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4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

4.1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ςτo πλαίςιo τθσ ςχετικισ Δράςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προβλζπεται 

να μετεγκαταςτακεί ςε κτίριο επί τθσ Ρ. Κανελλοποφλου, που ζχει παραχωρθκεί από τθν 

Ε..Τ. Α.Ε., με τθν ονομαςία “Στοφντιο Α” και είναι παρακείμενο του Αρχθγείου τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Ρ. Κανελλοποφλου 4, Ακινα). Δεδομζνθσ τθσ ςυγκυρίασ αυτισ και 

προκειμζνου για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ και αξιοποίθςθ 

υφιςτάμενων πόρων, ζχει προβλεφκεί θ ςφνδεςθ του νζου κτιρίου με τισ εγκαταςτάςεισ 

του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν. Θ υποδομι αυτι κα 

αξιοποιθκεί για τθ διαςφνδεςθ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με τα ςυςτιματα τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ (Police On Line) κακϊσ και για τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω του κόμβου 

«ΣΥΗΕΥΞΙΣ» που βρίςκεται επίςθσ εγκατεςτθμζνοσ ςτο κτίριο του Α.Ε.Α.  

 

Οι εφαρμογζσ του Ρανελλινιου Δικτυοφ Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Police 

On Line - POL) χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςχεδόν από όλουσ τουσ Φορείσ που μετζχουν με 

ςτελζχθ τουσ ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Επίςθσ, χρθςιμοποιείται και από τθν ίδια τθν Υπθρεςία για 

τθν ςχεδόν εξολοκλιρου κάλυψθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν αυτισ (Διακίνθςθ Εγγράφων, 

Επιχειρθςιακζσ Εφαρμογζσ κ.λπ.). Κατά ςυνζπεια το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα αποτελζςει μία 

ακόμα Υπθρεςία τθν οποία εξυπθρετεί το POL, οι εφαρμογζσ του οποίου κα αξιοποιθκοφν 

ςτο μζγιςτο επιτρεπτό βακμό προκειμζνου να καλυφκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

ανάγκεσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., εξοικονομϊντασ πόρουσ από τθν ανάπτυξθ τυχόν νζων 

εφαρμογϊν. 

 

Στο νζο κτίριο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. πρόκειται να δθμιουργθκεί χϊροσ φιλοξενίασ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (Computer Room) ο οποίοσ κα φιλοξενιςει τον εξοπλιςμό και 

τα ςυςτιματα, πλζον του POL, που αξιοποιοφνται από τθν Υπθρεςία κακϊσ και όςα κα 

αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Ζργου. Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ κα προμθκευτεί ςτα 

πλαίςια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

4.2 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

4.2.1 ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (PoliceOnLine) 

4.2.1.1 Το Ρανελλινιο Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (PoliceOnLine-

POL), παρζχει ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (περίπου 670 ςθμεία – 

κτίρια ςε όλθ τθν Επικράτεια) τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο των 

κεντρικϊν επιχειρθςιακϊν εφαρμογϊν τθσ. 

 

4.2.1.2 Το Ρανελλαδικό Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (POL), 

διαςυνδζεται κεντρικά (από το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) με το Δίκτυο 
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δθμοςίου τομζα «ΣΥΗΕΥΞΙΣ» για τθ διαςφνδεςι του με άλλουσ φορείσ και το 

Διαδίκτυο. Στθν εν λόγω διαςφνδεςθ μεςολαβεί διάταξθ Firewall. 

 

4.2.1.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν ςφνδεςθ του ΕΣΚΕΣΜΑ με το εν 

λόγω δίκτυο, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.2 SEAHORSE 

4.2.2.1 Αντικείμενο του ζργου “Seahorse” είναι θ δθμιουργία ενόσ μεςογειακοφ δικτφου 

το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ταχείασ και αξιόπιςτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τθν παράτυπθ μετανάςτευςθ διά καλάςςθσ, μζςω μιασ μόνιμθσ και 

αςφαλοφσ, πλατφόρμασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, μεταξφ των Κρατϊν - Μελϊν 

τθσ Μεςογείου και τρίτων Χωρϊν. 

 

4.2.2.2 Επί του παρόντοσ, το ςφςτθμα “Seahorse” (δορυφορικι κεραία, εξυπθρετθτισ 

κ.λπ.), ςε εκνικό επίπεδο, είναι εγκατεςτθμζνο ςε χϊρο του Αρχθγείου του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και αναμζνεται να μεταφερκεί ςτισ 

υπό διαμόρφωςθ εγκαταςτάςεισ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

4.2.2.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.3 EUROSUR 

4.2.3.1 Το δίκτυο EUROSUR αποτελεί ζνα κλειςτό δίκτυο επικοινωνίασ που εξυπθρετεί 

τουσ ςκοποφσ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

Κρατϊν - Μελϊν και του Frontex ςτο πεδίο τθσ επιτιρθςθσ των ςυνόρων. Σε 

εκνικό επίπεδο, το δίκτυο αυτό υλοποιείται μζςω ενόσ εξυπθρετθτι που ζχει 

παραχωρθκεί από τον Frontex. Επί του παρόντοσ, ο εν λόγω εξυπθρετθτισ είναι 

τοποκετθμζνοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αρχθγείου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Εξετάηεται θ 

πικανότθτα να μεταφερκεί ςτο κτίριο του Αρχθγείου τθσ ΕΛ.ΑΣ. Σε κάκε 

περίπτωςθ αναμζνεται να μετεγκαταςτακεί ςτο κτίριο που κα δθμιουργθκεί για 

τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Ο εξυπθρετθτισ ςυνδζεται 

αφενόσ μεν μζςω γραμμισ αποκλειςτικισ χριςθσ με τον κεντρικό εξυπθρετθτι 

τθσ Frontex αφετζρου δε με τερματικά εντόσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

4.2.3.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.4 EL-BG SUR 

4.2.4.1 Αντικείμενο του ζργου “EL-BG SUR” είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των Εκνικϊν Συντονιςτικϊν Κζντρων Ελλάδασ και Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο 

του κανονιςμοφ Eurosur, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ όςο το δυνατόν 

πλθρζςτερθ αποτφπωςθ τθσ Εκνικισ και ςυνακόλουκα τθσ Ευρωπαϊκισ Εικόνασ 



[3] 

 

τθσ Κατάςταςθσ (National/European situational picture) ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

4.2.4.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.5 ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ ΣΥΝΟΩΝ  

4.2.5.1 Αντικείμενο του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

επιτιρθςθσ ςυνόρων ςτθν περιοχι του Ζβρου με χριςθ ενόσ αρικμοφ από 

αυτοτελείσ εγκαταςτάςεισ αυτοματοποιθμζνθσ επιτιρθςθσ ςυνόρων ςε καίρια 

ςθμεία τθσ ςυνοριογραμμισ. 

 

4.2.5.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν ςφνδεςθ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με το εν 

λόγω ςφςτθμα, για το οποίο ζχει ιδθ προβλεφκεί θ διαςφνδεςι του με το 

Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 

4.2.6 NCC.GOV.GR (E-MAIL) 

4.2.6.1 Εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι μθνυμάτων e-mail των τμθμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με 

άλλουσ Φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ μζςω Διαδικτφου. 

Φιλοξενοφνται λογαριαςμοί για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτελεχϊν του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., των οποίων τα κακικοντα απαιτοφν τθ χριςθ υπθρεςιακοφ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτόν από το 

Internet μζςω IMAP Server που λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αρχθγείου Λ.Σ. 

– ΕΛ.ΑΚΤ. και https εφαρμογισ Webmail. 

 

4.2.6.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.7 Επιπλζον πλθροφορίεσ για τα ανωτζρω ςυςτιματα και διαςυνδζςεισ που μπορεί να 

χρειαςτοφν για τθν υλοποίθςθ των εγκαταςτάςεων ςτο ςφνολό τουσ μποροφν να 

ηθτθκοφν από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν 

τθν κατάκεςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

 

4.3 ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ & ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ 

4.3.1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΕΙΣ 

4.3.1.1 Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, θ Υπθρεςία Αςφλου και θ Υπθρεςία 

Ρρϊτθσ Υποδοχισ εξυπθρετοφνται τθν παροφςα ςτιγμι και από το Ρανελλαδικό 

Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Συνεπϊσ με τθν ανωτζρω 

ςφνδεςθ του νζου κτιρίου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με τισ εγκαταςτάςεισ του Α.Ε.Α. 

εξαςφαλίηεται και θ πρόςβαςθ των ςτελεχϊν των ανωτζρω Φορζων ςτισ 

εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν. 
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4.3.1.2 Θ πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από τουσ υπολογιςτζσ που κα 

εγκαταςτακοφν ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα γίνεται από φυλλομετρθτι διαδικτφου (web 

browser) μζςω αςφαλοφσ καναλιοφ επικοινωνίασ (site-to-site vpn tunnel) μεταξφ 

του τείχουσ προςταςίασ (firewall) του Αρχθγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του 

αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ςε εφαρμογζσ ενδιαφζροντοσ Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

4.3.1.3 Θ ςφνδεςθ των δικτυακϊν υποδομϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με το κτίριο του Α.Ε.Α κα 

γίνει μζςω οπτικϊν ινϊν. Συγκεκριμζνα, δφο γραμμζσ (για λόγουσ 

διακεςιμότθτασ) κα ςυνδεκοφν απευκείασ με τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ/νςθσ 

Ρλθροφορικισ και δφο γραμμζσ κα ςυνδεκοφν με το Κζντρο Ολοκλθρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Συνόρων Μετανάςτευςθσ του Κλάδου Αλλοδαπϊν και Ρροςταςίασ 

Συνόρων μζςω των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων του κτιρίου Α.Ε.Α. 

 

4.3.1.4 Στισ δικτυακζσ υποδομζσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα ςυνδεκεί επίςθσ θ ςυςτοιχία 

εξυπθρετθτϊν που κα φιλοξενιςει τα νζα ςυςτιματα τθσ Υπθρεςίασ κακϊσ και το 

SEAHORSE και το ELBGSUR. Το EUROSUR κα ςυνδεκεί απευκείασ ςε μία ξεχωριςτι 

μιςκωμζνθ γραμμι και κα αποτελεί ζνα ανεξάρτθτο μθ διαςυνδεδεμζνο δίκτυο 

εντόσ των χϊρων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.  

 

4.3.2 ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 
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4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε..Κ.Ε..Μ.Α.  

Σκοπόσ χριςθσ του Συςτιματοσ είναι θ ςυγκζντρωςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν ςε 

κζματα Αςφλου και Μετανάςτευςθσ οι οποίεσ ςυνκζτουν τθν Εθνική Εικόνα της 

Κατάστασης. Θα καταγράφονται όλα τα περιςτατικά ενδιαφζροντοσ αςφλου και 

μετανάςτευςθσ, κακϊσ επίςθσ και το ςφνολο των διακζςιμων πόρων των εμπλεκομζνων 

Φορζων. Ανάλογα με το ρόλο - εξουςιοδότθςθ του χριςτθ κα παρζχεται θ δυνατότθτα 

ειςαγωγισ αντικειμζνων ςτο ςφςτθμα, επιλεκτικισ προβολισ αντικειμζνων, επιλογισ 

αντικειμζνων, επεξεργαςίασ δεδομζνων, εξαγωγι δεδομζνων και ςτατιςτικϊν. Τα 

περιςτατικά που κα ειςάγονται ςτο ςφςτθμα κα δφνανται να κατθγοριοποιοφνται ςε 

διαφορετικά επίπεδα βάςει προτεραιότθτασ. Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κα δφνανται 

να απεικονίηονται ςε ζνα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον. Το ςφςτθμα κα διακζτει 

δυνατότθτεσ ανάλυςθσ δεδομζνων και διαχείριςθσ κινδφνου. Θα παρζχεται επιπλζον θ 

δυνατότθτα εξαγωγισ φόρμασ περιςτατικοφ/ϊν προκειμζνου να αποςτζλλεται προσ 

ενθμζρωςθ ςτουσ ςυναρμόδιουσ Φορείσ. 

 

 


