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«To σύστημα έχει πλήρως ενεργοποιηθεί και έχουμε τη 

δυνατότητα με τη χρήση του συστήματος, να έχουμε μία 

περισσότερο καθαρή εικόνα των δραστηριοτήτων και της πόλης 

και των ολυμπιακών χώρων.  

Μας διευκολύνει πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και 

υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας, αλλά  φυσικά και στον 

έλεγχο και επανέλεγχο των διαφόρων αποφάσεων παίρνονται σε 

επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο.  

Η δυνατότητα που έχουμε με τη χρήση αυτού του συστήματος 

είναι τέτοια, ώστε μας δίνει την άνεση να  υλοποιούμε όλα όσα 

έχουν μέχρι τώρα σχεδιαστεί, σε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολύ 

αποτελεσματικά.» 

 

Γεώργιος Βουλγαράκης 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης  



 3

Περιεχόμενα  

 

1. Συστήματα C4I  

2. Ολυμπιακό Στρατηγικό  Κέντρο Ασφάλειας  (Ο.Σ.Κ.Α.) 

3. Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας  (Ο.Κ.Α.) 

3.1. Κέντρο Συντονισμού  Αεροπορικών  Επιχειρήσεων (Κ.Σ.Α.Ε.) 

3.2. Αίθουσα  Διαχείρισης Κρίσεων  

4. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών  (Ο.Α.Κ .Α.) 

5. Ολυμπιακό  Κέντρο Πληροφοριών (Ο.ΚΕ.Π.) 

6. Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων 

7. Θάλαμος  Επιχειρήσεων  Παρακολούθησης  & Ελέγχου 

Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) 

7.1. Αερόπλοιο  

7.2. Ελικόπτερα Ελληνικής  Αστυνομίας  

8. Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών Terrestrial 

Trunked Radio (TETRA) 



 4

Εισαγωγή  

 

  Για την κάλυψη των απαιτήσεων Διοίκησης, Συντονισμού και Ελέγχου 

Ολυμπιακής Ασφάλειας εφαρμόζεται το Πρότυπο Διοίκησης Ολυμπιακής 

Ασφάλειας. 

  Βασική αρχή του Προτύπου αυτού είναι η ενοποιημένη διοίκηση των 

Εμπλεκόμενων στην Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Αρχών & Φορέων 

υπό τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, σε Πολιτικό Επίπεδο και τον Αρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας, σε Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Επίπεδο. 

  Ο Σχεδιασμός στηρίζεται στις υφιστάμενες Δομές και Υπηρεσίες, οι 

οποίες προσαρμόσθηκαν στο Ολυμπιακό Περιβάλλον Ασφάλειας. Νέες 

δομές – Διοικήσεις έχουν συγκροτηθεί μόνο στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα 

και Εγκαταστάσεις, όπου καλύπτονται αμιγώς Ολυμπιακές απαιτήσεις / 

λειτουργίες. 

  Για τη διαχείριση εξαιρετικά κρίσιμων καταστάσεων, συγκαλείται, σε 

Πολιτικό Επίπεδο το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας 

(ΣΥ.Σ.Ο.Α.), υπό την προεδρία και το συντονισμό του Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης και σε Επιχειρησιακό Επίπεδο το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων 

(Σ.Δ.Κ.), υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.  

  Ο συντονισμός της κυκλοφορίας, τάξης και ασφάλειας, πολιτικής 

προστασίας και λειτουργιών των Αγώνων υποστηρίζεται και από τα 

σύγχρονα συστήματα C4I, που εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα και 

αμφίδρομη πληροφόρηση με τα Επιχειρησιακά Κέντρα όλων των 

Εμπλεκόμενων Φορέων.  
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1. Συστήματα C4I 

Ø Τι είναι τα συστήματα C4I; 

Τα συστήματα C4I είναι σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 

επικοινωνιών, πληροφορικής και φυσικής ασφάλειας, τα οποία με 

πλήρως εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα παρέχουν πληροφόρηση 

(εικόνα, ήχο, δεδομένα) στους εξουσιοδοτημένους Διοικητές Ασφάλειας, 

προκειμένου να έχουν επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και 

να διευκολύνονται στη λήψη αποφάσεων.  

Το ακρώνυμο C4I σημαίνει: 

ü Command (διοίκηση) 

ü Control (έλεγχος) 

ü Communications (επικοινωνίες) 

ü Coordination (συντονισμός) 

ü Integration (ενοποίηση) 

 

Ø Τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά τα σύγχρονα συστήματα ; 

Πιο αναλυτικά τα συστήματα C4I περιλαμβάνουν: 

- Εξειδικευμένα Συστήματα Ασφάλειας  

- Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας  

-  Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών  

- Κατασκευή / Εξοπλισμό Επιχειρησιακών Κέντρων (σταθερά & κινητά) 

- Συστήματα / Προγράμματα Πληροφορικής  
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Ø Τι μας προσφέρουν τα συστήματα C4I ; 

Τα συστήματα αυτά δεν υποκαθιστούν τον ανθρώπινο 

παράγοντα, ούτε διεξάγουν από μόνα τους τις επιχειρήσεις 

ασφάλειας. Αποτελούν όμως, ένα σημαντικό εργαλείο παροχής 

έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και διευκολύνουν το έργο 

των διοικούντων στη λήψη αποφάσεων. 

Τα συστήματα C4I, μέσω τριάντα (30) υποσυστημάτων, μας 

επιτρέπουν να έχουμε επίγνωση της κατάστασης πολλαπλών γεγονότων και 

ζητημάτων:  

• Εναέρια μέσα 

• Κάμερες CCTV 

• AVL (αυτόματος εντοπισμός οχημάτων) 

• Κέντρα Διοίκησης 

• Συστήματα Ασφάλειας Λιμένων 

• Συστήματα Παρακολούθησης Πυρκαγιάς  

 

4.000 προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 

και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων, του 

Ε.Κ.Α.Β., του Σ.Δ.Ο.Ε., των τελωνείων κ.α. εκπαιδεύτηκαν στα 

συστήματα αυτά. 

 

Ø Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των συστημάτων; 

 

Οι κύριες λειτουργίες των Συστημάτων C4I είναι: 

• Σύστημα Υποστήριξης Διοίκησης & Λήψης Αποφάσεων 

[Επίγνωση κατάστασης (επιτήρηση – παρακολούθηση – ανίχνευση –

πληροφορίες αστυνομικού ενδιαφέροντος) - Υποστήριξη λήψης 
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αποφάσεων (αξιολόγηση συμβάντων, καταμερισμός επιχειρησιακών 

πόρων, εφαρμογή μνημονίων ενεργειών, αποστολή μονάδων βάσει 

υπολογιστή)] 

• Δίκτυο Δεδομένων Ολυμπιακής Ασφάλειας 

• Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών Ολυμπιακής 

Ασφάλειας (TETRA) 

• Σύστημα Αυτόματου Εντοπισμού Οχήματος (AVL) 

• Συστήματα Ασφάλειας Περιμέτρου & Διαχείρισης Ασφάλειας 

• Κινητά (εναέρια & επί σκαφών) Συστήματα Μετάδοσης Εικόνας 

& Πληροφοριών 

• Συστήματα Ασφάλειας Λιμένων 

• Αερόπλοιο 

• CCTV Παρακολούθησης Κυκλοφορίας 

• CCTV Παρακολούθησης Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 

 

Ø Τι προβλέπεται για την ασφάλεια των λιμένων; 

Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας για οκτώ (8) λιμένες και μία 

μαρίνα. Αναλυτικότερα προβλέπονται: 

• Ανίχνευση παρείσφρησης από μη εξουσιοδοτημένα πλοία και δύτες 

/ κολυμβητές 

ü Ανίχνευση και εντοπισμός πλωτών  

~ Πλοίο Λιμενικού Σώματος με υπέρυθρες / CCTV (και 

εγγραφείς) 

~ Μετάδοση εικόνας στον έλεγχο Λιμένα και στα 

Κέντρα Διοίκησης του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας 
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~ Ενοποίηση σημάτων / video από τα υπάρχοντα 

ραντάρ 

~ Συστήματα εντοπισμού θέσης, GIS και 

κρυπτογραφημένες επικοινωνίες σκαφών περιπολίας 

~ Εισερχόμενα σήματα ανίχνευσης κινούμενων 

πλωτών 

• Ανίχνευση δυτών / κολυμβητών 

ü Ειδικές συσκευές 

Ø Σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για συστήματα φυσικής 

ασφάλειας; 

Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας 

ü Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε δρόμους, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, λιμένες κ.α. (CCTV) 

ü Ασφάλεια περιμέτρου (αισθητήρες συναγερμού & δίκτυα 

παρακολούθησης / αξιολόγησης / προειδοποίησης) 

ü Συστήματα ελέγχου ηλεκτρονικής πρόσβασης 

ü Εξειδικευμένα συστήματα λήψης εικόνας από τα ελικόπτερα και το 

αερόπλοιο της Ελληνικής Αστυνομίας και σκάφη του Λιμενικού 

Σώματος 

Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας: CCTV 

ü CCTV Εγκαταστάσεων: εννιακόσιες τρεις (903) κάμερες σε 

τριάντα εννέα (39) Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις για επιτήρηση 

περιμέτρου και χώρων αστυνομικού ενδιαφέροντος 

ü Εναέριο / Δορυφορικό CCTV: εικόνα από τρία (3) ελικόπτερα, 

ένα (1) αερόπλοιο και οκτώ (8) σκάφη του Λιμενικού 

Σώματος 
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ü CCTV Αττικών Δρόμων: διακόσιες ενενήντα τρεις (293) θέσεις 

επιτήρησης και παρακολούθησης κυκλοφορίας 
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2. Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Σ.Κ.Α.) 
 
Ø Πού βρίσκεται το Ο.Σ.Κ.Α. ; 

 

Στεγάζεται στο κτίριο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και λειτουργεί 

σε 24ωρη βάση. Στο Ο.Σ.Κ.Α. απασχολούνται πενήντα ένα (51) στελέχη 

των κύριων Αρχών Ασφάλειας.  

 

Το Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο Ασφάλειας είναι πλήρως 

διασυνδεδεμένο με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.) και 

λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες από όλη την Ελλάδα.  

Από το Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Σ.Κ.Α.) ασκείται η 

Στρατηγική Διοίκηση Ολυμπιακής Ασφάλειας.  

 

Ø Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Κέντρου ; 

Το Ο.Σ.Κ.Α. είναι ουσιαστικά η ομάδα που υποστηρίζει τον Αρχηγό 

της Ελληνικής Αστυνομίας στη λήψη των αποφάσεών του, ο οποίος έχει τη 

Στρατηγική διοίκηση και άρα το γενικό πρόσταγμα των επιχειρήσεων 

Ολυμπιακής Ασφάλειας σε ολόκληρο το Ολυμπιακό περιβάλλον. Το 

Ολυμπιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται στην Αττική και τις πέντε (5) 

Περιφερειακές Ολυμπιακές πόλεις, αλλά επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική 

επικράτεια.  

 

Από το Ο.Σ.Κ.Α. εποπτεύεται η εφαρμογή όλων των Σχεδίων 

Ασφάλειας, συντονίζονται όλοι οι Φορείς στο αντίστοιχο επίπεδο 

και από εκεί, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ενεργοποιείται το 

Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων Ολυμπιακής Ασφάλειας (Σ.Χ.Κ./Ο.Α.), 

καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων (Σ.Δ.Κ.) 

και αποφασίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η σύγκληση 
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του Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας 

(ΣΥ.Σ.Ο.Α.).  
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3. Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.) 
 

Ø Που χτυπάει η καρδιά της ασφάλειας των Ολυμπιακών 

Αγώνων; 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.) είναι η καρδιά της 

ασφάλειας των Αγώνων. Στεγάζεται σε ένα νέο κατάλληλα διαμορφωμένο 

και πλήρως εξοπλισμένο χώρο στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) και λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  

 

Το Ο.Κ.Α. διαθέτει πρωτοποριακή δομή. Είναι ένα Κέντρο 

όπου συστεγάζονται τα Επιχειρησιακά Κέντρα της Ελληνικής 

Αστυνομίας και συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Αρχών 

Ασφάλειας, αλλά και όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων και 

εποπτευόμενων Φορέων των Υπουργείων. 

 

Ø Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ; 

Στο Ο.Κ.Α. φτάνουν πληροφορίες και εικόνες από όλη την Ελλάδα. 

Από τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (μέσω του Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), από τη 

λειτουργία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (μέσω των Ολυμπιακών 

Περιφερειακών Κέντρων Ασφάλειας και των Ολυμπιακών Κέντρων 

Ασφάλειας Εγκατάστασης), από την αστική περιοχή, από τα σύνορα, τη 

στεριά και τη θάλασσα. Το Ο.Κ.Α. γνωρίζει τα πάντα για τις 

επιχειρήσεις Ολυμπιακής Ασφάλειας, επίγειες, εναέριες και 

θαλάσσιες και με τη σειρά του συντονίζει και κατευθύνει αυτές τις 

επιχειρήσεις.  

 



 13

Ø Ποιοι στελεχώνουν το Ο.Κ.Α.; 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας διαθέτει ειδικό Επιτελείο, με 

Διοικητή και Υποδιοικητή Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί 

βρίσκονται ακόμη, η Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων, το Κλιμάκιο 

Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ασφάλειας 

στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα και τις Εγκαταστάσεις, ο 

Συντονιστής Αξιολόγησης Βομβιστικών Απειλών, η Ομάδα των 

Διαπραγματευτών, οι Παρατηρητές του Αερόπλοιου, εκπρόσωποι του 

Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας, των Υπουργείων Εξωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), του Συντονιστικού 

Οργάνου Τομέα Υγείας (Σ.Ο.Τ.Υ.), του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, 

της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, της 

Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της 

Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) κ.α. Στο Ο.Κ.Α. απασχολούνται πάνω 

από 750 άτομα όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων.    

 

Επισυνάπτεται σχετικό οργανόγραμμα με όλη τη δομή και τη 

διασύνδεση του Ο.Κ.Α.  
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3.1. Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων  
       (Κ.Σ.Α.Ε.) 
 
Ø Ποιος έχει την ευθύνη για την προστασία και την διαχείριση 
του εναέριου χώρου ; 
 
Το Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Κ.Σ.Α.Ε.) 

εδρεύει στο Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.). Εφαρμόζει τα Σχέδια 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων Προστασίας και Υποστήριξης για την Ασφάλεια 

των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.  

 

Σύμφωνα με τα Σχέδια αυτά, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω του 

Ο.Κ.Α./Κ.Σ.Α.Ε. έχει την ευθύνη της Διαχείρισης και της 

Προστασίας του Ολυμπιακού Εναέριου Χώρου και ειδικότερα της 

Αττικής, για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, έτσι ώστε να 

αποτραπεί ή να εξουδετερωθεί κάθε εναέρια απειλή Κατηγορίας 2 που 

μπορεί να διαταράξει την ασφαλή διεξαγωγή τους.  

 

Ø Τι ορίζουμε ως απειλές κατηγορίας 2 ; 

Οι απειλές Κατηγορίας 2 προέρχονται από Εναέρια Μέσα (Αεροσκάφη  

και Ελικόπτερα), τα οποία χαρακτηρίζονται ως Ultra Lights (τάξη βάρους 

μικρότερη ή ίση των 1000 kgr), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν 

πρόχειρους διαδρόμους και να αναπτύσσουν ταχύτητες έως τα 100 ΚΝ. 

Επίσης, μπορεί να προέρχονται από αιωροπτεριστές, ανεμόπτερα, 

τηλεκατευθυνόμενους μηχανισμούς. Όλα τα παραπάνω μέσα 

χαρακτηρίζονται ως εναέριες απειλές, όταν δεν είναι 

εξουσιοδοτημένα από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές να ίπτανται 

στον Ολυμπιακό Εναέριο Χώρο, ο οποίος αποτελείται από ένα 

Δακτύλιο και δύο εσωτερικές Ζώνες για κάθε Ολυμπιακή πόλη 

ξεχωριστά, ακτίνας 45 μιλίων.  



 16

 

Το Κ.Σ.Α.Ε. είναι αρμόδιο και για τον προγραμματισμό και τον 

συντονισμό επιχειρήσεων των εναέριων μέσων των Φορέων, υπεράνω των 

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με περιοχές επιχειρησιακής ευθύνης τις 

«Ζώνες Α». 

Ø Τι ακριβώς θα συμβαίνει στις ζώνες Α ; 

Στις Ζώνες Α, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων επιτρέπεται 

να ίπτανται τα ελικόπτερα και το αερόπλοιο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα 

αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού 

Σώματος, τα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τα ελικόπτερα 

και το αερόπλοιο του NBC της Αθηναϊκής Ολυμπιακής Ραδιοτηλεοπτικής 

Α.Ε. (ΑΟΒ) που έχει τα δικαιώματα αναμετάδοσης των Αγώνων.  

Ø Και τι θα γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ; 

Μοναδικές εξαιρέσεις εισόδου στη Ζώνη Α θα έχουν εναέρια μέσα, 

που θα εκτελούν αεροδιακομιδές προς και από τα νοσοκομεία που 

περικλείονται στις Ζώνες, κάτω από συγκεκριμένη διαδικασία που θα 

συντονίζεται από το Κ.Σ.Α.Ε. 
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3.2. Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων  
 
Ø Γιατί προβλέπεται αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων; 

 

Η Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Κέντρο 

Ασφάλειας, καλύπτει τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις  σε περίπτωση 

σοβαρών περιστατικών ή κρίσεων.  

 

Ø Ποιοι συνεδριάζουν στην αίθουσα αυτή; 

 

Εκεί, θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις, σε τέτοιες περίπτωσεις, τα μέλη 

του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων (Σ.Δ.Κ.). Το Συμβούλιο 

Διαχείρισης Κρίσεων έχει πρόεδρο τον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνομίας και μέλη τους Αρχηγούς του Λιμενικού και του 

Πυροσβεστικού Σώματος, τον Α΄ Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας 

Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), εκπροσώπους του Γ.Ε.ΕΘ.Α, της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), της Γενικής Γραμματείας 

Ολυμπιακών Αγώνων / Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και το Διευθυντή του 

Κέντρου Διοίκησης Αγώνων της Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004. Επίσης, συμμετέχει 

ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και κατά περίπτωση 

μπορούν να κληθούν εκπρόσωποι Εμπλεκομένων Φορέων. 

 

Ø Πότε συγκαλείται το ΣΥ.Σ.Ο.Α.; 

 

Σε περίπτωση πολύ σοβαρού περιστατικού συγκαλείται από τον 

Υπουργό Δημόσιας Τάξης το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής 

Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.). Στο ΣΥ.Σ.Ο.Α. πρόεδρος είναι ο Υπουργός 

Δημόσιας Τάξης και μέλη οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 
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Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Εμπορικής 

Ναυτιλίας, Επικρατείας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών 

και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, καθώς και η Πρόεδρος της 

Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004. Επίσης, προβλέπεται η συμμετοχή του Διοικητή της 

Ε.Υ.Π. και της Δημάρχου Αθηναίων. 

 

Η Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων διαθέτει ειδικό Επιτελείο και 

αρχείο όλων των Σχεδίων Ολυμπιακής Ασφάλειας, καθώς και 

ειδική μονάδα εκφωνητών TETRA, για την άμεση διαβίβαση των 

αποφάσεων που θα λαμβάνονται.  
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4. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.A.Κ.Α.) 

 

Ø Πώς διαμορφώνεται η Δομή Διοίκησης για το 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών; 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), βρίσκεται στο Μαρούσι 

και είναι η «καρδιά» των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποτελεί το μεγαλύτερο 

συγκρότημα Αγωνιστικών Εγκαταστάσεων.  

 

Διαθέτει Περιφερειακή Διοίκηση Ασφάλειας (Ο.Π.Κ.Α. / Ο.Α.Κ.Α.) και 

καλύπτει οκτώ (8) Διοικήσεις Ολυμπιακών Κέντρων Ασφάλειας 

Εγκατάστασης (Ο.Κ.Α.Ε.) Ολυμπιακού Σταδίου, Κλειστού Γυμναστηρίου, 

Κέντρου Υγρού Στίβου, Ποδηλατοδρομίου, Κέντρου Αντισφαίρισης, 

Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεοπτικών Αναμεταδόσεων (I.B.C.), Βασικού 

Κέντρου Τύπου (M.P.C.), Περιμέτρου και Κοινόχρηστου Χώρου του 

συγκροτήματος.  

 

Κάθε μία από τις οκτώ (8) Διοικήσεις Ασφάλειας είναι αυτοτελής, με δικό 

της Κέντρο Επιχειρήσεων, προσωπικό και μέσα. Κάθε Κέντρο Επιχειρήσεων 

είναι πλήρως εξοπλισμένο και διασυνδεδεμένο με το Ολυμπιακό Κέντρο 

Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.). Το Ο.Α.Κ.Α., όπως και όλες οι ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις θωρακίζεται από συστήματα φυσικής ασφάλειας 

(όπως κάμερες CCTV, αισθητήρες, μαγνητικές πύλες, X-rays, 

καθρέφτες ελέγχου οχημάτων, συσκευές ανίχνευσης εκρηκτικών 

κ.α.), σκοπιές, παρατηρητήρια και περιπολίες, ειδικές περιφράξεις 

κ.α.  
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Ø Ακολουθείται η ίδια δομή ασφάλεια και στις άλλες 

ολυμπιακές πόλεις; 

 

Ανάλογη Δομή Ασφάλειας και Επιχειρησιακά Κέντρα διαθέτουν όλες οι 

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στην Αττική και στις πέντε (5) Περιφερειακές 

Ολυμπιακές Πόλεις. Συνολικά, 112 Ολυμπιακά Κέντρα Ασφάλειας 

Εγκαταστάσεων (Ο.Κ.Α.Ε.) έχουν υπαχθεί διοικητικά σε δώδεκα 

(12) Ολυμπιακά Περιφερειακά Κέντρα Ασφάλειας (Ο.Π.Κ.Α.) και 

όλα μαζί διασυνδέονται με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας 

(Ο.Κ.Α.). 
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5. Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών (Ο.ΚΕ.Π.) 
 

Ø Τι είναι το Ο.ΚΕ. Π. και ποιος ο ρόλος του;  

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών (Ο.ΚΕ.Π.) λειτουργεί, από 1η Ιουλίου 

2004, σε 24ωρη βάση. 

 

To Ο.ΚΕ.Π. αποτελεί το σημείο αναφοράς και τον μοναδικό – 

κεντρικό δίαυλο των πληροφοριών Ολυμπιακού ενδιαφέροντος.  

 

Καθημερινά το Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών προβαίνει 

σε εκτίμηση απειλής με βάση τις πληροφορίες και τις αξιολογήσεις 

των Υπηρεσιών Ασφάλειας και πληροφοριών της χώρας, αλλά και 

άλλων διαύλων του εσωτερικού και του εξωτερικού.  
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6. Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων «Μέγας Αλέξανδρος» 
 
 
Ø Πώς είναι διαμορφωμένα τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων; 
Ποιες ανάγκες ασφάλειας καλύπτουν; 

 

Το «Μέγας Αλέξανδρος» είναι ένα από τα κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει το έργο C4I. Παρόμοια Κέντρα 

προορίζονται και για το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα.  

 

Τα Κινητά Κέντρα διαθέτουν ειδικές θέσεις εργασίας, αίθουσα συσκέψεων 

και υπερσύγχρονο εξοπλισμό επικοινωνιών (κεραίες VHF, TETRA, 

GSM Gateways, GPS, Δορυφορική σύνδεση, φορητές κάμερες 

κ.α.).  

 

Έχει ως αποστολή την υποστήριξη του έργου των Επιχειρησιακών 

Διοικητών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διοικητή Σκηνής ή και Διοικητή 

Περιστατικού), κατά τη διοίκηση – διαχείριση σοβαρών περιστατικών 

ασφάλειας ή κρίσεων, σε περιοχές – σημεία των Ολυμπιακών πόλεων ή της 

υπόλοιπης χώρας, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα οργανωμένα Κέντρα 

Επιχειρήσεων και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, το Κινητό Κέντρο 

Επιχειρήσεων παρέχει τα κατάλληλα μέσα επικοινωνιών και 

πληροφόρησης για την άσκηση της διοίκησης ενός περιστατικού. 

Όσα συστήματα είναι εγκατεστημένα στο Ο.Κ.Α. εξασφαλίζονται 

και στο Κινητό Κέντρο. Λειτουργεί επίσης και ως εφεδρικό Κέντρο 

Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών σε περίπτωση που ένα Κέντρο 

Επιχειρήσεων καταστεί ανενεργό.  
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7. Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και  
Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) 

 
Ø Ποιος είναι ο ρόλος του Θ.Ε.Π.Ε.Κ.;   

 

Η διαχείριση της κυκλοφορίας στο Νομό Αττικής και ο συντονισμός των 

δράσεων όλων των Εμπλεκομένων στην κυκλοφορία Υπηρεσιών και 

Φορέων γίνεται από το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και 

Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.). Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. στεγάζεται στη 

Γ.Α.Δ.Α. και υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.  

 

Ø Ποιοι συμμετέχουν στην διαχείριση της κυκλοφορίας ; 

Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης / 

Υπουργείο Επικρατείας, από το Κέντρο Ολυμπιακών Μεταφορών της 

Ο.Ε.Ο.Α., το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους συγκοινωνιακούς Φορείς. Στο 

Θ.Ε.Π.Ε.Κ. απασχολούνται συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) 

στελέχη  από όλους τους Εμπλεκόμενους Φορείς, ενώ μόνο σε 

θέματα κυκλοφορίας και ασφάλειας μεταφορών θα απασχοληθούν 

πάνω από 2.000 άτομα.  

 

Ø Πως κατανέμεται όλο αυτό το προσωπικό ; 

Το Κέντρο είναι δομημένο σε τρία (3) επίπεδα:  

§ Ανίχνευσης (για τον εντοπισμό των σημείων εκείνων του οδικού 

δικτύου που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα), 

§ Επαλήθευσης (για την επαλήθευση, μέσω της εικόνας των καμερών 

του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, ύπαρξης ενός προβλήματος 

και τον προσδιορισμό των αιτιών που το προκάλεσαν), 
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§ Αντιμετώπισης (για την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών 

άμβλυνσης και αποκατάστασης του προβλήματος). 

 

Όσον αφορά στο συντονισμό στις Ολυμπιακές Πόλεις, αυτός γίνεται 

από τα υφιστάμενα Επιχειρησιακά Κέντρα, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί για 

το σκοπό αυτό και διασυνδεθεί με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας 

(Ο.Κ.Α.), μέσω των συστημάτων C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας.  

 

Ø Πως ακριβώς επιτυγχάνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας ; 

 

Ο εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση 

και την αστυνόμευση της κυκλοφορίας, είναι τα εξής: 

ü Φωτεινή σηματοδότηση: ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

κυκλοφορίας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων, σε 

πραγματικό χρόνο. 

 

Ø Πόσες κάμερες χρησιμοποιούνται και πως λειτουργούν; 

ü Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας: διακόσιες ενενήντα 

τρεις (293) κάμερες (CCTV) της Ελληνικής Αστυνομίας, σαράντα 

εννέα (49) άλλες κάμερες από το υπάρχον δίκτυο και διακόσιες οκτώ 

(208) κάμερες (CCTV) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων, που καλύπτουν πλήρως τις κεντρικές αρτηρίες 

σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι κάμερες αυτές 

λειτουργούν μόνο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για την 

ασφάλεια των μεταφορών και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το 

σύστημα διαθέτει ειδική δυνατότητα κάλυψης εικόνας με 
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ειδικές λευκές «μπάρες» για την προστασία προσώπων και 

κτιρίων (πολυκατοικίες).   

ü Φωτογραφικές μηχανές καταγραφής παραβάσεων: δέκα επτά 

(17) 

 

Ø Πως θα ενημερώνονται οι οδηγοί για τις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις ; 

ü Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων: μέσω είκοσι τεσσάρων (24) 

πινακίδων, οι οδηγοί λαμβάνουν ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, 

για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, έτσι ώστε να 

προσαρμόζουν ανάλογα την πορεία τους.  

 

Ø Η διαχείριση θα γίνεται μόνο με κάμερες στους δρόμους ; 

ü Υποσύστημα ανίχνευσης κυκλοφορίας: εκτείνεται σε όλο το 

κεντρικό οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου και μέσω αυτού 

λαμβάνονται μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου. Έτσι 

εντοπίζονται τυχόν δυσχέρειες στη ροή της κυκλοφορίας.  

ü Υποσύστημα λήψης εικόνας από εναέρια μέσα της Ελληνικής 

Αστυνομίας: μέσα από τρία (3) ελικόπτερα και ένα (1) αερόπλοιο 

μεταφέρεται εικόνα στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. αναφορικά με τις επικρατούσες 

κυκλοφοριακές συνθήκες.  

 

Ø Οι κάμερες θα μεταδίδουν μόνο εικόνα ; Γιατί τις αποκαλούν 

«έξυπνες»;  

Όλες οι κάμερες μεταδίδουν αποκλειστικά εικόνα. Η ιδιαιτερότητά τους 

έγκειται στο ότι μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιδράσουν σε 

συγκεκριμένους ήχους. Για το λόγο αυτό διαθέτουν: 
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ü Μεγαφωνική εγκατάσταση: σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

μεταδίδονται μηνύματα για την ενημέρωση και προστασία 

του κοινού, μέσω εγκαταστάσεων στους ιστούς των καμερών C4Ι.  

ü Μικροφωνική εγκατάσταση: Με ειδικό λογισμικό εντοπίζονται και 

ταυτοποιούνται αυτόματα ήχοι από πυροβολισμούς και 

εκρήξεις και αμέσως ενημερώνεται ο χειριστής μέσω οπτικής 

ένδειξης.  

 

Ø Και πως γίνεται η διαχείριση όλων αυτών των πληροφοριών ; 

Το Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών TETRA αποτελεί 

το πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις της Τροχαίας στην 

Αττική. Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργάζεται με 

το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.), μέσω του οποίου 

επικοινωνεί με το Πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα, το Ε.Κ.Α.Β. 

και άλλους Φορείς ασφάλειας, εκτάκτων αναγκών, μεταφορών και 

διαχείρισης οδικού δικτύου, οι οποίοι διαθέτουν εκπροσώπους στο 

Ο.Κ.Α. Έτσι, επιτυγχάνεται η πλήρης διασφάλιση των επικοινωνιών, με τη 

χρήση μεγάλου αριθμού καναλιών, τη δημιουργία κλειστών και ανοικτών 

ομάδων χρηστών, αποκλείοντας οποιεσδήποτε παρεμβολές ή υποκλοπές 

συνομιλιών. 
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7.1. Αερόπλοιο  

Ø Ποιος είναι ο ρόλος του Ζέπελιν κατά την διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων; 

Το αερόπλοιο λειτουργεί συμπληρωματικά στη δυνατότητα 

μετάδοσης εικόνας και πληροφοριών, που έχει η Ελληνική Αστυνομία με τα 

ελικόπτερά της.  

 

Έχει τη δυνατότητα να πετά σε μέγιστο ύψος 3.300 μέτρων 

για 16 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ημέρα και νύχτα. 

 

Ø Τι εξοπλισμό διαθέτει;  

Διαθέτει τρεις (3) κάμερες και έχει τη δυνατότητα διακριτικής 

εναέριας παρακολούθησης για επιχειρήσεις Ολυμπιακής Ασφάλειας. Σε 

πραγματικό χρόνο, μεταδίδει μόνον εικόνα στο Ολυμπιακό Κέντρο 

Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.) και στο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης & 

Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.ΕΚ.). 

 

Το αερόπλοιο θα πετά στον αττικό ουρανό έως και τις 5 Οκτωβρίου 

2004. 
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7.2. Ελικόπτερα Ελληνικής Αστυνομίας 

Εικόνα – Επιχειρήσεις  

 

Ø Ποια είναι η αποστολή των ελικοπτέρων της ΕΛ.ΑΣ στην 

Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων; 

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 

2004, η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.) 

θα διαθέσει πέντε (5) ελικόπτερα (τύπου ΒΟ-105 και ΕC-135) και είκοσι 

τρεις (23) χειριστές και τεχνικούς, με κύρια αποστολή: 

 

• Τη μεταφορά αστυνομικών για επείγουσες αποστολές 

• Τη μεταφορά ή συνοδεία επισήμων προσώπων 

• Τη μεταφορά τραυματιών 

• Την παροχή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες 

και σοβαρά ατυχήματα 

• Τη διαβίβαση πληροφοριών και εικόνας σε επίγειες δυνάμεις 

αστυνομικού ενδιαφέροντος (Θ.Ε.Π.Ε.Κ. / ρύθμιση κυκλοφορίας, 

ασφάλεια μεταφορών κ.α.) 

• Τη συμμετοχή σε αστυνομικές επιχειρήσεις από ειδικές 

αστυνομικές υπηρεσίες [Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική 

Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών 

Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) κ.α.] 

 

Ø Τι μέσα διαθέτουν για τη διαχείριση περιστατικών ; 

Τα ελικόπτερα της Ελληνικής Αστυνομίας πετούν σε ύψος 1.200 έως 

1.500 πόδια. Τα τρία (3) ελικόπτερα τύπου ΒΟ-105 διαθέτουν ειδικό 

σύστημα λήψης και μετάδοσης εικόνας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας 

(Ο.Κ.Α. / Κ.Σ.Α.Ε.), με δυνατότητα θερμικής απεικόνισης (FLIR), για 
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αντιμετώπιση συμβάντων Ολυμπιακής Ασφάλειας στις Ολυμπιακές 

Εγκαταστάσεις ή στην αστική περιοχή.  

 

Για τις από αέρος επιχειρήσεις Ολυμπιακής Ασφάλειας, που 

διενεργούνται από κοινού, διατίθενται ελικόπτερα του Πυροσβεστικού και 

του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων.  
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8. Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών TETRA 

Ø Τι ακριβώς είναι το TETRA ; 

Το TETRA (Terrestrial Trunked Radio) είναι ένα επίγειο ψηφιακό 

συγκαναλικό ραδιοδίκτυο επικοινωνιών που αναπτύχθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), υιοθετήθηκε 

από την Ε.Ε. και χρησιμοποιείται από τις περισσότερες Υπηρεσίες 

Ασφάλειας ανά τον κόσμο.  

Ø Τι προσφέρει στην ΕΛ.ΑΣ ; Θα χρησιμοποιηθεί και μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες ; 

Για την Ελληνική Αστυνομία και τις Υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών 

δημόσιας ασφάλειας αποτελεί την ιδανική Ολυμπιακή και μετα-Ολυμπιακή 

πλατφόρμα επικοινωνιών, καθώς παρέχει: 

ü Ενοποιημένη και επαρκή επικοινωνία 

ü Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα  

ü Κρυπτογραφημένες, ασφαλείς μεταδόσεις 

ü Διαλειτουργικότητα με όλους τους Εμπλεκόμενους Φορείς και 

Υπηρεσίες 

ü Ομαδοποίηση χρηστών, ακόμη και κατά την εξέλιξη των 

συμβάντων 

ü Αποκλειστική επικοινωνία χωρίς παρεμβολές, σε επίπεδο ομάδας ή 

μεμονωμένων χρηστών  

ü Αξιοπιστία και εφεδρικότητα 

ü Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων 

ü Κλήσεις κινδύνου 
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Ø Πως υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων ; 

Οι διαφορετικοί τύποι τερματικών που θα υποστηρίξουν τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις των Αρχών Ασφάλειας είναι: 

ü 12.000 Φορητοί χειρός  

ü 8.000 Τερματικά οχήματος (αυτοκίνητο)  

ü 1.000 Τερματικά μοτοσυκλέτας 

ü 150 Τερματικά επιτραπέζια (μικρά εκφωνητήρια) 

ü 60 Τερματικά επιτραπέζια (μεγάλα εκφωνητήρια) 

ü 100 Τερματικά πλωτών μέσων 

ü 12 Τερματικά εναέριων μέσων  

 

To TETRA υποστηρίζει συνολικά 1.000 ομάδες συνομιλίας 

(κανάλια) των Φορέων που εκτελούν Ολυμπιακά καθήκοντα: 

Ελληνική Αστυνομία, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Εθνική 

Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Σώμα Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Τελωνεία.  

Ø Τι επιπλέον προσφέρει το TETRA σε σύγκριση με τα 

υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας ; 

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητές του είναι ο συντονισμός 

των δυνάμεων από όλους ή ορισμένους από τους παραπάνω Φορείς, σε μία 

ομάδα συνομιλίας (κανάλι) για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού 

Ολυμπιακής Ασφάλειας.  

Η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων γίνεται χωρίς να μπορεί 

κάποιος να παρέμβει ή να υποκλέψει τις συνομιλίες.  
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Ø Και πως επικοινωνούν όλοι οι Φορείς μεταξύ τους ;  

Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει το TETRA είναι:  

ü Η επικοινωνία δύο ατόμων χρησιμοποιώντας το TETRA ως 

κινητό τηλέφωνο, 

ü Η επικοινωνία δύο ομάδων (π.χ. στο Ο.Α.Κ.Α. η ομάδα 

περιμέτρου με την ομάδα του Ποδηλατοδρομίου).  

ü Η επικοινωνία όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων στην 

Αττική ή στις Περιφερειακές Ολυμπιακές Πόλεις, τόσο αυτόνομα, 

όσο και μεταξύ τους.  

Οι κλήσεις μέσω TETRA έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων κλήσεων 

ή συστημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι την ταχύτερη και συντονισμένη 

ανταπόκριση των Φορέων για την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Ø Ακούγεται λίγο πολύπλοκο. Μπορείτε να μας δώσετε ένα 

παράδειγμα; 

Παράδειγμα: Διαχείριση Τροχαίου Ατυχήματος 

Βήμα 1ο: Το Κέντρο λαμβάνει την κλήση μέσω TETRA  

Βήμα 2ο: Αποστέλλεται άμεσα όχημα μέσω TETRA  

Βήμα 3ο: Συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες μέσω καμερών CCTV 

Βήμα 4ο: Ενημερώνονται ταυτόχρονα όλα τα Κέντρα των εμπλεκόμενων 

Φορέων (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Ε.Κ.ΑΒ., Υπουργείο 

Μεταφορών & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 

ταυτόχρονη ενημέρωση παρέχεται και στο Κέντρο Επιχειρήσεων 
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Ολυμπιακών Μεταφορών/Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 προκειμένου να ρυθμίσει 

ανάλογα τις μετακινήσεις των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας.   

Βήμα 5ο: Άμεση αποστολή, κατά περίπτωση, άλλων (ειδικών) 

Επιχειρησιακών Μέσων (συνεργεία Ο.Α.Σ.Α. κ.α.). 

Μέσω του Συστήματος  Αυτόματου Εντοπισμού Οχημάτων (AVL) όταν ένα 

ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. δώσει σήμα για επείγουσα μεταφορά 

ασθενούς ή τραυματία, το Κέντρο εντοπίζει τη θέση του 

ασθενοφόρου και στέλνει προπομπούς / δικυκλιστές από το 

κοντινότερο σημείο για να ανοίξει δρόμο.  

 
 


