλήρης διαχωρισμός από τις υποδομές του δικτύου της ΔΕΗ 

 Όλα τα περιφερειακά σημεία του «Βασικού Κορμού» θα συνδέονται με το 

Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο.  

 Για διευκόλυνση του έργου, έχει γίνει μια κατανομή των περιφερειακών 

σημείων σε προσεγγιστικές κατηγορίες.  Για την ένταξη των περιφερειακών 

σημείων σε μια κατηγορία έχει ληφθεί υπόψη το πλήθος των χρηστών και 

το εύρος της γραμμής σύνδεσης και οι απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα 

εξοπλισμού και γραμμών. 

 Όλη η διακινούμενη πληροφορία του δικτύου είναι βασισμένη στο 

πρωτόκολλο IP 

 Κύριο χαρακτηριστικό στο νέο δίκτυο είναι η ενσωμάτωση προηγμένων 

τεχνικών ασφάλειας από άκρο σε άκρο ώστε όλα τα δεδομένα που 

διακινούνται από ή προς το δίκτυο να είναι κρυπτογραφημένα και να 

προσδίδουν αυξημένο επίπεδο ακεραιότητας και αξιοπιστίας των 

δεδομένων. Την δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει Εφεδρικό Μηχανογραφικό 

Κέντρο (Disaster Recovery Site). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

αρχιτεκτονική και οι τεχνολογίες που θα επιλεγούν θα επιτρέπουν την 

εύκολη ενσωμάτωση ενός Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου που θα 

δημιουργηθεί μελλοντικά  

 Στα περιφερειακά σημεία του «Βασικού Κορμού», υπάρχει καλωδίωση 

Category 5 και σε ορισμένα κτίρια Category 5e η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

για την δημιουργία του τοπικού δικτύου LAN. Οι μεταγωγείς που θα 

προσφερθούν αφορούν στο σύνολο των χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ  

 Η παροχή Internet θα παρέχεται σε κάθε σημείο του «Βασικού Κορμού» και 

θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό 

 Τα σημεία σύνδεσης του εξοπλισμού SCADA (Τερματικά ελέγχου και 

περιφερειακός εξοπλισμός, δεν θα έχουν πρόσβαση στο Internet.  

Το έργο αφορά στην παροχή των ζητούμενων υποδομών μέσω Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (Managed Services). Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την 
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υλοποίηση είναι κυριότητας του αναδόχου και μεταπίπτει στο ΔΕΔΔΗΕ όλη 

η υποδομή μετά το πέρας της σύμβασης 

 H διάρκεια της παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης (Managed Services) θα 

περιλαμβάνει  τα δύο (2) έτη της υλοποίησης και τα πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του έργου. 

 Δημιουργία ασύρματης υποδομής τεχνολογίας WiFi σε προκαθορισμένο 

αριθμό κτιρίων για την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών. Η πρόσβαση θα 

αφορά τρεις κατηγορίες χρηστών: τους εσωτερικούς χρήστες (υπάλληλοι), 

τους επισκέπτες (πρόσβαση στο Internet) και την κατηγορία χρηστών 

BYOD  

 Υλοποίηση ενσύρματης και ασύρματης υποδομής η οποία να είναι σε θέση 

να υιοθετήσει με τον πλέον ασφαλή τρόπο την πολιτική του Bring Your 

Own Device (BYOD)  

 Απ’ άκρη σε άκρη πρόβλεψη υπηρεσιών και τεχνολογιών ασφάλειας. Αυτές 

κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν: 

o Κρυπτογράφηση της κίνησης μέσω MPLS δικτύου με τεχνολογίες 

ισχυρής πιστοποίησης, όπως αυτή της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού 

o Κρυπτογραφημένη πρόσβαση των εξωτερικών συνεργατών και των 

απομακρυσμένων χρηστών 

o Υποδομές Διαχωρισμού του Εξωτερικού δικτύου σε ζώνες ασφαλείας 

o Θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα συνολικής διαχείρισης δικτυακής 

υποδομής και συσκευών που θα ενσωματώσει τεχνικές ασφάλειας, 

ελέγχου διαδικτυακής κίνησης, εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας, 

συλλογής-επεξεργασίας και ανάλυσης των log files δικτυακών 

υποδομών και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας που μεταξύ άλλων θα 

έχει και τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Δυνατότητα Ανίχνευσης Επιθέσεων και άμεσης ενημέρωσης 

για τυχόν συμβάντα 

 Δυνατότητα Ανίχνευσης, Απόκλισης, Εντοπισμού και 

Παρακολούθησης, Ανάλυσης και Αποκατάστασης με σκοπό την 

προστασία του ΔΕΔΔΗΕ από στοχευόμενες και διαρκείς 

επιθέσεις malware.Υπηρεσία ελέγχου της διαδικτυακής 

κίνησης (web security) προς αποφυγή μη συμμόρφωσης με το 

νομικό πλαίσιο αλλά και την πολιτική ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Πολιτικές Ελέγχου Πρόσβασης χρηστών στα πληροφοριακά 

αγαθά του ΔΕΔΔΗΕ βάσει των στοιχείων του Active Directory, 

και ορισμού εξειδικευμένων πολιτικών ανάλογα με την ομάδα 

(group), τη συσκευή πρόσβασης, το κτίριο, την ώρα/μέρα και 

λοιπών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το σύνολο των 

χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ (περίπου 5500 χρήστες) 
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 Παρακολούθηση πολιτικών ασφάλειας και διερεύνησης 

περιστατικών ασφάλειας. Μέσω της υπηρεσίας θα εντοπίζονται 

πιθανά περιστατικά ασφάλειας συνδυάζοντας τη συλλογή 

πληροφοριών από αρχεία καταγραφής (logs) και την ανάλυση 

της δικτυακής κίνησης. 

 Προστασία από επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας    

3.2 Παραδοχές 

Κατά τον σχεδιασμό έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: 

 H παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου, 

ωστόσο η προτεινόμενη δικτυακή υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει 

σύγχρονες τεχνολογίες  τηλεφωνίας (VoIP).  

 Τα θέματα που άπτονται του Data Center δεν αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος έργου  

 Όλα τα κτήρια του «Βασικού Κορμού» διαθέτουν καλωδίωση και παθητικό 

εξοπλισμό όπως πρίζες δικτύου, patch panel κλπ). Η καλωδίωση είτε είναι 

πιστοποιημένη είτε είναι ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ να είναι τεχνικά άρτια 

προκειμένου να συνδεθεί ο ενεργός εξοπλισμός και να μην υπάρχουν 

προβλήματα στην δικτύωση. Η τοπική δικτύωση των σταθμών εργασίας με 

τους μεταγωγούς ( switches)  γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ.  

 Όλα τα κτήρια διαθέτουν χώρους που πληρούν τις γενικές  προδιαγραφές 

των Computer Rooms και Racks για την τοποθέτηση του ενεργού 

εξοπλισμού  

 Η δημιουργία Data Center δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου 

 Η δημιουργία Εφεδρικού Data Center  δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου 

 

3.3 Αρχιτεκτονική διασύνδεσης 

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την αρχιτεκτονική του δικτύου του «Βασικού 

Κορμού» για τη διασύνδεση μεταξύ του Μηχανογραφικού Κέντρου (Μ/Κ) και των 

απομακρυσμένων σημείων παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
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Σχήμα 1 Αρχιτεκτονική Δικτύου IP/MPLS ΔΕΔΔΗΕ 

Η αρχιτεκτονική της τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των περιφερειακών σημείων 

του ΔΕΔΔΗΕ με το Μηχανογραφικό Κέντρο (Μ/Κ) του Οργανισμού θα πρέπει να 

βασίζεται στην υλοποίηση ενός IP Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private 

Network) για αποκλειστική χρήση από το ΔΕΔΔΗΕ. Το IP VPN θα υλοποιηθεί μέσω 

του IP MPLS δικτύου κορμού του Παρόχου. 

Τα περιφερειακά σημεία του «Βασικού Κορμού» θα πρέπει να συνδέονται το 

καθένα αυτόνομα με το Μηχανογραφικό Κέντρο μέσω του δικτύου του παρόχου 

και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών να διαθέτουν και εφεδρική διασύνδεση. 

Προέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί 

και η ύπαρξη μελλοντικά Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου (Disaster 

Recovery Site).   

 

Το κτήριο της διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα φιλοξενεί την 

κεντρική μηχανογράφηση και είναι αυτό που θα πρέπει να διακρίνεται για την 

απόδοσή του και κυρίως για την αξιοπιστία του. Πιθανή αστοχία εδώ, σημαίνει την 

ολοκληρωτική διακοπή επικοινωνίας όλων των περιφερειακών σημείων με τις 

υπηρεσίες των κεντρικών γραφείων, το οποίο θα πρέπει, όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση. 
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Για την επίτευξη αυτού του στόχου ενδείκνυται η χρήση διπλών διατάξεων στην 

παρεχόμενη υποδομή που σχετίζεται με την διασύνδεση του Μηχανογραφικού 

Κέντρου (Μ/Κ). Για την κάλυψη των αναγκών σύνδεσης μέσω του MPLS VPN 

δικτύου με το Μ/Κ του ΔΕΔΔΗΕ θα υπάρχει τηλεπικοινωνιακή γραμμή τύπου 

Metro Ethernet (ΜΕ) το εύρος της οποίας θα είναι 100 Mbps.  

Επίσης μια δεύτερη  ενεργή τηλεπικοινωνιακή γραμμή ίδιου εύρους θα 

εξασφαλίζει την εφεδρεία του Μηχανογραφικού Κέντρου σε περίπτωση απώλειας 

της κύριας διασύνδεσης. Επιπλέον γραμμή τύπου Metro Ethernet σε εφεδρεία και 

εύρους 100 Mbps θα υπάρχει για την πρόσβαση του Μ/Κ στο Internet.  

 

3.4 Δίκτυο Πρόσβασης Γραφείων ΔΕΔΔΗΕ (Γραφεία που δεν 

εξυπηρετούν συστήματα SCADA)  

Όλα τα σημεία ενώνονται απευθείας με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Data 

Center). Ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες κάθε σημείου παρουσίας του 

Οργανισμού υπάρχουν οι εξής διακριτές κατηγορίες: 

 

 Κατηγορία 1Α (Μικρό 1 - Πολύ Μικρό):  Υποπρακτορείο-Αποθήκη 

 Κατηγορία 2Α (Μικρό 2 - Μικρό): Πρακτορείο, Μεγάλες Αποθήκες 

 Κατηγορία 3Α (Μεσαίο 1 - Μικρομεσαίο): Μεγάλο Πρακτορείο-Περιοχή 

 Κατηγορία 4Α (Μεσαίο 2 - Μεσαίο): Μεγάλη Περιοχή 

 Κατηγορία 5Α (Μεγάλο 1 -Μεγάλο): Περιφέρεια-Κεντρικές Υπηρεσίες 

 Κατηγορία 6Α (Μεγάλο 2 - Πολύ Μεγάλο): Κεντρικές Υπηρεσίες 

 Κατηγορία 7Α (Μηχανογραφικό Κέντρο): Κτίριο Πληροφορικής 
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Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση σημείων πρόσβασης τύπου Α των εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ και 

διαστασιολόγηση χωρητικότητας γραμμών 

Α/

Α 

Κατηγορία  

Σημείου  

Primary 

Link - 

Bandwidth 

Primary 

Link- 

Technology 

Backup 

Link-  

Bandwidth 

 Backup 

Link - 

Technology  

Internet 

Access 

1. Κατηγορία  1Α 1 Mbps 
Symmetric 

(SHDSL) 
- - 1xADSL2+ 

2. Κατηγορία  2Α 2 Mbps 
Symmetric 

(SHDSL) 
- - 1xADSL2+ 

3. Κατηγορία 3Α 4 Mbps 
Symmetric 

(SHDSL) 
ΝΑΙ  ADSL                          1xADSL2+ 

4. Κατηγορία  4Α 6 Mbps ME  (2) 
ΝΑΙ –  

4 Mbps (2) 

Symmetric 

(SHDSL) 

ΜΕ 6M(2)  

 

5. Κατηγορία  5Α 8 Mbps ME  (2) 
ΝΑΙ  -  

4 Mbps (2) 

Symmetric 

(SHDSL) 

ΜΕ 8M(2)  

 

6. Κατηγορία  6Α 16 Mbps ME  (2) 
ΝΑΙ –  

16 Mbps (2) 

Ασύρματο 

Μισθωμένο 

Κύκλωμα   

ΜΕ 16M(2)  

 

7. 

Κατηγορία  7Α - 

Μηχανογραφικό 

Κέντρο  

100 Mbps  ME (1)(2) 
ΝΑΙ – 

100 Mbps (2) 

Ασύρματο 

Μισθωμένο 

Κύκλωμα 

ΜΕ 100M(2) 

(1) Οι 2 γραμμές να είναι Active-Active   

(2) Τα Metro Ethernet Interfaces θα πρέπει να τερματιστούν σε θύρα χαλκού πάνω 

στο CPE του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Ειδικότερα, για τα σημεία  που ανήκουν στις κατηγορίες 4Α, 5Α, 6Α και 7Α, 

ζητείται η σύνδεση τους με το δίκτυο του Παρόχου να υλοποιείται με οπτικό 

κύκλωμα τεχνολογίας Ethernet, για λόγους αυξημένης αξιοπιστίας και ευελιξίας 

στην αναβάθμιση / υποβάθμιση της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης, για λόγους διαθεσιμότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τα 

κυκλώματα των σημείων κατηγορίας  6Α και 7Α, να υλοποιούνται μέσω διπλών 

ανεξάρτητων οπτικών διαδρομών (dual fiber route) στο δίκτυο του Παρόχου. 

Επιπρόσθετα, για την πλέον κρίσιμη κεντρική σύνδεση του Μηχανογραφικού 

Κέντρου ζητείται να έχει δυο ανεξάρτητες φυσικές αλλά και λογικές διαδρομές IP 

μέσα στο δίκτυο του Παρόχου οι οποίες να καταλήγουν σε ξεχωριστό IP κόμβο 

(PoP) του δικτύου του Παρόχου σε τοπολογία active – active με στόχο την 

επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαθεσιμότητας.   

Στο σημείο αυτό σημειώνεται, ότι το κτήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

δεν θα έχει ξεχωριστή πρόσβαση  στο WAN δίκτυο. Η σύνδεση θα εξυπηρετείται 
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μέσω του τοπικού δικτύου LAN με το Μηχανογραφικό Κέντρο και εν συνεχεία 

μέσω της κεντρικής του σύνδεσης στο δίκτυο WAN. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε καθένα από τα σημεία κατηγορίας  4Α, 5Α, 6Α 

και 7Α ένα (1) εφεδρικό κύκλωμα μέσω τεχνολογίας πρόσβασης ανεξάρτητης σε 

φυσικό επίπεδο από αυτή της κύριας σύνδεσης (βάσει του ανωτέρω ΠINAKA 1), 

στο οποίο θα πρέπει να μεταπίπτει αυτόματα η κίνηση δεδομένων του σημείου σε 

περίπτωση μη διαθεσιμότητας της κύριας σύνδεσης. Το εφεδρικό κύκλωμα θα 

συνδέεται σε κατάλληλη διεπαφή που θα υπάρχει στον προσφερόμενο 

δρομολογητή. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε κάθε περιφερειακό σημείο 

Κατηγορίας 1Α έως και 4Α κύκλωμα πρόσβασης τύπου ADSL/VDSL ενώ θα 

παρέχει κύκλωμα πρόσβασης τύπου Metro Ethernet για τις Κατηγορίας 4Α έως και 

7Α. Τα εν λόγω κυκλώματα θα εξυπηρετούν την πρόσβαση του κάθε σημείου στο 

Internet, όπως προδιαγράφεται συνοπτικά στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 1.  

Τονίζεται ότι για τις Κατηγορίες 1Α έως και 6Α, το κύριο και εφεδρικό κύκλωμα, 

όπως και το Internet κύκλωμα θα πρέπει να καταλήγουν μέσω κατάλληλων 

ενσωματωμένων διεπαφών απευθείας στον προτεινόμενο δρομολογητή.  

Όλα τα παραπάνω σημεία που ανήκουν στις κατηγορίες 1Α ως και 7Α ανήκουν 

στο  δίκτυο του «Βασικού Κορμού» του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η προτεινόμενη υλοποίηση θα πρέπει να βασίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία 

και να προσδίδει τη δυνατότητα της κρυπτογραφημένης επικοινωνίας any-to-any 

πάνω από το  δίκτυο «Βασικού Κορμού» του ΔΕΔΔΗΕ, εκμεταλλευόμενη πλήρως 

την υψηλή επεκτασιμότητα, το υψηλό επίπεδο διαχειρισιμότητας και την ευφυΐα 

όσον αφορά στη δρομολόγηση που προσφέρει η MPLS υποδομή. Η αρχιτεκτονική 

και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να περιορίζονται από 

τις επιλογές WAN πρωτοκόλλων δρομολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν και θα 

πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες της IP υποδομής. Όλα τα IP routing 

protocols (πχ  OSPF, BGP) θα πρέπει να  υποστηρίζονται και να μπορούν να 

συνυπάρξουν με την υιοθέτηση και ανάπτυξη του νέου δικτύου. 

Η πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στις νέες τεχνολογίες με «ανοικτή» 

αρχιτεκτονική πληρώντας τα διεθνή standards και παρέχοντας μεγάλη ευελιξία για 

την ενσωμάτωση μελλοντικά νέων υπηρεσιών καθώς και επεκτάσεις με την 

εύκολη προσθήκη νέων σημείων παρουσίας ή την αύξηση του εύρους των 

γραμμών διασύνδεσης στα σημεία συγκέντρωσης.  

Για λόγους διασφάλισης και βέλτιστης απόδοσης της MPLS υποδομής, η πρόταση 

τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρούς μηχανισμούς 

κρυπτογράφησης οι οποίοι να υποστηρίζονται με τη σειρά τους από μία 

ολοκληρωμένη υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (PKI). Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού 

θα πρέπει να περιλαμβάνει ως βασικά μέλη της, εξειδικευμένους δρομολογητές 

επιφορτισμένους με την ευθύνη πιστοποίησης των router-μελών του MPLS 



 

 

 

 

Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                   Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ 

  

07 - Τεχνικές Προδιαγραφές                                                    

 

     14/68 

δικτύου και της διανομής των κλειδιών. Υπεύθυνος για τα κλειδιά της εν λόγω 

υποδομής θα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του την 

πολιτική ασφάλειας διαχείρισης των κλειδιών του ΔΕΔΔΗΕ (μήκος κλειδιού, ρόλοι 

και αρμοδιότητες, χρόνος ισχύος κ.α) και με αυτοματοποιημένους τρόπους να 

ελέγχει συνεχώς την ισχύ τους. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

Domain Controller/ Active Directory και τις υπηρεσίες NTP και DNS.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και λύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

δικτύου και των δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ που μεταφέρονται από και προς το 

δίκτυο MPLS και από και προς το εξωτερικό δίκτυο (δημόσιο δίκτυο internet) 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφάλειας που έχει αναπτύξει ο 

ΔΕΔΔΗΕ. Οι πολιτικές ασφάλειας θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο ο οποίος έχει 

την ευθύνη της πλήρους συμμόρφωσης προς αυτές. 

 

3.5 Δίκτυο Πρόσβασης Σημείων Ειδικής Κατηγορίας (Συστήματα 

‘SCADA’)  

Ο ΔΕΔΔΗΕ πλέον των εφαρμογών που χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί και εφαρμογές 

διανομής ενέργειας (DMS) και διαχείρισης ενέργειας (ΕMS) που χρησιμοποιούν το 

συστήματα  SCADA. 

3.5.1 Εισαγωγή στα Υφιστάμενα Δίκτυα SCADΑ DMS του ΔΕΔΔΗΕ 

Στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής προς Μέση Τάση (ΥΤ/ΜΤ) του ΔΕΔΔΗΕ έχουν 

ήδη εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα τηλεχειρισμών με 

βάση το πρότυπο SCADA.  

Τα συστήματα  SCADA χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των κρισίμων 

μεγεθών των Υ/Σ, τον τηλεχειρισμό των διακοπτών των αναχωρήσεων των 

γραμμών ΜΤ και των πυκνωτών αντιστάθμισης ισχύος, καθώς και διεσπαρμένων 

τηλεχειριζόμενων στοιχείων στο δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ) του ΔΕΔΔΗΕ.  

Στα σχήματα που ακολουθούν, απεικονίζονται η αρχιτεκτονική επικοινωνίας 2 εκ 

των 5 Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Διευθύνσεις αυτές αφορούν 

συνολικά την Αττική, Μακεδονία-Θράκη, Νήσων, Κεντρικής Ελλάδας και 

Πελοποννήσου-Ηπείρου. Η κάθε Περιφέρεια περιλαμβάνει γεωγραφικές Περιοχές, 

οι οποίες βρίσκονται υπό τον διοικητικό τους έλεγχο. 
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Σχήμα 2α Σύστημα τηλεχειρισμού Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Τυπική περίπτωση 1 
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Σχήμα 2β Σύστημα τηλεχειρισμού Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Τυπική περίπτωση 2 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καρδιά κάθε συστήματος είναι ο SCADA server στον 

οποίο συνδέονται λογικά οι RTU των Υ/Σ και οι υπολογιστές (θέσεις εργασίας) των 

Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ). Οι servers  με τις θέσεις εργασίας 

των ΚΕΔΔ συνδέονται  είτε πάνω από το ιδιωτικό δίκτυο της ΔΕΗ, είτε πάνω από 

WAN δίκτυα με συνδέσεις ADSL. Στο σημείο που βρίσκονται οι Servers του 

συστήματος λειτουργούν τοπικά και επιπλέον τερματικά ελέγχου. 

Οι RTU για την επικοινωνία τους με το server του  δύναται να χρησιμοποιούν είτε 

σειριακό  πρωτόκολλο επικοινωνίας με την χρήση μισθωμένων αναλογικών 

κυκλωμάτων, είτε TCP/IP πρωτόκολλα με την χρήση κυκλωμάτων ADSL 

3.5.2 Εισαγωγή στα Υφιστάμενα Δίκτυα SCADΑ EMS του ΔΕΔΔΗΕ 

Το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) αποτελείται από 31 Ηλεκτρικά Συστήματα (ΗΣ) που 

μπορεί να είναι ΑΣΠ (Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής) ή ΤΣΠ (Τοπικοί Σταθμοί 
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Παραγωγής)  . Από αυτά, στα 25 ΗΣ υπάρχει τοπικό SCADA - σύστημα αυτόματης 

διαχείρισης της θερμικής παραγωγής. Τα συστήματα αυτά επικοινωνούν μέσω 

γραμμών ADSL της ΔΕΗ με τον κεντρικό server της ΔΕΗ που βρίσκεται στην ΔΣΑΠ 

(Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοση Παραγωγής της ΔΕΗ) επί της Χαλκοκονδύλη 

22- Αθήνα. 

Για την λήψη των δεδομένων οι server της ΔΣΑΠ είναι εφοδιασμένοι με δύο 

γραμμές ADSL. Τα στοιχεία για τους 20 σταθμούς που εποπτεύονται (υπάρχουν σε 

αυτούς γραμμές ADSL), λαμβάνονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας της ΔΣΑΠ 

με remote desktop και VPN σύνδεση στη ΔΔΝ. 

3.5.3 Ένταξη σημείων με συστήματα SCADA στο παρόν έργο του 

ΔΕΔΔΗΕ 

α. Ένταξη Σημείων SCADA DMS 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, αντικείμενο του έργου αποτελεί η ένταξη 

σε δίκτυο VPN, όλων των  σημείων-γραφείων που διαχειρίζονται και συστήματα 

SCADA (εξοπλισμός SERVER,  ΚΕΕΔ), σημείων Υποσταθμών Υ/Σ (ΥΤ/ΜΤ) αλλά και 

Εναερίων διακοπτικών μέσων. 

Στο σχήμα 2γ που ακολουθεί παρουσιάζεται η μελλοντική μορφή όλων των 

συστημάτων DMS SCADA. 

 

 
Σχήμα 2γ. Μελλοντική μορφή δικτύου επικοινωνιών συστημάτων τηλεχειρισμού 
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Κατά την Μελέτη Εφαρμογής θα εξεταστεί ο βέλτιστος τρόπος μετάβασης ανά 

Περιοχή και Περιφέρεια από το παλιό δίκτυο επικοινωνίας στο νέο, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε υφιστάμενου SCADA και της υποδομής επικοινωνίας που 

έχει διαμορφωθεί μέχρι την στιγμή της μετάπτωσης. Κατά την μετάβαση δεν θα 

πρέπει να διαταραχτεί η υφιστάμενη λειτουργία των συστημάτων. Αυτό σημαίνει 

ότι κατά την αναβάθμιση ή ένταξη ενός σημείου στο νέο δίκτυο, θα έχει 

εξασφαλιστεί η κατάλληλη δρομολόγηση της επικοινωνίας μεταξύ του νέου 

σημείου και όσων παλαιών συνεχίζουν να λειτουργούν. 

Συμπληρωματικά των χαρακτηριστικών του βασικού κορμού, το δίκτυο των 

συστημάτων SCADA, θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ τερματικών και 

εξοπλισμού από οποιαδήποτε θέση σε οποιαδήποτε θέση εντός μιας Περιφέρειας. 

Ο ανάδοχος, σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να διασφαλίσει ότι το δίκτυο 

των συστημάτων SCADA είναι προσπελάσιμο μονάχα από καθορισμένα σημεία 

εντός κάθε Περιφέρειας. Η επικοινωνία μεταξύ εξοπλισμού ή τερματικών από την 

μία Περιφέρεια στην άλλη, δεν προβλέπεται στο στάδιο αυτό του έργου. 

Πρόβλεψη όμως θα πρέπει να υπάρχει, ώστε ορισμένα τερματικά του βασικού 

κορμού, να μπορούν να επικοινωνούν με τους SERVER των Περιφερειών. 

Τερματικό για παράδειγμα σημείων κατηγορίας Α να μπορεί να επικοινωνήσει με 

server σε σημείο κατηγορίας Β 

 

β. Ένταξη σημείων SCADA EMS  

 

Στην παρούσα στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγωνισμού για την 

διασύνδεση των 31 ΗΣ με υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ (server μέσα στον ΑΣΠ) για την 

επιτήρηση και πιθανώς τον έλεγχο των συστημάτων αυτών στο μέλλον. 

Για τον λόγο αυτό απαιτούνται αξιόπιστες και επαρκείς επικοινωνίες μεταξύ των 

31 ΗΣ (ΑΣΠ/ΤΣΠ) και του server που προβλέπεται να εγκατασταθεί στην ΔΔΝ, 

Συγγρού 98-100. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των SCADA EMS για το 

δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ όπως προτείνουμε να υλοποιηθεί παρουσιάζοντας και τα 

σημεία συνεργασίας των επιμέρους συστημάτων. 
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Σχήμα 3 Αρχιτεκτονική των SCADA EMS 

Τα γραφεία που εκτός από τις λοιπές λειτουργίες διαχειρίζονται και συστήματα 

SCADA έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε ταχύτητα και διαθεσιμότητα και θα 

ενταχθούν σε κατηγορίες αυξημένων απαιτήσεων (σε σχέση με τις παραπάνω 

κατηγορίες 1Α έως 6Α) από Κατηγορία 1Β μέχρι Κατηγορία 6Β. 

Τα σημεία 1Β ως και 6Β ανήκουν και αυτά στο δίκτυο του «Βασικού Κορμού» του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Η πρόσβαση των σημείων  παρουσίας του Οργανισμού 1Β ως 6Β στο δίκτυο IP 

VPN θα πραγματοποιείται με χρήση συμμετρικών συνδέσεων εγγυημένης 

ταχύτητας και τεχνολογίας που θα εξαρτάται από την κατηγορία σημείου, όπως 

παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 
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Πίνακας 2 Κατηγοριοποίηση σημείων πρόσβασης τύπου Β των εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ και 

διαστασιολόγηση χωρητικότητας γραμμών 

Α/Α 
Κατηγορία 

Σημείου 

Primary 

Link - 

Bandwidth 

Primary 

Link- 

Technology 

Backup 

Link-  

Bandwidth 

 Backup 

Link - 

Technology  

Internet 

Access 

1. 
Κατηγορία  

1Β 

2 Mbps (2 

κυκλώματα 

του 1 

Mbps) 

Symmetric 

(SHDSL)   
1xADSL2+ 

2. 
Κατηγορία  

2Β 

4 Mbps (2 

κυκλώματα 

των 2 

Mbps)  

Symmetric 

(SHDSL)   
1xADSL2+ 

3. 
Κατηγορία  

3Β 

6 Mbps (2 

λογικά 

κυκλώματα 

των 3 

Mbps) 

ΜΕ  

4 Mbps  

(2 

κυκλώματα 

των 2 

Mbps) 

Symmetric 

(SHDSL) 
1xADSL2+ 

4. 
Κατηγορία  

4Β 

8 Mbps (2 

λογικά 

Κυκλώματα 

των 4 

Mbps) 

ME (2) 

ΝΑΙ –  

8 Mbps (2) 

(2 

Κυκλώματα 

των 4 

Mbps) 

SHDSL  

ΜΕ  

6M(2)  

 

5. 
Κατηγορία  

5Β 

24 Mbps (1 

λογικό 

κύκλωμα 

των16 

Μbps και 

ένα λογικό  

Κύκλωμα 

των 8 

Mbps) 

ME (2) 

ΝΑΙ  -  

16 Mbps (2) 

(1 κύκλωμα 

των 16 και 

ένα των 8 

Mbps) 

Ασύρματο 

Μισθωμένο 

Κύκλωμα  

ΜΕ  

8M(2)  

 

6. 
Κατηγορία  

6Β 

32 Mbps (2 

λογικά 

κυκλώματα 

των 16 

Mbps) 

ME (2) 

ΝΑΙ –  

32 Mbps (2) 

(2 

Κυκλώματα 

των 16 

Mbps) 

Ασύρματο 

Μισθωμένο 

Κύκλωμα 

ΜΕ  

16M(2)  

 

 

Πέραν αυτών θα υπάρχουν και οι Ειδικές Κατηγορίες στις οποίες θα 

συμπεριληφθούν τα σημεία του Ηλεκτρικού Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για τα οποία 
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απαιτούνται παρακολούθηση και χειρισμοί μέσω των συστημάτων SCADA που 

αυτός διαθέτει.  

Οι ειδικές κατηγορίες αυτές είναι: 

 

 Κατηγορία ΥΣ1  (Υποσταθμοί Υψηλής/Μέσης, Υ/Σ Παραγωγής και Υ/Σ 

Πόλεως) 

 Κατηγορία ΔΦ1 (Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες φορτίου)    

 

 Οι ειδικές κατηγορίες αυτές δεν θα έχουν σύνδεση στο Internet/www.  

 

Πίνακας 3 Ειδικές Κατηγορίες Σημείων και Εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ 

Α/Α 
Κατηγορία 

Σημείου  

Primary 

Link - 

Bandwidth 

Primary Link- 

Technology 

Backup 

Link-  

Bandwidth 

 Backup Link - 

Technology  

1. 
Κατηγορία  

ΥΣ1 

ADSL 4M & 

3G 
ΑDSL2+ 3G/ GPRS  

Ασύρματη 

Τεχνολογία 

4G/3G/HSPA/GPRS 

2. 
Κατηγορία  

ΔΦ1 
3G 4G/3G/HSPA/GPRS - - 

 

Θα δημιουργηθούν τα απαιτούμενα VPN, για την λειτουργία των συστημάτων 

SCADA, σύμφωνα με την τοπολογία που θα δοθεί από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την 

υλοποίηση.  

Ειδικά για τα σημεία ΥΣ1, επειδή πολλά από αυτά βρίσκονται εκτός αστικού ιστού, 

θα πρέπει ο ανάδοχος να προβλέψει για το 10% των σημείων αυτών εφόσον δεν 

επιτευχθεί επικοινωνία με την προτεινόμενη τεχνολογία, εναλλακτική τεχνολογία 

διασύνδεσης χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για τα σημεία που 

προβλέπεται backup λύση δικτύωσης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

(4G/3G/GPRS) στην περίπτωση που η πρωτεύουσα σύνδεση έχει τεθεί εκτός 

λειτουργίας ή παρουσιάζει προβλήματα διαθεσιμότητας, τότε για όσο διάστημα 

γίνεται δρομολόγηση δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και μέχρι 

την επαναφορά της πρωτεύουσας σύνδεσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το 

κόστος του όγκου δεδομένων που μεταφέρονται χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ. 

3.5.4 Ειδικού Τύπου Ενεργός Εξοπλισμός στα σημεία ΔΦ1 (Συστήματα 

‘SCADA’)  

Στα σημεία κατηγορίας ΔΦ1 ο παρεχόμενος ενεργός εξοπλισμός θα πρέπει να 

πληροί κατ’ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές  
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-  Ζώνες Συχνοτήτων: GSM/GPRS: 900/1800 MHz και HSDPA: 850, 900, 

1900, 2100, 2600 MHz  και υποστήριξη 4G/LTE, Μέγιστη κατανάλωση: 11 

W 

- GPRS class 12: DL: max. 85.6 kbps, UL: max. 85.6 kbps 

- Να υποστηρίζει τη χρήση πρωτοκόλλου IEC60870-5-104  

- Να υποστηρίζει αδιάλειπτη σύνδεση μέσω roaming, σε εναλλακτικούς 

παρόχους κινητής σε περίπτωση προβλήματος ή χαμηλής στάθμης σήματος 

του δικτύου του παρόχου.  

- Διαχείριση ασφάλειας SIM (υποστήριξη διαμόρφωσης PIN, ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση)) 

- Υποστήριξη λειτουργιών VPN    

- Τροφοδοσία (Power supply): Από 12V DC έως και 24V DC με προστασία από 

υπερτάσεις και αντιστροφή πολικότητας 

- Υποστήριξη ενδείξεων λειτουργίας μέσω LED για οπτικό έλεγχο, της 

κατάστασης ενεργοποίησης, της κατάστασης της σύνδεσης, και του είδους / 

τεχνολογίας του δικτύου (GSM/GPRS/EDGE/3G). 

- Web-based user interface (HTTP/HTTPS) για έλεγχο ρυθμίσεων και 

κατάστασης 

- SMS client (reset function με χρήση SMS) 

- Να μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ερμάριο IP56 

- Οι διαστάσεις του να είναι οι χαμηλότερες δυνατές  

- Να υποστηρίζει λειτουργία σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

(extended temperature range) 

 

Για το 90% των modem/router, oι κεραίες οι οποίες θα συνοδεύουν τον 

εξοπλισμό, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Omni-directional 

- Gain τουλάχιστον 3.5dB στη συχνότητα 2100 MHz 

- Dual Band (900/1800 MHz) 

- Να διαθέτουν καλώδιο μήκους τουλάχιστον 50cm  

- Κατάλληλη βάση στήριξης 

 

Για το 10% των modem/router, oι κεραίες οι οποίες θα συνοδεύουν τον 

εξοπλισμό, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Κατευθυντική 

- Gain τουλάχιστον 8.5dB στη συχνότητα 2100 MHz 

- Dual Band (900/1800 MHz) 

- Να διαθέτουν καλώδιο μήκους τουλάχιστον 50cm 

- Κατάλληλη βάση στήριξης 
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Σε χώρο του ΔΕΔΔΗΕ και με εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα γίνει 

δοκιμή σε δείγμα για την απόδοση των κόμβων (modem και κεραιοσύστημα) 

παρουσία μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ και του αναδόχου με προηγούμενη συμφωνία 

για τα σενάρια δοκιμών και των μετρήσεων για την αποδοχή ή όχι του 

προτεινόμενου εξοπλισμού.  

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα 

Πινάκων Συμμόρφωσης.  

3.5.5 Χαρακτηριστικά δικτύου επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας για τα 

σημεία ΔΦ1 

Η λύση δικτύωσης και επικοινωνίας για τα σημεία ΔΦ1 μέσω των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας, και κατ’ επέκταση οι κάρτες SIM που θα προσφερθούν, θα πρέπει να 

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

- Κοινή χρήση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων (ΜΒ) μεταξύ συνδέσεων 

τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας. Να υπάρχει ένας κοινός λογαριασμός 

όγκου και ότι περισσεύει από την χρήση κάθε κάρτας μέχρι το όριο του 

όγκου δεδομένων της συμφωνίας να είναι διαθέσιμο από όλες τις υπόλοιπες 

χωρίς επιπλέον χρέωση. 

- Οι κάρτες χρεώνονται μόνο μετά από την ενεργοποίησή τους.  

- Η πλατφόρμα διαχείρισης δίνει την δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό 

χρόνο της κατάστασης των καρτών SIM. και την ομαδοποίηση των 

συνδέσεων με τουλάχιστον 5 πεδία (Περιφέρεια, Περιοχή, τοποθεσία, είδος 

εξοπλισμού, κλπ) 

- Η πλατφόρμα διαχείρισης των κόμβων ΔΦ1 (modem, κεραιοσύστημα, κάρτα 

SIM) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον εξοπλισμό ή να 

διασφαλιστεί από τον ανάδοχο η πλήρης συμβατότητα της πλατφόρμας με 

τον προσφερόμενο εξοπλισμό για όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Δοκιμές θα πραγματοποιηθούν πριν την παραλαβή και θέση σε λειτουργία 

των κόμβων του δικτύου των σημείων ΔΦ1 για να πιστοποιηθεί η πλήρης 

συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη απαίτηση της πλήρους συμβατότητας. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που 

προκύπτουν από έλλειψη συμβατότητας της πλατφόρμας με τον εξοπλισμό 

των σημείων ΔΦ1 πριν την παραλαβή. 

- Η πλατφόρμα ειδοποιεί για πιθανές υπερβάσεις στην χρήση όγκου 

δεδομένων με βάση προφίλ που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί. 

- Υπηρεσία ειδοποίησης για παραβίαση εξοπλισμού και απόσπαση της κάρτας 

- Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται reset  σε ένα συγκεκριμένο σημείο, χωρίς 

την ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πάροχο. 

- Διαθέσιμος όγκος δεδομένων ανά κάρτα της τάξης των 50 MB ανά μήνα.  

- Σε περίπτωση που μετά από αλλαγή εξοπλισμού σε οποιοδήποτε σημείο ΔΦ1 

δεν επιτευχθεί επικοινωνία, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσφέρει, χωρίς 
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επιπλέον χρέωση, δυνατότητα roaming ή κάποιας άλλης cross-platform 

λύσης, ανάμεσα σε όλα τα εθνικά και διεθνή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα 

οποία είναι διαθέσιμα στο σημείο της εγκατάστασης. Η λύση αυτή, θα πρέπει 

να συμμορφώνεται με όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά του δικτύου στο 

οποίο θα ενταχθεί.   

Οι παραδοχές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσον αφορά τα σημεία ΔΦ1 είναι οι 

ακόλουθες : 

- Η εγκατάσταση των modem και των καρτών SIM γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ. 

- Η επιτήρηση της λειτουργίας γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των συστημάτων 

SCADA. 

- Θα παρασχεθεί πλατφόρμα διαχείρισης των συσκευών των σημείων ΔΦ1 στο 
ΔΕΔΔΗΕ μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η διαχείριση και παρακολούθηση 

του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Η πλατφόρμα θα 
εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί με ευθύνη του αναδόχου και 
συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.   

- Οι πρώτες ενέργειες αποκατάστασης (reset router / sim ) γίνονται από το 

ΔΕΔΔΗΕ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης την οποία θα 

προσφέρει/αναπτύξει ο Ανάδοχος. 

- Η αλλαγή προβληματικού εξοπλισμού γίνεται άμεσα από τα συνεργεία του 

ΔΕΔΔΗΕ από το απόθεμα των ανταλλακτικών που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να αντικαθιστά τον προβληματικό εξοπλισμό εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του αποσταλεί. 

- Η συμβολή του παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας υπεισέρχεται αφότου 

παραμένει το πρόβλημα επικοινωνίας και σχετίζεται με την λειτουργία του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

3.5.6 Πλατφόρμα Διαχείρισης του Δικτύου Συσκευών ΔΦ1 

Στα πλαίσια της παράδοσης των συσκευών των σημείων ΔΦ1, θα παρασχεθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ η πλατφόρμα διαχείρισης του εξοπλισμού. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, 

θα είναι εφικτή η διαχείριση του δικτύου των δρομολογητών, η παρακολούθηση 

των λειτουργιών τους καθώς και η παραγωγή αναφορών σφαλμάτων και ορθής 

λειτουργίας για όλα τα σημεία ΔΦ1. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

- Παροχή γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) για την εύκολη διαχείριση 
του δικτύου 

- Δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης (ενδεικτικά 
read only/read-edit/full access-administrator) 

- Υποστήριξη από Βάση Δεδομένων για αποθήκευση όλων των 
καταγραφών/ενεργειών και προσπέλαση ιστορικού κάθε ΔΦ 

- Δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων και τροποποίησης για κάθε επιμέρους 

στοιχείο του κάθε τηλεχειριζόμενου διακόπτη φορτίου (ενδεικτικά modem, 
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παράμετροι λειτουργίας modem, στάθμη σήματος, προσαρτημένη κάρτα 
SIM, ιστορικό βλαβών/αντικαταστάσεων εξοπλισμού για κάθε σημείο 
τηλεχειριζόμενου διακόπτη φορτίου, κτλ) 

- Δυνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο GIS/αναφορά στίγματος GPS κάθε ΔΦ 
- Καταγραφή ιστορικού για κάθε ΔΦ με λεπτομερή αναφορά σε κάθε 

επιμέρους στοιχείο (serial number) του και ιστορικό 
αντικαταστάσεων/βλαβών/αρχείου επικοινωνιών  

- Δυνατότητα ενημέρωσης για τον όγκο δεδομένων που διακινεί η κάθε 

κάρτα/modem και ελέγχου όγκου δεδομένων 
- Δυνατότητα επέκτασης με εισαγωγή νέων ΔΦ, εξοπλισμού με αναφορά σε 

βασικά στοιχεία κάθε επιμέρους στοιχείου, δυνατότητα τροποποίησης ανά 
ΔΦ και διαγραφής 

- Δυνατότητα επέκτασης του διαχειριστικού περιβάλλοντος με διασύνδεση με 

τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ (πχ Βάσεις 
Δεδομένων) 

- Αυτόματη ενημέρωση μέσω SMS/email του διαχειριστή για βλάβες, 
απώλειες επικοινωνίας κάθε ΔΦ 

- Καταγραφή κάθε ενέργειας όλων των λογαριασμών πρόσβασης στο 

διαχειριστικό 
- Δυνατότητα εύκολης επισκόπησης των ΔΦ που έχουν πρόβλημα (ενδεικτικά 

απώλεια επικοινωνίας, χαμηλή στάθμη σήματος δικτύου κινητής, αστοχία 
υλικού) 

- Καταγραφή ιστορικού ανά ΔΦ (εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή 
στοιχείων εξοπλισμού ανά ΔΦ, ιστορικό βλαβών, κάρτες SIM, κτλ) 

- Αυτοματοποιημένες αναφορές για κατάσταση ΔΦ ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (δυνατότητα ορισμού τους από το διαχειριστικό) 
- Καταγραφή log files επικοινωνίας 

- Προγραμματισμένη αυτόματη ενημέρωση λογισμικού και αλλαγών 
διαμόρφωσης επιλεγμένων συσκευών 

- Δημιουργία templates με λειτουργίες μορφοποίησης ώστε να είναι εφικτή η 

εύκολη εγκατάσταση των συσκευών σε κάθε σημείο, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία ανήκει 

- Ομαδοποίηση συσκευών και διαχείριση αυτών 
- Παρακολούθηση των λειτουργιών του δικτύου 
- Δημιουργία αναφορών για την ορθή λειτουργία του δικτύου 

- Δημιουργία ομάδων διαχειριστών με διαφορετικούς ρόλους και προνόμια 
πρόσβασης. Θα είναι εφικτή η ταυτόχρονη πρόσβαση στην πλατφόρμα από 

περισσότερους του ενός διαχειριστές.  
- Αποθήκευση των configuration files των συσκευών σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για λόγους ασφάλειας και διαθεσιμότητας. 

- Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους δρομολογητές 
- Η πλατφόρμα διαχείρισης των συσκευών ΔΦ1 πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

επεκτασιμότητας ώστε να εντάξει σε διαχείριση και δικτυακές συσκευές 
ίδιου ή άλλου κατασκευαστή δικτυακού εξοπλισμού που εντάσσεται στο 
έργο 
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3.6 Αρχιτεκτονική Υπηρεσίας Ασφάλειας Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

Πέραν της WAN διασύνδεσης, ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει, να περιγράψει 

αναλυτικά και να υλοποιήσει τον τρόπο διασφάλισης της υποδομής του 

εξωτερικού δικτύου και των σημείων παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ. Στο σχεδιασμό 

οφείλει να ενσωματώσει τους κατάλληλους μηχανισμούς διασφάλισης των 

«εξωτερικών» υπηρεσιών σε σχέση με τα εσωτερικά δίκτυα και τον ασφαλή 

διαμοιρασμό υπηρεσιών στους απομακρυσμένους χρήστες και συνεργάτες του. 

Οφείλει επίσης να περιγράψει τις προτεινόμενες ζώνες ασφαλείας, την αντίστοιχη 

πολιτική πρόσβασης αλλά και το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της ανά 

χρήστη/username, ανά συσκευή, ανά κτήριο ή όροφο ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον 

ενδεικτικές λειτουργίες που πρέπει να λάβει υπόψη του και να περιγράψει 

αναλυτικά ο ανάδοχος αφορούν σε υποδομές ελέγχου ασφάλειας της 

διαδικτυακής κίνησης, όπως η προστασία από επιθέσεις τύπου Denial of Service, η 

ανάλυση δεδομένων ασφάλειας σε επίπεδο πακέτων και ο έλεγχος ευπαθειών.  

Ο σχεδιασμός και η μελέτη με την αναλυτική περιγραφή του τρόπου διασφάλισης 

της υποδομής του εξωτερικού δικτύου και των σημείων παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ 

θα υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ προς έγκριση, έλεγχο και πιθανές τροποποιήσεις που 

θα συμφωνηθούν πριν από τη φάση της εφαρμογής και υλοποίησης. 

Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ασφάλειας του δικτύου, των αγαθών και των 

δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ ακολουθεί την πολυστρωματική προσέγγιση. Η υπηρεσία 

ασφάλειας της πρόσβασης από το δημόσιο δίκτυο (internet) στο δίκτυο MPLS 

ΔΕΔΔΗΕ και από το δίκτυο MPLS ΔΕΔΔΗΕ στο δημόσιο δίκτυο (internet) παρέχεται 

από τον ανάδοχο μέσω ανεξάρτητης υποδομής του αναδόχου που θα είναι 

αφιερωμένη αποκλειστικά για χρήση από το ΔΕΔΔΗΕ (εξωτερική περίμετρος). Στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου παρέχεται το πρώτο επίπεδο ασφάλειας για τη 

διακίνηση δεδομένων από και προς το δίκτυο MPLS με αποκλειστικά αφιερωμένο 

εξοπλισμό ασφάλειας που είναι πλήρως διαχειρίσιμος από το ΔΕΔΔΗΕ και πλήρως 

συμμορφούμενος με τις απαιτήσεις της πολιτικής ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ και τους 

πίνακες συμμόρφωσης. Η λύση θα πρέπει να παρέχει κεντρικοποιημένη ενιαία 

πολιτική ασφάλειας χρηστών και δεδομένων, η οποία θα είναι πλήρως διαχειρίσιμη 

από το ΔΕΔΔΗΕ. Σε δεύτερο επίπεδο ασφάλειας καθορίζονται ευαίσθητες 

υποδομές και αγαθά του ΔΕΔΔΗΕ που χρήζουν ειδικής φροντίδας ως προς τον 

έλεγχο δικτυακής πρόσβασης και ασφάλειας όπως είναι το Μηχανογραφικό Κέντρο 

(Μ/Κ) και τα δίκτυα SCADA. 

Στο Μ/Κ του ΔΕΔΔΗΕ η υποδομή ασφάλειας υλοποιείται από ζεύγος υπαρχόντων 

firewall τύπου checkpoint 12200 τα οποία παρέχουν προστασία και ελεγχόμενη 

πρόσβαση του Data Center του ΔΕΔΔΗΕ με πλήρη διαχείριση και ευθύνη του 

ΔΕΔΔΗΕ. Για τον εξοπλισμό ασφάλειας στο Μ/Κ, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υλοποιήσει πολιτικές ασφάλειας και τεχνικές που να επιτρέπουν την πλήρη 
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συμβατότητα των υπαρχόντων firewall τύπου checkpoint 12200 με τον εξοπλισμό 

ασφάλειας που θα αναπτύξει στις εγκαταστάσεις του (εξωτερική περίμετρος).    

Ειδικά για τα οκτώ σημεία κατηγορίας 5Β και 6Β που αποτελούν τα σημεία εισόδου 

από το MPLS δίκτυο στα συστήματα SCADA, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

τον αναγκαίο αριθμό WAN firewall όπως αυτά περιγράφονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης του σχετικού τεύχους, για την προστασία και έλεγχο πρόσβασης 

αυτών των ευαίσθητων υποδομών. Ο εξοπλισμός ασφάλειας στα σημεία 

κατηγορίας 5Β και 6Β θα εγκατασταθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σε σημεία που θα 

υποδειχτούν στον ανάδοχο και θα είναι πλήρως διαχειρίσιμος από το ΔΕΔΔΗΕ. 

Στο τρίτο επίπεδο ασφάλειας υλοποιούνται υπηρεσίες firewall για όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες σημείων εκτός του Μ/Κ και των δικτύων SCADA, που 

συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ και εφαρμόζονται σε 

επίπεδο δρομολογητών σύνδεσης των σημείων με το δίκτυο MPLS. Οι κανόνες 

ασφάλειας στα σημεία αυτά θα καθοριστούν κατά τη φάση της μελέτης 

εφαρμογής από το ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται 

να τους υλοποιήσει σε επίπεδο δρομολογητών καθώς και να εντάξει την 

παρακολούθηση τους στην πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών.  

 

3.7 Μηχανογραφικό Κέντρο (Data Center) 

Οι υποδομές και γενικά τα θέματα που σχετίζονται με το Κεντρικό Μηχανογραφικό 

Κέντρο και τις υπηρεσίες που παρέχει δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

έργου.  

Ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την δημιουργία του δικτύου WAN σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που αναλύονται στo συγκεκριμένο έργο, θα συνδεθεί με το Data 

Center του ΔΕΔΔΗΕ μέσω μεταγωγού (σε διάταξη εφεδρείας) που θα παρασχεθεί 

στο πλαίσιο του έργου. Ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ είναι να παρέχει την κατάλληλη 

υποδομή ώστε να γίνει η διασύνδεση  του  υφιστάμενου μεταγωγού που 

εξυπηρετεί το Data Center με το υπόλοιπο δίκτυο.  

 

3.8 Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site) 

Η παρούσα Διακήρυξη δεν πραγματεύεται τα θέματα που άπτονται του Εφεδρικού 

Μηχανογραφικού Κέντρου. Πρέπει όμως να υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός του Μηχανογραφικού Κέντρου να παρέχει τη 

δυνατότητα διασύνδεσης με το Εφεδρικό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να 

ενταχθεί στο δίκτυο Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο, αυτό θα αντιμετωπισθεί 

στα πλαίσια της Διαχείρισης Αλλαγών Σημείων Παρουσίας της παραγράφου 4.10.  

 

3.9  Μετάπτωση Data Center 
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Η παρούσα Διακήρυξη δεν πραγματεύεται την μετάπτωση του Data Center καθώς 

αυτό θα είναι έτοιμο μέσω άλλο έργου αποκλειστικά για το Data Center. 

 

4 Ανάλυση του Έργου 

4.1 Γενικά 

Το παρόν έργο υλοποίησης της διασύνδεσης των σημείων παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ 

με το μηχανογραφικό κέντρο του οργανισμού βασίζεται στην υλοποίηση ενός IP 

Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network) για αποκλειστική χρήση από 

το ΔΕΔΔΗΕ. Το IP VPN θα πρέπει να υλοποιηθεί με χρήση της τεχνολογίας MPLS 

μέσω του IP/MPLS δικτύου κορμού του παρόχου.  

Η σχεδίαση του δικτύου θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη, ασφαλή και 

αξιόπιστη μέθοδο διασύνδεσης προκειμένου να εξασφαλίζονται τα εξής 

πλεονεκτήματα για το ΔΕΔΔΗΕ: 

 Σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του δικτύου σε σύγκριση με 

την λειτουργία και διαχείριση Ιδιωτικού Δικτύου κορμού που βασίζεται σε 

μισθωμένες γραμμές και ιδιόκτητους κόμβους μεταγωγής. 

 Εύκολη διαχείριση 

 Υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας 

 Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία  

 Μικρές απαιτήσεις χρόνου εγκατάστασης σε οποιοδήποτε σημείο 

γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου 

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στο ΔΕΔΔΗΕ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα 

υλοποίησης με άμεση εγκατάσταση του εξοπλισμού και διασύνδεση μέσω των 

τηλεπικοινωνιακών γραμμών.  

 

4.2 Wide Area Network 

Το δίκτυο θα πρέπει να πληροί τις αρχές ιεραρχικής σχεδίασης δικτύων και της 

τοπολογίας MPLS VPN. Σύμφωνα με αυτές τις πρακτικές διακρίνονται δύο επίπεδα, 

το επίπεδο κορμού και επίπεδο πρόσβασης και τα οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά:  

 

Επίπεδο κορμού 

Το επίπεδο κορμού είναι το IP/MPLS δίκτυο του παρόχου. Στο επίπεδο αυτό το 

MPLS δίκτυο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 

Multi-Protocol Label Switching (MPLS), να παρέχει τεχνολογικά εξελιγμένες 

IP/VPN υπηρεσίες με εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας και διαθεσιμότητας.  

Η τεχνολογία στο επίπεδο κορμού θα πρέπει να εξυπηρετεί με τον βέλτιστο τρόπο 

τόσο τις άμεσες ανάγκες διασύνδεσης των σημείων του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και τις 

μελλοντικές ανάγκες επικοινωνίας. 
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Οι κόμβοι του δικτύου κορμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη δρομολόγηση της 

πληροφορίας με πολλαπλές εναλλακτικές οδεύσεις από και προς όλα τα σημεία 

παρουσίας του δικτύου. 

Το δίκτυο κορμού θα πρέπει να δίνει ευελιξία στο δίκτυο τόσο στην αρχική 

υλοποίηση όσο και σε μελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις παρέχοντας την 

δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας όλων των σημείων μεταξύ τους χωρίς να 

υπάρχουν προκαθορισμένα λογικά κανάλια.  

Επίσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα υποστήριξης μελλοντικών εφαρμογών που 

απαιτούν την ανταλλαγή δεδομένων με ειδικά χαρακτηριστικά  (όπως IP 

τηλεφωνία, video, κλπ.) καθώς και σταδιακή υλοποίηση ή επέκταση του δικτύου.  

Θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων, οι οποίες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν αδιαφανώς για το δίκτυο πρόσβασης του ΔΕΔΔΗΕ 

και να μην απαιτείται ανασχεδιασμός αυτού. 

 

Επίπεδο πρόσβασης 

Στο επίπεδο πρόσβασης του IP/MPLS δικτύου ανήκουν τα περιφερειακά σημεία 

που συνδέονται στο IP/MPLS και το Μηχανογραφικό Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ. Τα 

σημεία αυτά θα πρέπει να συνδέονται στο πλησιέστερο σημείο παρουσίας του 

δικτύου του παρόχου μέσω της κύριας σύνδεσης (Primary Link) και όταν δεν είναι 

διαθέσιμη η κύρια σύνδεση μέσω της εφεδρικής σύνδεσης (Backup Link) για τα 

σημεία στα οποία προβλέπεται. 

Το δίκτυο κορμού θα πρέπει να αναλάβει τη δρομολόγηση της πληροφορίας μέσα 

στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για το ΔΕΔΔΗΕ, 

παρέχοντας επικοινωνία από όλα-προς-όλα τα σημεία παρουσίας. 

Παράλληλα, ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει το MPLS δίκτυο με τέτοιο τρόπο 

ώστε όλες οι πληροφορίες που διακινούνται εντός αυτού να είναι 

κρυπτογραφημένες. Τα κλειδιά της κρυπτογράφησης/ πιστοποιητικά θα 

διαμοιράζονται κεντρικά από υποδομές που θα φιλοξενούνται στο Μηχανογραφικό 

Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ. Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και τα πιστοποιητικά 

οφείλουν να είναι ισχυρά και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας. Σε 

επίπεδο δοκιμών, κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι θα κληθούν να αποδείξουν τη συμμόρφωση με την 

παραπάνω απαίτηση κρυπτογράφησης των διακινούμενων δεδομένων. 

Στα πλαίσια διασφάλισης του MPLS δικτύου ο ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει 

και επιπλέον μηχανισμούς προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η προστασία από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ο έλεγχος ευπαθειών των συσκευών-μελών του WAN 

όπως τα διαθέσιμα Patches και η παραμετροποίηση της πολιτικής ασφάλειας των 

δρομολογητών.  

Στα βασικά χαρακτηριστικά της σχεδίασης που θα πρέπει να πληρούνται 

περιλαμβάνονται τα εξής: 
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 Να υποστηρίζεται η κρυπτογράφηση Unicast και Multicast IP κίνησης δίχως την 
δημιουργία επιπλέον καναλιών (Tunneless VPN), ώστε να υποστηρίζεται IPSEC 
VPN μεταξύ φορέων του ΔΕΔΔΗΕ (any-to-any) 

 Η κρυπτογράφηση IPSec να γίνεται στο ίδιο το IP πακέτο (content encryption 
– same packet header) ώστε να υποστηρίζεται εγγενώς η υποδομή MPLS για 

any-any επικοινωνία, δίχως την απαίτηση κάποιου συγκεντρωτή VPN 
(τεχνολογία Hub & Spoke) 

 Η σχεδίαση να βασίζεται στο IETF πρότυπο - GDOI RFC 3547 

 Να υποστηρίζεται το BGP routing ως έχει  ώστε να μη υπάρχει η ανάγκη 
δημιουργίας επιπλέον iinterface με δικό του routing-overlay δίκτυο. 

 Να μην χρειάζεται διπλή διευθυνσιοδότηση (IP WAN & IP overlay IPSec 
Tunnel), προκειμένου να μη δημιουργούνται επιβαρύνσεις στη διαχείριση με 
την δημιουργία  επιπλέον πινάκων δρομολόγησης.  

 Να υποστηρίζεται εγγενώς το QoS (για βελτιστοποίηση της απόδοσης του 
δικτύου -  εφαρμογές, VoIP, video traffic) ώστε να μην απαιτείται διπλή 

διαχείριση των πολιτικών QoS (για την φυσική σύνδεση και την λογική- IPSec 
σύνδεση) 

 Να υποστηρίζεται εγγενώς κίνηση Multicast χωρίς να απαιτείται η δυναμική 

δημιουργία tunnel per destination που επιβαρύνει  τις συσκευές ασφάλειας  
 Να ακολουθούνται τεχνικές που θα βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του 

overhead στην κίνηση δεδομένων ώστε να υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση 
του διαθέσιμου εύρους ζώνης 

 Η σχεδίαση να περιλαμβάνει τεχνικές που διευκολύνουν την  διαχείριση της 
υπηρεσίας VPN και την κλιμάκωση της υπηρεσίας με δυνατότητα 
προσδιορισμού ομάδων τερματικών σημείων.  

 Η σχεδίαση να βασίζεται σε αρχές ομοιογένειας εξοπλισμού των μονάδων 
δρομολόγησης,  για τη βέλτιστη διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη του 

δικτύου. 
 Η πιστοποίηση των δρομολογητών-μελών του MPLS θα πρέπει να γίνεται μέσω 

Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού/ Public Key Infrastructure (PKI). Η PKI υποδομή 

θα είναι υπεύθυνη για την εγγραφή των δρομολογητών στο «έμπιστο δίκτυο» 
ενώ θα είναι αυτή που θα εμπεριέχει και τη λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών 

(Certificate Revocation List). 
 Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση της PKI υποδομής θα συμφωνηθεί με το 

ΔΕΔΔΗΕ και τον ανάδοχο και θα ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο. Υπεύθυνος 

για τα κλειδιά πιστοποίησης θα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την πολιτική 
ασφάλειας της εταιρείας 

 Οι δρομολογητές που θα χρησιμοποιηθούν στις κατηγορίες Μηχανογραφικό 
Κέντρο και Πολύ Μεγάλα Σημεία της κατηγορίας 6Α καθώς και της κατηγορίας 
5Β και 6Β θα πρέπει να είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και εφεδρείας. 

 Για κάθε περιφερειακό σημείο ο Ανάδοχος θα πρέπει ανεξάρτητα από τις 

υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά να προσφέρει μόνο μία συσκευή (CPE). 

 Τα σημεία που ανήκουν στις κατηγορίες ΥΣ1 και ΔΦ1, όπως αναφέρονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ 3, δεν θα έχουν απαίτηση επικοινωνίας any to any αλλά μόνο με τα 

αντίστοιχα κεντρικά σημεία του δικτύου στο οποίο ανήκουν. Επίσης στα δίκτυα 
στα οποία συμμετέχουν τα σημεία με SCADA συστήματα, θα πρέπει να 
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παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής κρυπτογράφησης με μηχανισμό IPsec 
tunneling από τα κεντρικά προς τα απομακρυσμένα σημεία με βάση τα 
πρότυπα DES / 3DES.  

Οι δρομολογητές θα πρέπει να υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

O Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για όλες τις εξωτερικές 

συνδέσεις και εφαρμογές του ΔΕΔΔΗΕ ύστερα από υποβολή σχεδίου και έγκριση 

του από το ΔΕΔΔΗΕ. Το σχέδιο και η υλοποίηση των υπηρεσιών ασφάλειας 

υπόκειται σε τροποποιήσεις και αλλαγές από τη μεριά του ΔΕΔΔΗΕ με την 

ενσωμάτωση επιπλέον χαρακτηριστικών που επαυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας 

και τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει σε εύλογο διάστημα. 

Στο Μηχανογραφικό Κέντρο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει υποδομή η οποία αποτελείται 

από δύο Data Center Firewalls Check Point Next 12200. Στα 

συγκεκριμένα  firewalls έχει γίνει παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες  και 

τις πολιτικές ασφάλειας της επιχείρησης.  

Για το σύνολο των χρηστών στα περιφερειακά σημεία παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει λύση για τη προστασία της πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο που θα υποστηρίζει κατά ελάχιστον τις λειτουργίες Ανίχνευσης 

Εισβολών/ IPS, URL filtering, Application Control και προστασία από Malware. Η 

προσφερόμενη λύση θα παρέχεται από τον υποψήφιο ανάδοχο μέσω ανεξάρτητης 

υποδομής του αναδόχου που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά για χρήση από το 

ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε κάθε σημείο σε περίπτωση απώλειας 

του Μηχανογραφικού Κέντρου δεν θα επηρεάζεται η υπηρεσία ασφαλούς 

πρόσβασης στο Internet του σημείου. Η υπηρεσία αυτή θα ελέγχεται και 

διαχειρίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του αναδόχου  να παρέχει ολοκληρωμένη 

ενημέρωση και παραμετροποίηση με βάση τις πιο ανανεωμένες εκδόσεις 

λογισμικών και τεχνικών ασφάλειας. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την 

επικοινωνία με το ΔΕΔΔΗΕ ως προς τα θέματα ασφάλειας και ενημέρωσης των 

υποδομών-εξοπλισμού και εφαρμογής τεχνικών ασφάλειας και με σύμφωνη 

γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να παραμετροποιεί και παρεμβαίνει για ρυθμίσεις 

αφού πρώτα έχει διασφαλιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και η καταγραφή 

των ενεργειών σε επίπεδο log files.  

Στα Κεντρικά Σημεία των Δικτύων SCADA (5Β και 6Β),  ο Ανάδοχος οφείλει 

να εγκαταστήσει ζεύγος εξειδικευμένων συσκευών ασφαλείας σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες IPS/IDS, AMP για την προστασία 

των σημείων των δικτύων από εισβολές, κακόβουλο λογισμικό και ευπάθειες του 

δικτύου SCADA. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πλήρους διαχείρισης 

από το ΔΕΔΔΗΕ με παροχή managed service των παραπάνω συσκευών μέσω 

ενιαίας κονσόλας διαχείρισης που θα παρέχεται από τον Ανάδοχο στο ΔΕΔΔΗΕ.  
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Για το σύνολο της υποδομής που σχεδιάζει ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει 

λεπτομερώς τους μηχανισμούς πιστοποίησης χρηστών αλλά και δικτυακών 

συσκευών. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

κεντρικής διαχείρισης ταυτοτήτων χρηστών (per username) το οποίο θα είναι σε 

θέση δυναμικά να καθορίζει πολιτικές πρόσβασης ανά χρήστη, ανά σημείο εισόδου 

του, ανά δικτυακό εξοπλισμό κλπ.  Μέσω αυτού θα πρέπει να καθορίζει και να 

ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών και τις πολιτικές τους ανάλογα με το προφίλ 

του, τη συσκευή διασύνδεσής του, την ώρα/ μέρα, το κτίριο στο οποίο προσπαθεί 

να συνδεθεί κ.α.  

Παράλληλα, το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ελέγχου πρόσβασης οφείλει να 

παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο, τις συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο. Με τον 

τρόπο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι σε θέση να αποφύγει περιστατικά μη 

προβλεπόμενης χρήσης του δικτύου όπως σύνδεση ενός ξεχωριστού ADSL 

δρομολογητή στα απομακρυσμένα και μη ελεγχόμενα σημεία παρουσίας του. 

Το ίδιο σύστημα θα είναι υπεύθυνο και για την πρόσβαση των ασύρματων 

χρηστών όπως αυτοί περιγράφονται στις κάτωθι παραγράφους ενώ θα παραδίδει 

τις αντίστοιχες αναφορές στο ΔΕΔΔΗΕ προς έλεγχο και πιθανές βελτιστοποιήσεις. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα κεντρικής διαχείρισης (Network Access Control – 

NAC) σε συνδυασμό με σύστημα διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας για την 

πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους θα υλοποιηθεί και εγκατασταθεί στο ΔΕΔΔΗΕ με 

ευθύνη του αναδόχου που θα αναλάβει την παραμετροποίηση και την εκπαίδευση 

των μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ στη λειτουργία του και θα είναι στην πλήρη 

διαχειριστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ μετά την παράδοση και παραλαβή του. 

Οι συσκευές που απαιτείται να προσφερθούν για την υποστήριξη των παραπάνω, 

θα πρέπει να υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως 

προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

4.3 Local Area Network (LAN) 

Στο πλαίσιο του έργου σε όλα τα σημεία του «Βασικού Κορμού» θα 

εγκατασταθούν δικτυακές υποδομές κατάλληλες να καλύψουν το σύνολο των 

αναγκών δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο (LAN) και την πλήρη μετάπτωση από τις 

υποδομές της ΔΕΗ που εξυπηρετούν έως σήμερα τις ανάγκες δικτύωσης. Η 

μετάπτωση θα γίνει με τρόπο ώστε η οι χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ να ενταχθούν σε 

ανεξάρτητο δίκτυο πλήρως απομονωμένο από το δίκτυο της ΔΕΗ. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο ώστε να διασφαλίζεται ότι στο νέο 

δίκτυο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση χρήστες που δεν ανήκουν στον 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Η δικτυακή υποδομή θα πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον στο πρωτόκολλο Fast 

Ethernet, που υποστηρίζει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων σε ρυθμό 10/100 
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Mbps. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει  υψηλούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων 

σε επίπεδο πρόσβασης χρηστών. 

Σε φυσικό επίπεδο η σύνδεση των θέσεων εργασίας με τους μεταγωγούς θα 

πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης 

χαλκού με δυνατότητα μεταγωγής σε ρυθμούς έως 100 Mbps τεχνολογία και 

Gigabit Ethernet χαλκού στο κατακόρυφο δίκτυο – κάθετη καλωδίωση. Η φυσική 

διασύνδεση των σταθμών εργασίας με του μεταγωγούς καθώς και των μεταγωγών 

μεταξύ τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ.  

Το σύνολο των χρηστών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε περίπου 5500. 

Μια προσεγγιστική εικόνα της κατανομής αυτών ανά σημείο παρουσίας δίνεται 

στον πίνακα 4. Ενώ το σύνολο των χρηστών ανά κατηγορία σημείου δίνεται με 

σχετική ακρίβεια, οι όροφοι και η κατανομή των χρηστών ανά όροφο έχουν 

εξαχθεί ως μέσος όρος. Επίσης η έκταση των ορόφων είναι κατ’ εκτίμηση και 

ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από κτίριο σε κτίριο οι οποίες όμως θα είναι 

μικρής κλίμακας. Το πλήθος των σημείων ανά κατηγορία που αναγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα αποτυπώνει τις τρέχουσες ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ και μπορεί να 

μεταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

Οι μεταγωγοί θα είναι επιπέδου 2 (Layer 2 switches) με θύρες 10/100 Mbps για 

την πρόσβαση των χρηστών και 1 Gbps για την σύνδεση των μεταγωγών μεταξύ 

τους –στα κτήρια όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός μεταγωγού.  

Σε κάθε όροφο θα πρέπει να υπάρχει μεταγωγός που θα παρέχει 24 θύρες κατ’ 

ελάχιστο (Εκτός από τα γραφεία των κατηγοριών 1Α/1Β και 2Α/2Β που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και μεταγωγός 12 θυρών). Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

απαιτούμενων θυρών στον όροφο είναι μεγαλύτερος θα πρέπει να διατίθενται 48 

θύρες. 

Σε κτήρια όπου οι όροφοι είναι περισσότεροι των τριών (3) θα πρέπει να υπάρχει 

ένας μεταγωγός σε ρόλο συγκέντρωσης (Aggregation). Ο μεταγωγός 

συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 7 θύρες Gigabit Ethernet και να 

υποστηρίζει λειτουργίες Layer 3. 

Οι μεταγωγοί ορόφων με τον μεταγωγό συγκέντρωσης θα συνδέονται μέσω 

Gigabit Ethernet. 

Το Μηχανογραφικό Κέντρο αν και στεγάζεται στο κτήριο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή δικτυακή οντότητα.  Οι 

χρήστες του κτηρίου (που αναφέρεται ως Κτήριο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) θα ακολουθήσουν τους κανόνες πρόσβασης μέσω μεταγωγών 

ορόφων και θα συγκεντρώνονται στον μεταγωγό που εξυπηρετεί τις ανάγκες 

διασύνδεσης του Μηχανογραφικού Κέντρου. 
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Πίνακας 4 Κατανομή χρηστών ΔΕΔΔΗΕ ανά κατηγορία κτηρίων και ορόφων 

Α

/

Α 

Κατηγορία 

Σημείου   
Πλήθος  

Αριθμός 

Ορόφων 

Κτηρίου 

Αριθμός 

Χρηστών 

Εκτίμηση  

χρηστών/

site  

Εκτίμηση 

Χρηστών/

Όροφο 

Εκτίμηση 

Διαστάσεων 

Ορόφου 

(σε m2) 

1 

Κατηγορία 

1Α/1Β 
41 1 200 5-6 5-6 40 

Υποπρακτορείο-

Αποθήκη 

2 

Κατηγορία 

2Α/2Β 

77 1 600 7-8 7-8 80 Πρακτορείο 

Μεγάλες 

Αποθήκες 

3 

Κατηγορία 

3Α/3Β 

17 2 400 23-24 12-15 120 Μεγάλο 

Πρακτορείο-

Περιοχή 

4 

Κατηγορία 

4Α/4Β 45 3 2000 42-45 12-15 250 

Μεγάλη Περιοχή 

5 

Κατηγορία 

5Α/5Β 

15 4 1300 90-95 22-29 250 Περιφέρεια-

Κεντρικές 

Υπηρεσίες 

6 

Κατηγορία 

6Α/6Β  
5 6 850 170 30-35 250 

Κεντρικές 

Υπηρεσίες 

7 

Κατηγορία 7  

Μηχανογραφικό 

Κέντρο – Κτήριο 

Πληροφορικής 

Τηλεπικοινωνιών 

1 7 150 150 15-25 400 

  

    201   5500       

 

Για την υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του Μηχανογραφικού Κέντρου θα 

πρέπει να τοποθετηθούν μεταγωγοί σε διάταξη στοίβας (stacking) μέσω ειδικών 

θυρών και όχι των θυρών πρόσβασης ή των uplinks υψηλής διαθεσιμότητας 

δημιουργώντας μια λογική ενότητα η οποία θα είναι ενιαία διαχειρίσιμη και θα 

διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης. Επιπλέον θα πρέπει να 

υποστηρίζουν στατική και δυναμική δρομολόγηση IP βάση πρωτοκόλλων RIP, 

OSPF & BGP κατ ελάχιστο.  



 

 

 

 

Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                   Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ 

  

07 - Τεχνικές Προδιαγραφές                                                    

 

     35/68 

Η ακριβής κατανομή του προσφερόμενου  εξοπλισμού θα γίνει ύστερα από 

σχετική μελέτη του αναδόχου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των 

μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ και θα υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ για έγκριση και πιθανές 

αλλαγές και τροποποιήσεις.  

Η πρόσβαση των χρηστών LAN των ορόφων, κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ σε δικτυακούς 

πόρους γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο μέσα από σύστημα NAC που θα προσφέρει 

και εγκαταστήσει ο ανάδοχος, με δυνατότητες profiling, posturing τόσο για 

ενσύρματους όσο και για ασύρματους χρήστες. Το σύστημα αυτό θα ελέγχει το 

σύνολο των χρηστών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την πλήρη διαχειριστική ευθύνη για τα LAN 

της εταιρείας και ο ανάδοχος έχει μόνο δικαίωμα συλλογής στοιχείων μέσω 

λειτουργίας SNMP-read από τον εξοπλισμό LAN ώστε να ελέγχεται η 

λειτουργικότητα του. Η πρόσβαση του αναδόχου στο διαχειριστικό σύστημα του 

εξοπλισμού LAN του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι επιτρεπτή και μπορεί να γίνει μόνο στις 

περιπτώσεις σημαντικών σφαλμάτων του εξοπλισμού ή ζημιών που απαιτούν την 

πρόσβαση για έλεγχο κατάστασης. Η έγκριση της πρόσβασης του αναδόχου στο 

διαχειριστικό σύστημα του εξοπλισμού LAN γίνεται κατόπιν αιτήματος του 

αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ και με διασφάλιση από τη μεριά του ΔΕΔΔΗΕ του 

επιπέδου δικαιωμάτων του αναδόχου και με πλήρη καταγραφή ενεργειών σε 

επίπεδο log file.   

Οι προτεινόμενοί μεταγωγοί (Switches) θα πρέπει να υποστηρίζουν το σύνολο των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. 

 

4.4 Wireless LAN 

Στα πλαίσια των αναγκών για ασύρματη πρόσβαση των χρηστών, θα υλοποιηθεί 

μια σύγχρονη υποδομή ασύρματης πρόσβασης που θα βασίζεται στα πλέον 

σύγχρονα πρότυπα τεχνολογίας WiFi. Η ασύρματη υποδομή θα υλοποιηθεί σε 

συγκεκριμένα κτήρια και θα παρέχει ασύρματη πρόσβαση στους χρήστες για 

προεπιλεγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές (π.χ. Internet πρόσβαση).  

Οι κατηγορίες των χρηστών που θα χρησιμοποιούν την ασύρματη υποδομή είναι 

τρεις: 

 Εσωτερικοί χρήστες (υπάλληλοι) οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες και εφαρμογές που θα ορίζει η πολιτική του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εν λόγω 
χρήστες μπορεί να συνδέονται είτε μέσω εταιρικών είτε μέσω προσωπικών 
τους συσκευών και πάντα ανάλογα με το καθορισμένο προφίλ του χρήστη 

 Επισκέπτες των χώρων του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι θα αποκτούν πρόσβαση προς 
το Internet μέσω της ασύρματης υποδομής, με συγκεκριμένους 

περιορισμούς στην χρονική διάρκεια, σε Bandwidth και σε επίπεδο 
ασφάλειας 
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 Εξωτερικοί συνεργάτες που απαιτούν συγκεκριμένη αλλά και εγκεκριμένη 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ 

Η ασύρματη υποδομή που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να διακρίνεται για τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Αξιοπιστία του εξοπλισμού 
 Υψηλή απόδοση του δικτύου 
 Υψηλή ασφάλεια στην πρόσβαση των χρηστών μέσω ισχυρών και 

αυτοματοποιημένων μηχανισμών πιστοποίησης 
 Ευελιξία και επεκτασιμότητα σε νέα κτίρια και χώρους 

 Κεντρική διαχείριση της υποδομής και ευελιξία στην αλλαγή των 
λειτουργιών και των παραμέτρων του συστήματος με βάση τις επιταγές του 
ΔΕΔΔΗΕ 

Η ασύρματη υποδομή θα υλοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες σημείων του ΔΕΔΔΗΕ: 

 Στην Κατηγορία 5Α/5Β  (Περιφέρειες – Κεντρικές Υπηρεσίες) 
 Στην Κατηγορία 6Α/6Β  (Κεντρικές Υπηρεσίες) 

 Στην Κατηγορία 7Α (Μηχανογραφικό Κέντρο – Κτήριο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) 

Ο πίνακας 5 παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των κτηρίων ανά 

κατηγορία, το πλήθος των ορόφων ανά κτήριο, το εκτιμώμενο μέγεθος κάθε 

ορόφου σε m2, καθώς και το εκτιμώμενο πλήθος χρηστών της ασύρματης 

υποδομής ανά όροφο. 

Η ασύρματη υποδομή που θα υλοποιηθεί στους χώρους που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τους χώρους αυτούς και να 

παρέχει αδιάλειπτη, υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους χρήστες. Η 

διαστασιολόγηση της υποδομής θα πρέπει να γίνει κατάλληλα ώστε το δίκτυο 

WLAN να καλύπτει όλους τους ορόφους του κάθε κτηρίου καθώς και τον αριθμό 

των ασύρματων χρηστών του κτιρίου. Η κατασκευή των χώρων χαρακτηρίζεται 

ως μεικτή και περιλαμβάνει τοιχώματα από τσιμέντο, τούβλο και ψευδο-

τοιχώματα. Κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη στους χώρους από τον ανάδοχο για να 

εξακριβωθούν οι ακριβείς ανάγκες του χώρου σε ασύρματες συσκευές Access 

Points. 

Η μελέτη για την αρχιτεκτονική του ασύρματου δικτύου πρόσβασης, η επιλογή και 

το πλήθος του κατάλληλου εξοπλισμού και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

του θα γίνει σε συνεργασία του αναδόχου με τους μηχανικούς του ΔΕΔΔΗΕ και 

ύστερα από έγκριση και σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ. Οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις και αλλαγές που επισημανθούν από το ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να 

ενσωματωθούν και υλοποιηθούν στη φάση της μελέτης και στη φάση της 

εφαρμογής μελέτης. 
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Πίνακας 5 Εκτίμηση πλήθους χρηστών ασύρματης πρόσβασης ανά κατηγορία κτηρίων 

ΔΕΔΔΗΕ 

Α

/

Α 

Κατηγορία 

Σημείου   
Πλήθος  

WiFi 

Guest 

Access 

Αριθμός 

Ορόφων 

Κτηρίου 

Αριθμός 

Χρηστών 

Εκτίμηση  

χρηστών/

site 

Εκτίμηση 

Χρηστών/

Όροφο 

Εκτίμηση 

Διαστάσεων 

Ορόφου (σε 

m2) 

1 

Κατηγορία 

 5Α, 5Β 

14 ΝΑΙ 4 1300 86-87 22-29 250 Περιφέρεια - 

Κεντρικές 

Υπηρεσίες 

2 

Κατηγορία  

6Α, 6Β 
5 NAI 6 850 170 30-35 250 

Κεντρικές 

Υπηρεσίες 

3 

Κατηγορία 7Α 

Μηχανογραφικό 

Κέντρο  

– Κτήριο 

Πληροφορικής 

Τηλεπικοινωνιών 

  

1 NAI 7 150 150 15-25 400 

 

Δυο βασικές απαιτήσεις για την ασύρματη κάλυψη των κτηρίων είναι η υψηλή 

διαθεσιμότητα και η επεκτασιμότητα. Κάθε όροφος θα πρέπει να καλύπτεται από 

τον αναγκαίο αριθμό συσκευών Access Points (τουλάχιστον 2) που να παράσχει 

πλήρη κάλυψη και επαρκή χωρητικότητα, για λόγους διαθεσιμότητας και 

εφεδρείας, υψηλής απόδοσης προς τους χρήστες και διαμοιρασμού του φορτίου 

των χρηστών σε περισσότερες από μια συσκευές. Επιπλέον, η υποδομή θα πρέπει 

να είναι έτοιμη να καλύψει αύξηση 20% των ασύρματων χρηστών σε άμεσο 

χρονικό διάστημα.  

Η αρχιτεκτονική που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να βασίζεται στα πλέον σύγχρονα 

πρότυπα ασύρματης δικτύωσης. Στα βασικά χαρακτηριστικά της υποδομής 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Η ασύρματη δικτύωση θα βασίζεται στο πλέον σύγχρονο πρότυπο 802.11n 
(ΜΙΜΟ 3x3) ώστε να παρέχει τουλάχιστον 300Mbps εύρους ζώνης προς 

τους χρήστες. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υποστηρίζονται επίσης τα 
παλαιότερα πρότυπα δικτύωσης 802.11a/b/g ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

χρήσης του δικτύου και από τους χρήστες με παλαιότερης τεχνολογίας 
συσκευές. 

 Η τοπολογία του ασύρματου δικτύου θα παρέχει κεντρική διαχείριση του 

δικτύου ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση του δικτύου σε πραγματικό 
χρόνο σε περιοδικούς ελέγχους που θα πραγματοποιούνται, να είναι εφικτή 

η άμεση ανίχνευση πιθανών βλαβών σε επιμέρους μέρη του ασύρματου 
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δικτύου καθώς και η άμεση αλλαγή των παραμέτρων του συνόλου των 
συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης. 

 Δεν θα υπάρχει μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of failure) του 

ασύρματου δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο σημείο του δικτύου, 
το υπόλοιπο δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ανεπηρέαστα και 

χωρίς διακοπές για τους υπόλοιπους χρήστες.  
 Η υποδομή θα πρέπει να είναι εφικτό να επεκταθεί σε νέους χώρους – 

κτήρια που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. 

 Το ασύρματο δίκτυο θα πρέπει να λειτουργεί και στις δυο ζώνες 
συχνοτήτων WiFi ταυτόχρονα (2.4GHz και 5.4GHz) και να παρέχει 

δυνατότητα διαμοιρασμού του φορτίου των χρηστών στα δυο ανεξάρτητα 
radios αυτών των συχνοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται 
βέλτιστη απόδοση και διπλάσιος ρυθμός μετάδοσης στους χρήστες, ενώ 

παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χρήσης της συχνότητας των 5.4GHz για 
την υπηρεσία της ασύρματης τηλεφωνίας (Voice over WiFi) στο μέλλον. 

 Οι συσκευές των Access Points θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες 
κατάλληλα για χώρους γραφείων και να παρέχουν διακριτικότητα στην 
εγκατάστασή τους. Για το λόγο αυτό είναι εφικτό να χρησιμοποιούν είτε 

ενσωματωμένες κεραίες, είτε εξωτερικές κεραίες κατάλληλες για 
εγκατάσταση σε χώρο γραφείων. Δεν είναι αποδεκτές κεραίες μορφής 

διπόλου-μαστιγίου που να είναι ορατές στην εγκατάσταση. Η τοποθέτηση 
των συσκευών θα γίνει σε σημεία που παρέχουν την μέγιστη εφικτή 

διακριτικότητα και σε ελάχιστη ορατότητα από τους υπαλλήλους του 
χώρου, χωρίς να επηρεάζεται όμως η απόδοση του δικτύου. 

 Η τροφοδοσία των συσκευών των Access Points θα πρέπει να γίνεται με τη 

χρήση τεχνολογίας POE (Power over Ethernet) ώστε να χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα καλωδίωση UTP στο χώρο.  

 Η διασύνδεση των Access Points στο ενσύρματο δίκτυο θα πρέπει να 
γίνεται μέσω θυρών 10/100BaseT ή θυρών Gigabit Ethernet. 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει RF 

παρεμβολές, να αναγνωρίζει την πηγή τους και τη θέση της πηγής και να 
αντιμετωπίζει τις παρεμβολές αποτελεσματικά. Με τον τρόπο αυτό θα 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η απόδοση του ασύρματου δικτύου 
καθώς θα αυξάνεται ο σηματοθορυβικός λόγος αυτού (SNR). Οι 
παρεμβολές που θα ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται από την ασύρματη 

υποδομή μπορεί να είναι είτε γειτονικά ασύρματα δίκτυα που δημιουργούν 
παρεμβολές (WiFi Interference) είτε άλλες συσκευές που λειτουργούν στην 

ίδια συχνότητα, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα τύπου 
DECT, ασύρματοι ανιχνευτές και κάμερες κ.α., και παρεμβάλλουν (Non WiFi 
Interference). 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς ανίχνευσης 
και αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων από εξωτερικά Access Points 

(rogue access points detection). 
 Σε επίπεδο ασφάλειας, η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει 

πληθώρα μηχανισμών κρυπτογράφησης της κίνησης, πιστοποίησης των 
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χρηστών και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζονται τα 
πρωτόκολλα: 

o WPA/WPA2 PSK 

o WPA/WPA2 Enterprise 
o 802.1x 

o EAP 
o AES 
o RADIUS Authentication, Authorization, Accounting 

o Web Authentication/ Self-Signed Portal 
 Η μετάδοση των πληροφοριών μεταξύ των Access Points και της κεντρικής 

υποδομής διαχείρισης και ελέγχου θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη με 
αναγνωρισμένο μηχανισμό, για να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια στα 
δεδομένα ελέγχου του δικτύου. 

 Η πιστοποίηση των χρηστών-επισκεπτών (Guest users) στο ασύρματο 
δίκτυο θα γίνεται με τη χρήση μηχανισμού Captive Portal, τον οποίο θα 

πρέπει να υποστηρίζει η ασύρματη υποδομή. Η σελίδα την οποία θα 
υποχρεώνονται να προσπελαύνουν οι χρήστες προκειμένου να συνδεθούν 
στο WLAN θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιηθεί και να 

σχεδιαστεί κατά τις επιταγές του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Η ασύρματη υποδομή θα υποστηρίζει την φραγή εφαρμογών τύπου Peer to 

Peer που είναι σε θέση να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δικτύου 
και την ποιότητα υπηρεσίας των χρηστών. 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες σε πληθώρα εφαρμογών που είναι ευαίσθητες στην 
καθυστέρηση, όπως είναι εφαρμογές Video και VoIP. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να φέρει μηχανισμούς αναγνώρισης και προτεραιοποίησης της 
κίνησης των δεδομένων, ώστε να αναγνωρίζονται οι ευαίσθητες εφαρμογές 

και να λαμβάνουν την υψηλότερη προτεραιότητα. 
 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει την προτεραιοποίηση της 

κίνησης σε τουλάχιστον 4 διαφορετικά επίπεδα QoS, ενώ θα πρέπει να 

υποστηρίζεται και το πρωτόκολλο WMM (WiFi Multimedia) για την παροχή 
ποιότητας υπηρεσίας σε υπηρεσίες VoIP και Video. 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει την κινητικότητα των 
χρηστών (mobility) στα κτίρια που θα έχουν ασύρματη κάλυψη. Αυτό 
συνεπάγεται ότι ο ασύρματος χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το 

ασύρματο δίκτυο σε οποιοδήποτε από τα κτίρια με WLAN υποδομή, με τον 
ίδιο τρόπο σύνδεσης και πιστοποίησης. Η διαδικασία σύνδεσης του χρήστη 

στο ασύρματο δίκτυο θα είναι κοινή για όλα τα κτίρια με κατάλληλη 
υποδομή. 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή 

(roaming) του χρήστη καθώς αυτός κινείται στον όροφο ή στο κτήριο. 
 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς δυναμικής και 

αυτόματης διαμόρφωσης των παραμέτρων εκπομπής και λειτουργίας των 
Access Points ώστε να αντιμετωπίζονται αυτόματα πιθανά προβλήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζεται μηχανισμός που να ανιχνεύει αν 

ένα Access Point έχει βλάβη και έχει δημιουργηθεί «τρύπα» κάλυψης στο 
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χώρο, και να αυξάνει αυτόματα την ισχύ εκπομπής των γειτονικών Access 
Points, ώστε να καλυφθεί η «τρύπα» μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης. 
Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζεται μηχανισμός που να ελέγχει τα κανάλια 

λειτουργίας στις μπάντες συχνοτήτων 2.4GHz και 5.4GHz, και να αναθέτει 
δυναμικά στα Access Points τα κανάλια με τις μικρότερες παρεμβολές. 

 Η ασύρματη υποδομή θα είναι σε θέση να υποστηρίξει χρήστες IPv6. 
 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει χρήστες που θα 

χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές τους συσκευές, οι οποίες θα ανήκουν σε 

προκαθορισμένη λίστα επιτρεπτών και συμβατών συσκευών και θα φέρουν 
λογισμικά iOS και Android. Ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τον τρόπο 

ασφαλούς και αυτοματοποιημένης απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης στους 
συγκεκριμένους χρήστες 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς 

παρακολούθησης και διαχείρισης της κίνησης δεδομένων με κριτήριο την 
εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτό 

να γίνει φραγή συγκεκριμένων εφαρμογών που δεν πρέπει να 
προσπελαύνουν οι χρήστες. 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς διαχείρισης 

μέσω προτύπου SNMP ενώ θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της 
λειτουργίας του δικτύου μέσω γραφικού εργαλείου απεικόνισης, το οποίο 

θα προσφέρει στο ΔΕΔΔΗΕ τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης 
του ασύρματου δικτύου σε πραγματικό χρόνο. 

 Το σύνολο του εξοπλισμού της ασύρματης υποδομής θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα κατασκευών και ασφάλειας και πιο 
συγκεκριμένα να φέρει σήμανση CE, πιστοποίηση κατά WiFi καθώς και 

πιστοποιήσεις που να αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με 
άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (EMC/EMI). 

 Η ασύρματη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει απρόσκοπτα τις απαιτήσεις 
και χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις παραγράφους Guest Access και 
BYOD, αναφορικά με την πιστοποίηση των ασύρματων χρηστών. 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός Wireless LAN θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των 

Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

4.5 Internet  

Η πρόσβαση στο Internet αποτελεί μια υπηρεσία μεγάλης σημασίας για το 

ΔΕΔΔΗΕ. Όλα τα σημεία κατηγορίας 1 έως 7 (Α & Β) θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Επομένως, όλα τα σημεία που θα έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία internet θα έχουν αυτόνομες γραμμές πρόσβασης στο 

Internet. Η διαχείριση των πολιτικών ασφαλείας κατά τη πρόσβαση στο Internet 

θα παρέχεται από τον Ανάδοχο μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφάλειας 

(Managed Security Service) και θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική 

και το πλαίσιο ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ.  
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Ειδικά για το Μηχανογραφικό Κέντρο, θα πρέπει να διαθέτει μια συμμετρική 

τηλεπικοινωνιακή γραμμή 100 Mbps για Internet Access. Λόγω της μεγάλης 

σημασίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

εφεδρείας τόσο στην γραμμή όσο και στον δρομολογητή και firewall που 

υποδέχεται αυτή την σύνδεση. Οι δύο διατάξεις εξοπλισμού θα πρέπει να είναι 

πανομοιότυπες.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει αντίστοιχα σε όλα τα περιφερειακά σημεία 

παρουσίας να διατίθεται υπηρεσία Internet με γραμμή πρόσβασης ανάλογη της 

κατηγορίας του σημείου (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, 2). Ο δρομολογητής που υποδέχεται αυτή 

τη σύνδεση θα είναι ο ίδιος που θα υποδέχεται τη σύνδεση του σημείου με το 

MPLS δίκτυο.  

Η διασύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται τόσο η κίνηση των χρηστών προς το διαδίκτυο όσο και το 

περιεχόμενο αυτού προς τον οργανισμό. Για την ασφαλή διασύνδεση στο 

διαδίκτυο, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση με βασική 

λειτουργικότητα να ελέγχει HTTP, HTTPS και FTP πρωτόκολλα από και προς το 

διαδίκτυο (Incoming & Outgoing Web traffic), ανεξάρτητα από τις εφαρμογές που 

το χρησιμοποιούν. Να είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί και να φιλτράρει URL και 

ιστότοπους με αυτοματοποιημένο τρόπο καθώς επίσης και βάσει τεχνικών 

«φίλτρων φήμης»  (reputation filters).   

Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχει τη διαδικτυακή κίνηση σε πραγματικό χρόνο και 

σε επίπεδο εφαρμογής (και όχι μόνο URL) ενώ να υποστηρίζει caching 

λειτουργικότητα προς αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης στην πλοήγηση των 

χρηστών.   

Ο μηχανισμός προστασίας της διαδικτυακής κίνησης οφείλει να ενσωματώνει 

μηχανισμούς για προστασία από κακόβουλο λογισμικό ώστε να μειώνεται η 

πιθανότητα διασποράς ιομορφικού λογισμικού στον οργανισμό.   

Η λύση που θα υλοποιεί τον έλεγχο της διαδικτυακής κίνησης οφείλει να 

σχεδιαστεί βάσει κανόνων υψηλής διαθεσιμότητας, προς αποφυγή άρνησης 

εξυπηρέτησης των χρηστών αλλά και των εφαρμογών του ΔΕΔΔΗΕ.   

Οι πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στους χρήστες θα μπορούν να καθοριστούν 

μέσω υπηρεσιών καταλόγου και θα αφορούν είτε χρήστη ή ομάδα χρηστών.  

Σκοπός είναι να επιτρέπεται η διαμόρφωση πολιτικών σε επίπεδο τμημάτων ή 

διευθύνσεων του οργανισμού.  

Βάσει του κανονιστικού πλαισίου του ΔΕΔΔΗΕ, το σύνολο των συμβάντων της 

διαδικτυακής κίνησης οφείλει ο Ανάδοχος να το αποθηκεύει για διάστημα 

τουλάχιστον 6 μηνών και να προσφέρει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος των 

στοιχείων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει κάθε τουλάχιστον έξι μήνες να παράγει αναφορά σε επίπεδο 

Χρήστη, URL φίλτρων, Top usage Reports, χρήσης εύρους ζώνης (bandwidth) 
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(Users/Filters/Malware κ.λ.π) και να την παραδίδει στο ΔΕΔΔΗΕ προς επισκόπηση 

της διαδικτυακής κίνησης και πιθανής αναπροσαρμογής στις πολιτικές που έχουν 

οριστεί. Με τον τρόπο αυτό, οι πολιτικές που αφορούν στον έλεγχο διαδικτυακής 

κίνησης θα είναι πάντα ενημερωμένες και στη βέλτιστη δυνατή τους κατάσταση.  

Ο ανάδοχος θα παρακολουθεί την υπηρεσία internet μέσω της πλατφόρμας 

διαχείρισης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο κόμβων που θα έχει αναπτύξει στις 

εγκαταστάσεις του για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτυακών συσκευών. Μέσω 

της πλατφόρμας αυτής, ο ανάδοχος πρέπει να δώσει πρόσβαση σε επίπεδο 

παρακολούθησης στο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω κατάλληλου interface, και να περιλαμβάνει 

τα συμβάντα της διαδικτυακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, ο 

ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, την ίδια 

πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών όλου του δικτύου με ίδιες 

δυνατότητες με την αντίστοιχη του αναδόχου και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 

συλλογής όλων των μετρικών και logs από τις δικτυακές συσκευές όλου του 

δικτύου. Μια από τις δυνατότητες της πλατφόρμας αυτής είναι και η 

παρακολούθηση της υπηρεσίας internet. Επίσης πρέπει να δοθεί σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ η δυνατότητα παρακολούθησης 

(monitoring). 

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

4.6   Εκπαίδευση 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

υπηρεσίες εκπαίδευσης σε στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκπαίδευση θα αφορά στην 

λειτουργία του δικτύου τη χρήση, λειτουργία και παραμετροποίηση του 

εξοπλισμού του έργου, θέματα ασφάλειας, εξοικείωση και εκπαίδευση σε θέματα 

λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, κτλ. Στόχος της 

διαδικασίας της εκπαίδευσης αποτελεί η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού 

του ΔΕΔΔΗΕ στη διαχείριση της προσφερόμενης λύσης, ώστε να είναι σε θέση στο 

μέλλον να λειτουργούν αυτόνομα το σύνολο της υπό προμήθειας υποδομής στα 

πλαίσια των επιχειρησιακών αναγκών και στόχων που τίθενται στην παρούσα 

Διακήρυξη. 

Η εκπαίδευση των στελεχών  του ΔΕΔΔΗΕ θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα 

ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

 Αρχιτεκτονική του δικτύου και της υλοποιημένης υποδομής 
 Παραμετροποίηση, διαχείριση και έλεγχος του εγκατεστημένου εξοπλισμού 
 Διαδικασίες χρήσης της εγκατεστημένης υποδομής 

 Διαχείριση των χρηστών της υποδομής και πρόσβασης τους σε δικτυακούς 
πόρους 

 Διαδικασίες χρήσης της υποδομής BYOD/Guest WLAN 
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 Χρήση και λειτουργία των πλατφόρμων διαχείρισης της υποδομής και των 
συστημάτων αυτής 

 Θέματα ασφάλειας για το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (πολιτική ασφάλειας και 

εφαρμογή της στο εξωτερικό δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, πολιτικές ασφάλειας στο 
εσωτερικό δίκτυο, εργαλεία παρακολούθησης, ελέγχου και ανίχνευσης 

περιστατικών ασφάλειας, υπηρεσίες ανίχνευσης και αποτροπής επιθέσεων 
Dos/DDoS, ανίχνευσης ευπαθειών, σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών 
ασφάλειας κλπ) 

 Διεξοδική εκπαίδευση σε θέματα πλατφόρμας διαχείρισης δικτύου ΔΦ1 
 Διεξοδική εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική ασφάλειας εξωτερικού δικτύου 

 Διεξοδική εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας 
 Θέματα ασφάλειας ISO/IEC 27001:2005 για το Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών (Βασικές απαιτήσεις, δομή και ανάπτυξη 

προτύπου, κτλ) 
 Διεξοδική εκπαίδευση σε θέματα κέντρου διαχείρισης συμβάντων 

(NOC/SOC) για όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες του NOC/SOC 
 Διεξοδική εκπαίδευση σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης (Network Access 

Control – NAC) σε συνδυασμό με σύστημα διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας 

για την πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους 

Στην προσφορά τους, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά 

περιεχόμενα των αντικειμένων της εκπαίδευσης που θα παρέχουν. Το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης προκύπτει ύστερα από τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με τον ανάδοχο 

με δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να ζητά επιπλέον στοχευμένες εκπαιδεύσεις σε 

συγκεκριμένα θέματα από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει το πρόγραμμα 

κατάρτισης, θα σχεδιάσει, αναπτύξει και παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα 

εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και θα υλοποιήσει το πρόγραμμα 

κατάρτισης. Ο χώρος διεξαγωγής της εκπαίδευσης αποτελεί ευθύνη του 

αναδόχου. Ο χώρος θα πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένος με όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (Projector, κλπ) για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων. Στη φάση 

της υλοποίησης του έργου, θα εξεταστεί η περίπτωση η εκπαίδευση να υλοποιηθεί 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του ΔΕΔΔΗΕ. Η τελική απόφαση θα 

παρθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η μεθοδολογία  και  το πρόγραμμα  εκπαίδευσης  πρέπει  να  είναι πλήρως 

τεκμηριωμένο και εξειδικευμένο στις ανάγκες του έργου και το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει το στόχο της πλήρους εξοικείωσης και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας από τον ανάδοχο στους μηχανικούς του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις 

κρίσιμες υποδομές και εργαλεία/πλατφόρμες που προδιαγράφονται στο έργο. Το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης υπόκειται σε τροποποιήσεις και αλλαγές που οφείλει να 

εφαρμόσει ο ανάδοχος εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρήσει ότι δεν ικανοποιούνται 

πλήρως οι στόχοι και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 
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Οι συγκεκριμένες ομάδες των εκπαιδευόμενων και το λεπτομερές πρόγραμμα 

εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν θα οριστικοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό 

του έργου κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

 Ανάπτυξη οδηγού εκπαίδευσης. Μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση και 

προετοιμασία εκπαίδευσης στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης, με βάση τις 

ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ να αξιοποιήσουν τα 

νέα συστήματα, και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή τους 

αξιοποίηση. 

 Εκπαίδευση τουλάχιστον δέκα (10) στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ με βάση τον ρόλο 

τους στο έργο τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά 

την πλήρη επιχειρησιακή του αξιοποίηση με διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και 

εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του 

συστήματος. 

 Διενέργεια πιστοποίησης των μαθησιακών στόχων (γνώσεις και δεξιότητες) 

που έχουν περιγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών.  

 Εξασφάλιση συμμετοχής των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, με επιβάρυνση του 

αναδόχου, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και κύκλους εκπαίδευσης που 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του δικτυακού εξοπλισμού με στόχο την 

παροχή πιστοποιήσεων από τον κατασκευαστή δικτυακού εξοπλισμού 

 Άλλα παραδοτέα, όπως θα προβλέπονται από τη Μελέτη Εφαρμογής. 

 

Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί σε τουλάχιστον δυο (2) ομάδες από τουλάχιστον 

πέντε (5) άτομα η καθεμία, θα έχει διάρκεια από 120 έως 160 ώρες ανά ομάδα και 

θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας. Στις παραπάνω ώρες 

δεν συνυπολογίζεται η διάρκεια των σεμιναρίων και εκπαιδευτικών κύκλων που 

παρέχονται από τον κατασκευαστή δικτυακού εξοπλισμού στα στελέχη του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο ακριβής αριθμός των ωρών της εκπαίδευσης θα καθορισθεί κατόπιν συμφωνίας 

με το ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η διαδικασία της 

εκπαίδευσης θα επαναληφθεί, με τις ίδιες απαιτήσεις και χρονική διάρκεια που 

περιγράφονται παραπάνω, μετά την ολοκλήρωση όλων των εγκαταστάσεων.  

Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων και το τελικό χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης θα 

καθοριστούν στην αρχική φάση της υλοποίησης του έργου. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση σε συνεργασία με τον κατασκευαστή του δικτυακού εξοπλισμού του 

έργου να παρέχει, επιπλέον των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχή 

σε πρόγραμμα σεμιναρίων που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση όλων των 

μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ που θα συμμετέχον στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.  
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4.7 Network Operation Services 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κέντρο διαχείρισης συμβάντων (NOC/SOC) το 

οποίο θα λειτουργεί 24x7x365 και θα είναι στελεχωμένο με  εξειδικευμένους 

μηχανικούς. Ο χώρος λειτουργίας απαιτείται να είναι διαμορφωμένος ειδικά για το 

σκοπό αυτό και να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με τα παρακάτω: 

 Διαθέτει διαδικασίες φυσικής πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένα άτομα και 

ανάλογο εξοπλισμό υποστήριξης των διαδικασιών αυτών 

 Διαθέτει monitors μέσω των οποίων παρακολουθούνται τα συστήματα του 

ΔΕΔΔΗΕ ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο το όποιο πρόβλημα λειτουργίας 

παρουσιάζεται 

 Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν διπλά monitors στα οποία μπορούν 

να προβάλλονται πολλαπλά sessions 

 Τα εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές FCAPS  

 Η μηχανογραφική υποδομή θα πρέπει να διέπεται από κανόνες ασφάλειας και 

διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο 

περιβάλλον του ΔΕΔΔΗΕ ατόμων μη εξουσιοδοτημένων σχετικά.  

 Η διακίνηση των πληροφοριών θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη 

 Η μεθοδολογία λειτουργίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διαδικασίες και 

τα  πρότυπα του ITIL v3 

 Απαιτείται πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2005 

Το ανθρώπινο δυναμικό  του αναδόχου απαιτείται να διαθέτει τις σχετικές με το 

αντικείμενο παρακολούθησης και επέμβασης πιστοποιήσεις και να έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. Εκτός της ύπαρξης επιπέδων 

πρόσβασης στο περιβάλλον του ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται η ύπαρξη και η αποδεδειγμένη 

χρήση διαδικασιών πολυεπίπεδης υποστήριξης και διαδικασιών escalation.   

Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παρακολούθησης και υποστήριξης απαιτείται 

η ύπαρξη Disaster Site από τον Ανάδοχο.  

Οι κύριες δραστηριότητες του κέντρου (NOC/SOC) σε καθημερινή βάση θα πρέπει 

να είναι οι εξής: 

 Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών  

o Παρακολούθηση κατάστασης interfaces (up/down).  

o Παρακολούθηση reachability συσκευής (up/down) 

o Παρακολούθηση health στοιχείων συσκευής (cpu/temperature) με 

αντίστοιχα thresholds για alerting σε τιμές εκτός ορίων  

o Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών απόδοσης δικτύου με 

αντίστοιχα thresholds για alerting σε τιμές εκτός ορίων  

o Ειδοποιήσεις από τις συσκευές για incidents που δημιουργούνται 

(configuration changes, security events) 
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 Συλλογή μηνυμάτων 

 Αξιολόγηση ληφθέντων μηνυμάτων 

 Απομακρυσμένη επέμβαση στα συστήματα  

o Επανορθωτικές επεμβάσεις  

o Προληπτικές ενέργειες. Απαιτείται κατάλληλη παραμετροποίηση των 

συστημάτων παρακολούθησης ώστε συνδυασμός συμβάντων να 

προκαλεί ειδοποίηση για προληπτική ενέργεια στα συστήματα ώστε 

να αποφεύγονται δυσλειτουργίες και διακοπές υπηρεσιών. Αυτού του 

τύπου οι ενέργειες θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας για το ΔΕΔΔΗΕ 

 Διαχείριση συμβάντων (ticketing) με δυνατότητα on-line παρακολούθησης 

της πορείας επίλυσης του συμβάντος και εξαγωγή στατιστικών 

 Συλλογή και αξιοποίηση μετρήσεων συσκευών 

Μέσω των παραπάνω θα διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή λειτουργία του 

Οργανισμού δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και θα παρέχεται στατιστική πληροφόρηση ώστε 

να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις για το περιβάλλον λειτουργίας. 

Ειδικότερα, απαιτείται η ύπαρξη εργαλείων και διαδικασιών για τη διαχείριση κατ’ 

ελάχιστον των παρακάτω:  

 

4.7.1 Fault Management  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών που ανιχνεύουν, 

απομονώνουν και επιλύουν όλες τις δυσλειτουργίες στο δίκτυο. Η υπηρεσία αυτή 

περιλαμβάνει Incident και Problem Management   

 

Incident Management: 

 Ανίχνευση συμβάντων μέσω των κατάλληλων εργαλείων  

 Διάγνωση περιστατικού 

 Επίλυση και επαναφορά λειτουργικότητας 

  

Problem Management: 

 

• Εντοπισμός προβλημάτων και λαθών  

• Προληπτικές ενέργειες για αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων 

•  Επίλυση προβλημάτων 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί σύστημα Trouble Ticketing  για τη διαχείριση 

του κύκλου ζωής των συμβάντων ώστε να παρακολουθείται και να ελέγχεται ο 

κύκλος ζωής τους. Απαιτείται να υπάρχει λεπτομερής πληροφορία σχετικά με τις 

ενέργειες διαχείρισης/ επίλυσης του ticket. 

 Change Management  
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 Αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλλαγής (οφέλη,  κίνδυνοι) 

 Παρακολούθηση και συντονισμός της εφαρμογής της αλλαγής 

 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αλλαγές 

 Επανεξέταση και κλείσιμο των αλλαγών 

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των configurations 

Performance Management 

 Συλλογή στατιστικών πληροφοριών 

  Η διατήρηση και η ανάλυση των ιστορικών αρχείων καταγραφής 

 Ο προσδιορισμός της απόδοσης του συστήματος 

4.7.2 Monitoring – Reporting 

O Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ πρόσβαση (Web view access) 

σε εργαλείο διαχείρισης και χαρτογράφησης του δικτύου (network topology map) 

το οποίο θα περιλαμβάνει τις δικτυακές συσκευές καθώς και τις γραμμές 

διασύνδεσής τους. Ο εν λόγω χάρτης τοπολογίας δικτύου θα πρέπει να 

υποστηρίζει την δημιουργία ενδείξεων (Link status notifications και alarms) ώστε 

να μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συνολική εικόνα 

κατάστασης των συσκευών του δικτύου και των μεταξύ τους διασυνδέσεων. 

Η συγκεκριμένη δικτυακή εφαρμογή παρέχεται από τον ανάδοχο στο ΔΕΔΔΗΕ και 

αφορά τα συλλεγόμενα στοιχεία των συσκευών του δικτύου από την 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών του αναδόχου. Η 

δικτυακή εφαρμογή αποτελεί στην πραγματικότητα ένα εργαλείο παρακολούθησης 

των δικτυακών συσκευών και του δικτύου για το ΔΕΔΔΗΕ που παρέχει έναν 

αριθμό παραμέτρων, μετρήσεων και στοιχείων από το σύνολο των στοιχείων που 

συλλέγονται μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης δικτυακών 

συσκευών του αναδόχου. 

Αυτή η δικτυακή εφαρμογή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ 

συμπληρωματικά με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών 

συσκευών που θα εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει και θέσει σε λειτουργία ο 

ανάδοχος στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και η οποία περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.9.  

Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία και παράμετροι που θα καταγράφονται από την 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών του αναδόχου και θα 

παρέχονται από τη δικτυακή εφαρμογή στο ΔΕΔΔΗΕ είναι τα παρακάτω:   

 Ποιότητα των υπηρεσιών που παρακολουθούνται από SLAs  
 Interface utilization  

 Διαθεσιμότητα των σημείων παρουσίας του Οργανισμού 
 Interface common metrics (errors, discards, crc, broadcast, multicast)  
 Device Health parameters (cpu, memory, environmental)  

 Στατιστικά ποιοτικών χαρακτηριστικών (rrt, Jitter, Packet Loss, Latency )  
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 Device incidents (config changes, security events) 
 Πλήρες ιστορικό συμβάντων 

 

Κατά τη μελέτη εφαρμογής θα προκύψει η οριστική λίστα των παραμέτρων και οι 
μετρήσεις μεγεθών επίδοσης και ασφάλειας του δικτύου που θα παρέχονται μέσω 

της δικτυακής εφαρμογής σε συμφωνία του ΔΕΔΔΗΕ με τον ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων και μετρικών 
στοιχείων για το δίκτυο και την ασφάλεια στη δικτυακή εφαρμογή κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχονται αναφορές σε 
μηνιαία βάση σχετικά με τις συλλεγόμενες μετρήσεις και παραμέτρους επίδοσης 

και ασφάλειας από τις δικτυακές συσκευές του δικτύου. 
 

4.8 Security Management: Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφάλειας 

 

4.8.1 Περιγραφή Υπηρεσίας  

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά ελάχιστον τις παρακάτω 

λειτουργικές περιοχές που θα καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες του 

ΔΕΔΔΗΕ:  

 

 Απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ η οποία θα γίνεται 

κεντρικά και ελεγχόμενα από το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης του Μ/Κ 

του ΔΕΔΔΗΕ 

 Λειτουργία BYOD για καθορισμένο αριθμό χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ 

 Πρόσβαση Επισκεπτών  

 Υπηρεσία Παρακολούθησης & Αντιμετώπισης Επιθέσεων Τύπου DDoS 

 Έλεγχος Ευπαθειών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ 

 Συνεχή Παρακολούθηση και ενημέρωση για περιστατικά Ασφαλείας  

 Υπηρεσία Κεντρικοποιημένης Εφαρμογής Ενιαίων Πολιτικών Ασφάλειας 

ελέγχου πρόσβασης στο INTERNET/WWW 

Η παρεχόμενη υπηρεσία στο σύνολό της θα πρέπει να εντοπίζει και να διερευνά 

πιθανά περιστατικά ασφάλειας συνδυάζοντας τη συλλογή πληροφοριών από 

αρχεία καταγραφής (logs) και την ανάλυση της δικτυακής κίνησης σε επίπεδο 

πακέτων του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί η περιγραφή των εν λόγω λειτουργιών 

που πρέπει να ενσωματωθούν ως δυνατότητες της πλατφόρμας κεντρικής 

διαχείρισης δικτυακών συσκευών.  

4.8.2 Απομακρυσμένη Πρόσβαση  

Η απομακρυσμένη πρόσβαση αφορά στους εσωτερικούς χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ οι 

οποίοι απαιτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές όταν δεν βρίσκονται στις 

εγκαταστάσεις του οργανισμού. Η υπηρεσία της απομακρυσμένης πρόσβασης 
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χρηστών θα παρέχεται από τον ίδιο το ΔΕΔΔΗΕ μέσω των συστημάτων του και 

συγκεκριμένα του εξοπλισμού που αποτελείται από δύο Firewalls Check Point Next 

12200. Στην υποδομή και τον εξοπλισμό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα 

που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος με τον λοιπό δικτυακό εξοπλισμό. 

4.8.3 BYOD – Bring Your Own Device 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας υπόψη του τις επιταγές των νέων τεχνολογιών επιθυμεί να 

υιοθετήσει τη στρατηγική του Bring Your Own Device αναγνωρίζοντας τα 

πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει όπως η βέλτιστη απόδοση στην επιχειρησιακή 

λειτουργία, αλλά και την ελευθερία των τελικών χρηστών να εργασθούν με τον 

τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν αποδοτικότερο. Λόγω του ότι η πολιτική του BYOD 

κρύβει αρκετούς κινδύνους, ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει το βέλτιστο και 

ασφαλέστερο τρόπο υιοθέτησης της εν λόγω στρατηγικής.  

Η κατηγορία των χρηστών που θα χαρακτηρίζονται ως χρήστες BYOD 

περιλαμβάνει τους μόνιμους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. υπάλληλοι, διευθυντικά 

στελέχη κ.α.) οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη δικτυακή 

υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των προσωπικών τους συσκευών.  

Κάθε χρήστης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει είτε το ασύρματο είτε το 

ενσύρματο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των προσωπικών του συσκευών. Το 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης της πολιτικής BYOD θα είναι σε θέση να αποδώσει 

τα αντίστοιχα δικαιώματα στους χρήστες ανάλογα με το “προφίλ” της συσκευής, 

την Active Directory ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης, με την ώρα και 

ημερομηνία, με το κτίριο ή τον όροφο στον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί και 

πληθώρα άλλων κριτηρίων που πρέπει αναλυτικά να περιγραφούν από τον 

Ανάδοχο.  

Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν “white lists” 

συσκευών αλλά και να εγγράψουν (register) προεπιλεγμένες συσκευές (πχ 

συσκευές που προσφέρθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ στον χρήστη) στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης. 

Οι χρήστες BYOD θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές τους 

εφόσον ανήκουν στη λίστα προεπιλεγμένων και συμβατών συσκευών (Windows 

Laptops, iOS, Android), και να αποκτήσουν πρόσβαση στις επιτρεπόμενες 

υπηρεσίες και εφαρμογές (π.χ. Internet). 

Η πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες θα διέπεται από τους κανόνες 

ασφαλούς πρόσβασης που θα θέσει το ΔΕΔΔΗΕ. Η χρήση του δικτύου από τον 

χρήστη BYOD μέσω της συσκευής του σημαίνει αυτόματα ότι αποδέχεται και 

συμφωνεί με την πολιτική ασφάλειας BYOD του ΔΕΔΔΗΕ.  

Η πιστοποίηση κάθε χρήστη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται είτε 

μέσω των Directory Services του ΔΕΔΔΗΕ είτε μέσω υποδομής δημόσιου κλειδιού 

είτε μέσω portal στο οποίο θα εγγράφεται ο ίδιος ο χρήστης.  
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Η πρόσβαση του χρήστη μπορεί να υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς, αλλά ο 

ρυθμός μετάδοσης της πρόσβασης αυτού θα πρέπει να μπορεί να περιοριστεί 

κατάλληλα ώστε καταρχάς να μην επηρεάζει την απόδοση και την ποιότητα 

υπηρεσίας σε άλλους χρήστες και κρίσιμες εφαρμογές, αλλά να προσφέρει και 

στον επισκέπτη τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα σύνδεσης. 

Βασική παράμετρος της BYOD προτεινόμενης λύσης θα είναι και η δυνατότητα 

blacklist συσκευών σε περίπτωση απώλειας αυτών από τους κατόχους τους. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει και το σύνολο των διαδικασιών καταγραφής και 

αναφορών χρήσης της BYOD υποδομής αλλά και να παρουσιάζει σε πραγματικό 

χρόνο το σύνολο των συνδεδεμένων χρηστών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η παροχή της υπηρεσίας Bring Your Own Device θα γίνεται μέσω της κεντρικής 

διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών συσκευών-υποδομών του αναδόχου ή 

κατάλληλης πλατφόρμας Network Access Control (NAC) και υποστηριζόμενου 

εξοπλισμού. 

4.8.4 Πρόσβαση Επισκεπτών (Guest Access)  

Η κατηγορία των χρηστών που χαρακτηρίζονται ως επισκέπτες περιλαμβάνει τους 

χρήστες που βρίσκονται στους χώρους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιούν την 

υποδομή του δικτύου προσωρινά χωρίς να ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι χρήστες χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την δικτυακή 

υποδομή για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet και να έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές εφαρμογές που επιθυμούν (π.χ. VPN 

διασύνδεση με τα κεντρικά συστήματα της εταιρείας που δουλεύουν, πρόσβαση σε 

προσωπικά emails κλπ). 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών 

αποκλειστικά μέσω της ασύρματης υποδομής. Οι χρήστες-επισκέπτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές τους εφόσον ανήκουν στη λίστα 

προεπιλεγμένων και συμβατών συσκευών (Windows Laptops, iOS, Android) και να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet αποκλειστικά. 

Η πρόσβαση στο Internet θα διέπεται από τους κανόνες ασφαλούς πρόσβασης που 

θα θέσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Η χρήση του δικτύου από τον επισκέπτη σημαίνει αυτόματα 

ότι αποδέχεται και συμφωνεί με αυτούς τους κανόνες. 

Η πιστοποίηση του χρήστη θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου τρόπου χωρίς την 

ανάγκη παρέμβασης των διαχειριστών. Ο επισκέπτης την πρώτη στιγμή που θα 

προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το SSID του ΔΕΔΔΗΕ θα ανακατευθυνθεί σε ένα 

portal στο οποίο θα συμπληρώσει μόνος του τα στοιχεία και θα του αποδοθεί 

αυτόματα μέσω email ή κινητού τηλεφώνου ο κωδικός πρόσβασης.   

Η πρόσβαση του χρήστη-επισκέπτη θα είναι περιορισμένη τόσο χρονικά όσο και σε 

ρυθμό μετάδοσης. Η χρονική διάρκεια της πρόσβασης κάθε χρήστη θα καθοριστεί 

από το ΔΕΔΔΗΕ. Θα υπάρξουν πολλαπλές κατηγορίες πρόσβασης με κριτήριο τη 

χρονική διάρκεια (πρόσβαση μιας ημέρας, πρόσβαση μιας εβδομάδας κλπ). Ο 
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ρυθμός μετάδοσης της πρόσβασης της κάθε συσκευής θα περιοριστεί κατάλληλα 

ώστε καταρχάς να μην επηρεάζει την απόδοση και την ποιότητα υπηρεσίας σε 

άλλους χρήστες και κρίσιμες εφαρμογές, αλλά να προσφέρει και στον επισκέπτη 

τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα σύνδεσης. 

Για την υλοποίηση της υποδομής εξυπηρέτησης των επισκεπτών απαιτείται ο 

κατάλληλος σχεδιασμός και η παραμετροποίηση του δικτυακού αλλά και του 

εξοπλισμού ασφάλειας ώστε ο χρήστης να αναδρομολογείται σε απομονωμένη και 

ελεγχόμενη ζώνη χωρίς πρόσβαση στις υπόλοιπες δικτυακές υποδομές (DMZ). Ο 

μηχανισμός πιστοποίησης βάσει του προφίλ του χρήστη οφείλει να είναι σε θέση 

να συνεργάζεται άμεσα με τα λοιπά μέλη της ασύρματης υποδομής όπως τον 

controller και τα access points προσφέροντας δυναμικές λίστες και κανόνες 

πρόσβασης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την πρόσβαση επισκεπτών με 

τέτοιο τρόπο ώστε η επιβάρυνση του προσωπικού διαχείρισης να είναι η λιγότερη 

δυνατή. Η κίνηση του επισκέπτη θα καταγράφεται για χρονικό διάστημα όπως 

ορίζεται από τις απαιτήσεις ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση χρήσης του 

δικτύου για πράξεις που διώκονται από το νόμο, ο διαχειριστής του δικτύου θα 

είναι υπεύθυνος να θέσει στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν για την δράση του χρήστη. 

Η παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης επισκεπτών θα γίνεται μέσω της κεντρικής 

διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών συσκευών-υποδομών του αναδόχου ή 

κατάλληλης πλατφόρμας Network Access Control (NAC) και υποστηριζόμενου 

εξοπλισμού. 

4.8.5 Υπηρεσία Παρακολούθησης & Αντιμετώπισης DDoS 

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένης υπηρεσίας παρακολούθησης και 

προστασίας Dos/DDoS επιθέσεων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία 

παρακολούθησης, εντοπισμού, προστασίας και αντιμετώπισης επιθέσεων τύπου 

Distributed Denial of Service (Dos/DDoS prevention, monitoring and mitigation) 

από την υποδομή του δικτύου του για τον τερματισμό της κακόβουλης κίνησης 

στο δίκτυο του Παρόχου Internet. Στόχος της υποδομής αυτής είναι η κακόβουλη 

κίνηση που αναγνωρίζεται σαν επίθεση τύπου DoS/DDoS να μη φθάνει ποτέ στην 

υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία 

της υποδομής. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύει την υποδομή του 

ΔΕΔΔΗΕ από επιθέσεις τύπου Dos/DDoS σε όλα τα επίπεδα δικτύωσης (μέχρι και 

layer 7), συνδυαστικά με την υποδομή του δικτύου του αναδόχου. Ειδικότερα, η  

θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης  αντίστοιχης επίθεσης και σε 

περίπτωση που τείνει να υπερβεί τη χωρητικότητα των γραμμών επικοινωνίας του 

ΔΕΔΔΗΕ ή αντίστοιχα τις δυνατότητες προστασίας της ίδιας της συσκευής, θα 
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πρέπει να ενημερώνει κατάλληλα την υποδομή του παρόχου ώστε να τερματίζει 

την επίθεση στο δίκτυο του παρόχου 

Συγκεκριμένα, μόλις μία επίθεση Dos/DDoS υπερβεί συγκεκριμένα όρια 

(thresholds), όπως αυτά έχουν παραμετροποιηθεί από τον ανάδοχο και το 

ΔΕΔΔΗΕ , θα πρέπει  να αποστέλλεται  με αυτοματοποιημένο τρόπο κατάλληλο 

σήμα στην υποδομή του παρόχου, ώστε η διαχείριση και αντιμετώπιση της 

επίθεσης να γίνει στο δίκτυο κορμού του αναδόχου. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει 

να διατηρείται το κανάλι επικοινωνιών της ΔΕΔΔΗΕ καθαρό και να επιτυγχάνεται η 

μέγιστη δυνατή προστασία και η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, τα όρια αναγνώρισης επίθεσης DoS/DDoS θα πρέπει να οριστούν 

κατάλληλα από τον ανάδοχο ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις εσφαλμένης 

αναγνώρισης επίθεσης (false positive) αλλά και εσφαλμένης μη αναγνώρισης 

επίθεσης (false negatives) με αμφότερες δυσμενείς συνέπειες. Σημειώνεται επίσης 

πως προτείνεται η διενέργεια κατάλληλων δοκιμών από τον ανάδοχο με στόχο την 

βέλτιστη ρύθμιση των ορίων αναγνώρισης επίθεσης. Οι δοκιμές αυτές θα 

διενεργηθούν σε συνεργασία και παρουσία μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ και τα 

αποτελέσματα τους θα κατατεθούν ως μελέτη που υπόκειται σε τροποποιήσεις και 

αλλαγές από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εφαρμόσει. Επιπρόσθετα, τα όρια αυτά μπορεί να μεταβληθούν και να 

επαναρυθμιστούν εάν προκύψει ανάγκη αντίστοιχη ανάγκη. 

Η παροχή της υπηρεσίας παρακολούθησης και αντιμετώπισης επιθέσεων DDoS θα 

γίνεται μέσω της κεντρικής διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών συσκευών-

υποδομών του αναδόχου. 

Η προτεινόμενη συσκευή DoS/DDoS θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων 

Συμμόρφωσης.  

4.8.6 Έλεγχος Ευπαθειών (Vulnerability Assessment) 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους σε ότι αφορά τα τρωτά σημεία της 

πληροφοριακής υποδομής του, και επιθυμεί να διαφυλάξει την υποδομή αλλά και 

την αξιοπιστία του μέσω υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου ευπαθειών. Παράλληλα, 

επιθυμεί την εναρμόνισή του με το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που τον διέπει.  

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει και να υλοποιήσει 

μεθοδολογία και λύση ανίχνευσης και διαχείρισης ευπαθειών του MPLS 

εξοπλισμού και του προτεινόμενου εξοπλισμού που αφορά στο LAN για όλα τα 

σημεία του δικτύου. Η υπηρεσία επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ελαχιστοποίηση των θετικώς εσφαλμένων (false positives). Η παροχή αυτής της 

υπηρεσίας θα γίνεται μέσω της κεντρικής διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών 

συσκευών-υποδομών.  

Η υπηρεσία θα πρέπει να έχει σαν παραδοτέο αντίστοιχη αναφορά με τη λίστα των 

ευπαθειών που εντοπίστηκαν, τα προτεινόμενα βήματα διόρθωσής τους καθώς 
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επίσης και το χρονοδιάγραμμα επιδιόρθωσής τους από τον ανάδοχο. Η εν λόγω 

αναφορά οφείλει να παραδίδεται σε τακτική βάση που θα καθοριστεί σε 

συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με τον ανάδοχο (πχ 6μηνη βάση).  

Η προτεινόμενη υπηρεσία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την απόδοση του δικτύου 

κατά τις παραγωγικές του ώρες και θα πρέπει να διερευνηθεί από τον ανάδοχο η 

ανάγκη χρήσης «agents» στις εμπλεκόμενες συσκευές ή εναλλακτικών τρόπων.   

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλει την 

λειτουργία όλης της υποδομής. Για παράδειγμα, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

ώστε ο εφαρμοζόμενος έλεγχος ευπαθειών να μην λειτουργήσει ως DoS επίθεση 

προς την υποδομή. Συνεπώς ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή κάθε ελέγχου θα 

πρέπει να διασφαλίσει την αναγνώριση όλων των ευαίσθητων 

συσκευών/υποδομών που μπορεί να επηρεαστούν. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να 

γίνεται καμία δοκιμή αν πρώτα δεν διασφαλιστεί πως το κάθε τμήμα της υποδομής 

που θα βρεθεί υπό δοκιμή θα μείνει ανεπηρέαστο. Επίσης το φορτίο (payload) της 

κάθε δοκιμής θα πρέπει να διασφαλιστεί πως είναι ασφαλές για την υπό δοκιμή 

υποδομή. 

Η παροχή της υπηρεσίας έλεγχου ευπαθειών θα γίνεται μέσω της κεντρικής 

διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών συσκευών-υποδομών του αναδόχου. 

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

4.8.7 Παρακολούθηση και Ενημέρωση για Περιστατικά Ασφάλειας  

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί τη συνεχή παρακολούθηση της υποδομής του σε σχέση με το 

επίπεδο ασφάλειας και την ενημέρωση για πιθανά συμβάντα ασφάλειας που 

σχετίζονται με αυτήν σε 24ωρη βάση. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προτείνει υποχρεωτικά υπηρεσία παρακολούθησης της ασφάλειας της υποδομής 

μέσω της συγκέντρωσης πληροφοριών από αρχεία καταγραφής (logs) και 

δικτυακής κίνησης (packet capture), συσχετισμού των πληροφοριών αυτών, 

εντοπισμού και ανάλυσης των πιθανών συμβάντων ασφαλείας καθώς και 

αντίστοιχης ενημέρωσής του ΔΕΔΔΗΕ για το σύνολο του εξοπλισμού που 

προτείνει. Τον έλεγχο και την άμεση ενημέρωση για τα περιστατικά ασφαλείας θα 

τον έχει ο ανάδοχος.  

Επιπρόσθετα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία 

καταγραφής συμβάντων (log files) σε πραγματικό χρόνο. Η προσφερόμενη λύση 

θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο ΔΕΔΔΗΕ, όταν το αποφασίσει, να 

εγκαταστήσει δικό του λογισμικό παρακολούθησης συμβάντων ασφαλείας 

(Security Information & Event Management – SIEM) που θα λειτουργεί 

παράλληλα με το αντίστοιχο σύστημα του αναδόχου και το οποίο ο ανάδοχος θα 

διασφαλίσει ως προς τη συμβατότητα και την ομαλή λειτουργία του.  

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώνεται άμεσα και σε 

πραγματικό χρόνο για κάθε συμβάν που αφορά σε θέματα ασφάλειας και έχει 
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εντοπίσει ο ανάδοχος. Παράλληλα, τα εν λόγω συμβάντα/ logs θα παραμένουν 

online για χρονική διάρκεια τριών μηνών και παράλληλα θα αρχειοθετούνται για 

χρονική διάρκεια έξι μηνών. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι στη 

διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα συλλέγει τα 

συμβάντα από όλες τις εμπλεκόμενες συσκευές (δικτυακές ενσύρματες ή 

ασύρματες, εξοπλισμό πιστοποίησης χρηστών, εξοπλισμό ασφάλειας όπως 

Firewall, κ.α.) καθώς επίσης και τη δικτυακή κίνηση σε επίπεδο πακέτων. Τα 

αρχεία καταγραφής από κάθε module της κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης 

δικτυακών συσκευών και από όλες τις δικτυακές συσκευές δεν θα διαγράφονται 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ. 

Τη συλλογή θα ακολουθεί η επεξεργασία και ο συσχετισμός τους για την 

αναγνώριση πιθανών περιστατικών ασφάλειας και την κατηγοριοποίηση τους σε 

διαβαθμίσεις ανάλογα με την κρισιμότητά τους και τις πιθανές επιπτώσεις στην 

υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ. Η συλλογή και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών θα 

γίνεται σε κατάλληλη υποδομή του αναδόχου (Security Operation Center) από 

μηχανικούς που διαθέτουν κατάλληλες πιστοποιήσεις ασφάλειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

πρέπει να ενημερώνεται για πιθανά περιστατικά ασφάλειας σε 24ωρη βάση μέσω 

e-mail, sms ή τηλεφωνικής κλήσης ανάλογα με την κρισιμότητά τους. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τα εν λόγω περιστατικά μέσω 

Web Portal που θα αναπτύξει σχετικά ο ανάδοχος καθώς και να έχει πρόσβαση σε 

όλα τα αρχεία καταγραφής (logs). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει τον ΔΕΔΔΗΕ στη χρήση του portal και της 

πλατφόρμας συλλογής, επεξεργασίας και παρακολούθησης περιστατικών 

ασφάλειας με αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα υποβάλλει σχετικά στο 

ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα για περιστατικά ασφάλειας τα οποία χαρακτηρίζονται σαν 

ύψιστης κρισιμότητας και μπορεί να επιφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις 

στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται τηλεφωνική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ εντός 

15 λεπτών από τη στιγμή εκδήλωσης του περιστατικού. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την ενημέρωση για ένα περιστατικό ασφάλειας θα πρέπει 

να περιγράφεται το περιστατικό και να παρέχονται συμβουλές για την 

αντιμετώπισή του. 

Ο ανάδοχος, πλην της επιτόπιας επέμβασης και ενημέρωσης για τυχόν συμβάντα 

ασφαλείας, οφείλει να παραδίδει την κατάλληλη αναφορά σε μηνιαία βάση. Η 

αναφορά θα περιγράφει τυχόν αποκλίσεις και συμμορφώσεις με το νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ, συμβάντα που έλαβαν χώρα, προτεινόμενες 

βελτιστοποιήσεις και ότι άλλο κρίνει χρήσιμο.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τα δομικά χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής συλλογής, επεξεργασίας και συσχέτισης 

δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να περιγραφεί η δυνατότητα κλιμάκωσης της 

προσφερόμενης αρχιτεκτονικής σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία καθώς και σε 
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περίπτωση αύξησης του όγκου των Logs ή της δικτυακής κίνησης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος συλλογής, συσχέτισης και αξιολόγησης των 

συλλεγόμενων πληροφοριών τόσο από τη δικτυακή κίνηση όσο και από τα Logs.  

Ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τη  μεθοδολογία παραμετροποίησης των 

κανόνων συσχετισμού για την ελαχιστοποίηση των θετικώς εσφαλμένων (false 

positives) καθώς και τη μεθοδολογία διαβάθμισης των περιστατικών ασφάλειας 

και ενημέρωσης της ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με την κρισιμότητά τους. Τέλος, θα πρέπει 

να δώσει στοιχεία σχετικά με την ομάδα μηχανικών και αναλυτών που 

υποστηρίζουν την υπηρεσία και να υποβάλλει πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με όλα τα εμπλεκόμενα στο έργο θέματα 

ασφάλειας και διαχείρισης δικτύου καθώς και αναφορά σε πιστοποιήσεις που θα 

προκύψουν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει ακριβές σχέδιο αντιμετώπισης 

καταστροφών (disaster recovery plan). Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού κρίνεται 

απαραίτητη η ανάλυση αρχικά των κινδύνων και στη συνέχεια των επιπτώσεων 

κάθε μορφής περιστατικών με διαβαθμισμένη κλίμακα. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης. Για 

παράδειγμα, ένα περιστατικό ασφαλείας είναι η αδυναμία δικτυακής πρόσβασης 

λόγω συγκεκριμένης επίθεσης. Το περιστατικό αυτό μπορεί να διαβαθμιστεί ως 

προς τη σοβαρότητά του ανάλογα του πιθανού χρόνου απουσίας πρόσβασης και 

της ιδιαιτερότητας της υποδομής (πχ κεντρικός-περιφερειακός router). Στη 

συνέχεια θα πρέπει να προβλεφτούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 

αντιμετώπιση του περιστατικού στοχεύοντας στην αδιάλειπτη λειτουργία των 

υποδομών. Το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών θα πρέπει να εγκριθεί από 

τους μηχανικούς του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την ρεαλιστικότητα και την 

αποτελεσματικότητά του και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις 

αλλαγές και τροποποιήσεις που απαιτεί ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Η παροχή της υπηρεσίας παρακολούθησης και ενημέρωσης για περιστατικά 

ασφάλειας  θα γίνεται μέσω της κεντρικής διαχείρισης της πλατφόρμας δικτυακών 

συσκευών-υποδομών του αναδόχου. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των 

χαρακτηριστικών όπως προδιαγράφονται στο τεύχος των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

4.9 Πλατφόρμα Διαχείρισης Δικτυακών Συσκευών – Υποδομών του 

ΔΕΔΔΗΕ 

Στα πλαίσια του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει, εγκαταστήσει, 

παραμετροποιήσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

μια πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών – υποδομών με τις παρακάτω 

δυνατότητες:  
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 Εφαρμογή πρωτοκόλλων για την ανακάλυψη συσκευών που συνδέονται 
στο δίκτυο σε κάθε κατηγορία κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικά ping, LLDP, 
ARP, BGP, OSPF, route table lookup, SNMP) 

 Δυνατότητα ομαδοποίησης και διαμόρφωσης προφίλ και συσχέτισης 
δικτυακών συσκευών και οντοτήτων με καθορισμένες ομάδες χρηστών 

 Διαχείριση images και δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης backup των 
δικτυακών συσκευών.  

 Μαζική εισαγωγή ανανεωμένων firmware συσκευών, χειροκίνητη ρύθμιση 

των παραμέτρων συσκευών 
 Εφαρμογή της λογικής των Best Practices 

 Κεντρικοποιημένη παρακολούθηση γεγονότων/logs των συσκευών για 
εντοπισμό γεγονότων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικτυακών 
συσκευών και την κατάσταση τους (health monitoring) 

 Πολυεπίπεδη προσέγγιση για το δίκτυο και τις εφαρμογές παρακολούθησης 
με traps, στατιστικά, logs κτλ 

 Παρακολούθηση και μηχανισμός alert για διαθεσιμότητα δικτύου-δικτυακών 
συσκευών ανά κατηγορία κτηρίων ΔΕΔΔΗΕ 

 Λειτουργικότητα που αναγνωρίζει τους χρήστες του δικτύου, το είδος των 

εφαρμογών που εκτελούνται, το εύρος ζώνης που καταλαμβάνουν 
(NETFLOW) 

 Δυνατότητα εντοπισμού πιθανών καταστάσεων που επηρεάζουν τα επίπεδα 
υπηρεσιών  

 Δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας υπηρεσίας ανά διεπαφή σε 
κάθε δικτυακή συσκευή του δικτύου και μηχανισμός παρέμβασης για ορισμό 
των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας με παραμετροποίηση που να 

επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο. 
 Δυνατότητα παρακολούθησης της ΙΤ υποδομής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

(ενδεικτικά συσκευές, εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα, δικτυακά 
πρωτόκολλα, μετρήσεις επί της απόδοσης του δικτύου, κτλ) 

 Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και οπτικοποίησης της κατάστασης των 

υποδομών- συσκευών όλου του δικτύου με dashboards  
 Παρακολούθηση της απόδοσης εξυπηρετητών και δυνατότητα 

επεκτασιμότητας  
 Δυνατότητα προληπτικών ενεργειών με σχεδιασμό για τη χωρητικότητα των 

γραμμών και ειδοποιήσεις για διακοπές γραμμών 

 Προσαρμοστικότητα του γραφικού περιβάλλοντος ως προς το σχεδιασμό και 
το  layout, τη δημιουργία dashboards και notifications 

 Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει τη συμβατότητα της πλατφόρμας 
διαχείρισης δικτυακών συσκευών με το σύνολο του εξοπλισμού και συσκευών του 

δικτύου και να παράσχει κάθε δυνατότητα δικτυακής πρόσβασης της πλατφόρμας 
στο σύνολο του διαχειριζόμενου εξοπλισμού για τη συλλογή των δεδομένων, 

μετρήσεων, logs κτλ. 
Στα πλαίσια της διαχείρισης του δικτύου LAN από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να 
προσφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού και η λύση για κεντρική διαχείριση των 

συσκευών και χρηστών του LAN και WLAN δικτύου. Η λύση θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει το λογισμικό καθώς και τις απαραίτητες άδειες υποστήριξης των 
συσκευών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου ταυτότητας, υλοποίησης πολιτικών 

ασφάλειας και πρόσβασης σε δικτυακούς πόρους, διαχείρισης της υποδομής LAN-
WLAN που να καλύπτει και την περίπτωση BYOD. Η προσφερόμενη λύση πρέπει 

να είναι συμβατή και να έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης με λύσεις Security 
Information and Event Management (SIEM) που ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 
προμηθευτεί στο μέλλον, να υποστηρίζει αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω του 

802.1x πρωτοκόλλου, να έχει λειτουργικότητα διαχείρισης με υποστήριξη 
authentication, authorization, accounting (ΑΑΑ). Επιπλέον, το συγκεκριμένο 

σύστημα πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές για την πρόσβαση στο δίκτυο και τους 
πόρους του, πρόσβαση επισκεπτών, Posture assessment.   
Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης 

των χαρακτηριστικών της υποδομής μέσα από γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI). 
Παράλληλα, θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και δημιουργίας 

αναφορών (Monitoring – Reporting) ώστε να ελέγχεται εύκολα η ορθή λειτουργία 
του εξοπλισμού και να εξάγονται οι σχετικές αναφορές. Το σύστημα διαχείρισης 
θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εύρεσης δικτυακών συσκευών για 

την καταγραφή της υποδομής (inventory) και δημιουργία χαρτών τοπολογίας του 
δικτύου (network maps). Η παροχή των ενδείξεων της κατάστασης της 

τοπολογίας και των συσκευών θα γίνεται με χρήση πρωτοκόλλου SNMP. Τέλος, θα 
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διακριτών ρόλων διαχειριστών με 

διαφορετικά προνόμια. Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι συμβατή με τον 
εξοπλισμό του δικτύου LAN. 
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης που θα παράσχει ο ανάδοχος, η πλατφόρμα 

διαχείρισης δικτυακών συσκευών-υποδομών θα ενταχθεί ως θέμα στους κύκλους 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.   

4.10  Τεχνική Υποστήριξη 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

του Δικτύου, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για  κάθε σημείο από 

την στιγμή που αυτό υλοποιείται, είτε το σημείο δημιουργήθηκε  κατά την  

περίοδο της διετούς ανάπτυξης του Δικτύου, είτε κατόπιν της  υπογραφής του 

σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής.  

Η συντήρηση θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. 

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ο ανάδοχος θα επιδιορθώνει ή θα αντικαθιστά 

το υλικό και λογισμικό, ή εκείνα τα τμήματά του που θεωρούνται ελαττωματικά 

στον βαθμό που επηρεάζουν την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του συστήματος. 

Ελαττώματα υλικού και λογισμικού που δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

διαθεσιμότητα του συστήματος, θα επιδιορθώνονται το συντομότερο δυνατό. 

Στις υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 Αναβαθμίσεις και εγκατάσταση των αναβαθμίσεων στα προσφερόμενα 

προϊόντα λογισμικού 

 Εγκατάσταση και υλοποίηση patches/fixes 
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 24x7 τηλεφωνική υποστήριξη για αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο στο υλικό 

όσο και στο λογισμικό 

 Δυνατότητα «remote monitoring». Απομακρυσμένη καταγραφή συμβάντων και 

επίλυση προβλημάτων μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. 

 Υποστήριξη μέσω παροχής πρόσβασης στη γραμμή υποστήριξης (τηλεφωνικά ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  

 Αποκατάσταση βλάβης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος SLA 

Ειδικότερα για τα σημεία που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΦ1, ο ανάδοχος θα έχει 

προβλέψει να καλύψει τον ΔΕΔΔΗΕ με επαρκές απόθεμα εφεδρικού εξοπλισμού, 

για το σύνολο των σημείων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος στις εγκαταστάσεις των κομβικών σημείων των 

Διοικητικών Περιφερειών που επιλέξει για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, έτσι ώστε να 

μπορεί να αντικαθιστά με δικά του συνεργεία τον εξοπλισμό που παρουσιάζει 

βλάβη. Η παράδοση του εφεδρικού εξοπλισμού θα γίνει ως εξής: 

Εξοπλισμός για 15 σημεία το πρώτο τρίμηνο από τη υπογραφή τις σύμβασης και 

επιπλέον εξοπλισμός τεσσάρων (4) σημείων για κάθε εκατό (100) σημεία που 

παραδίδονται. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από τότε θα του αποσταλεί ο εξοπλισμός που έχει υποστεί 

βλάβη να τον αντικαθιστά.   

 

4.11  Διαχείριση Αλλαγών Σημείων Παρουσίας 

4.11.1  Αναβάθμιση σημείου 

Ορισμένα σημεία παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ κατά την διάρκεια ισχύος του έργου 

ενδέχεται να αλλάξουν κατηγορία και να αναβαθμιστούν σε μια επόμενη 

κατηγορία σημείου. Συγκεκριμένα οι ενδεχόμενες αναβαθμίσεις των σημείων 

συνοψίζονται στα εξής:  
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Πίνακας 6 Αναβαθμίσεις κατηγοριών σημείων ΔΕΔΔΗΕ 

Από Κατηγορία  
Σε κατηγορία 

Κατηγορία 1Α  Κατηγορία 2Α  

Κατηγορία 1Β Κατηγορία 2Β  

Κατηγορία 2Α Κατηγορία 3Α 

Κατηγορία 2Β Κατηγορία 3Β 

Κατηγορία 3Α Κατηγορία 4Α  

Κατηγορία 3Β  Κατηγορία 4Β 

Κατηγορία 4Α Κατηγορία 5Α  

Κατηγορία 5Α Κατηγορία 6Α  

Κατηγορία 5Β Κατηγορία 6Β 

                            

Στην περίπτωση αναβάθμισης κατηγορίας σημείου ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα πρέπει να 

επιβαρυνθεί με αλλαγή δρομολογητή. Επομένως ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

εγκαταστήσει δρομολογητές υψηλής απόδοσης που θα έχουν την δυνατότητα 

υποστήριξης της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής γραμμής διατηρώντας τα 

επιθυμητά επίπεδα των SLAs.  

Ο χρόνος ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία λήψης του αντίστοιχου αιτήματος από τον ανάδοχο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάβαση στη νέα κατηγορία θα πρέπει να είναι σε 

πλήρη συμφωνία με τα χαρακτηριστικά της νέας κατηγορίας στην οποία εμπίπτει 

το σημείο παρουσίας. 

 

4.11.2  Νέο σημείο – Μεταφορά υφιστάμενου 

Στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Παροχή τηλεπικοινωνιακής γραμμής  

2. Παροχή ενεργού εξοπλισμού  

3. Αποστολή εξοπλισμού στον ΔΕΔΔΗΕ 

4. Παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω 

εξοπλισμού. 

Ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ θα ειδοποιεί γραπτώς (μέσω e-mail) τον ανάδοχο ότι 

προτίθεται να συνδεθεί νέο σημείο μέσω προκαθορισμένης φόρμας/ αίτησης που 

θα συμφωνηθεί. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα λαμβάνει χώρα εργάσιμες 

ώρες και ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή (08:00-16:00). 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι εντός σαράντα (40) ημερών από την 

ημερομηνία λήψης του αντίστοιχου αιτήματος από τον ανάδοχο δεδομένου ότι 
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έχει ολοκληρωθεί ο χώρος υποδοχής του εξοπλισμού (π.χ. racks, UPS, 

κυκλώματα, κλπ). 

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της Υπηρεσίας Σύνδεσης αναλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

• Εξασφάλιση της προετοιμασίας των χώρων υποδοχής των υλικών. 

• Παράδοση στον ανάδοχο configuration templates (πρότυπα 

παραμετροποίησης) σύμφωνα με τα οποία θα παραμετροποιηθεί ο ενεργός 

εξοπλισμός της νέας σύνδεσης. 

• Εξασφάλιση των αιτούμενων από τον ανάδοχο πληροφοριών σε εύλογο 

χρονικό διάστημα ούτως ώστε να μην επηρεασθεί ο χρονοπρογραμματισμός 

του Έργου.  

• Εξασφάλιση αδειών πρόσβασης στα σημεία εγκατάστασης. 

 

4.11.3  Κατάργηση Σημείου 

Η διαδικασία κατάργησης αφορά τη διακοπή της υπηρεσίας και συλλογή υποδομής 

που παρέχεται στην υπηρεσία. 

 

 Ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ θα ειδοποιεί γραπτώς (μέσω e-mail)  τον 

ανάδοχο ότι προτίθεται να καταργηθεί το συγκεκριμένο σημείο μέσω 

προκαθορισμένης φόρμας/ αίτησης που θα συμφωνηθεί. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του 

αιτήματος να συλλέξει το σχετικό εξοπλισμό, Πέρα των δέκα ημερών ο 

ΔΕΔΔΗΕ δεν ευθύνεται για απώλεια η φθορές του εξοπλισμού. 

 Ο μήνας στον οποίο ζητήθηκε η διακοπή θα πρέπει να είναι και ο τελευταίος 

μήνας που τιμολογείται το σημείο. 

 

5 Υλοποίηση Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα κάνει συγκεκριμένη πρόταση 

υλοποίησης του έργου. Σε γενικές γραμμές αναφέρονται τα παρακάτω:  

5.1 Low Level Design 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει τη θέση και τη σύνδεση των 

στοιχείων που προτείνονται ως λύση και θα πρέπει να παρασχεθεί από τον 

Ανάδοχο πριν από τη φάση της υλοποίησης. 

 

5.2  Πιλοτική λειτουργία 

Η Φάση πιλοτικής λειτουργίας αφορά στην πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία όλων 

των συστατικών της παρεχόμενης υπηρεσίας, για ένα σημείο από κάθε κατηγορία, 
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σε συνθήκες παραγωγής (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική λειτουργία μεγάλου 

αριθμού έργων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών (εσωτερικών και 

εξωτερικών), συνεχής λειτουργία 24x7x365) με την παράλληλη παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Παράγραφο 4.10 «Τεχνική Υποστήριξη» (Υπηρεσίες Συντήρησης) και υπό 

συνθήκες αυστηρού Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών σύμφωνα με τη τήρηση 

εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών και ρητρών όπως προδιαγράφεται στο Τεύχος 

«Συμφωνία Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA)». 

5.3 Μελέτη εφαρμογής 

   Πριν τη φάση υλοποίησης των λοιπών σημείων, θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη 

εφαρμογής από τον ανάδοχο που θα καθορίζει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες των 

εγκαταστάσεων των γραφείων του Rollout. Στο στάδιο αυτό θα μελετηθεί και ο 

χρονοπρογραμματισμός των εγκαταστάσεων. 

 

5.4 Roll-out 

Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο  ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί, 

εγκαταστήσει, ελέγξει και φέρει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το σύνολο του 

εξοπλισμού. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την παράδοση του εξοπλισμού, την 

εγκατάσταση του, την παραμετροποίηση του, και τον έλεγχο του, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην Μελέτη Εφαρμογής. 

 

5.5 Μετάπτωση 

Ο ανάδοχος κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει τη 

μετάπτωση υφιστάμενων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στο παρεχόμενο δίκτυο. Ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει τη μελέτη για τη μετάπτωση των υφιστάμενων δικτυακών 

υποδομών δεδομένων / Internet και τη δικτυακή ολοκλήρωση των σημείων 

εγκατάστασης που ορίζονται στους Πίνακες 1, 2. Στη διαδικασία της μετάπτωσης 

πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία αναδρομολόγησης για τα σημεία ΥΣ1, ώστε αυτά 

να μπορούν να λειτουργούν στο μεταβατικό στάδιο που θα έχει ενταχθεί στο 

δίκτυο το αντίστοιχο «Τοπικό ΚΕΕΔ» αλλά στο σημείο ΥΣ1 λειτουργεί ακόμα η 

παλιά σύνδεση (πχ ADSL). 

 

Κατά την οριοθέτηση των διαδικασιών μετάπτωσης των υφιστάμενων σημείων του 

ΔΕΔΔΗΕ ο ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην 

προκαλέσει, κατά οποιονδήποτε τρόπο διαταραχή της απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υφιστάμενων δικτύων. 
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Οι διαδικασίες μετάπτωσης θα καθορισθούν με ακρίβεια κατά τη σύνταξη του 

Επιχειρησιακού Πλάνου Μετάπτωσης που θα αποτελεί τμήμα της Μελέτης 

Εφαρμογής. 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συμπεριλάβει τους απαραίτητους οικονομικούς και 

λειτουργικούς πόρους για την εκτέλεση των ενεργειών μετάπτωσης στο 

παρεχόμενο δίκτυο   όπως περιγράφονται παρακάτω: 

  

 Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων αφορά στη μεταφορά δεδομένων 

εφαρμογών του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των παρεχόμενων νέων δικτυακών 

υπηρεσιών του έργου  με διατήρηση του υφιστάμενου LAN IP addressing 

των σημείων του έργου 

 Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει την υφιστάμενη τοπολογία και την αρχιτεκτονική του δικτύου 

του ΔΕΔΔΗΕ ούτε να τροποποιεί την παρεχόμενη από αυτό 

λειτουργικότητα. 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη την παροχή των 

απαραίτητων υποδομών και καλωδιώσεων για τη διασύνδεση του 

εξοπλισμού των υπό μετάπτωση δικτύων και του παρεχόμενου από τον 

Ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των υφιστάμενων δικτύων είναι 

βασισμένα στη χρήση του IP πρωτοκόλλου. Προς τούτο ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

διαθέσει τους απαιτούμενους λειτουργικούς και ανθρώπινους πόρους για τη 

διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων και τροποποιήσεων του 

υφιστάμενου εξοπλισμού των υπό-μετάπτωση δικτύων. Η διασύνδεση του 

δικτυακού εξοπλισμού του αναδόχου με το δικτυακό εξοπλισμό του υπό-

μετάπτωση δικτύου θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο κατόπιν οδηγιών και 

επίβλεψης από τον ΔΕΔΔΗΕ σε χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 

κοινού, και κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η απρόσκοπτη και 

συνεχής λειτουργία των εφαρμογών του ΔΕΔΔΗΕ.  

Το πρόγραμμα μετάπτωσης για κάθε σημείο από το υπάρχον δίκτυο στο νέο 

πρέπει να εκπονηθεί σε συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ-αναδόχου σύμφωνα με τις παρακάτω 

παραδοχές: 

 

 Για κάθε σημείο που μεταπίπτει θα πρέπει να υπάρχει παρουσία συνεργείου 

τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνονται οι απαραίτητες λειτουργίες τοπικής 

δικτύωσης και παραμετροποίησης σταθμών εργασίας. 

 Η μετάπτωση των σημείων να γίνεται με τη λογική των γεωγραφικά 

γειτονικών σημείων, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος στις μετακινήσεις των 
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συνεργείων και να αποφεύγονται πολλαπλές μεταβάσεις των συνεργείων 

στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

 Ο αριθμός των συνεργείων που μπορεί να διαθέσει ο  ΔΕΔΔΗΕ σε μια ημέρα 

είναι περιορισμένος. 

 Η διαδικασία της μετάπτωσης πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε ο χρόνος που 

κάθε σημείο θα βρίσκεται σε διακοπή να είναι ο ελάχιστος δυνατός. 

 Η μετάπτωση σε κάποια σημεία μπορεί να χρειαστεί να γίνει σε ώρες εκτός 

κανονικού ωραρίου ή μη εργάσιμες ημέρες, για να μη διαταραχθούν 

κρίσιμες για το ΔΕΔΔΗΕ λειτουργίες. 

   

5.6 Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 13, παράγραφος 4 του Τεύχους 02 – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού,  ορίζεται 

σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική χρονική κατανομή των φάσεων του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης του δικτύου. 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων, που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα που 

ακολουθεί, είναι ενδεικτικοί. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου από τον 

ανάδοχο είναι υποχρεωτικός.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (Gantt Chart) για όλες τις φάσεις του Έργου 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι χρονικοί ορίζοντες, τα ορόσημα υλοποίησης 

του Έργου κλπ, με αναφορά σε σημεία ορόσημα ανά φάση, σε συγκεκριμένα 

παραδοτέα μέσα σε κάθε φάση και στο τέλος κάθε φάσης, τις αλληλεπιδράσεις 

διεργασιών σε επίπεδο φάσεων και τους τρόπους διαχείρισης αυτών Το 

χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει 

τμηματικές υλοποιήσεις του έργου.  

.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος στη προσφορά του θα πρέπει να δεσμευτεί ως προς το 

κάτωθι χρονοδιάγραμμα εργασιών ή να προτείνει καλύτερους χρόνους.  
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ΜΗΝΕΣ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

 

Μ16 

 

Μ17 

 

Μ18 

 

Μ19 

 

Μ20 

 

Μ21 

 

Μ22 

 

Μ23 

 

Μ24 

Εκπαίδευση, Πιλοτικό: 

Υλοποίηση 

Μηχανογραφικού 

κέντρου και ένα σημείο 

από κάθε κατηγορία                

         

Παροχή Υπηρεσιών SLA, 

υποστήριξης και 

διαχείρισης. Μελέτη 

εφαρμογής-

Χρονοπρογραμματισμός-

Προετοιμασία ανάπτυξης 

δικτύου                

         

Rollout -Υλοποίηση 

Λοιπών Σημείων – 

Μετάπτωση λειτουργιών 

στο νέο Δίκτυο ανά 

γραφείο, με βάση το 

συμφωνημένο 

χρονοπρογραμματισμό                 
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Ειδικά για τα σημεία κατηγορίας ΔΦ1, η ένταξή τους στο δίκτυο θα κατανεμηθεί 

στην περίοδο των επτά (7) ετών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, όπως 

περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7 Ένταξη σημείων κατηγορίας ΔΦ1 ανά έτος 

ΕΤΟΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 

ΠΛΗΘΟΣ 150 350 500 500 500 500 500 

 

5.7 Διοίκηση Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην πρότασή του το σχήμα διοίκησης 

του Έργου, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, την λίστα με το 

προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, καθώς και 

το αντικείμενο και το ρόλο  τους στο Έργο.  Θα αναφέρεται η ομάδα του έργου, 

δηλαδή η σύνθεση της ομάδας, ο Υπεύθυνος Έργου, οι μηχανικοί υλοποίησης το 

Επιστημονικό / άλλο προσωπικό και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες εφόσον υπάρχουν.  

Ο ΔΕΔΔΕΗ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας 

ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του 

Έργου την έχει ο ανάδοχος. 

 

5.8 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Οι υπευθυνότητες ΔΕΔΔΗΕ-Αναδόχου συνοψίζονται στα παρακάτω : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Υποδομή WAN – MPLS/Internet Network 

Αποτελείται από το σύνολο των Routers που παρέχουν 

πρόσβαση στο MPLS δίκτυο και το Internet. 

Ανάδοχος 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πρόσβαση στα 

logs που θα συλλέγει ο 

ανάδοχος, τα οποία δεν θα 

τροποποιούνται καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο,  σε 

πρωτογενή μορφή καθώς και 

δυνατότητα παρακολούθησης της 

κατάστασης, των επιδόσεων  και 

της παραμετροποίησης. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης 

δικτυακών συσκευών – 

υποδομών  που θα εγκαταστήσει 

ο ανάδοχος στο ΔΕΔΔΗΕ θα 

διασφαλιστεί από τον ανάδοχο 
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ότι θα έχει πρόσβαση στους 

Routers για τη συλλογή 

στοιχείων σχετικών με την 

επίδοση και την ασφάλεια. 

Υποδομή Διαχείρισης Δικτύου MPLS Αναδόχου 

Η υποδομή διαχείρισης του δικτύου WAN – MPLS θα 

παρέχει έλεγχο των στοιχείων του δικτύου. Θα είναι 

εγκατεστημένη σε χώρο του αναδόχου. Στο ΔΕΔΔΗΕ 

θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της 

κατάστασης των στοιχείων του δικτύου σε πραγματικό 

χρόνο και μηνιαίων αναφορών ποιότητας υπηρεσίας. 

                Ανάδοχος 

Υποδομή Διαχείρισης Δικτύου MPLS ΔΕΔΔΗΕ 

Ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει, 

παραμετροποιήσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία σε 

χώρο του ΔΕΔΔΗΕ, πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών 

συσκευών. 

                 ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομή Διαχείρισης Δικτύου MPLS των Σημείων ΔΦ1 

Η υποδομή διαχείρισης του δικτύου WAN – MPLS των 

σημείων κατηγορίας ΔΦ1 θα παρέχει έλεγχο μόνο των 

συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου. Θα είναι 

εγκατεστημένη σε χώρο του ΔΕΔΔΗΕ. 

                  ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομή PKI/Key Servers – Κλειδιά κρυπτογράφησης 

Το δίκτυο αποτελεί ένα κλειστό MPLS δίκτυο. Τα 

κλειδιά της κρυπτογράφησης ελέγχονται από δυο Key 

Servers και μια PKI (Public Key Infrastructure) 

υποδομή. Κατά συνέπεια όλη η κίνηση που περνάει 

από το MPLS δίκτυο είναι κρυπτογραφημένη.  

                  ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομή Security 

Στο Μηχανογραφικό Κέντρο η υποδομή security 

υλοποιείται από ένα ζεύγος υπαρχόντων Firewalls 

τύπου Checkpoint 12200. Τα Firewalls αυτά θα 

παρέχουν προστασία και ελεγχόμενη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Data Center του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στα περιφερειακά σημεία, η πρόσβαση στο Internet θα 

γίνεται πάνω από ανεξάρτητες γραμμές και θα 

παρέχεται ασφαλής πρόσβαση με χρήση υπηρεσιών 

όπως IPS/IDS, URL Filtering, Application Control και 

προστασία από Malware. Η υπηρεσία ασφαλούς 

πρόσβασης για τα σημεία αυτά θα παρέχεται από τον 

υποψήφιο ανάδοχο μέσω ανεξάρτητης υποδομής του 

αναδόχου και θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά για 

χρήση από το ΔΕΔΔΗΕ. Η λύση θα πρέπει να παρέχει 

ΔΕΔΔΗΕ 
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κεντρικοποιημένη ενιαία πολιτική ασφάλειας χρηστών, 

η οποία θα ορίζεται και θα είναι πλήρως διαχειρίσιμη 

από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Επιπλέον για τα οκτώ (8) σημεία κατηγορίας 5Β και 

6Β, που αποτελούν κέντρα συγκέντρωσης SCADA 

δεδομένων,  ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει WAN 

Firewalls σε διάταξη εφεδρείας. 

Υποδομή και Διαχείριση Χρηστών Remote VPN 

Η διασύνδεση των χρηστών απομακρυσμένης 

πρόσβασης VPN παρέχεται και ελέγχεται πλήρως από 

το ΔΕΔΔΗΕ.  

ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομή LAN 

Αποτελεί την υποδομή των switches στα οποία 

συνδέεται το σύνολο των ΔΕΔΔΗΕ χρηστών του 

ΔΕΔΔΗΕ.  Η πρόσβαση στα switches και ο έλεγχος των 

χρηστών γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο μέσα από ένα 

σύστημα NAC, με  δυνατότητες profiling, posturing, 

τόσο για ενσύρματους όσο και για  ασύρματους 

χρήστες. Το σύστημα αυτό ελέγχει το σύνολο των 

χρηστών  (wired, wireless, BYOD, συνεργάτες, 

επισκέπτες). Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα  συλλογής 

στοιχείων μέσω  λειτουργίας SNMP-read από τον 

εξοπλισμό LAN ώστε να ελέγχεται η λειτουργικότητα 

του LAN εξοπλισμού (π.χ. major faults).  

ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομή Δικτύου WLAN 

Η υποδομή αυτή θα παρέχει ασύρματη πρόσβαση 

στους χρήστες και επισκέπτες του Οργανισμού σε 

συγκεκριμένα σημεία/κτίρια.  

Ανάδοχος 

Υποδομή Συστήματος Διαχείρισης Χρηστών 

Το σύστημα αυτό ελέγχει το σύνολο των χρηστών 

(wired, wireless, BYOD,  επισκέπτες). Η υποδομή 

διαχείρισης χρηστών είτε αφορά ενσύρματους είτε 

ασύρματους χρήστες, παρέχει δυνατότητα ελέγχου αν 

ο χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις της πολιτικής 

ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ, επιβάλλει την πολιτική 

ασφάλειας στον χρήστη και ελέγχει για την σύνδεση 

μη εξουσιοδοτημένων συσκευών στο δίκτυο με τη 

χρήση τεχνολογίας 802.1x. Ουσιαστικά αποτελεί ένα 

σύστημα NAC για την πρόσβαση των χρηστών στο 

δίκτυο (ενσύρματο/ασύρματο). 

 

 

 

 

 

ΔΕΔΔΗΕ 
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Υποδομή Χρηστών WLAN 

Η πρόσβαση των χρηστών στο ασύρματο δίκτυο θα 

παρέχεται μέσω του συστήματος διαχείρισης χρηστών. 

 

ΔΕΔΔΗΕ 

Υποδομές Active Directory/Domain Controller 

Αποτελούν τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για την 

πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.  

ΔΕΔΔΗΕ 

Managed Security Services 

Τα Managed Security Services παρέχουν: 

 Συλλογή και διαχείριση συμβάντων ασφάλειας από 

όλες τις εγκατεστημένες δικτυακές συσκευές. 

Συλλέγονται, αναλύονται και ελέγχονται τα logs, 

τα alerts, οι αναφορές των συστημάτων για 

επιθέσεις (π.χ. DDOS) στο δίκτυο και λαμβάνεται 

δράση proactively. Λαμβάνει χώρα διαδικασία 

autocorrelation των συμβάντων μέσω των logs 

των συσκευών firewalls αλλά και του υπόλοιπου 

δικτυακού εξοπλισμού και μέσω των 

αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας, 

ανιχνεύονται τυχόντα προβλήματα ασφάλειας ή 

επιθέσεις από τρίτους στο δίκτυο. Παρέχεται 

συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για 

περιστατικά ασφαλείας. 

 Έλεγχος ευπάθειας του δικτύου (στις δικτυακές 

συσκευές). Μετά την ανάλυση των συμβάντων 

ασφάλειας και των logs που συλλέγονται από το 

δίκτυο, δημιουργούνται αναφορές που αναλύουν 

πιθανές ευπάθειες του δικτύου και προτείνονται  

ενέργειες αντιμετώπισης αυτών. Γίνεται διαβάθμιση 

των συμβάντων ανάλογα με criticality και severity 

αυτών. Στη συνέχεια προτείνονται δράσης 

αντιμετώπισης και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη 

γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ να λαμβάνουν χώρα οι 

διορθωτικές ενέργειες στα εκάστοτε συστήματα. 

 

 

Ανάδοχος 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πρόσβαση στα 

logs που θα συλλέγει ο ανάδοχος 

σε πρωτογενή μορφή. 

 

 


