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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Οι πολύνεκρες επιθέσεις σε βάρος των 
«δίδυμων» πύργων της Νέας Υόρκης, 
είχαν κι άλλη μια «παράπλευρη» 
συνέπεια. Εξανάγκασαν όλους μας να 
σκεφτούμε –ξανά;- τα θέματα της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων, ιδίως δε  
εκείνων των εγκαταστάσεων που 
αποτελούν  εν δυνάμει στόχους,  
οποιονδήποτε σε βάρος τους, ενεργειών. 



Μερικές από τις παραμέτρους που θα καλύψει ο σχεδιασμός μας… 

 αποτελεσματική ανταπόκριση σε διαφορετικά 
σενάρια,  προκειμένου να είναι όσο το δυνατό 
περισσότερο αξιόπιστος, τα υψηλά κριτήρια 
αξιολόγησης των στελεχών που θα κληθούν να 
το υλοποιήσουν και τέλος, το σπουδαιότερο, 
την αποφυγή απωλειών (ανθρώπων, τεχνικών 
μέσων, υλικών, κλπ) και την απρόσκοπτη 
συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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 λαμβάνουμε ως κυρίαρχη συνιστώσα την 
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Security 
Risk Assessment). 

 σκοπεύει  στον εντοπισμό και την αξιολόγηση 
όλων εκείνων των παραμέτρων που ενδέχεται 
να επηρεάσουν την φυσική ασφάλεια, την 
ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, της 
παραγωγής, της διοχέτευσης στην κατανάλωση 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού- δράσεις 
εστιασμένες σε: 

 συγκεκριμενοποίηση, οριοθέτηση και καταμερισμό 
των παραμέτρων που θα μας βοηθήσουν σε κάθε 
περίπτωση να αντιδράσουμε συγκροτημένα, μεθοδικά 
και ψύχραιμα, 

 κατανομή ρόλων, βάση του σχεδιασμού και 
λειτουργία κεντρικού σύστηματος επικοινωνιών, 
όπου ο συντονιστής θα έχει συνολική εικόνα της 
κρατούσας κατάστασης και θα καθοδήγει το 
προσωπικό που επιχειρεί σε κάθε σημείο 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

   Ένα κοινό πλαίσιο για την αναγνώριση και 
διαχείριση απειλών για την υλοποίηση του  σχεδίου 
ασφαλείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Αναγνώριση προβλήματος-καθορισμός στόχου 
 Εκτίμηση απειλής 
 Ανάλυση κινδύνου 
 «Παραμετροποίηση πιθανοτήτων» 
 Μελέτη τρωτότητας 
 Μοντέλο διοίκησης – Συντονισμός & έλεγχος 



Ρόλος προσωπικού ασφαλείας  
 Ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας 

είναι αποτρεπτικός- προληπτικός και όχι 
κατασταλτικός 

 Επιτήρηση περιμετρικά της 
εγκατάστασης  

 «επισκόπηση» του χώρου-περιοχής 
 «εκτίμηση επικινδυνότητας» του σημείου 

Ουσιαστικός ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας... 

συμμετέχει ενεργά στην τήρηση της τάξης & στη φύλαξη των 
εγκαταστάσεων…  





Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 
Έλεγχος της εγκατάστασης 
 Εντοπισμός σημείων «τρωτότητας» 
 Εκτίμηση επικινδυνότητας  
 Ιστορικό χώρου 
 Σημεία «τυφλά» 
 Σημεία «εναλλακτικής διαφυγής» 
 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

Έλεγχος της εγκατάστασης 
 πλήρη γνώση του χώρου 
 Σημείο που βρίσκεται (εντός ή εκτός 

αστικής περιοχής ) 
 έλεγχος  περιμετρικά και εσωτερικά 
 περίφραξης και τι δυνατότητες 

αποτροπής-προστασίας προσφέρει 
Όμορες – γειτονικές εγκαταστάσεις 
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Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

Εντοπισμός σημείων «τρωτότητας» 
 δεν πρέπει να απειλούν την 

ασφάλεια 
 προσαρμόζουμε ανάλογα τα μέτρα 

μας 
 θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι 
 τα συμπεριλαμβάνουμε στις 

απαιτήσεις της ασφάλειας 
 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

Εκτίμηση επικινδυνότητας 
 χρήση της εγκατάστασης 
 σε ποιους απευθύνεται 
 τι σκοπούς εξυπηρετεί 
 με τι συνδέεται (πρόσωπα, καταστάσεις κλπ) 
 Αντίκτυπο & «κέρδη»  
 διεθνές περιβάλλον και  επικρατούσα κατάσταση 
 «περιρρέουσα» ατμόσφαιρα & στάση του κοινού 

 
 
 
 
 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

Ιστορικό χώρου 
 προηγηθείσες ενέργειες σε βάρος της 

εγκατάστασης 
 τρόπος δράσης τους & παρούσα 

κατάσταση του χώρου 
 τι συνέπειες είχαν 
 ποια η αντίδραση 
 Πάντα είναι πιθανό τα πάντα να συμβούν 

 
 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

«Τυφλά» σημεία 
 Ιδιαίτερη προσοχή 
 σημεία απόμερα ή χωρίς να 

φωτίζονται επαρκώς 
 Περιορισμένη ορατότητα  
 Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
 χρήση φακού 



Ανάλυση  παραμέτρων σχεδιασμού 

Σημεία «εναλλακτικής διαφυγής» 
 δίνουν δυνατότητα εναλλακτικής 

διαφυγής στους δράστες 
 αποφεύγεται ο εγκλωβισμός τους 
 σημαντικό να εντοπιστούν τυχόν 

τέτοια σημεία 
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ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΖΩΝΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

(ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 

Ζώνες ελέγχου προσέγγισης 
Αίθουσα ελέγχου 

CCTV 



Ζώνες ελέγχου προσέγγισης 
 Διατηρούμε 

ελεύθερη τη 
κίνηση χωρίς 
παρεμβολές 
άλλων (οχημάτων 
ή πεζών) 

http://bp2.blogger.com/__RoBmozZUEI/Rhsn22LeYQI/AAAAAAAAACk/mdgCzT6qVHk/s1600-h/me+mantres++3D.BMP


 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ – ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ 



 



Ζώνες ελέγχου προσέγγισης 

 έλεγχος 
εισερχομένων και 
χειραποσκευών 

 εκπαιδευμένο 
προσωπικό 



Ζώνες ελέγχου προσέγγισης 

 Τα αυτοκίνητα των προσκεκλημένων,  
ιδίως των επισήμων επιτηρούνται σε 
φυλασσόμενο χώρο 

 εύκολα προσβάσιμο σημείο 
 χωρίς  να χρειαστεί να «βγουν» από 

την ελεγχόμενη ζώνη. 
 
 
 



 



Ετοιμότητα προσωπικού  

 επαγρυπνεί & έχει 
οξυδέρκεια 

 μέτρα 
αυτοπροστασίας 

 ενέργειες του για την 
αποκατάσταση της 
ασφάλειας 

  σχεδιασμό και ενιαίο 
κεντρικός 
συντονισμός και 
έλεγχο 
 
 

http://bp2.blogger.com/__RoBmozZUEI/Rhsn22LeYQI/AAAAAAAAACk/mdgCzT6qVHk/s1600-h/me+mantres++3D.BMP


Σύμμαχος: Σύγχρονη τεχνολογία 

 ασύρματα μέσα 
επικοινωνίας 

 αίθουσα ελέγχου 
CCTV 

 βιομετρικός έλεγχος 
πρόσβασης  
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Σύμμαχος: Σύγχρονη τεχνολογία 

 ειδικές απαιτήσεις 
 εντοπισμό ατόμων 

με βάση τα 
βιομετρικά 
χαρακτηριστικά 

 έλεγχος κίνησης 
στον προσβάσιμο 
χώρο 



Σύμμαχος: Σύγχρονη τεχνολογία 
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“Circulation control” 

 Κανένα σύστημα, δεν μπορεί να 
λειτουργήσει από μόνο του 

 χρειάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο 
& εξοικειωμένο χειριστή 

 ελέγχουμε κατά τακτικά –αλλά όχι 
τακτά- χρονικά διαστήματα 
«ευαίσθητα σημεία» του χώρου 
 



αποχώρηση από την εγκατάσταση 

 διάθεση μεγαλύτερης διόδου εξόδου 
 συνήθως αποχωρούν όλοι μαζί ή 

μεγάλες ομάδες 
 προβλέπουμε διαδρομές αποχώρησης 
  αποφυγή μποτιλιαρίσματος 



«έξοδος κινδύνου» 

 επείγουσα διαφυγή-αποχώρηση 
Έξοδοι κινδύνου ή εναλλακτικές 

έξοδοι 
 κατευθύνουμε κατάλληλα τον κόσμο 
 σύστημα δημόσιων αναγγελιών 



Σύνοψη 

 πολύ επιμελής, οξυδερκής με 
τεταμένη την προσοχή μας 

 Αυτοπροστασία 
 τρόπο αντίδρασης- ειδοποίησης 
 



Σύνοψη 
Για μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά, θα πρέπει να: 
 
 Γνωρίσουμε το χώρο 
 Ελέγχουμε την εγκατάσταση περιμετρικά & εσωτερικά και 

ακολούθως την φρουρούμε  
 Ελέγχουμε την πρόσβαση σε αυτήν του προσωπικού, των 

επισκεπτών, δημοσιογράφων κλπ 
 Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας αν 

χρειάζεται για την προσέλευση, την παραμονή και την 
αποχώρηση από την εγκατάσταση όλων των ατόμων, 
ιδίως των επισήμων και high risk  

 Περιλαμβάνουμε εναλλακτικές διαδρομές, ενώ 
προβλέπουμε κλιμάκωση των μέτρων  ασφαλείας που 
λαμβάνουμε, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση  
 



Σχέδιο Ασφάλειας Εγκαταστάσεων - 
Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση 

σε κρίσιμο περιστατικό 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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