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Βασικές  
Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου 
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Στρατηγική για τις Βασικές 

Πληροφοριακές Υποδομές 

του Δημοσίου 

Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Προγραμματισμός  
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Τι είναι οι Βασικές  
Πληροφοριακές Υποδομές; 

Bασικές πληροφοριακές υποδομές είναι oι υποδομές, η ύπαρξη των οποίων απαιτείται κατ’ 
επανάληψη σε κάθε δράση ή/και έργο πληροφορικής που υλοποιεί ή/και λειτουργεί ή/και 
εφαρμόζει ή/και χρησιμοποιεί ένας Φορέας της Δημόσιας Διοίκησης.  
 
Επιπλέον: 
• Οι υποδομές αυτές δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση/προσαρμογή ή δεν διαφοροποιούνται 

σημαντικά ανάλογα με τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες και την ταυτότητα κάθε Φορέα – 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό τους για λόγους προμήθειας, την διαχείριση τους και την 
συντήρηση τους. 

• Οι υποδομές αυτές μπορούν να συναθροιστούν και να προμηθευτούν συγκεντρωτικά με στόχο την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

• Οι υποδομές αυτές μπορούν να συναθροιστούν και να υλοποιηθούν συγκεντρωτικά με τη χρήση 
σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πχ. μέσω κοινών 
κεντρικοποιημένων συστημάτων. 

 
Τέτοιες υποδομές είναι οι εξειδικευμένοι χώροι κέντρων δεδομένων και φιλοξενίας πληροφοριακών 
συστημάτων, προηγμένος εξοπλισμός υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής ισχύος, κοινότυπα 
προϊόντα και εξοπλισμός πληροφορικής (πχ περιφερειακός εξοπλισμός, λογισμικό αυτοματισμού 
γραφείου κλπ), καθώς επίσης και οργανωτικές δομές, διοικητικές δομές, διαδικασίες, εργαλεία 
λογισμικού, και ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζουν τα παραπάνω (πχ. υπηρεσίες προμήθειας και 
παραλαβής, υπηρεσίες εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης μέσω πολλαπλών καναλιών πχ. μέσω τηλεφώνου, 
email κλπ). 
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Υφιστάμενη κατάσταση 

Προς το παρόν δεν υπάρχει πλήρης αποτύπωση των βασικών πληροφοριακών 
υποδομών του Ελληνικού δημοσίου.  
 
Πρόσφατα ξεκίνησε μία προσπάθεια να αποτυπωθούν οι χώροι και οι υποδομές των 
datacenters και των computer rooms Ελληνικού δημοσίου μέσω των ΟΔΙΣΣΕ και η 
διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την μέχρι τώρα εικόνα θα έλεγε κανείς πως η 
συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών υποδομών προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά 
μεμονωμένων computer rooms τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και όχι 
ολοκληρωμένων datacenters.  
 
Οι πιο πρόσφατες και μεγαλύτερες δράσεις που έχουν σχεδιασθεί και είτε πρόκειται 
σύντομα ή έχουν αρχίσει να υλοποιούνται αφορούν τις κεντρικές υπολογιστικές 
υποδομές της ΚτΠ ΑΕ, του ΕΔΕΤ και της ΓΓΠΣ. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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Προγραμματισμός  

Θα πρέπει να διαμορφωθεί πλήρης πρόταση, η οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη των παρακάτω επιμέρους αλλά 
αλληλεξαρτώμενων συστατικών προς μία Ενιαία Πολιτική για την λειτουργία, συντήρηση 
και διαλειτουργικότητα των βασικών πληροφοριακών υποδομών της ΔΔ: 
 

Α. PHASE 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (vision, programes, 
metrics, projects) 
Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (space, hardware, 
software, processes, sla, people) 
Γ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (IT Service 
Management Framework) 
Δ. ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (solution/excellence centers, 
governance, operational processes) 

Ε. PHASE 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΤ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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«Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ 

ΑΕ & Κόμβος G-cloud  ΓΓΠΣ» 

Περιβάλλον, ανάγκη, best practices 

Ποια είναι η πρόκληση; 

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου; 

Ποιο είναι το αντικείμενο για κάθε Φορέα Λειτουργίας; 

Χρηματοδότηση της Δράσης 
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Η ευρύτερη εικόνα 
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Τάσεις και βέλτιστες πρακτικές  
κεντρικοποίησης και οριζοντιοποίησης 
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Η πρόκληση 

• Silos Συστημάτων, Διοικητικής 
Πληροφόρησης, Εκτέλεσης 
Συμβάσεων Εγγύησης 

• Power usage inefficiency 
• Low Utilization 
• Low Availability 
• Low Fault-tolerance 
• Inflexibility 
• Long time-to-market 
• Harder Interoperability 
 
 
ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΡΩΝ (Συντήρηση Υλικού, 
Χώρου  και  Ενέργειας, ελάχιστο 
business-oriented IT προσωπικό)  

SILOS vs. CLOUD 
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Στρατηγικοί Στόχοι Δράσης 

1. Επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά στα κόστη 
της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (CaPex) όσο και στα κόστη που αφορούν στην 
λειτουργία του (OpEx) 
με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών server, network και storage virtualization 
εκμηδενίζοντας φαινόμενα κακής αξιοποίησης πόρων hardware και άσκοπης χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας | επίσης απαιτείται μικρός αριθμός κεντρικών διαχειριστών 
 

2. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων 
συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους – πολίτες και 
επιχειρήσεις  
τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής τους μπορούν πλέον να εστιάσουν στην 
επιχειρησιακή διάσταση της υποστήριξης των φορέων τους αφού όλες οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την συντήρηση και λειτουργία των κεντρικών υποδομών τους καθίστανται 
πλέον εξωτερική δραστηριότητα (externality)  
 

3. Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της 
Δημόσιας Διοίκησης  
πλήρης καταλογοποίηση (asset & configuration management) του υλικού και λογισμικού 
καθώς και capacity planning εκμηδενίζοντας φαινόμενα κακοδιαχείρισης 
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Αντικείμενο του έργου - γενικά 

• Δύο (2) παρόμοια datacenter για κάθε έναν Φορέα Λειτουργίας – ένα για 
την ΚτΠ ΑΕ και ένα μικρότερο για την ΓΓΠΣ. Κάθε ένα από αυτά θα λειτουργεί 
αυτόνομα με δικό του stack υλικού και λογισμικού.  
 

• Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει σε κάθε έναν από τους δύο Φορείς τόσο την τεχνολογική 
ικανότητα (προμήθεια υλικού, λογισμικού, εφαρμογών) αλλά και την 
επιχειρησιακή ικανότητα (υπηρεσίες οργάνωσης, προσδιορισμού και 
εφαρμογής διαδικασιών, διοίκησης, πιστοποίησης κα.) ώστε να μπορούν να 
λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα τα νέα Κέντρα Δεδομένων  
 

• Κάθε ένας από τους δύο κόμβους περιλαμβάνει την δημιουργία και 
λειτουργία δύο (2) υπολογιστικών νεφών – ενός ιδιωτικού (private cloud) και 
ενός μικρότερου δημόσιου νέφους (public cloud). 
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Τι περιλαμβάνει το έργο  
σε κάθε έναν από τους δύο φορείς: 

Private και Public cloud computing βασισμένα στο 

virtualization pattern  
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Αντικείμενο του έργου  
για κάθε Φορέα Λειτουργίας 

ΕΡΓΟ CLOUD ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ ΑΕ ΕΡΓΟ CLOUD ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΓΠΣ 

• servers, δικτυακά, storage, disk-

based backup & tape library,  

 

• Λογισμικό υποδομής και 

διαχείρισης και εφαρμογές 

προστιθέμενης αξίας,  

 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και 

υλοποίησης του έργου, ανάλυσης 

απαιτήσεων, ανάπτυξης μελέτης 

εφαρμογής και μελετών ασφάλειας, 

προσαρμογής, παραμετροποίησης 

και ανάπτυξης λογισμικού ή/και 

εφαρμογών, εκπαίδευσης, 

επιτόπιας υποστήριξης και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας κατά την 

δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία 

του Έργου, και εγγύησης 

εξοπλισμού και λογισμικού 

• servers, δικτυακά, storage, 

backup,  backup & tape library,  

 

• Λογισμικό υποδομής και 

διαχείρισης, 

 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και 

υλοποίησης του έργου, ανάλυσης 

απαιτήσεων, ανάπτυξης μελέτης 

εφαρμογής και μελετών ασφάλειας, 

προσαρμογής, παραμετροποίησης 

και ανάπτυξης λογισμικού ή/και 

εφαρμογών, εκπαίδευσης, 

επιτόπιας υποστήριξης και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας κατά την 

δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία 

του Έργου, και εγγύησης 

εξοπλισμού και λογισμικού 
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Πρόοδος Δράσης 

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 

Ετοιμότητα νέου Κέντρου Δεδομένων 
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Αποτελέσματα Διαβούλευσης 

• Θετική υποδοχή από την αγορά 
• Μεγάλη συμμετοχή στη διαβούλευση ~ 20 εταιρείες με 500 σχόλια 
• Πολύ κατανοητό το αντικείμενο του έργου (μόνο 6% ήταν ερωτήσεις) 
• Οι περισσότερες των προτάσεων είχαν σκοπό είτε το ανέβασμα ή το κατέβασμα του 

πήχεως των προδιαγραφών ανάλογα με τα συμφέροντα της εταιρείας του εκάστοτε 
συντάκτη 

• Οι περισσότερες των προτάσεων έγιναν δεκτές (265 από τις 382 ή 70%) με σκοπό την 
εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών. 
Συνολικά, θετικά έχει απαντηθεί το 70% των σχολίων που έγιναν. Λεπτομέρειες 
ακολουθούν: 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ 6 1% 1 0% 1 0% 3 1% 1 0%

ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΣΗΣ 36 8% 12 3% 0 0% 16 3% 8 2%

ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΘΗΚΕ 228 48% 29 6% 11 2% 188 40% 0 0%

ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΘΗΚΕ Μ ΕΡΙΚΩΣ 62 13% 3 1% 0 0% 57 12% 2 0%

ΔΕΝ ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΘΗΚΕ 140 30% 8 2% 12 3% 118 25% 2 0%

ΣΥΝΟΛΟ 472 100,00% 53 11,23% 24 5,08% 382 80,93% 13 2,75%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΣ C ΓΕΝΙΚΕΣΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ B'

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚτΠ ΑΕ

ΣΧΟΛΙΟ 77 16,3% 6 1% 0 0% 63 13% 8 2%

ΕΡΩΤΗΣΗ 28 5,9% 17 4% 1 0% 8 2% 2 0%

ΠΡΟΤΑΣΗ 367 77,8% 30 6% 23 5% 311 66% 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 472 100,00% 53 11,23% 24 5,08% 382 80,93% 13 2,75%

ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΣ B' ΜΕΡΟΣ C



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  

 

Δημόσια 
Διαβούλευση 

Διαγωνισμός 
Cloud 

Σύμβαση 
Cloud 

Πρώτες 
Υπηρεσίες 

Cloud 

Πότε θα είμαστε έτοιμοι  
για φιλοξενία;  (best case…) 

Ιανουάριος 2012 

Ιούνης 2012 

Δεκέμβρης 2012 

Μελέτη 

Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός 
Κατασκευής 
Κελύφους 

Σύμβαση 
Κατασκευής 
Κελύφους 

Πλήρες Κέλυφος 

Ιούνης 2012 

Δεκέμβρης 2012 


