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Κεφάλαιο 0. Εισαγωγή – Δομή Εγγράφου 

0.1. Δομή Παραδοτέου  

Το παρόν παραδοτέο διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 

 

Κεφάλαιο 0 Παρουσιάζει τη δομή του εγγράφου καθώς και μια περίληψη των βασικότερων 

αποτελεσμάτων των εργασιών ανάλυσης  

Κεφάλαιο 1 Παρουσιάζει τα κυριότερα συστήματα & πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο στο 
τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Κρίσης (Emergency Management 
Systems), τα οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα να 
παρέχουν βέλτιστες πρακτικές προς υιοθέτηση στο πλαίσιο σχεδιασμού του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ1. Για κάθε σύστημα / πρωτοβουλία, 
αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και τα στοιχεία που 
αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο σχεδιασμού του ΕΣΥΛΑ. 

Κεφάλαιο 2 Περιγράφει τη λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, 
παρουσιάζει τα βασικά λειτουργικά του υποσυστήματα, και αναλύει τις 
προδιαγραφές του λογισμικού υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία του 
συστήματος  

Κεφάλαιο 3 Παρουσιάζει τη φυσική αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος σε 
περιβάλλον εικονικοποίησης, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη διάταξη και 
διαμόρφωση των εικονικών μηχανών που απαιτούνται ανά επίπεδο, για κάθε 
εναλλακτική επιλογή εγκατάστασης του νέου πληροφοριακού συστήματος που 
διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (on premises) – 
υπολογιστικό νέφος (cloud computing)). Παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των 
δύο εναλλακτικών επιλογών, και παρουσιάζει τα πιο δημοφιλή νέφη σε διεθνές 
επίεπδο, καθώς και ένα ενδεκτικό κόστος μίσθωσης εικονικής μηχανής σε 3 από 
αυτά. Τέλος, αναλύει τις προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού, όπως 
αυτός ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και επιπλέον εξοπλισμού 

που κρίνεται απαραίτητος για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής στην 
περίπτωση επιλογής εγκατάστασης  του πληροφοριακού συστήματος σε 
ιδιόκτητη υποδομή, και καταλήγει σε αναλυτική κοστολόγηση του εξοπλισμού.  

Κεφάλαιο 4 Παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν την Ασφάλεια Πληροφοριών, καθώς 
και τις κύριες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα διαδικτυακό (web 
based) σύστημα για να μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς ασφαλές. Παρέχει 
ανάλυση των κυριότερων μέτρων ασφάλειας που προτείνεται να υλοποιηθούν / 
εφαρμοστούν κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, και 
καταλήγει στον αναλυτικό σχεδιασμό εξειδικευμένων τεχνικών μεγιστοποίησης 
της ασφάλειας, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και το 
επιχειρησιακό μοντέλο της πράξης ΑΙΓΙΣ, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να 
υιοθετηθούν κατά την υλοποίηση του νέου συστήματος τόσο σε αρχιτεκτονικό 
επίπεδο όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. 

Παράρτημα Α Παρουσιάζει τον κατάλογο μη λειτουργικών απαιτήσεων που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του συστήματος. 

 

                                           
1 Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης - ΕΣΥΛΑ 
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0.2. Περίληψη  

Κατά την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, μελετήθηκε πληθώρα συστημάτων 

και πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο που παρουσιάζουν συνάφεια με το υπό 

ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή περιπτώσεων εφαρμογής σύγχρονων 

τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων 

(emergency management) όπως οι φυσικές και ανθρωπογενεις καταστροφές 

μεγάλης κλίμακας που αποτελούν και το πεδίο εφαρμογής της πράξης ΑΙΓΙΣ. Κατά 

την μελέτη των συστημάτων αυτών, δόθηκε έμφαση στον εντοπισμό εκείνων των 

τεχνολογικών, λειτουργικών και μεθοδολογικών πρακτικών, η εφαρμογή των 

οποίων αύξησε την προστιθέμενη αξία των συστημάτων και συνετέλεσε ουσιαστικά 

στην επίτευξη των στόχων για τους οποίους αναπτύχθηκαν. Αρκετές από αυτές τις 

πρακτικές κρίθηκαν ως κατάλληλες προς υιοθέτηση στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ, και ως 

τέτοιες λήφθηκαν υπόψη τόσο κατά την σύνθεση της αρχιτεκτονικής του 

προτεινόμενου συστήματος όσο και κατά τον αναλυτικό σχεδιασμό των λειτουργιών 

και των ψηφιακών υπηρεσιών που αυτό θα παρέχει (βλέπε παραδοτέο Π.5.4.2). 

 

Σε επίπεδο λογικής αρχιτεκτονικής, με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλής 

διαθεσιμότητας και δυνατότητας κατανομής του φόρτου, προτείνεται η υιοθέτηση 

αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων (N-tier), στο πλαίσιο της 

οποίας το νέο σύστημα συντίθεται μέσα από την ολοκλήρωση (integration) 

διακριτών και αυτόνομων λειτουργικών υποσυστημάτων, και αξιοποιεί το διαδίκτυο 

ως κύριο μέσο διάθεσης των υπηρεσιών του στους τελικούς χρήστες του (web 

based). Με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη του συνόλου των εμπλεκομένων 

φορέων στη διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών, το νέο σύστημα 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει τα κατάλληλα λογισμικά εργαλεία για την 

αποτελεσματική υποστήριξη και αυτοματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των 

εμπλεκόμενων επιχειρησιακών διαδικασιών όπου και όποτε αυτά χρειάζονται. Στο 

πλαίσιο αυτό, η λογική αρχιτεκτονική του νέου συστήματος ΕΣΥΛΑ προτείνεται να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα λειτουργικά υποσυστήματα (τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο παραδοτέο Π.5.4.2): Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων, Υποσυστημα 

Οργανωσιακής Διαχείρισης, Υποσύστημα Διαχείρισης Καταστροφών, Υποσύστημα 

Διαχείρισης Συμβάντων / Υποθέσεων, Υποσύστημα Διαχείρισης Δράσεων & 

Συντονισμού, Υποσύστημα Διαχείρισης & Αντιμετώπισης Κινδύνου, Υποσύστημα 

Διαχείρισης Συσκευών GPS / Εντοπισμού Θέσης, Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών 

& Δικαιωμάτων Πρόσβασης, Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας, και Υποσύστημα 

Ειδοποιήσεων. Για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, διαπιστώθηκε ότι 

απαιτείται η προμήθεια έτοιμου λογισμικού υποδομής, το οποίο και προδιαγράφηκε 

αναλυτικά (ήτοι WEB & Application Server, Database Management Server, Business 

Process Management Platform, Portal Server, GIS & WEB GIS Server, και LDAP 

Server).  

 

Σε επίπεδο φυσικής αρχιτεκτονικής, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις σε 

επίπεδο υποδομών καθώς και την απαίτηση για εξοικονόμιση υπολογιστικών πόρων 
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και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση αυτών, προτείνεται η εγκατάσταση και 

λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος σε περιβάλλον εικονικοποίησης 

(virtualization environment), είτε επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί ιδιόκτητη υποδομή είτε 

επιλεγεί να αξιοποιηθεί υποδομή υπολογιστικού νέφους για την φιλοξενία του 

συστήματος. Η προσέγγιση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη για τους εμπλεκόμενους 

φορείς στο έργο ΑΙΓΙΣ, και παράλληλα διασφαλίζει την ευκολία μεταφοράς του 

συστήματος σε άλλη υποδομή όποτε αυτό αποφασιστεί. Αναφορικά με την 

διαμόρφωση των εικονικών μηχανών, προτείνεται διακριτή μηχανή για το επίπεδο 

Διαδικτύου, διακριτή μηχανή για το επίπεδο Εφαρμογών που θα εξυπηρετεί τα 

επιχειρησιακά (operational) υποσυστήματα, διακριτή μηχανή για το επίπεδο 

Εφαρμογών που θα εξυπηρετεί τις λειτουργίες GIS, διακριτή μηχανή για το επίπεδο 

βάσης δεδομένων και διακριτή μηχανή για το επίπεδο των υπηρεσιών καταλόγου. 

Αναφορικά με την διάταξη των εικονικών μηχανών, προτείνονται δύο εναλλακτικές 

προσεγγίσεις, μία που διασφαλίζει υψηλή απόδοση δεσμεύοντας υψηλούς πόρους 

ανά εικονική μηχανή, αλλά παρουσιάζει μοναδικό σημείο σφάλματος (single point 

of failure) σε κάθε επίπεδο, και μία δεύτερη που διασφαλίζει υψηλά επίπεδα 

διαθεσιμότητας παρέχοντας την δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών κατανομής 

φόρτου (load balancing) & failover σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής, η οποία 

ωστόσο δεσμεύει και διαθέτει λιγότερους πόρους στις εικονικές μηχανές. Από τις 

δύο αυτές εναλλακτικές, η καλύτερη προς εφαρμογή στην περίπτωση εγκατάστασης 

του συστήματος ΕΣΥΛΑ σε υποδομή υπολογιστικού νέφους είναι η πρώτη, ενώ 

καταλληλότερη στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος σε ιδιόκτητη 

υποδομή κρίνεται η δεύτερη προσέγγιση, δεδομένου ότι οι διατιθέμενοι πόροι των 

υπό προμήθεια εξυπηρετητών (πυρήνες και μνήμη) επαρκούν (έστω και οριακά) για 

την υλοποίησή της. 

 

Κατά το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του νέου συστήματος, αναλύθηκαν και 

αξιολογήθηκαν οι δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις που δύναται να υιοθετηθούν 

αναφορικά με την υποδομή εγκατάστασης και φιλοξενίας αυτού, δηλαδή της 

εγκατάστασης του συστήματος σε ιδιόκτητη υποδομή (η οποία θα τύχει προμήθειας 

στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ) και της αξιοποίησης υπηρεσιών νέφους τρίτων παρόχων. 

Κατά την εργασία αυτή κατέστη σαφές ότι η επιλογή της λύσης νέφους έχει 

πολλαπλά πλεονεκτήματα, και κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη ειδικά για το ΑΙΓΙΣ, 

δεδομένου ότι α) οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία για 

τη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη ενός ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (data 

center), β) δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την πλήρη υλοποίηση 

της απαιτούμενης φυσικής αρχιτεκτονικής και γ) το νέο σύστημα καλείται να 

υποστηρίξει τις ανάγκες πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο διαδικασιών 

που απαιτούν άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος ΕΣΥΛΑ από 

οποιοδήποτε σημείο και υψηλή απόδοση και ταχεια απόκριση των υπηρεσιών του. 

Παρά ταύτα, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός καθορισμός των προδιαγραφών του 

εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητη 

υποδομή βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου. Επίσης, προέβη σε αναλυτικό καθορισμό των 
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προδιαγραφών του λοιπού εξοπλισμού που προβλέπεται να αγοραστεί στο πλαίσιο 

του ΑΙΓΙΣ. 

 

Με στόχο την πλήρη διασφάλιση των εφαρμογών και των δεδομένων του νέου 

πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, πραγματοποιήθηκε καταγραφή και σε βάθος 

ανάλυση των απαιτήσεων ασφάλειας του επιχειρησιακού μοντέλου του έργου ΑΙΓΙΣ, 

και λαμβάνοντσς υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στο πεδίο της ασφάλειας 

πληροφοριών, προέβη στον αναλυτικό σχεδιασμό εξειδικευμένων και στοχευμένων 

μέτρων ασφάλειας, το οποία προτείνεται να εφαρμοστούν στο έπακρο κατά την 

υλοποίηση του νέου συστήματος. 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε καταγραφή (υπο την μορφή παραρτήματος) των 

βασικότερων μη λειτουργικών απαιτήσεων που θα πρέπει να καλύπτει το νέο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΣΥΛΑ. 

 

0.3. Περίληψη (στα Αγγλικά) 

A number of systems and initiatives in international level, relative to the new 

system ESYLA (e.g. cases where advanced technology is applied for the most 

effective management of emergencies such as natural and man-made disasters), 

were studied and analysed. During this task, emphasis was given to the 

identification of the technological, functional and methodological practices, the 

application of which increased the added-value of the respective systems and 

decisively contributed to the accomplishment of the objectives for which those 

systems were developed. Many of those practices were evaluated as suitable for 

application within the project AISIS, and as such they were taken into account 

during the architectural synthesis of ESYLA and the design of its subsystems 

(deliverable Π.5.4.2). 

 

In logical architecture level, having in mind the objective to ensure high availability 

and load balancing capacity, a modular n-tier architecture is proposed, within which 

the new system is composed through the integration of discrete and autonomous 

subsystems, and uses the Internet as the main medium for delivering services to 

its final users (web based system). Aiming at supporting all involved organizations 

in managing and handling disasters, the new system is designed so as to provide 

the suitable software tools for the effective support and automation of the greatest 

part of involved business processes, when and where they are required. In this 

context, the logical architecture of ESYLA is proposed to contain the following 

operational subsystems (which are analytically described in deliverable Π.5.4.2): 

Resources Management Subsystem, Organizational Management Subsystem, 

Disaster Management Subsystem, Incident / Case Management Subsystem, GPS 

Devices Management System, User & Permissions Management Subsystem, 

Operations Management & Coordination Subsystem, Risk & Mitigation Management 
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Subsystem, WEB Services / Clients and Notifications Subsystem. For the operation 

of the new system, the procurement of system & infrastructure software is 

required, which has been specified analytically (i.e. WEB & Application Server, 

Database Management Server, Business Process Management Platform, Portal 

Server, GIS & WEB GIS Server, and LDAP Server).  

 

In physical architecture level, having in mind the global trends in infrastructure 

management as well as the requirement for saving computational resources and 

more effective exploitation of them, a virtualization environment is proposed for 

the installation and operation of the new system, independently of the ownership 

of insfrastructure which will be chosen (on premises vs cloud computing). This 

approach has multiple benefits for the organizations involved in the AIGIS project, 

and in parallel it ensures the efficient relocation of the system to another type of 

infrastructure if and when this is decided. Concerning the configuration of the 

virtual machines, it is proposed a discrete VM for the WEB layer, a discrete VM for 

the Application Layer which will serve the operational subsystems, a discrete VM 

for the Application Layer which will serve the GIS functionality, a discrete VM for 

the Database Layer and a discrete VM for the Directory Layer. Regarding the layout 

of the Virtual Machines, two alternatives are proposed, one which ensures high 

availability by binding rich resources per VM, but also presents single point of failure 

in every layer, and a second which ensures high availability by applying load 

balancing & failover mechanisms in all layers of the architecture but it binds less 

resources to each VM. Among those two alternatives, the most suitable for the 

ESYLA system in case it is installed in a cloud is the first one, while the second one 

is proposed in case ESYLA is installed on premises, since the available resources 

(of the servers to be procured) in CPU power and RAM seem to be enough (even 

marginally) for the implementation of the proposed architecture. 

 

During the design of ESYLA architecture, the two alternatives regarding the 

installation infrastructure of the new were evaluated thoroughly, i.e. using a private 

infrastructure (on premises installation) to be procured by AIGIS funds, and  

exploiting a third party cloud. It is clear that the alternative of the cloud computing 

has multiple advantages and thus it is the most suitable for the project AIGIS, 

taking into account that a) the involved organizations have not enouph expertise 

in managing and technically supporting a private Data Center, b) there are not 

available financial resources for correctly implementing the proposed physical 

architecture in a private infrastructure, and c) the new system ESYLA is to support 

the requirements of multiple involved organizations in the context of business 

processes which require direct access to ESYLA functionality and data from 

anywhere with high availability and minimum response time of services (something 

that can be guaranteed by a cloud provider). Nevertheless, the equipment 

supporting the on-premises installation alternative was analytically specified, 

according to the proposed architecture. Furthermore, the rest equipment which is 

to be procured within the project AIGIS was also specified.  
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Aiming at totally ensuring the applications and data of the new system ESYLA, 

information security requirements were analyzed in depth, and a series of focused 

security measures are proposed to be implemented while the new system will be 

developed.  

 

Finally, analytical description of the most important non-operational specifications 

of the new system ESYLA was included in the annex of the present deliverable. 
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Κεφάλαιο 1. Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες βέλτιστες πρακτικές στον τομέα 

των Συστημάτων Διαχείρισης Κρίσεων (Emergency Management Systems), όπως 

καταγράφηκαν κατά την έρευνα πεδίου που διεξήχθη. Σημειώνεται ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως κύρια πηγή 

άντλησης πληροφοριών, και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν 

αποτελούν υλικό που διατίθεται online μέσω των WEB Sites προώθησης των υπό 

ανάλυση συστημάτων, συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την άποψη του Αναδόχου. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην αποδίδεται 

πλήρως η πραγματική έννοια των κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά από 

αυτά ήταν ξενόγλωσσα και χρειάστηκε να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα.  

 

Τα συστήματα τα οποία εντοπίστηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως 

περιπτώσεις από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν βέλτιστες πρακτικές προς 

αξιοποίηση στο πλαίσιο υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, ειδικά 

κατά τον σχεδιασμό αυτού, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και αναλύονται 

στις επόμενες ενότητες. 

 

Κατηγορία  Υφιστάμενα και υπό ανάπτυξη Εθνικά Συστήματα 

Χώρα Σύστημα / Πρακτική / Πρωτοβουλία 

Ελλάδα Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς 

Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών  που αφορούν στον 
Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την 
βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την 
έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών 

Ισπανία Sistema de Información para Gestión de Emergencias (SIGE) 

Εθνικό κέντρο Εκτάκτων Καταστάσεων (National Emergencies Center 
CPNER) 

CECIS - Common Emergency Communication and Information System  

ARCE (Aplicación en Red para Casos de Emergencia) 

SIGAM Spanish Emergency Assistance Management System  

Γαλλία NexSIS   

Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP) 

HΠΑ The Federal Emergency Management Information System (FEMIS) 

Aυστραλία Australasian Inter-Service Incident Management System 

Ρωσία OKSION 



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 15 

Ρουμανία Romanian Emergency Management Information System 

Σαουδική Αραβία Saudi Red Crescent 

Mαλαισία Pengerang Disaster Management System (PDMS) 

Κατηγορία Ερευνητικά Έργα 

Χρηματοδότηση Έργο 

Ευρωπαϊκή Ένωση beAWARE 

Πίνακας 1.1. Υπό ανάλυση Βέλτιστες Πρακτικές σε διεθνές επίπεδο 

 

1.1. Yφιστάμενα και υπό ανάπτυξη συστήματα  

1.1.1. Ελλάδα 

1.1.1.1. Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς 

 

1.1.1.1.1. Εισαγωγή  

 

To «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού Δυνάμεων του 

Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών» (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ) είναι ένα 

σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που παρέχει πληροφοριακή 

υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδας για 

τη διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των 

οχημάτων της πανελλαδικά και παράλληλα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 

ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. 

 

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα έχει εγκατασταθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα και 

έχουν πρόσβαση όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του Εθνικού 

Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η περιοχή που γεωγραφικά καλύπτεται από το ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ 

είναι όλη η Ελλάδα. 

 

Το ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών 

και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS), αξιοποιεί χωρικά 

δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και 

αλγόριθμους, τα επεξεργάζεται και παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από 

πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, 

τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την 

εκδήλωση ενός περιστατικού καθώς και τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των 

πολιτών. 

 

 Μέσω του συγκεκριμένου ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ είναι δυνατή: 

 Η ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση περιστατικών σε Πανελλαδικό επίπεδο που 
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αποτυπώνει την τρέχουσα επιχειρησιακή δομή και λειτουργία του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Η διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων του ΠΣ με ταυτόχρονη συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών αναφορικά με τη θέση και τηλεματικών δεδομένων 

του στόλου οχημάτων ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότερη και βέλτιστη 

κατανομή  και διαχείρισή τους. 

 Η παροχή επιχειρησιακών και γεωγραφικών δεδομένων τοπικά στα οχήματα 

διοίκησης και στα λοιπά οχήματα καθώς και η αμφίδρομη επικοινωνία 

δεδομένων των πόρων με τους αντίστοιχους χρήστες του ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ στο 

κέντρο διαχείρισης για το βέλτιστο συντονισμό στην αντιμετώπιση περιστατικών 

μέσω εφαρμογών φορητών υπολογιστών οχημάτων (Personal Navigation 

Device-PND), υπολογιστών πεδίου (tablets) και έξυπνων κινητών (smart 

phones). 

 Η συλλογή και αποστολή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών από επικίνδυνα 

προς εκδήλωση πυρκαγιάς σημεία ή σημεία στα οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά 

με σκοπό την άμεση κινητοποίηση και καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών 

δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 

 Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για την επιχειρησιακή ικανότητα 

οχημάτων και προσωπικού σε πραγματικό χρόνο 

 Η άμεση μετάδοση έγκυρης πληροφόρησης προς τους πολίτες αναφορικά με την 

έναρξη μιας πυρκαγιάς και τα χαρακτηριστικά εξέλιξής της ώστε να 

αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο υλικές ζημιές αλλά και ανθρώπινα 

θύματα 

 Η ενημέρωση, εκπαίδευση των πολιτών και εν γένει η δημιουργία αντιπυρικής 

«κουλτούρας» με σκοπό τη διαμόρφωση κοινωνικής περιβαλλοντικής 

συνείδησης για την αποτελεσματικότερη προστασία της ζωής και της περιουσίας.  

 Η ψηφιακή ειδοποίηση (μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής πύλης) του Πυροσβεστικού 

Σώματος από τους πολίτες πριν, κατά και μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς 

 Η ψηφιακή ειδοποίηση (μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής πύλης) Δημοσίων Υπηρεσιών 

από  το Πυροσβεστικό Σώμα πριν, κατά και μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς 

 

Για την παροχή της Υπηρεσίας έχουν υλοποιηθεί : 

 Η Διαμόρφωση και εξοπλισμός ενός κέντρου επεξεργασίας δεδομένων που έχει 

εγκατασταθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα όπου έχουν πρόσβαση όλες οι Υπηρεσίες 

του Πυροσβεστικού Σώματος, και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας Περιφερειών, 

μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Εκεί γίνεται επίσης η τεκμηρίωση και η 

επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλονται από τα σημεία συλλογής 

πληροφορίας μέσω των κατάλληλων συστημάτων. Τα γεωγραφικά και 

υπολογιστικά δεδομένα μεταδίδονται από και προς τα πυροσβεστικά οχήματα στο 

Κέντρο Επεξεργασίας μέσω GSM GPRS/3G  τηλεμετρίας και του Εθνικού Δικτύου 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Μετά από την απαραίτητη επεξεργασία και ανάλυση στο Κέντρο 

Επεξεργασίας διοχετεύονται στη Διαδικτυακή Πύλη, στο σύστημα άμεσης 
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ειδοποίησης και στις γνωσιακές βάσεις δεδομένων του φορέα. Το κέντρο 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση με προσωπικό του φορέα λειτουργίας.   

 Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος βασισμένο σε τεχνολογίες 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS) που αξιοποιεί χωρικά 

δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση (π.χ υπάρχοντα δεδομένα του ΠΣ., 

Κτηματολόγιο Α.Ε.) και σε συνδυασμό με έξυπνες εφαρμογές και αλγόριθμους, 

τα επεξεργάζεται και παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες για 

τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά 

την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς.  

 Πιο συγκεκριμένα το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει: 

o Υποσύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (διανυσματικών, 

ψηφιδωτών, ψηφιακού μοντέλου εδάφους) και αντίστοιχων χωρικών 

βάσεων δεδομένων. 

o Υποσύστημα τρισδιάστατης παρουσίασης και διάχυσης χωρικών 

δεδομένων (3D GIS) 

o Υποσύστημα συντονισμού και διαχείρισης περιστατικών που θα 

περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες  από την αρχική δήλωση και καταγραφή 

περιστατικού, την ανάθεση και αποστολή πόρων, την εκτέλεση μέτρων 

και την ανταλλαγή δεδομένων με τις τηλεματικές συσκευές και φορητούς 

υπολογιστές των δυνάμεων πεδίου και παραγωγή αναφορών και 

στατιστικών 

o Υποσύστημα Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (οχήματα, εναέρια μέσα, 

προσωπικό, εξοπλισμό, σταθμών, κλπ) μέσω διαδικασιών καταγραφής 

στατικών στοιχείων (τύπων, επιχειρησιακή δυνατότητα και άλλων ειδικών 

χαρακτηριστικών) καθώς και δυναμικών δεδομένων (χαρακτηριστικά 

ονόματα κλήσης, κατάσταση, επιβαίνοντες, βάρδιες, κλπ.).  

o Υποσύστημα Γεωκωδικοποίησης (διευθύνσεων και σημείων 

ενδιαφέροντος) και Δρομολόγησης βάσει κατάλληλης γεωβάσης 

δεδομένων 

o Υποσύστημα τηλεματικής για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από 

τις συσκευές τηλεματικής των οχημάτων 

o Υποσύστημα ανταλλαγής δεδομένων (Mobile Data Services) με τους 

υπολογιστές οχημάτων (PDA και Table PCs)  

o Υποσύστημα λήψης μετεωρολογικών δεδομένων και προβλέψεων σε 

σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω διασύνδεσης με το δίκτυο της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και άλλων δημόσιων διαθέσιμων 

μετεωρολογικών δικτύων. Ως σύνολο των μετεωρολογικών σταθμών (ή 

δικτύων) μπορούν να θεωρηθούν όλοι οι αυτόματοι μετεωρολογικοί 

σταθμοί, που κατέχονται και συντηρούνται από Δημόσιους φορείς (π.χ. 

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ) και ιδιώτες, και έχουν 

πρωτόκολλα και  μεθόδους διάχυσης των δεδομένων που καταγράφουν 

μέσω διαδικτύου, τα οποία ήδη παρουσιάζονται από υπάρχουσες 

διαδικτυακές σελίδες τρίτων (π.χ. metar.gr, meteo.gr) . 

o Υποσύστημα διασύνδεσης με το Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης 
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Ανάγκης (112ΣΥΔΚΕΑ) 

o Διαδικτυακή εφαρμογή τελικών χρηστών που παρέχει ολοκληρωμένες 

όλες τις λειτουργικότητες των παραπάνω υποσυστημάτων. 

o Διαδικτυακή πύλη (Μετάπτωση υφιστάμενης διαδικτυακής πύλης) 

ενημέρωσης πολιτών με σκοπό τη διαμόρφωση κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής συνείδησης για την αποτελεσματικότερη προστασία της 

ζωής και της περιουσίας.  

 Η εγκατάσταση 3000 τηλεματικών σταθμών GPS-GPRS/3G στα οχήματα του 

Π.Σ. με σκοπό τον εντοπισμό του στίγματος των οχημάτων για καλύτερο 

συντονισμό τους αλλά και τη δυνατότητα βέλτιστης ανάθεσής και αποστολής 

αυτών σε περιστατικά, καθώς και τη μέτρηση της επιχειρησιακής τους 

δυνατότητας σε 1750 από αυτά (διαθέσιμη ποσότητα νερού στα Πυροσβεστικά 

οχήματα, αναγνώριση πληρώματος μέσω ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (Smart 

Cards - iButton), καθώς επίσης και μέτρηση των καυσίμων, της κατάστασης του 

κινητήρα και της αντλίας με ένδειξη λειτουργίας τους). 

 H εγκατάσταση 3000 φορητών συσκευών ατομικής πλοήγησης (Personal 

Navigation Assistant) στα οχήματα του Π.Σ. με σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών περιστατικών από και προς τα οχήματα (mobile dispatch data), 

την αποστολή δεδομένων κατάστασης (resource status) και την παροχή 

λειτουργιών δρομολόγησης (street routing) για βέλτιστη κατεύθυνσης αυτών 

στο σωστό σημείο καθώς και χαρτογραφικής απεικόνισης (mapping). 

 Η εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(υπολογιστή σε μορφή ταμπλέτας ανθεκτικής κατασκευής με ενσωματωμένο 

GPS WIFI 3G GPRS) σε 300 οχήματα διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος 

ώστε να λειτουργούν σε σκληρές συνθήκες που περιλαμβάνουν ισχυρές 

δονήσεις, ακραίες θερμοκρασίες και υγρό και σκονισμένο περιβάλλον. Στους 

φορητούς υπολογιστές έχει εγκατασταθεί ειδική έκδοση του λογισμικού 

διαχείρισης περιστατικών του κέντρου έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο 

συντονισμός και διοίκηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.  

 Η προμήθεια 300 έξυπνων κινητών (smart phones) για τα πεζοπόρα τμήματα. 

Στα κινητά αυτά, έχει εγκατασταθεί ειδική έκδοση του λογισμικού διαχείρισης 

περιστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων/εντολών αλλά 

και η αποστολή εικόνας πεδίου στο συντονιστικό κέντρο). 

 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακών Ειδοποιήσεων 

 Ψηφιακές ειδοποιήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος από τους πολίτες, 

επιχειρήσεις, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για: 

o 1α. Εκδήλωση πυρκαγιάς (ύπαρξη καπνού ή εστίας πυρκαγιάς) 

o 1β. Άμεσο Κίνδυνο ανθρώπινων θυμάτων ή υλικών ζημιών από πυρκαγιά 

o 1γ. Επικίνδυνες και ύποπτες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς 

 Ψηφιακές ενημερώσεις των πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα από το Πυροσβεστικό Σώμα για: 

o 2α. Εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή που βρίσκονται και αναγκαιότητα 

παροχής άμεσων οδηγιών  
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o 2β. Άμεσο Κίνδυνο για ανθρώπινα θύματα ή υλικές ζημιές στην περιοχή 

που βρίσκονται εξαιτίας πυρκαγιάς 

o 2γ. Επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή που βρίσκονται 

 Ψηφιακές ειδοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, εθελοντών, ΜΚΟ και λοιπών 

σχετικών φορέων από το Πυροσβεστικό Σώμα για: 

o 3α. Ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης για 

την πρόληψη πυρκαγιάς  

o 3β. Ανάγκη συνδρομής δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

αντιμετώπιση και κατάσβεση πυρκαγιάς  

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση του συνολικού 

συστήματος. 
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Σχήμα 1.1. Αρχιτεκτονική Συστήματος 
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Σχήμα 1.2. Ενδεικτική Οθόνη Συστήματος
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1.1.1.1.2. Aντικείμενο Έργου 

 

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1.1.1.1.2.1. Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων (GIS) 

 

Αφορά στα ακόλουθα: 

 

Γεωχωρικά δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος και της ευρύτερης Δημόσιας 
Διοίκησης 

Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι πιθανές πηγές 

δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης εντοπίστηκαν, μετασχηματίστηκαν και 
φορτώθηκαν σε κεντρική γεωχωρική αποθήκη δεδομένων έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα 
σε όλες τις εφαρμογές του συστήματος όπου αυτό απαιτείται. Τα δεδομένα αυτά μπορεί 
ήταν ποικίλης μορφής (Διανυσματικά, Ψηφιδωτά, Πίνακες). 

Για τα δεδομένα αυτά ελέγχθηκε η ακεραιότητά τους και δημιουργήθηκαν μεταδεδομένα 
σύμφωνα με την οδηγία inspire2. 

Mετάπτωση των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων 

Το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής λειτουργίας του στηρίζεται σε 
επίκαιρα γεωγραφικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό έγινε επεξεργασία και μετάπτωση των 
γεωχωρικών δεδομένων. Ειδικότερα για τις πληροφορίες πλοήγησης (αρίθμηση οδών, 
απαγορεύσεις στροφών κ.τ.λ.). έγινε προμήθεια των αδειών χρήσης των λογισμικών 
γεωκωδικοποίησης  και υπολογισμού συντομότερης διαδρομής που εμπεριέχουν τα 

δεδομένα αυτά.  

Ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης γεωχωρικής βάσης δεδομένων (RDBMS 
Spatially Enabled) 

Το σύστημα διαχείρισης γεωχωρικής βάσης δεδομένων σχεδιάστηκε ώστε να 
διαχειρίζεται ενιαία και διαφανώς  (α) περιγραφικά δεδομένα - Tables,  
(β) διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα - Vector, (γ) ψηφιδωτά – εικονιστικά γεωχωρικά 
δεδομένα – Rasters. Η γεωχωρική βάση δίνει τις δυνατότητες πρωτογενούς σύνδεσης σε 
αυτή (χωρίς λογισμικά διαμεσολαβητές) όλων των εφαρμογών του συστήματος για την 

επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή δεδομένων από όλες τις κατηγορίες 
εξουσιοδοτημένων χρηστών. Οι παραπάνω δυνατότητες αποθήκευσης/διαχείρισης 
γεωχωρικών δεδομένων υποστηρίζονται είτε απευθείας με εγγενείς δομές του 
Λογισμικού Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων είτε με την χρήση ειδικών δομών του 
προσφερόμενου λογισμικού GIS. 

Το σύστημα διαχείρισης βάσεων στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και 

λειτουργίες που συμπεριλαμβάνουν λειτουργίες χωρικής ανάλυσης, ολοκλήρωση 

συναλλαγών, χωρικούς κατάλογους (spatial indexes), υποστήριξη πολλών ταυτόχρονων 
χρηστών. 

Λογισμικό Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Πρόκειται για το σύστημα διαχείρισης που προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα γεωχωρικά 

                                           
2 https://inspire.ec.europa.eu/ 

 

https://inspire.ec.europa.eu/
https://inspire.ec.europa.eu/
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δεδομένα του ΠΣ και επιτρέπει την επεξεργασία, απεικόνιση και ανάλυση γεωχωρικών 
δεδομένων σε σταθμούς εργασίας ή και φορητές συσκευές όπου απαιτείται. Για το σκοπό 
αυτό δύναται να αξιοποιηθούν τυχόν υφιστάμενες άδειες λογισμικού Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει το ΠΣ, παράλληλα με τις δυνατότητες οι 
οποίες δίδονται από τις εφαρμογές ή και λογισμικά του συστήματος για την επεξεργασία, 
διόρθωση και αποθήκευση δεδομένων. Έτσι μέσα από αυτά υποστηρίζονται πολλαπλά 

διανυσματικά (vector), εικονιστικά (raster) πρότυπα αρχείων, πολλαπλοί τύποι βάσεων 
δεδομένων και η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από το όλες τις εφαρμογές του 
συστήματος. 

Σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης γεωχωρικής πληροφορίας 

Το Σύστημα διαθέτει λογισμικό εφαρμογών με δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης 
γεωχωρικών δεδομένων. Ειδικότερα, ενσωματώθηκαν όλα τα δεδομένα που έχει στη 

διάθεση του το Πυροσβεστικό Σώμα. Έχει δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού 

δεδομένων (της τάξης των Tb) και υποστηρίζει τουλάχιστον 500 ταυτόχρονους χρήστες. 
Η τρισδιάστατη απεικόνιση με πλοήγηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, είναι απαραίτητο 
στοιχείο ενός συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης δίνοντας την 
απαραίτητη επιχειρησιακή εικόνα του χώρου επιχειρήσεων. Όσον αφορά τα χωρικά 
δεδομένα, το σύστημα μπορεί κατόπιν επιλογής να απεικονίσει όλα τα δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στην κατάλληλη για απεικόνιση μορφή στη γεωχωρική βάση 

δεδομένων αλλά και σε μορφή αρχείων, για συσκευές που τυχόν βρίσκονται εκτός 
σύνδεσης. Μέσα από το σύστημα δίνεται λειτουργικότητα και πρόσβαση σε όλες τις 
απαραίτητες εφαρμογές διαχείρισης των συμβάντων και πόρων.  

 

1.1.1.1.2.2. Σύστημα  διαχείρισης συμβάντων, επιχειρησιακών πόρων και 

λογισμικού υπολογιστών οχημάτων 

 

Η Διαχείριση Συμβάντων και Επιχειρησιακού αναφέρεται σε ένα σύστημα που 

καταγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες που συνδέονται με ένα περιστατικό. Το 

σύστημα παρέχει σε αυτούς που λαμβάνουν την κλήση τη δυνατότητα να 

καταχωρήσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιστατικό, να μεταφέρουν 

τις πληροφορίες αυτές στο αρμόδιο εκτελεστικό όργανο και να βοηθήσουν το 

εκτελεστικό όργανο στην επίλυση του περιστατικού και την διαχείριση του σύμφωνα 

με τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.  

 

Η διαχείριση επιχειρησιακών πόρων παρέχει τις κατάλληλες φόρμες και μεθόδους 

για την εισαγωγή και διαχείριση όλων των επιχειρησιακών μονάδων ενός φορέα που 

δύναται να έχουν συμμετοχή σε μια διαχείριση κρίσεως. 

 

Όλοι οι επιχειρησιακοί πόροι εισάγονται στο σύστημα με γεωαναφορά (εφόσον είναι 

εφικτό) και επιπλέον τους ανατίθεται μια σειρά από χαρακτηριστικά (στατικά και 

μεταβλητά) όπως π.χ. κατάσταση πόρου, σταθμός πόρου (π.χ. αποθήκη, κέντρο 

εκκίνησης οχημάτων κ.ο.κ.), αριθμός μονάδων, κωδικός κ.ο.κ. 

 

Οι πόροι ανάλογα με την κατάστασή τους και τους κανόνες που έχουν τεθεί από 

τους επιχειρησιακούς χρήστες θα είναι δυνατό να προτείνονται αυτόματα και να 

ειδοποιούνται είτε με αυτόματο τρόπο είτε με χειροκίνητο τρόπο από τον χειριστή 

ακολουθώντας τα μέτρα που προτείνονται από το σύστημα. 
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Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα στους συντονιστές κατάσβεσης να έχουν κάθε 

στιγμή πλήρη εικόνα της θέσης των δυνάμεων, ώστε πέρα από την καλύτερη 

επόπτευση-αποτελεσματικότητα να εκτελείται όλη η διαδικασία πυρόσβεσης με 

απόλυτη ασφάλεια για το προσωπικό και τα μέσα. Το υποσύστημα υποστηρίζει την 

παρακολούθηση της θέσης των οχημάτων και των ανθρώπων (πεζοπόρων 

τμημάτων) που θα εμπλακούν στη διαχείριση της κρίσης μέσω τηλεματικών 

συσκευών GPS/GPRS/3G.  

 

Το σύστημα επικοινωνίας του υποσυστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων πρέπει 

να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των ανωτέρω συσκευών τόσο για τη 

λήψη μηνυμάτων από αυτά όσο και την αποστολή σε αυτά. Συγκεκριμένα 

υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες σε επίπεδο Αυτόματου Εντοπισμού 

Οχημάτων: 

 Αποστολή στοιχείων GPS τερματικής μονάδας σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(time events) 

 Αποστολή στοιχείων GPS τερματικής μονάδας σε συγκεκριμένη κάλυψη 

απόστασης του οχήματος (distance events) 

 Αποστολή αιτίας αποστολής μηνύματος (reason for report) 

 Αποστολής μηνύματος προς τη μονάδα για την αλλαγή των παραμέτρων της 

(π.χ. αλλαγή της χρονικής απόστασης των μηνυμάτων). 

 Αίτηση αποστολής τρέχουσας θέσης 

 Δυνατότητα αποστολής στοιχείων της τερματικής μονάδας  σε δεύτερο 

διακομιστή  

 Αυτοματοποιημένος μηχανισμός επανασύνδεσης της τερματικής μονάδας στο 

δίκτυο GSM/GPRS/3G σε περίπτωση απώλειας δικτύου 

 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στην μνήμη της τερματικής μονάδας και 

επανεκπoμπή των στοιχείων σε περίπτωση απώλειας κάλυψης GPRS/3G ή 

προβλήματος λειτουργίας του διακομιστιστή 

 

Η τηλεματική μονάδα GPS/GPRS/3G διαθέτει τις απαιτούμενες διεπαφές για τη 

διασύνδεση με το τερματικό οχήματος όπου απαιτείται, για την αποστολή και λήψη 

μηνυμάτων από και προς τους διακομιστές του συστήματος. Επίσης διαθέτει 

τουλάχιστον δυο εισόδους, μια για την ανίχνευση ανοίγματος κλεισίματος μηχανής 

(IGN) και μια για την ανίχνευση λειτουργίας της αντλίας, μία είσοδο μέτρησης 

παλμών, τουλάχιστον τέσσερις (4) εισόδους  που μπορούν να οριστούν ως 

αναλογικές ή ψηφιακές και οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικούς 

αισθητήρες όπως μέτρησης στάθμης καυσίμου & νερού, ενώ διαθέτει τουλάχιστον 2 

ψηφιακές έξοδους. Επιπλέον διαθέτει δίαυλο 1-Wire για αναγνώριση της ταυτότητας 

του οδηγού μέσω I-button. 

 

Η συσκευή έχει συνδεθεί με εξωτερική συνδυασμένη κεραία GPS/GSM/3G υψηλής 

απόδοσης και ευαισθησίας, βιδωτής ή μαγνητικής μορφής. Η κεραία διαθέτει δυο 

καλώδια που καταλήγουν σε ακροδέκτες οι οποίοι συνδέονται ένας με το άρθρωμα 
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GPS και ένας με το άρθρωμα GSM της συσκευής. 

 

Σε κάθε όχημα έχει εγκατασταθεί ένα κουμπί κινδύνου-πανικού καθώς και 

αισθητήρες για την μέτρηση της στάθμης του νερού (υδροφόρα) και του καυσίμου 

όπου δεν είναι εφικτή η χρήση των υπαρχόντων αισθητήρων.  

 

1.1.1.1.2.3. Σύστημα διαθεσιμότητας επιχειρησιακών  πόρων 

 

Το Σύστημα διαθεσιμότητας επιχειρησιακών πόρων αναφέρεται σε ένα σύστημα  στο 

οποίο οι χρήστες επικαιροποιούν, καταγράφουν καθημερινά όλους τους διαθέσιμους 

πόρους του πυροσβεστικού σώματος. Με την έννοια “πόρος” εννοούμε όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό και όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό (οχήματα, αεροσκάφη, 

κλπ). 

 

1.1.1.1.2.4. Σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού και εκπαίδευσης 

 

Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και 

διαχείρισης εικονικών συμβάντων κάθε είδους μέσω σεναρίων προσομοίωσης (που 

βασίζονται στα σχέδια δράσης κατά κύριο λόγο), ενεργοποίησης πόρων και 

υλοποίησης σχεδίων αντιμετώπισης. Η διαχείριση δίνει τη δυνατότητα εικονικής 

εκτέλεσης όλων των σταδίων που λαμβάνουν χώρα σε ένα πραγματικό συμβάν 

δίνοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης, ανάκτησης και αναπαραγωγής κάθε 

διακριτού σταδίου. 

 

1.1.1.1.2.5. Σύστημα Ενημέρωσης Πολιτών (Διαδικτυακής Πύλης) και 

ψηφιακών ειδοποιήσεων 

 

Το σύστημα ενημέρωσης πολιτών αφορά στη δημιουργία ενός Διαδικτυακού τόπου, 

έτσι ώστε να είναι δυνατό να προβάλλονται κάποια από τα δεδομένα - πληροφορίες 

του συστήματος προς το κοινό. Τα σύστημα παρέχει πρόσβαση σε απεριόριστο 

αριθμό χρηστών. Τέλος, λειτουργεί άμεσα, μέσω κοινού φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Στο δικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί προβάλλονται πληροφορίες για το 

πρόγραμμα, καθώς και υποστηρίζονται υπηρεσίες ενημέρωσης μεταξύ των πολιτών 

και του πυροσβεστικού σώματος για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους.  

 

1.1.1.1.2.6. Εξοπλισμός σε πυροσβεστικά οχήματα  

 

 Ο τηλεματικός εξοπλισμός αφορά 3000 Πυροσβεστικά Οχήματα. Περιλαμβάνει 

την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στις μονάδες, οι οποίες θα 

αποστέλλουν τα δεδομένα προς το Κέντρο Διαχείρισης και Πρόληψης 
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Πυρκαγιάς, ώστε μετά την επεξεργασία τους από αυτό, να λαμβάνουν το 

αποτέλεσμα των δεδομένων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μιας 

πυρκαγιάς και να παρέχεται η απαιτούμενη πληροφόρηση στους πολίτες. Σε όλα 

τα Πυροσβεστικά οχήματα έχει εγκατασταθεί Δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός ο οποίος  περιλαμβάνει συσκευές εφοδιασμένες με δορυφορικό 

δέκτη GPS για προσδιορισμό της θέσης τους καθώς και πρόσβαση σε ασύρματο 

δίκτυο μεταγωγής κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων (GSM/GPRS/3G). Επίσης 

οι συσκευές υποστηρίζουν αυτόματο σύστημα αναγνώρισης προσωπικού 

τεχνολογίας Έξυπνων Καρτών (SmartCards) ή iButton και έχει γίνει αντίστοιχη 

προμήθεια Έξυπνων Καρτών ή iButton για το σύνολο του προσωπικού της 

Πυροσβεστικής. 

 Σε 3000 Πυροσβεστικά οχήματα έχει εγκατασταθεί Υπολογιστικός εξοπλισμός 

(συσκευές πλοήγησης) ο οποίος περιλαμβάνει ενισχυμένα και ανθεκτικά στις 

σχετικές συνθήκες υπολογιστές οχημάτων με δυνατότητες ασύρματης 

δικτύωσης που διασυνδέονται με το κεντρικό σύστημα και έχουν ειδικό 

λογισμικό για παρουσίαση των θέσεων γειτονικών οχημάτων, σημείων 

ενδιαφέροντος, δρομολόγησης κλπ. Μέσω του τερματικού οχήματος είναι 

δυνατή η πλοήγηση του πυροσβεστικού οχήματος στην περιοχή υποστηρίζοντας 

τοπικά υπολογισμούς συντομότερης διαδρομής (routing), καθώς και απεικόνιση 

της θέσης των εστιών πυρκαγιάς και όλων των οχημάτων και των πεζοπόρων 

τμημάτων που επιχειρούν στην περιοχή. Το τερματικό οχήματος έχει 

ενσωματωμένο δέκτη GPS, ενώ είναι εφικτή η διασύνδεση με  τους διακομιστές 

του συστήματος. Το τερματικό οχήματος και στις δύο περιπτώσεις είναι στιβαρής  

κατασκευής, χαμηλής κατανάλωσης,  προσφέρει αντοχή σε κραδασμούς και 

είναι ειδικά σχεδιασμένο να λειτουργεί σε περιβάλλον οχήματος και ακραίες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Το τερματικό οχήματος διαθέτει 

ενσωματωμένη οθόνη αφής  TFT/LCD, 4’’.  

 Σε 300 οχήματα Διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος έχει εγκατασταθεί 

υπολογιστικός εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει ενισχυμένους και ανθεκτικούς 

στις σχετικές συνθήκες υπολογιστές σε μορφή ταμπλέτας PCs δυνατότητες 

ασύρματης δικτύωσης. Ο εξοπλισμός είναι μεταφέρσιμος, ώστε να μπορεί να 

εγκατασταθεί σε μερικά λεπτά σε άλλο όχημα. Το λογισμικό των υπολογιστών 

σε μορφή ταμπλέτας είναι μια ειδική έκδοση (φορητός αποστολέας) του 

λογισμικού Διαχείρισης Περιστατικών και Αποστολής Εντολών και επομένως 

προβάλλει σε γεωγραφικό υπόβαθρο (αεροφωτογραφίες) τις θέσεις των 

οχημάτων των πυροσβεστικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό οι διοικητές 

σκηνής των περιστατικών έχουν πλήρη εικόνα της περιοχής (χάρτης), των 

θέσεων των οχημάτων και άλλων πληροφοριών (π.χ. σημείων υδροληψίας) 

ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να συντονίζουν 

αποτελεσματικότερα το πυροσβεστικό έργο. Οι υπολογιστές αυτοί έχουν επαρκή 

αποθηκευτικό χώρο, ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα γεωγραφικά δεδομένα 

υποβάθρου (αεροφωτογραφίες) ολόκληρης της επικράτειας, αφού η ταχύτητα 

μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζει το ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών δεν 

επαρκεί για την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τους κεντρικούς 
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διακομιστές.  

 Προμήθεια  20 συστημάτων για την εξ’ αποστάσεως οριοθέτησης μετώπων 

πυρκαγιάς από τα ελικόπτερα του ΠΣ και από επιτελείς. Πρόκειται για ειδικές 

συσκευές που συμπεριλαμβάνουν, PDA, GPS, ψηφιακή πυξίδα, κλισιόμετρο, 

δέσμη λέιζερ και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, δίνοντας τη δυνατότητα στο 

χρήστη να παίρνει τις συντεταγμένες σημείου που στοχεύει με τη δέσμη laser. 

 Προμήθεια 300 φορητών τηλεματικών μονάδων (GPS/GPRS), για χρήση από 

πόρους που συνεργάζονται στο επιχειρησιακό έργο περιστασιακά.  

 Προμήθεια 350 Έξυπνων Τηλεφώνων (smart phones) με διασύνδεση  

(GPS/GPRS/3G) με  δυνατότητες πλήγησης και πρόσβασης στους εξυπηρετητές 

του συστήματος μέσω κατάλληλης εφαρμογής. 

 Σε 1750 Πυροσβεστικά Οχήματα έχει εγκατασταθεί τηλεματικός εξοπλισμός ο 

οποίος περιλαμβάνει αισθητήρες για μέτρηση στάθμης νερού, και την κατάσταση 

των κινητήρων και αντλιών (on/off), όπου απαιτείται στα Πυροσβεστικά 

οχήματα. 

 Για την μέτρηση στάθμης καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου γίνεται η μέτρηση 

μέσω του CAN Bus του τηλεματικού εξοπλισμού. 

 Για την μέτρηση της στάθμης του νερού έχει χρησιμοποιηθεί αισθητήρας. 

 

1.1.1.1.2.7. Συστήμα τριών μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

(MINI–UAVs) με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

 

Yπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το σταθμό εδάφους για τη μετάδοση σε 

πραγματικό χρόνο, πληροφοριών (τηλεοπτικό σήμα) και γεωγραφικών δεδομένων 

(συντεταγμένες) των στόχων (πχ εστίες φωτιάς) προς το κέντρο επιχειρήσεων, ώστε 

να αποφεύγεται όπου είναι δυνατό η πτήση εναερίων μέσων. Το σύστημα έχει τα 

ακόλουθα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:  

 Δυνατότητα πτήσης του αεροσκάφους σε χαμηλό ύψος. 

 Ευκινησία και αυτονομία του συστήματος για εύκολη ανάπτυξη και λειτουργία 

στο πεδίο. 

 Ανάπτυξη των συστημάτων όπου αυτό απαιτηθεί, χωρίς να επηρεάζεται από 

διάφορα  γεωγραφικά δεδομένα (υψόμετρο, παράκτιες περιοχές, κατοικημένες 

περιοχές, κ.λ.π). 

 Λειτουργία των MINI – UAVs τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά 

τη διάρκεια της νύκτας. 

 Να λειτουργεί είτε αυτόνομα ή και χειροκίνητα 

 Να διαθέτει οπτικά φορτία με κάμερες ημέρας και νύχτας (IR) 

 Να είναι δυνατή η επικοινωνία, καθώς και υπηρεσίες  απομακρυσμένων  

χρηστών από το MINI – UAV, με  φορητό υπολογιστή παλάμης  π.χ.  Ειδικές 

Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) 
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Σχήμα 1.3. Απεικόνιση Γεωγραφικών Πληροφοριών συλλεγόμενων από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

σε πραγματικό χρόνο 

 

1.1.1.1.3. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Το υψηλό επίπεδο 
αυτοματισμού μέσω της 
αξιοποίησης προηγμένων 
τεχνολογιών τόσο στα 
κεντρικά συστήματα όσο και 
στον εξοπλισμού πεδίου και 
στα μέσα (πυροσβεστικά 
οχήματα, μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη). 

 

- Η αξιοποίηση της συμβολής 
πολιτών, επιχειρήσεων και 
φορέων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα για τη λήψη 
ειδοποίησεων για έκτακτα 
περιστατικά με ψηφιακό 
τρόπο. 

- H αξία του συστήματος 
εξαρτάται από τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Η 
πλήρης αξιοποίηση του θα 
γίνει μόνο όταν οι συσκευές 
εντοπισμού θέσης, 
επικοινωνίας και τηλεμετρίας 
εγκατασταθούν στο 
μεγαλύτερο μέρος του στόλου 
οχημάτων πανελλαδικά.  

 

-Η έλλειψη επαρκών 
προβλέψεων για αυτόματες 
διασυνδέσεις με άλλα 
συστήματα φορέων. 

- Η σημασία της χρήσης 
συσκευών εντοπισμού GPS σε 
μέσα και της αυτόματης 
παρακολούθησης θέσης του 
στόλου. 

 

- Οι έξυπνες τεχνικές και 
αλγόριθμοι που παρέχουν 
στους χρήστες πληροφορίες 
χρήσιμες για την αντιμετώπιση 

των περιστατικών.   

 

- Η αυτόματη πρόταση χρήσης 
πόρων ανάλογα με την 
κατάστασή τους και τους 
κανόνες που έχουν τεθεί από 
τους επιχειρησιακούς χρήστες  
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- Η λήψη μετεωρολογικών 
δεδομένων μέσω διασύνδεσης 

 

- Οι ψηφιακές ειδοποιήσεις του 
από τους πολίτες, επιχειρήσεις, 
φορείς δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα. 

 

 

 

1.1.1.2. Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν 

στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με 

χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης 

ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών 

 

1.1.1.2.1. Εισαγωγή  

 

Το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζει τις δυνατότητες της ΓΓΠΠ και των λοιπών 

επιχειρησιακών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και 

επιχειρησιακών φορέων άλλων Υπουργείων, στην αντιμετώπιση περιστατικών 

έκτακτης ανάγκης, στην υποστήριξη του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης «112», καθώς και στην απόκτηση ενός νέου μέσου για την αποστολή 

μαζικών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς το κοινό. Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό 

των τεχνολογικών εξελίξεων και την αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών μεταξύ 

χωρών, προκύπτει σαφής ανάγκη για διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αξιόπιστης 

υποδομής που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σημερινές, αλλά και μελλοντικές 

απαιτήσεις για την πρόσβαση του κοινού σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

 

Αποτέλεσμα του έργου είναι: 

 Βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης σε έκτακτα περιστατικά που απαιτούν 

εντοπισμό θέσης. Ο χρόνος αντίδρασης από τη στιγμή της λήψης μιας κλήσης 

έκτακτης ανάγκης στο «112» πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο.  

 Βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης καλούντος. Ο 

εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και η ακριβής θέση με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα να είναι 

διαθέσιμη στους φορείς έκτακτης ανάγκης.  

 Βελτίωση της δυνατότητας μαζικής ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες. Σε περιπτώσεις καταστροφών ή άλλων 

εκτάκτων αναγκών θα πρέπει το σύνολο του πληθυσμού που πλήττεται να 

μπορεί να ενημερωθεί ώστε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 

 Εναρμόνιση της λειτουργίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εκσυγχρονισμός στο επίπεδο 

τουλάχιστον των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών. 

 Αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου της υπηρεσίας «112» και βελτίωση της 
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συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών.  

 Τροποποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων θέσης των χρηστών του 

«112», από τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

 Βελτίωση της διαδικασίας αποτύπωσης περιστατικών.  

 

 

Σχήμα 1.4. Ενημερωτική Αφίσα του 112 

 

Τα οφέλη του έργου για τους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΓΓΠΠ, 

ΕΛΛΑΣ, Π.Υ., Λ.Σ.-ΕΛΛ. ΑΚΤ., κλπ) είναι  μεταξύ άλλων, τα εξής:  

 Βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου της υπηρεσίας «112» ως προς την 

ταχύτητα γεωγραφικού εντοπισμού του καλούντος. Ο εντοπισμός της 

γεωγραφικής θέσης πραγματοποιείται εντός λίγων δευτερολέπτων πράγμα που 

αποτελεί δραματική βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση. Με 

το προηγούμενο λειτουργικό μοντέλο η διαδικασία του εντοπισμού ήταν 

υπόθεση αρκετών λεπτών, που μάλιστα στην περίπτωση των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας μπορεί να υπερέβαιναν ακόμα και τα τριάντα λεπτά. Στην 

επιτάχυνση της διαδικασίας έχει συντελέσει δραστικά η αυτοματοποίηση της 

μεταφοράς δεδομένων θέσης των χρηστών του «112», με την εφαρμογή 

τεχνικής PUSH, από τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων προς τους 

διαχειριστές των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

 Εξασφάλιση δυνατοτήτων γεωγραφικής απεικόνισης των δεδομένων θέσης για 

εισερχόμενες κλήσεις στο κέντρο εξυπηρέτησης του «112» και κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης για ενημέρωση σχετικά με τη θέση 
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ενός πολίτη σε κατάσταση κινδύνου. 

 Διακίνηση των δεδομένων γεωγραφικής απεικόνισης μεταξύ φορέων έκτακτης 

ανάγκης με ηλεκτρονικά και ασφαλή μέσα. Δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας 

των χαρτογραφικών δεδομένων θέσης (pan-tilt-zoom) μέσα από την υποστήριξη 

της απεικόνισης με υποδομή GIS. 

 Οργανωμένη και τυποποιημένη αποστολή μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες 

κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που τελούν υπό 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης με την ανάπτυξη μηχανισμού που επιτρέπει τη 

μαζική και έγκαιρη ενημέρωση σημαντικού μέρους του πληθυσμού για 

επικείμενη έκτακτη ανάγκη ή/και καταστροφή. Είναι δυνατή η αποστολή 

πολλαπλών μηνυμάτων σε διαφορετικές ώρες και σε πολλές γλώσσες. 

 Εναρμόνιση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης με το 

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και υλοποίηση μιας υποδομής που ανταποκρίνεται 

στα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα για την επικοινωνία τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων και φορέων έκτακτης ανάγκης. 

 Βελτίωση της διαδικασίας της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και 

της αποτύπωσης περιστατικών με την ανάπτυξη εργαλείων αποτύπωσης 

περιστατικών και κλήσεων στον αριθμό «112». 

 

1.1.1.2.2. Προηγούμενη Κατάσταση  

 

Το «112» είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος καλείται 

και στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το «112», δεν είναι ο αποκλειστικός 

αριθμός έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες, καθώς λειτουργούν παράλληλα, τα 

αντίστοιχα νούμερα της Αστυνομίας (100), της Πυροσβεστικής (199), του ΕΚΑΒ 

(166) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (108). 

 

Στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι πολίτες 

μέσω σταθερής τηλεφωνίας, δημόσιας καρτοτηλεφωνίας, καθώς επίσης και μέσω 

κινητού τηλεφώνου (έχοντας ή μη κάρτα SIM). Επίσης, όλοι οι επισκέπτες του 

εξωτερικού που βρίσκονται στη χώρα μας, μπορούν να έχουν απρόσκοπτη δωρεάν 

πρόσβαση στην κλήση του αριθμού «112».  

 

Οι διαχειριστές των κλήσεων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», έχουν τη 

δυνατότητα να απαντούν, εκτός από την Ελληνική γλώσσα, στην Αγγλική και 

Γαλλική.  

 

Το σύνολο των κλήσεων προς το «112», καταγράφονται από κατάλληλο εξοπλισμό 

κατόπιν σχετικής προειδοποίησης προς τους καλούντες.  

 

Οι διαχειριστές δρομολογούν την κλήση του έκτακτου περιστατικού προς τον 

υπεύθυνο για χειρισμό Φορέα, με οδηγό μια προκαθορισμένη βάση δεδομένων 

δρομολόγησης κλήσεων.   
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Οι κλήσεις απαντώνται κατά μέσο όρο σε 9 δευτερόλεπτα. 

 

Η ενεργοποίηση της προγενέστερης διαδικασίας εντοπισμού της θέσης του 

καλούντος σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, όταν αυτή ήταν αναγκαία, ήταν εφικτή 

και ακολούθησε μια σταδιακή διαδικασία ανεύρεσης της θέσης της τερματικής 

συσκευής του καλούντος. Η διαδικασία αυτή, περιελάμβανε ειδικές εγκρίσεις, καθώς 

και τηλεφωνική και έγγραφη συνεννόηση με τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας. 

Η διαδικασία εντοπισμού της συσκευής του καλούντος,  μπορεί να διαρκούσε από 3 

έως 150 λεπτά ανάλογα, αν η κλήση ήταν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.  

 

Η ενημέρωση του κοινού για τη δυνατότητα κλήσεων για καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης προς το «112» για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

περιορίζεται στο 7%.  

 

Μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε δυνατότητα οργανωμένης και συντονισμένης 

ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου περιστατικού ή σε κατάσταση συναγερμού, που 

ενδεχομένως να συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο κάνοντας χρήση άμεσων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (όπως π.χ. μέσω SMS ή κλήσεων σε πολίτες που βρίσκονται σε κρίσιμη 

περιοχή). 

 

Στην Ευρώπη έχει συνειδητοποιηθεί η σημασία του Ενιαίου Αριθμού Έκτακτης 

Ανάγκης και μέσω προωθητικών ενεργειών στα περισσότερα κράτη, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ημέρας για το «112», επιχειρείται η 

άμεση ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη σωστή χρήση του «112». Παράλληλα 

είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα Reach112 για την ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας 

που θα επιτρέψουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες, την ισότιμη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του «112» (Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/136/ΕΚ).  

 

Η πλειοψηφία των χωρών στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, προχωρά 

σταδιακά σε απλοποίηση/ενοποίηση της διαχείρισης των κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

με τον καθορισμό, για τέτοιες περιπτώσεις, συγκεκριμένου/μοναδικού τηλεφωνικού 

αριθμού (112 ή 911) και με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια προσέγγισης της θέσης 

του καλούντος, μέσω διεπαφών με τις βάσεις δεδομένων των παρόχων σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις κλήσεων από δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών, η θέση του καλούντος προσδιορίζεται με ακρίβεια κελιού (cell) ή 

ακόμα και μέχρι μερικών μέτρων. Βέβαια, όσο μεγαλώνει η απαίτηση για ακρίβεια 

στον εντοπισμό της θέσης του καλούντος, τόσο περισσότερες είναι και οι υποδομές 

που απαιτούνται σε κάθε ένα δίκτυο κινητών επικοινωνιών, ξεκινώντας από ένα 

απλό σύστημα εντοπισμού θέσης που έχει διεπαφή με τα MSC/SGSN ή τα BSC/RNC 

και φθάνοντας σε επιπλέον υποδομές probing στις διεπαφές BSC-BTS (Abis) και 

RNC-BTS (Iub).  
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Σε συνέχεια σημαντικών γεγονότων όπως αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική, 

των tsunami στην Ασία, των μεγάλων πλημμυρών της Κεντρικής Ευρώπης 

(Πολωνία, Τσεχία κλπ) και πλείστων άλλων είτε τρομοκρατικών είτε φυσικών 

καταστροφών ή γενικότερα ατυχημάτων, υπάρχει παγκόσμια κινητικότητα για 

υλοποίηση υποδομών Συστημάτων Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ), προκειμένου 

να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και σωστής ενημέρωσης των πολιτών, των 

επιχειρήσεων καθώς και διαφόρων φορέων και οργανισμών του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, μιας ή περισσοτέρων περιοχών για σημαντικά συμβάντα, όπως και 

η παροχή σε αυτούς των κατάλληλων κάθε φορά οδηγιών. Τα κανάλια επικοινωνίας 

με τους πολίτες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα για τους χρήστες κινητών 

τηλεφώνων, είτε τις διαδικασίες Cell Broadcasting, είτε το mass SMS Alerting. 

Εκτιμάται ότι το κανάλι MASS SMS ALERTING είναι αυτό που δίνει τις μεγαλύτερες 

δυνατότητες επικοινωνίας αλλά και άμεσου ελέγχου του αποτελέσματος ενώ το Cell 

Broadcasting αναφέρεται σε μια μονόδρομη μορφή επικοινωνίας χωρίς δυνατότητες 

ελέγχου για το ποιός πήρε το μήνυμα, ποια ήταν η αντίδρασή του κλπ. Το 112ΣΥΣΠ, 

καλύπτει και τους δύο τρόπους. 

 

1.1.1.2.3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  

 

Αντικείμενο ήταν η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κλήσεων του 

πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» που επιτρέπει στην πολιτεία να 

παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο υπηρεσίες: 

 Γεω-εντοπισμού του καλούντα.  

 Μαζικής ειδοποίησης μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (mass alerting). 

 Άμεσης σωστικής επέμβασης.  

 Βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων 

και  

 παροχή βοήθειας και ενημέρωσης σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

όπως φυσικές ή τρομοκρατικές καταστροφές, βιομηχανικά/τεχνολογικά 

ατυχήματα κλπ. που έχουν λάβει χώρα, είναι σε εξέλιξη ή υπάρχει γνώση ότι 

πρόκειται να συμβούν. 

 

Η Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (ΥΚΕΑ) 112 λειτουργεί στην Ελλάδα από το 

1999 με Υπεύθυνο Φορέα παρακολούθησης της λειτουργίας της την ΓΓΠΠ, σύμφωνα 

με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 πραγματοποιείται 

από τον ΟΤΕ με τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των καλούντων τον αριθμό 112 με τους 

κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης. Η ΥΚΕΑ 112 λειτουργεί σε 24ωρη βάση επί 365 ημέρες το έτος παράλληλα 

με τις λοιπές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας. 

 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων 
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υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού (συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κέντρων 

τηλεφωνίας και δεδομένων συνεχούς λειτουργίας) για την υποστήριξη της 

λειτουργίας του «112» με νέα και σύγχρονη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής, παρέχοντας 

δυνατότητες γεω-εντοπισμού και μαζικής ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και 

φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (mass alerting) που αυτή τη στιγμή δεν 

παρέχονται. 

 

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές 

για τη διασύνδεση των εσωτερικών χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων 

δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και καθιστά δυνατή τη 

μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή 

τρόπο. 

 

Τα Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποιήθηκε, αποτελείται από τα ακόλουθα 

συστήματα: 

 Το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112ΣΥΔΚΕΑ) 

που περιλαμβάνει την αναγγελία συμβάντων και λήψη – αποστολή άμεσων 

οδηγιών. 

 Το 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ) που περιλαμβάνει και 

τον Ιστοχώρο για την εγγραφή πολιτών και γενικότερα όλων των 

ενδιαφερομένων στην υπηρεσία ενημέρωσης. 

 

Με την υλοποίηση των ανωτέρω είναι εφικτή η παροχή σύγχρονων ψηφιακών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα καθώς και τους επισκέπτες της χώρας και εντάσσονται στο πλαίσιο 

των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται: 

 Άμεσος, ασφαλής και ακριβής εντοπισμός των καλούντων που τελούν σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αδυνατούν να δηλώσουν τη θέση τους από 

σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. 

 Γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των καλούντων που αντιμετωπίζουν 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακίνηση των δεδομένων θέσης προς τις 

αρμόδιες αρχές άμεσης επέμβασης. 

 Μαζική και στοχευόμενη ειδοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 

έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιές, καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, 

κλπ. 

 Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσω 

διαφόρων εναλλακτικών καναλιών (π.χ. διαδίκτυο, πύλες ενημέρωσης, ΜΜΕ 

κλπ). 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται συνοπτικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος 

με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Σχήμα 1.5: Διαλειτουργικότητα Συστήματος με Πολίτες και Εμπλεκόμενους Φορείς 

112 Επανάκληση, Επιβεβαίωση Γεωγραφικής Θέσης Συμβάντος

Απάντηση Κλήσεων

Διαχείριση Κέντρου 
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Για τη υλοποίηση και λειτουργία του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος έχουν 

υλοποιηθεί: 

 

1ο Επίπεδο – Επαφή με Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα  

Το πρώτο επίπεδο επαφής του καλούντα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και απαιτείται να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, είναι 
το κέντρο επικοινωνίας (Contact Center) του Συστήματος. Το κέντρο επικοινωνίας 
αποτελείται από χειριστές κλήσεων (agents) οι οποίοι με τη χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού και λογισμικού, διεκπεραιώνουν τις κλήσεις και τα αιτήματα των καλούντων. 
Διατίθενται διάφορα κανάλια επικοινωνίας με τους καλούντες, όπως π.χ. φωνή, 
δεδομένα (π.χ. κείμενο SMS), ενώ το Σύστημα παρέχει δυνατότητες γεωγραφικής 

απεικόνισης, καταγραφής, ηχογράφησης και επεξεργασίας των κλήσεων. 

Επίσης, το 112ΣΥΔΚΕΑ ενεργεί διαδραστικά απαντώντας σε διευκρινιστικά ερωτήματα 
των καλούντων, που αφορούν έκτακτες ανάγκες όπως π.χ. διαθεσιμότητα οδών 
διαφυγής, αποκλεισμοί δρόμων κλπ. 

Οι κλήσεις προς το Σύστημα θα απαντώνται από χειριστές-τηλεφωνητές. Σε περίπτωση 
που δεν είναι άμεσα διαθέσιμος χειριστής κλήσεων, ο καλών παραπέμπεται στο σύστημα 
Αυτόματης Αναγνώρισης Φωνής (Αuto Attendant – IVR), το οποίο τον πληροφορεί και 

τον καθοδηγεί, σε συνάρτηση πάντα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν το πρόβλημα 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της προσφερόμενης πληροφόρησης/ καθοδήγησης, 
τότε ο καλών αναμένει για την προώθηση της κλήσης του στον επόμενο διαθέσιμο 
χειριστή-τηλεφωνητή. 

2ο Επίπεδο - Επιχειρησιακή Λειτουργία Συστημάτων  -  Εφαρμογές 

Στο επίπεδο αυτό εκτελείται η επιχειρησιακή διαχείριση των συμβάντων έκτακτης 

ανάγκης και μέσω των κατάλληλων ασφαλών διεπαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς 
δίνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης δυνατότητες 
εμφάνισης πληροφοριών γεωγραφικής θέσης σε GIS, χαρακτηρισμού και διαβάθμισης 
συμβάντος καθώς και δυνατότητες εφαρμογής προκαθορισμένων σεναρίων και 
προώθησης της κλήσης στον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα Αντιμετώπισης Κλήσεων 
Έκτακτης Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.). Επίσης το επίπεδο αυτό επιτρέπει τη διάχυση της 
πληροφορίας/ επικοινωνίας προς τους πολίτες μέσω εναλλακτικών καναλιών 

επικοινωνίας.  

Οι χειριστές των κλήσεων έκτακτης ανάγκης προωθούν τις κλήσεις προς το δεύτερο 
επίπεδο αντιμετώπισης, τους Φ.Α.Κ.Ε.Α. Για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο κάθε κλήση, συγκεντρώνονται απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα και 
παρουσιάζονται προς το χειριστή τόσο του 1ου επιπέδου αντιμετώπισης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης (PSAP 1) όσο και του 2ου επιπέδου αντιμετώπισης κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης (PSAP 2 - Φ.Α.Κ.Ε.Α.). 

Για το σκοπό αυτό, το σύστημα διασυνδέεται με τρίτα πληροφοριακά συστήματα μέσω 
κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών, προκειμένου να συλλέγει και να προωθεί τα 

απαραίτητα δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται, οι βάσεις δεδομένων συνδρομητών των 
παρόχων τηλεφωνίας, η Ενιαία Βάση Δεδομένων Αριθμοδοτικού Φάσματος (Ε.Β.Δ.Α.Φ.) 
μέσω της οποίας αναζητείται η διεύθυνση του σταθερού τηλεφώνου, τα συστήματα 
εντοπισμού θέσης ή οι βάσεις δεδομένων θέσης κυψελών των παρόχων κινητής 

τηλεφωνίας κλπ. Το σύνολο της πληροφορίας είναι διαθέσιμο προς παρουσίαση στο 
χειριστή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τόσο του πρώτου 
όσο και του δεύτερου επιπέδου (χειριστής-112 Φ.Α.Κ.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με προκαθορισμένα 
πρότυπα σενάρια ώστε να διαβαθμίσουν, χαρακτηρίσουν και προωθήσουν κατάλληλα 
την κάθε κλήση. 
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1.1.1.2.4. Λειτουργικά Υποσυστήματα  

1.1.1.2.4.1. Σύστημα Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, αποτελείται από τα 

ακόλουθα επιμέρους συστήματα: 

 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112ΣΥΔΚΕΑ) 

 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ) 

 

Για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 

αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και δικτύων. Οι ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του εν λόγω Συστήματος είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

 Υψηλή διαθεσιμότητα συστήματος που εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες του είναι 

κάθε στιγμή διαθέσιμες προς τους χρήστες του και κατ’ επέκταση τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις και γενικότερα τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 

καλούν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Για την ικανοποίηση της εν λόγω 

απαίτησης το Σύστημα υποστηρίζεται από υλικά υψηλής αξιοπιστίας και διατάξεις 

εφεδρείας και αντίστοιχες δρομολογήσεις των κλήσεων. 

 Αυξημένη ασφάλεια πληροφοριών κατά τη μετάδοση και επεξεργασία τους, ώστε 

να προστατεύονται από υποκλοπή, αλλοίωση ή άλλες απειλές. 

 Υψηλή αξιοπιστία των πληροφοριών που εξασφαλίζει το Σύστημα στους χρήστες 

του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά δεδομένα θέσης χρηστών. 

 Έλεγχος πρόσβασης των χειριστών μέσω ισχυρού μηχανισμού ταυτοποίησης, με 

υποστήριξη διακριτών ρόλων και επιπέδων διαχείρισης της πληροφορίας και 

πρόσβασης σε αυτή. 

 Φιλικότητα προς τους χειριστές και εργονομικός σχεδιασμός, ώστε να είναι 

εφικτή η διαισθητική πλοήγηση των χειριστών και πρόσβαση σε λειτουργίες του 

Συστήματος. 

 Υψηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το χρόνο απόκρισης στις αναζητήσεις 

θέσης (γεω-εντοπισμός καλούντα), που πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 

μερικών δευτερολέπτων από τη στιγμή απόκρισης του παρόχου τηλεφωνίας. 

 Δυνατότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες φόρτου με μεγάλο όγκο ταυτόχρονων 

κλήσεων προς το «112», όπως π.χ. σε συνθήκες μαζικής έκτακτης ανάγκης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2018 οι κλήσεις προς το «112» κατά μέσο όρο 

ανέρχονται σε περίπου 7 κλήσεις το λεπτό. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να 

αυξηθεί αισθητά, καθώς θα επικοινωνηθεί στο ευρύ κοινό η υπηρεσία και οι 

δυνατότητες που αυτή παρέχει.  

 Ανοικτή αρχιτεκτονική, βασισμένη σε καθιερωμένα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα, 

ώστε να εξασφαλίζεται η επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα του 

Συστήματος. 

 Δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων επικοινωνίας για 

διαφορετικούς παρόχους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η προσαρμοστικότητα του 
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Συστήματος στις συνθήκες των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων. 

 Δυνατότητα εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης στο Σύστημα είτε με τη βοήθεια 

μηνυμάτων είτε με τηλεφωνικές κλήσεις κλπ. 

 

1.1.1.2.4.2. Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 

(112ΣΥΔΚΕΑ) 

 

Για τη λήψη και διαχείριση κλήσεων έκτακτης ανάγκης προς τον αριθμό «112» που 

δρομολογούνται μέσω των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προβλέπεται 

η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος (Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων 

Έκτακτης Ανάγκης – 112ΣΥΔΚΕΑ), με σκοπό την υποστήριξη, διαχείριση και 

επεξεργασία των σχετικών με τις κλήσεις αυτές πληροφοριών και την προώθησής 

τους προς τους κατάλληλους κάθε φορά Φ.Α.Κ.Ε.Α.. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 

εναρμονισμένες με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/136/ΕΚ καθώς 

και με την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 

Αρ. 216/2008. 

 

Οι ακόλουθες τεχνικές περιγραφές καθορίζουν το πλαίσιο των λειτουργικών 

απαιτήσεων του εν λόγω συστήματος. 

 

Το δίκτυο που θα υποστηρίζει τη λειτουργικότητα του «112» και τη διασύνδεση των 

κρατικών φορέων είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτού.  

 

Η βασική τοπολογία του συστήματος απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Η διεκπεραίωση του 

φωνητικού μέρους των κλήσεων και της αντίστοιχης σηματοδοσίας (διεπαφή  του 

διαγράμματος), καθώς και όλων των δεδομένων που θα διακινούνται, θα 

πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το νέο σύστημα, πέρα από τον 

τερματισμό και διεκπεραίωση των κλήσεων υποστηρίζει επιπλέον τα ακόλουθα που 

αφορούν στο γεω-εντοπισμό: 

 

 Γεω-εντοπισμός για τους χρήστες που καλούν από σταθερό τηλέφωνο:  

 

Η αναζήτηση της διεύθυνσης της τερματικής συσκευής από όπου γίνεται η κλήση, 

γίνεται αυτόματα μέσω ασφαλούς δικτυακής σύνδεσης  αξιοποιώντας πληροφορίες:  

 από τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας (π.χ. Α-number, B-number, δίκτυο 

προέλευσης) 

 από εξωτερικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Ε.Β.Δ.Α.Φ. - Βάση Δεδομένων 

Αριθμοδοτικού Φάσματος ΕΕΤΤ) 

 σχετικές βάσεις παρόχων, κλπ 

και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πράξη της ΑΔΑΕ (Αρ. 

216/2008). Τα δεδομένα θέσης λαμβάνονται μέσω κατάλληλης διεπαφής μέσω 

ασφαλούς διασύνδεσης, με χρήση τεχνολογίας ανοιχτών προτύπων (web services). 

 

 Γεω-εντοπισμός για τους χρήστες που καλούν από κινητό τηλέφωνο.  



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 39 

 

Για κλήση από κινητό τηλέφωνο, η θέση του καλούντα προσδιορίζεται είτε με 

αντίστροφη αναζήτηση βάσει της ταυτότητας της κυψέλης (cell ID) από την οποία 

έχει γίνει η κλήση, είτε με αντίστροφη αναζήτηση (reverse look up) στην υπηρεσία 

πληροφοριών θέσης κινητών που παρέχεται από τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας.  

 

Η αναζήτηση της θέσης του συνδρομητή, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις (π.χ. ο καλών δηλώνει άγνοια σχετικά με τη θέση του στον χειριστή 

που εξυπηρετεί την κλήση), ξεκινά με πρωτοβουλία του αρμόδιου χειριστή κλήσης 

και υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης. Η αναζήτηση και παροχή της 

πληροφορίας γίνεται μέσω ασφαλούς δικτυακής σύνδεσης αξιοποιώντας 

πληροφορίες: 

 από τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας (π.χ. Α-number, B-number, δίκτυο 

προέλευσης, κωδικός αντιστοίχισης εντοπισμού θέσης) 

 από εξωτερικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Ε.Β.Δ.Α.Φ. - Βάση Δεδομένων 

Αριθμοδοτικού Φάσματος ΕΕΤΤ) 

 από σχετικές βάσεις παρόχων με πληροφορίες θέσης για τους παρόχους) 

σύμφωνα πάντοτε με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πράξη της ΑΔΑΕ (Αρ. 

216/2008). Τα δεδομένα θέσης λαμβάνονται μέσω κατάλληλης διεπαφής. 

 

Η εν λόγω διεπαφή (διεπαφή  του διαγράμματος) διέπεται μεταξύ άλλων από τις 

διατάξεις του προτύπου ETSI TS 102 164 (Mobile Location Protocol), το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση του τρόπου αποστολής δεδομένων θέσης από 

όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η διεπαφή αυτή επιτρέπει στο 112 

ΣΥΔΚΕΑ να επικοινωνεί αυτόματα με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για την 

παροχή των στοιχείων της θέσης του καλούντα.  

 

Για κλήση Voice over IP (VoIP), η θέση του καλούντα βασίζεται στην εξαγωγή των 

σχετικών με τη θέση πληροφοριών από τα δεδομένα σηματοδότησης (ή μέσω 

αναζήτησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία ανεύρεσης θέσης καλούντα από VoIP). Για 

κλήσεις που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση πληροφοριών θέσης καλούντα, ο χειριστής 

είναι σε θέση να αναζητήσει τον κατάλληλο Φ.Α.Κ.Ε.Α. βάσει του προσδιορισμού της 

θέσης του καλούντα από τη συνομιλία μαζί του. Σε αυτή την περίπτωση με την 

ολοκλήρωση της αναζήτησης η πλατφόρμα προβάλλει τουλάχιστον τρεις 

εναλλακτικούς Φ.Α.Κ.Ε.Α. 

 

Για την εξυπηρέτηση περιστατικών όπου η διαδικασία εντοπισμού του καλούντος 

(διαδικασία του PUSH) έχει αποτύχει το σύστημα δίνει στους χειριστές κλήσεων τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης διαδικασίας αναζήτησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 

με τους παρόχους σύμφωνα με το προηγούμενο μοντέλο αναζητήσεων θέσης και με 

ανταλλαγή μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρει 

ψηφιακές υπογραφές. Για την επιλογή του σωστού παρόχου κινητής τηλεφωνίας 

προηγείται αναζήτηση στην ΕΒΔΑΦ.
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Σχήμα 1.6: Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 
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Για κάθε κλήση που επελέγη από τους χειριστές του κέντρου κλήσεων να εκτελεστεί 

η διαδικασία εντοπισμού του καλούντος, τηρείται στο σύστημα αναλυτικό ιστορικό 

ενεργειών. Το σύστημα αξιοποιώντας τεχνολογική υποδομή συστήματος GIS είναι 

σε θέση να προβάλλει τη θέση του καλούντα που ζήτησε βοήθεια ως σημείο ή 

περιοχή ανάλογα με την απάντηση που ελήφθη, με τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαχείριση από τους αρμόδιους για τη δρομολόγηση των φορέων άμεσης επέμβασης 

(υποστήριξη λειτουργιών pan-tilt-zoom, κλπ.). 

 

 Απεικόνιση Γεω-εντοπισμού 

 

Το σύστημα του GIS είναι παραθυρικό, έχει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικές 

βάσεις δεδομένων (π.χ.MS-SQL, Oracle κλπ) και διαθέτει όλα τα εργαλεία ανάλυσης, 

εισαγωγής ή τροποποίησης γεωγραφικών δεδομένων, έτσι ώστε να μην απαιτείται η 

προμήθεια πρόσθετων περιφερειακών λογισμικών. To περιβάλλον απεικόνισης και 

διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας είναι λειτουργικά πλήρως ενοποιημένο 

με τα υποσυστήματα 112ΣΥΔΚΕΑ και 112ΣΥΣΠ. Με τον τρόπο αυτό οι χειριστές 

(agents) χρησιμοποιούν κατά την επιχειρησιακή λειτουργία ένα περιβάλλον το οποίο 

έχει τόσο τα μη γεωγραφικά δεδομένα του συμβάντος (π.χ. στοιχεία κλήσης, είδος 

/κρισιμότητα περιστατικού) όσο και την απεικόνιση π.χ. της θέσης /περιοχής του 

καλούντα σε ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 

Οι ειδικές εφαρμογές (ή/και διεπαφές) του υποσυστήματος GIS, χρησιμεύουν ως 

εργαλεία εύκολης εποπτείας και διαχείρισης των δεδομένων από τους χρήστες σε 

ενιαίο περιβάλλον, ώστε να μπορεί όλο το προσωπικό του Φορέα, (αλλά και τρίτων 

Φορέων όπως π.χ. εξουσιοδοτημένο  προσωπικό των Περιφερειών τo οποίο μπορεί 

μελλοντικά να κάνει χρήση του συστήματος π.χ. ως PSAP 2) να έχει πρόσβαση στα 

γεωγραφικά δεδομένα (ψηφιακά υπόβαθρα, χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες 

κτλ), στις βάσεις δεδομένων και στις συμπληρωματικές πληροφορίες.  

 

Το υποσύστημα γεωγραφικών πληροφοριών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και 

πρόσβαση στα γεωγραφικά δεδομένα και την παροχή  λειτουργικότητας όπως π.χ. 

απεικόνιση σε χάρτη σε πραγματικό χρόνο των συμβάντων και την εξέλιξη αυτών 

καθώς και τον προσδιορισμό περιοχών (πολυγώνων) στα οποία μπορεί να 

επικοινωνηθεί μήνυμα μέσω του 112ΣΥΣΠ. Όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί 

στην βάση του γεωγραφικού υποσυστήματος  είναι διαθέσιμα  στα υποσυστήματα 

112ΣΥΔΚΕΑ / 112ΣΥΣΠ. Το υποσύστημα GIS μπορεί να αξιοποιηθεί και σε 

μελλοντικές επεκτάσεις οπότε είναι συμβατό με τα  βασικά πρότυπα: Open GIS 

Consortium (OGC), WMS, WFS, Web Services,  ODBC ή/ και JDBC ή/ και OLE DB. 

 

Μέρος του γεωγραφικού υποσυστήματος είναι η σχεσιακή βάση δεδομένων 

(RDBMS) με γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Spatial Enabled Database). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συμπεριλαμβάνουν την αποθήκευση πολύπλοκων 

γεωγραφικών δεδομένων (υπόβαθρα, φωτογραφίες και μεταδεδομένα) και παροχή 
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λειτουργιών γεωγραφικής απεικόνισης, όπως υπολογισμοί εμβαδών, αποστάσεων 

κλπ, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλονται όλα τα δεδομένα δικτυακά 

προς τους χρήστες, όποτε και όπως αυτό απαιτείται ανά περίπτωση.  

 

Η προβολή αφορά και στη βάση δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος (Points) 

και πόρων του συστήματος (δηλαδή μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει την 

πληροφορία που αντιστοιχεί σε δεδομένο που βλέπει στο χάρτη). Τα περαιτέρω 

στοιχεία, όπως φωτογραφίες, ενημερωτικά έγγραφα κλπ., που έχουν συνδεθεί ως 

μεταδεδομένα με το GIS, μπορούν να επιλεγούν και να προβληθούν μέσω της 

σχετικής διεπαφής ή εφαρμογής. Υποστηρίζονται γεωγραφικά υπόβαθρα όλων των 

γνωστών δομών χωρικής πληροφορίας: shapefiles, CAD, Geodatabase, DXF, DWG, 

DGN, φωτογραφιών με γεωαναφορά κλπ. Το υποσύστημα GIS έχει δυνατότητες 

διαχείρισης χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσματική και ψηφιακή μορφή 

(vector & raster με γεωαναφορά). Επίσης υποστηρίζει διαδικασίες ανάπτυξης 

μεταδεδομένων και αυτόματη εισαγωγή και αποθήκευση μεταδεδομένων. 

 

Η απεικόνιση της θέσης του καλούντος είναι δυνατό να μεταβιβαστεί, μαζί με το 

είδος του συμβάντος και τον πιθανό κωδικό σεναρίου που ενεργοποιείται, σε στελέχη 

των φορέων άμεσης επέμβασης, είτε μέσω άμεσης διεπαφής χρήστη του συστήματος 

για την περίπτωση που αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, είτε με αποστολή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας. 

 

Συγκεκριμένα, το σύστημα: 

 Εξυπηρετεί τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό της θέσης ενός σταθερού ή κινητού 

τερματικού από το οποίο έχει ξεκινήσει μια εισερχόμενη κλήση στο κέντρο 

κλήσεων «112». Ο εντοπισμός στηρίζεται τουλάχιστον στη συγκέντρωση των 

δεδομένων που προβλέπονται στην πρόσφατη Πράξη της ΑΔΑΕ (Αρ. Αποφ. 

216/2008) και στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/136/ΕΚ. 

 Υλοποιεί μηχανισμό για την εξυπηρέτηση της τεχνικής εντοπισμού του 

καλούντος (τεχνική PUSH) για την ενημέρωση με δεδομένα θέσης από τους 

παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας. Η εν λόγω τεχνική συνίσταται στην αυτόματη 

αποστολή των δεδομένων θέσης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους μαζί με 

την κλήση στο σύστημα του κέντρου κλήσεων. Οι πληροφορίες θέσης 

αποθηκεύονται για κάθε κλήση και είναι διαθέσιμες προς τους χειριστές των 

κλήσεων χωρίς να απαιτηθεί ενέργεια του χειριστή που έχει ως αποτέλεσμα 

αναζήτηση στο δίκτυο των παρόχων. 

 Παρέχει μια επαρκώς καθορισμένη ανοικτή διεπαφή GIS, η οποία επιτρέπει την 

ενσωμάτωση οποιουδήποτε συστήματος GIS χρησιμοποιούν οι φορείς  με την 

καθορισμένη διεπαφή. 

 Απεικονίζει τα δεδομένα της γεωγραφικής θέσης του καλούντος σε ψηφιακό 

χάρτη GIS δύο τουλάχιστον διαστάσεων (X,Y) σε ικανοποιητική ανάλυση και με 

τρόπο που θα ελέγχεται από τον χειριστή κλήσεων και τα αρμόδια στελέχη των 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να αποσταλεί από τον 

χειριστή του συστήματος προς τρίτους που αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των 
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φορέων άμεσης επέμβασης (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, ΠΥ, ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κλπ.).  

 Είναι σε θέση να χειρίζεται πολλές γεωγραφικές δομές, ανάλογα με τις δομές 

που χρησιμοποιούν οι διάφοροι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το σύστημα.  

 Καταγράφει τα περιστατικά (στοιχεία κλήσης όπως αριθμό και διάρκεια, 

ηχογράφηση συνομιλίας) και τηρεί αναλυτικά στοιχεία του εκάστοτε 

περιστατικού, χωρίς όμως να παραβιάζει την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

 Επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις απόκρισης σε αναζητήσεις θέσης, αποθηκεύοντας, 

στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό τα δεδομένα κάθε κλήσης τοπικά. Η διακίνηση 

όλων των πληροφοριών μεταξύ παρόχων, συστήματος και χρηστών του γίνεται 

με ασφαλή τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα από κάθε μορφής εξωτερική 

απειλή, περιλαμβανομένης της υποκλοπής ή αλλοίωσής τους. 

 Προσφέρει ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας (σύγχρονο και ασύγχρονο), 

για το βέλτιστο συντονισμό και συνεργασία των εμπλεκόμενων χρηστών όλων 

των επιπέδων και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Έχει τη δυνατότητα να στέλνει σήματα τηλεομοιοτυπίας, γραπτά μηνύματα 

κινητής τηλεφωνίας, μηνύματα πολυμέσων κινητής τηλεφωνίας, μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κάνει προώθηση δεδομένων σε εξωτερικά 

συστήματα με τη μορφή αρχείων ανοικτών προτύπων (π.χ. XML, web service). 

 Υπάρχει η δυνατότητα λήψης εισερχόμενων φαξ από τον αριθμό 112 ή SMS ή 

MMS ή e-calls από αυτοκίνητα ή e-mail. 

 Είναι πλήρως ολοκληρωμένο (integrated), δηλαδή περιλαμβάνει υποστήριξη 

δεδομένων, τηλεφωνίας και βίντεο. 

 Γίνεται προσθήκη νέων οργανισμών στο σύστημα, χωρίς αναβάθμιση ή μεταβολή 

του λογισμικού. 

 Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης σε όσους οργανισμούς άμεσα ή μελλοντικά θα 

εμπλακούν στο Έργο (π.χ. Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες, Πυροσβεστική, κλπ) οι 

οποίοι θα κάνουν από κοινού χρήση των πληροφοριών δεδομένων και των 

ηχητικών δεδομένων (audio data). 

 Έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με συστήματα AVLS και την προβολή των 

κατάλληλων με ένα περιστατικό πόρων στο χάρτη, όπως η αστυνομία, 

πυροσβεστική ή τα ασθενοφόρα ή άλλοι πόροι, με ευκρίνεια και σαφήνεια.  

 Περιλαμβάνεται ενσωματωμένη εκπαιδευτική ενότητα (training module) στην 

κανονική θέση χειριστή. Ένας χειριστής μπορεί να μεταβαίνει από το ρόλο του 

ενεργού χειριστή στην εκπαιδευτική λειτουργία. Η εκπαιδευτική ενότητα μπορεί 

να περιέχει και παραδείγματα από πραγματικές κλήσεις, για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης.  

 Είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών/εκθέσεων (reports) στο σύστημα. Υπάρχει 

η δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με μορφή αρχείου HTML, PDF ή doc, 

καθώς και η ενσωμάτωση στατιστικών στοιχείων με μορφή γραφικών. 

 Οι χειριστές που έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση, έχουν τη δυνατότητα από 

την ίδια θέση εργασίας (σταθμό εργασίας) να εκκινούν την εφαρμογή και να 

έχουν πρόσβαση μέσω κατάλληλης εξουσιοδότησης στο Σύστημα Συναγερμού 

Πολιτών για την διαχείριση της αποστολής μηνυμάτων συναγερμού. 
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 Αναγγελία συμβάντων και λήψη άμεσων οδηγιών 

Με την υπηρεσία αυτή ο καλών, μπορεί να πραγματοποιεί αναγγελία έκτακτου 

περιστατικού μέσω επικοινωνίας με το 112ΣΥΔΚΕΑ. Καταγράφεται το περιστατικό 

και ανάλογα με τον τύπο και τη κρισιμότητά του παρέχονται σχετικές  οδηγίες 

στον καλούντα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποστολής φωτογραφίας και 

βίντεο μέσω κινητού τηλεφώνου για την πληρέστερη κατανόηση του 

αναφερόμενου συμβάντος. Καταγράφονται όλες οι σχετικές με το συμβάν 

πληροφορίες, όπως δεδομένα θέσης, ώρα, τυχόν εμπλεκόμενοι πολίτες (εάν 

υπάρχουν στοιχεία), καθώς και η «κατάσταση» του συμβάντος και 

ενημερώνονται οι σχετικές Δημόσιες Αρχές για το περαιτέρω χειρισμό του. Ο 

καλών ενημερώνεται για την πορεία αντιμετώπισης του συμβάντος (ανάλογα με 

την περίσταση) από το 112ΣΥΔΚΕΑ μέσω SMS, ενώ μπορεί να ενημερώνεται και 

μέσω διαδικτύου με χρήση του αριθμού μητρώου του συμβάντος που θα του έχει 

κοινοποιηθεί. Αυτή η αλληλεπιδραστική υπηρεσία συμβάλει στην καλύτερη 

προστασία των πολιτών, αλλά και ενισχύει την αποτελεσματικότητα δράσης των 

δημοσίων υπηρεσιών. Ο δε καλούντας νιώθει πιο κοντά στις αρμόδιες υπηρεσίες 

(ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, κα) καθώς ο ίδιος μπορεί πλέον άμεσα και με εύκολο 

τρόπο να παρουσιάσει με λεπτομέρειες το περιστατικό το οποίο αντιμετωπίζει, ή 

το περιστατικό στο οποίο είναι αυτόπτης μάρτυρας. 

 

1.1.1.2.4.3. Σύστημα 112 για άτομα με ειδικές ανάγκες (Reach112)  

 

Είναι δυνατή στο μέλλον η παροχή ισότιμης πρόσβασης στη υπηρεσία 112 των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) μέσω της υπηρεσίας Reach112 που είναι σήμερα 

σε πιλοτική εφαρμογή σε Ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, 

Γαλλία και Ισπανία). Για την υλοποίηση του Reach112 θα απαιτηθεί πρόσθετος 

τερματικός εξοπλισμός (IP devices) που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία 

με βίντεο, φωνή και κείμενο σε πραγματικό χρόνο (Total Conversation) πάνω από 

υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές παρόχων δικτύων κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας μέσω πρωτοκόλλου SIP (απαιτείται υποστήριξη του RFC4103). 

 

1.1.1.2.4.4. Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112 ΣΥΣΠ) 

 

Για την μαζική ενημέρωση / προειδοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ), σχεδιασμένο να χειριστεί όλα τα είδη των 

περιστατικών όπου χρειάζεται κάποιου είδους επικοινωνία μεταξύ των αρχών και 

των ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Το εν λόγω σύστημα έχει στηριχθεί ως προς την υλοποίησή του, στο μηχανισμό 

αποστολής SMS και αποστολής MASS SMS ALERT και εναλλακτικά στο μηχανισμό 

Cell Broadcasting που προβλέπεται από τα τεχνολογικά πρότυπα των δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας. Η αρχιτεκτονική του διακρίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 45 

 

 

Σχήμα 1.7 Αρχιτεκτονική Υποσυστήματος Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ)
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Το 112ΣΥΣΠ παρέχει επαυξημένες δυνατότητες με σκοπό την ευκολία σύνταξης και 

αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνει λειτουργικότητα 

δημιουργίας και εκτέλεσης σεναρίων τόσο με χειροκίνητο όσο και με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, όπου ανάλογα με την κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

δρομολογεί τα μηνύματα συναγερμού σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Τα 

μηνύματα αυτά εξυπηρετούν πολλαπλούς ρόλους όπως π.χ. ενημέρωση 

συγκεκριμένων ομάδων των Φ.Α.Κ.Ε.Α., ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων, παροχή 

οδηγιών, κλπ. 

 

Το 112ΣΥΣΠ ολοκληρώνεται με έναν ιστοχώρο, στον οποίο οι απλοί πολίτες, μέλη 

εθελοντικών ομάδων, κλπ μπορούν να προεγγράφονται ώστε να ενημερώνονται σε 

διάφορες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρησης στοιχείων σχετικών με τον εθελοντισμό σε περίπτωση ανάγκης, 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητές τους. 

 

Το 112ΣΥΣΠ έχει δυνατότητες αποστολής/προώθησης μηνυμάτων μέσω διαφόρων 

καναλιών και προτύπων. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητες χρήσης των καναλιών 

τηλεφωνίας, SMS, MMS και mass Alert SMS, Κοινού Πρωτοκόλλου Συναγερμών 

(Common Alert Protocol – CAP), Cell Broadcasting, Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 

Φαξ και ΜΜΕ. 

 

Για τη διασφάλιση της διασυνδεσιμότητας με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης (δεδομένου ότι ο πρωτεύων τρόπος διασύνδεσης είναι 

μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και  ειδικότερα όσον αφορά στη δρομολόγηση των SMS και mass 

Alert SMS που θα σταλούν από το 112ΣΥΣΠ προς τους πολίτες και γενικότερα όλους 

τους αποδέκτες, η αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης προβλέπει τη χρήση 

μικροκυματικών ζεύξεων, ως εναλλακτικό τρόπο διασύνδεσης, σε περίπτωση που ο 

πρωτεύον τρόπος σύνδεσης δεν λειτουργεί.  

 

Έχουν υλοποιηθούν τρεις ανεξάρτητες ασύρματες ζεύξεις (μία με κάθε πάροχο 

κινητής τηλεφωνίας) ανά θέση εγκατάστασης (installation site) (κύρια και 

δευτερεύουσα, άρα σύνολο 6), όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Σχήμα. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, παρέχεται εναλλακτική όδευση των μηνυμάτων SMS και mass Alerting 

SMS, με δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας προς τους παρόχους. Όταν οι πάροχοι 

κινητής τηλεφωνίας λαμβάνουν από το 112ΣΥΣΠ τα μηνύματα προς αποστολή σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από τις ζεύξεις αυτές, δίνουν αυξημένη 

προτεραιότητα παράδοσης ώστε να διασφαλίζεται πως οι αποδέκτες λαμβάνουν το 

μήνυμα που απεστάλη ανεξάρτητα από το φόρτο του δικτύου.  

 



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 47 

 

Σχήμα 1.8: Διασυνδεσιμότητα 112ΣΥΣΠ με Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας (μικροκυματικές ζεύξεις) 

  

1.1.1.2.5. Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς Πολίτες και Φορείς  

1.1.1.2.5.1. Υπηρεσίες Επικοινωνίας με τον Πολίτη 

 

Με την ολοκλήρωση του συστήματος, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι 

φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουν πλέον τη δυνατότητα κάνοντας 

χρήση της υπηρεσίας «112», να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

της πολιτείας μέσω των ακολούθων καναλιών:  

 τηλεφωνία (σταθερή, κινητή) 

 SMS,  

 MMS,  

 email  

 fax 

 e-calls (προαιρετικό, για μελλοντική χρήση) 
 

Η προσφερόμενη λύση διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές ώστε να είναι 

δυνατή στο μέλλον η παροχή ισότιμης πρόσβασης στην υπηρεσία «112» των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) μέσω της υπηρεσίας Reach112. 

 

Κατά τη φάση λήψης προληπτικών μέτρων έναντι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

ο Φορέας (και η πολιτεία κατ’ επέκταση) επικοινωνεί με τον πολίτη μέσω του 

ολοκληρωμένου Συστήματος Συναγερμού Πολιτών – 112ΣΥΣΠ. Το σύστημα έχει 

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί όλα τα είδη των 

περιστατικών όπου χρειάζεται κάποιου είδους επικοινωνία μεταξύ των αρχών και 

των ανθρώπων σε μια γεωγραφική περιοχή. Οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας είναι:  

 αποστολή μαζικών μηνυμάτων φωνής σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές 
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(κλήσεις προς σταθερά, κινητά),  

 με χρήση IVR για την αποστολή δομημένων οδηγιών προς τους πολίτες/ 

επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ, διυλιστήρια, οργανισμοί λιμένων, εθελοντικές οργανώσεις ),  

 αποστολή μαζικών μηνυμάτων SMS και MMS. 

 

Η υλοποίηση παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των αποκρίσεων των καλούντων. 

Οι καλούντες μπορούν να αποκρίνονται με: 

 τηλεφωνικές κλήσεις (και διαχείριση αυτών και μέσω του συστήματος Auto 

Attendant/IVR) 

 SMS 

 

1.1.1.2.5.2. Υπηρεσίες Επικοινωνίας με Φορείς Αντιμετώπισης 

Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.) 

 

Η προσφερόμενη λύση παρέχει ολοκληρωμένη διασύνδεση και επικοινωνία με 

περιφερειακούς χειριστές σε Φορείς Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Φ.Α.Κ.Ε.Α 

όπως π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 

Ακτοφυλακή) για την διαβίβαση των κλήσεων εκτάκτου ανάγκης και των δεδομένων 

αυτών. 

 

Το προσφερόμενο σύστημα 112ΣΥΣΠ παρέχει επαυξημένες δυνατότητες με σκοπό 

την ευκολία σύνταξης και αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα δημιουργίας και εκτέλεσης σεναρίων είτε με χειροκίνητο είτε με 

αυτοματοποιημένο τρόπο βάσει προτύπων, όπου ανάλογα με την κάθε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης δρομολογεί τα μηνύματα συναγερμού σε συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες. Τα μηνύματα αυτά εξυπηρετούν πολλαπλούς ρόλους όπως 

π.χ. ενημέρωση συγκεκριμένων ομάδων των Φ.Α.Κ.Ε.Α., ενημέρωση πολιτών, 

επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διαφόρων οργανώσεων,  

παροχή οδηγιών, κλπ. 

 

1.1.1.2.5.3. Διαδικτυακός Τόπος Πολιτών και Φορέων 

 

Στα πλαίσια του έργου έχει υλοποιηθεί ένας «Διαδικτυακός Τόπος Πολιτών και 

Φορέων» με σκοπό την ενημέρωση πολιτών, επιχειρήσεων, διαφόρων οργανώσεων 

και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης, 

επιχείρηση, εθελοντική οργάνωση, φορέας του δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα) έχει τη 

δυνατότητα προεγγραφής στο Διαδικτυακό Τόπο, εισάγοντας τα προσωπικά ή 

χαρακτηριστικά του στοιχεία (π.χ. όνομα επώνυμο, τηλέφωνο, στοιχεία 

παρουσίας/διαμονής κτλ), ώστε: 

α) σε περίπτωση που έχει επικοινωνήσει με το 112ΣΥΔΚΕΑ και έχει αναφέρει κάποιο 

περιστατικό να ενημερώνεται για την πορεία αντιμετώπισης του συμβάντος 

(ανάλογα με την περίσταση) από το 112ΣΥΔΚΕΑ κάνοντας χρήση του αριθμού 
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μητρώου του συμβάντος που θα του έχει κοινοποιηθεί,  

β) να λαμβάνει γενικές πληροφορίες και οδηγίες αντιμετώπισης συμβάντων (π.χ. 

πρώτες βοήθειες σε περίπτωση εγκαύματος, αντιμετώπιση τροχαίου, κλπ) αλλά 

και για τη γενικότερη παροχή ενημερωτικών πληροφοριών σχετικών με 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

γ) σε περίπτωση που εξελίσσεται περιστατικό εκτάκτου ανάγκης στον τόπο διαμονής 

ή παρουσίας της επιχείρησής του να ενημερώνεται για την πορεία εξέλιξης του 

συμβάντος. 

 

Για την περιήγηση και την εισαγωγή στοιχείων προσωπικών δεδομένων (στοιχεία 

επικοινωνίας, αναπηρία, κλπ) από τα ΑμΕΑ ο Διαδικτυακός Τόπος Πολιτών έχει 

υλοποιηθεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του διεθνούς οργανισμού W3C και 

συγκεκριμένα τις W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 

(http://www.w3.org/TR/WCAG1.0/) ή ανώτερη.  

 

1.1.1.2.5.4. Υπηρεσίες Διάχυσης Πληροφορίας σε Επικοινωνιακά Μέσα 

 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων σχετικών 

με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε Πύλες (Portals) ενημέρωσης, με σκοπό την 

παροχή οδηγιών αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών (π.χ. πρώτες βοήθειες, 

οδηγίες διαφυγής, κλπ). 

 

Επίσης  παρέχει τη δυνατότητα  αποστολής ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων σε 

Ραδιοφωνικά και Τηλεοπτικά κανάλια μέσω μηνυμάτων Teletext, RDS και 

Υπέρτιτλων για την αυτόματη ανακοίνωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 

παροχή οδηγιών αντιμετώπισης αυτών. 

 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων σε 

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ενημέρωσης 

Οδηγών και Κοινού για την αυτόματη ανακοίνωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

και παροχή οδηγιών αντιμετώπισης αυτών. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία και δυναμική εξάπλωση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και της πληθυσμιακής κάλυψης αυτών ως εργαλείο 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.  

 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να στέλνει μηνύματα μέσω 

τουλάχιστον δύο, ευρέως διαδεδομένων δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Η 

δυνατότητα αυτή έχει επιτευχθεί συνδυαστικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

«Διαδικτυακού Τόπου Πολιτών». 

 

1.1.1.2.5.5. Υπηρεσίες Ενεργοποίησης Εθελοντικών Ομάδων και 

Οργανώσεων και Διάχυση της Πληροφορίας 

http://www.w3.org/TR/WCAG1.0/
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Το σύστημα  περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγγελίας συμβάντων και λήψης – 

αποστολής άμεσων οδηγιών προς:  

 Σχετικές Ομάδες και Οργανώσεις (ορειβατικοί σύλλογοι, ορεινά καταφύγια, κλπ), 

 Εθελοντικές Ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

 Οργανώσεις λοιπών φορέων και ιδιωτών, 

 Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 

για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των φορέων – οργανώσεων αυτών, μετά από 

συνεννόηση με τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα. 

 

1.1.1.2.6. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η αξιοποίηση πολλαπλών 
τρόπων επικοινωνίας με τους 
πολίτες. 

 

- Οι διασυνδέσεις με 
συστήματα τρίτων φορέων και 
οργανισμών (π.χ. εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας) 

- Δεν υπάρχει επαρκής 
πρόβλεψη για διαχείριση του 
υψηλού φόρτου κλήσεων από 
πολίτες σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης που 
επηρεάζει ταυτόχρονα 
πολλούς ανθρώπους (π.χ. 
σεισμός). Η παραπομπή σε 
αυτόματο μηχανισμό 
απάντησης (Αuto Attendant - 

IVR) σε περίπτωση που δεν 
είναι άμεσα διαθέσιμος 
χειριστής κλήσεων δεν είναι 
επαρκής αντιμετώπιση.  

 

- Η σημασία της γρήγορης 
απόκρισης σε έκτακτα 
περιστατικά που μπορεί να 
επιτευχθεί με τη διασύνδεση 
με τρίτα συστήματα και την 
ανάπτυξη αυτοματισμών. 

 

- Η ανοικτή αρχιτεκτονική, 
βασισμένη σε καθιερωμένα 
διεθνή τεχνολογικά πρότυπα, 

ώστε να εξασφαλίζεται η 
επεκτασιμότητα και 
διαλειτουργικότητα. 

 

 

1.1.2. Ισπανία 

 

1.1.2.1. Σύστημα Πληροφοριών για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης - 
Sistema de Información para Gestión de Emergencias (SIGE) 

1.1.2.1.1. Περιγραφή Συστήματος  
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Σχήμα 1.9: Κεντρική Σελίδα πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος 

 

Το Σύστημα Πληροφοριών για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης (SIGE) παρέχει 

μέσω των διαφόρων ενοτήτων του, την δυνατότητα παρακολούθησης των 

διαφόρων τύπων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επιχειρήσεων πολιτικής 

προστασίας, ανεξάρτητα από την αρχή που συντονίζει. Αυτό επιτρέπει στη Γενική 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επείγουσας Ανάγκης (DGPCyE) να έχει μια 

συνολική εικόνα όλων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή. Για 

την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, από το 2008 συνεργάζεται με ένα 

δορυφορικό σύστημα ανίχνευσης των λεγόμενων "hot spots", το οποίο επιτρέπει να 

στέλνει έγκαιρες προειδοποιήσεις στις υπηρεσίες. Μια υπηρεσία προσομοίωσης 

πυρκαγιάς χρησιμοποιείται επίσης για την απεικόνιση της πιθανής εξέλιξής της 

ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η μετεωρολογία, η ορογραφία, ο τύπος 

της βλάστησης κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την πρόληψη των προληπτικών 

ενεργειών όπως, για παράδειγμα, οι νοσοκομειακές εκκενώσεις, οι αστικοποιήσεις 

κλπ. 

 

Στον τομέα του σχεδιασμού, η DGPCyE χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα, τα οποία 

συνήθως βασίζονται σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, προσαρμοσμένα 

στις διαφορετικές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμικά, κλπ) και τεχνολογική 

(χημικών και πυρηνικών). Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το Δίκτυο προειδοποίησης 

ραδιενέργειας (RAR), που αποτελείται από σχεδόν χιλιάδες ανιχνευτές ακτινοβολίας 

γάμμα διανεμόμενους σε όλη την ισπανική επικράτεια, που επιτρέπει την άμεση 
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προειδοποίηση οποιασδήποτε ακτινολογικής ανωμαλίας που μπορεί να συμβεί. Ένα 

άλλο από τα καθήκοντα αυτής της Γενικής Διεύθυνσης είναι η χορήγηση 

επιδοτήσεων για την ελάφρυνση των ζημιών που προκαλούνται από καταστροφές. 

Για τη διευκόλυνση της συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας των αιτήσεων 

ενίσχυσης, χρησιμοποιείται το σύστημα SIGAY (Σύστημα Υπολογιστών Διαχείρισης 

Ενισχύσεων). Τέλος, οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στους δήμους που 

επηρεάζονται από τα σχέδια πυρηνικής έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται μέσω της 

δικής τους εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

1.1.2.1.2. Φορέας Διαχείρισης - Εθνικό κέντρο Εκτάκτων Καταστάσεων 

(National Emergencies Center CPNER) 

 

Το CPNER - Civil Protection National DG of Civil Protection and Emergencies είναι 

το επίκεντρο για την Ισπανική Πολιτική Προστασία σε Εθνικό Επίπεδο. Λειτουργεί 

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Βρίσκεται υπό την εποπτεία του 

Επιχειρησιακού Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 

Επείγουσας Ανάγκης και έχει υπό την εποπτεία του: 

 Τμήματα Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων 

 Δίκτυο προειδοποίησης ραδιενέργειας (RAR) 

 Δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών (RECOSAT) 

 Δίκτυο ραδιοεπικοινωνιών έκτακτης ανάγκης (REMER). 

 

Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των έγκαιρων προειδοποίησων όπως 

Μετεωρολογικές, Δασικών πυρκαγιών καθώς και προειδοποιήσεων από τα 

δορυφορικά εργαλεία ανίχνευσης και το Δίκτυο Προειδοποίησης Ραδιενέργειας. Είναι 

επίσης υπεύθυνο για την έκδοση προειδοποιήσεων. 

 

Τα κύρια καθήκοντα του είναι: 

 Παρακολούθηση συμβάντων (περιστατικά και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) 

 Συντονισμός και διαχείριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 Παροχή υποστήριξης στις περιφερειακές αρχές σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, σε συντονισμό με τις αντιπροσωπείες της κυβέρνησης 

 Κινητοποίηση της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης (UME). 
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Σχήμα 1.10: Φωτογραφία του κέντρου επιχειρήσεων του Εθνικού Κέντρου Έκτακτων Καταστάσεων  

 

1.1.2.1.3. Διασυνδεδεμένα Συστήματα 

 

Πληροφοριακά Συστημάτα που συνδέουν οργανισμούς και αρχές πολιτικής 

προστασίας με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση των αιτήσεων 

συνδρομής του CECIS σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο. 

 

CECIS - Common Emergency Communication and Information System  

 

Είναι ένα σύστημα συναγερμού και κοινοποίησης μέσω διαδικτύου για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης που αφορούν την πολιτική προστασία και τους θαλάσσιους 

κινδύνους. Προβλέπει τη σύνδεση όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών και 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και 

του MIC μέσω του δικτύου TESTA. 

 

ARCE (Aplicación en Red para Casos de Emergencia) 

 

Είναι ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

Ιβηροαμερικανική Ένωση Κυβερνητικών Οργανισμών Πολιτικής Άμυνας και 

Προστασίας, κοινοποίηση έκτακτης ανάγκης και αίτηση ή παροχή βοήθειας. 

 

SIGAM Spanish Emergency Assistance Management System  

 

Το SIGAM ενθαρρύνει την διαπεριφερειακή και πολυκατευθυντική επικοινωνίας 

μεταξύ DGPCyE και AC. Είναι προσβάσιμο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης 
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ιστού. 

 

1.1.2.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η αξιοποίηση δεδομένων από 
δίκτυα αισθητήρων. 

 

- Η διασύνδεση συστημάτων 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

- Η έλλειψη σύγχρονων 
τεχνολογιών για υποβοήθηση 
στην λήψη αποφάσεων 

 

- Η μη αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών γεωεντοπισμού 
και τηλεμετρίας σε μέσα 
επέμβασης (π.χ. πυροσβεστικά 
οχήματα, ασθενοφόρα)  

 

- Η αυτοματοποιημένη λήψη 
δεδομένων από αισθητήρες και 
αξιοποίηση τους για την 
παραγωγή ειδοποιήσεων.  

 

- Η ανάγκη διασυνδεσιμότητας 
συστημάτων και η 
χρησιμότητα αυτών των 
λύσεων.  

  



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 55 

 

1.1.3. Γαλλία 

1.1.3.1. Fire department planned information systeme - NexSIS   

1.1.3.1.1. Περιγραφή Συστήματος  

 

 

Σχήμα 1.11: Φωτογραφία του κέντρου επιχειρήσεων NexSIS  

 

Το NexSIS, που θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται το 2021, θα επιτρέψει τη διαχείριση 

ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης και την επιχειρησιακή τους διαχείριση. Θα λαμβάνει 

υπόψη τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας. 

 

Το σύστημα NexSIS προορίζεται να αντικαταστήσει τα συστήματα διαχείρισης 

ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης και επιχειρησιακής διαχείρισης των πυροσβεστικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών διάσωσης που λειτουργούν σήμερα. 

 

 

Σχήμα 1.12: Απεικόνιση Γεωγραφικών Δεδομένων μέσω του συστήματος NexSIS 
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 Νέες χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, για τον πληθυσμό αυτό σημαίνει ότι θα ληφθούν υπόψη νέες χρήσεις 

και εργαλεία πληροφορικής. Εφαρμογές για smartphones, κοινωνικά δίκτυα, αλλά 

και για συνδεδεμένα συστήματα και δίκτυα θα ληφθούν υπόψη από το NexSIS.  Εν 

τω μεταξύ, οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης (SIS) θα έχουν ένα κοινό 

σύστημα διαχείρισης συναγερμού και επιχειρήσεων, ολοκληρωμένο σε όλη την 

αλυσίδα της ασφάλειας των πολιτών, και διαλειτουργικό με αντίστοιχα συστήματα 

συνεργαζόμενων υπηρεσιών  (της αστυνομίας και της χωροφυλακής, της δημοτικής 

αστυνομίας, οργανισμών πολιτικής ασφάλειας, ποικίλων φορέων ζωτικής σημασίας). 

Για τους πυροσβέστες, η ανταλλαγή πληροφοριών οποιουδήποτε είδους μεταξύ του 

πεδίου και του κέντρου επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων θα 

διευκολυνθεί, όπως η δήλωση της διαθεσιμότητας, τα προγράμματα 

παρακολούθησης και η κινητοποίηση. Οι υπάλληλοι στα κέντρα διαχείρισης θα 

επωφεληθούν επίσης καθώς θα εργάζονται πλέον σε «κέντρα διαχείρισης 

επικοινωνιών», με ικανότητα διαχείρισης κλήσεων πολυμέσων. Ορισμένα εργαλεία 

θα είναι επίσης διαθέσιμα, όπως η «θέση κινητού» (AML), η οποία αποστέλλει 

αυτόματα την υπηρεσία γεωγραφικής κλήσης του καλούντος, όταν καλεί έναν 

αριθμό έκτακτης ανάγκης. 

 

Επιπλέον, το δέντρο αποφάσεων που ενσωματώνεται επιτρέπει τον κοινό καθορισμό 

των όρων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όταν, δηλαδή χαρακτηρίζεται ένα 

γεγονός στο NexSIS ως έκτακτης ανάγκης, οι ίδιο όροι και κωδικοποιήσεις 

χρησιμοποιούνται από όλους τους συνεργάτες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

 Υποστήριξη εντός των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης (Sdis) 

 

Η διαλειτουργικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του NexSIS. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας, επιτρέπει την ενίσχυση των εμπλεκόμενων 

φορέων σε περίπτωση καταστάσεων κρίσης. Επίσης επιτρέπει την  απλούστερη 

συνεργασία, σε περίπτωση, μεγάλων περιστατικών που απαιτούν την παρέμβαση 

πολλών υπηρεσιών.  

 

Ολόκληρη η επιχειρησιακή και ιεραρχική αλυσίδα θα είναι σε θέση να λαμβάνει 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο χάρη στις ανατροφοδοτήσεις σε περιφερειακό 

και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Τέλος, ενσωματώνεται η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με εξωτερικούς 

συνεργάτες ενώ είναι άμεσα έτοιμη να διαχειριστεί τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 

112. 

 

 Συνεργατική Ανάπυξη 
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Το σύστημα σχεδιάστηκε "από πυροσβέστες, για πυροσβέστες". Προηγήθηκε μια 

περιοδεία στη Γαλλία των αρχηγών των σωμάτων. Είκοσι τέσσερις τοπικές υπηρεσίες 

και ογδόντα πυροσβέστες συμμετείχαν στις συναντήσεις για να καθορίσουν τις 

ακριβείς προδιαγραφές του NexSIS. 

 

Η συνεργασία αυτή απέφερε καρπούς: ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στη Sdis 

για να μετρήσει την προσήλωσή τους στο σχέδιο έδειξε ότι από τις 93 απαντήσεις 

που ελήφθησαν, 96% τάχθηκαν υπέρ της χρήσης του NexSIS και ήθελαν ανάπτυξη 

πριν από το 2023 για το 52% αυτών. 

 

Το επόμενο βήμα του έργου NexSIS είναι η δημιουργία του Ψηφιακού Οργανισμού 

Πολιτικής Ασφάλειας, ο οποίος θα είναι «ο φορέας διαχείρισης του συστήματος 

NexSIS, αλλά και η συνέχεια της συνεργατικής πρακτικής» δηλαδή συνεχής 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της Γενικής Διεύθυνσης 

Αστικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων. 

 

1.1.3.1.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η άμεση εμπλοκή των 
τελικών χρηστών στο 
σχεδιασμό του συστήματος. 

 

- Η αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών όπως ο 
αυτόματος διαμοιρασμός 
δεδομένων με εξωτερικούς 
φορείς και ο αυτόματος 
εντοπισμός της θέσης του 

κινητού τηλεφώνου. 

 

- Η τυποποίηση της ορολογίας 
μεταξύ των φορέων. 

 

- Το σύστημα δεν έχει δώσει 
επαρκή έμφαση στη δικτύωση 
των μονάδων επέμβασης στα 
περιστατικά μέσω της χρήσης 
τεχνολογιών τηλεμετρίας (π.χ. 
στάθμη καυσίμου στα 
οχήματα) για την υποβοήθηση 
της ταχύτερης λήψης 
αποφάσεων.  

- Η αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για την παροχή 
δυνατότητας ανταλλαγής 
δεδομένων με εξωτερικούς 
φορείς. 

 

 

 

 

1.1.3.2. Σύστημα Ειδοποιήσεων και Πληροφόρησης του Πληθυσμού - 

Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP) 

1.1.3.2.1. Περιγραφή Συστήματος  

 

Το SAIP είναι ένα σύστημα που προειδοποιεί τον πληθυσμό μιας δεδομένης περιοχής 
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επικείμενου κινδύνου και ενημερώνει για τη φύση του κινδύνου και τη συμπεριφορά 

που πρέπει να τηρείται. Με βάση την ανάγκη για πολλαπλή διάχυση των μηνυμάτων, 

φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς και ένα λογισμικό ενεργοποίησης που επιτρέπει 

στους δημάρχους και τους νομάρχες να εξασφαλίσουν την προστασία του 

πληθυσμού τους. 

 

 

Σχήμα 1.13: Système d'Alerte et d'informations aux populations 

 

Το SAIP είναι ένα δομημένο σύνολο εργαλείων για τη διάδοση ενός σήματος ή ενός 

μηνύματος από τις αρχές. Σκοπός του είναι να ειδοποιήσει έναν εκτεθειμένο 

πληθυσμό, για τις συνέπειες ενός επικείμενου ή συνεχούς σοβαρού γεγονότος. Στη 

συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη. Η ενεργοποίησή του και το 

περιεχόμενο του μηνύματος προορίζονται για μια αρχή αρμόδια για τη γενική 

προστασία του πληθυσμού, της δημόσιας τάξης και της πολιτικής άμυνας. Στον 

τομέα αυτό, η αρμοδιότητα αυτή έχει ο δήμαρχος και ο νομάρχης του τμήματος.  

 

Διαθέτει διττή λειτουργία: 

 Μια λειτουργία συναγερμού 

 Μια λειτουργία πληροφοριών  

 

Το SAIP αξιοποιεί πολλούς διαύλους ενημέρωσης και ενημέρωσης του πληθυσμού: 

 Σειρήνες. 

 Μια υπηρεσία που μεταδίδει την ειδοποίηση σε φορείς εκμετάλλευσης, 

αναμεταδίδοντας με δικά τους μέσα αυτές τις πληροφορίες 

(συμπεριλαμβανομένων των πινακίδων μηνυμάτων, των ραδιοφωνικών 

σταθμών και των επίσημων λογαριασμών των κοινωνικών δικτύων). 

 

1.1.3.2.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  
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Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η χρήση πολλαπλών μέσων 
για τη μετάδοση των 
ειδοποιήσεων. 

- Το σύστημα δεν αξιοποιεί 
νεώτερες τεχνολογίες 
αποστολής μηνυμάτων 
απευθείας στα κινητά 
τηλέφωνα των πολιτών. 

- Η στενή εμπλοκή τρίτων 
φορέων στη χρήση του 
σύστηματος (εν προκειμένω 
των φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης). Οι φορείς 
αυτοί είναι και χρήστες του 
συστήματος. 
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1.1.4. HΠΑ 

1.1.4.1. Ομοσπονδιακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτων 

Περιστατικών - The Federal Emergency Management Information 

System (FEMIS) 

 

Το Ομοσπονδιακό Σύστημα Πληροφοριών Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (FEMIS), 

το οποίο αναπτύχθηκε στο Εθνικό Εργαστήριο Βορειοδυτικού Ειρηνικού (PNNL), 

μέρος του Υπουργειου Ενέργειας, είναι ένα αυτόματο σύστημα υποστήριξης 

αποφάσεων που ενσωματώνει όλες τις φάσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Το 

FEMIS είναι μοναδικό στο ότι είναι βασίζεται στη λογική εφαρμογής σχεδίων 

(planning based). Κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής κατάστασης, το προσωπικό 

έκτακτης ανάγκης μπορεί να ανακτήσει και να εκτελέσει σχέδια που 

δημιουργήθηκαν σε συνθήκες μη έκτακτης ανάγκης. Το FEMIS σχεδιάστηκε ειδικά 

για να υποστηρίξει την διαχείριση σε περιστατικά έκλυσης χημικών και έχει 

επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες για χρήση με άλλους κινδύνους. 

 

Το σύστημα χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) για 

την υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, κατανεμημένων δεδομένων και πολλαπλών 

κέντρων επιχειρήσεων. Το FEMIS χρησιμοποιεί κεντρικό διακομιστή δεδομένων 

UNIX και υπολογιστές-πελάτες με Windows. 

 

To FEMIS ενσωματώνει τις φάσεις ετοιμότητας, αντίδρασης, μετριασμού και 

ανάκαμψης της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. Κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού χρησιμοποιούν μοντέλα ανάλυσης 

κινδύνων, δημογραφικές πληροφορίες και συνθήκες κοινότητας για την 

αξιολόγηση της ευπάθειας. Οι στρατηγικές προστατευτικής δράσης αναπτύσσονται 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, όπως εγκαταστάσεις και σημεία 

ελέγχου της κυκλοφορίας που μπορεί να επηρεαστούν, καθώς και άλλες 

γεωγραφικές πληροφορίες. Τα σύνολα δεδομένων σεναρίων επιτρέπουν στους 

υπεύθυνους σχεδιασμού να δημιουργήσουν όσες διαφορετικές λίστες εργασιών 

υποδεικνύουν οι αναλύσεις ευπάθειας. 

 

Κατά την αντίδραση σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αποφάσεις 

απόκρισης εμπεριέχονται στον πλοηγό FEMIS. Η τρέχουσα ανάλυση 

επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σχετικά με τις 

απειλούμενες περιοχές και τις ζώνες που βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι διαθέσιμα. 

Οι τρέχουσες καταστάσεις στις κοινότητες, που συνδέονται με τις στρατηγικές 

προστατευτικής δράσης που έχουν σχεδιαστεί για την κατάσταση αυτή, επιτρέπουν 

στο FEMIS να προτείνει τον καταλληλότερο κατάλογο των σχεδίων που θα 

χρησιμοποιήσει ως απάντηση. Αφού επιλεγεί η λίστα εργασιών (task list), πολλοί 

χρήστες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση για μεμονωμένες εργασίες, 

καθιστώντας τη συνολική κατάσταση διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές που έγιναν στη λίστα εργασιών κατά τη διάρκεια μιας 

απάντησης μπορούν να αποθηκευτούν για ανάλυση και πιθανή βελτίωση του 
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σχεδίου. 

 

Το FEMIS μπορεί να δημιουργήσει online αναφορές χρησιμοποιώντας δεδομένα του 

συστήματος και γραφικά όπως χάρτες. Η μοντελοποίηση της ανάλυσης κινδύνου 

παρέχει έξοδο με τη μορφή αναφορών κειμένου, γραφικών αναφορών που 

εμφανίζονται στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και το GIS εμφανίζει 

την κίνηση με την πάροδο του χρόνου. Οι εκτιμήσεις του πληθυσμού σε κίνδυνο 

παρέχονται με βάση τα στοιχεία της απογραφής και την περιοχή που απειλείται και 

μπορεί να γίνει αναφορά του πληθυσμού και των εγκαταστάσεων που ενδέχεται να 

εκτεθούν σε κίνδυνο. 

 

Στις καθημερινές διαδικασίες, το FEMIS ενισχύει τις επικοινωνίες με την 

αναπαραγωγή των τρεχουσών πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των 

δικαιοδοσιών. Οι πληροφορίες μεταφέρονται με διάφορους τρόπους: 

 Οι κοινοποιούμενες αναφορές παρέχουν μια μέθοδο για τη μεταφορά 

πληροφοριών μεταξύ ατόμων και κέντρων διαχείρισης κρίσεων σε ελεύθερο 

κείμενο. 

 Προκαθορισμένες πίνακες κατάστασης εμφανίζουν την κατάσταση των 

εργασιών, τη χρήση καταφυγίων, τους εκτοπισμένους, τα θύματα και τις 

μετεωρολογικές πληροφορίες. 

 Οι πίνακες κατάστασης  επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν ένα δελτίο 

κατάστασης με το δικό τους σχέδιο, το οποίο να χρησιμοποιείται από τη δική 

τους δικαιοδοσία ή να τους μοιράζεται με άλλες δικαιοδοσίες. 

 Τα σημεία και τα πολύγωνα που ορίζονται από το χρήστη επιτρέπουν στους 

χρήστες να μοιράζονται γεωγραφικές πληροφορίες μεταξύ των δικαιοδοσιών. 

 

Οι Διαδικτυακοί Πίνακες Επιχειρησιακής Κατάστασης (Web Operational Status 

Boards  - Web OSB) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους 

διαχειριστές έκτακτης ανάγκης να εντοπίζουν δυναμικές πληροφορίες κατάστασης 

και να διαδίδουν τις κατάλληλες πληροφορίες μέσα σε ένα κέντρο διαχείριση 

κρίσεων, σε πολλαπλά κέντρα, σε έναν ιστότοπο και σε χρήστες εκτός του κέντρου 

διαχείρισης που πρέπει να γνωρίζουν πληροφορίες (καταφύγια, σχολεία, 

νοσοκομεία). 

 

Η εκπαιδευτική λειτουργία του FEMIS αναπαράγει την επιχειρησιακή 

λειτουργικότητα και τα δεδομένα του ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να 

εκπαιδεύονται στο ίδιο σύστημα και να χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα που θα 

χρησιμοποιούν στις πραγματικές διαδικασίες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. 

 

Οι τοπικοί, κρατικοί και ομοσπονδιακοί εμπειρογνώμονες διαχείρισης έκτακτων 

περιστατικών (EM) ανέπτυξαν τις απαιτήσεις για το FEMIS. Το FEMIS είναι χτισμένο 

σε μια σουίτα εμπορικών προϊόντων λογισμικού (COTS), συμπεριλαμβανομένων 

των προϊόντων ArcView και Oracle. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει το μοντέλο 

ανάλυσης επικινδυνότητας. 
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Σχήμα 1.14: Εννοιολογική Άποψη του συστήματος FEMIS 
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Σχήμα 1.15: Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική Συστήματος FEMIS 

 

1.1.4.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η εφαρμογή 
προκαθορισμένων σεναρίων 
σε κάθε περιστατικό. 

 

- Κάλυψη όλων των φάσεων 
ετοιμότητας, αντίδρασης, 
μετριασμού και ανάκαμψης 
της διαχείρισης έκτακτων 
περιστατικών. 

 

- Η αρχιτεκτονική client-
server που καθιστά πιο 
δύσκολη τη συντήρηση και 
επέκταση του. 

- Οι Διαδικτυακοί Πίνακες 
Επιχειρησιακής Κατάστασης 
αποτέλεσαν τη βασική ιδέα 
πίσω από τον σχεδιασμό της 
κεντρικής λειτουργίας της 
διαχείρισης περιστατικού.  

 

1.1.5. Aυστραλία 

1.1.5.1. Αυστραλοασιατικό Διαυπηρεσιακό Σύστημα Διαχείρισης 

Περιστατικών - Australasian Inter-Service Incident Management 

System 
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Το AIIMS είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης περιστατικών, το 

οποίο παρέχει ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης για όλους τους κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκηλίδων. Μπορεί να προσαρμοστεί σε 

περιστατικά οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας. Χρησιμοποείται από 

πολλαπλούς οργανισμούς και κωδικοποιεί κοινή ορολογία διαχείρισης συμβάντων.  

 

Οι αρχές του AIIMS, που καθοδηγούν την εφαρμογή του συστήματος είναι: 

• ευελιξία - το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των περιστατικών 

και οργανισμών 

• λειτουργική διαχείριση - ο οργανισμός που διαχειρίζεται το περιστατικό θα πρέπει 

να είναι δομημένος σύμφωνα με την πραγματική εργασία που θα εκτελεσθεί κατά 

τη διάρκεια του περιστατικού 

• διαχείριση βάσει στόχων - η διαδικασία με την οποία ο ελεγκτής περιστατικών 

καθορίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα για το περιστατικό με σκοπό να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την κατεύθυνση που 

λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

• ενότητα διοίκησης - ο οργανισμός απόκρισης θα πρέπει να εργάζεται σε ένα 

σύνολο κοινών στόχων και κάθε άτομο θα πρέπει να αναφέρει σε έναν μόνο 

επόπτη 

• περιοχή ελέγχου - αναφέρεται στον αριθμό ατόμων ή λειτουργιών που μπορεί 

να διαχειριστεί με επιτυχία ένα άτομο. 

 

Ακολουθούν μερικές από τις βασικές ευθύνες των λειτουργιών του Συστήματος 

Διαχείρισης Περιστατικών: 

• Έλεγχος - παρέχει τη γενική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων αντίδρασης σε 

περίπτωση πετρελαιοκηλίδας 

• Σχεδιασμός - έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και την παράδοση σχεδίων 

και στρατηγικών. και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης πόρων 

• Πληροφορίες - αναλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. 

οργανώνει και εμφανίζει πληροφορίες σε μια κοινή εικόνα λειτουργίας 

• Δημόσια ενημέρωση - απόκτηση, συγκέντρωση και προετοιμασία πληροφοριών 

σχετικά με τα περιστατικά κατά τρόπο κατάλληλο για διάδοση στο κοινό και 

άλλους ενδιαφερόμενους 

• Εκδοση προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σε επαφή με τις τοπικές κοινότητες 

που επλήγησαν από το περιστατικό 

• Λειτουργίες - Διαχειρίζεται τους πόρους που διατίθενται για την επίλυση του 

συμβάντος 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα - απόκτηση και διατήρηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, 

εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και υλικών 

• Χρηματοδότηση - τήρηση αρχείων προσωπικού, διαχείριση συμβάσεων και 

τήρηση αρχείων εξοπλισμού 
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Σχήμα 1.16: Φωτογραφία από το Κέντρο Επιχειρήσεων AIIMS  

 

Το AIIMS 2017 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης 

Συμβάντων (AIIMS) της Αυστραλίας. Αντικαθιστά το AIIMS-4 ως Σύστημα Ελέγχου 

Περιστατικών που χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες πυρόσβεσης, έκτακτης 

ανάγκης και διαχείρισης γης εντός της Αυστραλίας. 
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Σχήμα 1.17: Οργανωσιακή Δομή Διαχείρισης Περιστατικού AIIMS 
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Η νέα έκδοση διατηρεί το σύνολο των βασικών αρχών και της σειράς λειτουργικών 

τμημάτων που ορίζονται στο AIIMS-4, αλλά επεκτείνει την υφιστάμενη 

λειτουργικότητα στα ακόλουθα: 

• Στον τρόπο με τον οποίο το έργο των Ομάδων Διαχείρισης Περιστατικών του 

AIIMS διαρθρώνεται μέσα από τις ρυθμίσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σε 

περιφερειακό, κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο 

• Στην ανακούφιση και ανάκαμψη και πώς η διαχείριση αυτών των 

δραστηριοτήτων μπορεί να ενσωματωθεί με ευελιξία στις ομάδες διαχείρισης 

περιστατικών 

• Στους αυθόρμητους εθελοντές και πώς το προσωπικό διαχείρισης περιστατικών 

μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικά την καλή θέληση της 

κοινότητας. 

 

Στο πλαίσιο αυτών των βελτιώσεων, η AIIMS διατηρεί την έμφαση στην ευελιξία, 

την προσαρμοστικότητα και την επεκτασιμότητα, και αποτελεί τη βάση για την 

καθιέρωση μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας μέσα σε ένα περιβάλλον που αφορά 

όλα τα ατυχήματα και όλες τις υπηρεσίες. 

 

1.1.5.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η δυνατότητα χρήσης σε 
κάθε είδους περιστατικό και 
οργανισμό 

 

- Η οργάνωση βάσει στόχων  

ενότητα διοίκησης  

 

- Η επιβολή τυποποιημένης 
οργανωτικής δομής και 
ορολογίας μεταξύ των φορέων 
διαχείρισης περιστατικών. 

 

- Το σύστημα εστιάζει 
περισσότερο στο οργανωτικό 
και διαχειριστικό επίπεδο. Η 
χρήση σύγχρονων 
τεχνολογίων και συσκευών 
στα μέσα επέμβασης 
(πυροσβεστικά οχήματα, 
ασθενοφόρα κτλ) θα 
μπορούσε να δώσει πρόσθετη 
αξία στο σύστημα. 

- Η ευελιξία στο σχεδιασμό 
ώστε να καλύπτονται όλων 
των ειδών τα περιστατικά και 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από διαφορετικούς φορείς. 
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1.1.6. Ρωσία 

1.1.6.1. Σύνθετο Σύστημα για την Πληροφόρηση και Ειδοποίηση του 

Πληθυσμού σε Συνωστισμένα Μέρη - All-Russian Complex System 

for Information and Alarming of the Population in Crowded Places 

(OKSION) 

 

Το All-Russian Complex System for Information and Alarming of the Population in 

Crowded Places (OKSION) είναι ένα οργανωτικό και τεχνικό σύστημα που συνδυάζει 

την επεξεργασία πληροφορικής, τη μεταφορά και την προβολή πληροφοριών ήχου 

και βίντεο. 

 

Ο σκοπός του συστήματος OKSION είναι να παρέχει ετοιμότητα στον πληθυσμό στον 

τομέα της πολιτικής άμυνας, καθώς και προστασία από καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, παροχή πυρασφάλειας, παροχή ασφάλειας στις πλωτές οδούς, διατήρηση 

της δημόσιας τάξης, επείγουσα προειδοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τρομοκρατικές επιθέσεις, παρακολούθηση της 

κατάστασης και της κατάστασης του νόμου και της τάξης σε πολυσύχναστους 

χώρους με τη χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού και τεχνολογιών. 

 

Οι βασικοί σκοποί του OKSION είναι: 

• Η παροχή επείγουσας ενημέρωσης του πληθυσμού σε συνωστισμένους χώρους 

για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

• Να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή εγγυημένης πληροφόρησης 

του πληθυσμού σε συνωστισμένους χώρους σχετικά με καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. 

• Η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας του πληθυσμού στον τομέα της πολιτικής 

άμυνας. 

• Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια. 

• Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της επίδρασης της πληροφόρησης ώστε να 

αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό ο πληθυσμός που πλήττεται. 

• Η παρακολούθηση της κατάστασης και της κατάστασης του νόμου και της τάξης 

σε συνωστισμένους χώρους. 

 

Η πληροφόρηση του πληθυσμού γίνεται μέσω τερματικών σταθμών του OKSION 

που περιλαμβάνουν: 

• Οθόνες υγρών κρυστάλλων σε πολυάριθμα κτίρια: σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, αγορές, κτίρια διοίκησης, σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, αεροδρόμια, πολιτιστικά, αθλητικά και ιατρικά ιδρύματα. 

• Οθόνες LED που βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους: σε εισόδους και εξόδους 

πόλεων, διασταυρώσεις αστικών οδών, πλατείες, δρόμοι, στάδια, στα κτίρια. 

• Κινητά συγκροτήματα. Είναι κινητές οθόνες LED, εξοπλισμένες με αυτόνομη 

τροφοδοσία, πλοήγηση και τηλεματική, καθώς και εξοπλισμό για ακτινοβολία και 

χημικό έλεγχο, βιντεοεπιτήρηση και έλεγχο απόκρισης. Προορίζονται για 

ενημέρωση του πληθυσμού σε οποιοδήποτε σημείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
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Τα πρώτα τερματικά OKSION δημιουργήθηκαν το 2006. Από τότε, ο αριθμός τέτοιων 

τερματικών αυξάνεται. Μέχρι το 2016, στο σύστημα OKSION περιλήφθηκαν 657 

τερματικά,. 

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης OKSION είναι το διευθυντικό γραφείο που οργανώνει την 

εγκατάσταση και ανάπτυξη του συστήματος OKSION, διαχειρίζεται και ελέγχει τη 

χρήση των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος. 

 

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών μέσων είναι το κλειδί για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν τεθεί στο σύστημα OKSION. Η εκπλήρωση 

αυτών των καθηκόντων εξαρτάται από τη συνάφεια του τεχνικού εξοπλισμού. 

Εξαιτίας αυτού, οι ειδικοί του OKSION εκσυγχρονίζουν πάντα τον εξοπλισμό υλικού 

και λογισμικού. 

 

Η ενεργά αναπτυσσόμενη αγορά πληροφορικής και η χρήση των πλέον προηγμένων 

τεχνολογιών απαιτούν από τους ειδικούς της OKSION να εισαγάγουν νέες 

μηχανολογικές λύσεις και να πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. 

 

 

Σχήμα 1.18: Οθόνες Ενημέρωσης μέσω του συστήματος OKSION  

 

1.1.6.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 70 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

-Η συνδυαστική αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας 
πληροφορικής, δικτύων 
επικοινωνιών και μεγάλων 
οθονών σε δημόσιους χώρους 
για την ταχύτατη ενημέρωση 
των πολιτών. 

- Το σύστημα έχει 
μονοδιάστατο χαρακτήρα. 
Αφορά στην ενημέρωση των 
πολιτών, ενώ παράλληλα δεν 
έχει και προβλέψεις για 
διασύνδεση με άλλα 
συστήματα διαχείρισης 
έκτακτων περιστατικών. 

- Η αξία της ταχύτητας 
διάχυσης της πληροφορίας σε 
στιγμές κρίσης. Η δυνατότητα 
διαμοιρασμού της τρέχουσας 
κατάστασης σχετικά με ένα 
έκτακτο περιστατικό και 
παροχής ενημέρωσης 
αυτοματοποιημένα μέσω web 
services σε τρίτους.  

 

1.1.7. Ρουμανία 

1.1.7.1. Ρουμανικό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών - 

Romanian Emergency Management Information System (ΕMIS) 

 

Το Ρουμανικό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών (EMIS) είναι ένα 

πλήρως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που συνδέει όλα τα Κέντρα 

Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (EOC) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την 

βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την υποστήριξη αποφάσεων σε 

καθημερινές και επείγουσες καταστάσεις. 

 

Το EMIS υποστηρίζει όλες τις φάσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης: ετοιμότητα, 

αντίδραση και ανάκαμψη. Είναι εγκατεστημένα στα ΕΟC  του εθνικού συστήματατος 

διαχείρισης έκτακτης ανάγκης (NEMS):  

 Κύριο εθνικό EOC (NEOC1) 

 Δευτερεύων EOC (NEOC2) 

 EOC του Βουκουρεστίου (BEOC) 

 Περιφερειακά EOC (CEOC) 

 EOCs Υπουργείων (MEOC) 

 

EMIS Εννοιολογικό Μοντέλο 

 

Στο EMIS, τα EOC λειτουργούν ως κόμβοι πληροφόρησης. Οι πληροφορίες 

συγκεντρώνονται σε: 

 Περιφερειακό επίπεδο (CEOC) 

 Επίπεδο Υπουργείου (MEOC) και επαναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. 

 

Αυτές οι τοποθεσίες διασυνδέονται μέσω δικτύου ευρείας περιοχής. Σε περίπτωση 

σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το CEOC διαθέτει προσωπικό έκτακτης 

ανάγκης και εμπειρογνώμονες που ανήκουν σε διάφορες άλλες ανεξάρτητες 

οργανώσεις. 

 

Το NEOC1 διαδραματίζει ρόλο συντονιστή υψηλού επιπέδου σε καταστάσεις 
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έκτακτης ανάγκης. Το NEOC2 ενεργοποιείται σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης σε εθνικό επίπεδο. Το αρχιτεκτονικό μοντέλο EMIS αντικατοπρίζει ακριβώς 

το τρέχον οργανωτικό μοντέλο έκτακτης διαχείρισης. 

 

 

 

Σχήμα 1.19: Εννοιολογικό Μοντέλο EMIS 

 

 

EMIS Modules 

 

To EMIS έχει δημιουργηθεί με βάση μια αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική που 

επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και επεκτασιμότητα. Οι μονάδες/αρθρώματα είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Σχεδιασμός 

 

Μονάδα προγραμματισμού με υποστήριξη από τις άλλες μονάδες 

Μονάδα WebGIS (λειτουργία προγραμματισμού) 

Μονάδα δημιουργίας Ομάδας Άμεσης Δράσης (Task Force) 

Μονάδα χρηματοδότησης και προϋπολογισμού 

Ανταπόκριση και 
αποκατάσταση 

 

Μονάδα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με υποστήριξη 
από τις άλλες ενότητες 

Μονάδα WebGIS (Μονάδα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης) 

Μονάδα Δημιουργίας Ομάδας Άμεσης Δράσης (Task Force) 

Μονάδα Εκκένωσης  

Μονάδα Απώλειας Ζημιών και Υλικών 

Ειδοποίηση και Μονάδα ειδοποίησης μόνο ή ενσωματωμένη στη διαχείριση 
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ενημέρωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Αναφορά 

 

Μονάδα αναφοράς κατάστασης 

Μονάδα αναφοράς επέμβασης 

Μονάδα προϋπολογισμού και χρηματοδότησης 

Διαχείριση και διατήρηση 
της βάσης δεδομένων 
EMIS (είναι μια ζωντανή 
βάση δεδομένων) 

 

Μονάδα διαχείρισης οργανισμού 

Μονάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  

Μονάδα Υλικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Μονάδα διαχείρισης κινδύνου 

Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών  

Μονάδα εκκένωσης (χώροι φιλοξενίας) 

Module WebGIS  

Μονάδα εξωτερικών διεπαφών  

Μονάδα διαχείρισης ονοματολογίας. 

 

1.1.7.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η κάλυψη όλων των φάσεων 
διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. 

 

- Η αρθρωτή (modular) 
αρχιτεκτονική που επιτρέπει 
μεγαλύτερη ευελιξία και 
επεκτασιμότητα. 

  

- Η έλλειψη έμφασης σε 
διασυνδέσεις με τρίτα 
σύστηματα. 

- Η αρθρωτή αρχιτεκτονική 
σχεδίαση του συστήματος που 
προσφέρει ευελιξία στη 
συντήρηση και 
επεκτασιμότητα. 

 

-Η στενή ενσωμάτωση του 
λογισμικού WebGIS στο 
σύστημα. 
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1.1.8. Σαουδική Αραβία 

1.1.8.1. Σαουδαραβική Ερυθρά Ημισέληνος - Saudi Red Crescent 

 

Το Σύστημα Πληροφοριών Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (EMS) της Αποστολής της 

Σαουδαραβικής Ερυθράς Ημισελήνου (Saudi Red Crescent Commission  - SRCC) 

είναι ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για την αποστολή βοήθειας 

(Computer Aided Dispatch System - CAD), το οποίο συνδυάζει υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης και ιατρικές υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (GIS) 

επαλήθευσης διεύθυνσης, αυτόματου εντοπισμού θέσης του οχήματος, αυτόματης 

δρομολόγησης οχήματος, απεικόνιση χαρτών και online ενημέρωση GIS για την 

ενίσχυση της απόκρισης έκτακτης ανάγκης 

 

Το EMIS λειτουργεί σε περιφερειακά κέντρα τα οποία επικοινωνούν με τις μονάδες 

εκτάκτου ανάγκης μέσω ραδιοσυχνοτήτων και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η 

εφαρμογή του EMIS παρέχει ένα ολοκληρωμένο (integrated), κλιμακωτό σύστημα 

διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των μονάδων έκτακτης ανάγκης. 

 

Ο στόχος του συστήματος είναι η δημιουργία αξιόπιστης, κλιμακούμενης και 

πλήρους υποδομής συνδεσιμότητας. Εκτός αυτού, το σύστημα εφαρμόζει έξυπνο 

μηχανισμό υποστήριξης αποφάσεων, προκειμένου να βελτιώσει τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες και τις ροές εργασίας. Το σύστημα περιλαμβάνει: 

 Ένα πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης περιστατικών  

 Ένα μηχανογραφημένο σύστημα ηλεκτρονικής αναφοράς ασθενών (Electronic 

Patient Care Reporting - ePCR) 

 Ένα σύστημα παρακολούθησης στην κεντρική αίθουσα χειρισμού. 

 

Τα κύρια μέρη του EMS 

 

Το EMS βασίζεται σε τεχνολογίες και εργαλεία που είναι ευρέως διαθέσιμα, όπως το 

λειτουργικό σύστημα Microsoft (OS), το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

Oracle (DBMS), τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), ο αναλυτής 

δικτύων και ο αναλυτής παρακολούθησης (Network Analyst and Tracking Analyst). 
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Σχήμα 1.20: Κύρια Τμήματα του Συστήματος Σαουδικού EMS 
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Σχήμα 1.21: Αρχιτεκτονική Συστήματος EMS
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Το EMIS διαθέτει τέσσερα κύρια ολοκληρωμένα στοιχεία του συστήματος. την 

υποδομή, την εφαρμογή, τα δεδομένα και την εκπαίδευση. Αυτά περιγράφονται 

συνοπτικά στις ακόλουθες υποενότητες. 

 

 Υποδομή 

 

Το EMIS είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τη βελτίωση της απόκρισης σε όλο 

τον  κύκλο ζωής μιας έκτακτης ανάγκης και σε ολόκληρη την επικράτεια της 

χώρας. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνει μια καλή υποδομή γραμμών επικοινωνίας 

και δικτύωσης για να διευκολύνει το σημαντικό ρόλο της. Η υποδομή αποτελείται 

από πολλά μέρη 

A. Επικοινωνίες: Υπάρχουν διάφορα επίπεδα επικοινωνιών. Το 

πρώτο επίπεδο έχει τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές που είναι 

συνδεδεμένοι σε ένα ψηφιακό κέντρο και στα οποία έχουν 

ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες ANI και ALI. Τα PDA συνδέονται στο 

ίδιο δίκτυο μέσω GPRS. Το δεύτερο επίπεδο είναι η επικοινωνία 

μεταξύ όλων των περιφερειακών κέντρων και του κεντρικού 

χώρου λειτουργίας μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο και μέσω 

Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου (Virtual Private Network - VPN). 

B. Υλικό: Το υλικό αποτελείται:  

 Διακομιστές: υπάρχουν τρεις διακομιστές, δύο για μια 

βάση δεδομένων και GIS και ο άλλος ως ένα τείχος 

προστασίας με εγκατεστημένο σε αυτό ένα τείχος 

προστασίας μέσω Linux (PFSense)  

 Δέκτης κλήσεων: Κάθε σύστημα Κλήσης (Call) και 

Απάντησης (Dispatcher) έχει στο δικό του σύστημα 

προσωπικούς υπολογιστές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες όπως ANI, AVL, 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DMS).  

 Μεταγωγείς: Κάθε χώρος λειτουργίας αποτελείται από ένα 

μεταγωγέα για τη σύνδεση όλων των συσκευών που 

υπάρχουν σε τοπικό δίκτυο, όπως διακομιστές, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δρομολογητή και εκτυπωτές.  

 Ψηφιακό Κέντρο: όλες οι χερσαίες γραμμές σε κάθε 

δωμάτιο λειτουργίας συνδέονται με έναν ειδικό τύπο 

ψηφιακού κέντρου που έχει ενσωματωθεί στο EMS και 

παρέχει πολλά χαρακτηριστικά όπως ANI, ALI, 

Αλληλεπιδραστική Αναγνώριση Φωνής (Interactive Voice 

Response - IVR).  

 Δρομολογητές: Κάθε δωμάτιο διαθέτει έναν δρομολογητή 

που είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στη σύνδεση στο 

διαδίκτυο και δημιουργεί τη σύνδεση IP VPN.  

 Οθόνες πλάσματος 

C. Δίκτυο: Ο χώρος λειτουργίας στο Al Riyadh αποτελείται από ένα 
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τμήμα που περιέχει τους δέκτες που συνδέονται μέσω 

καλωδιακών δικτύων με έναν μεταγωγέα ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος με το δρομολογητή για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Επιπλέον, το server room περιέχει διακομιστές για τη διαχείριση 

πληροφοριών, για τη διαχείριση της θέσης καλούντος καθώς και 

εφεδρικές διατάξεις. 

 

 Δεδομένα 

 

Σε μεγάλα έργα, ο χειρισμός των δεδομένων είναι μια βαριά διαδικασία επειδή 

περιέχει πολλές πληροφορίες και επηρεάζει τα αποτελέσματα του συστήματος. 

Το EMS περιλαμβάνει και συλλέγει δεδομένα από τα 17 κέντρα επιχειρήσεων. 

Επίσης διαχειρίζεται δεδομένα ασθενοφόρων, λοιπών οχημάτων και προσωπικού 

σε κάθε κέντρο έκτακτης ανάγκης. Συσκευές GPS (Global Positioning System) 

έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να βοηθά στον υπολογισμό 

της συντομότερης διαδρομής.  

 

 Εκπαίδευση 

 

Η αλλαγή του τρόπου εργασίας απορρίπτεται από τους υπαλλήλους, οπότε 

πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για τον τρόπο παρουσίασης αυτής της νέας ιδέας 

στον κανονικό τελικό χρήστη. 

 

 Εφαρμογή 

 

Το τελευταίο μέρος αυτού του συστήματος είναι η εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

o Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών - Incident Command system: 

Περιλαμβάνει τη διαχείριση της κλήσης έκτακτης ανάγκης. Μέσω της 

ολοκλήρωσης με το ψηφιακό κέντρο μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό 

και να εντοπίσει αυτόματα την τοποθεσία του καλούντος. Ένα άλλο 

στοιχείο είναι η Υποβοηθούμενη με Υπολογιστές Αποστολή Βοήθειας 

(CAD), η οποία λαμβάνει όλες τις πληροφορίες του καλούντος και μέσω 

της μονάδας αυτόματης επιλογής ασθενοφόρων μπορεί να επιλέξει το 

κατάλληλο ασθενοφόρο για αποστολή. Μπορεί επίσης να παρακολουθεί 

τη θέση κάθε ασθενοφόρου μέσω της αυτόματης παρακολούθησης 

οχήματος (AVL), η οποία πραγματοποιείται ως γραφική παρακολούθηση 

σε πραγματικό χρόνο από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), 

έτσι ώστε να γνωρίζει την κατάσταση κάθε μονάδας ασθενοφόρων είτε 

ολοκλήρωσε την υπόθεση ή ακόμα βρίσκεται στο χώρο του περιστατικού. 

Το σύστημα αυτό στέλνει επίσης όλες αυτές τις πληροφορίες στο 

διασώστη στο πεδίο που χρησιμοποιεί ένα ειδικό φορητό υπολογιστή που 

ονομάζεται φορητός ψηφιακός βοηθός (PDA) για να λαμβάνει όλες αυτές 

τις πληροφορίες και αποστέλλει όλες τις ιατρικές και προσωπικές 
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πληροφορίες που εισάγονται στο κέντρο επιχειρήσεων. 

o Σύστημα Αναφοράς Ηλεκτρονικής Φροντίδας Ασθενών - 

Electronic Patient Care Reporting (EPCR): Είναι ένα λογισμικό για 

την ενίσχυση της απόδοσης του προσωπικού εντός των οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης, τη βελτίωση της επικοινωνίας της μονάδας απόκρισης 

με τα κέντρα αποστολής και τη βελτίωση της καταγραφής των 

περιστατικών. Ο διασώστης που χρησιμοποιεί το PDA μπορεί να εισάγει 

ιατρικές πληροφορίες και προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς μέσω 

γραφικής διεπαφής. Μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε λειτουργίες 

ενίσχυσης των υπηρεσιών που παρέχονται στον ασθενή όπως η 

συντομότερη διαδρομή στο νοσοκομείο με φωνητική καθοδήγηση σε ένα 

χάρτη GIS, επίσης επιλογές για το πλησιέστερο νοσοκομείο ανάλογα με 

την απαιτούμενη ιατρική ειδίκευση. Ο διασώστης έχει την επιλογή να 

επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμά του έτσι ώστε το άτομο στο κέντρο 

ελέγχου να γνωρίζει την κατάσταση αυτής της μονάδας. Όλες οι 

ενέργειες που γίνονται στο PDA έχουν υπογραφή και επιβεβαιώνουν ότι 

γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος. Το PDA χρησιμοποιεί επίσης με μια 

τεχνική που λέγεται Occasionally Connected System (OCS), που έχει την 

τοπική βάση δεδομένων της, έτσι ώστε αν η σύνδεση δεδομένων είναι 

κάτω, αυτό δε θα δημιουργεί πρόβλημα αλλά η εργασία θα ολοκληρωθεί 

μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία και τα δεδομένα από την τοπική βάση 

δεδομένων θα μεταφερθούν αυτόματα στους κεντρικούς διακομιστές. 

o Σύστημα Παρακολούθησης Κεντρικού Χώρου Επιχειρήσεων - 

Central Operation Room Monitoring System (CORMS): Το CORMS 

παρέχει αναφορές συναγερμού και δρομολόγησης, διαχείριση υπηρεσιών 

για υπάρχοντα συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και 

συστήματα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπει επίσης τη 

στατιστική αναφορά στις δραστηριότητες αποστολής. Μέσω των Χαρτών 

GIS παρέχει απεικόνιση σε οθόνες χάρτου σε πραγματικό χρόνο για τα 

CAD και τη διαχείριση των οχημάτων μέσω του αυτόματου εντοπισμού 

θέσης (AVL). Επιπλέον, παρέχει ζωντανή ροή βίντεο από και τις 16 

αίθουσες χειρισμού και streaming βίντεο από ασθενοφόρα με ειδικό 

εξοπλισμό για καταγραφή του συμβάντος. Όλες αυτές οι λειτουργίες 

δίνουν την ευκαιρία στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να αναλάβει 

συγκεκριμένες ενέργειες όπως η αύξηση των ασθενοφόρων σε αυτό το 

μέρος, αλλά και να ενημερώσει άλλους οργανισμούς.
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Σχήμα 1.22: Παράδειγμα Διασύνδεσης  EMS  



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 80 

Υπηρεσίες GIS για τους χρήστες των κέντρων επιχειρήσεων  

 

Οι υπηρεσίες GIS σε πραγματικό χρόνο παρέχονται στους χρήστες των κέντρου 

επιχειρήσεων μέσω ενός πλήρως προσαρμοσμένου απεικονιστή  που χρησιμοποιεί 

την online βάση δεδομένων GIS της περιοχής, τους σχετικούς πίνακες δεδομένων 

SQL Server που περιέχουν δεδομένα που απαιτούνται από το CAD / EPCR. 

Παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

o AVS: Address Verification Service   

o AVL: Ambulance Unit forward Global Positioning System  

o AVRR 

o Real-Time Map Displays 

o Online GIS Updates  

o AVL Playback  

o GIS Services στα PDA. 

 

 

1.1.8.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Το έξυπνο σύστημα 
υποστήριξης αποφάσεων, για 
τη βελτίωση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών   

 

- Η έμφαση στην ασφάλεια  
(π.χ. χρήση ασφαλών δικτύων 
VPN και firewalls). 

 

- Η χρησιμοποίηση GIS στα 
ασθενοφόρα. Η αμφίδρομη 
επικοινωνία με το κέντρα 
συντονισμού. 

- Το σύστημα δεν έχει 
πρόβλεψη για διασύνδεση με 
συστήματα τρίτων φορέων.  

- Η αξιοποίηση έξυπνου 
συστήματος υποστήριξης 
αποφάσεων. 
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1.1.9. Mαλαισία 

1.1.9.1. Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών Pengenrang - Pengerang 

Disaster Management System (PDMS) 

 

Το Pengerang Disaster Management System (PDMS) αναπτύσσεται για μια τοπική 

αρχή σε ένα από τα Μαλαισιανά κράτη. Η τοπική αρχή διαχειρίζεται ένα από τα 

μεγαλύτερα εργοστάσια διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ασίας σε συνεργασία με την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία 

PETRONAS. Το PDMS είναι ένα κέντρο μίας στάσης για τη διαχείριση των 

δραστηριοτήτων με άλλους οργανισμούς ή φορείς όπως η αστυνομία, το ναυτικό, 

το στρατό, η ιατρική ομάδα, οι μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης. 

 

Δεδομένα GIS  

 

Τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων βασίζονται στα αρχεία του δήμου Kota Tinggi 

(Majlis Daerah Kota Tinggi). Παρακάτω είναι η λίστα των διαθέσιμων συνόλων 

δεδομένων: 

• Περιβάλλον 

• Οικονομία 

• Πολεοδομία 

• Μεταφορές 

• Διοικητικές υπηρεσίες 

• Δίκτυα
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Σχήμα 1.23: Απεικόνιση Γεωγραφικών Δεδομένων μέσω του συστήματος PDMS 
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Δυστυχώς, τα περισσότερα από τα παρεχόμενα ψηφιακά δεδομένα έπρεπε να 

υποστούν ορισμένες ενημερώσεις και διορθώσεις. Τα αρχικά δεδομένα είναι σε 

μορφή MapInfo (* .tab) και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε μορφότυπο shapefile (* 

.shp) χρησιμοποιώντας το FME Quick Translator. Τα δεδομένα που μετατράπηκαν 

σε μορφή * .shp επαληθεύτηκαν έπειτα για ένα καθορισμένο μετασχηματισμό 

συστήματος συντεταγμένων (Cassini Johor) και επικύρωση γεωμετρίας / 

χαρακτηριστικού. 

 

Τα παρεχόμενα σύνολα δεδομένων GIS δεν είναι ενημερωμένα, περιέχουν ελαφρώς 

σφάλματα γεωμετρίας (π.χ. μετατοπισμένες θέσεις) και έλλειψη πληροφοριών 

χαρακτηριστικών. 

 

 

Σχήμα 1.24: Απεικόνιση Γεωγραφικών Δεδομένων μέσω του συστήματος PDMS 

 

Η προετοιμασία των δεδομένων GIS αφορά στο συγχρονισμό όλων των συνόλων 

δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τύπους, ακρίβειες, μορφές και προβολές σε μια 

ενιαία βάση δεδομένων για καλύτερη διαχείριση (π.χ. ενημέρωση) και 

ελαχιστοποίηση ορισμένων λαθών. 

 

Ανάπτυξη συστήματος  

 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιέχει δύο βασικά στοιχεία, το front-end και το 

back-end. Το Front-end καλύπτει την Διαδικτυακή Διεπαφή Χρήστη (Web User 

Interface), τον φυλλομετρητή (Web Browser) και τους χρήστες, ενώ το back-end 
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καλύπτει τον Διακομιστή Διαδικτύου & Εφαρμογών (Web Application Server), τον 

μεταφραστή PHP και τη βάση γεωχωρικών δεδομένων (GIS). Το σύστημα λαμβάνει 

την εισροή από τους χρήστες και επιτρέπει τη διαχείριση της λήψης αποφάσεων με 

βάση συνεχή απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης. Το σύστημα μπορεί να 

προσπελαστεί με ξεχωριστές συνδέσεις για διαχειριστή και χρήστη. Ο διαχειριστής 

έχει τα δικαιώματα να ελέγχει το επίπεδο προσβασιμότητας για κάθε χρήστη, έτσι 

ώστε οι χρήστες από διαφορετικά τμήματα να μην έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 

στα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί. 

 

 

Σχήμα 1.25: Αρχιτεκτονική Συστήματος PDMS 

 

Η Διεπαφή Χρήστη σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας 

και την εμπειρία του χρήστη. Το Leaflet χρησιμοποιήθηκε ως χωρικό συστατικό 

(spatial component) για την παροχή διαδραστικών χαρτών στο front-end, ενώ το 

Web Map Service (WMS) υλοποιήθηκε στο back-end για την παροχή 

ολοκληρωμένης ανάλυσης και υπηρεσιών βασισμένων στο GIS, όπως η αναζήτηση 

πληροφοριών με βάση το διακομιστή και η χωρική επεξεργασία. 
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Σχήμα 1.26: Απεικόνιση Γεωγραφικών Δεδομένων μέσω του συστήματος PDMS
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Το επίπεδο βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τα εξής:  

o Κεντρικός Διακομιστής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων – υλοποίηση μέσω 

χρησης λογισμικού ανοιχτού κώδικα (PostgreSQL και PostGIS).  

o Λογισμικό GIS Ανοιχτού Κώδικα– Quantum GIS (QGIS) για διαχείριση και 

τροποποίηση χωρικών δεδομένων σε τερματικό σταθμό. 

o Κεντρικοποιημένες υπηρεσίες μεταξύ χρηστών και τμημάτων.  

 

Υπάρχουν τρεις ομάδες πινάκων βάσης δεδομένων (Ομάδα Α, Ομάδα Β, Ομάδα Γ) 

που αντιπροσωπεύουν βασικούς χάρτες. Για παράδειγμα, η ομάδα Α αποτελείται από 

βασικά επίπεδα (GIS layers) όπως οδικό δίκτυο, δορυφορικές εικόνες, υδάτινα 

σώματα, όριο επαρχίας, αγροτεμάχιο, σημείο ενδιαφέροντος (POI) και άλλα. 

 

 

Σχήμα 1.27: Ομάδες Πινάκων Βάσης Δεδομένων συστήματος PDMS 

 

Το PDMS υλοποίησε επίσης ανάλυση δικτύου ως ένα από τα συστατικά στοιχεία της 

ανάλυσης. Η εύρεση της πιο σύντομης διαδρομής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

σημείων, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών συνδεσιμότητας, όπως οι δρόμοι 

μονής κατεύθυνσης και η κυκλοφοριακή ροή. Αυτή η ανάλυση δικτύου είναι 

σημαντική για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η οποία συμβουλεύει τους 

χρήστες της οδού για την καλύτερη (συντομότερη) διαδρομή 
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Σχήμα 1.28: Οριοθέτηση περιοχών μέσω του συστήματος PDMS 

 

 

1.1.2.4. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η συλλογή, κωδικοποίηση, 
ενσωμάτωση και αξιοποίηση 
στο σύστημα γεωγραφικών 
δεδομένων από πολλές πηγές. 

 

- Η ευκολία πρόσβασης των 
χρηστών με τη χρήση ενός 
φυλλομετρητή διαδικτύου. 

 

- Η χρήση τεχνολογιών 
ανοικτού κώδικα (open 
source). 

- Το σύστημα είναι εστιασμένο 
στην αξιοποίηση γεωγραφικών 
δεδομένων και απουσιάζουν 
βασικές λειτουργίες  
διαχείρισης έκτακτων 
περιστατικών όπως η 
διαχείριση πόρων. 

- Η δυνατότητα πρόσβασης 
στο σύνολο των λειτουργιών 
μέσω φυλλομετρητή 
διαδικτύου γεγονός που 
επαυξάνει την ευελιξία 
πρόσβασης στο σύστημα και 
την συντήρηση. 

 

- Η αξιοποίηση τεχνολογιών 
ανοικτού κώδικα σύμφωνα και 
τις προωθούμενη πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1.2. Ερευνητικά Έργα 

1.2.1. Ευρωπαϊκή Ένωση 

1.2.1.1. beAWARE (χρηματοδότηση EU HORIZON 2020) 

 

Ο κύριος στόχος του beAWARE είναι να παρέχει υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός 

περιστατικού έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, προτείνει μια ολοκληρωμένη 

(integrated) λύση για την υποστήριξη των προβλέψεων, των έγκαιρων 

προειδοποιήσεων, της διαβίβασης και της δρομολόγησης των δεδομένων έκτακτης 

ανάγκης, της συνολικής ανάλυσης των πολυτροπικών δεδομένων και της 

διαχείρισης του συντονισμού μεταξύ των πρώτων ανταποκριτών και των αρχών. 

Στόχος είναι να βασιστεί σε πλατφόρμες, θεωρίες και μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται ήδη για την πρόβλεψη και διαχείριση καταστροφών και να 

προσθέσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

και να δουλέψουν κάτω από τον ίδιο στόχο. Το γενικό πλαίσιο για το beAWARE 

έγκειται στο πεδίο της επίγνωσης καταστάσεων και της διαχείρισης και ελέγχου. Η 

πρώτη φάση αφορά την πρόβλεψη της ακραίας κατάστασης και των σχετικών 

προετοιμασιών. Μόλις συμβεί μια καταστροφή, πρέπει να διεξαχθεί μια πρώτη 

εκτίμηση το συντομότερο δυνατόν για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, της 

γεωγραφικής κατανομής και της κλίμακας του περιστατικού. Η επίγνωση της 

κατάστασης σημαίνει ότι είναι σε θέση να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι έχει συμβεί, 

τι συμβαίνει τώρα και τι θα ακολουθήσει, προκειμένου να σχεδιάσουμε και να 

συντονίσουμε την αποτελεσματικότερη δυνατή αντίδραση με τους διαθέσιμους 

πόρους. Αυτή η φάση παρατήρησης θα οδηγήσει σε μια φάση προσανατολισμού που 

υποδηλώνει τόσο τον ατομικό όσο και τον συλλογικό προσανατολισμό της γνώσης 

σε δεδομένα που ανιχνεύονται και κοινοποιούνται. Μόλις εμφανιστεί ο 

προσανατολισμός στα δεδομένα (ή η έλλειψη), τότε λαμβάνεται απόφαση, τελικά το 

τελικό βήμα, το οποίο είναι η «πράξη». Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων αγωνίζεται 

για να αποκτήσει μια αίσθηση της πραγματικότητας, ώστε να μπορεί να αισθάνεται 

ότι μπορεί να λάβει μια απόφαση που είναι «η καλύτερη δυνατή», δεδομένων των 

περιστάσεων. 

 

Ο στόχος του beAWARE είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο σύστημα αντιμετώπισης της 

έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορούν να 

προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των περιπτωσιολογικών μελετών και του τύπου 

έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των πόρων 

κατά τη διάρκεια σύνθετων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στη δυνατότητα 

εφαρμογής του συστήματος σε διαφορετικούς χώρους που χαρακτηρίζονται από 

παρόμοια προβλήματα. Συγκεκριμένα, το beAWARE θα παράσχει υποστήριξη στις 

αρχές και στους πρώτους ανταποκριτές σε όλες τις φάσεις έκτακτης ανάγκης 

χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών ξεκινώντας από την κατανόηση 

των πλατφορμών, των θεωριών και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται ήδη 

για την πρόβλεψη και τη διαχείριση καταστροφών.  
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Σχήμα 1.29: Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική συστήματος beAWARE  

 

Με στόχο τη βελτίωση των προβλέψεων, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, 

τη διαβίβαση των δεδομένων έκτακτης ανάγκης και το συντονισμό μεταξύ των 

πρώτων ανταποκριτών και των αρχών, τα εργαλεία beAWARE εφαρμόζονται σε 3 

συγκεκριμένες πιλοτικές περιπτώσεις, αντιπροσωπευτικές γενικών θεμάτων που 

σχετίζονται με τις πλημμύρες, την πυρκαγιά και τον καύσωνα.  

 Πλημμύρες στην πόλη Vicenza (Ιταλία), μια άκρως πυκνοκατοικημένη και 

αστικοποιημένη περιοχή, με εξαιρετικά πολύπλοκα δίκτυα αποστράγγισης και 

άρδευσης και σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες, οικολογικά και 

πολιτιστικά περιουσιακά στοιχεία, που χαρακτηρίζονται από υψηλές πλημμύρες.  

 Δασικές πυρκαγιές στη Βαλένθια (Ισπανία) μέσα στο φυσικό πάρκο L'Albufera 

που βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Αυτό το 

οικοσύστημα που σχηματίζεται από μια λίμνη (L'Albufera), τα χωράφια του 

ρυζιού που το περιβάλλουν, το δάσος Devesa και οι παραλίες με τους 

αμμόλοφους. Το δάσος Devesa έχει μήκος 10 χιλιόμετρα, πλάτους περίπου 1 

χιλιομέτρου και καταλαμβάνει έκταση 850 εκταρίων. Βρίσκεται στην περιοχή El 

Saler, η οποία είναι αφιερωμένη κυρίως στον αγροτικό, αλιευτικό και τουριστικό 

τομέα και έχει πληθυσμό 1704 κατοίκων, αν και αυξάνεται το καλοκαίρι από τότε 

που το φυσικό πάρκο L'Albufera είναι ζώνη αναψυχής και παραλίας.  

 Καύσωνες στη Θεσσαλονίκη, μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη και 

αστικοποιημένη περιοχή. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και στη 

βορειοανατολική της πλευρά βρίσκεται προαστιακό δάσος. Με βάση μια μελέτη 

που έγινε το 2013 σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού στις πόλεις της 

Ελλάδας, το αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο υψηλότερο 

επίπεδο πληθυσμιακής πυκνότητας στην Ελλάδα με πάνω από 9000 άτομα / 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού σε συνδυασμό με τις υψηλές συνθήκες υγρασίας, δημιουργούν ένα 

πολύ δύσκολο περιβάλλον. 

 

Η αρχιτεκτονική διαμορφώνεται με απώτερο σκοπό την παροχή ακρίβειας και 

λειτουργικότητας για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί καλά σε σενάρια καταστροφών που σχετίζονται με τον καιρό. Η 

αρχιτεκτονική αποτελείται κατά προσέγγιση από τα ακόλουθα στρώματα: 

o Ingestion layer, που περιέχει μηχανισμούς και κανάλια μέσω των οποίων 

μεταφέρονται δεδομένα στην πλατφόρμα.  
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o Internal services, αποθήκες γενικών δεδομένων και υπηρεσίες επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται από τα διάφορα συστατικά μέρη.  

o Business layer, που περιέχει τα συστατικά στοιχεία που εκτελούν τις πραγματικές 

δυνατότητες που σχετίζονται με την πλατφόρμα.  

o External facing layer, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών των τελικών 

χρηστών και των μονάδων που αλληλεπιδρούν με άτομα και οντότητες εκτός της 

πλατφόρμας. 
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Σχήμα 1.30: Αρχιτεκτονική Συστήματος beAWARE
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Όπως φαίνεται από το σχήμα, το πρώτο επίπεδο αποτελείται από τα νέα δεδομένα 

που ωθούνται στην πλατφόρμα. Τα νέα δεδομένα μπορούν να προέρχονται από 

συγκεκριμένες εφαρμογές beAWARE που χρησιμοποιούνται από πολίτες (τελικούς 

χρήστες) ή πρώτους ανταποκριτές. Σημειώστε ότι αυτές οι εφαρμογές μπορεί να 

είναι αμφίδρομες, καθώς μπορούν να χρησιμεύσουν για την επικοινωνία με τους 

χρήστες σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, τα εισερχόμενα δεδομένα στην 

πλατφόρμα μπορούν να προέρχονται και από άλλες πηγές, όπως συσκευές Internet 

of Things (IoT), κοινωνικά μέσα και δεδομένα καιρού, για να αναφέρουμε μερικά. 

Μόλις εισέλθει με επιτυχία ένα νέο κομμάτι δεδομένων στο σύστημα, τα δεδομένα 

αποθηκεύονται σε ένα προσωρινό αποθηκευτικό χώρο πρώτων δεδομένων και η 

διαθεσιμότητα του νέου στοιχείου δεδομένων μεταδίδεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

στοιχεία χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων. Όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη θα λάβουν τις πληροφορίες και θα πραγματοποιήσουν την 

ειδική ανάλυσή τους σχετικά με τα νέα δεδομένα. Σημειώστε ότι το αποτέλεσμα μιας 

τέτοιας ανάλυσης μπορεί με τη σειρά του να δημιουργήσει ένα καινούργιο κομμάτι 

δεδομένων που ενδιαφέρει άλλα συστατικά στοιχεία, για το οποίο θα γίνει και πάλι 

γνωστό και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που εξηγείται 

παραπάνω, παρέχοντας υπηρεσίες για ταξινόμηση κρίσεων και έγκαιρη 

προειδοποίηση. Τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να προστεθούν στη 

βάση γνώσεων. 

 

 

1.2.1.2. Αξιολόγηση Μελέτης Περίπτωσης  

 

Αξιολόγηση 

Θετικά Αρνητικά 
Χαρακτηριστικά που 

αξιοποιήθηκαν 

- Η αξιοποίηση πλατφορμών, 
θεωριών και μεθοδολογιών 
που χρησιμοποιούνται ήδη για 
την πρόβλεψη και διαχείριση 
καταστροφών. 

 

- Η έμφαση στη δυνατότητα 
πρόβλεψης μιας ακραίας 
κατάστασης. 

- Το σύστημα εστιάζει σε 
καταστάσεις έκτακτων 
περιστατικών που αφορούν σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν 
έχει υποστήριξη διαχείρισης 
άλλων ειδών φυσικών 
περιστατικών (π.χ. σεισμός) ή 
ανθρωπογενών καταστροφών 
(π.χ. πετρελαιοκηλίδες). 

- H διασύνδεση του 
συστήματος με  οργάνα 
μέτρησης για την 
αυτοματοποίηση της λήψης 
δεδομένων από αυτά και την  
επιτάχυνση της αξιοποίησης 
των δεδομένων αυτών.  

 

- Η διαδικασίας της συλλογής 
ειδοποιήσεων και δεδομένων 
για πιθανές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και 
αξιολόγησης και ανάλυσης 
τους από υπευθύνους.  

 

 

1.3. Πηγές Άντλησης Πληροφοριών  
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https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%E2%80%9C112%E2%80%9D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.astic.es/sites/default/files/articulosboletic/opinion1_juan_diaz.pdf
http://anywhere-h2020.eu/wp-content/uploads/kick-off/PRESENTATIONS/3-0%20DGPCE.pdf
http://anywhere-h2020.eu/wp-content/uploads/kick-off/PRESENTATIONS/3-0%20DGPCE.pdf
https://www.pompiers.fr/actualites/nexsis-un-logiciel-national-pour-les-centres-dappels-durgence
https://www.pompiers.fr/actualites/nexsis-un-logiciel-national-pour-les-centres-dappels-durgence
https://www.avenir-secours.com/wp-content/uploads/2017/09/SIU_COMET-2017-09-05_.pdf
https://www.avenir-secours.com/wp-content/uploads/2017/09/SIU_COMET-2017-09-05_.pdf
https://www.avenir-secours.com/wp-content/uploads/2017/09/SIU_COMET-2017-09-05_.pdf
https://www.avenir-secours.com/wp-content/uploads/2017/09/SIU_COMET-2017-09-05_.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-595/r16-595_mono.html
https://www.globalsecurity.org/security/systems/femis.htm
https://www.amsa.gov.au/sites/default/files/incident_management_system.pdf
https://www.amsa.gov.au/sites/default/files/incident_management_system.pdf
https://training.fema.gov/hiedu/docs/cem/comparative%20em%20-%20session%2021%20-%20handout%2021-1%20aiims%20manual.pdf
https://training.fema.gov/hiedu/docs/cem/comparative%20em%20-%20session%2021%20-%20handout%2021-1%20aiims%20manual.pdf
https://en.mchs.ru/document/32935551
http://www.monitor2.org/downloads/MONITORII_WP4_Partner%20specific%20module_EMIS_PP6.pdf
http://www.monitor2.org/downloads/MONITORII_WP4_Partner%20specific%20module_EMIS_PP6.pdf
https://www.academia.edu/5358271/Emergency_preparedness_in_Romania_Dynamics_shortcomings_and_policy_proposals
https://www.academia.edu/5358271/Emergency_preparedness_in_Romania_Dynamics_shortcomings_and_policy_proposals
http://www.dppi.info/members/romania
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-east-and-north-africa/saudi-arabian-red-crescent-society/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-east-and-north-africa/saudi-arabian-red-crescent-society/
https://computersciencewiki.org/index.php/Emergency_management_information_system_(EMIS)
https://computersciencewiki.org/index.php/Emergency_management_information_system_(EMIS)
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http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.673.5265&rep=rep
1&type=pdf 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/jemtac/2017/1/jemtac.2017.4.p
df?expires=1559231262&id=id&accname=guest&checksum=1F22A36ABCF284
7DF9D17EB158D10ADB 

Mαλαισία https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3-
W4/3/2018/isprs-archives-XLII-3-W4-3-2018.pdf 

Ευρωπαική 
Ένωση 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207286/factsheet/en 

https://beaware-project.eu/ 

Πίνακας 1.2. Κατάλογος Πηγών Άντλησης Πληροφορίας  

 

 

  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.673.5265&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.673.5265&rep=rep1&type=pdf
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/jemtac/2017/1/jemtac.2017.4.pdf?expires=1559231262&id=id&accname=guest&checksum=1F22A36ABCF2847DF9D17EB158D10ADB
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/jemtac/2017/1/jemtac.2017.4.pdf?expires=1559231262&id=id&accname=guest&checksum=1F22A36ABCF2847DF9D17EB158D10ADB
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/jemtac/2017/1/jemtac.2017.4.pdf?expires=1559231262&id=id&accname=guest&checksum=1F22A36ABCF2847DF9D17EB158D10ADB
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3-W4/3/2018/isprs-archives-XLII-3-W4-3-2018.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3-W4/3/2018/isprs-archives-XLII-3-W4-3-2018.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/207286/factsheet/en
https://beaware-project.eu/
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Κεφάλαιο 2. Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος – 

Βασικά Υποσυστήματα  

2.1. Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα πρέπει να διέπουν 

το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι οι ακόλουθες: 

 Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (N-tier), για την ευελιξία της 

κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών 

εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην 

επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω σε καθιερωμένα πρότυπα, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται: 

 Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων 

του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, 

 Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

 Εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων 

(συντηρισιμότητα – maintainability), 

 Ύψιστη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

εμπλεκόμενων οργανισμών / φυσικών προσώπων. 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή 

αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού, ενώ παράλληλα να 

καθίσταται εφικτή  η εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων της λύσης 

(scale up – scale out) για την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών. Όπου 

είναι εφικτό, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βασίζεται σε loοsely coupled 

Containers για βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος που θα φιλοξενήσει το 

πληροφοριακό σύστημα. 

 Λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελέσουν 

διακριτά τμήματα του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, σε 

διαδικτυακό περιβάλλον (web-based), το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο 

εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των 

εφαρμογών με στόχο την: 

 Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ 

των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, 

 Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις 

διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές. 

 Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet) κάνοντας 

χρήση των καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (Web Browsers) χωρίς να 

απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση λογισμικού ή τρίτων συσκευών από τους 

τελικούς χρήστες.  

 Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) 

για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη 
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δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη και την αυξημένη 

διαθεσιμότητα του συστήματος. 

 Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που 

θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού 

υποδομής στο οποίο θα βασιστεί η λειτουργία του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού 

συστήματος (Web, application και database servers). 

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την 

αποδοτική διαχείριση και χρήση των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής 

τους. 

 Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) 

και οδηγιών στην ελληνική & αγγλική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά 

διαδικασία ή και οθόνη. 

 Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική & αγγλική γλώσσα 

(ανάλογα με την γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης) και ειδοποίηση των 

χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 

 Tήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων ελέγχου (auditing) για 

ιχνηλάτηση ενεργειών χρηστών. 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των 

υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών. 

 Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και 

ασφάλειας των δεδομένων των Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή 

διακίνησή τους. 

 Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης 

δεδομένων και των Υποσυστημάτων. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του 

συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και 

λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 

υποστήριξης των χρηστών (user manuals). 

 Αξιοποίηση των τεχνολογιών ενοποίησης εξυπηρετητών (server 

consolidation) και εικονικοποίησης (virtualization) και πιο συγκεκριμένα 

λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών 

μηχανών (virtual machines) για τη μείωση του κόστους μέσω της 

συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας και συντήρησης υλικού και 

της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας. 

 Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των 

Υποσυστημάτων από τη βάση δεδομένων σε ανοικτά πρότυπα (XML, JSON, CSV) 

και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

 Χρήση resource files ή άλλου ανάλογου εύχρηστου μηχανισμού για καθορισμό 

χρωμάτων, ετικετών και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων των 

Υποσυστημάτων, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι δυναμικές, άμεσα και 

εύκολα μετατρέψιμες.  

 

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα πρέπει να εφαρμοστεί είναι 

πλατφόρμα διαδικτύου πολλαπλών επιπέδων (Web n-tier). Θα πρέπει να στηρίζεται 

σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (Ν-tier architecture), η οποία κατ’ ελάχιστον 
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περιλαμβάνει: 

- Το επίπεδο χρηστών/παρουσίασης (client tier / presentation tier / User 

Interaction), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την 

παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες 

υπηρεσίες θα είναι μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, πλατφόρμας 

(συμπεριλαμβανομένων και των οθονών του WEB GIS), όπου θα παρέχονται 

στον χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο είναι σημαντικό να 

υλοποιηθεί με ενιαία ώριμη τεχνολογικά πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολη η 

επέκτασή της με νέα λειτουργικότητα. 

- Το επίπεδο διαλειτουργικότητας (integration tier), που είναι υπεύθυνο για 

την παροχή όλων των απαραίτητων υποδομών και διεπαφών για τη 

διασύνδεση και επικοινωνία των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) 

του Πληροφοριακού Συστήματος τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων αλλά και με τις συσκευές 

εντοπισμού θέσης των κινητών μέσων πολιτικής προστασίας.  

- Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) - επιχειρησιακής λογικής 

(application / business logic tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών 

(business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) 

που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που 

καλύπτουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα 

οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. 

Στο επίπεδο αυτό είναι σημαντικό τα επιμέρους υποσυστήματα να είναι SOA3-

enabled, δηλαδή να είναι loosely-coupled και να παρέχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες ενορχήστρωσης με χρήση τεχνολογιών 

Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services). 

- Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 

δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας 

είτε αυτή αφορά δεδομένα συναλλαγών (transactional data), κύρια δεδομένα 

(master data), ή δεδομένα ανάλυσης (aggregate data). Θα πρέπει τα 

υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα 

κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή υποδομή δεδομένων. 

 

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο διαμοιραζόμενων υποδομών 

(Shared Infrastructure) το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, 

δηλαδή τα συστήματα υλικού και την αντίστοιχη αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή 

περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος. Την πλατφόρμα της λογικής 

αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα: 

 Επίπεδο Επιχειρησιακής Ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την 

υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το ΟΠΣ η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη 

την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς 

πρόσβασης χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε 

χρήστες, κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και 

                                           
3 Service Oriented Architecture 
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εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την 

ασφάλεια του συστήματος. 

 Επίπεδο Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την 

παρεχόμενη λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στο διαχειριστή 

να επιβλέπει τη λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής κατά το 

δυνατόν από ενιαίο γραφικό ή web-based περιβάλλον και να προβαίνει σε 

διαχειριστικές ενέργειες αλλά και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από 

το περιβάλλον αυτό. 

 Επίπεδο Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα 

εργαλεία αλλά και πλαίσια ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα 

παρεχόμενα υποσυστήματα αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των 

υποσυστημάτων θα επεκτείνεται επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη 

υποδομή στα πλαίσια της SOA αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στη 

συμβατότητα των παρεχομένων εργαλείων με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως 

διαδεδομένες τεχνολογίες π.χ. Web Services, XML, JSON, OASIS SCA, 

BPEL/BPMN κ.ά.  

 

Η λογική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο σχήμα



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 99 

 

Σχήμα 2.1. Λογική Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΥΛΑ
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2.2. Παρουσίαση Βασικών Υποσυστημάτων 

Βάσει του ανωτέρω διαργάμματος, το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα 

αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους υποσυστήματα: 

 

Α/Α Υποσύστημα Σύντομη Περιγραφή (Ρόλος) 

SS.1 Υποσύστημα 

Διαχείρισης Πόρων  

(Resources 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

μέσων & υλικών πολιτικής προστασίας, της 

θέσης τους (διασύνδεση με υποσύστημα SS.7), 

της καταλληλότητας αξιοποίησης (ανά 

κατηγορία συμβάντος), του επίπεδου 

διαθεσιμότητάς τους, καθώς και της ιδιοκτησίας 

τους (διασύνδεση με υποσύστημα SS.2). Το 

υποσύστημα παρέχει επίσης λειτουργικότητα για 

την διαχείριση των κατηγοριών και 

μεταδεδομένων που συνθέτουν τις οντότητες 

μέσων και υλικών (βλέπε Μελέτη Π.5.4.2). 

SS.2 Υποσυστημα 

Οργανωσιακής 

Διαχείρισης  

(Organizational 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

εμπλεκόμενων οργανισμών (φορείς & 

οργανογράμματα) καθώς και των φυσικών 

προσώπων που εμπλέκονται στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον του έργου (π.χ. διασώστες, 

εθελοντές κλπ) και των ρόλων / οργανωτικών 

θέσεών τους. Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι 

δεν είναι κατά ανάγκη και χρήστες του 

συστήματος. Το υποσύστημα επίσης παρέχει 

πρόσβαση στα μέσα και υλικά που διαθέτει κάθε 

οργανισμός (διασύνδεση με υποσύστημα SS.1) 

SS.3 Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Καταστροφών  

(Disaster 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση του 

αρχείου συμβάντων καταστροφών και την 

παρουσίαση τεκμηριωτικού υλικού για κάθε μία 

(π.χ. περιγραφή, φωτογραφίες, απολογισμός 

ζημιών κλπ). Σημειώνεται ότι στο υποσύστημα 

αυτό θα μεταπέσουν και όλες οι πληροφορίες 

που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του 

παραδοτέου 4.1.1 (Έκθεση Ανάλυσης & 

Αξιολόγησης Διαθέσιμων Δεδομένων 

Καταστροφών) 

SS.4 Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Συμβάντων / 

Υποθέσεων  

(Incident / Case 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

συμβάντων καταστροφών που θα 

καταγράφονται στο νέο σύστημα και θα 

τυγχάνουν διαχείρισης μέσω αυτού. Για κάθε 

συμβάν, ο αρμόδιος χρήστης θα ανοίγει 

ουσιαστικά μια «υπόθεση» (case) κάτω από την 

οποία θα καταγράφονται όλες οι δράσεις που 

εκτελέστηκαν και τα μέσα / υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν, και θα πραγματοποιούνται οι 

αναθέσεις στους διαθέσιμους πόρους 
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(διασύνδεση με υποσύστημα SS.1 και SS.2) 

SS.5 Υποσύστημα 

Διαχείρισης Δράσεων 

& Συντονισμού  

(Operations 

Management & 

Coordination 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

δράσεων που ενεργοποιούνται / 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

κάθε καταστροφής σε πραγματικό χρόνο (ανά 

υπόθεση). Μέσω του υποσυστήματος θα 

συλλέγεται σημαντική πληροφορία από το πεδίο, 

ανά δράση, η οποία θα αρχειοθετείται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης. Επίσης, μέσω 

του υποσυστήματος θα γίνεται και η 

παρακολούθηση του εύρους αξιοποίησης των 

μέσων και υλικών του υποσυστήματος SS.1 

SS.6 Υποσύστημα 

Διαχείρισης & 

Αντιμετώπισης 

Κινδύνου  

(Risk & Mitigation 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για την ανάλυση των 

δεδομένων των διαθέσιμων υλικών και μέσων, 

καθώς και της θέσης αυτών, και για την 

πρόταση ποιών από αυτά θα πρέπει ή θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση του συμβάντος (και εν γένει την 

«εξυπηρέτηση» των δράσεων που εκτελούνται 

στο πλαίσιο της υπόθεσης). Η ανάλυση θα 

λαμβάνει υπόψη την κατηγορία του συμβάντος, 

το είδος της κάθε δράσης που ενεργοποιείται, τη 

διαθεσιμότητα των μέσων και υλικών (με βάση 

την καταλληλότητά τους) καθώς και της θέσης 

τους, και θα προτείνει σε πραγματικό χρόνο 

αυτά που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

SS.7 Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Συσκευών GPS / 

Εντοπισμού Θέσης  

(GPS Devices 

Management 

System) 

Υποσύστημα υπέυθυνο για τη διαχείριση των 

συσκευών εκπομπής σήματος θέσης (location 

signal) οι οποίες θα τοποθετηθούν σε 

αυτοκινούμενα οχήματα, καθώς και για τη 

λήψη, ανάλυση και προβολή του σήματος στο 

περιβάλλον του WEB GIS. Το υποσύστημα θα 

διασυνδέεται με το υποσύστημα SS.1 έτσι ώστε 

να συσχετίζεται η κάθε συσκευή με 

συγκεκριμένο όχημα που έχει καταγραφεί. 

SS.8 Υποσύστημα 

Διαχείρισης Χρηστών 

& Δικαιωμάτων 

Πρόσβασης  

(User & Permissions 

Management 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

χρηστών, των ρόλων και των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στις λειτουργίες του συστήματος. Το 

υποσύστημα θα βασίζεται σε LDAP server 

(directory), θα εξουσιοδοτεί καταλλήλως τους 

αυθεντικοποιημένους χρήστες, και τέλος θα 

καταγράφει κάθε είδους ενέργεια που έχει 

πραγματοποιηθεί στο σύστημα. 

SS.9 Υποσύστημα 

Διαλειτουργικότητας  

(WEB Services / 

Clients) 

Σύνολο από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web 

services) / Πελάτες Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

(web service clients) που απαιτούνται είτε για 

την διάθεση δεδομένων από το υπό ανάπτυξη 

σύστημα σε τρίτα συστήματα είτε για την 

άντληση δεδομένων από τρίτα συστήματα 

(ανάλογα με την αρχιτεκτονική κάθε τρίτου 

συστήματος). 
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SS.10 Υποσύστημα 

Ειδοποιήσεων  

(Notifications 

Subsystem) 

Υποσύστημα υπεύθυνο για τη δημιουργία και 

δρομολόγηση ειδοποιήσεων προς τους τελικούς 

χρήστες του ΑΙΓΙΣ 

Πίνακας 2.1. Υποσυστήματα Λογικής Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

 

Αναλυτικά, οι βασικές λειτουργίες (prime functions) και τα σημαντικά σενάρια 

χρήσης (core user cases) των ανωτέρω υποσυστημάτων παρουσιάζονται στο 

παραδοτέο Π.5.4.2. 

 

2.3. Λογισμικό Υποδομής  

Για την υλοποίηση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ και των 

επιμέρους υποσυστημάτων του, απαιτείται το λογισμικό υποδομής που περιγράφεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Λογισμικό  Λογισμικό 

(αγγλικά) 

Περιγραφή 

Εξυπηρετητής 

Διαδικτύου & 

Εφαρμογών  

WEB & 

Application 

Server 

Απαραίτητος για την υλοποίηση των επιπέδων Διαδικτύου 

& Εφαρμιγών της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής. 

Ο εξυπηρετητής Διαδικτύου σερβίρει τις εφαρμογές στους 

τελικούς χρήστες ενώ ο εξυπηρετητής Εφαρμογών εκτελεί 

τον κώδικα της επιχειρησιακής λογικής των 

υποσυστημάτων και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων για 

την άντληση ή καταχώρηση / τροποποίηση των 

δεδομένων. 

Εξυπηρετητης 

Βάσης 

Δεδομένων  

Database 

Management 

Server 

Εξυπηρετητης Βάσης Δεδομένων. 

Απαραίτητος για την υλοποίηση του επιπέδου δεδομένων 

της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής. O 

εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση των δεδομένων των υποσυστημάτων και την 

μεταφορά αυτών στον εξυπηρετητή Εφαρμογών. 

Πλατφόρμα 

Αυτοματοποίησης 

Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών  

Business 

Process 

Management 

Platform 

Το συγκεκριμένο λογισμικό απαιτείται για τη 

μοντελοποίηση και εν τέλει την αυτοματοποίηση των ροών 

εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την ελεγχόμενη και 

καθοδηγούμενη πρόσβαση στις λειτουργίες των 

υποσυστημάτων  

Λογισμικό 

Διαδικτυακής 

Πύλης  

Portal Server Το συγκεκριμένο λογισμικό θα αποτελέσει το ενιαίο και 

κεντρικό σημείο πρόσβασης στις λειτουργίες και το 

περιεχόμενο του νέου συστήματος, καθώς και την κονσόλα 

ενοποιημένης διάθεσης των υπηρεσιών συνεργασίας και 

κοινωνικής δικτύωσης του συστήματος. 

Λογισμικό 

Εξυπηρέτησης 

GIS & WEB GIS 

Server 

Το συγκεκριμένο λογισμικό καλείται να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες απεικόνισης, οργάνωσης και διαχειρίσης 

γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και να παρέχει GIS 
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Γεωγραφικών 

Εφαρμογών 

εφαρμογές στους τελικούς χρήστες για την υποστήριξη της 

εκτέλεσης εξειδικευμένων εργασιών. 

Εξυπηρετητής 

Καταλόγου 

LDAP Server Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση και διαχείριση των χρηστών του συστήματος, 

καθώς και για την αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση των 

χρηστών του συστήματος. 

Πίνακας 2.2. Λογισμικό Υποδομής που συνθέτει την τελική λύση  

 

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό 

προστασίας από υιούς για τους εξυπηρετητές (οι σχετικές προδιαγραφές έχουν ενσωματωθεί στον πίνακα 

προδιαγραφών των εξυπηρετητών – ενότητα 3.2.1), ούτε το λογισμικό εικονικοποίησης το οποίο 

προτείνεται στο κεφάλαιο 3 ως βάση για την διαμόρφωση της φυσικής αρχιτεκτονικής (οι σχετικές 

προδιαγραφές παρουσιάζονται με την μορφή διακριτού πίνακα στο κεφάλαιο 3.2.4.6). 

 

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του ανωτέρω λογισμικού 

υποδομής (infrastructure software), υπό την μορφή πινάκων συμμόρφωσης. 

Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω ικανοποιούνται από 

τα περισσότερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα της αγοράς, συνεπώς το κόστος 

προμήθειας των λογισμικών είναι μηδενικό (να σημειωθεί ότι στον κάθε πίνακα 

περιλαμβάνεται και ρητή απαίτηση το λογισμικό να είναι ανοιχτού κώδικα χωρίς 

κόστος αδειών χρήσης).  

 

 

2.3.1. Εξυπηρετητής Διαδικτύου & Εφαρμογών (WEB & Application 

server) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών του έργου, δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετητών στο 
επίπεδο Διαδικτύου & Εφαρμογών (WEB & Application) 

ΝΑΙ 

2  
Το λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
των εξυπηρετητών  

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  

Υποστήριξη ορισμού: 

 Χρηστών 

 Ομάδων Χρηστών 

 Ρόλων 

ΝΑΙ 

5  Υποστήριξη HTTPS & SSL/TLS ΝΑΙ 

6  Υποστήριξη Single Sign-on  ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

7  Δυνατότητα ολοκλήρωσης με LDAPv3 ΝΑΙ 

8  

Υποστήριξη των ακόλουθων προτύπων Διαδικτυακών Υπηρεσιών 
(Web Service): 

 SOAP 1.1 ή νεώτερο  

 WSDL 1.1 ή νεώτερο 

ΝΑΙ 

9  Υποστήριξη XML  ΝΑΙ 

10  Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTP 1.0 και 1.1 ΝΑΙ 

11  Παροχή Λειτουργίας Virtual Host  ΝΑΙ 

12  
Δυνατότητα διαχείρισης χρησιμοποιώντας αυτόνομη γραφική 
κονσόλα ή διαδικτυακή (Web based) εφαρμογή  

ΝΑΙ 

13  
Υποστήριξη για application hot deployment, χωρίς την ανάγκη 
επανεκκίνησης του εξυπηρετητή Διαδικτύου / Εφαρμογών 

(web/application server) 

ΝΑΙ 

14  Υλοποίηση δυναμικών σελίδων (e.g. JSP, ASP.NET etc).  ΝΑΙ 

15  
Υποστήριξη κατανομής φόρτου (Load balancing) και λειτουργίας 
failover, χωρίς να χάνονται τα sessions (statefull session failover) 

ΝΑΙ 

16  Υποστήριξη Caching για στατικό και δυναμικό περιεχόμενο  ΝΑΙ 

17  
Υποστήριξη deployments πολλαπλών εφαρμογών στον ίδιο 
web/application server 

ΝΑΙ 

18  
Λειτουργία logging σε επίπεδο πρόσβασης και σφαλμάτων για όλα 
τα web sites που λειτουργούν στον εξυπηρετητή Διαδικτύου / 
Εφαρμογών  (web/application server) 

ΝΑΙ 

 

2.3.2. Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων (Database Server) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών του έργου, δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετητών στο 
επίπεδο Βάσης Δεδομένων  

ΝΑΙ 

2  
Το λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
των εξυπηρετητών  

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  Πλήρης Υποστήριξη UTF-8 ΝΑΙ 



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 105 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

5  

Γραφική διεπαφή για τη διαχείριση των ακόλουθων λειτουργιών 

 Διαχείριση βάσης (π.χ. εκκίνηση, τερματισμός κλπ) 

 Διαχείριση αντικειμένων βάσης (π.χ. χρήστες, πίνακες, views 
κλπ) 

ΝΑΙ 

6  Υποστήριξη κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης δεδομένων  ΝΑΙ 

7  Χρήση του συνόλου της μνήμης του server εγκατάστασης  ΝΑΙ 

8  
Υποστήριξη προηγμένων τεχνικών οργάνωσης δεδομένων (B-
trees, bitmap, clusters) 

ΝΑΙ 

9  

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών: 

 ANSI Core SQL 1992 

 ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability) 

 Declarative referential integrity controls 

 Stored procedures and/or functions 

 Database triggers 

ΝΑΙ 

10  Υποστήριξη λειτουργίας Backup  ΝΑΙ 

11  Υποστήριξη λειτουργίας clustering ΝΑΙ 

12  Υποστήριξη λειτουργίας failover  ΝΑΙ 

13  Υποστήριξη γεωχωρικών δεδομένων  ΝΑΙ 

 

2.3.3. Πλατφόρμα Αυτοματοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

(Business Process Management Platform) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών του έργου ΑΙΓΙΣ 

ΝΑΙ 

2  
Το λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
των εξυπηρετητών  

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  

Η πλατφόρμα πρέπει να ενσωματώνει διαδικτυακά εργαλείο για τη 
μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, με γραφικό 
περιβάλλον χρήστη (και χαρακτηριστικά drag & drop), συμβατό με 
την πλειοψηφία των προδιαγραφών του BPMN 2.0. 

Το εργαλείο μοντελοποίησης πρέπει να επιτρέπει στο σχεδιαστή να 
επιλέγει στοιχεία ροής από μια βιβλιοθήκη (καλύπτοντας 
τουλάχιστον γεγονότα, δραστηριότητες και πύλες), να τα 
μεταφέρει στον καμβά μοντελοποίησης, να καθορίζει τις ιδιότητες 

ΝΑΙ 
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τους και να τα συνδέει ανάλογα (χρησιμοποιώντας στοιχεία 

σύνδεσης) ή πολύπλοκες ροές εργασίας (διαδοχικές ή 
παράλληλες). 

Το εργαλείο μοντελοποίησης πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύει 
τις προδιαγραφές διαδικασίας α) με τη μορφή εγγράφων XML ή 
JSON, καθώς και β) με τη μορφή ιεραρχικά δομημένων δεδομένων 
σε πίνακες βάσεων δεδομένων. Στην τελευταία περίπτωση, η 
πλατφόρμα πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να 
καθορίζει πρόσθετες ιδιότητες / παραμέτρους στοιχείων ροής και 
σύνδεσης (που δεν υποστηρίζονται από το γραφικό εργαλείο 
μοντελοποίησης) μέσω διαδικτυακών φορμών. 

5  

Η πλατφόρμα πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα για το 
σχεδιασμό και την επικύρωση επιχειρησιακών κανόνων που 
χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της ροής των γεγονότων 
μέσα στις διαδικασίες. Ο έλεγχος των κανόνων πρέπει να εκτελείται 
σε πραγματικό χρόνο, κατά την εκτέλεση των μοντέλων 
διαδικασιών, με ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων που 
αποθηκεύονται στους πίνακες βάσης δεδομένων. 

ΝΑΙ 

6  

Η πλατφόρμα πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα για τον ορισμό 
χρονικών προγραμματισμών που χρησιμοποιούνται για την 
ενεργοποίηση των μοντέλων διεργασίας (δημιουργία στιγμιότυπων 
διεργασίας) ή για την ενεργοποίηση μεμονωμένων στοιχείων ροής 
(π.χ. ενδιάμεσα time events). Τα προγράμματα πρέπει να ορίζονται 
με τη μορφή CRON 

ΝΑΙ 

7  

Η πλατφόρμα πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα για τον ορισμό 
σημάτων (signals), που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση 
της εκτέλεσης μοντέλων διαδικασιών (δημιουργία στιγμιότυπων 
διεργασίας)  

ΝΑΙ 

8  

Η πλατφόρμα πρέπει να επιτρέπει τον σχεδιασμό μοντέλων 
συνεργασίας, εντός των οποίων επικοινωνούν δύο ή περισσότερες 
διαδικασίες (ομάδες) χρησιμοποιώντας ροές μηνυμάτων (message 
flows). Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα πρέπει να ενσωματώνει μια 
μηχανή ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging engine), η οποία 
χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση / δρομολόγηση των 
μηνυμάτων μεταξύ των διαδικασιών κατά την εκτέλεση τους.  

ΝΑΙ 

9  

Η πλατφόρμα πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό εισόδων και 
εξόδων για στοιχεία ροής (καθώς και συσχετίσεις ροής δεδομένων 
μεταξύ τους). Σε επίπεδο εκτέλεσης, η πλατφόρμα πρέπει να 
υποστηρίζει τη δημιουργία αντικειμένων δεδομένων (data objects), 
που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ στοιχείων ροής κατά την εκτέλεση των 
διαδικασιών  

ΝΑΙ 

10  

Η πλατφόρμα πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα για τον ορισμό 
ρόλων για κάθε διαδικασία (π.χ. εκτελών, επιβλέπων, συμμετέχων 
κ.λπ.) και να τις συνδέει με ένα ή περισσότερα στοιχεία ροής 

(εργασίες). Επιπλέον, η πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει τους 
διαχειριστές να συσχετίζουν ρόλους με συγκεκριμένους χρήστες ή 
ομάδες χρηστών. Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να τυγχάνουν 
επεξεργασίας κατά την εκτέλεση των διαδικασιών, προκειμένου η 
πλατφόρμα να εκχωρήσει στιγμιότυπα εργασιών σε συγκεκριμένους 
χρήστες ή ομάδες χρηστών βάσει των ρόλων που σχετίζονται με 
αυτές.  

ΝΑΙ 
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11  

Η πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει τους σχεδιαστές να συνδέουν 

στοιχεία ροής με συγκεκριμένες λειτουργίες (ή ιστοσελίδες) του 
συστήματος, καθώς και να καθορίζουν τον τρόπο και τα δεδομένα 
που πρέπει να παρέχονται προς / επιστρέφονται από αυτές τις 
λειτουργίες ως είσοδοι / έξοδοι. Βάσει αυτών των προδιαγραφών, η 
πλατφόρμα θα επιτρέπει την πρόσβαση στους πόρους του 
συστήματος κατά την εκτέλεση των διαδικασιών, με ελεγχόμενο και 
δομημένο τρόπο.  

ΝΑΙ 

12  

Η πλατφόρμα πρέπει να παρέχει λειτουργικότητα για την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των στιγμιότυπων των διαδικασιών 
(process instances). Ενώ εκτελούνται οι διεργασίες, τα instances 
των διαδικασιών και εργασιών πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά. 
Η πλατφόρμα πρέπει επίσης να καταγράφει την εκτέλεση των 
λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος, οι οποίες 
ενεργοποιούνται / εκτελούνται από στιγμιότυπα διαδικασιών 

ΝΑΙ 

13  

Η πλατφόρμα πρέπει να επιτρέπει στους σχεδιαστές να σχεδιάζουν 
εξειδικευμένες λειτουργίες ανάκτησης και μετασχηματισμού 
δεδομένων, να τις συνδέουν με συγκεκριμένα στοιχεία ροής 
(service tasks) και να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το 
αποτέλεσμα αυτών των λειτουργιών θα διαμορφωθεί σε μηνύματα 
(προς προώθηση σε άλλες διαδικασίες ή εξωτερικά συστήματα). 
Όταν εκτελούνται οι διαδικασίες, η πλατφόρμα θα επεξεργαστεί 
αυτές τις προδιαγραφές προκειμένου να δημιουργήσει μόνιμες ή 
υπό όρους γέφυρες διαλειτουργικότητας με εξωτερικά συστήματα  

ΝΑΙ 

 

2.3.4. Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal Server) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης  θα πρέπει να καλύπτουν την 
ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση του συστήματος  

ΝΑΙ 

2  
Υποστήριξη τριών από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές 
διαδικτύου (browsers) (πχ Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome κλπ) 

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  
Πλήρης υποστήριξη ελληνικών (στο περιεχόμενο, στα 
μεταδεδομένα και γενικά σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής) 

ΝΑΙ 

5  

Ενσωμάτωση πρόσθετων εφαρμογών / υπηρεσιών στην Πύλη, 
όπως ενδεικτικά  

 εφαρμογή ανακοινώσεων,  

 δελτία τύπου,  

 δημιουργία ηλεκτρονικών newsletters / περιοδικών,  

ΝΑΙ 
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 λίστες με συχνές ερωτήσεις (FAQs) για την ενημέρωση των 

επισκεπτών, 

 διενέργεια δημοσκοπήσεων (surveys)   

 On-line βοήθεια  

 κλπ 

6  
Παροχή υπηρεσίας ενημέρωσης των χρηστών της πύλης μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

ΝΑΙ 

7  Ενσωματωμένη υποδομή υποστήριξης της τεχνολογίας XML ΝΑΙ 

8  
Υποστήριξη LDAPv3 για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των 
πιστοποιημένων χρηστών  

ΝΑΙ 

9  
Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTPS,  SSL/TLS για την ασφαλή 
διακίνηση της πληροφορίας 

ΝΑΙ 

10  
Καταγραφή των γεγονότων που έχουν σχέση με το χρήστη (log 
files) για λόγους ελέγχου (auditing).  

NAI 

11  
Συστηματικός κατά το δυνατόν αυτόματος μηχανισμός εισαγωγής - 
έγκρισης, ανανέωσης, μεταβολής, απομάκρυνσης και δημοσίευσης 
περιεχομένου στην Πύλη.  

ΝΑΙ 

12  

Η ανάπτυξη και διαχείριση της Πύλης να γίνεται μέσα από 
διαδικτυακό (web-based) περιβάλλον. Ειδικότερα μέσα από το 
περιβάλλον αυτό ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος χρήστης 
(διαχειριστής) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να: 

 Ορίζει τη δομή της Πύλης και να δημιουργεί το portal με τρόπο 
δηλωτικό και χωρίς να απαιτείται η χρήση HTML. 

 Δημιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει χρήστες και να απονέμει σε 
αυτούς δικαιώματα. 

 Επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Portal με ένταξη σε αυτό 
νέων εφαρμογών. 

 Ορίζει στυλ (styles) και πρότυπα παρουσίασης (templates) για 
την εμφάνιση και χωροταξική τυποποίηση της Πύλης. 

ΝΑΙ 

13  

Αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου μέσω wizards και 
άλλων εργαλείων. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κατέχει 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις (π.χ. γνώση HTML) για τη 
δημιουργία ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ 

14  

Ευκολία διαχείρισης και συντήρησης και οι πηγές πληροφόρησης 
(εσωτερικές, εξωτερικές) να εισάγονται μέσω φιλικού προς το 
διαχειριστή περιβάλλοντος γραφικής απεικόνισης και να δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής της συχνότητας ανανέωσης της πληροφορίας. 

ΝΑΙ 

15  
Υποστήριξη διαδικασίας συγκέντρωσης, έλεγχου, διαβάθμισης και 
δημοσίευσης του περιεχομένου.  

ΝΑΙ 
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16  

Εισαγωγή και ενοποίηση δομημένης ή και αδόμητης πληροφορίας 

από πηγές περιεχομένου όπως: 

 Αρχείων Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου (Κειμενογράφος, 
Λογιστικά Φύλλα, κλπ),) 

 Αρχείων μορφής pdf ή άλλο ισοδύναμο 

 Σελίδων HTML 

 Αρχείων XML 

 Βάσεων δεδομένων, συμβατών με ODBC ή/και JDBC. 

 Αρχεία απλού κειμένου (ASCII files) και άλλων ευρέως 
χρησιμοποιούμενων μορφών 

ΝΑΙ 

17  Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης  ΝΑΙ 

18  

Άμεση και ακριβής αναζήτηση της συγκεντρωμένης πληροφορίας 
σε φυσική γλώσσα με τη χρήση λέξεων – κλειδιών, ημερολογιακού 
διαστήματος, λογικών τελεστών, χαρακτήρων λεξικογραφικού 
διαχωρισμού, χρήση συνωνύμων  για Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα κατ’ ελάχιστο 

ΝΑΙ 

19  

Σύνδεση και ταξινομημένη παρουσίαση της πληροφορίας με βάση 
metadata (π.χ. λέξεις-κλειδιά, ημερομηνία δημιουργίας / 
μετατροπής του εγγράφου, συγγραφέας κτλ). Το περιβάλλον 
πρέπει να επιτρέπει την εύκολη επέκταση με προσθήκη νέων 
metadata, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες  τεχνικές γνώσεις.  

ΝΑΙ 

20  
Δυνατότητα αρχειοθέτησης του καταχωρημένου περιεχομένου σε 
ιεραρχική δομή.  

ΝΑΙ 

21  

Να παρέχονται εργαλεία για: 

 Δημιουργία φορμών για τη συμπλήρωση δομημένων 
ερωτηματολογίων 

 Δημιουργία καταλόγου υπηρεσιών στο Διαδίκτυο 

 Συλλογή πληροφοριών για τους πολίτες με βάση τη 
συμπλήρωση Διαδικτυακής Φόρμας (web-Form) ή/και τις 
συναλλαγές και τη συμπεριφορά κατά την πλοήγηση 

ΝΑΙ 

22  
Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη πρόσβαση (concurrent access) σε κοινά δεδομένα, και 
την υποστήριξη πολλαπλών sessions.  

ΝΑΙ 

23  
Ενσωματωμένο ή επιπρόσθετο λογισμικό διαχείρισης ή/και 
ανάλυσης HTTP logs, δημιουργίας αναφορών και εξαγωγής 
στοιχείων σε πίνακες βάσης δεδομένων, ASCII ή/και HTML αρχεία. 

ΝΑΙ 

24  
Χάρτης της πύλης (site map), δυναμικά δημιουργούμενος (κάθε 
φορά που αλλάζει η δομή της πύλης). Υποστήριξη ενεργού 
μονοπατιού πλοήγησης (navigation path). 

ΝΑΙ 

25  Υποστήριξη δυναμικού περιβάλλοντος παρουσίασης του ίδιου 
περιεχομένου σε πολλαπλές γλώσσες, δια μέσου των ιδίων 

ΝΑΙ 
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προτύπων σελίδων και όχι με δημιουργία νέων.  

26  
Οι ιστοσελίδες της πύλης πρέπει να διατίθενται και σε εκτυπώσιμη 
μορφή (printer friendly version)  

ΝΑΙ 

27  
Υποστήριξη «Προσωποποίηση» περιεχομένου (profiling) και 
«εμφάνισης» (Personalization).  

ΝΑΙ 

28  Υποστήριξη πλήρους UI responsiveness  NAI 

29  Μηχανισμός εισαγωγής (import) – εξαγωγής (export) δεδομένων ΝΑΙ 

30  Διάθεση ηλεκτρονικών πληροφοριών μέσω RSS feed 2.0 ΝΑΙ 

 

2.3.5. Λογισμικό Εξυπηρέτησης Γεωγραφικών Εφαρμογών (GIS & WEB 

GIS Server) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών του έργου ΑΙΓΙΣ 

ΝΑΙ 

2  
Το λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό 
σύστημα των εξυπηρετητών και τον εξυπηρετητή WEB & 
Application Server  

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση στο 
επιχειρησιακό περιβάλλον του έργου ΑΙΓΙΣ, παρέχοντας τις 
δυνατότητες ενός τυπικού πακέτου GIS, σε σχέση με την 
εκτέλεση βασικών λειτουργιών διαχείρισης, ανάλυσης, 
επεξεργασίας και παρουσίασης γεωχωρικών δεδομένων. 

ΝΑΙ 

5  

Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
απεικόνισης (προβολής) με ταυτόχρονη πρόσβαση σε 
διαφορετικές πηγές δεδομένων. Πλέον της επικοινωνίας με τη 
γεωχωρική βάση δεδομένων, θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση 
των πλέον διαδεδομένων μορφότυπων στην τεχνολογία των GIS 
διανυσματικής (vector), εικονιστικής (raster) μορφής και 
αλφαριθμητικής μορφής, καθώς και των πλέον διαδεδομένων 
προτύπων διάθεσης και ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων και 
χαρτών μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. 

ΝΑΙ 

6  
Υποστήριξη των μορφότυπων διανυσματικών δεδομένων: ESRI 
Shapefile, DWG, DXF, DGN, GML, KML. 

ΝΑΙ 

7  
Υποστήριξη των μορφότυπων εικονιστικών δεδομένων: TIFF, 
GIF, JPEG, JP2, PNG, ERS, ECW. 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

8  
Υποστήριξη επικοινωνίας με το προσφερόμενο λογισμικό 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

ΝΑΙ 

9  

Δυνατότητα φιλτραρίσματος των δεδομένων με χρήση χωρικού 
κριτηρίου (bounding box) ή/και δυναμικού ερωτήματος SQL, 
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στην περιοχή ενδιαφέροντος, 
καθώς και επιλογής των περιγραφικών χαρακτηριστικών των 
δεδομένων κατά την άντληση δεδομένων από τη βάση 
δεδομένων. 

ΝΑΙ 

10  
Υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων 
που προσφέρονται βάσει των προτύπων WMS, WFS, WFS-T, 
WCS, WMC του OGC. 

ΝΑΙ 

11  

Δυνατότητα σύνδεσης σε επίπεδο πίνακα (layer) με αντικείμενα 
όπως ιστοσελίδες, αρχεία τύπου PDF, βίντεο, φακέλους που 
περιέχουν πχ αρχεία τύπου doc ή xls, εικόνες, ώστε να είναι 
εφικτή η άμεση συσχέτιση γεωχωρικών δεδομένων με 
πληροφορίες αποθηκευμένες σε αρχεία  ή/και ιστότοπους, 
διευκολύνοντας την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης της γεωχωρικής 
πληροφορίας. 

ΝΑΙ 

12  

Δυνατότητα διαχείρισης αλφαριθμητικών δεδομένων 
αποθηκευμένων σε αρχειακή μορφή (αρχεία τύπου dbf, csv) ή σε 
σύστημα βάσης δεδομένων, τα οποία θα μπορούν να υποστούν 
επεξεργασία στο περιβάλλον του λογισμικού και να εξαχθούν στο 
σύνολό τους ή τα δεδομένα επιλογής του χρήστη, σε μορφή 
υπολογιστικών φύλλων. Επίσης, δυνατότητα εξαγωγής 
στατιστικών στοιχείων των παραπάνω δεδομένων σε επίπεδο 
πεδίου. 

ΝΑΙ 

13  

Υποστήριξη των παρακάτω δυνατοτήτων του περιβάλλοντος 
(διεπαφής) απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων: 

 Εργαλεία πλοήγησης στον χάρτη: εστίαση, αποεστίαση, 
χρήση προηγούμενου βαθμού εστίασης, μετατόπιση, εστίαση 
σε επιλεγμένα αντικείμενα, εστίαση στην έκταση ενός 
επιπέδου, εστίαση στο σύνολο των δεδομένων 

 Διαχείριση θεματικών επιπέδων: προσθήκη, αφαίρεση, 
αναδιάταξη, εμφάνιση/απόκρυψη, ρύθμιση κλίμακας 

εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 

 Εμφάνιση πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών - 
δυνατότητες ταξινόμησης των δεδομένων στον πίνακα βάσει 
πεδίου 

 Εμφάνιση/απόκρυψη εργαλειοθηκών. 

ΝΑΙ 

14  

Δυνατότητα επιλογής αντικειμένων βάσει: σημείου, κύκλου, 
ορθογωνίου παραλληλογράμμου, γραμμής 
(ευθύγραμμης/καμπύλης), πολυγώνου, χωρικών τελεστών 
μεταξύ θεματικών επιπέδων, περιγραφικών κριτηρίων. 
Δυνατότητα αποεπιλογής. 

ΝΑΙ 

15  Δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων. ΝΑΙ 

16  
Υποστήριξη εργαλείων μέτρησης αποστάσεων και εμβαδών, με 
δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης και αξιοποίησης των 
εργαλείων snapping.  

ΝΑΙ 

17  Δυνατότητα επεξεργασίας αντικειμένων: επεξεργασία γεωμετρίας ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

με χρήση γραφικών εργαλείων, τροποποίηση περιγραφικών 
χαρακτηριστικών. Δυνατότητα εισαγωγής /επεξεργασίας 
δεδομένων με χρήση εργαλείων snapping και εισαγωγής 
δεδομένων με πληκτρολόγηση συντεταγμένων για σημειακές 
οντότητες.  

18  
Δυνατότητα μετασχηματισμού συστήματος συντεταγμένων 
(reproject). 

ΝΑΙ 

19  
Δυνατότητα θέασης, διαχείρισης και επεξεργασίας τρισδιάστατων 
αντικειμένων. 

ΝΑΙ 

20  Δόμηση τοπολογίας. ΝΑΙ 

21  

Υποστήριξη εργαλείων χωρικής ανάλυσης όπως: ζώνη επιρροής 
(buffer), χωρική τομή (intersection), αποκοπή (clip), ένωση 

(union), χωρική διαφορά (difference), χωρική συσχέτιση (spatial 
join). 

ΝΑΙ 

22  Γενίκευση χωρικής πληροφορίας. ΝΑΙ 

23  

Δυνατότητα χρήσης διάφορων χαρτογραφικών συμβολισμών, 
δημιουργίας νέων από το χρήστη, εισαγωγής από βιβλιοθήκες 
συμβολισμών και δυνατότητα εισαγωγής ετικετών (labels). 
Δυνατότητα αποθήκευσης/προσθήκης υπομνήματος χάρτη. 

ΝΑΙ 

24  
Δυνατότητα απεικόνισης περιγραφικών δεδομένων με τη μορφή 
διαγραμμάτων (πίτες, μπάρες) ενσωματωμένων στο χάρτη. 

ΝΑΙ 

25  

Δυνατότητες χαρτοσύνθεσης, δημιουργίας εκτυπώσιμων 
χαρτοσυνθέσεων, εκτύπωσης με επιλογή κλίμακας ή/και 
μεγέθους χαρτιού, εξαγωγής σε αρχείο μορφότυπου PDF. 
Δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και εμφάνισης της 
κλίμακας, του συμβολισμού του Βορρά, πλαισίων, υπομνήματος, 
εικόνων και κειμένου για τη σύνθεση χάρτη. 

ΝΑΙ 

26  

Υποστήριξη λειτουργίας για την αναζήτηση δεδομένων σε: 

 Καταλόγους μεταδεδομένων βάσει αναγνωρισμένων 
προτύπων 

 Λεξικά γεωγραφικών όρων (gazetteer) 

ΝΑΙ 

27  
Υποστήριξη προγραμματιστικής διεπαφής (API) για τη δυνατότητα 
επέκτασης της λειτουργικότητάς του. 

ΝΑΙ 

28  
Υποστήριξη προσθήκης νέων εργαλείων μέσω 
επεκτάσεων/πρόσθετων (plug-ins/extensions). 

ΝΑΙ 

29  
Διαχείριση, διάθεση και κοινοχρησία γεωχωρικών πληροφοριών 
βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE. 

ΝΑΙ 

30  

Διάχυση δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση 
εξυπηρετητών (map servers) που θα υποστηρίζουν τη 
δημοσίευση δεδομένων βάσει ανοικτών προτύπων του OGC 
(WMS, WFS, WFS-T, WCS). 

ΝΑΙ 

31  

Υποστήριξη δημοσίευσης γεωχωρικών δεδομένων σε αρχειακή 
μορφή (π.χ. διανυσματικά δεδομένα τουλάχιστον σε 
μορφότυπους ESRI Shapefile, Vector Product Format, MapInfo, 
MIF/MID και εικονιστικά δεδομένα τουλάχιστον σε μορφότυπους 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

TIFF, GeoTIFF, BigTIFF, GTOPO30, ECW, MrSID και JPEG2000). 

32  
Υποστήριξη διάχυσης χαρτών τουλάχιστον σε μορφότυπους JPEG, 
PNG παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη του SLD. 

ΝΑΙ 

33  

Δυνατότητα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 
INSPIRE ως προς τα Συστήματα αναφοράς που προδιαγράφονται 
στην αντίστοιχη προδιαγραφή της Οδηγίας και τους δυναμικούς 
μετασχηματισμούς μεταξύ των Συστημάτων. 

ΝΑΙ 

34  

Υποστήριξη εξαγωγής δεδομένων σε μορφότυπους όπως ESRI 
Shapefile, KML, GML, PDF, JPEG και ενσωματωμένων 
λειτουργιών ασφάλειας (διαχείριση χρηστών, ρόλων κ.λπ.), ώστε 
να είναι δυνατή η ανάπτυξη διαδραστικών χαρτογραφικών 
εφαρμογών.  

ΝΑΙ 

35  

Δυνατότητα διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
δημοσίευσης μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου του συνόλου των 
μεταδεδομένων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου 
ΑΙΓΙΣ και υποστήριξη διαβαθμισμένης πρόσβασης των χρηστών 
στα αρχεία μεταδεδομένων που θα δημιουργηθούν. 

ΝΑΙ 

36  

Ανάπτυξη ειδικής διεπαφής στη Διαδικτυακή Πύλη για 
αλληλεπίδραση των χρηστών με την Υπηρεσία Καταλόγου, με 
δυνατότητες αναζήτησης στον κατάλογο μεταδεδομένων της 
Πύλης του ΕΣΥΛΑ (ο οποίος θα πρέπει να αναπτυχθεί), αλλά και 
σε καταλόγους μεταδεδομένων τρίτων, βάσει των 
προβλεπόμενων από την Οδηγία INSPIRE κριτηρίων αναζήτησης. 
Δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της λίστας των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης και του χάρτη στον οποίο θα 
οπτικοποιούνται τα περιβάλλοντα ορθογώνια και θέασης των 
περιεχομένων των αρχείων μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ 

37  

Υποστήριξη των ακόλουθων δυνατοτήτων της Διαδικτυακής 
Πύλης: 

 Διαχείριση Υπηρεσιών Απεικόνισης 

 Διαχείριση Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης 

 Διαχείριση Υπηρεσιών Εξεύρεσης 

 Υποστήριξη του προτύπου WMC 

 Προβολή διαθέσιμων επιπέδων (layers) και ταυτόχρονη 
απεικόνισή τους 

 Εργαλεία αναζήτησης 

 Συστήματα αναφοράς που προβλέπονται από την Οδηγία 
INSPIRE 

 Εκτύπωση χαρτών σε μορφότυπο PDF με εμφάνιση τίτλου, 
γραφικής κλίμακας, υπομνήματος. 

ΝΑΙ 

38  

Ανάπτυξη κατά παραγγελία εφαρμογής λογισμικού Mobile GIS 
(native app) που να παρέχει τις πλέον βασικές WEB GIS 
λειτουργίες του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ σε 
κινητά τηλέφωνα (smart phones) και tablets, και να μπορεί να 
λειτουργήσει σε λειτουργικά συστήματα όπως Google Android ή 
Apple iOs. Η εφαρμογή θα πρεπει να παρέχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες:  

 Υποστήριξη θέασης γεωχωρικής και περιγραφικής 
πληροφορίας (π.χ. δεσμευμένα μέσα πολιτικής προστασίας για 
μία καταστροφή) 

 Δυνατότητα συλλογής πρωτογενούς γεωχωρικής και 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

περιγραφικής πληροφορίας στο πεδίο (π.χ. φωτογραφίες 
καταστροφής) 

 Δυνατότητας ανάγνωσης δεδομένων διανυσματικής (vector) 
και εικονιστικής (raster) μορφής. 

 Δυνατότητα ολοκλήρωσης με το δέκτη GPS της συσκευής.  
 Δυνατότητα εμφάνισης τρέχουσας θέσης σε πραγματικό χρόνο 

του χρήστη (π.χ. διασώστη) με ταυτόχρονη εστίαση του χάρτη. 
 Δυνατότητα τήρησης ιστορικού θέσεων για τη χαρτογράφηση 

περιοχών (αλλά και για την απεικόνιση της πορείας οχημάτων).  
 Δυνατότητα εμφάνισης θεματικών επιπέδων από υπηρεσίες 

θέασης (WMS). 

 

2.3.6. Εξυπηρετητής Καταλόγου (LDAP Server) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών του έργου ΑΙΓΙΣ 

ΝΑΙ 

2  
Το λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
των εξυπηρετητών  

ΝΑΙ 

3  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

4  Υποστήριξη διαχείρισης προφίλ χρηστών (User profiles) ΝΑΙ 

5  Υποστήριξη διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης (User rights) ΝΑΙ 

6  Υποστήριξη διαχείρισης Ρόλων  ΝΑΙ 

7  Υποστήριξη διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης (User Access Control) ΝΑΙ 

8  Υποστήριξη διαχείρισης συνθηματικών (Passwords) ΝΑΙ 

9  Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας  ΝΑΙ 

10  Υποστήριξη Single sign-on (SSO) ΝΑΙ 

11  Υποστήριξη πρωτοκόλλυ LDAP v3  ΝΑΙ 

12  Υποστήριξη λειτουργίας Copy catalog entry  ΝΑΙ 

13  Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Διαδικτύου  ΝΑΙ 

14  Υποστήριξη LDAP client  ΝΑΙ 

15  Υποστήριξη LDAP catalogue backup ΝΑΙ 

16  Υποστήριξη LDAP replication ΝΑΙ 
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Κεφάλαιο 3. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος – 

Προδιαγραφές Εξοπλισμού 

3.1. Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική  

3.1.1. Εισαγωγή  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η φυσική αρχιτεκτονική του νέου 

πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ καθώς και η προτεινόμενη διάταξη των 

εικονικών μηχανών για την υλοποίησή της, συνοδευόμενη από τις παραμέτρους 

διαμόρφωσης κάθε εικονικής μηχανής (δέσμευση πόρων). Όπως ήδη αναφέρθηκε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, πρότασή μας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος να γίνει σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtualization), 

προσέγγιση η οποία παρέχει πολλαπλά οφέλη σε σύγκριση με την χρήση «φυσικών» 

μηχανών για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής (βλέπε πίνακα παρακάτω). Επίσης, 

η ανωτέρω προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να μεταφέρει 

εύκολα και γρήγορα το υπό ανάπτυξη σύστημα σε άλλη διαμοιραζόμενη υποδομή 

εικονικών μηχανών (π.χ. σε κάποιο cloud δημόσιο ή ιδιωτικό) στο μέλλον, ή να το 

εγκαταστήσει απευθείας σε υποδομή cloud, εφόσον επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει 

ιδιόκτητη υποδομή φιλοξενίας. 

 

Όφελος Περιγραφή 

Μειωμένα Έξοδα 
Υποδομής  

Λέγεται ότι ο άνθρωπος θεωρητικά χρησιμοποιεί μόνο το 10% της 
ικανότητας του εγκεφάλου του. Οι περισσότεροι από τους διακομιστές σε 
ένα αυστηρά φυσικό περιβάλλον αξιοποιούνται ανεπαρκώς σε μεγάλο 
βαθμό, χρησιμοποιώντας ένα εκτιμώμενο 5-15% της ικανότητάς τους. 
Όταν εφαρμόζεται μια προσέγγιση εικονικοποίησης εξυπηρετητών 
(virtualization server) / υπολογιστικού νέφους (cloud computing), ο 
βαθμός αξιοποίησης του υλικού αυξάνεται επειδή ένας φυσικός 
διακομιστής μπορεί τώρα να φιλοξενήσει πολλαπλές εικονικές μηχανές. Οι 
εφαρμογές δεν χρειάζονται πλέον το δικό τους διακομιστή, καθώς τώρα 
κάθε εικονική μηχανή στον φυσικό διακομιστή τις τρέχει. Το 2011, η IDC 
ανακοίνωσε μείωση κατά 40% του κόστους υλικού και λογισμικού για τα 
τμήματα πληροφορικής που υιοθέτησαν στρατηγική εικονικοποίησης 
διακομιστών. 

Ταχύτερη Διάθεση 
Εφαρμογών  

Η εικονικοποίηση διακομιστών επιτρέπει την εγκατάσταση και διάθεση 
των εφαρμογών μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντάς στους οργανισμούς να 

κλωνοποιήσουν μια υπάρχουσα εικονική μηχανή χωρίς να δαπανήσουν 
ώρες και κόστος για την εγκατάσταση ενός νέου φυσικού διακομιστή. Οι 
οργανισμοί με εικονικά περιβάλλοντα έχουν ήδη ξεχάσει τις χρονοβόρες 
και κοστοβόρες διαδικασίες παραγγελίας διακομιστών, την αναμονή για 
την παραλαβή τους, και τις εργασίες διαμόρφωσης και εγκατάσταησς του 
λογισμικού συστήματος και υποδομής. 

Βελτιωμένη 
Ανάκαμψη από 
Καταστροφές  

Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εικονικοποίησης διακομιστών είναι 
η δυνατότητα μετακίνησης μιας εικονικής μηχανής από ένα διακομιστή σε 
έναν άλλο, γρήγορα και με ασφάλεια. Η δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων πραγματοποιείται γρήγορα και 
αποτελεσματικά, επειδή ο οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει εύκολα ένα 
περιβάλλον «αντίγραφο» (replication site) των εφαρμογών. Οι 
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περισσότερες πλατφόρμες εικονικοποίησης περιέχουν λογισμικό που 
αυτοματοποιεί την ανάκαμψη των μηχανών μετά από καταστροφή ή 
σφάλμα στον εξοπλισμό. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει επίσης στον 
οργανισμό να δοκιμάσει τέτοιου είδους λειτουργίες / διαδικασίες 
ανάκαμψης. Σε περίπτωση καταστροφής του κέντρου δεδομένων, η 
υποδομή έχει ήδη ρυθμιστεί για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για μια 
γρήγορη και ασφαλή αποκατάσταση.  

Σημαντική 
Εξοικονόμηση 
Κόστους Ενέργειας 

Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, η μετάβαση φυσικών διακομιστών σε 
εικονικά μηχανήματα επιτρέπει στους οργανισμούς να ενοποιήσουν τις 
υποστηριζόμενες εφαρμογές χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς 
διακομιστές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα κόστη κατανάλωσης ενέργειας 
για την ψύξη και λειτουργία των μηχανημάτων να μειώνονται σημαντικά. 
Σύμφωνα με την εταιρία VMware, η ενοποίηση διακομιστών σε 

περιβάλλον εικονικοποίησης μειώνει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 80%. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να 
απενεργοποιούνται οι διακομιστές χωρίς να επηρεάζονται οι εφαρμογές ή 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες. 

Αυξημένη 
Παραγωγικότητα 

Έχοντας λιγότερους φυσικούς διακομιστές σημαίνει ότι υπάρχουν 
λιγότερες συσκευές για συντήρηση και διαχείριση. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, η διάθεση (deployment) εφαρμογών που συνήθιζε να 
παίρνει μέρες ή εβδομάδες, τώρα μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. 
Αυτό επιτρέπει στο προσωπικό πληροφορικής του οργανισμού να μπορεί 
να διαθέσει το χρόνο του σε πιο παραγωγικά καθήκοντα, όπως η σχεδίαση 
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η μείωση των εξόδων και η αύξηση 
των εσόδων. 

Πίνακας 3.1. Οφέλη Εικονικοποίησης Υποδομών  

 

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της πρότασής μας για υιοθέτηση αρχιτεκτονικής 

εικονικών μηχανών, έχουμε συμπεριλάβει (στο κεφάλαιο 3.2.4.1) προδιαγραφές και 

για το απαιτούμενο λογισμικό εικονικοποίησης, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα 

είναι ανοιχτού κώδικα (όπως και το λοιπό λογισμικό συστήματος / υποδομής) με 

γνώμονα την μείωση του κόστους επένδυσης.  

 

3.1.2. Διάταξη & Διαμόρφωση Εικονικών Μηχανών  

 

Υιοθετώντας την προσέγγιση εικονικοποίησης, για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος θα απαιτηθούν οι εικονικές 

μηχανές που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ανά επίπεδο αρχιτεκτονικής. 

Σημειώνεται ότι: 

 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει να εγκαταστήσει το υπό 

ανάπτυξη σύστημα σε ιδιόκτητη υποδομή, οι παρακάτω μηχανές θα πρέπει να 

αναπτυχθούν και διαμορφωθούν στους δύο υπό προμήθεια εξυπηρετητές. 

Επισημαίνεται ότι οι εξυπηρετητές καλύπτουν πλήρως τις κατωτέρω ανάγκες σε 

επίπεδο πόρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί για αυτούς 

(βλέπε κεφάλαιο 3.2.1) 

 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει να εγκαταστήσει το υπό 

ανάπτυξη σύστημα σε υποδομή cloud, οι παρακάτω μηχανές θα πρέπει να 

μισθωθούν σύμφωνα με τις οριζόμενες απαιτήσεις σε επίπεδο πόρων. 
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VM Layer  Software  Cores Memory 
(GB) 

VM.WEB Επίπεδο Διαδικτύου 
(WEB layer) 

Web Server (WEB GUI & WEB 
GIS) 

4 16 

VM.APP.O Επίπεδο Εφαρμογών 
(Application Layer) 

Application Server 

(Operational Sub Systems) 

8 24 

VM.APP.G Επίπεδο Εφαρμογών 
(Application Layer) 

Application Server  

(GIS Components) 

4 24 

VM.DB Επίπεδο Δεδομένων 
(Database Layer) 

Database Server  12 48 

VM.DS Επίπεδο Καταλόγου 
(Directory Layer 

LDAP Server, User 
Management Sub System 

4 16 

TOTAL 32 128 

Πίνακας 3.2. Προκαταρκτική διαμόρφωση Εικονικών Μηχανών για διασφάλιση υψηλής απόδοσης 

(performance) ανά επίπεδο της αρχιτεκτονικής 

 

DMZ

Virtual Machine VM.WEB

Virtual Machine VM.APP.Ο

Virtual Machine VM.DB

Virtual Machine VM.DS

4 cores

16GB

8 cores

24GB

12 cores

48GB

4 cores

16GB

Application 

Layer

Database 

Layer

Directory 

Layer

WEB 

Layer

Virtual Machine VM.APP.G

4 cores

24GB

 

Σχήμα 3.1. Διάταξη Εικονικών Μηχανών βάσει της ανωτέρω διαμόρφωσης 

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω πρόταση σε επίπεδο δέσμευσης πόρων ανά εικονική 

μηχανή και ανά επίπεδο (layer) της αρχιτεκτονικής, έχει ως στόχο να διασφαλίσει 

την μέγιστη δυνατή απόδοση (performance) σε όλα τα επιμέρους λειτουργικά 

συστατικά του νέου συστήματος, ανάλογα με τον ρόλο και τους, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη τους διαθέσιμους πόρους των υπό προμήθεια εξυπηρετητών (κυρίως σε 

επίπεδο υπολογιστικής ισχύος - πυρήνες). Ωστόσο, η προτεινόμενη διαμόρφωση δεν 

μπορεί να υποστηρίξει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσω λειτουργίας κατανομής 
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φόρτου (load balancing) ούτε διάταξη failover (δεδομένου ότι σε κάθε επίπεδο 

προτείνεται μία (1) εικονική μηχανή, που αποτελεί single point of failure).  

 

Στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος σε υποδομή νέφους, για την 

υλοποίηση διάταξης υψηλής διαθεσιμότητας μέσω λειτουργίας κατανομής φόρτου 

(load balancing) απαιτείται να μισθωθούν διπλάσιες σε πλήθος εικονικές μηχανές 

από αυτές που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι 

πόροι που προτείνονται ανά εικονική μηχανή δύναται να παραμείνουν ως έχουν 

(έτσι ώστε να διασφαλίζεται υψηλή απόδοση), ή να μειωθούν εφόσον το κόστος 

είναι μεγάλο. Σημειώνεται ότι επιλέγοντας την εγκατάσταση του συστήματος σε 

υποδομή νέφους, η υλοποίηση διάταξης failover δεν έχει νόημα, δεδομένου ότι όλα 

τα δημοφιλή νέφη (clouds) παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης ανάκαμψης των 

εικονικών μηχανών σε περίπτωση σφάλματος (live migration), ως πρόσθετη 

υπηρεσία με μικρό σχετικά επιπρόσθετο κόστος. Ακόμη όμως και αν επιλεγεί cloud 

που δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία, δεν θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι, δεδομένου 

ότι η διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσω λειτουργίας κατανομής φόρτου (load 

balancing) δύναται να καλύψει και ανάγκες failover με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. 

Τέλος, οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών νέφους παρέχουν και υπηρεσία 

Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery) με κάποιο πρόσθετο κόστος επί 

της συνδρομής. Αν επιλεγεί τέτοιος πάροχος, τότε δεν απαιτείται η υλοποίηση 

εναλλακτικής εγκατάστασης Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery). Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να μισθωθούν ανάλογες σε πλήθος εικονικές 

μηχανές (όχι κατ’ ανάγκη ίδιων δυνατοτήτων - πόρων), για τη διαμόρφωση μιας 

υποδομής Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery), διασφαλίζοντας 

άμεση ανάκαμψη του νέου συστήματος σε περίπτωση φυσικής καταστροφής και 

συνεχή παροχή των ψηφιακών υπηρεσίων του. Μάλιστα, οι εικονικές μηχανές του 

Disaster Recovery Site (DRS) θα πρέπει να μισθωθούν είτε σε άλλο πάροχο νέφους, 

είτε σε υποδομή του ίδιου παρόχου που όμως βρίσκεται σε διαφορετική (φυσική) 

περιοχή.   

 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η προσέγγιση εγκατάστασης του συστήματος σε 

ιδιόκτητη υποδομή (δηλαδή στους δύο υπό προμήθεια εξυπηρετητές), για την 

υλοποίηση διάταξης υψηλής διαθεσιμότητας μέσω λειτουργίας κατανομής φόρτου, 

θα πρέπει να διαμορφωθούν διπλάσιες σε αριθμό εικονικές μηχανές (βλέπε 

ακόλουθο πίνακα), ωστόσο χαμηλότερων δυνατότητων σε επίπεδο πόρων, 

δεδομένων των προδιαγραφών των εξυπηρετητών. Μια τέτοια διαμόρφωση δύναται 

να υποστηρίξει και διάταξη failover (no single point of failure) εφόσον για κάθε 

επίπεδο η εγκατάσταση της μίας εικονικής μηχανής γίνει σε διαφορετικό φυσικό 

εξυπηρετητή από την άλλη. Σημειώνεται ότι με βάση τους διαθέσιμους πόρους σε 

επίπεδο εξυπηρετητών και δεδομένης της εγκατάστασής τους στον ίδιο φυσικό χώρο 

(έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης), δεν είναι δυνατόν 

να καλύψουν και την υλοποίηση εναλλακτικής υποδομής Ανάκαμψης από 

Καταστροφές (Disaster Recovery) για το νέο σύστημα. Αν η ύπαρξη DRS θεωρηθεί 

απαραίτητη από την Αναθέτουσα Αρχή, τότε αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί σε άλλο 
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φυσικό σημείο, αξιοποιώντας πόρους τρίτου φορέα (π.χ. πάροχο cloud ή υποδομή 

συμμετέχοντα στο έργο φορέα). 

 

VM Layer  Software  Διάταξη Cores Memory 
(GB) 

VM.WEB.1 Επίπεδο 
Διαδικτύου 
(WEB layer) 

Web Server (WEB 
GUI & WEB GIS) 

Load balancing & 
failover με την 

VM.WEB.2 

2 8 

VM.WEB.2 Επίπεδο 
Διαδικτύου 
(WEB layer) 

Web Server (WEB 
GUI & WEB GIS) 

Load balancing & 
failover με την 

VM.WEB.1 

2 8 

VM.APP.O.1 Επίπεδο 
Εφαρμογών 
(Application 
Layer) 

Application Server 

(Operational Sub 
Systems) 

Load balancing & 
failover με την 
VM.APP.O.2 

4 12 

VM.APP.O.2 Επίπεδο 
Εφαρμογών 
(Application 
Layer) 

Application Server 

(Operational Sub 
Systems) 

Load balancing & 
failover με την 
VM.APP.O.1 

4 12 

VM.APP.G.1 Επίπεδο 
Εφαρμογών 
(Application 
Layer) 

Application Server  

(GIS 
Components) 

Load balancing & 
failover με την 
VM.APP.G.2 

2 12 

VM.APP.G.2 Επίπεδο 
Εφαρμογών 
(Application 
Layer) 

Application Server  

(GIS 
Components) 

Load balancing & 
failover με την 
VM.APP.G.1 

2 12 

VM.DB.1 Επίπεδο 
Δεδομένων 
(Database 
Layer) 

Database Server  Failover με την 
VM.DB.2 

8 36 

VM.DB.2 Επίπεδο 
Δεδομένων 
(Database 
Layer) 

Database Server  Failover με την 
VM.DB.1 

4 12 

VM.DS.1 Επίπεδο 
Καταλόγου 
(Directory 
Layer 

LDAP Server, User 
Management Sub 

System 

Failover με την 
VM.DS.2 

2 8 

VM.DS.2 Επίπεδο 
Καταλόγου 
(Directory 
Layer 

LDAP Server, User 
Management Sub 

System 

Failover με την 
VM.DS.1 

2 8 

TOTAL  32 128 

Πίνακας 3.3. Προτεινόμενη διαμόρφωση Εικονικών Μηχανών για υλοποίηση διάταξης υψηλής 

διαθεσιμότητας (load balancing & failover) στους δύο υπό προμήθεια εξυπηρετητές 
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DMZ

Virtual Machine VM.WEB.1

Virtual Machine VM.APP.Ο.1

Virtual Machine VM.DB.1

Virtual Machine VM.DS.1

2 cores

8GB

4 cores

12GB

8 cores

36GB

2 cores

8GB

Application 

Layer

Database 

Layer

Directory 

Layer

WEB 

Layer

Virtual Machine VM.APP.G.1

2 cores

12GB

Virtual Machine VM.WEB.2

Virtual Machine VM.APP.Ο.2

Virtual Machine VM.DB.2

Virtual Machine VM.DS.2

2 cores

8GB

4 cores

12GB

4 cores

12GB

2 cores

8GB

Virtual Machine VM.APP.G.2

2 cores

12GB

Load balancing 

& Failover

Load balancing 

& Failover

Load balancing 

& Failover

Failover

Failover

 

Σχήμα 3.2. Διάταξη Εικονικών Μηχανών για υψηλή διαθεσιμότητα  

 

3.1.3. Διαμόρφωση Φυσικής Αρχιτεκτονικής σε ιδιοκτήτη Υποδομή 

 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η εγκατάσταση του νέου συστήματος σε ιδιόκτητη 

υποδομή, παρέχονται δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για την διαμόρφωση  της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στους δύο υπό προμήθεια εξυπηρετητές.  

 Η πρώτη προσέγγιση διαχωρίζει τους δύο φυσικούς εξυπηρετητές με βάση το 

ρόλο τους, και παράλληλα διασφαλίζει υψηλή απόδοση στις εικονικές μηχανές 

που θα εγκατασταθούν σε καθένα (δεσμεύοντας τους μέγιστους δυνατούς 

πόρους ανά μηχανή). 

 Η δεύτερη προσέγγιση υποστηρίζει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσω 

λειτουργίας κατανομής φόρτου (load balancing) αλλά και λειτουργίας failover, 

όπου ο κάθε εξυπηρετητής παίζει τον ίδιο ρόλο (αρχιτεκτονικά) με τον άλλο.  
 

Σημειώνεται ότι στο ακόλουθο σχήμα, με κόκκινο χρώμα σημειώνεται ο εξοπλισμός 

για τον οποίο δεν μας ζητήθηκε να συντάξουμε προδιαγραφές, αλλά ο οποίος 

κρίνεται απαραίτητος για την ορθή λειτουργία της υποδομής. Για τον εξοπλισμό 

αυτόν, έχουμε συμπεριλάβει στο κεφάλαιο 3.2 σχετικές προδιαγραφές, τις οποίες 

καλείστε να αγνοήσετε εφόσον ο εξοπλισμός αυτός είναι ήδη διαθέσιμος και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του παρόντος έργου. 
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Router

Switch

(missing)

Firewall

(missing)

Database ServerWeb, Application & GIS 

Server

Back up Device

Router

Switch

(missing)

Firewall

(missing)

Web, Application & GIS 

Server & Database Server 

(Secondary)

Web, Application & GIS 

Server & Database Server 

(Prime)

Back up Device

 

Σχήμα 3.3. Διαμόρφωση Αρχιτεκτονικής στην διαθέσιμη υποδομή: Εναλλακτικές προσεγγίσεις  
 

Όπως φαίνεται στα ανωτέρω σχήματα, για την πληρέστερη διασφάλιση των 

εφαρμογών και των δεδομένων του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, η 

προτεινόμενη φυσική αρχιτεκτονική είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει συσκευή 

λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up device). Στην περίπτωση εγκατάστασης 

του συστήματος σε υποδομή cloud, δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, καθώς η λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας συνήθως παρέχεται ως υπηρεσία με πρόσθετο κόστος, και 

δύναται να καλύψει όλη την εικονική μηχανή (vm image) ή μόνο τις εφαρμογές και 

τα δεδομένα. Στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος σε ιδιόκτητη υποδομή 

όμως, για να είναι δυνατή η λήψη αντιγράφων ασφαλείας θα πρέπει να γίνει 

προμήθεια κατάλληλης συσκευής (και του σχετικού λογισμικού) και να σχεδιαστεί η 

βέλτιστη διαδικασία για τις ανάγκες του έργου ΑΙΓΙΣ. Με στόχο την πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών του έργου ΑΙΓΙΣ, έχουμε συντάξει προδιαγραφές και για 

αυτή την συσκευή καθώς θεωρούμε ότι η ύπαρξή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ΕΣΥΛΑ. 

 

3.1.4. Αξιοποίηση Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους  

3.1.4.1. Εισαγωγή  

 

Η τεχνολογία Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) σήμερα είναι κάτι που κάθε 

επιχείρηση χρησιμοποιεί ή σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

Υπολογιστικού Νέφους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί ώστε να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες κάθε οργανισμού. Είτε πρόκειται για ένα δημόσιο νέφος, για ένα ιδιωτικό 

νέφος ή για ένα υβριδικό νέφος, και οι τρεις κατηγορίες είναι αρκετές για να 

A’ Προσέγγιση Β’ Προσέγγιση 
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καλύψουν και την πιο σύνθετη απαίτηση.  

 

 

Σχήμα 3.4. Διάφοροι Τύπου Υπολογιστικού Νέφους  

 

Τύπος Cloud Περιγραφή 

Δημόσιο σύννεφο Ολόκληρη η υπολογιστική υποδομή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις 
μιας εταιρείας που προσφέρει υπηρεσία Υπολογιστικού Νέφους. 

Σημειώνεται ότι αυτός ο τύπος νέφους αποτελεί τη δόκιμη 
εναλλακτική λύση για το έργο ΑΙΓΙΣ (σε σχέση με την χρήση 
ιδιόκτητης υποδομής) 

Ιδιωτικό σύννεφο Ιδιόκτητη υποδομή υπολογιστών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
από έναν οργανισμό και δεν διαμοιράζεται. Παρέχει υψηλό επίπεδο 
ελέγχου και ασφάλειας εφόσον χρησιμοποιείται ιδιωτικό δίκτυο. 

Υβριδικό σύννεφο Χρησιμοποιεί τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια σύννεφα, ανάλογα με το 
σκοπό τους. Ένας οργανισμός μπορεί να φιλοξενήσει τις πιο 
σημαντικές εφαρμογές τους σε ιδιόκτητους εξυπηρετητές με στόχο 
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και τις δευτερεύουσες εφαρμογές σε 

κάποιο δημόσιο νέφος. 

Κοινοτικό σύννεφο Ένα κοινοτικό σύννεφο διαμοιράζεται μεταξύ οργανισμών με κοινό 
στόχο ή που εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα 
(επαγγελματική κοινότητα, γεωγραφική κοινότητα κλπ.). 

Πίνακας 3.4. Τύποι Υποδομών Cloud 

 

Πέραν των τύπων Υπολογιστικού Νέφους, οι υπηρεσίες νέφους εμπίπτουν στις 

ακόλουθες κατηγορίες (οι οποίες μερικές φορές ονομάζονται «στοίβα υπολογιστικού 

νέφους», επειδή χτίζουν η μία πάνω στην άλλη): 
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Τύπος Cloud Περιγραφή 

Υποδομή-ως-υπηρεσία 
(IaaS) 

 

Η IaaS είναι η πιο βασική κατηγορία υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους η οποία επιτρέπει στους οργανισμούς να μισθώσουν 
υποδομή πληροφορικής (διακομιστές ή VM) από έναν παροχέα 
νέφουςμε το μοντέλο pay-as-you-go. 

Σημειώνεται ότι αυτός ο τύπος cloud υπηρεσίας αποτελεί τη 
δόκιμη εναλλακτική λύση για το έργο ΑΙΓΙΣ (σε σχέση με την 
χρήση ιδιόκτητης υποδομής) 

Πλατφόρμα ως υπηρεσία 
(PaaS) 

 

Η πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) αναφέρεται στην παροχή ενός 
περιβάλλοντος κατά παραγγελία για την ανάπτυξη, την δοκιμή, την 
διάθεση και τη διαχείριση εφαρμογών λογισμικού. Έχει σχεδιαστεί 
για να μπορούν οι οργανισμοί να δημιουργούν γρήγορα διαδικτυακές 
εφαρμογές ή εφαρμογές κινητού τηλεφώνου, χωρίς να ανησυχούν 
για τη διαμόρφωση ή τη διαχείριση της υποκείμενης υποδομής 
διακομιστών, χώρου αποθήκευσης, δικτύου και βάσεων δεδομένων 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

Λογισμικό ως υπηρεσία 
(SaaS) 

 

Το Software-as-a-service (SaaS) είναι μια μέθοδος για την παροχή 
εφαρμογών λογισμικού μέσω του Διαδικτύου μέσω συνδρομής. Το 
SaaS βοηθά τους οργανισμούς να φιλοξενούν και να διαχειρίζονται 
τις εφαρμογές τους και την υποκείμενη υποδομή και να 
διαχειρίζονται οποιαδήποτε συντήρηση (αναβαθμίσεις λογισμικού και 
ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας). 

Λειτουργίες ως υπηρεσία 
(FaaS) 

 

Το Features-as-a-Service (FaaS) προσθέτει ένα άλλο επίπεδο 
αφαίρεσης στο PaaS, έτσι ώστε οι προγραμματιστές να είναι πλήρως 
απομονωμένοι από τα πάντα στη στοίβα κάτω από τον κώδικα τους. 
Αντί να πρέπει να διαχειριστούν τα προβλήματα σε επίπεδο 
εικονικών διακομιστών, τους containers και τους χρόνους εκτέλεσης 
των εφαρμογών, «ανεβάζουν» λειτουργικά μπλοκ κώδικα και 
ορίζουν πότε πρέπει να ενεργοποιούνται (π.χ. από ένα συγκεκριμένο 
συμβάν). Οι εφαρμογές FaaS δεν καταναλώνουν πόρους IaaS μέχρι 
να συμβεί κάποιο γεγονός, μειώνοντας τα τέλη αμοιβής ανά χρήση. 

Πίνακας 3.5. Τύποι Υπηρεσιών Cloud 

 

3.1.4.2. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα  

 

Η επιλογή μιας λύσης νέφους για τη φιλοξενία και τη διάθεση WEB υπηρεσιών έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και αρκετά μειονεκτήματα που μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά για ορισμένες κατηγορίες οργανισμών. Αυτά παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Μηδενικό κόστος προμήθειας 
και συντήρησης εξοπλισμού  

Η φιλοξενία εφαρμογών σε υποδομές νέφους μειώνει σημαντικά 
το κόστος της αρχικής επένδυσης για την θέση σε λειτουργία 
μιας εφαρμογής, καθώς εξαλοίφει την ανάγκη προμήθειας 
δαπανηρών εξυπηρετητών (servers) και λοιπού εξοπλισμού που 
απαιτείται για την δημιουργία ενός ιδιόκτητου computer room / 
data center. Επίσης, εξαλοίφει το κόστος συντήρησης αυτών των 
υποδομών το οποίο είναι αρκετά υψηλό στην περίπτωση 
σύνθετων αρχιτεκτονικών. 

Μηδενικό κόστος προμήθειας Η χρήση υποδομών νέφους μπορεί να μειώσει σημαντικά και το 
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και συντήρησης συστημικού 
λογισμικού * 

κόστος των αδειών λογισμικού συστήματος / υποδομής που 
απαιτείται για την λειτουργία της εφαρμογής, εφόσον το νέφος 
παρέχει τέτοιο λογισμικό με την μορφή software as a service. 
Στο ίδιο πλαίσιο, μειώνεται δραστικά και το κόστος συντήρησης 
του λογισμικού αυτού αλλά και το κόστος διαχείρισης / 
παραμετροποίησής του. 

* Εφόσον η σχετική υπηρεσία μίσθωσης λογισμικού παρέχεται 
από τον πάροχο νέφους  

Διασφάλιση καλής 
λειτουργίας υποδομής χωρίς 
να απαιτείται εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό 

Η επιλογή της λύσης νέφους έναντι χρήσης ίδιας υποδομής 
εξαλοίφει την ανάγκη για απασχόληση εξειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικού διαχείρισης και υποστήριξης του εξοπλισμού (και 
του λογισμικού συστήματος / υποδομής), δεδομένου ότι η 
ευθύνη για την καλή λειτουργία της υποδομής βαρύνει 

αποκλειστικά τον πάροχο νέφους 

Συμφωνημένο Επίπεδο 
Ποιότητας Υπηρεσιών  

Η επιλογή λύσης νέφους διασφαλίζει ένα συμφωνημένο επίπεδο 
ποιότητας, διαθεσιμότητας και απόδοσης των εφαρμογών που 
φιλοξενούνται σε αυτό, ανεξαρτήτως των αναβαθμίσεων αυτών 
αλλά και του όγκου των δεδομένων που διαχειρίζονται. Αυτό 
σημαίνει εξάλοιψη του κόστους προμήθειας νέου εξοπλισμού ή 
αναβάθμισης υφιστάμενου ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή 
απόδοση μετά από αναβαθμίσεις των εφαρμογών ή κάθε φορά 
που αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων (π.χ. προμήθεια νέας 
συσκευής αποθήκευσης δεδομένων (storage device)).  

Υψηλού επιπέδου Ασφάλεια 
με μικρό κόστος 

Η επιλογή λύσης cloud διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των εφαρμογών και δεδομένων με πολύ μικρό πρόσθετο κόστος 
(επί της συνδρομής). Αντιθέτως, η προστασία των εφαρμογών 
και δεδομένων σε μια ιδιόκτητη υποδομή προυποθέτει την 
προμήθεια δαπανηρών συσκευών ασφάλειας (π.χ. τοίχη 
προστασίας, συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας κλπ) 
καθώς και την συντήρηση / υποστήριξη αυτών από εξειδικευμένο 
προσωπικό.  

Μείωση κόστους για 
υπηρεσία Disaster Recovery  

Επιλέγοντας τη φιλοξενία εφαρμογών σε νέφος, οι οργανισμοί 
μπορούν να απολαύσουν υπηρεσίες ανάκαμχης από καταστροφές 
(disaster recovery) χωρίς να απαιτείται να εγκαταστήσουν 
σχετικές υποδομές. Αντιθέτως, η επίτευξη 99,99% 
διαθεσιμότητας με χρήση ιδιόκτητης υποδομής προϋποθέτει την 

εγκατάσταση παρόμοιας (δαπανηρής) υποδομής για σκοπούς 
Ανάκαμψης από Καταστροφές η οποία συνήθως παραμένει 
αδρανής και αναξιοποίηση για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Υψηλό επίπεδο απόδοσης 
των εφαρμογών σε επίπεδο 
τελικού χρήστη 

Η επιλογή λυσης νέφους επιτρέπει στον οργανισμό να επιλέξει τις 
παραμέτρους εκείνες που μπορούν να διασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο απόδοσης των εφαρμογών στους τελικούς χρήστες, 
αναλογα με τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, με ένα μικρό 
σχετικά συνδρομητικό κόστος, ο οργανισμός μπορεί να 
αξιοποιήσει μια υψηλής απόδοσης κλιμακούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή στο βαθμό που τη χρειάζεται, καθώς και να διαθέσει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες του στους τελικούς χρήστες μέσα από 
υψηλών ταχυτήτων τηλεπικοινωνιακές γραμμές, χωρίς να 
επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος μίσθωσης γραμμών. 

Διασφαλισμένη Ανάκτηση 
εφαρμογών & δεδομένων 

Οι παροχείς υπηρεσιών νέφους επιτρέπουν την αυτόματη 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων στο σύννεφο, 
με μηχανισμούς διαφανείς προς τον τελικό πελάτη. Αντίθετα, 
όταν η υποδομή φιλοξενίας είναι ιδιόκτητη, ο οργανισμός πρέπει 
να διαθέτει και τηρεί την κατάλληλη πολιτική λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και μάλιστα να την εφαρμόζει χρησιμοποιώντας δικό 
του εξοπλισμό (με το ανάλογο κόστος). 

Μείωση κόστους δοκιμής 
νέων εφαρμογών χωρίς 

Μέσω υπηρεσιών νέφους, οι οργανισμοί μπορούν να δοκιμάσουν 
νέες εφαρμογές χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετα κόστη 
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επιπτώσεις στην λειτουργία 
των κύριων εφαρμογών  

υποδομών (π.χ. staging / testing server), και χωρίς τον κίνδυνο 
να επηρρεαστεί (αρνητικά) η λειτουργία των παραγωγικών 
εφαρμογών. Αντιθέτως, επιλέγοντας τη φιλοξενία των 
εφαρμογών σε ιδιόκτητη υποδομή, οι οργανισμοί υποχρεώνονται 
να διατηρούν μια ανάλογη υποδομή για δοκιμές (testing), ή να 
χρησιμοποιούν την κύρια υποδομή τους για τον σκοπό αυτό 
θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο το επίπεδο απόδοσης και 
διαθεσιμότητας των παραγωγικών εφαρμογών τους.  

Δυνατότητα πρόσβασης με 
κοινό τρόπο από όλους τους 
χρήστες των εμπλεκόμενων 
οργανισμών 

Η φιλοξενία μιας εφαρμογής σε υποδομή νέφους την καθιστά 
άμεση προσβάσιμη (μέσω διααδικτύου) από όλους τους χρήστες 
που εμπλέκονται στο επιχειρηματικό μοντέλο που η εφαρμογή 
καλύπτει. Γίνεται κατανοητό ότι το όφελος αυτό είναι ακόμη πιο 
σημαντικό όταν η εφαρμογή καλείται να αξιοποιηθεί από πολλούς 

συνεργαζόμενους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα στην 
περίπτωση του συστήματος ΑΙΓΙΣ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά 
όταν η εφαρμογή δεν ανήκει σε έναν οργανισμό, η επιλογή της 
λύσης του νέφους μπορεί να αποδειχθεί ως η πλέον κατάλληλη, 
δεδομένου ότι η ευθύνη για την διάθεση των υπηρεσιών 
μεταφέρεται στον πάροχο του νέφους και δεν απαιτείται να 
«κατανεμηθεί» στους εμπλεκόμενους οργανισμούς. 

 

Μειονεκτήματα  

 

Κόστος πρόσβασης από 
εσωτερικούς χρήστες (μόνο 
για εφαρμογές που 
απευθύνονται σε 
«εσωτερικούς» χρήστες) 

Η επιλογή λύσης νέφους αναγκάζει τους οργανισμούς να 
διαθέτουν υψηλού εύρους (bandwidth) τηλεπικοινωνιακή 
σύνδεση4 για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμη και στην 
περίπτωση χρήσης εφαρμογών που απευθύνονται αποκλειστικά 
σε εσωτερικούς χρήστες (π.χ. λογιστικές εφαρμογές). Αντίθετα, 
χρησιμοποιώντας ιδόκτητη υποδομή, η πρόσβαση των 
εσωτερικών χρηστών επιτυγχάνεται μέσω του τοπικού δικτύου 
(LAN) χωρίς κόστος 

Μειωμένη διαθεσιμότητα 
λόγω ταυτόχρονης χρήσης 
των τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων του cloud  

Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενός οργανισμού που 
φιλοξενούνται σε υποδομές νέφους μπορεί να επηρεαστεί όταν 
πολλοί χρήστες άλλων οργανισμών χρησιμοποιούν τις δικές τους 
εφαρμογές στο νέφος την ίδια χρονική στιγμή. Αντιθέτως, στην 
περίπτωση ιδιόκτητης υποδομής η διαθεσιμότητα των εφαρμογών 
για τους εσωτερικούς χρήστες μπορεί να παραμένει σταθερή, 
δεδομένου ότι είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των 
χρηστών αυτών και το μοτίβο πρόσβασης αυτών στις εφαρμογές.  

Ασφαλεία Δεδομένων αλλά 
με προυποθέσεις 

Είναι σαφές ότι τα νέφη μπορούν να παρέχουν ένα σημαντικό 
επίπεδο ασφάλειας για τις εφαρμογές που φιλοξενούν, 
δεδομένου ότι διαθέτουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και 
την τεχνογνωσία να προστατεύσουν τις υποδομές τους. Αυτό 
ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα των εφαρμογών είναι 
απόλυτα προστατευμένα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η 
ενεργή εμπλοκή του οργανισμού στον οποίο ανήκει η εφαρμογή, 

μέσω την εφαρμογής μιας κατάλληλης πολιτικής ασφάλειας από 
όλα τα στελέχη του και τους συνεργάτες που έχουν πρόσβαση 
στην εφαρμογή. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί ότι 
οργανισμοί που αξιοποιούν υπηρεσίες νέφους παραμελούν να 
εφαρμόσουν την πολιτική ασφάλειας που διαθέτουν (ή δεν 
διαθέτουν καμία πολιτική), θεωρώντας ότι προστατεύονται 
πλήρως από τον πάροχο του νέφους. Στην περίπτωση χρήσης 
ιδιόκτητης υποδομής για την φιλοξενία των εφαρμογών, οι 

                                           
4 Ενδεικτικά για την πρόσβαση στις εφαρμογές του ΕΣΥΛΑ (οι οποίες θα είναι πλούσιες σε πολυμεσικό 
(multimedia) περιεχόμενο) απαιτείται τηλεπικοινωνιακή σύνδεση εύρους τουλάχιστον 50Mbps download 
(π.χ. μια VDSL), χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι μια χαμηλότερου εύρους σύνδεση θα καθιστά το 
σύστημα μη διαθέσιμο (απλά θα έχει μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης σε επίπεδο σελίδων) 
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περισσότεροι οργανισμοί κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον 
κίνδυνο από παραβιάσεις ασφαλείας, και φροντίζουν να 
διαθέτουν εξειδικευμενο προσωπικό (π.χ. Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Πληροφοριών, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Τεχνικός 
Ασφάλειας κλπ) τόσο για την διαχείριση της υποδομής όσο και 
για την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας εντός του 
οργανισμού. Να σημειωθεί δε ότι αρκετοί οργανισμοί στρέφονται 
και σε εξειδικευμένους συμβούλους ασφαλείας ή/και σε εταιρίες 
παρακολούθησης υποδομών σε επίπεδο ασφάλειας5 (ανάλογα 
πάντα με την αξία & κρισιμότητα των δεδομένων τους και τον 
βαθμό επικινδυνότητας των εφαρμογών τους), έτσι ώστε να 
αισθάνονται όσο το δυνατόν ασφαλείς. 

Προκαθορισμένα και μη 

διαπραγματεύσιμα πακέτα 
υπηρεσιών – Επιβολή όρων 

Ορισμένοι πάροχοι νέφους παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω 

προκαθορισμένων συνδρομητικών πακέτων, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις οι όροι συνδρομής που επιβάλλονται μέσω των 
σχετικών συμβολαίων είναι μη διαπραγματεύσιμοι. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι οργανισμοί ελκύονται από το «μειωμένο 
συνδρομητικό κόστος» και αποδέχονται όρους χρήσης που δεν 
είναι προς το συμφέρον τους ή αναγκάζονται να προσαρμόσουν 
το επιχειρησιακό μοντέλο τους στους όρους αυτούς ή 
καταλήγουν να αγοράζουν πακέτα υπηρεσιών που δεν 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους. Αντιθέτως, η χρήση μιας 
ιδιότητης υποδομής επιτρέπει στους οργανισμούς να την 
σχεδιάσουν και αξιοποιήσουν με τους δικούς τους όρους, και 
βάσει των πραγματικών αναγκών τους. 

Διατήρηση του κόστους 
διαχείρισης & υποστήριξης 
εφαρμογών  

Η αξιοποίηση λύσεων νέφους ναι μεν μειώνει σημαντικά το 
κόστος συντήρησης, διαχείρισης και υποστήριξης του εξοπλισμού 
φιλοξενίας από την πλευρά του οργανισμού, ωστόσο η ανάγκη 
για απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για την διαχείριση & 
υποστήριξη αυτών καθ’ αυτών των εφαρμογών παραμένει. Σε 
πολλές περιπτώσεις, όπου η απαιτούμενη υποδομή εξοπλισμού 
είναι μικρή και οι εφαρμογές αρκετά σύνθετες, είναι φρονιμότερο 
να επιλέγεται η αξιοποίηση ιδιόκτητης υποδομής, με την 
προϋπόθεση ότι το στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση των 
εφαρμογών διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις για να υποστηρίξει 
και τον εξοπλισμό φιλοξενίας (ή όταν ο οργανισμός μπορεί να 

διασφαλίσει την συντήρηση του εξοπλισμού του από τον 
προμηθευτή με μικρό σχετικά κόστος). Ωστόσο, όταν η 
απαιτούμενη υποδομή είναι αρκετά εκτενής και σύνθετη 
αρχιτεκτονικά, τότε η επιλογή της λύσης νέφους θεωρείται η 
καταλληλότερη.  

Περιπτώσεις ασυμβατότητας 
λογισμικών με υποδομές 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν μια εφαρμογή απαιτεί 
εξειδικευμένο λογισμικό συστήματος / υποδομής για να 
λειτουργήσει, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην 
εγκατάσταση και διαμόρφωση των εικονικών μηχανών του 
νέφους. Τέτοια προβλήματα σαφώς μπορούν να παρουσιαστούν 
και στην περίπτωση χρήσης ιδιόκτητης υποδομής, ωστόσο είναι 
πιο εύκολο να τα διαχειριστεί ο οργανισμός αφού μπορεί να 
ανασχεδιάσει ή προσαρμόσει την αρχιτεκτονική της υποδομής 
κατά το δοκούν χωρίς περιορισμούς (πέραν του κόστους). 

Έλλειψη ιδιοκτησίας Η χρήση των υπηρεσιών cloud γίνεται μέσω συνδρομητικών 
πακέτων, με άλλα λόγια οι παρεχόμενες υποδομές 
«μισθώνονται» και δεν ανήκουν στον οργανισμό. Αυτό 
μεταφράζεται σε πλήρη εξάρτηση του οργανισμού από την 
βιωσιμότητα / οικονομική κατάσταση του παρόχου νέφους (π.χ. 
αν ο πάροχος χρεωκοπήσει, οι φιλοξενούμενες εφαρμογές μπορεί 
να τεθούν μη διαθέσιμες χωρίς ενημέρωση του πελάτη). Κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση χρήσης ιδιόκτητης υποδομής, 
αφού τον πλήρη έλεγχο αυτής έχει αποκλειστικά ο οργανισμός 
ιδιοκτήτης της. 

                                           
5 Π.χ. Obrela Security Industries  
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Πίνακας 3.6. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Υπηρεσιών Cloud 

 

 

3.1.4.3. Σημαντικότερες Υποδομές Υπολογιστικού Νέφους & Ενδεικτικές 

Τιμές  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παροχείς cloud σε διεθνές 

επίπεδο, ενώ ακολουθεί διάγραμμα που απεικονίζει το επίπεδο υιοθέτησης Δημοσίων 

Υπολογιστικών Νεφών σε διεθνές επίπεδο. 

 

Logo Εταιρία Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

 

Kamatera 
https://www.softwaretestinghelp.com/ka

matera-cloud-new 

 

phoenixNAP 
https://www.softwaretestinghelp.com/ph

oenixNAP 

 

Amazon Web 
Services 

https://aws.amazon.com/ 

 

Microsoft 
Azure 

https://azure.microsoft.com/en-in/ 

 

Google Cloud 
Platform 

https://cloud.google.com/ 

 

Adobe http://www.adobe.com/in/ 

 

VMware 
www.vmware.com/in/cloud-
services/infrastructure.html 

 
IBM Cloud https://www.ibm.com/cloud-computing 

 

Rackspace https://www.rackspace.com/en-in 
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Red Hat 
https://www.redhat.com/en/technologies

/cloud-computing 

 

Salesforce 
https://www.salesforce.com/in/cloudcom

puting 

 

Oracle Cloud https://www.oracle.com/cloud/index.html 

 

SAP https://www.sap.com/solution/cloud.html 

 

Verizon Cloud 
http://www.verizonenterprise.com/welco

me-to-verizon-cloud 

 

Navisite 
http://www.navisite.com/services/cloud-

desktop-services 

 

Dropbox https://www.dropbox.com/business/ 

 

Egnyte https://www.egnyte.com/ 

Πίνακας 3.7. Τα πλέον δημοφιλή Υπολογιστικά Νέφη σε διεθνές επίπεδο 
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Σχήμα 3.5. Επίπεδο υιοθέτησης Δημοσίων Υπολογιστικών Νεφών σε διεθνές επίπεδο 

 

 

3.1.4.4. Ενδεικτικές Τιμές Cloud Υπηρεσίας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές μίσθωσης εικονικής μηχανής 

από 3 γνωστά υπολογιστικά νέφη. Σημειώνεται ότι οι κάτωθι τιμές προέκυψαν 

αιτούμενοι μία εικονική μηχανή με >=8 πυρήνες (cores) και >=24 GB RAM: 

 

Απαίτηση 1 VM instance με 8 πυρήνες & 24 GB RAM 

Πάροχος Παροχή  Κόστος  Συμβόλαιο  

Amazon, 
t2.2xlarge 

8 πυρήνες, 32 
GB RAM, US 
West (Oregon) 

$0.47 ανά ώρα / $339.26 ανά 
μήνα 

Δεν απαιτείται συμβόλαιο  

$0.19 ανά ώρα / $139.51 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 
Μήνες / Εξόφληση με την 
έναρξη / Καταβολή 
$5,092.00  

$0.17 ανά ώρα / $125.88 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 Μήνες 
/ Προκαταβολή $2,303.00  

$0.20 ανά ώρα / $141.98 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 Μήνες 
/ Προκαταβολή $2,596.00  

$0.26 ανά ώρα / $189.36 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες / Δεν απαιτείται 
προκαταβολή  

$0.28 ανά ώρα / $205.14 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες / προκαταβολή 
$1,279.00  

$0.28 ανά ώρα / $201.55 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες  / Εξόφληση με την 
έναρξη / Καταβολή 
$2,452.00  

$0.30 ανά ώρα / $214.20 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες  / Δεν απαιτείται 
προκαταβολη  

$0.19 ανά ώρα / $139.25 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 Μήνες 
/ Δεν απαιτείται προκαταβολη 

$0.25 ανά ώρα / $181.49 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες  / Προκαταβολή 
$1,135.00  
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$0.17 ανά ώρα / $119.51 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 
Μήνες / Εξόφληση με την 
έναρξη / Καταβολή 
$4,362.00  

$0.25 ανά ώρα / $178.37 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 12 
Μήνες  /  Εξόφληση με την 
έναρξη / Καταβολή 
$2,170.00  

$0.22 ανά ώρα / $156.53 ανά 
μήνα 

Συμβόλαιο για 36 Μήνες 
/ Δεν απαιτείται προκαταβολή  

Azure, B8MS 

 

8 πυρήνες, 32 
GB RAM, US 
West 2 

$0.69 ανά ώρα / $493.20 per 1 
month 

Συμβόλαιο για 1 Μήν 
/ Εξόφληση με την έναρξη 
/ Καταβολή $6,000.00  

$0.51 ανά ώρα 
hour / $365.76 ανά μήνα 

Δεν απαιτείται συμβόλαιο  

Google, N1-
STANDARD-
8 

 

8 πυρήνες, 30 
GB 
RAM, Western 
US 

$0.38 ανά ώρα / $273.60 ανά 
μήνα 

Δεν απαιτείται συμβόλαιο  

Πίνακας 3.8. Ενδεικτικές Τιμές μίσθωσης Εικονικής Μηχανής σε 3 δημοφιλή clouds  

 

3.1.5. Σύγκριση Εναλλακτικών Φιλοξενίας Συστήματος: Ιδιόκτητη 

υποδομή (On-Premises) σε σύγκριση με Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους  

 

Τα λεγόμενα «Ιδιόκτητα Κέντρα Δεδομένων» (On-premises data centres) 

επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της υποδομής, ενώ η υποδομή στο νέφος είναι πιο 

οικονομική και επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση και αποκλιμάκωση. Ένα ιδιόκτητο 

κέντρο δεδομένων είναι ένα σύνολο από εξυπηρετητές που ανήκουν και ελέγχονται 

από έναν οργανισμό. Ο όρος «Υπολογιστικό Νέφος» αναφέρεται ουσιαστικά στην 

ενοικίαση πόρων υποδομής από έναν τρίτο φορέα, και συνήθως αφορά σε ένα 

μοντέλο χρήσης κατά το οποίο ένας φορέας υπηρεσιών παρέχει υπολογιστικούς 

πόρους βάση των αναγκών του πελάτη (as-needed basis). Αυτό σημαίνει ότι η 

υποδομή ενός φορέα μοιράζεται σε πολλές εταιρίες και οργανισμούς με τα δεδομένα 

να προστατεύονται από σύγχρονους μηχανισμούς κρυπτογράφησης. 

 

Και οι δύο λύσεις μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός οργανισμού σε υποδομές. 

Η επιλογή του μοντέλου επηρεάζεται κατά περίπτωση από τις ανάγκες. Ακολουθεί 

μια σύνοψη των θετικών και αρνητικών του κάθε μοντέλου. 

 

Αξιοποίηση Υποδομών Υπολογιστικού Νέφους  
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Θετικά Αρνητικά 

Δεν  χρειάζεται ιδιόκτητη υποδομή και σχετική 
κεφαλαιακή επένδυση.  

Η εμπειρία χρήστη (user experience) 
επηρεάζεται από την ταχύτητα της σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. 

Εύκολη κλιμάκωση. Μπορούν να προστεθούν ή 
να αφαιρεθούν πόροι σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Τα δεδομένα βγαίνουν εκτός του οργανισμού. 

Οι υπάλληλοι μπορούν να συνδεθούν από 
οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή 
και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Εάν πέσει το Διαδίκτυο στην πλευρά του 
οργανισμού ή του παρόχου του νέφους τότε 
χάνεται η πρόσβαση στα δεδομένα. 

Τα δεδομένα μπορούν να προστατεύονται με 
συχνά αντίγραφα ασφαλείας μειώνοντας τον 
κίνδυνο απώλειας δεδομένων σε μια έκτακτη 
ανάγκη. 

Το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα οφέλη για 
περιπτώσεις όπου το uptime δεν είναι τόσο 
σημαντικό. 

Αξιοποίηση Ιδιόκτητης Υποδομής  

Θετικά Αρνητικά 

Προσφέρει φυσικό έλεγχο στην υποδομή. Απαιτεί μια κεφαλαιακή επένδυση σε υλικό και 
υποδομή. 

Διατηρεί τα κρίσιμα δεδομένα εντός της 
επιχείριησης. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση 
σε αυτά. 

Απαιτεί ειδικό χώρο (server room) στον 
οργανισμό αφιερωμένο για τα rack, καθώς 
επίσης και εξειδικευμένο στέλεχος υποστήριξης 
πληροφορικής (IT support). 

Δεν υπάρχει εξάρτηση από σύνδεση στο 
διαδίκτυο για την πρόσβαση στα δεδομένα. 

Μπορεί να είναι πιο ευάλωτο σε απώλειες 
δεδομένων σε μια φυσική καταστροφή. Το πόσο 
συχνά τα αντίγραφα ασφαλείας μεταφέρονται 
εκτός εγκατάστασης αντικατοπτρίζουν και το 
πόσα δεδομένα μπορούν να χαθούν σε μια 
έκτακτη περίπτωση. 

Μπορεί να είναι πιο οικονομικό για εταιρίες που 
δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το uptime. 

Δεν υπάρχει εγγύηση του uptime  

Πίνακας 3.9. Συγκριτική Αξιολόγηση Φιλοξενίας σε ιδιόκτητους πόρους (On-Premises) έναντι 

Φιλοξενίας σε υποδομή νέφους  

 

 

3.2. Προδιαγραφές & Κοστολόγηση Εξοπλισμού  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για τις ανάγκες του έργου ΑΙΓΙΣ, 

καθώς και η κοστολόγηση αυτού. Σημειώνεται ότι τα είδη εξοπλισμού που 

προδιαγράφονται στο παρόν κεφάλαιο είναι αφενός αυτά για τα οποία μας ζητήθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή να συντάξουμε προδιαγραφές, και αφετέρου οι συσκευές 

που κρίνονται απαραίτητες για την διαμόρφωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

και την πλήρη διασφάλιση του υπό ανάπτυξη συστήματος.  



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 132 

3.2.1. Κύριος Εξοπλισμός Υποδομής Φιλοξενίας Συστήματος  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού 

φιλοξενίας του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ.  

 

3.2.1.1. Εξυπηρετητές (Servers)  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥2 

2  Πλήρης υποστήριξη εικονικών μηχανών ΝΑΙ 

3  Αρχιτεκτονική x86 64bit  ΝΑΙ 

 Ανά εξυπηρετητή  

 Επεξεργαστική ισχύς   

4  Προσφερόμενες CPU  ≥ 2 

5  Υποστηριζόμενες CPU ≥ 2 

6  Πυρήνες (Cores) ανά CPU  ≥ 8 

7  Cache RAM (amount per level – Level 1, 2 and 3) Να δηλωθεί 

8  Υποστήριξη multi-threading  ΝΑΙ 

 Μνήμη  

9  Προσφερόμενη RAM (GB) ≥ 128 

10  Υποστηριζόμενη RAM (GB) ≥ 128 

11  DDR4 ή ανώτερη  ΝΑΙ 

 Αποθηκευτικά μέσα  

12  Προσφερόμενοι δίσκοι  ≥ 2 

13  Ελεγκτής για RAID-1 ΝΑΙ 

14  Χωριτικότητα ανά δίσκο (GΒ) ≥ 1TB 

15  Solid State Drive (SSD) ή ανώτερο  ΝΑΙ 

 Συνδεσιμότητα  
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

16  Ethernet ports ≥ 2 

17  Dual-port Gigabit Ethernet (NIC) (1Gb) ΝΑΙ 

18  Εσωτερικές Θύρες Επέκτασης  ΝΑΙ 

19  USB Ports 2.0 >=2 

20  USB Ports 3.0 >=2 

 Λοιπά   

21  Παροχή Ενέργειας (redundant 1+1 layout) >=2 

22  Να είναι Rack mounted  ΝΑΙ 

23  
Υποστήριξη Remote power on/off – Remote reboot - Remote 

Wake on LAN 
ΝΑΙ 

24  DVD±RW Drive ΝΑΙ 

25  

Να συνοδεύεται από: 

Καλώδια τροφοδοσίας 

Καλώδια δικτύου  

Καλώδια VGA – HDMI  

Εγχειρίδια εγκατάστασης και διαχείρισης  

ΝΑΙ 

26  
Να συνοδεύεται από λειτουργικό σύστημα LINUX (τελευταία 

έκδοση) χωρίς κόστος αγοράς αδειών χρήσης (open source) 
ΝΑΙ 

27  

Να συνοδεύεται από λογισμικό προστασίας από ιούς με 

δυνατότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων για περιόδο 3 

ετών από την προμήθεια, χωρίς κόστος αγοράς αδειών χρήσης 

(open source) 

ΝΑΙ 

28  Εγγύηση  5 έτη 

 

 

3.2.1.2. Router (& Modem) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 1 

2  Τεχνολογία DSL VDSL2 ή ανώτερο 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

3  Τύπος Λειτουργίας: Router & Modem ΝΑΙ 

4  Μέγιστη Ταχύτητα Wireless ≥ 3100 Mbps 

5  Μέγιστη Ταχύτητα LAN ≥ 1000 Mbps 

6  
Υποστήριξη IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11g, IEEE 802.11n 

NAI 

7  Ασύρματο Δίκτυο NAI 

8  Συνδέσεις Ethernet LAN ≥ 4 

9  Συνδέσεις USB 2.0 ≥ 1 

10  Συνδέσεις USB 3.0 ≥ 1 

11  Λειτουργία Τοίχους Προστασίας (Firewall) NAI 

12  Virtual Private Network (VPN) NAI 

13  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια εγκατάστασης και διαχείρισης 

καθώς και από καλώδια τροφοδοσίας & δικτύου 

ΝΑΙ 

14  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.2. Λοιπός Εξοπλισμός Πληροφορικής  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του λοιπού εξοπλισμού 

πληροφορικής, που δεν αφορά την υποδομή φιλοξενίας του νέου συστήματος 

ΕΣΥΛΑ.  

 

3.2.2.1. Υπολογιστές (PCs)  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥7 

 Ανά υπολογιστή  

2  Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή ≥ 8 

3  Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 3.2 GHz 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

4  Μνήμη Cache ≥ 12 MB 

5  Μέγεθος προσφερόμενης Μνήμης (RAM) ≥ 16 GB 

6  Μνήμη DDR4 ή ανώτερη ΝΑΙ 

7  Ταχύτητα Μνήμης ≥ 2400 MHz 

8  Αριθμός Σκληρών Δίσκων ≥ 1 

9  Solid State Drive (SSD) ή ανώτερο  ΝΑΙ 

10  Χωρητικότητα Δίσκου ≥ 500 GB 

11  
Κάρτα γραφικών ΝΑΙ 

12  Έξοδοι εικόνας 1x HDMI / 1x VGA ΝΑΙ 

13  Οπτικό Μέσο DVD-RW ΝΑΙ 

14  Παρεχόμενη Ισχύς Τροφοδοτικού  450 W 

15  

Περιφερειακά: 

Οθόνη 

Πληκτρολόγιο 

Ποντίκι 

ΝΑΙ 

16  
Να συνοδεύεται από Λειτουργικό Σύστημα (Windows Pro) και 

εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Office Pro) 

ΝΑΙ 

17  

Να συνοδεύεται από λογισμικό antivirus με δυνατότητα 

ενημέρωσης της βάσης δεδομένων για περιόδο 3 ετών από την 

προμήθεια, χωρίς κόστος αγοράς αδειών χρήσης (open source) 

ΝΑΙ 

18  

Να συνοδεύεται από: 

Καλώδια τροφοδοσίας 

Καλώδια δικτύου  

Εγχειρίδια εγκατάστασης και διαχείρισης  

ΝΑΙ 

19  Εγγύηση  5 έτη 

 

3.2.2.2. Tablets  
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥7 

 Ανά tablet  

2  Διαγώνιος Οθόνης ≥ 10.5" 

3  
Ανάλυση Οθόνης ≥ 2560 x 1600 

pixels 

4  Λειτουργικό σύστημα  Android 

5  Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 2.4 GHz 

6  Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 8 

7  Μνήμη RAM ≥ 4 GB 

8  Αποθηκευτικός χώρος ≥ 128 GB 

9  Συνδεσιμότητα WiFi 4G ΝΑΙ 

10  Λειτουργία τηλεφώνου ΝΑΙ 

11  Bluetooth 5.0 ΝΑΙ 

12  Μπροστά Camera  ≥ 8.0 MP 

13  Πίσω Camera ≥ 13 MP 

14  Τύπος Μπαταρίας Li-Ion 

15  Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 7000 mAh 

16  Να συνοδεύεται από φορτιστή ταξιδιού ΝΑΙ 

17  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.2.3. LCD Projectors 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 2 

 Ανά projector  
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

2  Aspect Ratio ≥ 16:9 

3  Ελάχιστη Εστιακή Απόσταση ≥ 13.5 mm 

4  Μέγιστη Εστιακή Απόσταση ≥ 16.1 mm 

5  Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης ≥ 30 inches 

6  Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης ≥ 300 inches 

7  Λειτουργία Keystone ΝΑΙ 

8  
Ισχύς Ηχείων ≥ 1 Watt 

9  Noise (dB) <= 37 dB 

10  Eco Mode ΝΑΙ 

11  Διάρκεια Ζωής Λάμπας ≥ 4000 ώρες 

12  
Εγγύηση Λάμπας ≥ 12 μήνες ή ≥ 

1000 ώρες 

13  Είσοδος Stereo Mini Jack in ≥ 1 

14  Είσοδος HDMI Composite in  ≥ 1 

15  
Συνδέσεις USB 2.0 ≥ 12 μήνες ή 1000 

ώρες 

16  Σύνδεση LAN & WiFi ΝΑΙ 

17  Οθόνη προβολής μετακινούμενη  ΝΑΙ 

18  Διαστάσεις οθόνης προβολής   ≥ 2μ (υ) * 3μ (π) 

19  Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ 

20  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας, και 

μία ανταλλακτική λάμπα  

ΝΑΙ 

21  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.2.4. Πολυμηχανήματα 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 2 

 Ανά πολυμηχάνημα  

2  Λειτουργίες: Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax ΝΑΙ 

3  Κατάλληλο για Επαγγελματική χρήση ΝΑΙ 

4  Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser ΝΑΙ 

5  Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών  ≥ 80.000 σελίδες 

6  Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 2.500 σελίδες 

7  Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ 

8  Συνδεσιμότητα Ethernet / USB / WiFi ΝΑΙ 

9  Smartphone / Tablet Applications ΝΑΙ 

10  
Γλώσσα PCL5e / 

Postscript3 / TIFF 

11  Μνήμη ≥ 1.5 GB 

12  Κατανάλωση Ενέργειας <= 700 W 

13  Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

14  Ανάλυση Εκτύπωσης  ≥ 1200 x 1200 dpi 

15  Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης  ≥ 40 σελ/λεπτό 

16  Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

17  
Τύπος Αντιγραφικού Αυτόματο / 

Επίπεδο 

18  
Τύπος Σαρωτή  Αυτόματος / 

Επίπεδος 

19  Ανάλυση Σαρωτή ≥ 4800 x 4800 dpi 

20  
Σάρωση σε Email / Scan to Computer / Scan to E-mail / Scan to 

usb / WSD 

ΝΑΙ 

21  Τύπος σκαναρισμένου αρχείου (Scan file format) Jpeg / PDF / Tiff 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

22  Ανάλυση Fax  ≥ 400 x 350 dpi 

23  Ταχύτητα Αποστολής Σελίδας ≥ 33.6 Kbps 

24  Μέγιστος Αριθμός Ταχέων Κλήσεων ≥ 200 

25  Οθόνης Διαχείρισης ΝΑΙ 

26  Μέγεθος οθόνης ≥ 4.0" 

27  Αναγνώστης Καρτών (Card Reader) ΝΑΙ 

28  Τροφοδοσία ≥ 250 φύλλα 

29  Τροφοδοσία Αυτόματου Τροφοδότη ≥ 50 φύλλα 

30  Τύπος Αναλωσίμου Toner 

31  
Να συνοδεύεται από 1 drum / 1 toner / Οδηγός Εγκατάστασης 

(cd) 

ΝΑΙ 

32  Εγγύηση  5 έτη 

 

 

3.2.2.5. Έγχρωμοι Εκτυπωτές 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 2 

 Ανά εκτυπωτή  

2  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  NAI 

3  Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser NAI 

4  Μέγ. Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 40.000 σελίδες 

5  Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 2.000 pages 

6  Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ 

7  Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB / WiFi NAI 

8  Διαχείριση μέσω Smartphone / Tablet εφαρμογής  NAI 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

9  

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα:  

Mac OS X 10.5 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.7 / Windows 2003 

/ Windows 2008 / Windows 7 (και ανώτερα) 

ΝΑΙ 

10  
Γλώσσα PCL 5c / PCL 6 / 

Postscript3 

11  Μνήμη ≥ 128 MB 

12  Κατανάλωση Ενέργειας <= 425 W 

13  Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

14  Ανάλυση Εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi 

15  Ταχύτητα A' Εκτύπωσης Ασπρόμαυρο ≥ 17 δευτερόλεπτα 

16  Ταχύτητα A' Εκτύπωσης Έγχρωμο ≥ 17 δευτερόλεπτα 

17  Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥ 20 σελ/λεπτό 

18  Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης ≥ 20 σελ/λεπτό 

19  Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

20  Οθόνης Διαχείρισης NAI 

21  Μέγεθος Οθόνης ≥ 1.5" 

22  Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού A4 

23  Τροφοδοσία ≥ 250 φύλλα 

24  
Συμβατά Μεγέθη Χαρτιού:10x15 cm / A4 / A5 / A6 / B5 / 

Custom(76x127 mm - 216x356mm) 

NAI 

25  Τύπος Αναλωσίμου Toner 

26  
Να συνοδεύεται από 4 toner / Καλώδιο Τροφοδοσίας / Οδηγίες 

Χρήσης / Οδηγός Εγκατάστασης (cd) 

NAI 

27  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.2.6. Κινητά Τηλέφωνα (Smart Phones) 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 3 

 Ανά tablet  

2  Dual Sim ΝΑΙ 

3  Διαγώνιος Οθόνης ≥ 6.5" 

4  
Ανάλυση Οθόνης ≥ 2300 x 1080 

pixels 

5  Λειτουργικό Σύστημα Android 

6  Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 2.0 GHz 

7  Πυρήνες Επεξεργαστή ≥ 8 

8  Μνήμη RAM ≥ 6 GB 

9  Αποθηκευτικός Χώρος ≥ 128 GB 

10  Πίσω Κάμερα QUAD – Η κύρια να είναι ≥ 32 MP ΝΑΙ 

11  Μπροστά Κάμερα ≥ 32 MP 

12  Flash ΝΑΙ 

13  Δίκτυο 4G ΝΑΙ 

14  WLAN Quad-band ΝΑΙ 

15  Bluetooth Version v5.0 ΝΑΙ 

16  Wi-Fi Hotspot ΝΑΙ 

17  Τύπος Sim Nano Sim 

18  Τύπος 2ης Sim Nano Sim 

19  Ραδιόφωνο ΝΑΙ 

20  Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 4500 mAh 

21  
Να συνοδεύεται από Οδηγό γρήγορης έναρξης και Φορτιστή 

ταξιδίου 

ΝΑΙ 

22  Εγγύηση  2 έτη 
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3.2.3. Λοιπός Υποστηρικτικός Εξοπλισμός έργου ΑΙΓΙΣ 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του λοιπού 

υποστηρικτικού εξοπλισμού του έργου ΑΙΓΙΣ, ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο της 

τεχνολογίας υπολογιστών / πληροφορικής.  

 

3.2.3.1. Κιβώτια Μεταφοράς  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 3 

 Ανά κιβώτιο  

2  
Υλικό κατασκευής 

Πλαστικό PP, 

ενισχυμένο 

3  Καπάκι αποσπώμενο ΝΑΙ 

4  Διαστάσεις 600*400*365mm 

5  
Χρήση: Διοικητικές μέριμνες, βιομηχανική αποθήκευση & 

μεταφορά ΝΑΙ 

6  
Χαρακτηριστικό 

Nestable & 

Nestable 

7  Να συνοδεύεται από τροχήλατη αποσπώμενη βάση 4 τροχών ΝΑΙ 

 

 

3.2.3.2. Βραστήρες Νερού  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 3 

 Ανά βραστήρα  

2  Ισχύς ≥ 2400 Watt 

3  Χωρητικότητα ≥ 1.7 lt 

4  Αυτόματη Παύση Λειτουργίας ΝΑΙ 

5  Καλυμμένη Αντίσταση ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

6  Αποσπώμενο Φίλτρο Νερού ΝΑΙ 

7  Αποθήκευση Καλωδίου ΝΑΙ 

8  Λαμπάκι ένδεικης λειτουργίας ΝΑΙ 

9  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.3.3. Flip Charts 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 3 

 Ανά flip chart  

2  Υλικό ραφιού μαρκαδόρων  Ατσάλι  

3  Μήκος ραφιού μαρκαδόρων ≥ 680 mm 

4  Επιφάνεια (υλικό / χρώμα) 
Lacquered steel 

/άασπρο  

5  Υλικό Πλαισίου  ABS  

6  Πάχος υλικού μεταφοράς ≥ 12 mm 

7  Εργονομικός σχεδιασμός  No 

8  Διαστάσεις 
≥ W: 680 x H: 

1050 x L: 15 (mm) 

9  Μέγιστο ύψος (με την βάση) 
≥ 1150 / 1870 

(mm) 

10  Διαστάσεις δαπέδου 
≥ W: 790 x D: 740 

(mm) 

11  Βάση  Τρίποδο 

12  Pad holder ΝΑΙ 

13  Paper blocks ΝΑΙ 

14  Εγγύηση επιφάνειας  5 χρόνια 
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3.2.3.4. Κιβώτιο Εργαλείων  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 1 

2  Ρόδες ΝΑΙ 

3  Χερούλι ΝΑΙ 

4  Υλικό κατασκευής: ανθεκτικό πολυπορπυλένιο ΝΑΙ 

5  Εσωτερικες θήκες ΝΑΙ 

6  Διπλός πάτος ΝΑΙ 

7  
Διαστάσεις ≥ Μ:40 Π:20 Υ:20 

cm 

8  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.3.5. Ηλεκτρικό Κατατσαβίδι / Δράπανο  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 1 

2  Τύπος λειτουργίας: Κατσαβίδι & Δράπανο ΝΑΙ 

3  

Υποστήριξη: 

 Αυτόματο τσόκ για απλή αλλαγή του εξαρτήματος χωρίς 

εργαλείο 

 Ενσωματωμένη φωτοδίοδο για να είναι το επεξεργαζόμενο 

κομμάτι πάντοτε καλά φωτισμένο 

 Έξυπνη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης  

 Μπαταρία γρήγορης αλλαγής 

 Αντιολισθητική λαβή  

 2 Ταχύτητες για ευέλικτη εργασία 

ΝΑΙ 

4  Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά / μαλακά) 0 - 32 Nm 

5  Ονομαστικές στροφές 0 - 400 / 0 - 1,400 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

min-1 

6  Τύπος μπαταρίας Ni-Cd 

7  Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ 0,8 - 10 mm 

8  Τάση μπαταρίας 18 V 

9  Χωρητικότητα μπαταρίας ≥ 1,5 Ah 

10  Βάρος με μπαταρία <= 2,5 kg 

11  Διάρκεια φόρτισης, περίπου <= 1 Ώρα 

12  Βαθμίδες ροπής στρέψης ≥ 19 + 1 

13  Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και ανταλλακτική μπαταρία ΝΑΙ 

14  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.3.6. Μαγνητικοί Ασπροπίνακες  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥ 2 

 Ανά βραστήρα  

2  Τύπος: μαγνητικός πίνακας ΝΑΙ 

3  Διαστάσεις ≥ Μ:200 Υ:100 cm 

4  
Υλικό επιφάνειας: Μαγνητικό (lacquered steel, κατασκευασμένο 

από χάλυβα με ειδική επίστρωση για μεγάλη αντοχή) ΝΑΙ 

5  
Υλικό πλάτης: Αλουμίνιο, για να μην σκεβρώνει από την υγρασία 

των τοίχων ΝΑΙ 

6  
Υλικό πλαισίου: Ισχυρό αλουμίνιο με βάσεις για εύκολη 

τοποθέτηση σε τοίχο   ΝΑΙ 

7  
Να περιλαμβάνει αλουμινένιο ράφι τοποθέτησης μαρκαδόρων 

πίνακα & σφουγγαριών ΝΑΙ 

8  Εγγύηση επιφάνειας ≥ 10 χρόνια 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

9  Δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντια ή κάθετα ΝΑΙ 

10  Να συνοδεύεται από βάση  ΝΑΙ 

11  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.4. Πρόσθετος απαιτούμενος Εξοπλισμός Υποδομής Φιλοξενίας 

Συστήματος  

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του πρόσθετου 

εξοπλισμού, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

φυσικής αρχιτεκτονικής της υποδομής φιλοξενίας του νέου συστήματος (ο 

συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται στο από 24/5/2019 μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κ. Μαρίας Χριστοδούλου).  

 

3.2.4.1. Συσκευή Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Back Up Device) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥1 

2  
Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας με κασέτες 

LTO4 (ή ανώτερο) 
ΝΑΙ 

3  Συμβατό με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές  ΝΑΙ 

4  Χωρητικότητα Κασέτας χωρίς συμπίεση (GB)  800 

5  Χωριτικότητα με συμπίεση (GB)  1600 

6  Υποστήριξη ratio συμπίεσης 2:1 ΝΑΙ 

7  Αριθμός προσφερόμενων ταινιών ≥ 1 

8  Υποστηριζόμενο Data Transfer Rate (MB/sec) υπό συμπίεση 2:1 ≥ 160 

9  

Να συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισμικό λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας, συμβατό με το λειτουργικό συστήμα των 

εξυπηρετητών  

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

10  
Υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης και λήψης on-line αντιγράφων 

ασφαλείας σε επίπεδο βάσης δεδομένων  
ΝΑΙ 

11  

Να προσφερθεί συμβατή κάρτα ελεγκτή Εξυπηρετητή (Server 

controller card), βάσει του τύπου σύνδεσης της προσφερόμενης 

συσκευής  

ΝΑΙ 

12  Να είναι Rack mountable ΝΑΙ 

13  Να συνοδεύεται από cartridge καθαρισμού ΝΑΙ 

14  
Να συνοδεύεται από καλώδια ρεύματος και καλώδια διασύνδεσης 

καθώς και από εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης  
ΝΑΙ 

15  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.4.2. Τείχος Προστασίας (Firewall) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα  ≥1 

2  

Η λειτουργία firewall πρέπει να υλοποιείται από εξειδικευμένο 

υλικό (ASIC) και όχι από λογισμικό εγκατεστημένο σε γενικού 

σκοπού κόμβο της αρχιτεκτονικής  

ΝΑΙ 

3  Υποστήριξη λειτουργίας Statefull Inspection  ΝΑΙ 

4  Να είναι Rack mountable ΝΑΙ 

 Απόδοση   

5  Throughput ≥900Mbps 

6  IPS Throughput  ≥450 Μbps 

7  Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων sessions ≥250.000 

8  Throughput VPN ≥250 Μbps 

 Χαρακτηριστικά Firewall   
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

9  Υποστήριξη IPv4 /IPv6  ΝΑΙ 

10  Υποστήριξη VLANs  ΝΑΙ 

11  
Δυνατότητα επιθεώρησης πρωτοκόλλου κατ’ ελάχιστον για τα 

ακόλουθα πρωτόκολλα: SMTP, POP3, DNS, FTP 
ΝΑΙ 

 Χαρακτηριστικά VPN   

12  Υποστήριξη IPSec, HTTPS/SSL  ΝΑΙ 

13  Υποστήριξη 3DES, AES  ΝΑΙ 

 Διαχείριση – Παρακολούθηση   

14  Δυνατότητα διαχείρισης μέσω GUI και CLI ΝΑΙ 

15  Υποστήριξη για SNMP v2 ή νεώτερο  ΝΑΙ 

16  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.4.3. Διακλαδωτής (Ethernet Switch) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα ≥1 

2  Υποστήριξη για διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας  ΝΑΙ 

3  Τύπος Managed 

 Φυσικές διεπαφές   

4  Ethernet ports 10/100/1000 Base T (RJ45) ≥24 

5  SFP slots ≥2 

6  Μέγιστος αριθμός Ports σε ταυτόχρονη χρήση  ≥26 

7  Υποστήριξη Auto-sensing (για Ethernet ports)  ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

8  Console port με καλώδιο ΝΑΙ 

9  Μνήμη  ≥512MB 

 Layer 2 Switching  

10  Υποστήριξη MAC address table  
Μέχρι 16K 

addresses  

11  Υποστήριξη IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ΝΑΙ 

12  Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree ΝΑΙ 

13  Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree ΝΑΙ 

14  
Υποστήριξη VLAN – Support of IEEE802.1q and 1K VLANs 

concurrently  
ΝΑΙ 

15  Υποστήριξη Auto voice VLAN ΝΑΙ 

16  Υποστήριξη Frame sizes μεγαλύτερα από 9216 bytes ΝΑΙ 

17  Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) ΝΑΙ 

 Ασφάλεια  

18  Υποστηριζόμενες Advanced access control lists (ACLs) MAC & IP ACLs 

19  Υποστήριξη Secure Sockets Layer (SSL) ΝΑΙ 

20  Υποστήριξη IEEE 802.1x ΝΑΙ 

21  Υποστήριξη STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection ΝΑΙ 

22  Υποστήριξη Denial of Service (DoS) Protection ΝΑΙ 

23  
Υποστήριξη RADIUS (Remote Authentication Dial-In User 

Service)  
ΝΑΙ 

 Ποιότητα Υπηρεσιών  

24  Υποστήριξη IEEE 802.1p  ΝΑΙ 

25  Υποστήριξη Class of Service (CoS) ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

26  Υποστήριξη Rate Limiting ΝΑΙ 

 Γενικά  

27  Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ 

28  Υποστήριξη IEEE 802.3af PoE ΝΑΙ 

 Διαχείριση  

29  Διαχείριση μέσω Web εφαρμογής – Υποστήριξη HTTP και HTTPS ΝΑΙ 

30  Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 ΝΑΙ 

31  Υποστήριξη RMON ΝΑΙ 

32  Υποστήριξη Telnet ΝΑΙ 

33  Υποστήριξη Port mirroring ΝΑΙ 

34  Υποστήριξη DHCP ΝΑΙ 

 Συμβατότητα με πρότυπα δικτύου   

35  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet ΝΑΙ 

36  IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ΝΑΙ 

37  IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ΝΑΙ 

38  IEEE 802.3z 1000Base-T ΝΑΙ 

 Λοιπά   

39  

Να συνοδεύεται από καλώδια παροχής ρεύματος, κιτ 

εγκατάστασης σε rack, εγχειρίδια εγκατάστασης & διαχείρισης, 

καθώς και υλικό τεκμηρίωσης σε CD-ROM 

ΝΑΙ 

40  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.4.4. Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  Ποσότητα ≥1 

2  
Το UPS θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τους προσφερόμενους 

εξυπηρετητές  
ΝΑΙ 

3  Run time κατά τη διάρκεια απώλειας ενέργειας σε λεπτά   20 min 

4  
Υποστήριξη Αυτόματου τερματισμού λειτουργίας / ενεργοποίησης 

εξυπηρετητή  
ΝΑΙ 

5  Ανάκαμψη από σφάλμα στην παροχή ενέργειας  ΝΑΙ 

6  Τύπος On-Line  ΝΑΙ 

7  Να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης ΝΑΙ 

8  

Το ανωτέρω λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει: 

 Καταγραφή ενεργειών 
 Διαμόρφωση UPS χρησιμοποιώντας το LAN 
 Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εξυπηρετητή, βάσει 

κανόνων προσαρμογής  

ΝΑΙ 

9  Εγγύηση  2 έτη 

 

 

3.2.4.5. Καμπίνα Εξοπλισμού (Rack) 

 

A/A Requirements - Specifications Requirement 

1  Ποσότητα ≥1 

2  Standard 19” rack ΝΑΙ 

3  Ύψος ≥ 36U 

4  Διάτρητη Μπροστινή Πόρτα  ΝΑΙ 

5  Αποσπώμενα panels στα πλαινά και την πίσω πόρτα  ΝΑΙ 

6  Ράφια rack mounted  ≥1 

7  Power Distribution Units Zero U (PDUs)  ≥2 
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A/A Requirements - Specifications Requirement 

8  Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια και ράγες  ΝΑΙ 

9  
Να συνοδεύεται από όλους τους απαραίτητους zero U οδηγούς 

καλωδίων για δίκτυο, ενέργεια και καλώδια FC  
ΝΑΙ 

10  

Να συνοδεύεται από rack mounted αναδιπλούμενη κονσόλα για 

standard rack 19” με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι και 

ενσωματωμένό KVM switch με το λιγότερο 8 πόρτες.  

 Μέγεθος ≤ 2U. 
 Μέγεθος οθόνης ≥ 18,5’’. 

 Ανάλυση οθόνης ≥ 1280x1024. 

ΝΑΙ 

11  Εγγύηση  2 έτη 

 

3.2.4.6. Λογισμικό Εικονικοποίησης (Virtualization Software) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

1  
Να προσφερθούν άδειες που να καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών λειτουργίας του ΕΣΥΛΑ, δηλαδή το σύνολο των 

εξυπηρετητών  NAI 

2  
Να υποστηρίζεται το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών και οι 
αρχιτεκτονικές των υποκείμενων φυσικών μηχανών  ΝΑΙ 

3  
Nα προσφερθεί σχετικό λογισμικό με όλες τις απαιτούμενες άδειες 
για τη διαχείριση του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών (π.χ. 
Διαχείριση των hypervisors).  NAI 

4  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) 
χωρίς κόστος αδειών χρήσης  

ΝΑΙ 

5  
Μετακίνηση  σε πραγματικό χρόνο (live migration) εικονικών 
μηχανών.  ΝΑΙ 

6  
Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με 
αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Εικονικών Μηχανών σε άλλους 
φυσικούς εξυπηρετητές.  NAI 

7  
Υποστήριξη αποθήκευσης της συνολικής κατάστασης Εικονικών 
μηχανών σε ένα κεντρικό σημείο.  ΝΑΙ 

8  
Δυναμική προσθήκη επεξεργαστών ή μνήμης στις Εικονικές 
Μηχανές Machines ακόμη και σε πραγματικό χρόνο ειδικά για 
λειτουργικά συστήματα με τροποποιημένο πυρήνα.  NAI 

9  Υποστήριξη ορισμού ανά Εικονική Μηχανή μεριδίων και ΝΑΙ 



Παραδοτέο Π.5.4.1:  
Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος – Έκδοση 3 

 

 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 153 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση 

προτεραιοτήτων σε κοινό storage I/O bandwidth.  

10  
Υποστήριξη PXE Boot για νέους εξυπηρετητές που θέλουμε να 
εντάξουμε στην/στις υπάρχουσες συστοιχίες εξυπηρετητών 
εικονικών μηχανών.  NAI 

11  
Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare‐metal 

architecture).  ΝΑΙ 

12  
Δυνατότητα δημιουργίας/διαχωρισμού εικονικών δικτύων (Virtual 
Networking).  NAI 

13  
Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης στιγμιότυπων των 

εικονικών μηχανών (snapshot)  ΝΑΙ 

14  
Δυνατότητα δημιουργίας εικονικού αποθηκευτικού χώρου (Virtual 
Storage) με χρήση λογισμικού του ίδιου ή άλλου συμβατού 
κατασκευαστή NAI 

15  
Δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των εικονικών 
μηχανών με χρήση λογισμικού του ίδιου ή άλλου συμβατού 
κατασκευαστή  ΝΑΙ 

16  
Εξοικονόμηση ενέργειας με αυτόματη απενεργοποίηση / 
ενεργοποίηση hypervisors NAI 

  

 

3.2.3. Κοστολόγηση Εξοπλισμού  

 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική κοστολόγηση του προτεινόμενου εξοπλισμού όπως 

αυτός περιγράφεται στις ενότητες που προηγήθηκαν.  

 

Α/Α 
Είδος Εξοπλισμού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
* 

Συνολικό 
Κόστος 

Α Κύριος Εξοπλισμός Υποδομής Φιλοξενίας Συστήματος  

1 Εξυπηρετητές (Servers) Τεμάχια  2 3.200,00 6.400,00 

2 Router (& Modem) Τεμάχια 1 380,00 380,00 

Β Λοιπός Εξοπλισμός Πληροφορικής  

3 Personal Computers Τεμάχια 7 650,00 4.550,00 

4 Tablets Τεμάχια 7 530,00 3.710,00 
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5 LCD Projectors Τεμάχια 2 400,00 800,00 

6 Πολυμηχανήματα Τεμάχια 2 420,00 840,00 

7 Color Printers Τεμάχια 2 280,00 560,00 

8 Smart Phones Τεμάχια 3 350,00 1.050,00 

Γ Λοιπός Υποστηρικτικός Εξοπλισμός έργου ΑΙΓΙΣ 

9 Κιβώτια Μεταφοράς Τεμάχια 3 120,00 360,00 

10 Βραστήρες Νερού Τεμάχια 3 40,00 120,00 

11 Flip Charts Τεμάχια 3 70,00 210,00 

12 Κιβώτιο Εργαλείων Τεμάχια 1 150,00 150,00 

13 Ηλεκτρικό Κατσαβίδι / Δράπανο Τεμάχια 1 140,00 140,00 

14 Μαγνητικοί Ασπροπίνακες Τεμάχια 2 100,00 200,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ6 

(για τον οποίο ζητήθηκαν 
προδιαγραφές)  

      19.470,00 

Δ Πρόσθετος απαιτούμενος Εξοπλισμός Υποδομής Φιλοξενίας Συστήματος  

15 
Συσκευή Λήψης Αντιγράφων 
Ασφαλείας (Back Up Device) 

Τεμάχια 1 3.500,00 3.500,00 

16 Τείχος Προστασίας (Firewall)  Τεμάχια 1 3.200,00 3.200,00 

17 Διακλαδωτής (Ethernet Switch)  Τεμάχια 1 1.000,00 1.000,00 

18 
Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής 
Ενέργειας (UPS)  

Τεμάχια 1 3.000,00 3.000,00 

19 Καμπίνα Εξοπλισμού (Rack) Τεμάχια 1 2.000,00 2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

      12.700,00 

 * Τιμές χωρίς ΦΠΑ (ενδεικτικές μετά από έρευνα αγοράς) 
 

Πίνακας 3.10. Κοστολόγηση Εξοπλισμού ΑΙΓΙΣ  
 

 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός της κατηγορίας Α αφορά στην υποδομή φιλοξενίας του νέου 

πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, και το αναφερόμενο κόστος προμήθειας δεν θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στην περίπτωση που οι φορείς του έργου ΑΙΓΙΣ επιλέξουν να φιλοξενήσουν το νέο σύστημα σε 

πάροχο υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό της κατηγορίας Δ). 

 

 

                                           
6 Μέγιστο όριο προυπολογισμού 20.000, 00 
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Κεφάλαιο 4. Προδιαγραφές για την Ασφάλεια των 

Δεδομένων  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια 

των διαδικτυακών εφαρμογών (Web applications), στο πλαίσιο μιας σχετικής 

θεματολογίας και ορολογίας. Ακόμη, παρουσιάζεται ένα σύνολο δοκιμασμένων 

αρχών ασφάλειας, οι οποίες βασίζονται σε συστάσεις διεθνών οργανισμών και 

εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού ιστού. Τεκμηριώνεται, επίσης, η αναγκαιότητα 

υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας, ώστε να 

αντιμετωπίζονται σε όλα τα επίπεδα αρχιτεκτονικής μιας διαδικτυακής εφαρμογής, 

όπως το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΥΛΑ, και να επιτυγχάνεται 

αποτελεσματικότερα ο στόχος της προστασίας της. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζει και ορίζει τις συνηθέστερες κατηγορίες διαμόρφωσης εξυπηρετητή, 

ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και τις κατηγορίες ευπαθειών μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής. Προτείνεται όλες οι πρακτικές και τεχνολογίες ασφάλειας 

που παρουσιάζονται στο παρόν όπως εφαρμοστούν πλήρως κατά την υλοποίηση του 

νέου πληφοφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ (όπου αυτό είναι δυνατόν). 

 

4.1. Εισαγωγή 

Η αναφορά σε ζητήματα ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών, φέρνει στο μυαλό 

μας εικόνες επιτιθέμενων σε ιστότοπους, οι οποίοι «αρπάζουν» στοιχεία πιστωτικών 

καρτών ή εκτελούν επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service). Ωστόσο, 

αυτό είναι μόνο ένα μέρος του συνολικότερου προβλήματος, το οποίο καλούμαστε 

να αντιμετωπίσουμε όταν επιθυμούμε να προστατεύσουμε μια διαδικτυακή 

εφαρμογή. Η ασφάλεια πληροφοριών είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά μια 

απλή εφαρμογή τεχνολογιών και μηχανισμών προστασίας. 

 

Ο μηχανισμός του τείχους προστασίας (firewall), για παράδειγμα, προσφέρει 

προστασία περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θύρες (ports), αλλά δεν 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ασφάλειας. Ομοίως, η χρήση 

της τεχνολογίας Secure Sockets Layer (SSL) είναι εξαιρετική για την 

κρυπτογραφημένη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων μέσω του ανασφαλούς 

Διαδικτύου, αλλά δε μας προστατεύει εκτελώντας και επικύρωση αυτών των 

δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφάλειας μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής σε διαδικασίες όπως: 

 

Διαδικασία Περιγραφή 
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Εμπιστευτικότητα Είναι η διαδικασία διασφάλισης της ανάγνωσης των δεδομένων μόνον από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται συχνά για να 
επιβάλλει προστασία της εμπιστευτικότητας. 

Ακεραιότητα Είναι η διαδικασία διασφάλισης της τροποποίησης ή διαγραφής των 
δεδομένων μόνον από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η αναγνώριση της 
προσβολής της ακεραιότητας των δεδομένων, συνήθως παρέχεται με τη 
χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού. 

Διαθεσιμότητα Σημαίνει ότι οι πόροι (π.χ. υπολογιστικοί, αποθηκευτικοί, δικτυακοί) 
παραμένουν διαθέσιμοι όποτε τους χρειάζονται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. 

Αυθεντικοποίηση Είναι η διαδικασία της επιβεβαίωσης της ταυτότητας των πελατών. Πελάτες 
μπορεί να είναι οι τελικοί χρήστες, άλλες υπηρεσίες, διαδικασίες, ή 
υπολογιστές 

Εξουσιοδότηση Είναι η διαδικασία που διέπει τα μέσα και τις λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης 
σε πόρους από αυθεντικοποιημένους πελάτες. Οι πόροι περιλαμβάνουν αρχεία, 
βάσεις δεδομένων, πίνακες, κ.ά., σε συνδυασμό με πόρους σε επίπεδο 
συστήματος, όπως κλειδιά μητρώου (registry keys) και δεδομένα ρυθμίσεων 
(configuration data). 

Αδυναμία 
Αποποίησης 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης και καταγραφής μπορεί να είναι το 
κλειδί για μια υπηρεσία αδυναμίας αποποίησης. Μια υπηρεσία αδυναμίας 
αποποίησης εγγυάται ότι ο πελάτης δεν μπορεί να αποποιηθεί (αρνηθεί) την 
ευθύνη για την εκτέλεση μιας ενέργειας από μέρους του (π.χ. μιας 
ηλεκτρονικής συναλλαγής). 

Πίνακας 4.1. Απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφάλειας μιας διαδικτυακής εφαρμογής  

 

4.2. Παράγοντες Ασφάλειας 

Για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής, προτείνεται η υιοθέτηση 

μιας ολιστικής προσέγγισης ασφάλειας, σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή 

αρχών, κανόνων και πρακτικών ασφάλειας σε τρία επίπεδα: 

 

 Επίπεδο δικτύου. 

 Επίπεδο υπολογιστικού συστήματος. 

 Επίπεδο εφαρμογής. 
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Σχήμα 4.1. Ολιστική προσέγγιση ασφάλειας 

 

Η ασφαλής ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής βασίζεται στην 

ύπαρξη μιας ασφαλούς υποδομής δικτύου. Η υποδομή δικτύου περιλαμβάνει ενεργά 

συστατικά, όπως δρομολογητές (routers), τείχη προστασίας (firewalls), μεταγωγείς 

(switches). Μια ασφαλής δικτυακή υποδομή θα πρέπει να εγγυάται προστασία σε 

επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. του TCP/IP), αλλά ταυτόχρονα να 

αποτελεί και το πεδίο εφαρμογής ικανών μέτρων προστασίας, καθώς προσφέρει το 

απαραίτητο περιβάλλον στο οποίο θα τοποθετηθεί ένα υπολογιστικό σύστημα στο 

οποίο θα εκτελεστεί μια διαδικτυακή εφαρμογή. 

 

Για την προστασία ενός υπολογιστικού συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές τεχνικές και αντίμετρα, ανάλογα με το ρόλο και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. Τέτοιοι ρόλοι είναι ο εξυπηρετητής ιστού (web server), ο εξυπηρετητής 

εφαρμογών (application server) και ο εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων (database 

server). 

 

Σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά σε όλους τους τύπους 

εξυπηρετητών, είναι τα παρακάτω: 

 

Αναβαθμίσεις και 
ανανεώσεις 
λογισμικού 

Πολλές ευπάθειες αντιμετωπίζονται με την αναβάθμιση του λογισμικού 
το οποίο έχουμε εγκαταστήσει στον εξυπηρετητή μας. Το πρώτο και 
ευκολότερο βήμα για την προστασία ενός εξυπηρετητή είναι η πιστή 
εφαρμογή μιας διαδικασίας εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του 
λογισμικού που χρησιμοποιείται. 

Υπηρεσίες Το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών καθορίζεται από το ρόλο του 
εξυπηρετητή και τις εφαρμογές που φιλοξενεί. Με την απενεργοποίηση 
περιττών και σπάνια χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, μειώνεται η 
«επιφάνεια επίθεσης». 
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Δικτυακές Συνδέσεις Για τη μείωση της «επιφάνειας επίθεσης» είναι απαραίτητη η 
απενεργοποίηση όλων των περιττών ή αχρησιμοποίητων συνδέσεων 
δικτύου. 

Λογαριασμοί Χρηστών Ο αριθμός των λογαριασμών που έχουν πρόσβαση σε ένα εξυπηρετητή 
θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο επίπεδο. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές λογαριασμού, όπως πολιτική ορθής 
χρήσης, ισχυρού συνθηματικού κλπ. 

Αρχεία και Κατάλογοι Η πρόσβαση στα αρχεία και τους καταλόγους θα πρέπει να περιορίζεται 
στη βάση καθορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης που επιβάλλονται από 
το σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση 
μόνο στους απαραίτητους λογαριασμούς υπηρεσιών και χρηστών, 
σύμφωνα με την Αρχή του Ελάχιστου Προνομίου. 

Διαμοιρασμοί Όλοι οι κατάλογοι οι οποίοι διαμοιράζονται, ενώ δεν είναι απαραίτητοι, 

θα πρέπει να αφαιρεθούν από το σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή. 

Θύρες Υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται σε έναν εξυπηρετητή, χρησιμοποιούν 
συγκεκριμένες θύρες για να δέχονται τα εισερχόμενα αιτήματα. Οι 
ανοιχτές θύρες σε ένα διακομιστή, πρέπει να είναι γνωστές και να 
ελέγχονται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι δεν είναι ενεργές και 
διαθέσιμες για επικοινωνία υπηρεσίες που δεν παρέχουν ικανό επίπεδο 
ασφαλούς λειτουργίας. 

Έλεγχος και Καταγραφή Η Ελεγκτική (auditing) είναι μια σημαντική βοήθεια για τον εντοπισμό 
εισβολών ή ακόμη και επιθέσεων σε εξέλιξη. Η Καταγραφή (logging) 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη συλλογή στοιχείων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο μιας ανάλυσης 
εγκληματολογικών ευρημάτων (forensics) με σκοπό την διαλεύκανση 
του τρόπου επιτυχούς πραγματοποίησης μιας εισβολής και των 
συνεπειών που προκάλεσε στον εξυπηρετητή. 

Πίνακας 4.2. Σημεία εξέτασης για την ασφάλεια εξυπηρετητών. 

 

Η ασφάλεια μιας διαδικτυακής εφαρμογής και η διαδικασία μελέτης και ανάλυσής 

της συνεπικουρείται από μια καλή ταξινόμηση των ευπαθειών που είναι πιθανό να 

εντοπισθούν. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά ομάδες 

ευπαθειών με κοινά μέτρα προστασίας. Για να μετρηθεί η αντοχή των μηχανισμών 

ασφάλειας μιας διαδικτυακής εφαρμογής θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε 

τις κατηγορίες κατάταξης των ευπαθειών της εφαρμογής, ώστε να δημιουργήσουμε 

το προφίλ ασφάλειας της εφαρμογής και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό 

το προφίλ για να καθορίσουμε την αντοχή της σε ενδεχόμενες επιθέσεις. 

 

Ορισμένες κατηγορίες ευπαθειών μιας διαδικτυακής εφαρμογής εμπίπτουν στις 

κατηγορίες παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Επικύρωση Δεδομένων 

Εισόδου 

Η επικύρωση των δεδομένων εισόδου αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο η εφαρμογή μας φιλτράρει και είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει 
δεδομένα εισόδου, πριν χρησιμοποιηθούν σε επόμενες λειτουργίες. 

Αυθεντικοποίηση Αυθεντικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μια οντότητα 
αποδεικνύει την ταυτότητά της, συνήθως μέσω διαπιστευτηρίων 
(credentials), όπως όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό 
(password). 
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Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση είναι το η διαδικασία αντιπαραβολής των 
χορηγημένων δικαιωμάτων πρόσβασης έναντι συγκεκριμένου 
αιτήματος πρόσβασης σε αντικείμενα της εφαρμογής. 

Διαχείριση Αρχείων 
Ρυθμίσεων 

Αφορά στη διαφύλαξη των ιδιοτήτων ασφάλειας των αρχείων 
ρυθμίσεων (configuration files) της εφαρμογής (π.χ. ρυθμίσεις 
σύνδεσης με τη βάση δεδομένων κ.ά.) 

Ευαίσθητα Δεδομένα Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή χειρίζεται τα 
ευαίσθητα δεδομένα κατά την επεξεργασία, αποθήκευση και μετάδοσή 
τους. 

Διαχείριση Συνόδου Μια σύνοδος (session) αναφέρεται σε μια αλληλουχία σχετικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρήστη και εφαρμογής. Η διαχείριση της 
συνόδου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή χειρίζεται 
και προστατεύει αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 

Κρυπτογραφία Η αξιοποίηση κρυπτογραφικών τεχνικών από την εφαρμογή για την 
προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων. 

Διαχείριση Παραμέτρων Η διαχείριση παραμέτρων αφορά τόσο τον τρόπο διασφάλισης από την 
εφαρμογή της προστασίας των τιμών των παραμέτρων από πιθανές 
αλλοιώσεις, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τις χειρίζεται. 

Διαχείριση Εξαιρέσεων Όταν μια κλήση μεθόδου αποτύχει, πρέπει η εφαρμογή να παρέχει 
προστασία των πληροφοριών εξαίρεσης που επιστρέφονται. 

Πίνακας 4.3. ατηγορίες ευπαθειών διαδικτυακής εφαρμογής 

 

Αρκετές από τις γενικές αρχές ασφαλούς προγραμματισμού αποτελούν τη βάση για 

την προσέγγιση ασφάλειας που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 

 

4.3. Παράγοντες Επιθέσεων 

4.3.1. Μεθοδολογία επίθεσης 

Η κατανόηση μιας τυπικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από τους 

επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης σε μια διαδικτυακή εφαρμογή, μας 

δίνει αρκετά από τα απαραίτητα εφόδια γνώσης, ώστε να λάβουμε κατάλληλα μέτρα 

προστασίας (είτε αμυντικού είτε ακόμη και επιθετικού χαρακτήρα). Τα βασικά στάδια 

μιας τυπικής μεθοδολογίας επίθεσης σε μια διαδικτυακή εφαρμογή απεικονίζονται 

στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

Σχήμα 4.2. Μεθοδολογία επίθεσης 
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Στο στάδιο της συλλογής στοιχείων, ο επιτιθέμενος συλλέγει πληροφορίες για τον 

επικείμενο στόχο του, προσπαθώντας να εξακριβώσει τα χαρακτηριστικά του. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν υποστηριζόμενες υπηρεσίες και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, σε συνδυασμό με τις γνωστές αδυναμίες τους και τα 

πιθανά σημεία διείσδυσης. Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από μια τέτοια έρευνα προκειμένου να τις αξιολογήσει και να 

προγραμματίσει το επόμενο στάδιο της επίθεσής του. 

 

Έχοντας εντοπίσει και αναλύσει ένα πιθανό στόχο, το επόμενο βήμα είναι να 

εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του και να διεισδύσει σε αυτόν. Εάν η δικτυακή 

υποδομή και το υπολογιστικό σύστημα είναι καλά προστατευμένα, τότε η 

διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί το συνηθέστερο σημείο για την εξαπόλυση της 

επίθεσης. Ο ευκολότερος τρόπος διείσδυσης του επιτιθέμενου στην εφαρμογή είναι 

από την ίδια είσοδο την οποία χρησιμοποιούν και οι νόμιμοι χρήστες. Για 

παράδειγμα, μέσω της σελίδας σύνδεσης (Sign In) στην εφαρμογή. 

 

Εφόσον ο επιτιθέμενος καταφέρει να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή, 

παρακάμπτοντας τους περιορισμούς και αποκτώντας πρόσβαση στο υπολογιστικό 

σύστημα (π.χ. με ψεκασμό κώδικα), θα προσπαθήσει αμέσως μετά να κλιμακώσει τα 

προνόμια πρόσβασής του. Συγκεκριμένα, θα αναζητήσει την απόκτηση 

διαχειριστικών προνομίων, δηλαδή προνομίων πρόσβασης που παρέχονται σε 

λογαριασμούς που είναι μέλη της ομάδας διαχειριστών του συγκεκριμένου 

υπολογιστικού συστήματος (εξυπηρετητή). Εναλλακτικά, θα αναζητήσει την 

απόκτηση προνομίων από λογαριασμούς υψηλού επιπέδου που προσφέρουν 

αντίστοιχα προνόμια. 

 

Στη συνέχεια, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα, ο εισβολέας λαμβάνει 

μέτρα για να καταστήσει τις μελλοντικές του προσπάθειες διείσδυσης ευκολότερες, 

καθώς επίσης και να καλύψει τα ίχνη της τρέχουσας διείσδυσής του. Κοινές 

προσεγγίσεις για την επίτευξη ευκολότερης μελλοντικής πρόσβασης περιλαμβάνουν 

τη κρυφή εγκατάσταση προγραμμάτων πίσω πόρτας (backdoor). Η κάλυψη των 

ιχνών του εισβολέα τυπικά περιλαμβάνει την εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής 

και τη διαγραφή των εργαλείων λογισμικού που εγκατέστησε προσωρινά. Εφόσον, 

λοιπόν, τα αρχεία καταγραφής ελέγχου είναι ο πρωταρχικός στόχος για τον 

εισβολέα, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται και να αναλύονται σε τακτική βάση. 

 

Αν ο επιτιθέμενος δεν καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση, είναι πιθανό να θελήσει 

να εφαρμόσει μια επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ώστε να αποτρέψει άλλους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες από τη χρήση της εφαρμογής. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

επίθεσης, είναι η επίθεση πλημμύρας (SYN flood attack), όπου ο επιτιθέμενος 

αποστέλλει πολύ μεγάλο όγκο αιτήσεων TCP με ενεργοποιημένο το flag SYN, 

προκειμένου να προκαλέσει την εξάντληση της λίστας αναμονής σύνδεσης στον 

εξυπηρετητή και να αποτρέψει έτσι τους εξουσιοδοτημένους χρήστες από τη 

δημιουργία νέων συνδέσεων με τον εξυπηρετητή 
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4.3.2. Απειλές 

 

Τα είδη απειλών για μια διαδικτυακή εφαρμογή μπορούν να ταξινομηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

Πλαστογράφηση Πλαστογράφηση: Είναι η προσπάθεια του επιτιθέμενου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε ένα σύστημα χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη ταυτότητα 
χρήστη. Για παράδειγμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
κλεμμένων διαπιστευτηρίων ή με μια ψεύτικη διεύθυνση ΙΡ (IP 
spoofing). 

Αλλοίωση Αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των δεδομένων της 
εφαρμογής. Για παράδειγμα τροποποίηση μεταδιδόμενων δεδομένων 
μεταξύ δύο εξυπηρετητών. 

Αποποίηση Σχετίζεται με τη δυνατότητα των χρηστών να αρνούνται ότι έπραξαν 
συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. ηλεκτρονικές συναλλαγές). Χωρίς επαρκή 
έλεγχο και καταγραφή οι επιθέσεις αποποίησης είναι δύσκολο να 
αποδειχθούν. 

Δημοσιοποίηση 
πληροφοριών 

Είναι η ανεπιθύμητη έκθεση ευαίσθητων δεδομένων. Τέτοια δεδομένα 
μπορεί να βρίσκονται αποθηκευμένα σε κρυφά πεδία φόρμας 
συμπλήρωσης στοιχείων σε σχόλια ενσωματωμένα στον κώδικα 
ιστοσελίδων τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σύνδεσης στη βάση 

δεδομένων ή λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση εξαιρέσεων και 
μπορεί να οδηγήσουν σε αποκάλυψη κρίσιμων λεπτομερειών για την 
εσωτερική δομή της εφαρμογής. Οποιαδήποτε από αυτές τις 
πληροφορίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τον εισβολέα. 

Άρνηση παροχής 
εξυπηρέτησης 

Αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα ή μια εφαρμογή δεν 
είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της. Για παράδειγμα 
μια επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
«βομβαρδισμό» ενός εξυπηρετητή με αιτήματα τα οποία καταναλώνουν 
όλους τους διαθέσιμους πόρους του. 

Κλιμάκωση δικαιωμάτων Επιχειρείται όταν ένας χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα 
χρησιμοποιεί την ταυτότητα ενός προνομιούχου χρήστη για να 
αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μια εφαρμογή. Για 
παράδειγμα ένας εισβολέας με περιορισμένα δικαιώματα μπορεί να 
αναβαθμίσει το επίπεδο πρόσβασής του ή το επίπεδο των προνομίων του 
και να αναλάβει τον έλεγχο μιας εξαιρετικά κρίσιμης διεργασίας 

Πίνακας 4.4. Κατηγορίες απειλών  

 

Τυπικές μέθοδοι αντιμετώπισης των παραπάνω απειλών, αλλά και κατάλληλα 

αντίμετρα, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

ΑΠΕΙΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΡΟ 

Πλαστογράφηση Χρήση ισχυρών μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας. 

Αποφυγή αποθήκευσης μυστικών (για παράδειγμα, διαπιστευτηρίων) 
μέσα σε απλό κείμενο. 

Αποφυγή μετάδοσης διαπιστευτηρίων σύνδεσης σε μορφή απλού 
κειμένου μέσω απροστάτευτης δικτυακής σύνδεσης. 
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Αλλοίωση Αξιοποίηση μηχανισμών συναρτήσεων 
κατακερματισμού. Χρήση ψηφιακών υπογραφών. 

Χρήση ισχυρών μηχανισμών αυθεντικοποίησης. 

Χρήση πρωτοκόλλων που παρέχουν προστασία της ακεραιότητας του 
κάθε μεταδιδόμενου μηνύματος. 

Αποποίηση Τήρηση και προστασία αρχείων καταγραφής. 

Χρήση ψηφιακών υπογραφών. 

Δημοσιοποίηση 
πληροφοριών 

Χρήση ισχυρών μηχανισμών αυθεντικοποίησης.  

Χρήση ανθεκτικής κρυπτογράφησης. 

Χρήση πρωτοκόλλων που παρέχουν προστασία της εμπιστευτικότητας 
των μεταδιδόμενων μηνυμάτων. 

Αποφυγή αποθήκευσης μυστικών μέσα σε απλό κείμενο. 

Άρνηση εξυπηρέτησης Παρακολούθηση, διαχείριση και ρύθμιση της χρήσης των πόρων του 

υπολογιστικού συστήματος. 

Επικύρωση και φιλτράρισμα των δεδομένων εισόδου. 

Κλιμάκωση προνομίων Εφαρμογή της Αρχής του Ελάχιστου Προνομίου. 

Χρήση επαρκών λογαριασμών για την εκτέλεση των διεργασιών και την 
πρόσβαση στους πόρους. 

Πίνακας 4.5. Μέθοδοι αντιμετώπισης απειλών και αντίμετρα. 

 

Μία τεχνική αντιμετώπισης των απειλών είναι η αντιστοίχισή τους με τις ευπάθειες 

με τις οποίες λογικά σχετίζονται, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε 

απειλές οι οποίες θεωρούνται κρισιμότερες ανά περίπτωση. Στον παρακάτω Πίνακα, 

επιχειρείται ένας τέτοιος συσχετισμός μεταξύ ευπαθειών και απειλών: 

 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΑΠΕΙΛΗ 

Επικύρωση δεδομένων 
εισόδου 

Υπερχείλιση ενταμιευτήρα. Ενδεχόμενο επίθεσης XSS. 

Ψεκασμός SQL εντολών 

Αυθεντικοποίηση Ενδεχόμενο επίθεσης ωμής βίας (brute force) Ενδεχόμενο επίθεσης 
λεξικού (dictionary) 

Επανάληψη ψηφιακού μπισκότου (cookie replay). Αλλοίωση 
δεδομένων. 

Εξουσιοδότηση Κλιμάκωση προνομίων. 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών.  

Αλλοίωση δεδομένων. 

Διαχείριση αρχείων 
ρυθμίσεων 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εργαλεία διαχειριστικού ελέγχου. 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμών με υψηλά προνόμια. 

Ευαίσθητα δεδομένα Πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα.  

Παρακολούθηση δικτυακής κίνησης. 
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Αλλοίωση δεδομένων. 

Διαχείριση Συνόδου Υφαρπαγή συνόδου. 

Επανάληψη συνόδου. 

Ενδεχόμενο επίθεσης του ενδιάμεσου (ΜΙΤΜ). 

Κρυπτογραφία Αδύναμοι μηχανισμοί κρυπτογραφίας.  

Κακή διαχείριση κλειδιών. 

Παραγωγή αδύναμων κλειδιών 

Διαχείριση παραμέτρων Διαχείριση αλφαριθμητικών ερωτημάτων SQL. 

Διαχείριση δεδομένων εισόδου σε φόρμες εισαγωγής στοιχείων.  

Διαχείριση ψηφιακών μπισκότων (cookies) και κεφαλίδων HTTP. 

Διαχείριση εξαιρέσεων Δημοσιοποίηση πληροφοριών. 

Αποποίηση. 

Έλεγχος και Καταγραφή Αποποίηση. 

Κάλυψη ιχνών επίθεσης. 

Πίνακας 4.6. Συσχετισμός ευπαθειών και απειλών 

 

 

4.4. Ασφαλής Σχεδιασμός Διαδικτυακών Εφαρμογών 

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδικτυακής εφαρμογής πρέπει να ακολουθείται μια 

συστηματική προσέγγιση έχοντας κατά νου τους κρισιμότερους τομείς, στους 

οποίους η εφαρμογή μπορεί να είναι ευάλωτη σε επιθέσεις. Για παράδειγμα, 

ζητήματα επικύρωσης δεδομένων εισόδου, αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης, 

χρήση κρυπτογραφίας και προστασίας ευαίσθητων δεδομένων κ.ά. 

 

Η διαδικασία ασφαλούς ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών παρουσιάζει 

σημαντικές προκλήσεις για τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές. Για 

παράδειγμα, το ότι το πρωτόκολλο HTTP λειτουργεί χωρίς επίβλεψη της κατάστασης 

σύνδεσης (stateless), σημαίνει ότι ο εντοπισμός της κατάστασης κάθε χρήστη ανά 

σύνοδο  είναι ευθύνη  της εφαρμογής.  Για  να συμβεί  αυτό,  η   εφαρμογή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει το χρήστη, χρησιμοποιώντας κάποια μορφή 

ελέγχου ταυτότητας. Δεδομένου ότι συνήθως οι επόμενες αποφάσεις 

εξουσιοδότησης λαμβάνονται με βάση την ταυτότητα του χρήστη, είναι σημαντικό η 

διαδικασία αυθεντικοποίησης να είναι προστατευμένη και ο μηχανισμός χειρισμού 

της συνόδου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση εξουσιοδοτημένων 

χρηστών να είναι εξίσου καλά προστατευμένος. 

 

Ο σχεδιασμός ασφαλών μηχανισμών αυθεντικοποίησης και διαχείρισης συνόδου 
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είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές και οι 

προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών. Άλλες προκλήσεις σχετίζονται με τη 

μετάδοση δεδομένων μέσω ανασφαλών δικτύων. Ακόμη, η πρόληψη αλλοίωσης των 

παραμέτρων και η αποκάλυψη των ευαίσθητων δεδομένων αποτελούν κορυφαία 

ζητήματα ασφάλειας. 

 

Στην παρακάτω Εικόνα εμφανίζεται μια τυπική αρχιτεκτονική μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής, συσχετιζόμενη με επιμέρους ζητήματα που πρέπει να απασχολούν τον 

σχεδιαστή και τον προγραμματιστή με σκοπό την ασφαλή ανάπτυξή της. 
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Σχήμα 4.3. Επιμέρους ζητήματα ασφάλειας διαδικτυακής εφαρμογής 
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Κατά τη φάση του σχεδιασμού μιας διαδικτυακής εφαρμογής, θα πρέπει να εξεταστεί 

η πολιτική, καθώς και οι διαδικασίες ασφάλειας του οργανισμού, σε σχέση με την 

υπολογιστική και δικτυακή υποδομή στη βάση της οποίας πρόκειται να αναπτυχθεί 

η εφαρμογή. Τις περισσότερες φορές, ο σχεδιασμός της εφαρμογής απαιτεί μια 

ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ασφάλειας και των λειτουργικών ή άλλων 

απαιτήσεων. Η έγκαιρη αναγνώριση των περιορισμών κατά τη φάση του 

σχεδιασμού, μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. 

 

Η πολιτική ασφάλειας καθορίζει το πλαίσιο των επιτρεπτών λειτουργιών της 

εφαρμογής. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούμε εντός του πλαισίου που 

καθορίζεται από την πολιτική ασφαλείας κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής, 

προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη μετέπειτα διαδικασία ανάπτυξης 

της εφαρμογής. Ακόμη, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε κατανοήσει τη δομή 

του δικτύου που παρέχεται από το περιβάλλον που θα φιλοξενήσει την εφαρμογή, 

καθώς και τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας σε ό,τι αφορά τους κανόνες 

φιλτραρίσματος, τους περιορισμούς χρήσης θυρών, τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, κ.ά. 

 

Απαιτείται να αντιληφθούμε πως τα τείχη προστασίας και οι πολιτικές ελέγχου τους 

είναι πιθανό να επηρεάσουν την ανάπτυξη της εφαρμογής μας. Για παράδειγμα, 

μπορεί να υπάρχουν τείχη προστασίας για διαχωρισμό του εσωτερικού εταιρικού 

δικτύου από το Διαδίκτυο. Ακόμη, μπορεί να υπάρχουν επιπλέον τείχη προστασίας 

μεταξύ του εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών. Ο 

κάθε επιμέρους σχηματισμός μπορεί να επηρεάσει τις ρυθμίσεις των θυρών 

επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, τις επιλογές μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας για 

τον εξυπηρετητή ιστού, τον εξυπηρετητή εφαρμογών, αλλά και τον εξυπηρετητή 

βάσεων δεδομένων. 

 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, πρέπει να προσδιορίζονται τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, οι θύρες και οι υπηρεσίες που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόρους 

του εσωτερικού δικτύου μέσω των εξυπηρετητών ιστού του περιμετρικού δικτύου. 

Πρέπει να καταγράφονται τυχόν παραδοχές που έγιναν σχετικά με την ασφάλεια του 

δικτύου ή της εφαρμογής, καθώς επίσης και ποιο συστατικό λογισμικού ή 

μηχανισμός ασφάλειας θα είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της εναπομένουσας 

επικινδυνότητας. Μια τέτοια προσέγγιση αποτρέπει την παράλειψη μηχανισμών 

ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ 

διαφορετικών ειδικοτήτων και ομάδων στελεχών κατά την ανάπτυξη της 

διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

4.4.1. Επικύρωση δεδομένων εισόδου 

Η σωστή επικύρωση των δεδομένων εισόδου είναι ένα από τα ισχυρότερα μέτρα 

άμυνας κατά των επιθέσεων σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Ο προγραμματιστής μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής επιφορτίζεται με την ευθύνη της δημιουργίας της πρώτης 
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γραμμής άμυνας, όπου με τη χρήση κατάλληλων αντιμέτρων πρέπει να βοηθήσει 

στην πρόληψη επιθέσεων XSS, ψεκασμού εντολών SQL, υπερχείλισης ενταμιευτήρα 

κ.ά. Για το σκοπό αυτό: 

 Υποθέτουμε ότι όλες οι είσοδοι προέρχονται από μη αξιόπιστη πηγή. 

 Χρησιμοποιούμε έναν εξυπηρετητή αυθεντικοποίησης. 

 Φιλτράρουμε, περιορίζουμε και απορρίπτουμε όλες τις εισόδους. 

 

4.4.2. Αυθεντικοποίηση 

Τρεις πτυχές που πρέπει να εξετάζονται, είναι οι εξής: 

 

 Εντοπισμός των σημείων της εφαρμογής όπου απαιτείται έλεγχος ταυτότητας. 

Αυτό, συνήθως, συμβαίνει σε σημεία όπου χρειάζεται να ξεπεραστεί ένα όριο 

εμπιστοσύνης. 

 Επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη που εκτελεί μια κλήση. Αυτό, συνήθως, 

γίνεται με χρήση ζεύγους ονόματος χρήση (username) και συνθηματικού 

(password). 

 Προσδιορισμός της ταυτότητας του χρήστη σε επόμενες κλήσεις. Αυτό απαιτεί 

κάποια μορφή χρήσης token για παρουσίαση της ελεγμένης ταυτότητας. 

 

Οι πρακτικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 

αυθεντικοποίησης είναι: 

 

 Διαχωρισμός δημόσιων και περιορισμένων (ιδιωτικών) ζωνών χρήσης της 

εφαρμογής. 

 Χρήση πολιτικών αποκλεισμού για τους λογαριασμούς των τελικών χρηστών. 

 Υποστήριξη περιόδου λήξης του κάθε συνθηματικού. 

 Δυνατότητα άμεσης απενεργοποίησης λογαριασμών. 

 Να μην αποθηκεύονται συνθηματικά σε αποθηκευτικό χώρο του τελικού 

χρήστη. 

 Να απαιτείται η χρήση ισχυρών συνθηματικών. 

 Να μη μεταδίδονται απροστάτευτα συνθηματικά μέσω του δικτύου. 

 Να προστατεύονται τα ψηφιακά μπισκότα (cookies) ταυτότητας. 

 

4.4.3. Εξουσιοδότηση 

Η εξουσιοδότηση καθορίζει τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει μια οντότητα, η 

οποία έχει επαληθεύσει την ταυτότητά της. Μια λανθασμένη εξουσιοδότηση μπορεί 

να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών και σε αλλοίωση δεδομένων. Οι 

συνηθέστερες πρακτικές που ακολουθούνται για ζητήματα εξουσιοδότησης είναι: 

 Χρήση πολλαπλών ελέγχων εξουσιοδότησης. 

 Περιορισμός των δικαιωμάτων του χρήστη. 

 Χρήση επιπέδων εξουσιοδότησης. 
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4.4.4. Διαχείριση ρυθμίσεων 

Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων και των 

παραμέτρων της εφαρμογής μας. Οι περισσότερες εφαρμογές παρέχουν 

δυνατότητες σε χρήστες και διαχειριστές για να ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας 

της εφαρμογής και να διαχειρίζονται τα χαρακτηριστικά της, όπως το περιεχόμενο 

μιας ιστοσελίδας, τους λογαριασμούς και το προφίλ του κάθε χρήστη, ρυθμίσεις 

σύνδεσης με τη βάση δεδομένων κλπ. Οι συνέπειες της παραβίασης της ασφάλειας 

λόγω της εκμετάλλευσης λανθασμένων ή αντικρουόμενων ρυθμίσεων μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα σοβαρές για ολόκληρη την εφαρμογή. 

 

Οι συνηθέστερες πρακτικές που ακολουθούνται για ζητήματα διαχείρισης των 

ρυθμίσεων είναι: 

 Διασφάλιση της ελεγχόμενης πρόσβασης στις διεπαφές διαχείρισης. 

 Προστασία του χώρου όπου αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις. 

 Ανάπτυξη διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης για κάθε ρόλο / χρήστη. 

 Χρήση λογαριασμών με ελάχιστα δικαιώματα για κάθε ξεχωριστή υπηρεσία. 

 

4.4.5. Προστασία ευαίσθητων δεδομένων 

Οι εφαρμογές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα χρηστών, 

όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις, ιατρικά αρχεία, κ.λπ., θα πρέπει 

να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της 

ακεραιότητας των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς 

τα ευαίσθητα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή, όπως τα 

συνθηματικά και οι ρυθμίσεις σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων θα πρέπει να αφορά τη λήψη 

μέτρων τόσο για τα δεδομένα που επεξεργάζονται, όσο και για αυτά που 

αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του δικτύου. 

 

Πρακτικές που ακολουθούνται για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων είναι, 

συνήθως, οι παρακάτω: 

 Αποθήκευση μόνο των ευαίσθητων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την 

εκάστοτε λειτουργία της εφαρμογής. 

 Αποφυγή αποθήκευσης ευαίσθητων δεδομένων μέσα στον κώδικα της 

εφαρμογής. 

 Κρυπτογραφημένη αποθήκευση των ρυθμίσεων σύνδεσης σε συστήματα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων, συνθηματικών, κλειδιών κρυπτογράφησης κλπ. 

 Εκτεταμένη χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών. 

 

4.4.6. Διαχείριση συνόδου 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές αναπτύσσονται με βάση το πρωτόκολλο HTTP, το οποίο, 

όπως αναφέρθηκε, λειτουργεί χωρίς επίβλεψη της κατάστασης σύνδεσης του 

χρήστη, έτσι ώστε η διαχείριση μιας συνόδου να είναι ευθύνη της ίδιας της 
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εφαρμογής. Επιπλέον, η ασφάλεια συνόδου είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική 

ασφάλεια μιας διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

Οι  ακόλουθες  πρακτικές βελτιώνουν την ασφάλεια της διαχείρισης συνόδου μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής: 

 Εφαρμογή πρωτοκόλλου SSL για την προστασία των μεταδιδόμενων 

δεδομένων. 

 Κρυπτογράφηση των ψηφιακών μπισκότων αυθεντικοποίησης. 

 Περιορισμός χρόνου ζωής μιας ενεργής συνόδου. 

 Προστασία από το ενδεχόμενο υφαρπαγής κατάστασης μιας συνόδου από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

 

4.4.7. Χρήση κρυπτογραφίας 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές συχνά χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές μεθόδους για να 

προστατεύσουν τα δεδομένα κατά την αποθήκευση ή τη μετάδοσή τους. Οι 

ακόλουθες πρακτικές βελτιώνουν την ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών όταν 

χρησιμοποιούμε κρυπτογραφία: 

 Δεν χρησιμοποιούμε δικές μας μεθόδους κρυπτογράφησής αλλά προτιμούμε 

έτοιμες ολοκληρωμένες και δοκιμασμένες λύσεις. 

 Χρησιμοποιούμε το σωστό αλγόριθμο και με το κατάλληλο μήκος κλειδιού, 

εφόσον υποστηρίζεται μεταβλητό μήκος. 

 Προστατεύουμε επαρκώς τα κρυπτογραφικά κλειδιά. 

 

4.4.8. Αλλοίωση παραμέτρων 

Με τις επιθέσεις χειραγώγησης παραμέτρων ο εισβολέας αποσκοπεί στο να 

τροποποιεί τα δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ του χρήστη και της διαδικτυακής 

εφαρμογής. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι αλφαριθμητικά ερωτήματος, πεδία 

φόρμας, cookies, ή κεφαλίδες HTTP κ.ά. Οι ακόλουθες πρακτικές προστατεύουν τη 

χειραγώγηση παραμέτρων μιας διαδικτυακής εφαρμογής: 

 Κρυπτογράφηση ψηφιακών μπισκότων κατάστασης. 

 Επικύρωση των δεδομένων εισόδου. 

 Προσεκτικός έλεγχος των κεφαλίδες HTTP. 

 

4.4.9. Διαχείριση εξαιρέσεων 

Ο ασφαλής χειρισμός εξαιρέσεων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ορισμένων 

επιθέσεων σε επίπεδο εφαρμογής, όπως για παράδειγμα άρνησης εξυπηρέτησης. 

Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την αποκάλυψη πολύτιμων 

πληροφοριών στον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα, χωρίς τον κατάλληλο χειρισμό 

εξαίρεσης, πληροφορίες όπως οι λεπτομέρειες για το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων, το λειτουργικό σύστημα, τα ονόματα των αρχείων και οι πληροφορίες 

διαδρομής, πιθανά ερωτήματα SQL και άλλες πληροφορίες που έχουν αξία για έναν 
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εισβολέα, υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστραφούν στον τελικό χρήστη, που 

θεωρείται μη αξιόπιστος. 

 

Μια καλή προσέγγιση είναι να σχεδιαστεί μια κεντρική λύση διαχείρισης εξαιρέσεων 

και καταγραφής τους, έτσι ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η εργασία των 

διαχειριστών του συστήματος. Οι ακόλουθες πρακτικές βοηθούν στη διασφάλιση του 

σωστού χειρισμού εξαιρέσεων από μια διαδικτυακή εφαρμογή 

 Δεν επιτρέπουμε την επιστροφή κρίσιμων πληροφοριών στον χρήστη. 

 Καταγράφουμε λεπτομερώς τα μηνύματα λάθους. 

 Υπάρχει χειρισμός για όλες τις εξαιρέσεις. 

 

4.4.10. Έλεγχος και καταγραφή 

Θα πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται όλες τις δραστηριότητες σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας της εφαρμογής. Αξιοποιώντας και αναλύοντας τα αρχεία 

καταγραφής, οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να παρέχονται κάποιες πρώτες 

ενδείξεις για μια επικείμενη επίθεση. 

 

Ακόμη, τα αρχεία καταγραφής βοηθούν στην αντιμετώπιση της αποποίησης από 

τελικούς χρήστες. Τα αρχεία καταγραφής είναι πιθανό να απαιτούνται σε νομικές 

διαδικασίες για να αποδείξουμε την τέλεση παράνομων πράξεων. Σε γενικές 

γραμμές, ο έλεγχος των αρχείων καταγραφής θεωρείται πιο έγκυρος και χρήσιμος 

αν πραγματοποιείται στον πραγματικό χρόνο λειτουργίας της εφαρμογής. 

 

Οι ακόλουθες πρακτικές βελτιώνουν τη διαδικασία ελέγχου και καταγραφής: 

 Έλεγχος και καταγραφή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εφαρμογής μας. 

 Λεπτομερής καταγραφή κύριων συμβάντων. 

 Διασφάλιση και προστασία των αρχείων καταγραφής. 

 Περιοδική δημιουργία αντιγράφων και ανάλυση των αρχείων καταγραφής. 

 

4.4. Στοχευμένες Τεχνικές Μεγιστοποίησης Ασφάλειας προς 
εφαρμογή στο έργο ΑΙΓΙΣ 

Τα μέτρα και τεχνικές ασφαλείας που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά την 

υλοποίηση του συστήματος ΕΣΥΛΑ, εντάσσονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:  

 Ασφάλεια λογισμικού υποδομής 

 Ασφάλεια δεδομένων  

 Ασφάλεια προσπέλασης του πληροφοριακού συστήματος   

 Δικτυακή ασφάλεια εξυπηρετητών. 
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Τα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια λογισμικού υποδομής περιλαμβάνουν μέτρα 

για την εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη έτοιμου λογισμικού από 

προμηθευτές (software inventory).  

 

Σημαντική κατηγορία μέτρων είναι αυτή για την ασφάλεια των δεδομένων και 

περιλαμβάνει τους μηχανισμούς εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων. 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια προσπέλασης των πληροφοριακών συστημάτων εδώ 

συγκαταλέγονται: διαδικασίες διαχείρισης συνθηματικών, έλεγχου προσπέλασης 

στις βάσεις δεδομένων και στην εφαρμογή καθώς και καταγραφής παραβιάσεων.  

 

Η δικτυακή ασφάλεια αφόρα στην ασφάλεια των εξυπηρετητών από δικτυακές 

επιθέσεις και ιούς. 

 

Αναλυτικότερα για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες προτείνονται τα 

ακόλουθα. 

 

4.4.1. Ασφάλεια λογισμικού υποδομής 

 

Στο σύνολο των εξυπηρετητών θα πρέπει να εγκατασταθεί το προβλεπόμενο έτοιμο 

λογισμικό συστήματος & υποδομής, και συγκεκριμένα 

 Λειτουργικό σύστημα  

 Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) 

 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server) 

 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου (Web Server) 

 Λογισμικό Προστασίας από Ιούς (Antivirus) 

 Λογισμικό Συστήματος Αναγνώρισης Εισβολών (Intrusion Detection System) 

 Λογισμικό Τοίχους Προστασίας (Firewall). 

 

Τα αρχεία εγκατάστασης του συνόλου των παραπάνω συστημάτων θα πρέπει να 

προέλθουν από τα αντίστοιχα επίσημα αποθετήρια (repositories) των οργανισμών 

και εταιριών που τα αναπτύσσουν, και να χρησιμοποιηθεί η πιο πρόσφατη σταθερή 

(stable) έκδοση τους.   

 

Το σύνολο των λογισμικών αυτών θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για την 

κυκλοφορία νέων εκδόσεων και ενημερώσεων ασφάλειας (security patches), τα 

οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. 

 

4.4.2. Ασφάλεια δεδομένων 
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Τα δεδομένα που φιλοξενούνται στο RDBMS έχουν υψηλές απαιτήσεις 

εμπιστευτικότητας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στα: 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

 Στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή (application level user credentials).  

 

Για το σύνολο των δεδομένων αυτών θα πρέπει να γίνεται χρήση τεχνικών 

κρυπτογράφησης ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε πρόσβαση στα 

δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 

Ειδικότερα, ως προς τα στοιχεία σύνδεσης θα πρέπει να εφαρμόζεται η μεθοδολογία 

του κατακερματισμού η οποία στηρίζεται στον πρότυπο αλγόριθμο SHA-256. Πριν 

την αποθήκευση τους στην βάση θα εφαρμόζεται η εν λόγω κρυπτογραφική 

συνάρτηση κατακερματισμού (cryptographic hash function). Η κρυπτογράφηση 

αυτή είναι μονής κατεύθυνσης, δηλαδή η αποκρυπτογράφηση με τα σημερινά 

τεχνολογικά μέσα τουλάχιστον είναι αδύνατη. Για την περαιτέρω διασφάλιση της 

ασφάλειας της διαδικασίας κρυπτογράφησης θα γίνεται χρήση προθέματος (SALT) 

στον υπολογισμό του Hash SHA-256.  

 

Τα ευαίσθητα δεδομένα θα κρυπτογραφούνται πριν αποθηκευθούν στη βάση 

δεδομένων. Κάνοντας χρήση τεχνικών λύσεων όπως για παράδειγμα του sql 

μηχανισμού «before insert trigger» που επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα πριν την 

εισαγωγή μιας εγγραφής στην βάση δεδομένων, θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

αποθηκευθεί η πληροφορία στην αρχική μη κρυπτογραφημένη της μορφή. 

 

4.4.3. Aσφάλεια προσπέλασης των πληροφοριακών συστημάτων  

 

Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού 

διαχειριστή θα πρέπει να είναι μοναδικός ανά εγκατάσταση και να είναι σύμφωνος 

με την πολιτική καθορισμού κωδικών πρόσβασης (password security policy). Η 

πολιτική αυτή προβλέπει:  

 Ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες 

 Χρήση τουλάχιστον ενός μικρού γράμματος, ενός κεφαλαίου, ενός αριθμού και 

ενός συμβόλου 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχεται το όνομα χρήστη ή κάποια λέξη που 

περιλαμβάνεται σε λεξικό 

 Επίσης οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 μήνες υποχρεωτικά. 

 

Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συμμορφώνονται με 

την παραπάνω πολιτική. 

 

Στο επίπεδο των RDBMS οι διαχειριστικοί χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 

σύστημα μόνο για σκοπούς διαχείρισης. Επίσης θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η 

δυνατότητα σύνδεσης αυτών των χρηστών απομακρυσμένα από άλλο υπολογιστή. 
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Για την πρόσβαση στα δεδομένα της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή θα  πρέπει 

να δημιουργηθεί άλλος χρήστης με δικαιώματα πρόσβασης μόνο στο σχήμα της 

εφαρμογής.  

 

4.4.4. Δικτυακή ασφάλεια εξυπηρετητών και ασφαλής μετάδοση 

δεδομένων 

 

Σε κάθε εξυπηρετητή θα πρέπει να εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί κάποιο 

λογισμικό Τοίχους προστασίας (firewall) (π.χ. το οpen source firewall IPtables) για 

να απορρίπτει οποιαδήποτε εισερχόμενη κίνηση με εξαίρεση:  

 Την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, που είναι απαραίτητη για την λειτουργία 

της εφαρμογής  

 Στη διαδικτυακή (web) εφαρμογή. 

 

Για περαιτέρω προστασία από δικτυακές επιθέσεις θα πρέπει να εγκατασταθεί και 

παραμετροποιηθεί και κάποιο λογισμικό Συστήματος Αναγνώρισης Εισβολών 

(intrusion detection system) (π.χ. Fail2Ban).  

 

Τέλος θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς (antivιrus) 

για την προστασία απέναντι σε ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό όπως trojans και 

malware (π.χ. το open source ClamAV). 

 

Αναφορικά με την πρόσβαση στην εφαρμογή μέσου διαδικτύου και στον 

διαμοιρασμό δεδομένων μέσων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services), θα πρέπει 

να γίνεται χρήση ασφαλών πιστοποιητικών SSL ώστε να κρυπτογραφείται η 

διακινούμενη πληροφορία. Στους εξυπηρετητές Διαδικτύου (web servers) θα πρέπει 

να είναι εγκατεστημένα έγκυρα πιστοποιητικά SSL από αναγνωρισμένη Αρχή 

Πιστοποίησης (Certificate Authority - CA) (π.χ. Let’s encypt). H πρόσβαση στην 

εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με την χρήση πρωτοκόλλου https. 

 

Τέλος σημειώνεται ότι προκειμένου να υπάρχει έλεγχος σχετικά με την καλή χρήση 

του συστήματος, τη σωστή αξιοποίηση των πόρων και την έγκαιρη διάγνωση 

προβλημάτων πρόσβασης ή επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες, θα πρέπει να 

γίνεται καταγραφή της χρήσης του συστήματος σε διάφορα επίπεδα. Η καταγραφή 

της δραστηριότητας θα γίνεται μέσω των αρχείων ημερολογίου (log files) των 

διάφορων υποσυστημάτων, όπως εξυπηρετητές Διαδικτύου (web servers) και 

συστήματα βάσεων δεδομένων, αλλά και πιο εξειδικευμένων δομών καταχώρησης 

που αφορούν στην εφαρμογή.  

 

4.5. Πίνακας Προδιαγραφών Ασφάλειας ΕΣΥΛΑ 
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Α/Α Προδιαγραφή  Απαίτηση 

 Ασφάλεια λογισμικού υποδομής  

1  Στο σύνολο των εξυπηρετητών θα πρέπει να εγκατασταθεί το 

προβλεπόμενο έτοιμο λογισμικό συστήματος & υποδομής, και 

συγκεκριμένα: 

 Λειτουργικό σύστημα  

 Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) 

 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server) 

 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου (Web Server) 

 Λογισμικό Προστασίας από Ιούς (Antivirus) 

 Λογισμικό Συστήματος Αναγνώρισης Εισβολών (Intrusion 

Detection System) 

 Λογισμικό Τοίχους Προστασίας (Firewall). 

ΝΑΙ 

2  Τα αρχεία εγκατάστασης του συνόλου των παραπάνω συστημάτων 

θα πρέπει να προέλθουν από τα αντίστοιχα επίσημα αποθετήρια 

(repositories) των οργανισμών και εταιριών που τα αναπτύσσουν, 

και να χρησιμοποιηθεί η πιο πρόσφατη σταθερή (stable) έκδοση 

τους.   

ΝΑΙ 

3  Το σύνολο των λογισμικών αυτών θα πρέπει να ελέγχεται 

περιοδικά για την κυκλοφορία νέων εκδόσεων και ενημερώσεων 

ασφάλειας (security patches), τα οποία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. 

ΝΑΙ 

 Ασφάλεια δεδομένων  

4  Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία σύνδεσης 

στην εφαρμογή (application level user credentials) θα πρέπει να 

γίνεται χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης ώστε να καθίσταται 

αδύνατη οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα που διαχειρίζεται η 

εφαρμογή σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

ΝΑΙ 

5  Ειδικότερα, ως προς τα στοιχεία σύνδεσης θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η μεθοδολογία του κατακερματισμού η οποία 

στηρίζεται στον πρότυπο αλγόριθμο SHA-256. Πριν την 

αποθήκευση τους στην βάση θα εφαρμόζεται η εν λόγω 

κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού (cryptographic hash 

function). Η κρυπτογράφηση αυτή είναι μονής κατεύθυνσης, 

δηλαδή η αποκρυπτογράφηση με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα 

τουλάχιστον είναι αδύνατη. Για την περαιτέρω διασφάλιση της 

ασφάλειας της διαδικασίας κρυπτογράφησης θα γίνεται χρήση 

προθέματος (SALT) στον υπολογισμό του Hash SHA-256.  

ΝΑΙ 

6  Τα ευαίσθητα δεδομένα θα κρυπτογραφούνται πριν αποθηκευθούν 

στη βάση δεδομένων. Κάνοντας χρήση τεχνικών λύσεων όπως για 

παράδειγμα του sql μηχανισμού «before insert trigger» που 

επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα πριν την εισαγωγή μιας εγγραφής 

στην βάση δεδομένων, θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα αποθηκευθεί η 

πληροφορία στην αρχική μη κρυπτογραφημένη της μορφή. 

ΝΑΙ 

 Aσφάλεια προσπέλασης των πληροφοριακών συστημάτων   
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7  Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος ο κωδικός πρόσβασης του 

λογαριασμού διαχειριστή θα πρέπει να είναι μοναδικός ανά 

εγκατάσταση και να είναι σύμφωνος με την πολιτική καθορισμού 

κωδικών πρόσβασης (password security policy). Η πολιτική αυτή 

προβλέπει:  

 Ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες 

 Χρήση τουλάχιστον ενός μικρού γράμματος, ενός κεφαλαίου, 

ενός αριθμού και ενός συμβόλου 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχεται το όνομα χρήστη ή κάποια λέξη 

που περιλαμβάνεται σε λεξικό 

 Επίσης οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 

μήνες υποχρεωτικά. 

Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την παραπάνω πολιτική. 

ΝΑΙ 

8  Στο επίπεδο των RDBMS οι διαχειριστικοί χρήστες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο για σκοπούς διαχείρισης. Επίσης 

θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα σύνδεσης αυτών των 

χρηστών απομακρυσμένα από άλλο υπολογιστή. 

ΝΑΙ 

9  Για την πρόσβαση στα δεδομένα της Βάσης Δεδομένων από την 

εφαρμογή θα  πρέπει να δημιουργηθεί άλλος χρήστης με 

δικαιώματα πρόσβασης μόνο στο σχήμα της εφαρμογής.  

ΝΑΙ 

 Δικτυακή ασφάλεια εξυπηρετητών και ασφαλής μετάδοση 

δεδομένων 

 

10  Σε κάθε εξυπηρετητή θα πρέπει να εγκατασταθεί και 

παραμετροποιηθεί κάποιο λογισμικό Τοίχους προστασίας (firewall) 

(π.χ. το οpen source firewall IPtables) για να απορρίπτει 

οποιαδήποτε εισερχόμενη κίνηση με εξαίρεση:  

 Την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, που είναι απαραίτητη για 

την λειτουργία της εφαρμογής 

 Στη διαδικτυακή (web) εφαρμογή. 

ΝΑΙ 

11  Για περαιτέρω προστασία από δικτυακές επιθέσεις θα πρέπει να 

εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί και λογισμικό Συστήματος 

Αναγνώρισης Εισβολών (intrusion detection system) (π.χ. 

Fail2Ban).  

ΝΑΙ 

12  Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς 

(antivιrus) για την προστασία απέναντι σε ιούς και λοιπό 

κακόβουλο λογισμικό όπως trojans και malware (π.χ. το open 

source ClamAV). 

ΝΑΙ 

13  Αναφορικά με την πρόσβαση στην εφαρμογή μέσου διαδικτύου και 

στον διαμοιρασμό δεδομένων μέσων Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

(Web Services), θα πρέπει να γίνεται χρήση ασφαλών 

πιστοποιητικών SSL ώστε να κρυπτογραφείται η διακινούμενη 

πληροφορία. Στους εξυπηρετητές Διαδικτύου (web servers) θα 

πρέπει να είναι εγκατεστημένα έγκυρα πιστοποιητικά SSL από 

αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority - CA) 

(π.χ. Let’s encypt). H πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να 

ΝΑΙ 
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γίνεται υποχρεωτικά με την χρήση πρωτοκόλλου https. 

14  Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος σχετικά με την καλή χρήση του 

συστήματος, τη σωστή αξιοποίηση των πόρων και την έγκαιρη 

διάγνωση προβλημάτων πρόσβασης ή επιθέσεων από 

κακόβουλους χρήστες, θα πρέπει να γίνεται καταγραφή της 

χρήσης του συστήματος σε διάφορα επίπεδα. Η καταγραφή της 

δραστηριότητας θα γίνεται μέσω των αρχείων ημερολογίου (log 

files) των διάφορων υποσυστημάτων, όπως εξυπηρετητές 

Διαδικτύου (web servers) και συστήματα βάσεων δεδομένων, 

αλλά και πιο εξειδικευμένων δομών καταχώρησης που αφορούν 

στην εφαρμογή.  

ΝΑΙ 
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Παράρτημα Α. Κατάλογος Μη Λειτουργικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται οι συνήθεις μη λειτουργικές απαιτήσεις που 

πρέπει να καλύπτει ένα σύγχρονο διαδικτυακό (web based) πληροφοριακό σύστημα. 

 

Α.1. Συμβατότητα με Πρότυπα  

The overall system must comply (wherever applicable) with a number of 

international standards as listed in the following table. 

 

Data Representation and Manipulation Standards 

Ref. 

No. 
Type Description Preferred 

A.1  
Web Content 

Accessibility 

Guidelines to promote 

accessibility. Following these 

guidelines will also help people 

find information on the Web 

more quickly.  

W3C/WAI Web Content 

Accessibility Guidelines 

2.0, Conformance Level 

AA. In addition, the 

following Level AAA 

Success Criteria shall be 

met: 

1.4.8   Visual 

Presentation 

1.4.9   Images of Text 

(No Exception) 

2.2.3   No Timing 

2.2.4   Interruptions 

2.2.5   Re-

authenticating 

2.4.8   Location 

2.4.9   Link Purpose 

(Link Only) 

2.4.10 Section 

Headings 

3.2.5   Change on 

Request 

3.3.5   Help 

3.3.6   Error Prevention 

(All) 

A.2  
Date & Time 

Representation 

Dates should be formatted as 

DD/MM/YYYY where DD is the 

day of the month between 01 

and 31, MM is the month of 

the year between 01 (January) 

ISO 8601 
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Data Representation and Manipulation Standards 

Ref. 

No. 
Type Description Preferred 

and 12 (December), and YYYY 

is the year in the usual 

Gregorian calendar. 

Time should be formatted as 

hh:mm:ss where hh is the 

number of complete hours that 

have passed since midnight 

(00-24), mm is the number of 

complete minutes that have 

passed since the start of the 

hour (00-59), and ss is the 

number of complete seconds 

since the start of the minute 

(00-60) 

A.3  Audio & Video Formats 
Video and audio compression 

standards 

MPEG-1 

MPEG-2 

MPEG-4 

OGG  

A.4  Browser scripting 
Language for client-side 

scripting 
JavaScript (ECMA 262) 

A.5  Image Formats 
Formats for media containing 

image information 
JPEG, PNG 

A.6  Web Style Sheets 
Cascading Style Sheet 

Specifications 
CSS 

A.7  Hypertext Markup 
Standard mark-up language 

for hypertext 
HTML 

A.8  Structured  Data 
Standard format for the 

provision of structured data 
XML 

A.9  Character Set 

Standard character 

representation and encoding 

scheme. (Refer to latest MSA 

standard) 

Unicode with UTF- 8 

Encoding 

A.10  Data Transformation 
Standard XML transformation 

scheme 
XSLT 

A.11  File Compression 
Data compression and archive 

formats 

ZIP 

JAR 

RAR 

A.12  Data Model 

Description and format of a 

number of data structure and 

their implementation for 

persistent storage 

Relational 
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Data Representation and Manipulation Standards 

Ref. 

No. 
Type Description Preferred 

A.13  
Data Model  Query 

Language 

Language for database schema 

creation and modification,  

data management and access 

control 

ANSI/ISO Standard. 

Extensions to Standard 

SQL which add procedural 

programming language 

functionality are allowed 

A.14  Data Modeling Language 

Modeling language for design 

of software systems, including 

notation and semantics for 

modeling 

UML 

A.15  Schema Specification 

XML based schema 

specification for the provision 

of structure, content and 

semantics of XML documents 

W3C Schema Definitions 

 

Interoperability & Networking Standards 

Ref. No. Type Description Preferred 

A.16  
Directory Service 

Access 

Directory service provisioning 

for authentication, 

identification and other related 

data 

LDAP 

A.17  
Directory 

Interchange 

Directory model for distributed, 

web based services 
UDDI 

A.18  DBMS Connectivity 

The connectivity standard 

adopted for the interaction of 

client/server (fat/thin) based 

systems with data base 

management systems 

OLEDB 

ODBC 

DBI 

JDBC 

A.19  
Wireless 

Technologies 

The technology adopted for the 

transmission of data over 

wireless medium 

802.11i / WPA 

WPA2 w/PEAP and 

EAP-TLS 

802.11b/g 

TKIP 

A.20  Routing Protocols 

The protocols that are used to 

route routed protocols such as 

IP (internet protocol) 

BGP 

OSPF 

IGMP 

A.21  
Management 

Protocol 

Protocol used for the 

management of devices 

participating in an enterprise, 

which may be hardware or 

software based 

SNMP 

A.22  Network  Protocols for the transmission TCP/UDP/IP 
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Interoperability & Networking Standards 

Ref. No. Type Description Preferred 

Protocols of data over Ethernet networks IP v4 / v6 

ESP 

ICMP 

A.23  
Terminal 

Emulation 

Standard emulation for 

terminal based system 
VT220 

A.24  File Transfer 
Protocol for standard file 

transfer 

FTP 

FTPS 

A.25  
Web Content 

Transfer 

Protocol for web content 

transfer 

HTTP 

HTTPS 

A.26  Mail Transfer 
Protocol for the transfer of mail 

data 

SMTP 

POP3 

IMAP 

A.27  Mail Attachments 
Standard for inline mail 

attachments 

MIME 

SMIME 

 

SOA Standards 

In addition to the above preferred standards this table lists additional de facto/de standards in the 

area of SOA (some of these, are already listed above) 

Ref. No. Type Description Preferred 

A.28  

Web Service 

Description 

Language 

Language for describing Web 

services WSDL 

A.29  Messaging 

Messaging Standards describe 

how to reliably deliver 

messages between services. 

Although most messaging is 

focused on the delivery of 

single instances of a 

document, there are also 

"publish-subscribe" messaging 

standards that can be used to 

get repeated updates of 

information 

ICE 

MTOM 

SOAP and SOAP bindings 

WS-Addressing 

WS-Notification 

WS-ReliableMessaging  

A.30  
Process Definition 

Languages 

Process Definition Languages 

define sequences and 

conditions for the execution of 

processes and the exchange 

of messages and information 

between systems, businesses 

and people 

UML 

VoiceXML 

WS-BPEL 

BPML 

BPMN 

A.31  Message Definition 
Message Definition Languages 

are languages that help define 
UML 
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SOA Standards 

Languages 

 

the content of messages that 

are sent or received by 

applications and services - 

including Web Services and 

Enterprise Services 

UN/CEFACT CCTS 

A.32  Management 

Management tasks that 

support the operations 

infrastructure of an Enterprise 

SOA platform must be carried 

out in a unified, standards-

based way 

CIM 

WS-Management 

WS-MetadataExchange 

 

Security Standards 

Ref. No. Type Description Preferred 

A.33  
Web Services 

Security 

The distributed and loosely 

coupled nature of an 

Enterprise Service Oriented 

Architecture (Enterprise SOA) 

makes addressing security 

concerns a critical success 

factor, paired with the primary 

concern to establish an 

interoperable framework that 

enables security in a trusted 

environment and complies 

with established corporate 

policies 

SAML 2.0  

SPML  

WS-SecureConversation 

WS-Security 

WS-Trust 

XACML 

XML Encryption 

XML Signature 

A.34  
Web Services 

Policies 

The term Policy encapsulates 

broad definition of 

capabilities, requirements and 

contracts that define and 

constrain the usability of a 

service 

JSR265 

WS-Policy 

A.35  
Web Services 

Profiles 

A profile is a special type of 

specification that constrains or 

composes other specifications 

to achieve an improved level 

of interoperability. Profiles are 

categorized into two classes - 

composition or constraining 

WS-I Basic Profile 

WS-I Basic Security 

Profile 

WS-I Sample Application 

A.36  Secure Transport 
Provision of secure transport 

across networks 
SSL/TLS 

A.37  Encryption 
Encryption scheme for 

securing digital content. 

3DES 

AES 

A.38  Signing Algorithms Standard for digitally signing RSA/DSA 
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Security Standards 

Ref. No. Type Description Preferred 

digital artifacts 

A.39  Hashing 
Algorithms for generating 

message digests 

SHA1 

SHA2 

SHA256 

Πίνακας Α.1. Πρότυπα προς υιοθέτηση κατά την υλοποίηση του συστήματος 

Α.2. Απόδοση (Performance) 

The system must provide an Average Response Time as defined below, per case. 

This Average Response Time includes both request processing and response 

transmission. The system must provide the Average Response Time when running 

at maximum capacity (maximum concurrent users) as defined in the Concurrency 

requirement.  

 

More analytically, the Average Response time (ART) of the system must be as 

follows, depending on the type of functionality performed: 

 

 When the system fetches and displays data in list form (multiple records): 

o The ART must be 2 seconds, when paging is <= 20. 

o In case of greater paging, the ART will be calculated based on the 

following formula: K * NP / P (where K = 2 sec, NP = the defined paging, 

P = 20)  

o In case where during data fetch the system performs calculations, the 

ART will increase by 30% per calculation 

o In case where data fetch is not performed with paging (fetch all), the 

ART time cannot exceed 10 seconds when less than 1.000 records are 

fetched 

 When the system fetches and displays data in view details form (1 fetched 

record): 

o The ART must be 1 second, when data are retrieved by a single database 

table. 

o In case when during data fetch the system performs calculations, the 

ART will increase by 10% per calculation  

 When the system fetches and displays data in chart / graph form (π.χ. 

dashboards, graphical reports): 

o The ART cannot exceed 4 seconds, independently the number of 

calculations or database tables from where the data are fetched.  

 When the system updates data in the database (edit forms): 

o The ART must be 2 seconds, when a single record of a single database 

table is updated. 

o In case where more than one database tables are updated or the update 

operation is performed upon more than one data records (multiple 
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updates), the ART is increased by 10% per additional (updated) table 

and by 5% per data record updated 

 When the system inserts data in the database (create forms): 

o The ART must be 2 seconds, when one data record is inserted in a single 

database table. 

o In case where data are inserted in more than one database tables or 

when the insert operation refers to more than one data records (multiple 

insert), the ART is increased by 10% per additional table affected and 

by 5% per data record inserted. 

 When the system performs complex background operations, the ART will be 

defined per case, taking in mind the complexity of the operation and its level of 

criticality in productivity.  

 

Α.3. Χρηστικότητα (Usability) 

Each business system must provide usability in the following areas: 

 

 Operational consistency. The system must provide a consistent look and feel 

with the following attributes considered as a minimum:  

o Page Layout  

 Consistent site header/logo.  

 Consistent navigation area. 

 Informative page title that includes the organization/system 

name  

 Page footer area having a copyright notice, last update and 

contact e-mail address.  

 Good use of basic design principles: repetition, contrast, 

proximity, and alignment.  

 Displays without horizontal scrolling at 1024x768 and higher 

resolutions.  

 Balance of text/graphics/white space on page.  

 Good contrast between text and background.  

 Repetitive information (header/logo and navigation) takes up no 

more than one-quarter to one-third of the top portion of the 

browser window at 1024x768 resolutions.  

 Home page has compelling, interesting information above the 

fold (before scrolling down) at 1024x768.  

o Navigation  

 Main navigation links are clearly and consistently labeled.  

 Navigation is easy to use for the target audience.  

 Navigation is structured in an unordered list.  

 Navigation aids, such as site map, skip navigation link, or 

breadcrumbs are used.  
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 All navigation hyperlinks are not broken.  

o Color and Graphics  

 Use of different colors in page backgrounds/text is limited to a 

maximum of six.  

 Color is used consistently.  

 Color has good contrast with associated text. 

 Use of color and graphics enhances rather than distracts from the 

site.  

 Graphics are optimized and do not significantly slow download. 

 Each graphic used serves a clear purpose.  

 Image tags use the alt attribute to configure alternate text to 

display if the browser or user agent does not support images.  

 Animated images do not distract from the site and either do not 

repeat or only repeat a few times.  

o Content Presentation  

 Use of Style Sheets  

 Common fonts such as Arial or Times New Roman are used.  

 Techniques of writing for the Web are used: headings, bullet 

points, short sentences in short paragraphs, use of white space, 

etc.  

 Fonts, font sizes, and font colors are consistently used.  

 Content provides meaningful, useful information.  

 Content is organized in a consistent manner.  

 Avoids the use of "Click here" when writing text for hyperlinks.  

 If standard link colors are not used, hyperlinks use a consistent 

set of colors to indicate visited/non-visited status.  

 If graphics and/or media are used to convey meaning, the 

alternate text equivalent of the content is provided.  

 Error Correction. The error messages must clearly state the problem 

encountered and include links (where possible) to help text to assist in resolving 

the error and continuing their activity.  

 Default Value availability in use. Where appropriate, the system must 

provide a default value which will be the most common value used. 

 Message understandability. Any messages displayed must be relevant to the 

current point in the system as well as providing links to help text to gain 

additional information.  

 Operational error recovery. In the event of an operation error, the user must 

be presented with a controlled screen and message on next steps. Any work 

done by the user to date must not be lost.  

 Undo-ability. The system must enable the user to undo their current step in 

their activity to the previous without losing data.  

 Operation procedure reduction. The system must provide features for a user 

to increase the efficiency of completing their tasks. This may include features 

such as keyboard short cuts to minimize the number of mouse clicks. Fields 
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must be arranged for optimum mouse use as well as providing the ability to 

press the Tab key to move between fields allowing data to be entered without 

the use of a mouse.  

 Physical accessibility – The system must provide access features for disabled 

users. As a minimum, the web pages must be W3C compliant. See also 

Compliance with Standards. 

 

Α.4. Ασφάλεια (Security) 

Taking into account that the system will provide services to its users through the 

local network as well as through the Internet (e.g. access to project data during 

onsite audits), and that it will be able to communicate with external systems (e.g. 

EU applications), it must therefore provide a secure environment to firstly protect 

the internal environment, and secondly to provide a level of confidence to users 

that the system they are communicating with satisfies their requirements for 

security. The following metrics, typically included at the architectural level of each 

business application and provided by the various system components, must be 

met: 

 

 Access Auditability. The core architecture of the system must provide the 

ability to record access to its data and services to security logs. These logs must 

provide information that will allow administrators to review access history and 

to identify and investigate any breaches of security. This function must be 

inherent in the architecture rather than coded as a function of the application.  

 Access Controllability. There must be a function within the core architecture 

that enables the security component to manage and control who is authorized 

to utilize the system, thus ensuring that information is accessible only to those 

authorized to have access to the system. This authorization will require features 

such as profiles, groups and varying access to different areas and services of 

the system. Access Controllability is tightly coupled with the Access Auditability 

requirement to allow reporting on security success, failures and activities such 

as security breaches.  

 Data corruption prevention. The system must have a method of maintaining 

the quality and integrity of data and data streams coming into and out of the 

system. The purpose is to avoid erroneous data and also to protect the system 

from «embedded» data causing accidental or malicious security breaches.  

 Attacks prevention. The system must be implemented in such ways so it can 

resist the most common attacks like SQL injections, Cross Site Scripting and 

Session Hijacking/Poisoning. There are various great application security 

frameworks which can be adopted during the development and testing of an 

application such as the Open Web Application Security Project (OWASP) and 

the Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF). 
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In addition the system must comply with the following requirements: 

 It must reassure the confidentiality of personal information (where applicable) 

 It must support selective data encryption in database level  

 The access and the use of the system functionality & resources must be always 

related with specific physical entities  

 User access and permission assignment must be defined by the administrator 

of the system  

 The identity of users must be linked with every operation of the system 

performed by them. 

 

Also, given that the system will provide services to users as well as systems (e.g. 

EU applications), a secured network channel such as SSL, should be established 

and must remain active throughout the entire session. An SSL channel must be 

activated when: 

 A user logs into the system 

 A third-party system requests data from the system 

 The system requests data from a third-party system. 

 

The contractor should offer the necessary SSL certificates in order to fully cover 

the above requirements. 

 

Α.5. Άλλες μη Λειτουργικές Απαιτήσεις  

 

 Responsive WEB Design 

 

Responsive web design (RWD) is an approach to web design which makes web 

pages render well on a variety of devices and window or screen sizes. Taking into 

account that the system services may be accessed through a variety of access 

devices, the RWD approach should be obligatory adopted during system UI design, 

in its full extent. This means that the system UI should be well rendered in smart 

phones (xs), tablets (ms), monitors smaller than 21 inches (ls), as well as monitors 

greater than 21 inches (xl), following different layout specifications per screen size.  

 

 Consistency 

 

Consistency is the ability of a system to maintain its data in a predictable, and 

consistently safe, state. In the above context, the system must: 

 Provide a consistent User Interface (UI). System must have a consistent look & 

feel. Navigation across its operations (services) must be consistent as well.  

 Provide transactions for its business operations with the following properties 

(ACID):  

o Atomic. The transaction will either work or not work. Half-work is not 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_design
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accepted. 

o Consistent. If the same transaction were to be applied over and over 

again, given the same start point, the result would be the same. 

o Isolated. The transaction it’s working, or not working, and its effects 

will not be impacted by unconnected events. 

o Durable. Once the transaction worked, its results will remain, unless 

the resulting data is modified by another ACID transaction. 

 

 Data ownership & History policy 

 

Data ownership refers to both the possession of and responsibility for information. 

Ownership implies power as well as control. The control of information includes not 

just the ability to access, create, modify, package, derive, benefit from, sell or 

remove data, but also the right to assign these access privileges to others. 

 

All data collected, calculated and published through the system operations is the 

property of the Contracting Authority. Data should be stored and kept securely 

(onto DVD, tape or other such medium).  The Contracting Authority should be able 

to retain history for immediate access for a specific number of years after which 

the information should be archived (onto DVD or other such medium) and available 

for retrieval on request. 

 

 Documentation & online help 

 

The Contractor must provide (along with the final solution): 

 An extensive and up-to-date printed System Administration manual that covers 

all system administration functions, 

 An extensive and up-to-date printed User Manual that covers all user functions,  

 A sufficient Disaster Recovery Procedures manual that describes the 

procedures, possible impacts on users and their operation and instructions on 

what the Contracting Authority will need to do for business continuity. This kind 

of manual, along with the System Administration manual, is a plus for business 

continuity mostly in case of the loss of key personnel (e.g. the loss of an 

experienced administrator).   

 

An online help facility must be provided covering all system services. The online 

help facility must be fully searchable and provide clear instructions of what 

information is required and what steps are needed to perform the operations of the 

system. 

 

 Extensibility  

 

The system must support changes that extend or improve the existing business 

logic, or functionality. Also, the system must support changes that add new 
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business logic, or functionality, to cater for previously unknown situations. These 

changes must be easily integrated with the existing and without changing the 

existing functionality of the business operations. 

 

 Interoperability 

 

The system must provide the ability to communicate with various third-party 

systems as well as infrastructure systems (e.g. an SMS gateway), without undue 

overhead, maintaining all other named non-functional requirements intact. 

Incoming requests must be handled by the appropriate interface such a secured 

web service. SOAP messages must be used as the chosen standard format for 

syntactic interoperability and valid XSD schemas must be used for semantic 

interoperability.  

 

Communication between the system and third-party systems should be protected 

via SSL (see Security). An SSL channel must be activated when a system requests 

data from another system and must remain active throughout the entire session. 

 

 Logging & Auditing 

 

The system must have logging and auditing capabilities to the various components 

(hardware and software) of the infrastructure that allow for fast identification, 

analysis and resolution of any issues. These capabilities must be provided at the 

following levels as a minimum7: 

 Application Code  

 Application Server  

 Operating System  

 Database 

 Hardware. 

 

Furthermore, each software and hardware component must provide the 

appropriate mechanisms in order to: 

 Protect log information from unauthorized access. The number of individuals 

(employees) who can manipulate the log files must be minimized. Access must 

be authorized only to highly trusted accounts such as administrators. 

 Maintain log information for a configurable time period. Log information can be 

stored in a safe place (e.g. external files, database) for later use. 

 

Sensitive user or application data should not be logged. Sensitive data includes, 

but is not limited to: 

 Personally Identifiable Information (PII)  

 User sensitive information  

                                           
7 More analytical logging and auditing requirements may be stated in other sections of this document 
and should be thoroughly considered by the Contractor 
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 Application sensitive information.  

 

 Portability 

 

Portability must be supported in the following dimensions: 

 Data Structures Adaptability. The database as well as the web application files 

used by the system must be able to be easily moved to another hardware 

platform without loss of data integrity. This must be achieved without any 

changes to system code or architecture. 

 Hardware Environment Adaptability. The system must be able to be moved to 

alternative hardware platforms either locally or in a completely different location 

without loss of data and without any changes needed to its code or architecture.  

 Organizational Environment Adaptability. The system must be able to be moved 

to alternative organizational environments with no code changes and no need 

for change to any systems that interface with it.  

 Available Coexistence. The system must be able to coexist on the same 

hardware equipment with other systems or applications.  

 

 Reliability 

 

The system must: 

 Provide 24/7 services from Monday Morning (00:00) through Sunday Midnight 

(23:59), 

 Be available 99.9% (three nines) of the service time, 

 Recover from a fault within 60 minutes to achieve the three nines level (99.9%) 

of service.  

 

Custom software applications as well as customized off-the-shelf software products 

must pass an extensive debugging period prior to the commencement of operation. 

If something goes wrong during production period, the Contractor must be able to 

provide the required support in order to solve the problem. 

 

 Scalability 

 

The system must be:  

 Horizontally and vertically scalable. That is, expansion of the system to cater 

for increased load must be achieved by providing additional hardware thus 

increasing the number of processes servicing the requests.  

 Scalable to grow to 20+ concurrent users without the need for rewriting code. 

 

 Concurrency 

 

Concurrency is the ability of multiple users to access system’s operations at the 

same time. The system - at the end of the pilot operation - must be able to: 
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 Support a maximum number of 20 concurrent users without impeding the 

target Average Response Time8. 

 Provide business operations in a thread-safe manner, with their state well 

managed. 

 

Deadlocks are not permitted. A deadlock is a situation where in two or more system 

operations each waiting for the other to finish, and thus neither ever does. 

Deadlocks mostly occur in database where an open transaction needs access to 

specific data structures (e.g. tables) and these data structures are currently used 

by another lengthy operation. Deadlocks can affect the target Average Response 

Time. 

  

 

                                           
8 see Throughput 


