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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ILSA  είναι το  ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΔΜΗΕ για την ασφαλή  υποβολή 

δεδομένων προσφορών στις δημοπρασίες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το ILSA  παρέχεται από τον ΑΔΜΗΕ 

στους Συμμετέχοντες στην ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, και έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Ηλεκτρονική αποστολή αρχείων, από τους Συμμετέχοντες προς τον ΑΔΜΗΕ 

 «Κλείδωμα» των αρχείων που διακινούνται, με χρήση κρυπτογραφίας 

 «Ξεκλείδωμα» κάθε αρχείου από τον ΑΔΜΗΕ μόνο όταν ο δημιουργός του δημοσιοποιήσει το «κλειδί 

κρυπτογράφησης» που χρησιμοποίησε. 

 Στην παρούσα φάση το σύστημα χρησιμοποιείται για τη υποβολή οικονομικών προσφορών για τις 

δημοπρασίες της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.  

 

Η χρονική αλληλουχία της υποβολής κρυπτογραφημένων προσφορών και κλειδιών αποκρυπτογράφησης, 

εξασφαλίζει το γεγονός ότι όλες οι προσφορές (αρχεία excel, κλπ.), γίνονται γνωστές ως προς το περιεχόμενό τους, 

μόνο όταν πλέον έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής προσφορών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται απόλυτα η 

εμπιστευτικότητα των προσφορών. 

To ILSA υλοποιώντας την χρονική αλληλουχία συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων για την υποβολή 

κρυπτογραφημένων προσφορών και κλειδιών αποκρυπτογράφησης, λειτουργεί σαν το ηλεκτρονικό αντίστοιχο 

κλασσικής δημοπρασίας με υποβολή κλειστών σφραγισμένων προσφορών, και αποσφράγιση των προσφορών 

(sealed bid auction). 

 

Από τεχνική άποψη, οι Συμμετέχοντες χρειάζονται να έχουν : 

1. πρόγραμμα κρυπτογράφησης «PGP », είτε σε trial  ή εμπορικά  διαθέσιμη έκδοση (PGP Symantec 

Encryption Desktop https://support.symantec.com/en_US/article.HOWTO65733.html) , είτε σε open 

source έκδοση . 

2. πρόσβαση στο Internet με στατική  ΙΡ διεύθυνση 

3. EIC “ΕNTSO-E Energy Identification Code” για κάθε θέση κατανάλωσης. Για κάθε θέση κατανάλωσης 

χορηγείται ένας κωδικός EIC  τύπου Ζ, ο οποίος και κοινοποιείται στον συμμετέχοντα.  

4. Web browser (Internet Explorer, Firefox, ...) 

https://support.symantec.com/en_US/article.HOWTO65733.html
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ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

 

1. Ο Συμμετέχων ενημερώνεται για τα δεδομένα της δημοπρασίας . Ο συμμετέχων στο σύστημα ILSA είναι 

μία Θέση Κατανάλωσης του  Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου. 

2. Ο Συμμετέχων εκπονεί οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή  

3. Ο Συμμετέχων δημιουργεί το κλειδί κρυπτογράφησης στον υπολογιστή του 

4. Ο Συμμετέχων κρυπτογραφεί το αρχείο της οικονομικής προσφοράς του με τη χρήση του κλειδιού 

5. Ο Συμμετέχων τοποθετεί την κρυπτογραφημένη προσφορά στο σύστημα ILSA  https://ilsa.admie.gr 

6. Λήξη της διαδικασίας τοποθέτησης κρυπτογραφημένων αρχείων προσφορών και «Περίοδος Σιγής» λίγων 

λεπτών.  

7. Ο Συμμετέχων τοποθετεί το κλειδί κρυπτογράφησης του στο σύστημα ILSA  https://ilsa.admie.gr 

8. Στην λήξη της δημοπρασίας, ο ΑΔΜΗΕ αποκρυπτογραφεί τα αρχεία όλων των προσφορών 

9. Ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει στην επικύρωση των προσφορών, και ολοκληρώνει την διαδικασία. 

10. Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει σε ηλεκτρονική μορφή  στο σύστημα ILSA https://ilsa.admie.gr και στην ιστοσελίδα 

του ΑΔΜΗΕ http://www.admie.gr  τα αποτελέσματα της εκχώρησης, , καθώς και το bid curve (καμπύλη 

συνολικών τιμών που υποβλήθηκαν σε όλες τις προσφορές συμμετεχόντων)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilsa.admie.gr/
https://ilsa.admie.gr/
https://ilsa.admie.gr/
http://www.admie.gr/
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Ανακοινώσεις, Δεδομένα της δημοπρασίας 
  

Ο ΑΔΜΗΕ, στην εταιρική του ιστοσελίδα (http://www.admie.gr), ανακοινώνει τα δεδομένα της δημοπρασίας 

Για την κάθε δημοπρασία  ανακοινώνεται το «Auction Specification» στην Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος-Διακήρυξη 

Διαγωνισμού καθώς και στο σύστημα ILSA. 

 

2. Προετοιμασία Προσφορών 
 

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο ΜΙΑ προσφορά για κάθε συγκεκριμένη δημοπρασία από κάθε Συμμετέχοντα-Θέση 

Κατανάλωσης. 

Παρέχεται τυποποιημένη Φόρμας  Υποβολής σε Excel. Οι Συμμετέχοντες θα κατεβάσουν την Φόρμα αυτή κατά την 

πρώτη σύνδεσή τους στο σύστημα https://ilsa.admie.gr και από το  αντίστοιχο folder της συγκεκριμένης 

δημοπρασίας π.χ. Auction_ΥDF1 για την δημοπρασία ΥΔΦ1) 

Συμπλήρωση των τιμών της προσφοράς σύμφωνα με το σχετικό τεύχος διαγωνισμού. 

Αποθήκευση, τοπικά, του αρχείου της προσφοράς, με χρήση της κατάλληλης ονοματολογίας, ως εξής : 

                  ΕΕΕΕAA_LT_ΝΝΝΝΝΝ.xls             ( δημοπρασία  ΥΔΦ1)  

                  ΕΕΕΕAA_ST_ΝΝΝΝΝΝ.xls             ( δημοπρασία ΥΔΦ2) 

 

,  όπου : 

ΕΕΕΕ  το έτος , AA o αύξων αριθμός δημοπρασίας υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου του έτους ΕΕΕΕ, 

 ΝΝΝΝΝΝ = ο κωδικός EIC τύπου Ζ   για τη συγκεκριμένη θέση κατανάλωσης (συμμετέχοντα). 

 

Ετσι, τα αρχεία που υποβάλλονται στο σύστημα ILSA  ονομάζονται  ως εξής  και δημιουργούνται όπως θα δούμε στα 

παρακάτω κεφάλαια:  

  

Για την δημοπρασία ΥΔΦ1    :     ΕΕΕΕΑΑ_LT_ΝΝΝΝΝΝ.pgp   (κρυπτογραφημένη προσφορά)   

                                                          ΕΕΕΕΑΑ_LT_ΝΝΝΝΝΝ.asc   (κλειδί κρυπτογράφησης)   

 

Για την δημοπρασία ΥΔΦ2    :     ΕΕΕΕΑΑ_ST_ΝΝΝΝΝΝ.pgp    (κρυπτογραφημένη προσφορά)   

                                                          ΕΕΕΕΑΑ_ST_ΝΝΝΝΝΝ.asc   (κλειδί κρυπτογράφησης)   

 

http://www.admie.gr/
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2. Δημιουργία Κλειδιού Κρυπτογράφησης  
  

Για κάθε προσφορά σε δημοπρασία πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ξεχωριστό κλειδί κρυπτογράφησης. Η 

δημιουργία ενός νέου ξεχωριστού μοναδικού κλειδιού κρυπτογράφησης για κάθε προσφορά σε δημοπρασία, 

είναι απαραίτητη για λόγους απόλυτης διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των προσφορών. 

Στο παράδειγμα αυτού του εγχειριδίου,  χρησιμοποιείται  το Symantec Encryption Desktop v10.3.2 trial 

σαν πρόγραμμα κρυπτογράφησης. Αντίστοιχα βήματα ισχύουν για άλλα προγράμματα 

κρυπτογράφησης τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν την λειτουργικότητα    PGP encryption key 

creation, export/import, viewing   & PGP zip (encrypt files), PGP zip opening (decrypt files) 

 

Στην εφαρμογή Symantec Encryption Desktop, επιλέγουμε PGP Keys 

 

 

Κατόπιν, στο μενού επιλέγουμε File > New PGP Key και ανοίγει το παρακάτω Wizard, με τίτλο “PGP Key Generation 

Assistant” 
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Επιλέγουμε “Next” και ανοίγει η παρακάτω σελίδα, όπου συμπληρώνουμε την θέση κατανάλωσης  καθώς και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Με την επιλογή “Advanced” (προαιρετικά) μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες παραμέτρους του κλειδιού, με 

βασικότερη επιλογή το μέγεθος  του  κλειδιού (default Key Size = 2048 bits, maximum Key Size= 4096 bits). Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει τις παραμέτρους της αρεσκείας του. 
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Η επόμενη σελίδα που ανοίγει αναφέρεται στην τοποθέτηση Passphrase για την προστασία του κλειδιού από 

ενδεχόμενη κλοπή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   Στη συγκεκριμένη εφαρμογή οφείλουμε να αφήνουμε το passphrase ΚΕΝΟ, ώστε να 

είναι εφικτή η μετέπειτα δημοσιοποίηση του κλειδιού. Υπ’ ευθύνη του χρήστη, το κλειδί πρέπει να παραμένει σε 

ασφαλή τοποθεσία μέχρι τη στιγμή που θα το δημοσιοποιήσει, όπως εξηγείται παρακάτω. 
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Επιλέγουμε διαδοχικά “Next”, “Next”, “Next”, “Done”. 

Το κλειδί μας έχει δημιουργηθεί, όπως φαίνεται παρακάτω  : 

 

  

 

 

 

 

Από το μενού στα αριστερά, με Keys -> All  Keys, και πατώντας πάνω στο κλειδί που μόλις δημιουργήσαμε  για να το 

επιλέξουμε δίνουμε στην συνέχεια File > Export > Key και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο: 
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Επιλέγουμε όνομα για το κλειδί μας (με κατάληξη .asc) και  προσέχουμε οπωσδήποτε να επιλέξουμε το κουτάκι 

με τίτλο “Include Private Key(s)”.   

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   Πρέπει πάντα να επιλέξουμε το κουτάκι με τίτλο “Include Private Key(s)”.   Δίχως το 

κουτάκι αυτό επιλεγμένο, το κλειδί αποθηκεύεται σε μορφή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα 

ILSA. 

Αποθηκεύουμε  το αρχείο με την ίδια ονοματολογία όπως το αντίστοιχο excel της προσφοράς, αλλά με κατάληξη 

«asc.».  Στο παράδειγμα μας αποθηκεύσαμε το αρχείο ως  “ 201601_LT_29ZTHESIKATANALS.asc” για την 

δημοπρασία με αύξοντα αριθμό 1  του 2016   και για το προϊόν ΥΔΦ1. 
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4. Κρυπτογράφηση της Οικονομικής Προσφοράς 
 

Στην εφαρμογή Symantec Enryption Desktop     επιλέγουμε “PGP Zip”, και  «New PGP Zip» 

 

 

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, και στην περιοχή όπου αναγράφεται “Drag and Drop files here”, κάνουμε ακριβώς 

ότι γράφει, δηλαδή σύρουμε το αρχείο excel της προσφοράς μας ώστε να το κρυπτογραφήσουμε. 

 

Κατόπιν, επιλέγουμε «Next». 
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Ανοίγει η παρακάτω οθόνη, όπου πατάμε “Next” 

 

 

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο με τίτλο «Add User Keys”.  

Εκεί πρώτα επιλέγουμε το κλειδί που έχουμε δημιουργήσει, με επιλογή του στο άσπρο πλαίσιο κάτω από το  «Enter 
the username or email address of a key”. 

Κατόπιν το επιλέγουμε πατώντας “Add”. Με αυτή την επιλογή το κλειδί θα πρέπει να εμφανίζεται στο κάτω μεγάλο 
άσπρο πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

  

 

Επιλέγουμε «Next». 
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Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, όπου θα επιλέξουμε την τοποθεσία στον σταθμό εργασίας μας όπου θα σωθεί  η 

κρυπτογραφημένη προσφορά μας σε μορφή PGP,  και επιλέγουμε “Next” . 

  

 
Ετσι αποθηκεύεται το κρυπτογραφημένο αρχείο με την ίδια ονοματολογία όπως το αντίστοιχο excel, αλλά με 

κατάληξη «.xls.pgp» 

Για να διορθωθεί το όνομα του αρχείου ώστε να έχει καθαρή κατάληξη “.pgp” , θα πρέπει χειροκίνητα να κάνουμε 

Rename την κατάληξη του αρχείου  «.xls.pgp» σε «.pgp». 

Στο  παράδειγμα μας το παραχθέν κρυπτογραφημένο αρχείο  
                                             «201601_LT_29ZTHESIKATANALS.xls.pgp»  

πρέπει να μετονομαστεί σε           «201601_LT_29ZTHESIKATANALS.pgp» 
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5. Σύνδεση στο σύστημα ILSA (https://ilsa.admie.gr) και υποβολή 

κρυπτογραφημένης προσφοράς 
 

H σύνδεση στο ILSA γίνεται στη διεύθυνση https://ilsa.admie.gr 

Επιλέγουμε το “Login” 

   

Περνάμε στην παρακάτω οθόνη, από όπου κάνουμε Login δίνοντας το Username και Password μας. 

 

 

https://ilsa.admie.gr/
https://ilsa.admie.gr/
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Περνάμε στην παρακάτω οθόνη. Πάντα είναι σημαντικό να παρατηρούμε στο πάνω μέρος της οθόνης την περιοχή 

με τα μηνύματα του συστήματος (στο παράδειγμα μας το μήνυμα εμφανίζεται κυκλωμένο  με κόκκινη γραμμή). 

             «user5: Καλωσήλθατε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών Υπηρεσίας 

Διακοπτόμενου Φορτίου του ΑΔΜΗΕ» 

 

Επιλέγουμε την δημοπρασία Auction (για το παράδειγμα μας Auction_YDF1 για την δημοπρασία ΥΔΦ1)    όπου  

θέλουμε να συμμετέχουμε, και οδηγούμαστε στον ιστότοπο της συγκεκριμένης δημοπρασίας.   

Στην πιο κάτω  κυκλωμένη περιοχή εμφανίζεται η κατάσταση (χρονική  φάση, gate )  του συστήματος ILSA  που 

καθορίζει τι ενέργειες επιτρέπονται κάθε χρονική στιγμή.  Στο παράδειγμα μας, εμφανίζεται η κατάσταση  “Gate 

Open for  Encrypted Bids (.pgp ) ”. 
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Όπως  ορίζει η διαδικασία, οι καταστάσεις είναι  τα παρακάτω : 

 

Σει-

ρά 

  

Κατάσταση - ΧΡΟΝΙΚΗ ΦΑΣΗ ILSA 

 

GATE - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

Αντίστοιχος 

Χρόνος για τα 

Auctions ΥΔΦ1  

 

Αντίστοιχος 

Χρόνος για τα 

Auctions ΥΔΦ2  

1  “Gate Open for Encrypted Bids (.pgp )” 

 

Κρυπτογραφημένες προσφορές    

.pgp  

** ** 

2 “Gate Closed for Encrypted Bids “ Περίοδος σιγής ** ** 

3 “Gate Open for Encryption Keys (.asc)” Κλειδιά κρυπτογράφησης  .asc ** ** 

4 “Gate Closed ” Tέλος δημοπρασίας ** ** 

 
** Οι χρόνοι ανακοινώνονται στην Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος-Διακήρυξη Διαγωνισμού καθώς και στο σύστημα 

ILSA. 

 
 
Στο κάτω μέρος του παραθύρου, υπάρχει η περιοχή “Upload File” που εμφανίζεται κυκλωμένη με διακεκομένη 
γραμμή. 
Στην περιοχή αυτή επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε, (προαιρετικά  κάποια περιγραφή στο 
«File Description») και πατάμε “Upload” για να το υποβάλουμε. 
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Είναι σημαντικό να ελέγχουμε ότι η υποβολή του αρχείου ήταν επιτυχής. Αυτό το διαπιστώνουμε από το μήνυμα 

μέσα στην κυκλωμένη περιοχή μηνυμάτων του συστήματος. Όπως βλέπουμε στο παράδειγμα της  παρακάτω 

οθόνης, υπήρχε επιτυχής υποβολή και  το αντίστοιχο μήνυμα είναι “The file XXXX has successfully been  uploaded”. 

  
 

Στο σύστημα ILSA παρέχεται η δυνατότητα Επανυποβολής (Re-Submission) της κρυπτογραφημένης προσφοράς, 

στην διάρκεια της πύλης (gate) για κρυπτογραφημένες προσφορές. Σε περίπτωση επανυποβολής, το ILSA 

αντικαθιστά την προηγούμενη προσφορά με την επανυποβλημένη. 

Τεχνικά, η επανυποβολή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η υποβολή προσφοράς, και το μήνυμα επιτυχούς 

επανυποβολής στο ILSA είναι “ The file ΧΧΧΧΧ.pgp has successfully been re-submitted/replaced”. 

 
6. Περίοδος «Σιγής» 
Κατά την περίοδο αυτή, βρισκόμαστε στην κατάσταση  “Gate Closed for Encrypted Bids” και εξακολουθούμε να 

μπορούμε να κατεβάσουμε αρχεία, αλλά δε μπορούμε να κάνουμε υποβολή (Upload). 

 

7. Υποβολή  κλειδιού κρυπτογράφησης στο σύστημα ILSA  
Κατά την περίοδο αυτή, βρισκόμαστε στην κατάσταση  “Gate Open for Encryption Keys” κατά την οποία 

υποβάλλονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Τοποθετούμε το αρχείο του κλειδιού μας (.asc), με τον ίδιο τρόπο που 

τοποθετήσαμε το αρχείο (.pgp) της κρυπτογραφημένης προσφοράς μας.  

Στο σύστημα ILSA παρέχεται η δυνατότητα Επανυποβολής (Re-Submission) του κλειδιού κρυπτογράφησης, στην 

διάρκεια της πύλης (gate) για κλειδιά. Σε περίπτωση επανυποβολής, το ILSA αντικαθιστά το προηγούμενο κλειδί με 

το  επανυποβλημένο.  Τεχνικά, η επανυποβολή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η υποβολή του κλειδιού 
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κρυπτογράφησης, και το μήνυμα επιτυχούς επανυποβολής στο ILSA είναι “ The file ΧΧΧΧΧ.asc has successfully 

been re-submitted/replaced”. 
Με την υποβολή από καθένα από τους συμμετέχοντες της δημοπρασίας  του κλειδιού του κρυπτογράφησης, μπορεί 

να αποκρυπτογραφηθεί η προσφορά του, και να ολοκληρωθεί η δημοπρασία.   

 

8. Προαιρετικά, επιβεβαίωση των αρχείων που υποβάλαμε  
Στην διάρκεια κάθε περιόδου, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την συμμετοχή μας κατεβάζοντας τα αρχεία που 

υποβάλαμε στο σύστημα ILSA. Αυτό γίνεται, από τη στήλη “Actions” του πίνακα αρχείων, επιλέγοντας το σχετικό 

πλήκτρο «βελάκι», που μας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσουμε τα αρχεία (“Download”).  

Αφού κατεβάσουμε από το ILSA τα αρχεία μας “.pgp” και “.asc”,  κάνουμε τις εξής κινήσεις στο “Symantec 

Encryption Desktop”  : 

 Καθαρίζουμε,  σβήνοντας το κλειδί που περιέχει. 

 Εισάγουμε το υποβεβλημένο κλειδί με  : File import ->  επιλογή  του  “.asc” αρχείου που κατεβάσαμε από 

το ILSA, και δίνοντας  διαδοχικά “Open”, “import”, “OK”. 

 Αποκρυπτογράφηση υποβεβλημένης προσφοράς με   PGP Zip -> Open a PGP Zip -> Επιλογή του αρχείου 

.pgp που κατεβάσαμε από το ILSA. Θα πρέπει αυτό το αρχείο να ανοίξει επιτυχώς, και να αποκαλυφθεί 

στην κάτω δεξιά μεριά της οθόνης του Symantec Encryption, η το αρχείο .xls της αρχικής προσφορά μας 

 
9. Ολοκλήρωση της δημοπρασίας 

Ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει στην ολοκλήρωση της δημοπρασίας με βάσει των περιεχομένων των  προσφορών που 

υποβλήθηκαν, όπως καθορίζεται στο σχετικό τεύχος διαγωνισμού. 

 

10. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
 

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας και οι εκχωρήσεις δικαιωμάτων στις διασυνδέσεις, παρουσιάζονται στο 

σύστημα ILSA και στον συγκεκριμένο ιστότοπο της δημοπρασίας σε μορφή αρχείου excel. 

 
11.  Πρώτη σύνδεση στο σύστημα 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   Στην πρώτη μας σύνδεση είναι απαραίτητο να αλλάξουμε το αρχικό Password. Για 

λόγους ασφάλειας, πρέπει πάντα το Password να έχει πάνω από 12  χαρακτήρες, μεταξύ των 

οποίων να υπάρχουν τουλάχιστον από ένα Κεφαλαίο γράμμα, ένας αριθμός και ένα σύμβολο. 

Η οθόνη αλλαγής password εμφανίζεται αφού έχουμε κάνει login επιλέγοντας το εικονίδιο προτιμήσεων χρήστη, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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12.  TEST SITE  
  

Προκειμένου να δοκιμαστεί η συνδεσιμότητα μέσω των IP διευθύνσεων, και για εξοικείωση με το σύστημα ILSA, 
παρέχεται  το  test site  https://testilsa.admie.gr . 
 
Το test site  https://testilsa.admie.gr   site θα λειτουργεί συνεχόμενα με ανά ώρα αλλαγές στις χρονικές πύλες ( 
gates)  για  την υποβολή δοκιμαστικών αρχείων  κρυπτογραφημένων προσφορών .pgp και κλειδιών 
κρυπτογράφησης .asc 
Τα δοκιμαστικά αρχεία  είναι εικονικά αρχεία (dummy files)  τα οποία  δεν  πρέπει   να είναι τα αρχεία που θα 
υποβληθούν στις δημοπρασίες. 

  
Συνιστούμε για κάθε νέο συμμετέχοντα πριν την συμμετοχή στις δημοπρασίες, να υπάρχει 
εξοικείωση με το σύστημα ILSΑ και μια ολοκληρωμένη επιτυχής δοκιμή υποβολής ζεύγους αρχείων 
(.pgp, .asc) στο δοκιμαστικό σύστημα https://testilsa.admie.gr,  email ειδοποίησης στο 
IT.ilsa@admie.gr  και   επιβεβαιωμένη επιτυχής αποκρυπτογράφηση των δοκιμαστικών αρχείων 
από το IT.ilsa@admie.gr   
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