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[ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ] 

Δπραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή  Γξ. Υξήζην Γνπιεγέξε γηα 

ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Δπραξηζηψ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο ζην εγρείξεκα απηφ. 

 

[Summary] 

The basic aim of this thesis is to make a complete imprinting of 

operation for the [E]112 information system in Greece and Europe, 

to analyze the existing technological background in emergency 

systems and to offer proposals for the growth and development of 

the system.  

Moreover, there is an analysis of the management for the [E]112  

system in Greece and the European Union as well as the 

correspondence of the public to it. This constitutes an important 

piece of this thesis so that the past and the present of operation for 

system are presented. Moreover, there is an extensive analysis of 

new technologies and telecommunication systems that are used in 

world level with regard to services of emergencies.  

In addition, there is and extensive analysis for the operation of the 

E-Call system, which will constitute one from the first important 

additions to the [E]112 system. The incorporation of the E-Call 

system in the [E]112, shows evidently the prospect of [E]112 

transforming into a complete system for managing emergencies.  

In the last part of this thesis, proposals are presented for the 

upgrade of the [E]112 system in Greece and software simulations 

are run to demonstrate the new upgraded system as well as the 

results that it yields.  

The basic aim of these proposals is to suggest realistic changes that 

can be immediately applied with a relatively low cost yielding at the 

same time important benefits.  
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[ΠΔΡΙΛΗΦΗ] 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θάλεη κία πιήξε απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Δ112 ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Δπξψπε, λα αλαιχζεη ηνλ ππάξρνλ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ζηα 

ζπζηήκαηα εθηάθησλ αλαγθψλ θαη λα δψζεη πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δ112 ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηε ρξήζε ηνπ 

απνηεινχλ βαζηθφ θνκκάηη απηήο ηεο εξγαζίαο ψζηε λα παξνπζηαζηεί 

ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζρεηηθά κε ππεξεζίεο εθηάθησλ αλαγθψλ. 

Δπίζεο, αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο E-Call, ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη κία απφ ηηο πξψηεο ζεκαληηθέο πξνζζήθεο ζην ζχζηεκα 

Δ112. Η ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-Call ζην Δ112, δείρλεη 

μεθάζαξα θαη ηελ πξννπηηθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Δ112 ζε έλα 

πιήξεο ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. 

ην ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο Δ112 ζηελ Διιάδα θαη γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηνπ 

λένπ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ απνθέξνπλ. θνπφο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ είλαη λα επηθέξνπλ 

ξεαιηζηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη 

κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο απνθέξνληαο παξάιιεια αξθεηά ζεκαληηθά 

νθέιε. 

Η κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή έρεη γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπλάδειθν Καπνληθνιφ Λάκπξν ηνπ νπνίνπ ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή 

θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη ηερλνινγηεο ησλ αξηζκψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο ζηελ Δ.Δ θαη ηελ Διιάδα»   
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Κεθάιαην 1ν  
Σν 112 ζηελ Διιάδα 
 
 
 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο εληαίαο, 

ελσκέλεο Δπξψπεο έρεη σζήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε κία 
πξνζπάζεηα ηαχηηζεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξα-κέινο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απφ 

θνηλνχ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θάησ απφ εληαία πξφηππα, ηα νπνία 

δηέπνπλ έλα εληαίν θξάηνο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ζην βαζκφ πνπ 
απηφ είλαη εθηθηφ. Μία απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο, αθνξά ηελ πξφιεςε 

θαη θαηαζηνιή ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλφ λα 

βξεζεί θάζε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ εληαία 

πξνζέγγηζε ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε ν 

θάζε πνιίηεο λα εμππεξεηείηαη έγθαηξα, γξήγνξα θαη 
απνηειεζκαηηθά. 

 

Σν «άλνηγκα» ησλ ζπλφξσλ θαη ε ηεξάζηηα κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ 

απφ ρψξα ζε ρψξα γηα επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, 
έρεη αλαγάγεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ζε  επηηαθηηθή αλάγθε, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηηο αξρέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ 

αηψλα. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κία ελέξγεηα κέζσ ηεο νπνίαο νη 
Δπξσπαίνη πνιίηεο είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα έθηαθηε 

αλάγθε ε νπνία κπνξεί λα ηνπο πξνθχςεη, ελδερνκέλσο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, βξηζθφκελνη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αθφκα θη αλ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο ή ηνπ θηλδχλνπ 
πνπ βξίζθνληαη, νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ 

πνχ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ. Βαζηθφ 

παξάδεηγκα απνηέιεζε ην αληίζηνηρν εγρείξεκα ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, φπνπ θξίζεθε αλαγθαία ε δεκηνπξγία κία εληαίαο 

ππεξεζίαο γηα φιε ηελ ρψξα, ρξεζηκνπνηψληαο σο ηειεθσληθφ 
ηξηςήθην αξηζκφ ην «911». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



11 
 

1.2 Διιάδα - Τθηζηάκελε Καηάζηαζε  

 

Η ζπλερήο ελαξκφληζε ηεο Διιάδαο κε ηα πξφηππα ηα νπνία νξίδεη ε 
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα αιιά θαη ην αίζζεκα επζχλεο ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο απέλαληη ζηηο ινηπέο ρψξεο-

κέιε, νδεγεί ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ «112» κε 

ζθνπφ λα επηζεκαλζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα νπνία ην 
ειιεληθφ «112» ζα είλαη ηθαλφ λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο Έιιελεο 

θαη Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ ηπρφλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε θάπνηα 

έθηαθηε αλάγθε, βειηηζηνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ 

θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ.  
 

ηελ Διιάδα, θαηά ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο απηήο, νη 

βαζηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή εθηάθησλ αλαγθψλ θαη κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ην 
«112» είλαη ε Άκεζνο Γξάζε (100), ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

(199), ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ - 166) θαη ην 

Ληκεληθφ ψκα (108). Δπίζεο, ην «112» ζπλεξγάδεηαη κε ην Κέληξν 

Γειεηεξηάζεσλ θαη ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο 

(ΔΚΑΚΒ). Η ζπκβνιή πεξηζζνηέξσλ απφ κίαο ππεξεζίαο ζε δηάθνξεο 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ζπλήζεο θαη ε απαηηνχκελε 

ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη ζεκαληηθφηαηε 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 
1.3 Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο 

 

Σν Σειεθσληθφ Κέληξν Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ «112» 

έρεη νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα κε βάζε θάπνηα πξφηππα 
απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

ηειεθσληθά θέληξα αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο («112») ή θαη απφ 

ηειεθσληθά θέληξα εληειψο δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ (εηαηξηψλ κε 

εκπνξηθή ελαζρφιεζε, ηειεθσληθέο πσιήζεηο, εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θ.ιπ.).  
 

ε επίπεδν δηάξζξσζεο, ζηειέρσζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ, νη δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ είλαη 

ζρεηηθά κηθξέο, αθνχ πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή θαη, θπξίσο ζηελ 
επξσπατθή αγνξά, πάξα πνιιά παξαδείγκαηα κε επηηπρεκέλε 

νξγαλσηηθή δνκή, ψζηε λα κελ απαηηνχληαη πξσηνηππίεο απφ ην 

εθάζηνηε ηειεθσληθφ θέληξν «112».  

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, κία απφ ηηο αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο ηνπ «112» είλαη ηα πςειά πνζνζηά 

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε ζχγθξηζε κε απηά ησλ δηνηθεηηθψλ 

κνλάδσλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηειεθσληθνχ 
θέληξνπ. 
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1.4 Γηάξζξσζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 
«112», ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε απνηππψλεηαη ζην νξγαλφγξακκα 

πνπ αθνινπζεί, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο 

θαη νη ξφινη νη νπνίνη ην δηαξζξψλνπλ. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Δηθόλα 1: Οξγαλόγξακκα ειιεληθνύ ηειεθσληθνύ θέληξνπ «112» 

 

 

 
 

1.4.1 Ρόινη – Αξκνδηόηεηεο 

 

Οη ξφινη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ην αλσηέξσ νξγαλφγξακκα 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Agents: Πξφθεηηαη γηα ηνπο βαζηθνχ ππαιιήινπο ηνπ ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ «112». Η θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο είλαη λα ιακβάλνπλ 
θιήζεηο απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα ηνπο βνεζνχλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ  

πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν θαινχλ. 

 

Team Leaders: Οη Τπεχζπλνη Οκάδσλ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

είλαη ζπλήζσο πεπεηξακέλνη Agents νη νπνίνη δηαζέηνπλ ελδερνκέλσο 
θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα. Η βαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα είλαη λα 

επηβιέπνπλ ηηο νκάδεο ηνπο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ Agents θαη 

λα επεκβαίλνπλ εθεί φπνπ νη Agents ρξεηάδνληαη βνήζεηα ψζηε λα 

θέξνπλ εηο πέξαο θάπνην πεξηζηαηηθφ. Δπίζεο, νη Team Leaders δελ 
ιακβάλνπλ θιήζεηο απφ πνιίηεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

Quality Control Manager 

Team Leader Team Leader Team Leader 

Agents 

Call Center Manager 
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θξίλεηαη αλαγθαίν. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ηεο νπνίαο εγνχληαη, 

θξνληίδνπλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο ψζηε λα 

απνδεζκεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαη λα αθνζηψλνληαη 
ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαινχλησλ. 

 

Quality Control Manager: Ο Τπεχζπλνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο 

ππεξεζίαο αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ηε δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο ζε επίπεδν ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αζρνιείηαη κε ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο δηεθπεξαηψλνληαη. Αλαθέξεηαη ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ελψ αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη 
δεδνκέλα ηα νπνία ρξεηάδεηαη απφ ηνπο Team Leaders ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαζψο θαη απφ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ηα 

νπνία δηαηεξνχληαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθφηεηαο ζηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηεο ππεξεζίαο. 
 

Call Center Manager: Πξφθεηηαη γηα ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

Σειεθσληθνχ Κέληξνπ, ν νπνίνο δηνηθεί ηελ ππεξεζία ηνπ «112». Οη 

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο 

αθνξνχλ νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά δεηήκαηα κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ξφινο αλαιακβάλεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο ζην θνξέα 

ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ΓΓΠΠ(Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 

θαη αλαθέξεηαη ζε απηφλ γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο, πηζαλήο 
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηα εζσηεξηθά δξψκελα ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο θαη ηηο ελδνεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο. 

 
 

1.4.2 Μνληέιν Λεηηνπξγίαο 

 

ήκεξα ζηε ρψξα καο πθίζηαηαη έλα ηειεθσληθφ θέληξν ζηελ 

Αζήλα, ην νπνίν θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ), θαζψο θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε, 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παξαπάλσ νξγαλφγξακκα νπζηαζηηθά 

θαλεξψλεη ηελ αλαινγία ησλ Σειεθσλεηψλ (Agents) ζπγθξηηηθά κε 

ην ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί. Σν πνζνζηφ απηφ 
(πεξίπνπ 80%) αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηε αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ νη νπνίεο θαηαθζάλνπλ ζην 

ηειεθσληθφ θέληξν, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη πνιίηεο αλαθνξηθά 

κε ην αίηεκα - πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ.  
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Οη Agents απαξηίδνπλ νκάδεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θάπνηνλ 

Team Leader, ν νπνίνο θαηά βάζε είλαη παιαηφο, πεπεηξακέλνο 

ηειεθσλεηήο, κε ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 
πςειφ επίπεδα κεηαδνηηθφηεηαο, νχησο ψζηε λα δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο θαινχληεο θαη ην 

«θηιηξάξηζκα» ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη ψζηε ε θιήζε λα 
έρεη ηε κηθξφηεξε δπλαηή δηάξθεηα θαη ε βνήζεηα ε νπνία αλακέλεηαη 

απφ ηνλ θαινχληα λα πξνζθεξζεί εγθαίξσο. 

 

 Δπίζεο, νη Team Leaders αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο 
θάπνηεο θιήζεηο ηηο νπνίεο νη Agents αδπλαηνχλ λα ρεηξηζηνχλ, είηε 

ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο (π.ρ. ζε πεξίπησζε εθηεηακέλνπ 

αηπρήκαηνο φπνπ απαηηείηαη αθξηβήο ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ), 

είηε ιφγσ απαηηνχκελεο δηαηήξεζεο ηεο ςπρξαηκίαο (π.ρ. ν θαιψλ 
έρεη ππνζηεί ζνθ θαη δελ κπνξεί λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν Agent γηα λα θαηαιάβεη ην πξφβιεκα θαη λα 

δξνκνινγήζεη ηελ θαηαζηνιή ηνπ). Οη Team Leaders αλαθέξνληαη 

ζηνλ Πξντζηάκελν (Manager) νιφθιεξνπ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, 

ν νπνίνο έρεη ηελ ζπλνιηθή επνπηεία θαη επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηεο ππεξεζίαο 

γεληθφηεξα, κέρξη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν νξηνζεηνχληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο.  

 
Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ «112» αλήθεη ε 

αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

παξάγνληαη θαη πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ, θαζψο επίζεο θαη ε παξαθνινχζεζε (monitoring) ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ησλ Agents κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ. 

 

ηελ παξνχζα θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

«112» εξγάδνληαη δχν Agents θαη έλαο Team Leader αλά βάξδηα, 

εθφζνλ ν φγθνο ησλ θιήζεσλ παξακέλεη ζηαζεξφο θαη ν 
Πξντζηάκελνο είλαη ζε ζέζε λα «πξνβιέςεη» βάζεη ζηνηρείσλ ηελ 

απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 

Οη Agents ζα πξέπεη θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο λα θαιχπηνπλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ηίζεληαη είηε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, είηε απφ ηνπο Τπεπζχλνπο Πξνζιήςεσλ ηνπ 

ΟΣΔ, νη νπνίνη είλαη θαη νη αξκφδηνη γηα ηηο επηινγέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ππνςήθηνη Agents ηνπ ειιεληθνχ «112» ζα 
πξέπεη, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Δ.Δ., λα είλαη γλψζηεο ησλ δχν 

γισζζψλ ζηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ε ππεξεζία (Αγγιηθή, 

Γαιιηθή) θαζψο θαη ηελ Διιεληθή. Απφ ηελ άιιε, θξηηήξην απνηειεί 

γηα ηνλ Ίδην ηνλ ΟΣΔ ε θαηνρή Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ κε βαζκφ άλσ 
ηνπ 18/20.  
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη ινηπά θξηηήξηα ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ Agents θαη πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο, αληίιεςεο, θαιήο ζπκπεξηθνξάο, 
ςπρξαηκίαο θαη απηνζπγθξάηεζεο θαη γεληθά, ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ ζην «112» ηα νπνία 

θξίλνληαη ζεκαληηθά ψζηε λα κπνξνχλ νη ηειεπηαίνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. 

 

Δπηπιένλ, κε ηνλ παξφληα ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ «112» ζηελ ρψξα 

καο, ν ΟΣΔ θαιχπηεη κε εζσηεξηθφ ηξφπν ηα δηάθνξα δεηήκαηα 
ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλαθνξηθά κε ηηο φπνηεο αλαβαζκίζεηο απαηηνχληαη, πάληα 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ 

θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. 
Άιισζηε, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε απηή, ε απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ «112» είλαη ηνπ ΟΣΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  
 

Έηζη, ηα ινηπά ζηειέρε ηα νπνία ρξεηάδνληαη ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ «112» απφ ηελ πιεπξά ηεο ηερληθήο θαη 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί θαιχπησληαη απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

 
1.5 Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ «112» ζηε ρψξα καο πεγάδνπλ απφ 

κία βαζηθή-ζεκειηψδε δηαδηθαζία, ε νπνία θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγνχληαη λέεο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζε ελδνεπηρεηξεζηαθέο θαη 

δηεπηρεηξεζηαθέο.  

 

Οη ελδνεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ εζσηεξηθά, ελψ νη δηεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζηειέρε ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηα 

ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ φπνπ δξνκνινγνχληαη νη θιήζεηο ησλ 

πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

πξφιεςε / θαηαζηνιή ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ. 
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«Φηιηξάξηζκα Πιεξνθνξηώλ 
Επηινγή θνξέα γηα 

δξνκνιόγεζε θιήζεο 
 
 

Σπλνπηηθή πεξηγξαθή 
Πξνβιήκαηνο ζε αξκόδηα /εο 

Υπεξεζία /εο 

Αιεζηλό 
πεξηζηαηηθό

; 

Δηζεξρόκελε θιήζε 

Επηβεβαίσζε ηνπνζεζίαο 
 
Τη έρεη ζπκβεί; 

Αληηιεπηέο 

πιεξνθνξίεο 

Δξνκνιόγεζε ζε Team Leader/ 
Δξνκνιόγεζε ζε άιινλ Agent 

Λήςε θιήζεο από αξκόδηα/εο 
Υπεξεζία/εο 

Δηεθπεξαίσζε Πξνβιήκαηνο 

Σέινο Κιήζεο 

όρη 

λαη 

όρη 

λαη 

Α 

Β 

Γ 

Δηθόλα 2: Θεκειηώδεο Γηαδηθαζία Λεηηνπξγίαο Σειεθσληθνύ Κέληξνπ 112» 
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1.5.1 Μνληεινπνίεζε θαη Αλάιπζε Γηαδηθαζηώλ 

 

Σν παξαπάλσ ινγηθφ δηάγξακκα (flowchart) παξνπζηάδεη ηελ γεληθή 

δηαδηθαζία ηελ νπνία  αθνινπζεί ν εθάζηνηε Agent απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα ιάβεη κία θιήζε ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ. Αλ ν ππάιιεινο 

αληηιεθζεί πσο ε θιήζε δελ έρεη θάπνην ζνβαξφ ζθνπφ (θάξζα, 

ιαλζαζκέλε θιήζε θιπ) ηφηε ε θιήζε ηεξκαηίδεηαη.Σν κέξνο απηφ 

ηεο δηαδηθαζίαο αθνξά ηεξάζηην αξηζκφ θιήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ζην «112» (πεξίπνπ ην 98% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θιήζεσλ).  

 

Αλ, απφ ηελ άιιε, πξφθεηηαη γηα θάπνην πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ, 

ηφηε, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία, ν Agent ζα πξέπεη λα αλαθηήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θιήζε θαη πνπ πηζαλψο ιακβάλεη ρψξα ην πεξηζηαηηθφ θαη ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη / πνηφ είλαη ην πξφβιεκα.  

 

Οη δχν απηέο εξσηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ηηο βαζηθφηεξεο πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ν Agent ψζηε λα ελεκεξσζεί γηα ην ζπκβάλ ρσξίο 

ράζηκν ρξφλνπ, ελψ παξάιιεια δίλεη ζηνλ θαινχληα ην ζηίγκα αιιά 

θαη ην ξπζκφ ηνπ δηαιφγνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηαμχ ηνπο.  

 

Αλ ε θιήζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν, ηφηε ν Agent 

δηαζέηεη ηελ  πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θαινχληα απφ ην 

ινγηζκηθφ κε ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλνο ν ζηαζκφο εξγαζίαο, 

ζπλεπψο απιά επηβεβαηψλεη ηελ πιεξνθνξία. ε θακία πεξίπησζε, 

φκσο, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηη έρεη ζπκβεί ή ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν Agent ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ, «θηιηξάξεη» ηα 

δεδνκέλα απηά θαη δξνκνινγεί ηελ θιήζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (ή 

ππεξεζίεο) πνπ ζα θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη.  

 

ηε ζπλέρεηα θαιψληαο ηελ ππεξεζία απηή, πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην 

ζπκβάλ δηαηεξψληαο ηνλ θαινχληα  ζηελ αλακνλή, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ηνλ κεηαθέξεη ζηνλ ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία 

έρεη δξνκνινγεζεί ε θιήζε.  

 

Αλ θαη εθφζνλ ε ππεξεζίεο ηνπ Agent δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απαξαίηεηεο (π.ρ. δελ απαηηνχληαη ππεξεζίεο κεηάθξαζεο) απφ ηνλ 

ζπλάδειθν ηνπ, ηφηε απαιιάζζεηαη απφ ηελ θιήζε θαη πιένλ 

αλαιακβάλεη ν ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο θαη ε θιήζε ηεξκαηίδεηαη. Η 

παξαπάλσ ζπλνκηιία θαηαγξάθεηαη θαη δηαηεξείηαη ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζε backup κεραληζκφ πνπ δηαηεξεί ν ΟΣΔ. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξεο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί κία θιήζε, δεκηνπξγψληαο δηάθνξα πξνβιήκαηα ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Agent «112», θαινχληα, Agent 

Τπεξεζίαο). Σα πξνβιήκαηα απηά ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, 

αλαγλσξίδνληαη παξαθάησ θαη νξίδνπλ ηηο ελδνεπηρεηξεζηαθέο θαη ηηο 

δηεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο: 

 

 Με ύπαξμε δπλαηόηεηαο αλαγλώξηζεο ηνπνζεζίαο :  

Τπάξρεη ε πεξίπησζε ε θιήζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη ν θαιψλ λα κελ γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη (π.ρ. 

βξίζθεηαη εθεί γηα ηνπξηζκφ, κεηαμχ δχν πεξηνρψλ θιπ). Σφηε ν 

Agent πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ πεξηνρή ζε κία 

πεξηζζφηεξν επξεία θιίκαθα, ψζηε λα πξνζαλαηνιηζζεί θαη λα 

δξνκνινγήζεη ηελ θιήζε ζηελ ζσζηή ηνπηθή ππεξεζία ηεο 

πεξηνρήο. 

 Με Αληηιεπηέο πιεξνθνξίεο :  

Δπίζεο, πθίζηαηαη ε πεξίπησζε πνπ ν Agent δελ θαηαλνεί ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ θαινχληα. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: 

o Άγλσζηε γιψζζα / δηάιεθην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιψλ 

(εθηφο απαηηνχκελσλ) 

o Αδπλακία θαηαλφεζεο ιφγσ ζνθ πνπ κπνξεί λα έρεη 

ππνζηεί ν θαιψλ 

o Αλζξψπηλε αδπλακία δηεθπεξαίσζεο ηεο θιήζεο απφ ηνλ 

Agent γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα επέκβεη βνήζεηα γηα ηνλ 

Agent ψζηε λα πξνζθεξζνχλ νη ππεξεζίεο απφ ην «112» φζν ην 

δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ε γιψζζα ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ν θαιψλ είλαη άγλσζηε απφ ηνλ Agent, ν 

ηειεπηαίνο ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ή ηνπ Team 

Leader, ψζηε πξψηα λα απνζαθεληζηεί πνηα είλαη απηή ε γιψζζα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα ζπλελλφεζεο κε θάπνηνλ 

Agent ν νπνίνο πηζαλψο λα ηε γλσξίδεη.  

 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Agent αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηα 

ιεγφκελα ηνπ θαινχληα, ν Team Leader δηαζέηεη ηελ εκπεηξία θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα επέκβεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηνλ θαινχληα ψζηε λα 

πξνθχςεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ηελ ζπαληφηεξε πεξίπησζε 

πνπ ν Agent δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θιήζε, πάιη ζα 

πξέπεη λα ζπεχζνπλ νη ζπλάδειθνη θαζψο θαη ν Team Leader (φρη 

απαξαίηεηα ν δηθφο ηνπ Team Leader) λα βνεζήζεη. 
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 Αδύλαηε απνθαηάζηαζε θιήζεο ζηνλ επηιεγκέλν θνξέα:  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Agent έρεη απνζαθελίζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη πξνζπαζεί λα θαιέζεη ηελ 

επηιεγκέλε ππεξεζία αιιά, ιφγσ θφξηνπ, ε επηθνηλσλία δελ 

είλαη εθηθηή, ηφηε ην ακέζσο επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη λα δξνκνινγεζεί ε θιήζε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο 

επηιεγκέλεο ππεξεζίαο(π.ρ. αλ ν Agent πξνζπαζεί λα θαιέζεη 

ηελ Αζηπλνκία ζε θάπνην ρσξηά ηεο Πεινπνλλήζνπ, ε ακέζσο 

επφκελε επηινγή ηνπ είλαη ην 100), ψζηε λα ελεκεξσζεί ε 

ππεξεζία γηα ην ζπκβάλ, κεηαθέξνληαο θαη ηελ επζχλε 

ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ζηελ Άκεζν Γξάζε ψζηε λα 

πξνσζεζεί ε πιεξνθνξία ζηελ αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία. 

 

Οη πθηζηάκελεο ελδνεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαηψλνληαη 

εζσηεξηθά κέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ ηνπ ΟΣΔ. πλεπψο, δελ 

είλαη νξαηέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ «112». 

 

 

1.6 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 112 

 
Απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, ππάξρεη έλα ηειεθσληθφ θέληξν γηα ην 

112, ην νπνίν εμππεξεηεί θιήζεηο απφ ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα 

απφ φιε ηελ επηθξάηεηα. Σν θέληξν απηφ ζπζηεγάδεηαη ζε θηίξην ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο κε άιια ηειεθσληθά θέληξα ηεο αλαδφρνπ 
εηαηξίαο θαη κνηξάδεηαη κέξνο ηεο ππνδνκήο ηνπ κε απηά. 

 

Απνηειείηαη απφ 20 ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, νη νπνίνη επαλδξψλνληαη 

αλάινγα κε ηνλ θφξην ησλ θιήζεσλ. Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί 

απνηεινχληαη απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο απεπζείαο 
ζπλδεδεκέλνπο κε ην ηειεθσληθφ δίθηπν, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

headsets γηα ηνπο ηειεθσλεηέο. Σνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

ηνπο πξνκεζεχεη ε εηαηξία SIEMENS, ε νπνία επίζεο παξέρεη θαη ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ θέληξνπ.  
 

Οη ππνινγηζηέο απηνί, δηαζέηνπλ εηδηθφ πιεθηξνιφγην, πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο. Η 

ίδηα εηαηξία είλαη ζπκβεβιεκέλε γηα ηερληθή ππνζηήξημε ζε επίπεδν 
πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ κε ηελ αλάδνρν εηαηξία.  

 

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη έλα ηεξκαηηθφ ειέγρνπ, απφ ην νπνίν 

παξαθνινπζείηαη ε θαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ ηεξκαηηθψλ θαη ν 
ζπλνιηθφο θφξηνο ηνπ θέληξνπ. 

 

Η  εθαξκνγή ηνπ ηειεθσληθνχ  θέληξνπ  είλαη  δηαζπλδεδεκέλε  κε 

βάζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη θαη ζπληεξεί ε 

αλάδνρνο εηαηξία. Η  βάζε απηή επηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ησλ 
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θιήζεσλ ζηνλ θαηάιιειν θνξέα, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο. 

Σν   πιεξνθνξηαθφ   ζχζηεκα   πνπ   επί   ηνπ   παξφληνο   

ππνζηεξίδεη   ηε   ιεηηνπξγία   ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 112, είλαη 
ην ADMOSS (Advanced Multifunctional Operator Service System) 

ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο SIEMENS. 

 

Σν ADMOSS είλαη κηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, επέιηθηε πιαηθφξκα 
ππνζηήξημεο επαλδξσκέλσλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ε νπνία, κεηαμχ 

άιισλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε θέληξα νδηθήο βνήζεηαο, θέληξα 

πιεξνθφξεζεο θαη θέληξα επηθνηλσλίαο - ζπληνληζκνχ νξγαληζκψλ. 

Γηαζέηεη επηπιένλ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ελαιιαθηηθά κέζα θαη 
ιεηηνπξγίεο , φπσο π.ρ. ππεξεζίεο απνζηνιήο SMS. 

 

Πέξα απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ην ADMOSS 

δηαζέηεη πξφζζεηεο ιεηηνπξγηθφηεηεο, κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 
πξνζαξκνζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

πεξηζζφηεξν ζην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ, φπσο : 

 

 Άκεζε πξνψζεζε θιήζεσλ ζε νπνηνδήπνηε αξηζκφ. 

 Γπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο. 
 Δηδνπνηήζεηο κέζσ SMS. 

 

Σν ADMOSS ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ππνδνκή δηθηχσζεο EWSD 

(Electronic Worldwide Switch Digital), ε νπνία επηηξέπεη πςειήο 
θιίκαθαο επηδφζεηο. Τπνζηεξίδεη ζρεδφλ 10.000 ζέζεηο ηεξκαηηθψλ, 

απφ ηηο νπνίεο νη 4.000 κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα ελεξγέο - φιεο 

πάλσ ζε έλα κφλν δηαθφπηε EWSD.  

 
Σν ADMOSS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλείκεη ηνπο ηειεθσλεηέο ζε 

φιν ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ. Με ηε ρξήζε κάιηζηα ηνπ Voice over IP, 

νη ηειεθσλεηέο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

θφζκνπ. 

 
Σν ζχζηεκα EWSD δηαζέηνληαο αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή, 

επηηξέπεη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Με ηε ρξήζε πνιιαπιψλ 

επεμεξγαζηψλ, ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θιήζεσλ είλαη πξαθηηθά 
απεξηφξηζηε, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ππεξεζηψλ φπνηε είλαη επηζπκεηφ. Απηή ηε ζηηγκή, ζχκθσλα κε ηε 

SIEMENS, ππάξρνπλ 160 εθαηνκκχξηα γξακκέο πάλσ ζε δηαθφπηεο 

EWSD, ζε παξαπάλσ απφ 100 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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Δπηπιένλ ην ADMOSS, εθκεηαιιεπφκελν ηελ ελζσκαησκέλε ζην 

EWSD ιεηηνπξγία ACD (Automatic Call Distribution), κπνξεί λα 

εθαξκφζεη «έμππλε» θαηαλνκή ηειεθσλεκάησλ. Παξαθνινπζεί 
δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε ησλ ηειεθσλεηψλ θαη ηαμηλνκεί ηηο 

εηζεξρφκελεο θιήζεηο. Με εμειηγκέλνπο κεραληζκνχο δξνκνιφγεζεο, 

πεξηνξίδεη ηνπο κέζνπο ρξφλνπο αλακνλήο ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί 

λα κεηαδίδεη πιεξνθνξηαθέο αλαθνηλψζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
θιήζεο ζε αλακνλή. 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ην HiPath ProCenter, είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη 

δξνκνιφγεζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηζεξρφκελεο θιήζεο. 
Υξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ, ην 

ζχζηεκα κπνξεί δπλακηθά λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ππφ-νκάδα 

ηεξκαηηθψλ ή θαη ζπγθεθξηκέλν ηεξκαηηθφ γηα λα ηελ εμππεξεηήζεη.  

 
Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε βάζε ηελ ηνπνζεζία πξνέιεπζεο ηεο 

θιήζεο είηε αθνχ ν ρξήζηεο θάλεη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο 

απαληψληαο ζε εξσηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο ηειεθσληθήο 

ηνπ ζπζθεπήο (ζχζηεκα Interactive Voice Response - IVR). Σν 

ADMOSS ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ εζσηεξηθή IVR ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
EWSD φζν θαη ηνλ hiR Resource Server γηα αλαθνηλψζεηο θαη 

δηαδξαζηηθνχο δηαιφγνπο. 

 

Με ηελ ηερλνινγία IVR ππάξρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο φισλ ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ απφ έλαλ κφλν αξηζκφ - ν νπνίνο είλαη 

θαη πην εχθνιν λα απνκλεκνλεχεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

ππεξεζίαο. Δθηθηή βέβαηα είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε εθαξκνγέο 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηξίησλ, κέζσ δηεπαθψλ ηνπ πξνηχπνπ CTI 
(Computer Telephony Integration). 

 

Δπηπξφζζεηα, ην ADMOSS δηαζέηεη κηα πνηθηιία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, 

φπσο γηγαληννζφλεο παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ, 

αιιά θαη καθξνρξφληα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 
έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

 

1.7 Γνκή Λεηηνπξγίαο θνξέα 112 (Γ.Γ.Π.Π) 

 
Η Γεληθή  Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θάζεσλ πξνεηνηκαζίαο, θηλεηνπνίεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ δξάζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
• Τπεξεζίεο    ζρεδηαζκνχ    πξφιεςεο    θαη    αληηκεηψπηζεο    

θαηαζηξνθψλ    (θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ). 

• Τπεξεζίεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηξνθψλ 

• Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ 
• Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη εζεινληηζκνχ 
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Λεηηνπξγηθά ε Γ.Γ.Π.Π δηαξζξψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα:

 
 
Δηθόλα 3: Γηάξζξσζε Γεληθή  Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γ.Γ.Π.Π 

 

 

Οη αξκνδηφηεηεο θάζε Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 
 

1.8 Γεληθή Γηεύζπλζε πληνληζκνύ 

 

ε απηή ηελ δηεχζπλζε ππάγνληαη φιεο νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα 
Σκήκαηα ηεο Γ.Γ.Π.Π. Απνζηνιή ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ν ζπληνληζκφο, 

νξγάλσζε θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ 

Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 
 

1.9 Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ)  

 

Σν ΚΔΠΠ ζπληνλίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν φιεο ηηο 
δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε πεξηπηψζεηο 

θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

 

 Λεηηνπξγεί ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ 
πνπ απνηειείηαη απφ εηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ΔΛΑ, ηνπ 

Ληκεληθνχ θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

 Δθκεηαιιεχεηαη θαη αμηνπνηεί επηρεηξεζηαθά ηηο δπλαηφηεηεο 
ησλ Κηλεηψλ Κέληξσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Γηαζέηεη θιηκάθηα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ επηηφπνπ 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε ηα Κηλεηά Κέληξα 
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα 

Δπηρεηξεζηαθά θέληξα ησλ εζληθψλ θνξέσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

(Π., ΔΛΑ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, ΔΚΑΒ θιπ) θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ ζε Πεξηθεξηαθφ θαη Ννκαξρηαθφ 
Δπίπεδν. 

 πκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη αλαθνξέο ζε 

κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο κε αληίζηνηρα Κέληξα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο άιισλ ρσξψλ. 
Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ιεηηνπξγνχλ ηα ηξία αθφινπζα ηκήκαηα: 

 

1.9.1 Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ 

 
Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ 

ζπκβάλησλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ραξηψλ πξνγλψζεσο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο θαη άιισλ δειηίσλ επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ. 
 

 

1.9.2 Σκήκα Σξερνπζώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 
Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηζήγεζε κέηξσλ εηνηκφηεηαο 

θαη έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ ζχληαμε κλεκνλίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ηεθκεξίσζε κέζσ ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(Δ.Δ.ΚΔ.Π.Π) ,ηεο ΔΜΤ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ πξνγλψζεσλ θαηλνκέλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ. 

 
1.9.3 Σκήκα Γηαρείξηζεο Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Αξηζκνύ Κιήζεο 

Έθηαθηεο Αλάγθεο 112 

 

Σν ηκήκα απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ αξηζκνχ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο (112). 
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1.10 Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθώλ 

 
 Η Γηεχζπλζε απηή ζρεδηάδεη θαη ιακβάλεη κέηξα γηα φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ-θαηαζηξνθψλ.  

Δπίζεο ζπληάζζεη ηνλ Δηήζην ρεδηαζκφ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη ησλ ρέδηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σέινο θαηαγξάθεη φια 
ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θαηαζηάζεηο εθηάθησλ 

αλαγθψλ. Τπάγεηαη ζηελ Γεληθή Γ/λζε πληνληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη 

ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

 
1.10.1 Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο 

Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 

 

Σν ηκήκα απηφ αζρνιείηαη κε ηελ ζχληαμε ησλ γεληθψλ ζρεδίσλ 
αληηκεηψπηζεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πξφιεςεο ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε εηδηθψλ θαθέισλ γηα θάζε 

θπζηθή θαηαζηξνθή. Οη θάθεινη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ. πλεξγάδεηαη γηα ηα παξαπάλσ κε ην ΚΔ.Π.Π, ην Σκήκα 
Σαμηλφκεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ θαη άιινπο θνξείο. 

 

1.10.2 Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο 

Σερλνινγηθώλ θαη Λνηπώλ Καηαζηξνθώλ 
 

Σν ηκήκα απηφ αζρνιείηαη κε ηελ ζχληαμε ησλ γεληθψλ ζρεδίσλ 

αληηκεηψπηζεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πξφιεςεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε εηδηθψλ θαθέισλ 
γηα θάζε θαηαζηξνθή αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο. Οη θάθεινη απηνί 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πλεξγάδεηαη γηα ηα παξαπάλσ κε 

ην ΚΔ.Π.Π. θαη ην Σκήκα Σαμηλφκεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ 

 
1.10.3 Σκήκα Δζληθνύ ρεδηαζκνύ 

 

πληάζζεη ηελ πξφηαζε ηνπ Δηήζηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ(ΔΔ) πξνο 

ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηαξηίδεη 
ηελ πξφηαζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

ρψξαο, πξνηείλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αλαγθαίσλ 

πιηθψλ θαη κέζσλ, παξαθνινπζεί ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ 

ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΔ 
ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνχ ηεο ρψξαο. 
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1.10.4 Σκήκα Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ρεδίσλ 

 

Σν ηκήκα απηφ ειέγρεη ηελ ελαξκφληζε ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο πνπ ζπληάζζνπλ ηα ππνπξγεία κε ην Γεληθφ ρέδην 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη εηζεγείηαη 

ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

1.10.5 Σκήκα Σεθκεξίσζεο Δξεπλώλ θαη ηαηηζηηθήο 

 
Σν ηκήκα απηφ δηαρεηξίδεηαη ηα ζηαηηζηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε φια ηα είδε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη πξνηείλεη ηε ιήςε 

κέηξσλ. Δπίζεο ζπληάζζεη ην ζρέδην απνινγηζηηθήο έθζεζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα γηα θάζε θαηαζηξνθή. πλεξγάδεηαη κε ην 
Δξεπλεηηθφ Κέληξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη κε άιινπο θνξείο γηα 

ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθψλ κε ζέκαηα πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

1.11 Γηεύζπλζε Γηεζλώλ ρέζεσλ, Δζεινληηζκνύ, 
Δθπαίδεπζεο θαη Δθδόζεσλ 

 

Η Γ/λζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π 

κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη θνξείο άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη θαη ε ηήξεζε 

αξρείνπ ησλ εζεινληψλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Π.Π θαη ε επηκέιεηα ησλ εθδφζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. Τπάγεηαη ζηελ Γεληθή 

Γ/λζε πληνληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα : 
 

1.11.1 Σκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ 

 

Σν ηκήκα απηφ  αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζρέζεηο ηεο Γ.Γ.Π.Π., κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο παξαθνινπζεί ζέκαηα ηεο Δ.Δ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ελαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο κε ηελ Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαη εηζεγείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Γ Π.Π. γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ζην εμσηεξηθφ. 
 

1.11.2 Σκήκα Δζεινληηζκνύ θαη Δθπαίδεπζεο 

 

Σν ηκήκα απηφ ηεξεί ην κεηξψν εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 
εζεινληψλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Δπίζεο κεξηκλά γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δπλακηθνχ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, πξνηείλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην 
ΤΠΔΠΘ θαη επηβιέπεη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνγξακκάησλ έξεπλαο, 

κειεηψλ θαη ζπνπδψλ ζηα ΑΔΙ ηεο ρψξαο. 
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1.11.3 Σκήκα Δθδόζεσλ 

 
Σν ηκήκα απηφ θαηαξηίδεη θαη ζπληνλίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη κε ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

ην έξγν ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. Δπηκειείηαη φιεο ηηο εθδφζεηο 

ηεο Γ.Γ.Π.Π θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηζηνζειίδα θαη ηελ 
βηβιηνζήθε ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

 

1.12 Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 
 Η Γ/λζε έρεη σο ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. ε απηά ηα ζέκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, κηζζνδνζία θιπ), ε έθδνζε θαη ηήξεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Γ.Π.Π, ε παξαθνινχζεζε πάγησλ θαη 

πξνκεζεηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε 

δηαρείξηζε φιεο ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

Τπάγεηαη ζηελ Γεληθή Γ/λζε πληνληζκνχ. 

 
1.12.1 Σκήκα Οηθνλνκηθνύ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθώλ 

 

Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Γ.Π.Π, 

ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ πηζηψζεσλ, ηελ κηζζνδνζία θαη ηηο 
ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Γ.Π.Π, ηελ αζθάιεηα θαη θαζαξηφηεηα 

ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Π.Π, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κηζζσκάησλ 

θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π, ηελ δηαρείξηζε ησλ 

δηαθφξσλ δεκφζησλ πιηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεθψλ ηεο 
Γ.Γ.Π.Π θαη ηελ παξαιαβή θάζε είδνπο πιηθνχ εθ κέξνπο ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

  

 

1.12.2 Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

 
Σν ηκήκα απηφ δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ κφληκνπ ή επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Γ.Π.Π. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, ηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Γ.Π.Π, ε ηήξεζε αξρείσλ 
ππαιιήισλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ηπρφλ 

αλαδηαξζξψζεηο ηεο νξγάλσζεο ηεο Γ.Γ.Π.Π. Δπίζεο ζπληάζζεη ηνλ 

απνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. θαη πξνγξακκαηίδεη ηνλ λέν. 

 
1.12.3 Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Πιεξνθνξηθήο  

 

Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. Οη 
αξκνδηφηεηέο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ 

Η/Τ, ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα 
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πιεξνθνξηθήο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα, ηηο 

ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηηο Ννκαξρίεο θαη ηνπο ΟΣΑ θαζψο 
θαη κε ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο ηνπο. 

 

1.12.4 Σκήκα Γξακκαηείαο 

 
Σν ηκήκα απηφ δηαρεηξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο 

αιιεινγξαθίαο, δηαθηλεί ηελ ππεξεζηαθή αιιεινγξαθία, ηεξεί ην 

αξρείν ηεο Γ.Γ.Π.Π θαη επηθπξψλεη ή βεβαηψλεη αληίγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηεο Γ.Γ.Π.Π. 
Η Γ.Γ.Π.Π εθηφο ησλ παξαπάλσ Γ/λζεσλ θαη Σκεκάησλ πεξηιακβάλεη 

θαη δχν γξαθεία ηα νπνία ππάγνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απηά είλαη: 

 
 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σν 

γξαθείν επηθνπξεί ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαηά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Σν γξαθείν απηφ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα 
αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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Κεθάιαην 2ν  
Σν 112 ζηελ Δπξώπε 
 
 
 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ο επξσπατθφο αξηζκφο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 112 
μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 1991, κε ζθνπφ λα πξνζθεξζεί, 

πέξαλ ησλ ππφινηπσλ αξηζκψλ θιήζεο ζε ππεξεζίεο άκεζεο 

επέκβαζεο, έλαο εληαίνο αξηζκφο πνπ ζα παξέρεη πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η χπαξμε ηνπ αξηζκνχ απηνχ θξίζεθε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηψηεο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Απφ ην 1998 (98/10/EΔ) είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ππνζηεξίδνπλ θιήζεηο πξνο ην 112, ηφζν 

απφ ζηαζεξά, φζν θαη απφ θηλεηά δίθηπα, ρσξίο ρξέσζε γηα ηνπο 

θαινχληεο. 

Απφ ην 2003, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο παξφρνπο δεκφζησλ 
ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ λα παξέρνπλ ζηνπο θνξείο κε αξκνδηφηεηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ θαινχληνο πξνο θάπνηνλ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο (φπσο ην 112), πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο 
πνιηηψλ ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ, φπσο ζχκαηα αηπρεκάησλ, θιπ. 

Δπίζεο, αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηέζεθε ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

ππεξεζία 112. 
 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνσζήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 112 ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε έρεη 

κέρξη ζήκεξα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο 16 ρσξψλ ζην 
Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, κε αηηηνινγηθφ ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο ηνπ 

112 ή ηνπ γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ησλ θαινχλησλ. Δλλέα απφ ηηο 

ελ ιφγσ παξαπνκπέο έθιεηζαλ θαηφπηλ ιήςεο κέηξσλ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ρψξεο. 

 
2.2 Δπξσπατθό Θεζκηθό Πιαίζην 

 

Σνλ Ινχιην ηνπ 1991 πηνζεηήζεθε ε Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ (91/396/ΔΔΟ) θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνρξεσηηθή ππνζηήξημε απφ ηηο ρψξεο κέιε ηνπ 

παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 112. 
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Σνλ Μάξηην ηνπ 2002, εθδφζεθε ε Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηελ 

Καζνιηθή Τπεξεζία 2002/22/ΔΚ, εθθξάδνληαο ιεπηνκεξείο 
απαηηήζεηο γηα ην 112, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Τπεξεζία ρσξίο ρξέσζε. Οη ρψξεο κέιε πξέπεη λα 

κεξηκλήζνπλ ψζηε νη ρξήζηεο ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ 

δεκφζηαο ρξήζεο, κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ην 112 ρσξίο 

ρξέσζε. 

 Τπεξεζία ρσξίο δηαθξίζεηο. Οη θιήζεηο ζην 112 πξέπεη λα 
απαληψληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε θαηάιιειε δηαρείξηζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην πνηνλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο επέιεμε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Οξηζκέλεο ρψξεο κέιε (νπεδία, 

Γαλία, Οιιαλδία) έρνπλ θαζηεξψζεη ην 112 σο θχξην αξηζκφ 
έθηαθηεο αλάγθεο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κέιε 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη άιινη αξηζκνί ππεξεζηψλ 

άκεζεο επέκβαζεο. 

 Πιεξνθνξίεο ζέζεο θαινύληνο Οη ρψξεο κέιε πξέπεη 

επίζεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ θαινχληνο ηελ ππεξεζία 112. Η 

δπλαηφηεηα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ηνπ θαινχληνο κπνξεί 

λα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ 
έλαο πνιίηεο δε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ν ίδηνο ηε ζέζε ηνπ, 

πξάγκα πνπ είλαη αξθεηά πηζαλφ γηα ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ή ηαμηδηψηεο ζε μέλεο ρψξεο. 

 Πξνώζεζε ηεο γλώζεο ηνπ θνηλνύ. Όιεο νη ρψξεο κέιε 
πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ αξηζκνχ 112 θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα ηνλ θαινχλ. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθή ζέζε ζην Δπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαηέρεη ε 
χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ εληνπηζκνχ ζέζεο θαινχληνο ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ κε ζθνπφ ηνλ αθξηβέζηεξν εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο 

θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνπλ ην θπξηφηεξν 

κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην 112, ην νπνίν 

σζηφζν ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη καδί κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο 
πνπ δηέπνπλ ηελ Δπξσπατθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ. Η ηάζε είλαη λα 

δηακνξθσζεί έλα πην δεζκεπηηθφ πιαίζην γηα ηηο ρψξεο κέιε πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 112 θαη ζα 

βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο αθφκε θαη γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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2.3 Πξόνδνο ησλ ρσξώλ κειώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 112 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζε ηαθηηθή βάζε εθζέζεηο γηα ηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 112 απφ ηηο ρψξεο κέιε. 
Πξφζθαηε, ζπλνπηηθή έθζεζε παξαηίζεηαη παξαθάησ. Απφ ηνλ 

πίλαθα 1 πξνθχπηεη φηη απφ ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο θαη πξνεγκέλεο 

ρψξεο είλαη ε νπεδία, ε Γαλία θαη ε Πνξηνγαιία. 

 
2.3.1 To 112 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε αξηζκνύο 

 

 Δλψ ην 112 είλαη πιένλ δηαζέζηκν ζε  φιεο εθηφο απφ κηα ρψξα ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ, εληνχηνηο ππάξρεη ρψξνο γηα κεγαιχηεξε 
αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Αξθεηά απφ ηα θξάηε κέιε 

δελ έρνπλ αθφκε εηζάγεη ζχζηεκα εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ 

θαινχληνο , πνπ βνεζά ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο λα βξίζθνπλ 

ηα ζχκαηα αηπρεκάησλ. 

 
  Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, 

ζπγθξίλνπκε ηελ απφδνζε ησλ εζληθψλ αξρψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο ΔΔ ζην 112 θαη ηνλίδνπκε ηηο  θαιχηεξεο πξαθηηθέο: 

 
 Υεηξηζκφο ηεο γξήγνξεο θιήζεο: Σα θξάηε κέιε ππέβαιαλ 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ζηηο θιήζεηο ηνπ 

112 κεηά ηε ζχλδεζε. Σνπιάρηζηνλ ην 97% ησλ θιήζεσλ ηνπ 

112 απαληψληαη  κέζα ζε 20 δεπηεξόιεπηα ζηελ Σζερία, 
ηελ Ιζπαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, θαη ηνπιάρηζηνλ 71% 

κέζα 10 δεπηεξόιεπηα ζηελ Οιιαλδία θαη ηε Φηλιαλδία. 

 

 17 ρψξεο ππέβαιαλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα λα 

απαληεζνύλ νη θιήζεηο ηνπ 112 θιήζεηο ζε γιώζζεο ηεο 
ΔΔ: 

 

Σα ηειεθσληθά θέληξα έθηαθηεο αλάγθεο 112 κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ θαλνληθά ηηο θιήζεηο ζηα Αγγιηθά ζε 16 ρψξεο (Απζηξία, 
Βνπιγαξία, ε Σζερία, Γαλία, Γεξκαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, 

Οπγγαξία, Διιάδα, Ληζνπαλία, Μάιηα, Οιιαλδία, ινβελία, Ιζπαλία, 

θαη νπεδία). 7 ρψξεο αλέθεξαλ φηη ηα ηειεθσληθά θέληξα ηνπο  

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηε γιψζζα ελφο ζπλνξηαθνχ θξάηνπο 
κέινπο (Βνπιγαξία, Γεξκαλία, Δζζνλία, Ιζπαλία, Ληζνπαλία, 

Οπγγαξία, θαη ινβελία). Γηάθνξεο ρψξεο έρνπλ πξφζζεηεο  
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ξπζκίζεηο, πνπ επηηξέπνπλ ζηα ηειεθσληθά θέληξα ηνπο  λα 

απαληήζνπλ ζε άιιεο μέλεο γιψζζεο δηαβηβάδνληαο ηελ θιήζε ζε 

άιια ηειεθσληθά θέληξα κε ηθαλφ πξνζσπηθφ ζε ππεξεζία ( 
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο,  Διιάδα, ινβελία θαη Ιζπαλία) ή ζε 

ππεξεζίεο δηεξκελείαο (Φηλιαλδία, Γαιιία, Οιιαλδία, Ιζπαλία, 

νπεδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην). 

 
 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ: 4 ρψξεο κεηέδσζαλ ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηε ρξήζε ηνπ 112 (Κχπξνο, 

Σζερία, Λεηνλία θαη νπεδία). Η Φηλιαλδία θαη ε Ρνπκαλία 

πιένλ γηνξηάδνπλ θάζε ρξφλν ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 
(IP/08/198) ηελ εκέξα ηνπ 112. Άιια ρξήζηκα εξγαιεία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πηλαθίδεο απηνθηλεηφδξνκσλ (Απζηξία θαη 

Οπγγαξία), ηα θπιιάδηα ζηα δηφδηα (Ιζπαλία) θα ηα SMS ζηνπο 

ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε roaming (Οπγγαξία). 
 

 ην 112 δελ είλαη αθόκα πιήξσο δηαζέζηκν ζηε 

Βνπιγαξία, πνπ απνηειεί παξάβαζε θνηλνηηθήο νδεγίαο θαη 

είλαη αθφκα ζε εθθξεκφηεηα. Δλψ ην 112 είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκν ζηελ πεξηνρή ηεο φθηαο, 
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

 Έιιεηςε ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ζέζεο ηνπ 

θαινύληνο γηα ηηο θιήζεηο 112 από θηλεηά: 6 ρψξεο 
(Ιηαιία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία,  Πνισλία, Ρνπκαλία θαη 

ινβαθία) ππφθεηληαη απηήλ ηελ πεξίνδν ζηα πξαθηηθά 

παξάβαζεο ηεο ΔΔ. 
 

 9 ρώξεο δελ παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ην ρξόλν 

απόθξηζεο ζηηο θιήζεηο ηνπ 112.Μεηά ηε ζχλδεζε: Βέιγην, 

Γαιιία, Ιηαιία, Κχπξνο, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνισλία, 

Ρνπκαλία θαη ινβαθία. 
 

 10 ρώξεο δελ παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλαηόηεηα  

ησλ εζληθώλ θέληξσλ έθηαθηεο αλάγθεο 112 λα 
απαληήζνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ κηα γιψζζα ηεο ΔΔ ρσξίο απηή λα 

είλαη ε εζληθή ή ε επίζεκε γιψζζα ηνπο: Βέιγην, Ιξιαλδία, 

Ιηαιία, Κχπξνο, Λεηνλία, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία. 
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 Πηζαλέο 

θιήζεηο 
112 από 
θηλεηά 
θαη 
ζηαζεξά 
ηειέθσλ
α 

Υξόλνο 
απόθξηζεο 
Υεηξηζηή 
θιήζεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο-112 
Μεηά ηε 
ζύλδεζε 

Γπλαηόηεηα 
θιήζεο 112 
όηαλ δελ 
ππάξρεη 
δηαζέζηκν 
δίθηπν 

Γηαζέζηκεο 
επξσπατθέο 
γιώζζεο 
γηα θιήζεηο 
112 

Γηαζέζηκν ζύζηεκα 
εληνπηζκνύ ζέζεο 
(σζήζηε =απηόκαηα 
κε θάζε θιήζε, 
Σξαβήμηε =κεηά από 
απαίηεζε θαη 
απαξαίηεην ρξόλν γηα 
ηξάβεγκα 

     ηαζεξό Κηλεηό 

AT + Λίγα 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά Pull- ιίγα 
ιεπηά 

Pull- ιίγα 
ιεπηά 

BE + Κακία 
πιεξνθνξία 

- Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull- 
θακία 
πιεξνθν
ξία 

Pull- θακία 
πιεξνθνξία 

BG -(ην 112 
δελ είλαη 
αθφκε 
δηαζέζηκν 
ζε εζληθφ 
επίπεδν 
Καη κηα 
ελέξγεηα 
παξάβαζε
ο είλαη 
αθφκα ζε 
εθθξεκφη
ε-ηα 

1-5 δεπηεξν-
ιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γαιιηθά, 
Γεξκαληθά 
θαη 
Ρνπκάληθα 

Push= 
Μφλν 
ζηελ 
πεξηνρή 
ηεο 
φθηαο 

Push= 
Μφλν ζηελ 
πεξηνρή ηεο 
φθηαο 

CY + Κακία 
πιεξνθνξία 

- Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull 45-
75 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Push 

CZ + Όιεο νη 
θιήζεηο 
απαληήζεθαλ 
κέζα ζε 20 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά 
θαη νη 
θιήζεηο ζε 
άιιεο 
γιψζζεο 
κπνξνχλ λα 
πξνσζεζνχλ 
ζε άιινπο 
ρεηξηζηέο 
θιήζεσλ πνπ 
κηινχλ ηε 
ζρεηηθή 
γιψζζα 

Pull-
κέζνο 
ρξφλνο 3 
δεπηεξφιε
πηα max 
7 
δεπηεξφιε
πηα 

Push 

DK + 20-25 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά Push Push 

DE + 5 
δεπηεξφιεπηα 
κε 1 ιεπηφ 

+ Αγγιηθά θαη 
γιψζζεο απφ 
ηηο γείηνλεο 
ρψξεο ζηα 

Pull-  30-
60 
δεπηεξφιε
πηα 

Pull κέρξη 
θαη 60 
ιεπηά 
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ζχλνξα 
 
 

 Πηζαλέο 
θιήζεηο 
112 από 
θηλεηά 
θαη 
ζηαζεξά 
ηειέθσλ
α 

Υξόλνο 
απόθξηζεο 
Υεηξηζηή 
θιήζεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο-112 
Μεηά ηε 
ζύλδεζε 

Γπλαηόηεηα 
θιήζεο 112 
όηαλ δελ 
ππάξρεη 
δηαζέζηκν 
δίθηπν 

Γηαζέζηκεο 
επξσπατθέο 
γιώζζεο 
γηα θιήζεηο 
112 

Γηαζέζηκν ζύζηεκα 
εληνπηζκνύ ζέζεο 
(σζήζηε =απηόκαηα 
κε θάζε θιήζε, 
Σξαβήμηε =κεηά από 
απαίηεζε θαη 
απαξαίηεην ρξόλν γηα 
pull 

     ηαζεξό Κηλεηό 

EE + 10 
δεπηεξφιεπηα 

+ Φηλιαλδηθά, 
Αγγιηθά 

Push/Pull 
23 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Push/Pull 
23 δεπηεξφ-
ιεπηα 

IE + 1 δεπηεξφ-
ιεπην 

+ Κακία 
πιεξνθνξία 

Push Pull- θακία 
πιεξνθνξία 
ζρεηηθά κε 
ην ρξφλν 

EL + 9 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γαιιηθά θαη 
νη θιήζεηο ζε 
άιιεο 
γιψζζεο 
κπνξνχλ λα 
πξνσζεζνχλ 
ζε άιινπο 
ρεηξηζηέο 
θιήζεσλ πνπ 
κηινχλ ηε 
ζρεηηθή 
γιψζζα 

Pull κέρξη 
1 ιεπηφ 

Pull 
10-36 
ιεπηά 

ES + 97% ησλ 
θιήζεσλ 
απαληήζεθαλ 
κέζα ζε 20 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γαιιηθά, 
Γεξκαληθά, 
Πνξηνγαιηθά
,  Ιηαιηθά ζε 
κεξηθέο 
πεξηνρέο, 
κεηα-
θξαζηηθέο 
ππεξεζίεο 
θαη 
πξνψζεζε 
ησλ θιήζεσλ 
ζε άιινπο 
ρεηξηζηέο πνπ 
κηινχλ ηε 
ζρεηηθή 
γιψζζα 

Push/Pull 
30 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Push/Pull 
θακία 
πιεξνθνξία 
ζρεηηθά κε 
ην ρξφλν 

FI + 71% ησλ 
ηειεθσλεκάη
σλ 
απαληήζεθαλ 
κέζα ζε 10 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
δηαζέζηκε 
κεηα-
θξαζηηθή 
ππεξεζία θαη 
γηα θάπνηεο 
άιιεο 
γιψζζεο 
(π.ρ. 
Γεξκαληθά 

Pull-3-30 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Pull-3-30 
δεπηεξφ-
ιεπηα 
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θαη Γαιιηθά)  
 

 Πηζαλέο 
θιήζεηο 
112 από 
θηλεηά 
θαη 
ζηαζεξά 
ηειέθσλ
α 

Υξόλνο 
απόθξηζεο 
Υεηξηζηή 
θιήζεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο-112 
Μεηά ηε 
ζύλδεζε 

Γπλαηόηεηα 
θιήζεο 112 
όηαλ δελ 
ππάξρεη 
δηαζέζηκν 
δίθηπν 

Γηαζέζηκεο 
επξσπατθέο 
γιώζζεο 
γηα θιήζεηο 
112 

Γηαζέζηκν ζύζηεκα 
εληνπηζκνύ ζέζεο 
(σζήζηε =απηόκαηα 
κε θάζε θιήζε, 
Σξαβήμηε =κεηά από 
απαίηεζε θαη 
απαξαίηεην ρξόλν γηα 
pull 

ηαζεξό Κηλεηό 

FR + Κακία 
πιεξνθνξία 

+ Αγγιηθά, 
δηαζέζηκε 
κεηα-
θξαζηηθή 
ππεξεζία γηα 
άιιεο 
γιψζζεο  

Pull-ιίγα 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Pull-κέρξη 
30 ιεπηά 

IT + Κακία 
πιεξνθνξία 

Τπφθεηηαη ζε 
εκπνξηθή 
ζπκθσλία 
κεηαμχ 
ρεηξηζηψλ  

Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull Γελ 
εθαξκφδεηαη 
αθφκε- 
ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε εθθξεκφ-
ηεηα 

LV + 4-5 δεπηεξφ-
ιεπηα 

Κακία 
πιεξνθνξία 

Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull-
άκεζν 

Pull-5-10 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

LT + 4-20 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Πνισληθά, 
Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά 

Pull- 
κέρξη 1 
ιεπηφ 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 
αθφκε- 
ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε εθθξεκφ-
ηεηα 

LU + Κακία 
πιεξνθνξία 

+ Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull 1-4 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Push 

HU + 5-10 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά 
θαη γιψζζεο 
απφ γείηνλεο 
ρψξεο ζηα 
ζχλνξα 

Pull- απφ 
30-40 
δεπηεξφ-
ιεπηα έσο 
3-4 ψξεο 

Pull- απφ 
30-40 
δεπηεξφ-
ιεπηα έσο 
3-4 ψξεο 

MT + Κακία 
πιεξνθνξία 

+ Αγγιηθά Pull-θακία 
πιεξν-
θνξία γηα 
ην ρξφλν 

Pull- θακία 
πιεξνθνξία 
γηα ην 
ρξφλν 

NL + 90% ησλ 
θιήζεσλ 
απαληήζεθαλ 
κέζα ζε 10 
δεπηεξφιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά, 
δηαζέζηκε 
κεηα-
θξαζηηθή 
ππεξεζία γηα 
άιιεο 
γιψζζεο 

Push Γελ 
εθαξκφδεηαη 
αθφκε- 
ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε εθθξε 
κφηεηα 

PL + Κακία 
πιεξνθνξία 

+ Κακία 
πιεξνθνξία 

Pull- 
Αξθεηά 
ιεπηά 

Pull- Αξθεηά 
ιεπηά, 
ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε αλαβνιή 
γηα 
θαηάζεζε 
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πηζην-
πνίεζεο 
 

 Πηζαλέο 
θιήζεηο 
112 από 
θηλεηά 
θαη 
ζηαζεξά 
ηειέθσλ
α 

Υξόλνο 
απόθξηζεο 
Υεηξηζηή 
θιήζεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο-112 
Μεηά ηε 
ζύλδεζε 

Γπλαηόηεηα 
θιήζεο 112 
όηαλ δελ 
ππάξρεη 
δηαζέζηκν 
δίθηπν 

Γηαζέζηκεο 
επξσπατθέο 
γιώζζεο 
γηα θιήζεηο 
112 

Γηαζέζηκν ζύζηεκα 
εληνπηζκνύ ζέζεο 
(σζήζηε =απηόκαηα 
κε θάζε θιήζε, 
Σξαβήμηε =κεηά από 
απαίηεζε θαη 
απαξαίηεην ρξόλν γηα 
pull 

ηαζεξό Κηλεηό 

PT + 6-20 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Κακία 
πιεξνθνξία 
 
 

Push Push 

RO + Κακία 
πιεξνθνξία 

- Κακία 
πιεξνθνξία 
 
 
 
 
 
 
 

Push Γελ 
εθαξκφδεηαη 
αθφκε- 
ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε εθθξεκφ-
ηεηα 

SI + 3-5 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά, 
Οπγγξηθά, 
Ιηαιηθά νη 
θιήζεηο ζε 
άιιεο 
γιψζζεο 
πξνσζνχληαη 
ζε άιινπο 
ρεηξηζηέο πνπ 
κηινχλ ηε 
ζρεηηθή 
γιψζζα 
 
 

Push/ Pull 
15 ιεπηά 

Push/ Pull 
15 ιεπηά 

SK + Κακία 
πιεξνθνξία 

+ Κακία 
πιεξνθνξία 
 
 
 
 
 
 

Pull- 2-3 
δεπηεξφ-
ιεπηα 

Pull- 2-3 
δεπηεξφιεπ
ηα  ελέξγεηα 
παξάβαζεο 
ζε εθθξε-
κφηεηα 
 

SE + 9 δεπηεξφ-
ιεπηα 

+ Αγγιηθά, κηα 
λέα κεηα-
θξαζηηθή 
ππεξεζία 
πνπ 
ιεηηνχξγεζε 
ην 2008 
θαιχπηεη 10-
15 γιψζζεο 
 
 
 
 
 
 

Push Pull κέρξη 
12 δεπηεξφ-
ιεπηα 
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 Πηζαλέο 
θιήζεηο 
112 από 
θηλεηά 
θαη 
ζηαζεξά 
ηειέθσλ
α 

Υξόλνο 
απόθξηζεο 
Υεηξηζηή 
θιήζεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο-112 
Μεηά ηε 
ζύλδεζε 

Γπλαηόηεηα 
θιήζεο 112 
όηαλ δελ 
ππάξρεη 
δηαζέζηκν 
δίθηπν 

Γηαζέζηκεο 
επξσπατθέο 
γιώζζεο 
γηα θιήζεηο 
112 

Γηαζέζηκν ζύζηεκα 
εληνπηζκνύ ζέζεο 
(σζήζηε =απηόκαηα 
κε θάζε θιήζε, 
Σξαβήμηε =κεηά από 
απαίηεζε θαη 
απαξαίηεην ρξόλν γηα 
pull 

ηαζεξό Κηλεηό 

UK + 98% ησλ 
ηειεθσλεκάη
σλ 
απαληήζεθαλ 
κέζα ζε 20 
δεπηεξφιεπηα 

- Κάπνηα 
ηειεθσληθά 
θέληξα 
έθηαθηεο 
αλάγθεο 
κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηή
ζνπλ κεηα-
θξαζηηθή 
ππεξεζία λα 
κεηα-
θξάζνπλ  
θάπνηεο 
θιήζεηο ζε 
μέλεο 
γιψζζεο 
 

Pull κέζνο 
φξνο 
ιηγφηεξν 
απφ 0,1 
δεπηεξφ-
ιεπην ζε 
πεξίπησ-
ζε 
ειεθηξνλ. 
Μεηά-
δνζεο 

Pull κέζνο 
φξνο 
ιηγφηεξν 
απφ 0,1 
δεπηεξφ-
ιεπην ζε 
πεξίπησζε 
ειεθηξνλ. 
κεηάδνζεο 

 
Πίλαθαο 1: Σν 112 ζηα θξάηε κέιε 

 
 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 
ec.europa.eu/112  

MEMO/08/358 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id
=4150  
European Parliament initiatives on 112: 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-
36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150
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2.4 Μεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλώκεο 
 

Η άπνςε ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ αξηζκφ 112, ηε 

δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ απηφλ, ην επίπεδν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε γλψζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 
χπαξμε ηνπ αξηζκνχ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αλαηέζεθε ζηνλ νξγαληζκφ 

Eurobarometer θαη εθπνλήζεθε απφ ηελ εηαηξία Gallup.  

 
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2009 θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα γηα ηελ 

Διιάδα θαη πνπ δείρλνπλ φηη νη πνιίηεο ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 
ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ επαξθή ελεκέξσζε γηα ηελ ππεξεζία 112, 

ελψ επίζεο ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ 

ΔΔ) αγλννχλ ηελ χπαξμε ηνπ αξηζκνχ. 

 

Σα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάιεςεο δξάζεσλ 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ 112. 

 

 
2.4.1  θνπόο ηεο έξεπλαο ηνπ επξσβαξνκέηξνπ  «ζηνλ 

επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112» (Νν 262) 

 

 Απηή ε έξεπλα ηνπ επξσβαξνκέηξνπ  «ζηνλ επξσπατθφ αξηζκφ 
έθηαθηεο αλάγθεο 112» (Νν 262), ποσ δεηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ MEDIA, είλαη 

κέξνο κηαο έξεπλαο ηάζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

έξεπλαο δεκνζηεχζεθαλ ην 2008 - έξεπλα ηνπ επξσβαξνκέηξνπ 

Flash  «ζηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112»  (Νο228). Η 
ηξέρνπζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δχν 

εξεπλψλ. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ακεηάβιεηνη, δειαδή: 

  

 Μέηξεζε ηεο γλψζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 
ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο  αλάγθεο 112 

 Μειέηε ησλ αληηιήςεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία, ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ, θαη  

 χγθξηζε ηεο εκπεηξίαο θιήζεο ηνπ 112 κε απηήλ ηεο θιήζεο 
άιισλ εζληθψλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

Η έθζεζε εμεηάδεη ηηο αθφινπζεο πηπρέο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112:  
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 Γλψκεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ επξσπατθνχ αξηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ζε απηφλ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  
  Γλψκε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112, θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ην 112 θαη 

γηα άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο.  
 Σε γλψζε ηνπ 112 σο αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο δηαζέζηκν γηα 

θάπνηνλ θαη απφ ηελ ρψξα ηνπ  αιιά θαη ζε ηαμίδηα ηνπ ζε 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 Υξήζε ηνπ επξσπατθνχ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο112 θαη 
ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε άιισλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

 

2.4.2 Μεθοδολογική ζημείφζη για ηην έρεσνα  
 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 7  θαη 11 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2009. 

Πάλσ απφ 40.500 ηπραία επηιεγκέλνη πνιίηεο, ειηθίαο 15 εηψλ θαη 

άλσ, πέξαζαλ απφ ζπλέληεπμε ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Οη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ηειεθσληθά κέζσ 
ζηαζεξψλ γξακκψλ ηειεθσλίαο, κε πεξίπνπ 1.500 γξακκέο  ζε θάζε 

έλα απφ ηα θξάηε κέιε. 

 

 Γηα λα δηνξζσζνχλ νη δηαθνξέο ζηε δεηγκαηνιεςία, εθαξκφζηεθε 
κηα ζηάζκηζε κεηά-ζηξσκαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

βαζηζκέλε ζηηο ζεκαληηθέο θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο.  

 

 
 

2.4.3 Χρηζιμόηηηα ηης εσρφπαχκού αριθμού έκηακηης 

ανάγκης 112  

 

 Πάλσ απφ ελλέα απφ ηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ (94%) ζπλνιηθά 
ζπκθψλεζαλ, ή έηεηλαλ λα ζπκθσλήζνπλ, γηα ηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο χπαξμεο  ελφο αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο δηαζέζηκνπ 

νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. Οη εξσηεζέληεο πνιίηεο ζηελ Βξεηαλία 

ήηαλ πάιη νη ειάρηζηα πεπεηζκέλνη γηα ηελ αμία ελφο ηέηνηνπ 
αξηζκνχ (87%  ζπκθσλεί απφιπηα ή  ηείλεη λα ζπκθσλεί).  

 

 Δλλέα απφ ηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ (89%) ζπκθψλεζαλ 

(ζπκθψλεζαλ απφιπηα ή έηεηλαλ λα ζπκθσλήζνπλ) φηη ε 
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ 112 γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  πξέπεη λα βειηησζεί, αιιά νη 

απαληήζεηο κεκνλσκέλσλ ρσξψλ πνηθίιαλ απφ 75% ζηελ 

Οιιαλδία ζε 97% ζηελ Διιάδα.  
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 Μεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο, κφλν κηθξέο 

δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ελφο παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο 
θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

 

2.4.4 Πληροθορίες για ηον εσρφπαχκό αριθμό έκηακηης 
ανάγκης 112 

  

 Μφιηο πάλσ απφ έμη απφ ηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ (63%, θαηά 

3% κεησκέλν έλαληη ηνπ 2008) δελ ζπκθψλεζαλ ζην φηη νη 
άλζξσπνη ελεκεξψζεθαλ επαξθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

επξσπατθνχ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο 112. Μφλν ζε ηξεηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ (Λνπμεκβνχξγν, Ρνπκαλία θαη Σζερία) 

απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία ηεο ζθέςεο  φηη νη πιεξνθνξίεο 
ήηαλ επαξθείο.  

 

 Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ παλεπξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ή άιινπο 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 
12 κελψλ (69%, 2% κείσζε). Μφλν έλαο ζηνπο πέληε 

εξσηεζέληεο (21%) είπε φηη είραλ δεη ή είραλ αθνχζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην 112.  

 
 Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είπαλ φηη είραλ ιάβεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην 112 σο επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θπκάλζεθε απφ 7% ζηελ 

Βξεηαλία σο 60% ζηε Βνπιγαξία.  
 

 Όπσο ην 2008, απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ δεη ή έρνπλ αθνχζεη 

γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112, ηέζζεξηο 

απφ ηνπο πέληε (81%) νλφκαζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

(ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο, ην Γηαδίθηπν) σο πεγή 
πιεξνθνξηψλ ηνπο. Σν 9% νλφκαζε ηειεπηθνηλσληαθνχο 

θνξείο σο πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο.  

 

 
2.4.5 Γνώζη ηης εσρφπαχκού αριθμού έκηακηης ανάγκης 112  

 

 Σν επξχ θνηλφ είλαη αθφκα γεληθά κε εμνηθεησκέλν κε ην 112 

σο επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. Μφλν έλαο ζηνπο 
ηέζζεξηο δίδνληεο ζπλέληεπμε (24%,2%  αχμεζε) ζα 

κπνξνχζε απζφξκεηα λα πξνζδηνξίζεη ην 112 σο έλα αξηζκφ 

πνπ ζα θαιέζεη γηα ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε 

ζηελ ΔΔ. Πνιινί πεξηζζφηεξνη πνιίηεο (45%, 4% αχμεζε) 
είπαλ φηη ζα θαινχζαλ ην 112 γηα έθηαθηεο αλάγθεο κέζα ζηε 

ρψξα ηνπο.  



40 
 

 

 Η γλψζε ηνπ 112, σο αξηζκνχ θιήζεο ζε επείγνπζα 

θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ, αθφκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ ηε ρψξα ηνπ εξσηεζέληνο (απφ 3% ζηελ Ιηαιία ζε 

58% ζηελ Σζερία). Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αλέθεξαλ ην 112 γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο κέζα ζηε ρψξα ηνπο 

θπκάλζεθε απφ 1% ζηελ Διιάδα σο 98% ζηε νπεδία.  
 

 Δπηπιένλ, είλαη ε  πεξίπησζε πνπ παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ην 

112 σο αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ θαιεί θάπνηνο απφ ηε 

ρψξα ηνπ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ 
επίζεο απηφλ ηνλ αξηζκφ σο επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

 

 
 

2.4.6 Εμπειρίες κλήζης ηοσ αριθμού έκηακηης ανάγκης  

 

 Όπσο δηαπηζηψζεθε ην 2008, ην έλα ηέηαξην ησλ πνιηηψλ ηεο 

ΔΔ είρε θαιέζεη έλαλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 
πέληε ρξφληα. Οη ιηγφηεξεο απφ απηέο ηηο θιήζεηο αθνξνχζαλ 

ην 112 ζε ζρέζε κε άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

 
 Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα, πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο θάιεζαλ έλαλ εζληθφ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο (57%), θαη ηέζζεξηο ζηνπο 10 (41%) 

θάιεζαλ ην 112 γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο. Απφ 
ηηο θιήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 112 ζηε ρψξα θάπνηνπ, 69% ήηαλ 

θιήζεηο ζηηο ρψξεο φπνπ ην 112 ιεηηνπξγεί καδί κε άιινπο 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη 31% ήηαλ θιήζεηο ζηηο ρψξεο 

φπνπ ην 112 είλαη ν κφλνο/θχξηνο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 
 Η πιεηνςεθία ησλ πην πξφζθαησλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

έγηλε απφ ηειέθσλν ζηαζεξήο γξακκήο (53%) έλαληη ηνπ 

2008, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο έγηλαλ κέζσ ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ (45% ελαληίνλ 
42% ην 2008).  

 

 Μηα κεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θάιεζαλ ηηο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηελ δεκηνπξγία ή 
ηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο (7%, 1% κείσζε). Όπσο ην 

2008, νη εξσηεζέληεο απφ ηελ Πνισλία ήηαλ απηνί πνπ είραλ 

ζπλαληήζεη ηέηνηεο δπζθνιίεο ζπρλφηεξα (17%).  

 
 Τπήξμε έλα ρακειφ πνζνζηφ πξνβιεκάησλ πνπ απνδίδνληαλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ(1%). 3% ησλ 
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εξσηεζέλησλ πήξε ηφλν απαζρνιεκέλεο γξακκήο  ή δελ πήξε 

θακία απάληεζε απφ ηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο, θαη έλα 

άιιν 3% εμέζεζε άιια πξνβιήκαηα.  
 

 Σέηνηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο αλαθέξζεθαλ ζπρλφηεξα απφ 

ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (9%) ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρξήζηεο ηειεθψλσλ ζηαζεξήο γξακκήο (5%). Πην 
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ πην ζπρλά 

εξσηεζέληεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 

ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ παξά απφ απηνχο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε δηθή ηνπο ρψξα .  
 

 Πεξίπνπ ηξεηο ζηνπο 10 (29%) εξσηεζέληεο πνπ θάιεζαλ ηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζε κηα 

άιιε ρψξα ηεο ΔΔ είπαλ φηη είραλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε 
γιψζζα θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Απηά είλαη θαηά 11%  απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην 

2008.  

 

 Οη εξσηεζέληεο πνπ έθαλαλ κηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο κε 
θηλεηφ ηειέθσλν ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξέρνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο 

έθηαθηεο αλάγθεο (83% έλαληη 94% γηα ηνπο ρξήζηεο 

ηειεθψλσλ ζηαζεξήο γξακκήο). 
 

 Οη εξσηεζέληεο πνπ έθαλαλ κηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά 

ηελ επίζθεςε ηνπο ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 
αλάγθεο κηα αθξηβή δηεχζπλζε (70% γηα ηηο θιήζεηο ζην 112 

θαη 80% γηα ηηο θιήζεηο ζε άιινπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο 

ελαληίνλ ηνπ 87% -90% εθείλσλ πνπ θάιεζαλ ηηο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο).  

 
 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί κεηά  ηελ θιήζε, ζε 

κηα κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κηα κνλάδα έθηαθηεο 

αλάγθεο έθζαζε επί ηφπνπ (83%,  2% αχμεζε).  
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2.5 Υξεζηκόηεηα ηνπ επξσπατθνύ αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 

112  

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ελφο παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ζε απηφλ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Απηφ έγηλε κε ηελ παξνπζίαζε εξσηεκάησλ κε δχν δειψζεηο γηα ηνλ 
ηειεθσληθφ αξηζκφ 112, δεηψληαο ηνπο λα πνπλ εάλ ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ κε θάζε κηα απφ απηέο. 

 

 
 

  
 
Δηθόλα 4: Γλώκεο ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112- 
παλεπξσπατθή ρξεζηκόηεηα αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 

 

 
πλνιηθά, πεξηζζφηεξνη απφ ελλέα ζηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ (94%) 

ζθέθηεθαλ φηη ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη έλαο αξηζκφο έθηαθηεο 

αλάγθεο δηαζέζηκνο παληνχ ζηελ ΔΔ. Απφ απηνχο, ην 80% 

ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν λα ππάξρεη έλαο ηέηνηνο 
αξηζκφο θαη ην 14% ηείλεη να ζσμθωνήζει. Όπσο ην 2008, νη 

εξσηεζέληεο ζηελ Βξεηαλία ήηαλ νη ειάρηζηα πεπεηζκέλνη γηα ηελ 

αμία ελφο ηέηνηνπ αξηζκνχ (87% ζπκθσλεί απφιπηα ή ηείλεη λα 

ζπκθσλεί). 
 

Είλαη πνιύ ρξήζηκν λα ππάξρεη έλαο παλεπξσπατθόο αξηζκόο 
έθηαθηεο αλάγθεο δηαζέζηκνο από νπνηαδήπνηε ρώξα ηεο 
Επξώπεο 

Σπκθσλνύλ απόιπηα 
 

Τείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ 

Δηαθσλνύλ απόιπηα 

 
Τείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ 

 
Παξαθαινύκε πείηε καο ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηαη ή δηαθσλείηε κε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 



43 
 

Τπήξμαλ κφλν κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ 

νκάδσλ θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

ζπκθψλεζαλ ή δηαθψλεζαλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 112. 
πγθξίλνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ηειεπηαίνη ήηαλ πηζαλφηεξν λα ζπκθσλήζνπλ 

απφιπηα κε ην γεγνλφο φηη έλαο παλεπξσπατθφο αξηζκφο έθηαθηεο 

αλάγθεο δηαζέζηκνο παληνχ ζηελ ΔΔ ήηαλ πνιχ ρξήζηκνο (81% 
ελαληίνλ 74%).  

 

 

 

 
 
Δηθόλα 5: Γλώκεο ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112- 
αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

 

Τπάξρεη αθφκα κηα κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ πνπ 
ζεψξεζαλ φηη ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ 

ηνπ 112 γηα ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα βειηησζεί, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηελ παξνρή ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ηειεθψλσλ (89% φκνηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 
έξεπλαο).  

 

ε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ 

πνιηηψλ ζπκθψλεζαλ φηη ε ρψξα ηνπο πξέπεη λα θάλεη πεξηζζφηεξα 

γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο λα έξζνπλ ζε 
επαθή κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ ηνπ 112. Η 

ζπκθσλία θπκαηλφηαλ απφ 75% ζηελ Οιιαλδία ζε 97% ζηελ 

Διιάδα.  

 [Φώξα] ζα πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα γηα λα είλαη πην εύθνιν ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα 
θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ ηνπ 112, όπσο π.ρ. παξέρνληαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλα 
ηειέθσλα 

Σπκθσλνύλ απόιπηα 
 
Τείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ 

 

Τείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ 

Δηαθσλνύλ απόιπηα 

 
Παξαθαινύκε πείηε καο ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηαη ή δηαθσλείηε κε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 
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Οη γπλαίθεο θαη νη λεψηεξνη εξσηεζέληεο (15-24 εηψλ) ήηαλ 

πηζαλφηεξν λα ζπκθσλήζνπλ φηη ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ήηαλ 
απαξαίηεηεο.  

 

Μεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο, παξαηεξήζεθαλ κφλν 

κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ελφο 
παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο θαη γηα ηελ αλάγθε γηα 

βειηησκέλε πξφζβαζε ζηνλ αξηζκφ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

 
2.6 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 

112 

 

2.6.1 Επάρκεια ηφν πληροθοριών για ηον εσρφπαχκό αριθμό 
έκηακηης ανάγκης 112  

 

Η πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ δηαθψλεζε φηη νη άλζξσπνη 

ελεκεξψζεθαλ επαξθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπ επξσπατθνχ αξηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112 (63%, 3% κείσζε έλαληη ηνπ 2008).  
 

 

 

 
Δηθόλα 6: Γλώκεο ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112- έιιεηςε 
ελεκέξσζεο ελεκεξσκέλν γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Δπξσπατθνύ αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 
112 

 

 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112 

ήηαλ ζην Λνπμεκβνχξγν (70%). Μφλν ηξεηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

(Λνπμεκβνχξγν, Ρνπκαλία θαη Σζερία) απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία 

Σπκθσλνύλ απόιπηα 
 

Τείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ 

 

Τείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ 

Δηαθσλνύλ απόιπηα 

 

Σηελ [Φώξα] ην θνηλό είλαη ειιηπώο ελεκεξσκέλν γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Επξσπατθνύ αξηζκνύ έθηαθηεο 

αλάγθεο 112 

Παξαθαινύκε πείηε καο ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηαη ή δηαθσλείηε κε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο 

Δελ γλσξίδσ/ δελ απαληώ 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 
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κε ηελ άπνςε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ ήηαλ επαξθείο. ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ειαθξψο πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζπκθψλεζαλ - ην 2009 έλαληη ηνπ 2008 - φηη ελεκεξψζεθαλ 
επαξθψο γηα ηνλ αξηζκφ 112. Δληνχηνηο, ζηε Ρνπκαλία θαη ηε 

Βνπιγαξία, ππήξμε κηα αχμεζε ζην επίπεδν ζπκθσλίαο γηα απηφ ην 

ζέκα, πεξηζζφηεξν απφ 14%. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηε 

Βνπιγαξία πνπ ζπκθψλεζαλ φηη νη άλζξσπνη ζηε ρψξα ηνπο 
ελεκεξψζεθαλ επαξθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπ παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο απμήζεθε απφ 21% ην 2008 ζε 39% ην 2009. Οη 

αληίζηνηρεο αλαινγίεο γηα ηνπο Ρνπκάλνπο ήηαλ 45% ην 2008 θαη 

60% ην 2009. Οη λεψηεξνη εξσηεζέληεο (ζηελ νκάδα ειηθίαο 15-24 
εηψλ) ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο φηη νη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ αξηζκφ 112 ήηαλ επαξθείο ζηηο ρψξεο ηνπο (35% ελαληίνλ 30%     

θαηά κέζνλ φξν).  

 
2.6.2 Λήυη ηφν πληροθοριών για ηον εσρφπαχκό αριθμό 

έκηακηης ανάγκης  112 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε ππνρξεψλνληαη λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπο πνιίηεο ηνπο γηα ηελ χπαξμε ηνπ 112, κφλν έλαο ζηνπο πέληε 
εξσηεζέληεο (21%) είπε φηη είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ην 112 σο 

επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ζηνπο πξνεγνχκελνπο 12 

κήλεο. Απηφ ήηαλ ακεηάβιεην έλαληη ηνπ 2008.  

 
 
Δηθόλα 7: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη 
ηνπο εζληθνύο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο- ζην ζύλνιν ηεο επξσπατθήο έλσζεο 

 

 

 

Δελ γλσξίδσ/ δελ απαληώ 

Ναη όηη αθνξά ην 112 

Ναη θαη ζηα 2 (112 θαη εζληθνύο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο) 

Ναη όζνλ αθνξά ηνπο εζληθνύο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο 

Όρη 

Q3.  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ αθνύζαηε ή είδαηε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ 
επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο. Επίζεο, έρεηε αθνύζεη ή δεη πιεξνθνξίεο γηα εζληθό (νπο) 
αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο; 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 
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To 16% ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ είπαλ φηη είραλ δεη ή είραλ αθνχζεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112, θαη 

έλα πξφζζεην 5% αλέθεξε φηη έιαβε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

παλεπξσπατθφ αξηζκφ θαη άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  
 

Οη πνιίηεο ησλ ρσξψλ πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ κεηά απφ ην 2004 

ήηαλ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ιάβεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

παλεπξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο 
ηεο EU15:   θαηά κέζνλ φξν, 45% ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηηο ρψξεο 

πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ κεηά ην 2004 είρε δεη ή είραλ αθνχζεη 

θάηη γηα ην 112 ή θαη γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 

112 θαη άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο, ελψ κφλν 
15% ησλ εξσηεζέλησλ ηεο EU15 δήισζαλ ην ίδην αθξηβψο. Η 

Βνπιγαξία (60%), ε Ρνπκαλία (57%) θαη ε Ληζνπαλία (50%) ήηαλ νη 

ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πνπ ηζρπξίζηεθαλ φηη είραλ δεη ή 

είραλ αθνχζεη πιεξνθνξίεο γηα ην 112, ή θαη γηα ηνλ επξσπατθφ 

αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη εξσηεζέληεο ζηε Βξεηαλία, ηε ινβελία, ηελ 

Ιξιαλδία, ηε Γαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηε Γεξκαλία (φρη 

πεξηζζφηεξν απφ κηα ζηηο 10) ήηαλ νη ιηγφηεξν πηζαλνί λα πνπλ φηη 

είραλ ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ην 112.  
 

 

 

 
 
Δηθόλα 8: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη 
ηνπο εζληθνύο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο- απνηειέζκαηα αλά ρώξα ηεο Δ.Δ. 

 

 

 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο -2008-2009 

Q3.  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ αθνύζαηε ή είδαηε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο 
αλάγθεο. Επίζεο, έρεηε αθνύζεη ή δεη πιεξνθνξίεο γηα εζληθό (νπο) αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο; 

%βάζε “Ναη όζνλ αθνξά ην 112”, θαη “λαη θαη ζηα δύν”, αλά ρώξα  
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ε επίπεδν ΔΔ,  δελ παξαηεξήζεθε νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ 

2008 θαη 2009 ζην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είπαλ φηη είραλ 

ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ 112 ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 
κήλεο. ε έμη θξάηε κέιε, ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

ππνζηήξημαλ φηη έρνπλ ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112 ζην πξνεγνχκελν έηνο απμήζεθε πεξηζζφηεξν 

απφ 5%: ινβαθία, Φηλιαλδία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Μάιηα θαη 
Βέιγην. ην Βέιγην, πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην (36%) ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη είραλ ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ην 112, 

έλαληη ηνπ ελφο πέκπηνπ ην 2008.  

 

 
Δηθόλα 9: Πεγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112  

 

 

 

Όπσο ζηελ πξνεγνχκελε  έξεπλαο ηάζεο, νθηψ απφ ηνπο 10 πνιίηεο 
ηεο ΔΔ (81%), πνπ αλέθεξαλ φηη έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο  112, είπαλ φηη ελεκεξψζεθαλ 

απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο  (βιέπνληαο ηειεφξαζε, 

αθνχγνληαο ξαδηφθσλν, δηαβάδνληαο εθεκεξίδεο, ε θάλνληαο 
έξεπλα ζην Γηαδίθηπν). Ληγφηεξνη απφ έλαο ζηνπο 10 εξσηεζέληεο 

(9%) αλέθεξαλ φηη είραλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ θνξέα 

ηειεπηθνηλσληψλ. (Ασηό μπορεί να έγινε τρηζιμοποιώνηας ένα 

ηηλέθωνο δημοζίας τρήζης, παίρνονηας πληροθορίες από έναν 

ηηλεθωνικό καηάλογο ή με ηην ανάγνωζη πληροθοριών ζτεηικών με 
ηο θέμα από ένα λογαριαζμό ηηλέθωνο.)  

 

 

 

 

ΜΜΕ (Τειεόξαζε, ξάδην, εθεκεξίδεο, 
δηαδίθηπν) 

Μέζσ ησλ ρεηξηζηώλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 
(ηειέθσλα δεκνζίαο ρξήζεο, ηειεθσληθνί 
θαηάινγνη, ινγαξηαζκνί) 

Άιιν 

Δελ γλσξίδσ/ δελ απαληώ 

Πνύ είδαηε/αθνύζαηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112; 

% βάζε: Απηνί πνπ άθνπζαλ / είδαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο, EΕ27 
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2.7 Γλώζε ηνπ επξσπατθνύ αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 112  

 

Όπσο ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε, ην επφκελν βήκα είλαη λα εμεηαζηεί 
ε γλψζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112. Γηα λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν νη επξσπαίνη 

πνιίηεο είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ 112, νη εξσηεζέληεο 

θιήζεθαλ, αξρηθά, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ πνπ ζα 
θαινχζαλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο (π.ρ., εάλ 

θάπνηνο ρξεηάζηεθε επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ 

έπξεπε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ αζηπλνκία ή ηελ ππξνζβεζηηθή) 

θαη, αθεηέξνπ, λα δηεπθξηλίζνπλ ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ πνπ ηνπο 
επέηξεςε λα θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε 

ζηελ Δ.Δ. 

  

2.7.1 Κλήζη ηφν σπηρεζιών έκηακηης ανάγκης από ηη τώρα 
κάποιοσ 

 

 Έλαληη ηεο έξεπλαο ηνπ 2008, είδακε κηα αχμεζε 4% ζην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ αλέθεξαλ φηη ζα θαινχζαλ ην 112 ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο (45%). Αθφκα θη έηζη, ε 
πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζθέθζεθαλ εζληθνχο αξηζκνχο αληί 

ηνπ 112 (54% , 4% έλαληη ηνπ 2008).  

 

 
 

 
 
 
Δηθόλα 10: Αξηζκνί θιήζεσλ γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρώξα θάπνηνπ- ηη 
αξηζκό ζα θαινύζαηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο; [Υώξα] 
 

 

 

Εζληθόο  
αξηζκόο (νη) 

112 

Άιινο αξηζκόο (νη) 

 
Δελ γλσξίδσ/  

δελ απαληώ 

Μπνξείηε λα κνπ πείηε ηη αξηζκό ζα θαινύζαηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο; [Υώξα] 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 
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Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ρσξψλ, δηαπηζηψζεθαλ πάιη (φπσο 

θαη ην 2008) κεγάιεο παξαιιαγέο ζηνπο αξηζκνχο εξσηεζέλησλ πνπ 

ζα θαινχζαλ ην 112 ή ελαιιαθηηθά, άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο ζε 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο. Σν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ αλέθεξαλ ην 112 γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο κέζα 

ζηε ρψξα ηνπο θπκάλζεθε απφ 1% ζηελ Διιάδα (φπσο ην 2008) έσο 

98% ζηε νπεδία. Απηή ε παξαιιαγή επεξεάδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ 
εζληθή θαηάζηαζε απφ ηελ άπνςε ησλ δηαζέζηκσλ αξηζκψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαηά κέζνλ φξν, ελλέα απφ ηνπο 10 

πνιίηεο (90%) ζηηο ρψξεο φπνπ ην 112 ήηαλ ν κφλνο/θχξηνο αξηζκφο 

έθηαθηεο αλάγθεο είπαλ ζα θαινχζαλ 112 ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο, ελψ κφλν 38% ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο 

ρψξεο φπνπ ην 112 ιεηηνπξγεί καδί κε άιινπο αξηζκνχο έθηαθηεο 

αλάγθεο είπε ην ίδην πξάγκα.  

 
2.7.2 Κλήζη ηφν σπηρεζιών έκηακηης ανάγκης από ένα άλλο 

κράηος μέλος ηης ΕΕ  

 

Αλ θαη ν αξηζκφο 112 είλαη δηαζέζηκνο ζε φια ηα θξάηε κέιε, ην 

θνηλφ είλαη αθφκα γεληθά κε εμνηθεησκέλν κε ην 112 σο επξσπατθφ 
αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. Μφλν ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δίδνληεο 

ζπλέληεπμε (24%, 2% επάλσ) ζα κπνξνχζε απζφξκεηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην 112 σο αξηζκφ γηα λα θαιέζεη ηηο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. 
 

 
 
Δηθόλα 11: Γλώζε ηνπ 112 σο παλεπξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο- Μπνξείηε 
λα κνπ πείηε πνηνο αξηζκόο ζαο επηηξέπεη λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 
αλάγθεο ζηελ ΔΔ (ζην ζύλνιν ηεο Δ.Δ.); 
 

 
 

 

 

Άιινο αξηζκόο (νη) Δελ γλσξίδσ/ δελ απαληώ 

 Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνηνο αξηζκόο ζαο επηηξέπεη λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 
ζηελ ΔΔ; 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο EΔ27 
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 Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (69%) είπε φηη δελ ήμεξαλ πνηνλ 

αξηζκφ ζα έπξεπε λα θαιέζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.  
 

Δίλαη αθφκα ε πεξίπησζε πνπ έρνληαο ηε γλψζε ηνπ 112 σο αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ θαιεί θάπνηνο απφ ηε ρψξα ηνπ, δελ ζεκαίλεη 

απαξαηηήησο φηη νη εξσηεζέληεο γλψξηδαλ επίζεο απηφλ ηνλ αξηζκφ 
σο επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. Μφλν 39% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ ζα θαινχζαλ ην 112 ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο επίζεο ήμεξαλ φηη απηφο ν αξηζκφο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ππεξεζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.  

 

Η γλψζε ηνπ 112, σο αξηζκφ γηα λα θαιέζεη θάπνηνο ζε επείγνπζα 

θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ, εμαξηάηαη θαηά κεγάιν βαζκφ απφ 
ηε ρψξα ηνπ εξσηεζέληνο. Δλψ ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ζηελ Σζερία (58%), ην Λνπμεκβνχξγν (56%) θαη ηελ 

Πνισλία (50%) απάληεζαλ ζσζηά φηη ην 112 είλαη ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ πνπ ηνπο επέηξεςε λα θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ, ν αξηζκφο 112 ήηαλ ζρεδφλ άγλσζηνο 
ζηνπο δίδνληεο ζπλέληεπμε ζηελ Ιηαιία (3% δήισζε ζσζηά ηνλ 

αξηζκφ), ηελ Διιάδα (4%) θαη ηε Βξεηαλία (8%). 

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ν επξσπατθφο αξηζκφο έθηαθηεο 
αλάγθεο 112 εηζήρζε πξφζθαηα ζε εζληθφ επίπεδν ζηε Βνπιγαξία 

(επηέκβξηνο 2008), νη κηζνί (49%) απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζηε 

Βνπιγαξία εμνηθεηψζεθαλ ήδε κε ην 112 φληαο ν αξηζκφο πνπ ζα 

επέηξεπε ζε απηνχο λα θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 
νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.  

 
 
Δηθόλα 12: Γλώζε ηνπ 112 σο παλεπξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο- Μπνξείηε 
λα κνπ πείηε πνηνο αξηζκόο ζαο επηηξέπεη λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 
αλάγθεο ζηελ ΔΔ (αλά ρώξα) 

 

 

 Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνηνο αξηζκόο ζαο επηηξέπεη λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ ΔΔ; 

% βάζε, όινη νη εξσηεζέληεο, αλά ρώξα 
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Μηα ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 2008 έδεημε φηη νη 

εξσηεζέληεο, ήηαλ ειαθξψο πηζαλφηεξν, λα απαληήζνπλ, ηψξα 
ζσζηά φηη ην 112 ήηαλ ν αξηζκφο ηειεθψλνπ πνπ επέηξεςε ζε 

απηνχο λα θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε 

ζηελ ΔΔ. ε επίπεδν ρσξψλ, απηή ε αχμεζε ζην επίπεδν γλψζεο ηνπ 

112 παξαηεξήζεθε πξψηηζηα ζηε Ρνπκαλία (12%  πάλσ), ηε 
Ληζνπαλία θαη ηε Βνπιγαξία (θαη ηα δχν 11%), ηε νπεδία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία (θαη ηα δχν 10%). Δθηφο απφ ηηο εζληθέο εθζηξαηείεο 

πξνψζεζεο, ππήξμε θάιπςε Σχπνπ κεηά απφ ηελ έλαξμε ησλ 

λνκηθψλ ελεξγεηψλ ελάληηα ζε κεξηθά θξάηε κέιε (φπσο ε 
Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία ή ε Ληζνπαλία) φια απηά κπνξεί λα 

ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

απαληνχλ φηη ην 112 είλαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ γηα λα θαιέζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.  
 

Σν ηειεπηαίν έηνο, ε γλψζε ηνπ 112 σο επξσπατθνχ αξηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο είλαη, θπζηθά, φρη κφλν επεξεαζκέλε απφ ηελ 

εζληθή θαηάζηαζε απφ άπνςε δηαζέζηκσλ αξηζκψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, αιιά θαη απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ην πνζφ πιεξνθνξηψλ πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο γηα ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο 112. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο, φπνπ νη 

εξσηεζέληεο είπαλ φηη είραλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112 ζηνπο πξνεγνχκελνπο 12 
κήλεο, επίζεο δηαπηζηψζακε φηη ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ήηαλ επάλσ 

απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ νη 

εξσηεζέληεο ήηαλ πνιχ απίζαλν λα έρνπλ ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο, ζεκείσζαλ επίζεο ην 
ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηε γλψζε ηνπ 112 σο επξσπατθφ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

Σέινο, νη γπλαίθεο, νη κεγαιχηεξεο ζε ειηθία εξσηεζείζεο (πάλσ απφ 

54 εηψλ), νη κε εξγαδφκελεο θαη νη εξσηεζέληεο κε εηδηθέο αλάγθεο 
γλψξηδαλ ιηγφηεξν φηη ην 112 ζα ηνπο επέηξεπε λα δεηήζνπλ βνήζεηα 

ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 18% ησλ εξσηεζέλησλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

γλψξηδε ην 112 σο επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο έλαληη ηνπ 
25% ησλ εξσηεζέλησλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο.  
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2.8 H Δκπεηξία θιήζεο ηνπ επξσπατθνύ αξηζκνύ έθηαθηεο 

αλάγθεο 112  

 
2.8.1 Κλήζεις έκηακηης ανάγκης ηα ηελεσηαία πένηε έηη 

 

Μέρξη ην 2008, ην έλα ηέηαξην ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, εκθαλίζηεθε λα 

έρεη θαιέζεη έλαλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία πέληε 
ρξφληα. Οη ιηγφηεξεο θιήζεηο απεπζχλνληαλ ζην 112 ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

Απφ εθείλνπο πνπ είραλ θαιέζεη έλαλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηα πξνεγνχκελα πέληε έηε, πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο (57%) είπαλ φηη, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ 

ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα, ήηαλ ζηε ρψξα ηνπο  θαη θάιεζαλ εζληθνχο 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο, επίζεο, 4 ζηνπο 10 (41%) θάιεζαλ ην 
112 γηα έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο.  

 

Απφ απηέο ηηο θιήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 112 ζηε ρψξα ελφο πνιίηε, ην 

69% ήηαλ θιήζεηο ζηηο ρψξεο φπνπ ην 112 ιεηηνπξγεί καδί κε άιινπο 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη ην 31% ήηαλ θιήζεηο ζηηο ρψξεο 
φπνπ ην 112 είλαη ν κφλνο/θχξηνο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

  

2.8.2 Χαρακηηριζηικά ηφν πιο πρόζθαηφν κλήζεφν έκηακηης 
ανάγκης  

 

2.8.2.1 Τύπος ηηλεθώνοσ ποσ τρηζιμοποιήθηκε  

 
Η πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ πξφζθαησλ θιήζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο έγηλε απφ έλα ζηαζεξφ ηειέθσλν (53%). Δληνχηνηο, ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2008, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο έγηλαλ κέζσ ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ (45% ελαληίνλ 42% 

ην 2008).  
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Δηθόλα 13:  Σύπνο ηειεθώλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήζε 
έθηαθηεο αλάγθεο-: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 
ρξόληα 
 

 

Σα απνηειέζκαηα κεκνλσκέλσλ ρσξψλ έδεημαλ  6 ζηνπο 10 

εξσηεζέληεο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηαζεξφ ηειέθσλν. Η Γαιιία 

(69%), ε Ιηαιία (66%), ε Διιάδα (64%) θαη ε Γεξκαλία (62%) 

είραλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο πνπ θάιεζαλ ηηο ππεξεζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο απφ ζηαζεξή γξακκή ηεο ρψξαο ηνπο. Απφ ηελ  

άιιε πιεπξά, νη εξσηεζέληεο απφ ηελ Ιξιαλδία ήηαλ απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ πην ζπρλά θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ θάιεζαλ ηειεπηαία 

θνξά ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο (76%). 

  
Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη 7% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Σζερία 

είπαλ φηη ηειεπηαία θνξά θάιεζαλ ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ 

έλα ηειέθσλν δεκνζίαο ρξήζεο, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ 

ην πνζνζηφ πνπ θάιεζε απφ έλα δεκφζην ηειέθσλν ήηαλ ίζν κε 3% 
ή ιηγφηεξν. 

  

Η αλαθεξφκελε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα θιήζε ζε 

ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ θηλεηψλ 

 

Σηαζεξό 
ηειέθσλν 

Κηλεηό ηειέθσλν 

Τειέθσλν δεκόζηαο 
ρξήζεο 

Μέζσ δηαδηθηύνπ (VoIP) 

Δελ γλσξίδσ/ δελ 
απαληώ 

 Ση είδνο ηειεθώλνπ ρξεζηκνπνηήζαηε; 

% βάζε: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 
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ηειεθψλσλ-κφλν γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε ζε θάζε ρψξα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πςειφ πνζνζηφ νηθνγελεηψλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ 
κεηά απφ ην 2004, ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα θιήζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο ήηαλ, θαηά κέζνλ φξν, πνιχ πςειφηεξε ζε απηέο 

ηηο ρψξεο (65% ελαληίνλ 40% ζηελ EU15).  

 
Οκνίσο, δεδνκέλνπ φηη νη άλδξεο είλαη πηζαλφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο 

λα έρνπλ έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά1, είλαη 

επίζεο πηζαλφηεξν λα πνπλ φηη έρνπλ θαιέζεη ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηέηνηα ζπζθεπή (53% ελαληίνλ 37%). 
Η ίδηα ινγηθή ηζρχεη θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ λεψηεξσλ θαη πην 

ειηθησκέλσλ εξσηεζέλησλ: ελψ πεξίπνπ κφλν ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

εξσηεζέληεο άλσ ησλ 54 είρε θάλεη ηελ ηειεπηαία θιήζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ηνπο κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν (24%), δχν ζηνπο ηξεηο 
εξσηεζέληεο πνπ είραλ ειηθία κεηαμχ 15 θαη 24 εηψλ είρα 

πξαγκαηνπνηήζεη θιήζε κε ηνλ ίδην ηξφπν (67%). 

 

 Όπσο ην 2008, νη πην πξφζθαηεο θιήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 112 ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα θάπνηνπ, ζπλήζσο ήηαλ απφ 
θηλεηφ ηειέθσλν: 59% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θάιεζαλ ην 112, ζε 

ρψξεο φπνπ απηφο ν αξηζκφο ήηαλ ν κφλνο/θχξηνο αξηζκφο έθηαθηεο 

αλάγθεο ρξεζηκνπνίεζαλ θηλεηφ ηειέθσλν (κηα αχμεζε 8%  έλαληη 

ηνπ 2008) ην ίδην πξάγκα ηζρχεη γηα ην 54% πνπ θάιεζε ην 112 ζε 
ρψξεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
1 Flash 241(Information society as seen by EU citizens -
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_241_en.pdf 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_241_en.pdf. 
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2.8.2.2  Δσζκολίες ποσ ζσνανηήθηκαν  καηά ηην προζπάθεια 

να γίνει μια κλήζη έκηακηης ανάγκης  
 

Μηα κεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεπηαίαο θιήζεο ηνπο ζε κηα ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο (7% 
- 1% κείσζε έλαληη ηνπ 2008).  

 

ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ιηγφηεξν απφ έλαο ζηνπο πέληε 

εξσηεζέληεο εμέζεζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαηά ηελ πξνζπάζεηα 
ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Όπσο 

ην 2008, ε Πνισλία ήηαλ ε ρψξα φπνπ νη εξσηεζέληεο ήηαλ νη πιένλ 

πηζαλνί λα έρνπλ αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

κε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο (17%).  
 

 

 

 
Δηθόλα 14:  Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 

 

Τπήξμε έλα ρακειφ πνζνζηφ πξνβιεκάησλ πνπ απνδφζεθαλ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ (1%),  3% ησλ 

εξσηεζέλησλ πήξε έλα ζήκα απαζρνιεκέλεο γξακκήο (busy tone) ή 
δελ πήξε θακία απάληεζε απφ ηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο, θαη 

έλα άιιν 3% εμέζεζε «άιια» πξνβιήκαηα.  

 

 
 

 

Όρη δελ αληηκεηώπηζα θακία ηερληθή 

δπζθνιία 

Δελ πήξα γξακκή ή  ην ηειέθσλν έθιεηζε 

Η γξακκή ήηαλ απαζρνιεκέλε ή δελ 
ππήξρε θακία απάληεζε 

Άιια πξνβιήκαηα 

Δελ γλσξίδσ/ δελ 

απαληώ 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα ηερληθή δπζθνιία θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο 
ζαο; 

% βάζε: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 
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Τύπος 

ηηλεθώνοσ  

% Κακία 

δπζθνιία  

% Κάπνηα 

δπζθνιία  

ηαζεξφ 
ηειέθσλν  

95  5  

Κηλεηφ 

ηειέθσλν  

91  9  

 
Αληηκεησπίζαηε νπνηαδήπνηε ηερληθή 
δπζθνιία ζηελ θαζηέξσζε ή ηε δηαηήξεζε 
ηεο θιήζεο; 
%,Βάζε: εθείλνη πνπ θάιεζαλ έλαλ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα (0-1% δελ γλσξίδσ 
δελ απαληψ)  

 
Πίλαθαο 2: Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ θιήζε ζηηο ππεξεζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο  

 
 
 
 

Σέηνηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ζε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 

παξαηεξήζεθαλ πην ζπρλά ζηνπο εξσηεζέληεο πνπ  ρξεζηκνπνίεζαλ 

θηλεηφ ηειέθσλν παξά ζε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηαζεξή 
γξακκή (9% έλαληη 5%). Οη εξσηεζέληεο πνπ έθαλαλ κηα θιήζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ ήηαλ πηζαλφηεξν λα 

αληηκεησπίζνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ  απφ 

εθείλνη πνπ ην έθαλαλ ζηε ρψξα ηνπο γηα λα έρνπλ ζπλαληήζεη ηηο 

ηερληθέο δπζθνιίεο. 
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2.8.2.3 Προβλήμαηα ζτεηικά με ηη γλώζζα καηά ηην 

πραγμαηοποίηζη μιας κλήζης έκηακηης ανάγκης ζε μια άλλη 

τώρα ηης ΕΕ  
 

Η θιήζε ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ επίζθεςε ζε κηα 

άιιε  ρψξα ηεο ΔΔ κπνξεί λα δψζεη αθνξκή γηα πξφζζεηεο 

δπζθνιίεο ιφγσ ησλ πηζαλψλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ θαηά ηελ 
πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
 

 
 
Δηθόλα 15: Γισζζηθά εκπόδηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε 
κηα άιιε επξσπατθή ρώξα 

 

 

ε ζχγθξηζε κε ην 2008, είδακε κηα αχμεζε ζην πνζνζηφ εθείλσλ 

πνπ αληηκεηψπηζαλ γισζζηθφ εκπφδην: πεξίπνπ 3 απφ ηνπο 10 

εξσηεζέληεο πνπ θάιεζαλ κηα ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ 
επίζθεςε ηνπο ζε κηαο άιιε ρψξα ηεο ΔΔ είπαλ φηη είραλ πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο ιφγσ ησλ γισζζηθψλ δεηεκάησλ (29%). Σν 2008, 

κφλν δχν απφ ηνπο 10 (18%) είραλ πεη ην ίδην πξάγκα. 

 

 
Δλψ ην 2008, θάλεθε φηη νη εξσηεζέληεο πνπ θάιεζαλ ην 112 

εμέζεζαλ ηα ιηγφηεξα γισζζηθά πξνβιήκαηα, απφ εθείλνπο πνπ 

θάιεζαλ άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ 

επίζθεςε ηνπο ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ, ην 2009, ε θαηάζηαζε 
ηζνξξνπήζεθε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Σν 28% ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ θάιεζαλ ηειεπηαία θνξά ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο ηζρπξίζηεθαλ φηη είραλ γισζζηθέο δπζθνιίεο φπσο επίζεο 

θαη ην 29% εθείλσλ πνπ θάιεζαλ ηειεπηαία θνξά έλαλ εζληθφ 
αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ελψ ήηαλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

Ναη είρακε πξόβιεκα επηθνηλσλίαο εμ’ 

αηηίαο ηεο γιώζζαο 

Όρη επηθνηλσλήζακε ζηε γιώζζα ηεο ρώξαο 
πνπ επηζθεθζήθακε 

Όρη επηθνηλσλήζακε ζε δηαθνξεηηθή 
γιώζζα από απηή ηεο ρώξαο πνπ 

επηζθεθζήθακε 

Δελ γλσξίδσ/ δελ 
απαληώ 

πλαληήζαηε θάπνην πξόβιεκα επηθνηλσλίαο εμ’ αηηίαο ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε; 

% βάζε: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 
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2.8.2.4 Πληροθορίες για ηη θέζη ηοσ ζσμβάνηος έκηακηης 

ανάγκης  
 

Όηαλ εξσηήζεθαλ ηα άηνκα θαηά ηελ ζπλέληεπμε, εάλ παξείραλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζην ρεηξηζηή ηεο γξακκήο έθηαθηεο 

αλάγθεο, 89% ( 3% αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008) είπαλ φηη 
έδσζαλ ηελ αθξηβή δηεχζπλζε, ελψ 6% έδσζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζέζε ηνπ ζπκβάληνο αιιά φρη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε. ην 3% 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ν ρεηξηζηήο δελ δήηεζε ηε ζέζε, αλ θαη νη 

εξσηεζέληεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο εάλ ηνπο είρε 
δεηεζεί. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα δειψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ήηαλ ρακειφ. 
 

 
 

 
Δηθόλα 16: Παξέρνληαο αθξηβήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ζπκβάληνο 
 

 

 

Έλα κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πην ειηθησκέλσλ (ειηθία πάλσ απφ 40 

εηψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο λεψηεξνπο εξσηεζέληεο (15-39 εηψλ) 
(90%-91% έλαληη 86%-87%), θαη πεξηζζφηεξνη κε εξγαδφκελνη 

πνιίηεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπο (91% έλαληη 86%-88% αλάινγα 

κε ην επάγγεικα), είπαλ φηη παξείραλ ζηνλ ηειεθσλεηή ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ζα 
κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ κεξηθψο απφ ην γεγνλφο φηη νη πην 

ειηθησκέλνη θαη κε εξγαδφκελνη εξσηεζέληεο ήηαλ πηζαλφηεξν λα 

βηψζνπλ κηα έθηαθηε αλάγθε ζην ζπίηη.  

 
Οκνίσο, νη εξσηεζέληεο πνπ ηειεπηαία θάιεζαλ ηηο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν ήηαλ πηζαλφηεξν λα πνπλ 

 

Ναη έδσζα ηελ αθξηβή δηεύζπλζε 

Ναη αιιά δελ κπόξεζα λα δώζσ 
ηελ αθξηβή δηεύζπλζε 

Όρη ν ρεηξηζηήο δελ κε ξώηεζε αλ θαη ζα 
κπνξνύζα λα ηνπ δώζσ απηή ηελ 

πιεξνθνξία 

Όρη δελ κπνξνύζα λα δειώζσ ηε ζέζε 

κνπ 

Δελ γλσξίδσ/ δελ 
απαληώ 

 Δώζαηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ζαο ζην ρεηξηζηή;  
% βάζε: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 
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φηη παξείραλ ζηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο ηελ αθξηβή δηεχζπλζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο (83% έλαληη 94% γηα ηνπο ηειεθσληθνχο 

ρξήζηεο  ζηαζεξψλ γξακκψλ). Δληνχηνηο, εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
έλα θηλεηφ ηειέθσλν ζπρλφηεξα είπαλ φηη παξείραλ ζην ρεηξηζηή 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο αιιά δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα αθξηβή δηεχζπλζε (11% έλαληη 1% ησλ 

ρξεζηψλ ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ). 
 

 
Τύπος 
ηηλεθώνοσ 

% Ναη, 
έδσζα ηελ 

αθξηβή 

δηεχζπλζε 

% Ναη, 
αιιά δελ 

ζα 

κπνξνχζα 
λα δψζσ 

ηελ 

αθξηβή 

δηεχζπλζε 

% Όρη, ν 
ρεηξηζηήο δελ 

ξψηεζε αιιά 

ζα κπνξνχζα 
λα παξέρσ 

απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο 

% Όρη, 
δελ ζα 

κπνξνχζα 

λα 
δειψζσ 

ηε ζέζε 

κνπ 

% δελ 
γλσξίδσ 

δελ 

απαληψ 

ηαζεξφ 

ηειέθσλν 

94 1 4 1 1 

Κηλεηφ 

ηειέθσλν 

83 11 3 2 1 

 

Παξείραηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ζαο ζην ρεηξηζηή 

έθηαθηεο αλάγθεο;  

%, βάζε: εθείλνη πνπ θάιεζαλ έλαλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ηα 
ηειεπηαία 5 ρξφληα  

 
Πίλαθαο 3: Παξνρή ησλ αθξηβώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζέζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο  

 

 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο πνπ έθαλαλ κηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά 
ηελ επίζθεςε ηνπο ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα παξέρνπλ ζηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο κηα αθξηβή 

δηεχζπλζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηέηνησλ ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ, νθηψ 

απφ ηνπο 10 ελαγνκέλνπο πνπ θάιεζαλ ην 112 ζε πξφζθαηε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη επηά απφ ηα 10 πνπ θάιεζαλ 

άιινπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο ήηαλ ζε ζέζε λα δειψζνπλ 

αθξηβψο πνχ ήηαλ, έλαληη 87% - 90% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

θάιεζαλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα ηνπο.  

 
 

2.8.2.5 Η ζσνέτεια ηης κλήζης έκηακηης ανάγκης 

  

Όζνλ αθνξά ηε ζπλέρεηα πνπ δφζεθε ζηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο, 
ζε κηα κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κηα κνλάδα επέκβαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο εζηάιε θαη έθζαζε επηηφπνπ (83%). Δληνχηνηο, 

φπσο ην 2008, κηα κνλάδα έθηαθηεο αλάγθεο εζηάιε ζχκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο αιιά δελ έθζαζε ζε 2% ησλ 
πεξηπηψζεσλ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ έιαβε 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη (6%), 

ελεκεξψζεθαλ φηη ε θιήζε ηνπο δελ απνηεινχζε έθηαθηε αλάγθε θαη 

φηη θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα δελ ήηαλ απαξαίηεηε (2%) ή δφζεθαλ 
άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επφκελεο ελέξγεηεο (5%). 

 

 

 
 
Δηθόλα 17: Η ζπλέρεηα ζηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 
  

 

 
 

 

 

 
ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα ησλ ζπλερίζεσλ 

ησλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο απνηειέζηεθαλ απφ ηηο κνλάδεο 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έθζαζαλ επί ηφπνπ. Οη ελαγφκελνη ζηε 

Ληζνπαλία (18%), αθνινπζνχκελνη απφ εθείλνπο ζηελ Δζζνλία, ην 
Λνπμεκβνχξγν θαη ηε Λεηνλία (16%), θαζψο επίζεο θαη ηε νπεδία 

(13%) ήηαλ απηνί πνπ είπαλ φηη έιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ηειέθσλν θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη. 

  

Γεδνκέλνπ φηη είδακε ην 2008, ηέηνηεο θιήζεηο αθνινπζήζεθαλ 
ζπρλφηεξα απφ ηελ άθημε κηαο κνλάδαο επέκβαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο απφ φηαλ έθαλαλ νη ελαγφκελνη ζηηο άιιεο 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθέο νκάδεο κηα ηέηνηα θιήζε. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ελψ 89% ησλ ελαγνκέλσλ άλσ ησλ 54 είπε φηη κηα κνλάδα 
έθηαθηεο αλάγθεο έθζαζε επί ηφπνπ φηαλ θάιεζαλ ζην ηέινο ηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, κφλν κεηαμχ 80%-83% εθείλνη θάησ 

απφ 55 έπξαμε ην ίδην.  

 

 

Μηα κνλάδα έθηαθηεο αλάγθεο έθζαζε ζην 

ζεκείν 

Έιαβα πιεξνθνξίεο από ην ηειέθσλν 
ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλσ/ πνπ 
πξέπεη λα πάσ γηα λα ιύζσ ην πξόβιεκα 

Μηα κνλάδα έθηαθηεο αλάγθεο ζηάιζεθε 
αιιά δελ έθζαζε 

 Ελεκεξώζεθα όηη ε θαηάζηαζε δελ 
απνηεινύζε έθηαθηε αλάγθε θαη έηζη δελ 
ρξεηαδόηαλ θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα 

Άιιν  

Δελ γλσξίδσ/ δελ απαληώ 

 Πνηα ήηαλ ε ζπλέρεηα πνπ δόζεθε ζηελ θιήζε ζαο; 

% βάζε: απηνί πνπ θάιεζαλ έλα αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 



61 
 

Έλα πέκπην ησλ ελαγνκέλσλ (21%) πνπ έθαλαλ κηα θιήζε έθηαθηεο 

αλάγθεο 112 ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ έιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ην ηειέθσλν γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα 
(έλαληη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 7% ησλ ελαγνκέλσλ πνπ θάιεζαλ ην 

112 κέζα ρψξα ηνπο). Έλαο απφ ηνπο 10 ελαγνκέλνπο (12%)  

θάιεζαλ άιινπο εζληθνχο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο ελψ ζε κηα 

άιιε ρψξα ηεο ΔΔ, ε πξφζθιεζε έθηαθηεο αλάγθεο αθνινπζήζεθε 
απφ θάπνηα άιιε δξάζε απφ απηέο πνπ απαξίζκεζαλ ζηελ έξεπλα. 
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Κεθάιαην 3ν  
Πξόηππα θαη  δηαζέζηκεο 
ηερλνινγίεο 
 

3.1 θνπόο  

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα 
παξνπζηάζεη ηα πξφηππα θαη ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, εξγαιεία, 

κεραληζκνχο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί / πινπνηεζεί δηεζλψο, θαζψο θαη 

ηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο έθηαθηεο 

αλάγθεο (112 γηα ηελ Δπξψπε, 911 γηα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή) 
 

3.2 Αληηθείκελν  

 

Σν παξφλ  θαηεπζχλεηαη σο πξνο ηελ αλάιπζε θαη ηε δνκή ηνπ απφ 

ηα παξαθάησ αληηθείκελα: 
 ην πξνζδηνξηζκφ κηαο βάζεο αλαθνξάο γηα ηηο ηερλνινγηθέο 

επηινγέο, ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ θιήζεσλ «112».. 
 ηε δηακφξθσζε ηνπ απαξαίηεηνπ ππφβαζξνπ γλψζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο παξφρνπο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ζηαζεξψλ θαη αζχξκαησλ 
δηθηχσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιένλ πξφζθνξσλ κεζφδσλ 

ππνζηήξημεο ηνπ γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ θαη ηεο απηφκαηεο 

εηδνπνίεζεο ρξεζηψλ. 

 ηε ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ επηινγψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

έξγσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
δξνκνινγεζνχλ. 

 

3.3 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 
Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο  απηήο αλαδεηήζεθαλ δηεζλψο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο θαη ππνδνκέο, θαζψο θαη ηξφπνη ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ππεξεζίαο έθηαθηεο αλάγθεο. εκαληηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο, θπξίσο γηα ξπζκηζηηθά θαη ζεζκηθά δεηήκαηα 
ζεσξείηαη κεηαμχ άιισλ θαη ην ETSI (European Telecommunication 

Standardization Institute), ην forum European Emergency Number 

Association (www.eena.org) φπσο θαη ην www.112.eu. 

 
 

 

http://www.112.eu/
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3.4 Αλάιπζε Σερλνινγηθώλ Αλαθνξώλ / Πξνδηαγξαθώλ / 

Δμαξηήζεσλ  

 
3.4.1 πζηήκαηα Έγθαηξεο Δηδνπνίεζεο 

 

ε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ή θαηαζηξνθψλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε, 
φπνηε ρξεηαζζεί θαη ζηελ επηζπκεηή γιψζζα, ψζηε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φζνπο εμαξηψληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο. Οη ππεξεζίεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ζε πνιίηεο αλεμάξηεηα ηνπ εάλ απηνί βξίζθνληαη ζηελ 
νηθία ηνπο, ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ζε δεκφζην ρψξν, ηαμηδεχνπλ 

πεδνί ή κε φρεκα. 

 

Έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ζα πξέπεη λα δηαδίδεη 
ηελ πιεξνθνξία ζε κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ εληφο ηεο επεξεαδφκελεο 

πεξηνρήο παξέρνληαο κεγάιε ηαρχηεηα παξάδνζεο, εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε φιεο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα 

έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη απαηηείηαη ε παξάιιειε ρξήζε αξθεηψλ εμ 
απηψλ έηζη ψζηε λα ιεθζεί γξήγνξα θαη απνδνηηθά ην κήλπκα 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή φξηζε ηελ νκάδα εηδηθψλ ΔGΔΑ (Expert Group 
on Emergency Access) σο ππν-νκάδα ηεο CΟCΟΜ (Communications 

Committee) γηα λα αζρνιεζεί κε ηα ζέκαηα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. ην πην 

πξφζθαην θείκελν ηεο νκάδαο2 πεξηγξάθεηαη έλα ζχλνιν αλαγθψλ 
ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ησλ παξνρψλ δηθηχνπ θαη ησλ αξρψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Σν ελ ιφγσ θείκελν φκσο δελ 

πεξηιακβάλεη αλάγθεο γηα ηε δηεπαθή κεηαμχ αξρψλ θαη ζπζηεκάησλ 

έγθαηξεο εηδνπνίεζεο. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2 ΔGΔΑ07-02: Operational Needs for Access to Emergency Services, Dec 2006 
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ην πεδίν ηεο πξνηππνπνίεζεο, εληφο ηνπ European 

Telecommunications Standards Institute3 (ETSI) έρεη ηδξπζεί ε 

εηδηθή επηηξνπή Special Committee Emergency Telecommunications 
(ΔΜΣΔL4) κε ζθνπφ ηελ έθδνζε πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο 

επηθνηλσλίεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Σν έξγν ηεο 

επηηξνπήο είλαη πνιχπιεπξν κηαο θαη θαιχπηεη ζπλνιηθά ην ζέκα ησλ 

επηθνηλσληψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα αζθάιεηα (αζηπλνκία, 
ππξνζβεζηηθή, αζζελνθφξα) φζν θαη κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία.  

Ξεθίλεζε ην 2002 σο επηηξνπή ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

επηθνηλσλίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην 2005 κεηαηξάπεθε ζε εηδηθή 

επηηξνπή. 
 

Η ΔΜΣΔL έρεη νινθιεξψζεη ηε ζεηξά παξαδνηέσλ 5,6,7,8,9,10,11. Δμ 

απηψλ, ε ηερληθή πξνδηαγξαθή ΣR 102 182 αζρνιείηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο απφ ηηο αξρέο πξνο ηνπο πνιίηεο ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Η θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην θείκελν 

ζπλνςίδνληαη ζε ζεηξά πηλάθσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεξκαηηθνχ. Απφ 

απηέο ηηο κεζφδνπο εθείλεο φπνπ ε πξνεηδνπνίεζε κεηαθέξεηαη σο 

θείκελν είλαη: 
 

 RDS (Radio Data System): Σν RDS ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζηα ξαδηφθσλα 

απηνθηλήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ή άιισλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζηαζκφ εθπνκπήο. Σν RDS είλαη 

ρξήζηκν γηα ηε δηαλνκή κελπκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε 

νδεγνχο. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζπλππάξρεη κε ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθψλνπ, φκσο ην ξαδηφθσλν 
πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην κήλπκα.  

 

 

 

 
3 www.etsi.org 
4 Special Committee Emergency Telecommunications (ΔΜΤΔL), www.emtel.etsi.org 
5  ΤR 102 180 V1.1.1: Requirements for communications between citizens and 
authorities in case of distress(emergency call handling), Feb. 2007 
6  ΤR 102 181 V1.2.1: Requirements for communications between 
authorities/organizations during emergencies, Feb. 2008 
7  ΤR 102 182 V1.3.1: Requirements for communications from authorities to citizens 
during emergencies, Feb. 2008 
8 Τr 102 410 V1.1.1: Requirements for communications between citizens during 
emergencies, Αug. 2007 
9  ΤR 102 444 V1.1 1:Analysis of SMS (Short Message Service) and CBS (Cell 
Broadcast Service) for Emergency Messaging, Feb. 2006 
10 ΤR 102 445 V1.1 1: Requirements for Emergency Communications Network 
Resiliency and Preparadness, Οct. 2006 
11 ΤR 102 299 V1.1.1: Collection of European Regulatory Principles, Αpr. 2008 
 
 

http://www.emtel.etsi.org/
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 Σειεεηδνπνίεζε (Paging): Η ηειεεηδνπνίεζε είλαη ππεξεζία 

εθπνκπήο κελπκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ απιά 

αιθαξηζκεηηθά ηεξκαηηθά (ζπζθεπέο ηειεεηδνπνίεζεο). Οη 
ζπζθεπέο ηειεεηδνπνίεζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

άιινπο ηχπνπο ηεξκαηηθψλ φπσο π ρ. πηλαθίδεο κελπκάησλ ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο. Η ππεξεζία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζε 

αξθεηέο ρψξεο παξφηη εθηνπίδεηαη απφ ηε ρξήζε θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ.  

 

 CBS (Cell Broadcast Service): Η ππεξεζία CBS επηηξέπεη 

ηελ εθπνκπή κελπκάησλ πξνο ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σν 
εθπεκπφκελν κήλπκα ζα θηάζεη ζε φια ηα θηλεηά ηειέθσλα 

ηεο πεξηνρήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηαγσγή.  Η πεξηνρή εθπνκπήο κπνξεί λα είλαη ηφζν κηθξή 

φζν κία θπςέιε θαη ηφζν κεγάιε φζν νιφθιεξε ε ρψξα. Γηα 
λα ιεθζεί ην κήλπκα CBS, ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί 

ζην θηλεηφ ηειέθσλν ε ζρεηηθή ιεηηνπξγία. Σα κελχκαηα 

εθπέκπνληαη ζε δηαχινπο ζεκαηνδνζίαο πνπ είλαη δηαζέζηκνη 

αθφκε θαη εάλ νη δίαπινη θσλήο ή δεδνκέλσλ είλαη 
θαηεηιεκκέλνη. Σα κελχκαηα CBS κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο. 

 

 Μαδηθά SMS (Short Message Service): Σα κελχκαηα SMS 

απνζηέιινληαη πξνο ην θηλεηφ ηεξκαηηθφ ρσξίο ηελ αλάγθε 
ηδηαίηεξσλ ξπζκίζεσλ. Η ρξήζε SMS είλαη επξέσο γλσζηή θαη 

απνδεθηή. Σν θηλεηφ ηεξκαηηθφ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρή 

ιήςε. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε παξάδνζε είλαη άκεζε, 

άιια ε καδηθή απνζηνιή απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν. Η 
ζπκθφξεζε ζην δίθηπν θαζπζηεξεί θαη απηή ηελ παξάδνζε. Η 

ππεξεζία δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ. Η 

εηδνπνίεζε κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, εάλ ν ρξήζηεο 

εγγξάθεηαη ζε ζρεηηθή κε ηελ εηδνπνίεζε ππεξεζία. Μεηά ηελ 
εγγξαθή, ν ρξήζηεο αλακέλεη ηε ιήςε κελπκάησλ γηα 

επεξρφκελα γεγνλφηα. 

 

 USSD (Unstructured Supplementary Service Data): Η 

ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία USSD παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
δηαιφγνπ κεηαμχ κηαο εθαξκνγήο θαη ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ. 

Η USSD πξνζθέξεη κηα απιή δηαινγηθή δηεπαθή κε κελνχ θαη 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απξφθιεησλ κελπκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ Δίλαη δηαζέζηκε ζε 
θάζε ηεξκαηηθφ GSM/UMTS. Η USSD αξρηθά ζρεδηάζζεθε ψζηε 

ηα θηλεηά ηειέθσλα λα κπνξνχλ λα δειψλνπλ πξνηηκήζεηο ζε 

ζρέζε κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο παξφρνπο. Η 

παξάδνζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη κέζσ δηαχισλ 
ζεκαηνδνζίαο θαη είλαη γξήγνξε (αλ φρη γξεγνξφηεξε απφ ηα 
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SMS). Μεηαθέξνληαη κφλν αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί κεγέζνπο φπσο ζηα SMS. 

 
 Δηδνπνίεζε κέζσ ηνπ Ιζηνύ (WEB): Η πξνεηδνπνίεζε κέζσ 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη εθηθηή γηα ζπλδξνκεηέο ππεξεζηψλ 

φπσο ΜSΝ, ICQ, Messenger, Twitter θιπ εθφζνλ ν ρξήζηεο 

έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ παξάδνζε ζε (θηλεηφ) ηεξκαηηθφ. 
 

 Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email): Η δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζπλήζσο δελ θαηαγξάθεηαη ζε 

εζληθνχο θαηαιφγνπο θαη πξνεηδνπνίεζε κέζσ email 
πξνυπνζέηεη εγγξαθή ζε θαηάιιειε ππεξεζία έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο. Άπαμ θαη γίλεη ε εγγξαθή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλακέλεη ηε ιήςε κελπκάησλ γηα επεξρφκελα γεγνλφηα. Η 

παξάδνζε είλαη ελ γέλεη γξήγνξε, αιιά φρη εγγπεκέλε. Γελ 
ππνζηεξίδεηαη ππεξεζία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Σν πεξηερφκελνπ 

ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα είλαη πινχζην (π.ρ. ράξηεο, 

γξαθηθά). Λφγσ ηνπ βαζκνχ εμαηνκίθεπζεο ηεο ππεξεζίαο, ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο είλαη κεγάιε. Σα ζεκεξηλά θηλεηά ηειέθσλα 

έρνπλ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 
έηζη ε ππεξεζία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζηαζεξνχο Η/Τ. 

 

Η θαηαιιειφηεηα ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ζε ζπζηήκαηα έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπλνςίδεηαη 
ζηνλ «Πίλαθα 4: πκβαηφηεηα δηαθφξσλ ηερληθψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο έγθαηξεο ελεκέξσζεο» 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ππεξεζίεο CBS θαη SMS, ε ΔΜΣΔL ζηελ ηερληθή 
αλαθνξά ηεο ΣR 102 444 παξνπζηάδεη κηα ζχλνςε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θαη ηεο ζρέζεο ησλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο εθαξκνγψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Η ΔΜΣΔL δελ θάλεη 

θάπνηα ζχζηαζε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Όκσο, θαζηζηά ζαθέο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ην SMS 
εμεηάδεηαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο γηα ρξήζε 

απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηηο αξρέο (αίηεζε γηα βνήζεηα), ελψ ην CBS 

εμεηάδεηαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα έγθαηξε 

εηδνπνίεζε (απνζηνιή πξνεηδνπνίεζεο). 
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Μεξηθά απφ ηα θξίζηκα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ δχν απηψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπζηήκαηα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο είλαη: 
 

1) Δληνπηφηεηα (νη πξνεηδνπνηήζεηο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή) 

2) Γιψζζα (ε πξνεηδνπνίεζε απαηηείηαη λα ζηαιεί ζε πνιιέο 
γιψζζεο εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο γηα ηνπο επηζθέπηεο)      

3) Δπηθαηξφηεηα (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε απνζηνιή 

ηεο πξνεηδνπνίεζεο εληφο δεπηεξνιέπησλ) 

4) Πεξηερφκελν (ε πξνεηδνπνίεζε κπνξεί λα πεξηέρεη νδεγίεο) 
5) Απζεληηθφηεηα (γηα απνθπγή θαθφβνπισλ ή ςεπδψλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ) 

6) Κφζηνο 

 
 
Η πξνεηδνπνίεζε Ράδην 

 
Κηλεηέο ζπζθεπέο PC 

RDS Paging CBS SMS USSD Email Web Email 

Φηάλεη ζηα ζπίηηα 
ησλ πνιηηψλ 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

Φηάλεη ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο 
ησλ πνιηηψλ 

ΟΥΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

Φηάλεη ζε πνιίηεο 
εληφο δεκνζηψλ 
ρψξσλ 

ΟΥΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ ΟΥΙ 

Φηάλεη ζε πεδνχο 
πνιίηεο 

ΟΥΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ ΟΥΙ 

Φηάλεη ζε 
επνρνχκελνπο 
πνιίηεο 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ ΟΥΙ 

Παξέρεη ηθαλή 
πιεξνθνξία ζε 
ζρέζε κε ην ηη 
πξέπεη λα πξάμεη 
ν πνιίηεο 

ΟΥΙ 
 
 
 
  

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

Παξέρεη ηελ 
ηαπηφηεηα ηεο 
πεγήο 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ12 ΟΥΙ12 ΟΥΙ12 ΟΥΙ ΟΥΙ 

Παξαδίδεηαη 
εληφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ 
ρξφλνπ 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ13 ΟΥΙ13 ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

Παξαδίδεηαη 
ηαπηφρξνλα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο 
νκάδεο ή 
γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ14 ΟΥΙ14 ΟΥΙ14 

Πεξηέρεη επαξθή 
πιεξνθφξεζε 
γηα ην είδνο  
έθηαθηεο 
αλάγθεο 

ΟΥΙ15 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

    



68 
 

Η πξνεηδνπνίεζε Ράδην 
 

Κηλεηέο ζπζθεπέο PC 

RDS Paging CBS SMS USSD Email Web Email 

Μπνξεί λα 
επαλακεηαδνζεί 
εάλ ε αξρηθή 
παξάδνζε 
απνηχρεη 

ΟΥΙ16 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΥΙ16 ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

Μπνξεί λα 
παξαδνζεί ζε 
άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο θαη 
εηδηθά ηεξκαηηθά 
(π.ρ. 
πξνβιήκαηα 
αθνήο ή νκηιίαο) 

ΟΥΙ17 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ ΟΥΙ18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ17 ΟΥΙ17 

Παξέρεηαη ζε 
πνιιέο γιψζζεο 

ΟΥΙ15 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γελ επεξεάδεηαη 
απφ ζπλζήθεο 
ζπκθφξεζεο 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

 

 
Πίλαθαο 4: πκβαηόηεηα δηαθόξσλ ηερληθώλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 
έγθαηξεο ελεκέξσζεο (ΤR 102 182) 

 

Έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

απνζηέιιεη πξνεηδνπνηήζεηο ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ εληφο ηεο 

επεξεαδφκελεο πεξηνρήο. Σν ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΜΣΔL ζα πξέπεη:  
1) λα παξέρεη ηαρεία πξνεηδνπνίεζε  ζε κεγάια αθξναηήξηα  

αληηκεησπίδνληαο πηζαλά πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο 

2) λα παξαδίδεη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ελφο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δειαδή, 
 ζην 50% ησλ πνιηηψλ ηεο επεξεαδφκελεο πεξηνρήο 

εληφο 3 min θαη 

 ζην 97% ησλ πνιηηψλ απηήο ηεο πεξηνρήο εληφο 5 min 

3) λα πξνζθέξεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
θαη   νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ θνηλνχ 

4) λα επηηξέπεη πξνεηδνπνηήζεηο πξνο θαζνξηζκέλεο νκάδεο ή 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ππνζηεξίδνληαο παξάδνζε ζε απηνχο κε 

εηδηθέο αλάγθεο, φπσο πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο θαη 
παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο ηελ αξκφδνπζα πιεξνθφξεζε φζνλ 

ηελ πεξηνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή πνπ επεξεάδεηαη 
 
 

12 Όσι με βεβαιόηηηα, αθού η ηαςηόηηηα μποπεί να παπαποιηθεί 
13 Για μεγάλο πλήθορ παπαληπηών 
14 Για ηην πεπίπηωζη γεωγπαθικών πεπιοσών μόνο 
15 Ανεπαπκέρ μήκορ μηνύμαηορ 
16 Τα μηνύμαηα μποπούν να επαναληθθούν 
17 Γεν καλύπηει όλερ ηιρ ειδικέρ ανάγκερ 
18 Δθικηή εν μέπει  
19 Αςηό δε ζημαίνει ςποσπεωηικά όηι επιζηπέθεηαι απάνηηζη μέζω ηος δικηύος. Ο 

σπήζηηρ απλώρ ηη ζηαμαηά και μποπεί να ηη ξαναδεί απγόηεπα εάν θελήζει 
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5) λα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

6) λα είλαη δηαθξηηφ, δειαδή, νη πξνεηδνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλαγλσξίζηκεο σο κελχκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα κε 
ζπγρένληαη κε ηα ζπλήζε κελχκαηα 

7) ε πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα παξακέλεη ελεξγή άζρεηα απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζε κέρξηο φηνπ απηφο επηβεβαηψζεη ηε ιήςε 

ηεο (π.ρ. πηέδνληαο έλα θνπκπί) 
 

ηα δηεζλή θφξνπκ, πξφηππα ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο (ΔΣWS, ΡWS) έρεη εθδψζεη ην The 3rd  Generation 

Partnerphip Project19 (3GΡΡ). Σν 3GΡΡ20 είλαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 
νκάδσλ πξνηππνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ζε παγθφζκην επίπεδν πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο γελεάο (3G) βαζηζκέλσλ ζηελ εμέιημε 

ηνπ GSΜ. Οη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ είλαη ην ΔΣSΙ (απφ ηελ Δπξψπε), 
ε ΑRIΒ21 / ΣΣC22 (απφ ηελ Ιαπσλία), ε CCSA23 (απφ ηελ Κίλα), ε 

ΑΣΙS24 (απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή) θαη ε ΣΣΑ25 (απφ tελ Ν, Κνξέα)   

ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ζε αλάινγα πξφηππα Commercial Mobile Alert 

System(CΜΑS), εξγάδεηαη ε ΑΣIS θαη ε ΣΙΑ26. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ΔΣWS, ΡWS θαη CMAS ζηελ παξάγξαθν κε ην 
CBS. 
 

3.4.2 Σν Πξσηόθνιιν ΜLΡ (Mobile Location Protocol) 

 

Σν Mobile Location Protocol (ΜLΡ) είλαη πξσηφθνιιν εθαξκνγήο γηα 
ηε ιήςε ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ (θηλεηφ ηειέθσλν, 

αζχξκαην ΡDΑ, θιπ) αλεμάξηεην απφ ηελ ππνθείκελε ηερλνινγία 

δηθηχνπ, δειαδή, αλεμάξηεην απφ ηελ ηερληθή εχξεζεο ηεο ζέζεο θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξέα. Σν ΜLΡ ιεηηνπξγεί σο δηεπαθή κεηαμχ ηνπ 
εμππεξεηεηή ζέζεο LS (Location Server) θαη ηνπ πειάηε ηεο 

ππεξεζίαο εληνπηζκνχ ΜLS (Mobile Location Service). Σν 

πξσηφθνιιν νξίδεη ηα βαζηθφ ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ν 

εμππεξεηεηήο ζέζεο θαη πξνδηαγξάθεη ηε δηεπαθή κεηαμχ LS θαη 
πειάηε MLS. ηα ζπλήζε ζελάξηα, ν πειάηεο MLS αξρίδεη έλα 

δηάινγν κε ηνλ LS θαη ν εμππεξεηεηήο απαληά ζηελ εξψηεζε, φπσο 

παξαζηαηηθά θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Γπλαηέο πινπνηήζεηο 

ηνπ LS είλαη ην GMLC (Gateway Mobile Location Center) ηνπ GSM 

θαη UMTS είηε ην ΜΡC (Mobile Positioning Center} γηα CDΜΑ. 
 

 
20 www.3ggpp.org 
21 Accosiation of Radio Industries and Businesses(ΑRΙΒ), www.arib.or.jp/english/ 
22  Telecommunication Technology Committee(TTC), www.ttc.or.jp/e/index.html 
23 China Communications Standards Accosiation(CCSΑ), http://www.ccsa.org.cn/english/  
24 Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ΑΤΙS), http://www.atis.org/ 
25 Telecommunications Technology Accosiation (ΤΤΑ), http://www.tta.or.kr/English/ 
26 Telecommunications Industry Accosiation (ΤΙΑ), http://www.tiaonline.org/ 
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Δηθόλα 18: Λεηηνπξγία Πξσηνθόιινπ MLP 

 
 

Σν ΜLΡ έρεη κηα δηαζηξσκάησζε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 18, φπνπ 

ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζηξψκα 

ππεξεζίαο (πεξηερφκελν πξνο κεηάδνζε). ην θαηψηεξν ζηξψκα, ην 
πξσηφθνιιν κεηαθνξάο νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη 

ην πεξηερφκελν. Πηζαλά πξσηφθνιια κεηαθνξάο γηα ην ΜLΡ είλαη ηα 

ΗΣΣΡ, WSΡ, SOΑΡ θιπ, φκσο ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ 

νξίδνληαη κφλν νη αληηζηνηρίζεηο (mapping) γηα ην ΗΣΣΡ. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Δηθόλα 19: Γηαζηξσκάησζε πξσηνθόιινπ MLP (LIF, Mobile Location Protocol, LIF ΤS 
101 Specification Version 3.0.0, June 2002) 
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Σν ελδηάκεζν ζηξψκα (Element Layer) θαζνξίδεη ηα θνηλά ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλσηάηνπ ζηξψκαηνο 
(Service Layer). Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ΜLΡ (Basic MLP Services), 

πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν, πξνέξρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζέζεο 

ηνπ 3GΡΡ. Οη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο MLΡ (Advanced MLP Services) 

θαη νη άιιεο ππεξεζίεο ΜLΡ (Other MLP Services) νξίδνληαη ζε άιια 
πξφηππα ή απφ άιινπο νξγαληζκνχο. 

 

Σν Service Layer θαζνξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ρσξίδεηαη 

ζε δχν ππν-ζηξψκαηα. Σν θαηψηεξν εμ απηψλ πεξηέρεη φια ηα θνηλά 
ζηνηρεία πνπ είλαη εηδηθά γηα κηα νκάδα ππεξεζηψλ Δάλ έλα ζηνηρείν 

είλαη θνηλφ ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο ππεξεζηψλ, ηφηε απηφ νξίδεηαη 

ζην Element Layer. Σν αλψηαην ππν-ζηξψκα θαζνξίδεη ηηο 

ππεξεζίεο: SLIS (Standard Location Immediate Service), ΔLIS 
(Emergency Location Immediate Service), SLRS  (Standard Location 

Reporting Service), ELRS (Emergency Location Reporting Service} 

θαη TLRS (Triggered Location Reporting Service). Κάζε κηα απφ 

απηέο ηηο ππεξεζίεο ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν κελπκάησλ ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θσδηθνπνηείηαη ζε ΥΜL. 
 

Η SLIS (Standard Location Immediate Service) είλαη ππεξεζία γηα 

ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πιήζνο παξακέηξσλ. Η 

ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απαηηείηαη άκεζε απφθξηζε (εληφο 
θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ) ή πνιιέο απαληήζεηο (κέρξηο φηνπ ιήμεη ν 

ρξφλνο) Η ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κελχκαηα: 

 Standard Location Immediate Request 

 Standard Location Immediate Answer 
 Standard Location Immediate Report 

 

Η ELIS (Emergency Location Immediate Service) ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ γίλεηαη εξψηεζε γηα ηε ζέζε ηεξκαηηθνχ πνπ έρεη θαιέζεη 

αξηζκφ άκεζεο αλάγθεο. Η απφθξηζε αλακέλεηαη άκεζα (εληφο 
θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ). Η ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

κελχκαηα: 

 Emergency Location Immediate Request 

 Emergency Location Immediate Answer 
 

Η SLRS  (Standard Location Reporting Service) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

έλαο θηλεηφο επηζπκεί λα βξεη ηε ζέζε ελφο LCS(Location Services 

Client). Η εξψηεζε ηνπ LCS γίλεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζέζεο. Η 
ππεξεζία απνηειείηαη απφ ην αθφινπζν κήλπκα: 

 Standard Location Report 

 

Η ΔLRS (Emergency Location Reporting Service) ρξεζηκνπνηείηαη 
φηαλ ην δίθηπν απηφκαηα μεθηλά ηελ αλαδήηεζε ζέζεο ζε πεξίπησζε 

θιήζεο ζε αξηζκφ άκεζεο αλάγθεο. Η ζέζε θαη άιια ζρεηηθά 
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δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζηελ εθαξκνγή άκεζεο αλάγθεο απφ ηνλ 

εμππεξεηεηή ζέζεο. Η ππεξεζία απνηειείηαη απφ ην αθφινπζν 

κήλπκα:  
 Emergency Location Report 

 

Η ΣLRS (Triggered Location Reporting Service) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

ε ζέζε ηνπ θηλεηνχ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. Σν δίθηπν απηφκαηα μεθηλά 

ηελ αλαδήηεζε ζέζεο ζε πεξίπησζε θιήζεο ζε αξηζκφ άκεζεο 

αλάγθεο. Η ζέζε θαη άιια ζρεηηθά δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζηελ 

εθαξκνγή άκεζεο αλάγθεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζέζεο. Η ππεξεζία 
απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κελχκαηα: 

 Triggered Location Reporting Request 

 Triggered Location Reporting Answer 

 Triggered Location Report 
 Triggered Location Reporting Stop Request 

 Triggered Location Reporting Start Request 

 

 

Σν ΜLΡ αλαπηχρζεθε απφ ην LIF (Location Interoperability Forum). 
Η ηειηθή έθδνζε πνπ παξήγαγε ην LIF ην 2002 είλαη ε 3.027. Έθηνηε 

ην LIF ελζσκαηψζεθε ζηελ Open Mobile Alliance28 (ΟΜΑ). Η πξψηε 

έθδνζε 3.129 ηνπ ΟΜΑ βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε 3.0 ηνπ LIF, ελψ ε 

πιένλ πξφζθαηε έθδνζε είλαη ε 3.230. Η έθδνζε 3.2 πεξηιακβάλεη 
ελεκεξψζεηο, δηνξζψζεηο ιαζψλ, DTD (Document Type Definition) 

ζε κνξθή επεμεξγάζηκε απφ ππνινγηζηή θαζψο θαη απαηηήζεηο 

ζπκκφξθσζεο. 

 
Η πξνδηαγξαθή ηνπ πξνηνθφιινπ ΜLΡ ζρεδηάζζεθε κε ηε 

δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο. Έηζη γξάθνληαη ρσξηζηά ζε DTD 

(Document Type Definition) νη νξηζκνί πνπ είλαη θνηλνί γηα φια ηα 

κελχκαηα (π.ρ. δηεπζχλζεηο, ζρήκαηα), ψζηε λα κπνξνχλ λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, νξίδεηαη κεραληζκφο επέθηαζεο κελπκάησλ 
γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ κελπκάησλ (εηδηθά γηα ην πξσηφθνιιν 

κεηαθνξάο ΗΣΣΡ 1.1), νξίδεηαη κεραληζκφο πξνζζήθεο λέσλ 

παξακέηξσλ ζε ππάξρνληα κελχκαηα θαη ηέινο νη παξάκεηξνη 

επέθηαζεο έρνπλ ην πξφζεκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπο. 

 

 

 
 

 

 
27 LIF, Mobile Location Protocol, LIF ΤS 101 Specification Version 3.0.0, June 2002 
28  www.openmobilealliance.org/  
29 ΟΜΑ, Mobile Location Protocol (ΜLΡ), Candidate Version 3.1, March 2004 
30 ΟΜΑ, Mobile Location Protocol (ΜLΡ), Candidate Version 3.2, Νον. 2005 
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ε Δπξσπατθφ επίπεδν ε ηερληθή επηηξνπή ΣΙSΡΑΝ ηνπ ΔTSI έρεη 

παξάγεη ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ3 102 16431. Με ηελ 

πξνδηαγξαθή απηή πξνζππνγξάθεηαη ε έθδνζε 3.2 ηνπ ΜLΡ ηεο 
ΟΜΑ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ ηεο ΟΜΑ πνπ 

έρνπλ εθαξκνγή γηα ππεξεζίεο εληνπηζκνχ ζε θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην κεραληζκφ επεθηαζηκφηεηαο 

ηνπ ΜLΡ, ε ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ3 102 164 πξνζζέηεη ζε απηφ ηα 
πεδία "name" θαη "address", ψζηε λα επηηξέςεη ηελ πηνζέηεζεο ηεο 

ρξήζεο ηνπ ηδίνπ πξσηνθφιινπ θαη απφ ηνπο παξφρνπο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο. Ωο πεγέο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ απηψλ 

πξνηείλεη ηηο δηεπζχλζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζεξψλ γξακκψλ 
ηειεθσλίαο, γεσγξαθηθέο δηεπζχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ, ζέζε 

πηθνθπςειψλ ζε θηίξηα, θιπ .Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέθηαζε απηή 

κπνξεί λα δηαθέξεη αλά ρψξα, ψζηε λα είλαη πξνζαξκφζηκε ζηε 
κνξθή πνπ ζπλεζίδεηαη ηνπηθά. 

 

ην ΜLΡ ε απάληεζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε εθθξάδεηαη σο γεσκεηξηθφ 

ζρήκα (Point | LineString, | Ρνlygon | Βox | CircularArea| 

CircularArcArea| EllipticaArea | Multiline String| Μmultipoint | 
MultiPolygon) θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα έλδεημε ηνπ ιάζνπο 

εληνπηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ην ΜLΡ δε ζρεηίδεηαη κε ηε κέζνδν 

εληνπηζκνχ, απιά κεηαθέξεη ην απνηέιεζκα ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ. 

 
Πηζαλέο κέζνδνη εληνπηζκνχ θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε θιήζεηο πξνο 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη απφ ηελ νκάδα Co-

ordination on Access to Location Information  by Emergency 

Services32 (CGALIES) ζηελ ηειηθή ηεο αλαθνξά33. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθφιινπ ΜLΡ γηα 

εληνπηζκφ θηλεηψλ ρξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο θιήζεσλ πξνο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο απνηειεί ζέκα εζληθήο πξνηππνπνίεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε νπεδία ην εζληθφ πξφηππν SS63639434 ηεο 

Information Technology Standardization (ITS) πξνζδηνξίδεη φηη ζε 
πεξίπησζε θιήζεο αξηζκνχ άκεζεο αλάγθεο, ν πειάηεο (ΜLS) ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζα εξσηήζεη ηνλ εμππεξεηεηή ζέζεο (LS) ηνπ 

παξφρνπ γηα λα πιεξνθνξεζεί ηε ζέζε ηνπ θηλεηνχ. Η εξψηεζε 

γίλεηαη βάζεη πιεξνθνξίαο, "Location Number", πνπ απνζηέιιεηαη 
ζηνλ θνξέα έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεηαθέξεηαη κε ην πξσηφθνιιν 

ζεκαηνδνζίαο ΙSUΡ (ISDN User Part). Ο αξηζκφο "Location Number" 

είλαη είηε ν Α-Number (αξηζκφο θαινχληνο) γηα ηνπο παξφρνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο είηε ην Cell-ID (ηαπηφηεηα 
θπςέιεο) γηα φζνπο δε δηαζέηνπλ. 
 
 

31 Τ3 102 164 V1.3.1:Emergency Location Protocols, Sept. 2006 
32  www.telematica.de/cgalies/ 
33  CGALIES "Report on implementation issues related to access to location information by 
emergency services (E112) in the European Union", Jan. 2002 
34 SS636394 "Positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls", April2002. 
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3.4.3 Η   Τπεξεζία   Δθπνκπήο   ζε   Κπςέιεο   CBS   (Cell 

Broadcasting Service) 

 
Η ππεξεζία εθπνκπήο ζε θπςέιεο (Cell Broadcasting Service) είλαη 

πξνηππνπνηεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Δίλαη γλσζηή θαη κε ην φλνκα Short Message Service- 

Cell Broadcast (SΜS-CB) ζην GSΜ. Οξίδεηαη ζην πξφηππν           
GSΜ 03.4135 γηα ην GSΜ, ΔΣ3Ι Σ3 123 04136 γηα UΜΣS θαη ΣΙΑ/ΙS-

82437 γηα IS95 CDΜΑ. 

 

Η ππεξεζία CBS είλαη αλάινγε ηνπ Teletext, πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ 
ηειεφξαζε, ζην φηη επηηξέπεη ηελ εθπνκπή γεληθψλ κελπκάησλ CΒS 

πξνο φινπο ηνπο δέθηεο κηαο πεξηνρήο. Σα κελχκαηα CBS 

εθπέκπνληαη ζε θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ 

απνθαινχληαη πεξηνρέο εθπνκπήο. Η πεξηνρή εθπνκπήο κπνξεί λα 
πεξηιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο θπςέιεο είηε νιφθιεξν ην δίθηπν 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η αληηζηνηρία κελχκαηνο CΒS θαη πεξηνρήο 

γίλεηαη κε ακνηβαία ζπκθσλία ηνπ παξφρνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ 

παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. Σα κελχκαηα CBS πξνέξρνληαη απφ CΒΔ 

(Cell Broadcast Entities) πνπ ζπλδένληαη ζην CΒC (Cell Broadcast 
Center). Σα κελχκαηα CΒS θνξηψλνληαη ζηνλ ζηαζκφ βάζεο απφ ηνλ 

πάξνρν είηε απφ ην CΒC, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλήζσο παξέρνληαη 

εκπνξηθέο ππεξεζίεο. Αθνχ ην κήλπκα θνξησζεί, ν ζηαζκφο βάζεο 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθπνκπή ηνπ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα άζν 
δηάζηεκα πξνζδηνξηζζεί. 

 

Μία ζειίδα CΒS πεξηιακβάλεη 82 byte θαη κε ηε ζπλήζε 

θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ 7 bit πεξηέρεη 93 ραξαθηήξεο. Μέρξη 15 
ηέηνηεο ζειίδεο ζπλαζξνίδνληαη ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα κήλπκα 

CBS. Κάζε ηέηνηα ζειίδα έρεη ηελ ίδηα ηαπηφηεηα κελχκαηνο 

(message identifier), πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πεγή ηνπ κελχκαηνο, θαη 

ηνλ ίδην ζεηξηαθφ αξηζκφ. Μέζσ ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ην θηλεηφ 

ηεξκαηηθφ κπνξεί λα ηα αλαγλσξίζεη θαη λα αγλνήζεη επαλεθπνκπέο 
κελπκάησλ πνπ έρεη ήδε ιάβεη Σα κελχκαηα εθπέκπνληαη πεξηνδηθά 

απφ ην ζηαζκφ βάζεο κε ζπρλφηεηα θαη ζε δηάξθεηα πνπ ζπκθσλείηαη 

κε πεγή πιεξνθνξίαο. ην GSΜ ε πεξίνδνο επαλεθπνκπήο είλαη 2 

sec κέρξη 32 min. ην πεξηβάιινλ UΜΣS ν πςειφηεξνο ξπζκφο είλαη 
έλα αλά 1 sec. 

 

 

 
 

 
35 GSM TS 03.041 V3.4.0 Technical realization of the Short Message Service Cell 
Broadcast, Jan. 1995 
36 ΤS 123 041 V7.0.0: Technical realization of Cell Broadcast Service (CΒS), Mar . 2006 
37 TIA/EIA/IS-824 Generic Broadcast Teleservice Transport Capability – Network 
Perspective, 1999 
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Η ζπρλφηεηα εθπνκπήο ησλ κελπκάησλ CΒS εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ. Γπλακηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο π ρ 

ζπλζήθεο θίλεζεο, απαηηνχλ ζπρλφηεξε κεηάδνζε ζε ζρέζε π.ρ. κε 
ην δειηίν θαηξνχ. Η επαλακεηάδνζε επίζεο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

επηζπκία λα ιακβάλεηαη ε κεηάδνζε θαη απφ ηαρέσο θηλνχκελα 

ηεξκαηηθά πνπ αιιάδνπλ γξήγνξα θπςέιε. Η ιήςε ησλ κελπκάησλ 

ελ γέλεη γίλεηαη φηαλ ην ηεξκαηηθφ είλαη ζε θαηάζηαζεο εξεκίαο 
(idle). ηε πεξίπησζε κεηαγσγήο θπθιψκαηνο δελ απαηηείηαη ε ιήςε 

ηνπο φηαλ ην ηεξκαηηθφ είλαη ελεξγφ. ηελ πεξίπησζε κεηαγσγήο 

παθέησλ, ε ιήςε είλαη δπλαηή εάλ δελ ππάξρεη άιιε θίλεζε. 

Σα θνξησκέλα κελχκαηα ζην ζηαζκφ βάζεο κπνξεί λα 
ελεκεξψλνληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ψζηε λα παξέρνπλ λεψηεξε 

πιεξνθφξεζε. Η CΒS δελ ρξεζηκνπνηεί ηα θαλάιηα πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ θιήζεσλ, αιιά ρσξηζηνχο 

δηαχινπο. Τπάξρνπλ 65.000 θαλάιηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πξψηα ρίιηα 
(0 κέρξη 999) κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ. Σα θαλάιηα απφ 999 κέρξη 65.000 ελεξγνπνηνχληαη κφλν 

κέζσ ηνπ ξαδηνδηαχινπ ΟΣΑ (Over The Air Activation). Όια ηα 

θαλάιηα κπνξνχλ λα απελεξγνπνηεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Η ρξήζε 

ησλ θαλαιηψλ δελ έρεη πξνηππνπνηνεζεί αθφκε αλ θαη ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε δνθηκέο ηεο 

CΒS ζε ζπζηήκαηα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο38. 

 

Με ηελ ππφζεζε φηη ε ιήςε Cell Broadcast είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζην 
ηεξκαηηθφ, ην θηλεηφ ιακβάλεη ζπλερψο φια ηα είδε κελπκάησλ (π ρ. 

θαηξφο, θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, δηαθεκίζεηο, πξνεηδνπνηήζεηο). Σν 

θηλεηφ φκσο εκθαλίδεη ή απνζεθεχεη κφλν ηα είδε πνπ ν 

ζπλδξνκεηήο επηιέγεη λα δεη. Όια ηα άιια είδε κελπκάησλ 
αγλννχληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ηα κελχκαηα CΒS θαηαηάζζνληαη ζε 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ θαη ηε 

γιψζζα ζηελ νπνία ζπληάρζεθαλ. Μέζσ θαηάιιεινπ ΜΜΙ, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αγλνήζεη κελχκαηα πνπ δελ επηζπκεί (π ρ. 

δηαθεκίζεηο) ή κελχκαηα ζε γιψζζα πνπ δελ θαηαλνεί. 
 

ε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία CΒS έρεη ηδξπζεί ην Cell Broadcast 

Forum39 έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο εηδηθά ζε εθαξκνγέο έγθαηξεο 
εηδνπνίεζεο. Σν Cell Broadcast Forum έρεη εθδψζεη θείκελα γηα ηηο 

απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηεξκαηηθψλ, κε πιένλ πξφζθαην ην 

CΒF-ΡUΒ(02)40.  

 
 

 
38  Παποςζίαζη ηος Mark Wood , Ηon, Sec. , Cellular Emergency Alert Systems Association 
ζηο First Annual Assembly ηος Public Safety Communications Europe, Luxemburg, May 21st  
& 22nd, 2007 
39  www.cellbroadcastforum.org  
40 CBF-ΡUΒ(02):Handset Requirements Specification, Οct. 2006. 
 

http://www.cellbroadcastforum.org/
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Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Cell Broadcast θαη ηε ρξήζε 

ηνπ ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο κπνξεί λα βξεζνχλ ζηηο ηζηνζέζεηο41 42  

θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο CEASA43  (Cellular Emergency Alert 
Systems Association), ελφο νξγαληζκνχ  πνπ  πξνσζεί   κηα  

ζπγθεθξηκέλε  ιχζε   Cell Broadcast Broker  απνθαινχκελε 

Cell@lert. 

Αλ θαη είλαη ήδε πξνηππνπνηεκέλε, ε δηάδνζε ηεο CΒS δελ είλαη 
κεγάιε. Καηά ην Cell Broadcast Forum44, ε πξψηε ρξήζε δπλακηθήο 

ππεξεζίαο CΒS έγηλε ην 1997 ζηνλ Λίβαλν. Σελ ίδηα ρξνληά άξρηζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο ζηε Γεξκαλία. Σν 2006 

ιεηηνπξγνχζαλ εκπνξηθά ζπζηήκαηα CΒS ζε 25 ρψξεο. 
 

Μεηά ην ηζνπλάκη ηνπ 2004 ζηελ Νφηην-αλαηνιηθή Αζία, άξρηζε κηα 

επαλεμέηαζε ησλ ηερληθψλ γηα καδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. ε  

(5/2/2009) άξζξν ηνπ CΝΝ45 κε ηίηιν "Cell Broadcasts could help 
avert catastrophe" γίλεηαη κηα πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε ηεο ρξήζεο 

ηεο ππεξεζίαο CΒS γηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ζε ΗΠΑ, 

Ιαπσλία, Νφηηα Κνξέα θαη Οιιαλδία. Σν Cell Broadcast Forum ζην 

θείκελν ηνπ CΒF-ΡUΒ (05)46 αλαιχεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ελ ιφγσ ηερληθή είλαη θαηάιιειε γηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο 
εηδνπνίεζεο. Βαζηθά πξνηεξήκαηα ηεο CBS είλαη: 

 Μνλαδηθφ είδνο ππεξεζίαο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο απνζηνιήο κελπκάησλ ζε κεγάιν αξηζκφ θηλεηψλ 

ηεξκαηηθψλ 
 Γελ απαηηεί ηε αλάπηπμε λέαο ππνδνκήο (ζηαζκψλ βάζεο θαη 

ηεξκαηηθψλ) 

 Δίλαη γεσγξαθηθά θιηκαθνχκελε ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο 

πεξηνρήο εθπνκπήο 
 Γελ απαηηείηαη επηβεβαίσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηλεηνχ 

 Ο ρξήζηεο ηνπ θηλεηνχ κέζσ ηνπ ΜΜΙ ζα πξέπεη λα έρεη 

ελεξγνπνηήζεη ηελ εκθάληζε ησλ επηζπκεηψλ (θαη απφξξηςε 

ησλ ππφινηπσλ) εηδψλ κελπκάησλ 

 Σα   κελχκαηα   απνζηέιινληαη   κέζσ   αθηεξσκέλσλ   
δηαχισλ   ζεκαηνδνζίαο   θαη   δελ επεξεάδνληαη απφ πηζαλή 

ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ       

 ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο δελ θνξηίδεη ην δίθηπν κε 

επηπιένλ θίλεζε 
 Δίλαη αζθαιήο: ηα κελχκαηα απνζηέιινληαη κφλν απφ ην 

δίθηπν θαη εκθαλίδνληαη απεπζείαο ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ 

 
41 http://cell-broadcast.blogs.sapo.pt/ 
42 http://cell-broadcast.blogspot.com 
43 www.ceasa-int.org  
44 Παποςζίαζη ηος Win van Setten CEO Cell Broadcast Forum ζηο First Annual Assembly 
Meeting ηος Public Safety Communications Europe,Luxemburg, Μay 21st & 22nd, 2007 
45  http://www.cnn.com/2009/TECH/02/05/db.cellbroadcast/index.html 
46 CBF-PUB(05) : Cell Broadcast in Public Warning Systems, Nov.2005. 

 

http://www.ceasa-int.org/
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Ωο πηζαλφ κεηνλέθηεκα ηεο CΒS ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ρξήζε 

ηεο ππεξεζίαο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο. Όκσο ε νπνηαδήπνηε 

κείσζε ηεο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο δελ είλαη ζεκαληηθή 
Οη κνληέξλεο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ πην ελεξγνβφξα ραξαθηεξηζηηθά - 

π ρ. Bluetooth. 

 

ήκεξα, ππάξρεη δηεζλψο ε ηάζε λα πηνζεηεζεί ε CΒS σο ην πξφηππν 
γηα ηηο ππεξεζίεο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο. Με έληνλε ππνζηήξημε απφ 

ηελ Ιαπσλία ην 3GΡΡ παξήγαγε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή TS 

22.16847 γηα ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ζεηζκψλ θαη ηζνπλάκη 

ΔΣWS (Earthquake and Tsunami Warning System) πνπ βαζίδεηαη ζε 
CΒS. Σν 3GΡΡ επίζεο εξγάδεηαη γηα ην ΡWS (Public Warning System) 

Σν ΡWS είλαη έλα γεληθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κέζσ παξνρψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν ΔΣWS είλαη κηα πξναηξεηηθή ζπληζηψζα ηνπ 

ΡWS, εηδηθά γηα ζεηζκνχο θαη ηζνπλάκη, φπνπ ε πεξίνδνο 
πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξή. ηελ πξνδηαγξαθή ΣS 

22 26848, πνπ βαζίζζεθε ζην ΔΣWS, θαηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο 

γηα ηελ ππεξεζία ΡWS θαη είλαη εκθαλέο φηη ε πξνεηδνπνίεζε γίλεηαη 

κέζσ εθπνκπήο. ε πξνγελέζηεξε ηερληθή αλαθνξά ΣR 22.96849 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ΡWS σο πηζαλέο 
ηερλνινγίεο αλαθέξνληαη νη SΜS, CΒS θαη ΜΒΜS. 

 

ηηο ΗΠΑ, ηνλ επηέκβξε 2006 ςεθίζζεθε απφ ην Κνγθξέζν ν λφκνο 

WΑRΝ (Warning Alert and Response Network). ηε ζπλέρεηα ε 
Federal Communication Commission 50 (FCC) εμέδσζε ηξεηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο51 52 53 54.  

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ, ε ΑΣΙS 
(Alliance for Telecommunications Solutions) θαη ε ΣΙΑ 

(Telecommunications Industry Association) άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνπλ πξφηππα γηα GSΜ θαη UΜΣS ε ΑΣIS θαη γηα CDΜΑ ε 

ΣΙΑ φζνλ αθνξά ην CMAS (Commercial Mobile Alert System). 

 
 

 

 
47  ΤS 22.168 V8.1.0: Earthquake and Tsunami Warning System (ΔΤWS), June 2006 
48 ΤS 22 268 V9.0.0 :Public Warning System (PWS) Requirements, Dec 2008 
49 ΤΒ 22.968 V8.0.0: Study for requirements for a Public Warning System (ΡWS) service, 
Μar. 2008 
50  http://www.fcc.gov 
51 FCC 08-99: "Federal Communications Commission First Report and Order in the Matter  
of the Commercial Mobile Alert System", April 9. 2008. 
52  FCC 08-164: " Federal Communications Commission Second Report and Order and 
Further Notice of Proposed Rulemaking in the Matter of the Commercial Mobile Alert 
System", July 8. 2008. 
53  FCC 08-184: " Federal Communications Commission Third Report and Order and Further 
Notice of Proposed Rulemaking in the Matter of the Commercial Mobile Alert System", August 
7. 2008.  
54  http://www.fcc.gov.gr/pshs/services/cmas.html 

http://www.fcc.gov.gr/pshs/services/cmas.html
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Σν CΜΑS βαζίδεηαη ζε CΒS (πνπ ζεσξήζεθε σο ε κφλε ηθαλνπνηεηηθή 

ιχζε) θαη νη πάξνρνη πνπ ζα επηιέμνπλ λα κεηέρνπλ ζε απηφ ζα 

αθνινπζήζνπλ ην θνηλφ πξφηππν J-STD-10055 ησλ ΑΣIS θαη ΣΙΑ 
φζνλ αθνξά ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζρέζε 

κε ην CΜΑS. 
 

Σα ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ έθηαθηεο αλάγθεο κε ην CΒC 

ρξήδεη εηδηθφηεξεο κλείαο. Η επηθνηλσλία κε ην CΒC κπνξεί λα γίλεη 
κε πξσηφθνιια φπσο ην ΗΣΜL.Όκσο, γηα πην πνιχπινθεο εθαξκνγέο 

έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Common Alert Protocol 

(CΑΡ). Σν CΑΡ έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφ σο ην πξσηφθνιιν κε ην 

νπνίν κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ πξνεηδνπνηήζεηο γηα θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ηνπο θνξέα πξνο 
ηνπο θνξείο πνπ ζα δηαδψζνπλ ζην θνηλφ ηελ πξνεηδνπνίεζε (π ρ., 

ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη, θιπ). Σν 2004 ν 

ΟΑSIS56 (Organization for the Advancement  of Structured 

Information Standards) εμέδσζε ηελ έθδνζε 1.057 ηνπ πξφηππνπ. Σν 
2005, ε επηηξνπή ΟSIS Emergency Management Technical 

Committee πηνζέηεζε ηελ έθδνζε 1.158 πνπ ζηε ζπλέρεηα 

πξνσζήζεθε ζηελ ΙΣU. Σν 2007 απηή εγθξίζεθε σο ζχζηαζε 

Υ.130359. ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ3 102 181, ε ΔΜΣΔL 
πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε απηή ηεο ΙΣU ζηηο απαηηήζεηο ηεο γηα 

ζρεηηθά γηα ηελ ππεξεζία έγθαηξεο ελεκέξσζεο. 

 

Σν CΑΡ πεξηιακβάλεη κηα κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε ΥΜL 
θαηάιιειε γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ζρεηηθά κε 

πξνεηδνπνηήζεηο κεηαμχ ζπζηεκάησλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο. 

Πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεηαη 

ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο, φπσο, ην είδνο, ηε ζνβαξφηεηα, ηελ 

επεξεαδφκελε πεξηνρή, ην ξπζκφ αλακεηαδφζεσλ ηεο εθπνκπήο θαη 
ηηο νδεγίεο ή ζπκβνπιέο. Δπηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε απνζηνιή 

πξνεηδνπνηήζεσλ πάλσ απφ πνιιά ζπζηήκαηα απμάλνληαο έηζη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνεηδνπνίεζεο θαη απινπνηψληαο ην έξγν 

ηεο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο. Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ θνξέσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο επηηξέπνληαο θαη ηελ αλίρλεπζε ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ίζσο ππνδεηθλχνπλ ερζξηθή πξάμε ή κε αληρλεπκέλν θίλδπλν.  

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CΑΡ είλαη: 
 ζηφρεπζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κέζσ ζπληεηαγκέλσλ θαη 

άιισλ γεσρσξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο 3 δηαζηάζεηο 

 πνιιαπιφηεηα γισζζψλ θαη αθξναηψλ 

 

 
55 J-STD-100 : Joint ATIS/TIA CMAS Mobile Device Behavior Specification 
56 http://www.oasis-open.org/home/index.php 
57 OASIS, Common Alert Protocol  v. 1.0, March 2004 
58 OASIS, Common Alert Protocol v.1.1, Oct. 2005 
59 ITU-T, Rec.X.1303 : Common alerting protocol (CAP 1.1), Sept.2007  

http://www.oasis-open.org/home/index.php
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 θαζνξηζκφο ρξφλνπ ηζρχνο θαη ιήμε 

 ελεκέξσζε ή αθχξσζε πξνεηδνπνηήζεσλ 

 παξνρή δνθηκίσλ γηα δεκηνπξγία πξνεηδνπνηήζεσλ 
 θξππηνγξάθεζε 

 κεηαθνξά εηθφλσλ θαη ήρνπ 

 

Σα κελχκαηα Alert ηνπ CΑΡ, φπσο παξαζηαηηθά θαίλεηαη ζην επφκελν 
ζρήκα, ζπλίζηαληαη ζε έλα ηεκάρην <alert> πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα ηεκάρηα <info> θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηεκάρηα <area> θαζψο θαη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηεκάρηα <resourses> πνπ παξέρνπλ πξφζζεηε 
πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ην ηεκάρην <info> φπνπ εκθαλίδνληαη, ζηε 

κνξθή ςεθηαθνχ πφξνπ (π.ρ. ζρήκαηνο, αξρείνπ ήρνπ, θιπ). 

 
 
Δηθόλα 20: Σα κελύκαηα Alert ηνπ CΑΡ 
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3.4.4 Γηεζλήο Καηάζηαζε 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζπλνςίδεηαη ε δηεζλήο θαηάζηαζε φζνλ 
αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ απνζηνιήο κελπκάησλ πξνεηδνπνίεζεο 

πξνο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

 

Ιαπσλία: Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2007 ε ΝΣΣ Docomo πξνζθέξεη ηελ 
ππεξεζία Area Mail Disaster Information Service60.Πξφθεηηαη γηα 

ππεξεζία CΒS πνπ παξέρεη έγθαηξε εηδνπνίεζε γηα ζεηζκνχο θαη 

ηζνπλάκη. Η ΝΣΣ Docomo εθνδηάδεη ηνπο πειάηεο ηεο κε ηεξκαηηθά 

φπνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη κελνχ γηα λα επηιέμεη ηε ιήςε 
πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ζεηζκνχο θαη/ή ηζνπλάκη θαζψο θαη ηελ έληαζε 

θαη δηάξθεηα ηνπ ζήκαηνο (ηφλνπ) πξνεηδνπνίεζεο. Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππεξεζία κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο   

αλαθνξέο61 62. 
 

ΗΠΑ: Οη πξψηεο δνθηκέο ηεο CΜΑS άξρηζαλ ην 2009 θαη ε ππεξεζία 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκε απφ ην 2010. 

 

Κνξέα: Απφ ην 2006 ιεηηνπξγεί ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο 
βαζηζκέλν ζε CΒS πάλσ απφ δίθηπν CDΜΑ. Η ΝΔΜΑ63 είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία. 

 

Απζηξαιία: Σν Australian EWA64 είλαη ππεξεζία πνπ παξέρεηαη 
αηειψο ζην θνηλφ απφ ην 2007, Ο ελδηαθεξφκελνο εγγξάθεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο γηα επηθίλδπλα θαηξηθά 

θαηλφκελα κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη SΜS. 

Σν ζχζηεκα έρεη επίγλσζε ηεο ζέζεο ηνπ εηδνπνηνχκελνπ κηαο θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο ε ζέζε ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. 

 

Μαιαηζία: Σν EWARNS65 ιεηηνπξγεί απφ ην 2005 θαη παξέρεη δσξεάλ 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα πηζαλνχο θίλδπλνπο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 
Πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο 

θαη πιεξνθνξία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

εγγξαθεί ψζηε λα ιακβάλεη SΜS ζην θηλεηφ ηνπ γηα επηθείκελνπο 

θηλδχλνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
 
60 http://www.nttdocomo.co.jp/english/service/anshin/areamail/index.html 
61  Takashi Seki, Takeshi Okada, Mayumi Ikeda and Takaaki Sugano, “Early Warning Area 
Mail”, NTT Technical Review, Vol. 6, No12, Dec. 2008.  
62  Masateru Nakao , Masashi Onogi, Karin Sugiyama, Takahiro  Hayashi and Hideyuki 
Sakuramoto, “Emergency Information Broadcasting Distribution System”, NTT Docomo 
Technical Journal, Vol.9 No 4, March 2008. 
63 National Emergency Management Agency (NEMA), http://eng.nema.co.kr 
64 Australian Early Warning Network, http://www.ewn.com.au/ 
65 Early Warning And Risk Navigation Systems, http://www.ewarns.com.my/ 

 
 

http://www.ewarns.com.my/
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Φηλιαλδία: Τπάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε γηα ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο 

ηνπ θνηλνχ, αιιά ε επηινγή ηερλνινγίαο αλήθεη ζηνλ πάξνρν. 

 
ξη Λάλθα: Σνλ Φεβξνπάξην 2009 άξρηζε απφ ην DMC66, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ DEWN (Disaster Emergency Warning Network ) σο δηθηχνπ 

καδηθήο απνζηνιήο πξνεηδνπνηήζεσο βαζηζκέλνπ ζηελ ηερλνινγία 

CBS. 
 

Οιιαλδία: Η θπβέξλεζε έρεη θάλεη δχν δνθηκέο67 ζην δηάζηεκα 

2005-2007 κε ηξεηο παξφρνπο. Η Stichting Platform Mobile 

Messaging Association68 είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έξεπλα, ιεηηνπξγία 
θαη πξνψζεζε ηεο CΒS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οιιαλδηθή 

θπβέξλεζε69. Δληφο ηνπ 2009 ζα αξρίζεη ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

CΒS70 γηα πξνεηδνπνίεζε θαη ην 2010 ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 

Σν 2012 ζα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε ζα 
αλαηεζεί ζπκβφιαην γηα 12 έηε. Σν ππνπξγείν εζσηεξηθψλ ηεο 

Οιιαλδίαο71 ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθφ πξφγξακκα κε ηίηιν "Cell 

Broadcast for Public Warning- sharing knowledge and experiences 

and identification and standard of (technical) requirements72 " πνπ 

ζα ιήμεη 31/12/2009. 
 

 

3.5 Γηακόξθσζε   πιαηζίνπ   δηαιόγνπ   κε   παξόρνπο/ 

εκπιεθόκελνπο 
 

ηηο 04/03/2009, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Γεληθή Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νξγαλψζεθε δηάινγνο κε ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη δηεπθφιπλζε ηεο ΔΔΣΣ. 
Ο δηάινγνο δηεμήρζε μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία παξφρσλ 

(ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο). 

 

 

 
 

 

 

 
66 Disaster Management Center, http://www.dmc.gov.lk/ 
67 ΤU Delft, “Report on the use of cell Broadcast as a citizen alert system : Lessons from a 
two year study in the Netherlands (2005-2007)”   
68 http://www.spmm.nl/spmm/about/ 
69   Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηην ιζηοθέζη  http://www.cellbroacast.postbus51.nl/ (ζηα 
ολλανδικά) 
70 http://psc-
europe.eu/index.php?id=news&tx_ttnews[tt_news]=97&tx_ttnews[backPid]=158&cHash=4245
7c9f1e 
71 Παποςζίαζη ηος Willi Steenbakkers, National Crysis Centrum (NCC) Ministry of the 
Interior and Kingdom relations ζηο 2

nd
 Technical Meeting ηος Public Safety Communications 

Europe, Valabre, France 1
st
 and 2

nd
 Dec.2008  

72 https://projectplace.com/pub/english.cgi/0/2837481554 
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Απφ ηε δηαδηθαζία δηαιφγνπ ζεκεηψλνπκε ηηο αθφινπζεο 

παξαηεξήζεηο: 

 Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παξνρψλ θάλεθε πξνβιεκαηηζκέλν 
γχξσ απφ ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

πξφζθαηεο Πξάμεο ηεο ΑΓΑΔ(216/2008), πνπ επξφθεηην λα 

ηεζεί ζε ηζρχ εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο. Μεγάιν πιήζνο ησλ 

ζρνιίσλ θαη ζέζεσλ ηνπο αθνξνχζαλ ζην αληηθείκελν απηφ. 
Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη δελ ππήξμε ζπληνληζκφο ησλ 

παξνρψλ εγθαίξσο ψζηε λα πινπνηεζνχλ θαηάιιεινη θαη 

θνηλνί γηα φινπο κεραληζκνί. 

 ηελ πξφζθιεζε ζπδήηεζεο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 
ηερληθήο ΡUSH γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαινχλησλ ζην 112 

αξθεηνί κεγάινη πάξνρνη (ελδεηθηηθά ΟΣΔ, Cosmote, Vivodi) 

εθθξάζηεθαλ αξλεηηθά ζηελ πξφζεζε λα πξνρσξήζνπλ ζε 

δηάινγν εθφζνλ δελ ππάξρεη (θαηά ηελ θξίζε ηνπο) ζεζκηθφ 
πιαίζην πνπ λα ηνπο ππνρξεψλεη λα πινπνηήζνπλ αληίζηνηρνπο 

κεραληζκνχο. 

 Απφ ηελ Cosmote εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη εθφζνλ κέρξη ηψξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθε εληνπηζκφο θιήζεο ν 

θξαηηθφο κεραληζκφο θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί, δελ 
ρξεηάδεηαη πινπνίεζε λέσλ κεραληζκψλ πνπ λα επηθέξνπλ 

βειηηψζεηο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

 Σνπιάρηζηνλ έλαο πάξνρνο (Wind) έζεζε ζέκα γχξσ απφ ην 

θφζηνο πινπνίεζεο κεραληζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΡUSΗ 
θαη αληηκεηψπηζε ηελ αλάγθε επέλδπζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ 112 κε ζθεπηηθηζκφ, δειψλνληαο φηη ην 

πιήζνο ησλ θιήζεσλ πνπ απαηηνχλ εληνπηζκφ δε δηθαηνινγεί 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο. 
 Απφ ηνπο παξφρνπο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο εθθξάζηεθε 

αμηφινγε αληίδξαζε ζηελ πξφηαζε λα δίδεηαη πξνο ηε ΓΓΠΠ ε 

δεισκέλε δηεχζπλζε ησλ ηειεθσληθψλ ηνπο ζπλδξνκψλ θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο λα γίλεηαη ζε ηαθηηθή 

βάζε. Σνπιάρηζηνλ κία εηαηξία (Forthnet) εμέθξαζε ηελ 
πεπνίζεζε φηη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ 

ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ έρεη εηζαγάγεη ε Αξρή γηα ηελ 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ). 

 Καλέλαο απφ ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ 
απνδέρζεθε σο ιεηηνπξγηθφ ην ζελάξην λα πξνκεζεπηεί ε ΓΓΠΠ 

Server Δληνπηζκνχ πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εληνπίδεη 

πνιίηεο ζε θίλδπλν κέζσ δηαζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ηνπο. Οη 

ιφγνη πνπ πξνέβαιαλ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο, επηδφζεσλ θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ ηνπο, πνπ 

δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ φηαλ έλαο μέλνο δηαθνκηζηήο 

ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο. 

 Απφ θάπνηνπο παξφρνπο δειψζεθε φηη γηα λα ηππνπνηεζεί θαη 
απηνκαηνπνηεζεί ν ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο 

ησλ θιήζεσλ ζην 112 αξθεί λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ε 
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πνιηηεία θαη λα επηβάιιεη ηα δηθά ηεο πξφηππα, φπσο έρεη 

ζπκβεί θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ππνδείρζεθαλ σο 

παξάδεηγκα νη ΗΠΑ). 
 Σέινο, θαλέλαο απφ ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ζαθή άπνςε γηα ην αλ ην δίθηπν 

ηνπο είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηε καδηθή απνζηνιή 

κελπκάησλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Cell Broadcasting. 
 

3.6 Απνηίκεζε ζρεδηαζηηθώλ επηινγώλ 

 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε πξνθχπηεη κε ζαθή ηξφπν φηη: 
 

1) Γηα ηε  κεηαθνξά  δεδνκέλσλ πνπ  αθνξνχλ κηα  θιήζε πξνο 

ην   112  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν κεραληζκνί απφ 

ηνπο νπνίνπο: 
 Ο πξψηνο είλαη ε ζεκαηνδνζία ηεο θιήζεο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ISUΡ, θαη πνπ 

κεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ΜSISDΝ, θαζψο θαη 

άιια ζηνηρεία πνπ ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θσδηθφο εληνπηζκνχ ζέζεο. Η κνξθή 
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη 

λα ζπκθσλεζεί κε ηνπο παξφρνπο. Σα ζηνηρεία πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο ζεκαηνδνζίαο έρνπλ ελ γέλεη 

επηπηψζεηο ζην δίθηπν ζεκαηνδνζίαο ησλ παξνρψλ, 
πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλε επειημία. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηα ζηνηρεία απηά 

κεηαδίδνληαη πξνο ην ηειεθσληθφ θέληξν ππνδνρήο 

θιήζεσλ γηα ην 112, πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη έλα ΡΒΥ 
ηνπ ΟΣΔ. Η εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα θάζε 

θιήζε απφ ην ΡΒΥ ηνπ ΟΣΔ είλαη ηερληθά εθηθηή, πξέπεη 

φκσο λα δνζεί πξφζβαζε απφ ηνλ ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή 

δηεπαθή ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (δηεπαθή CΣΙ). 

 Ο δεχηεξνο είλαη βαζηζκέλνο ζε κεραληζκφ πνπ 
εμαζθαιίδεη φηη θάζε θιήζε μεθηλά κηα ζπλαιιαγή 

δεδνκέλσλ πάλσ απφ μερσξηζηή δηθηπαθή ζχλδεζε (data 

transaction) κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο. 
Απφ ηελ ελ ιφγσ δηεπαθή κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα 

ζέζεο γηα θάζε θιήζε πξνο ην 112 θαη εγγξάθνληαη ζε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΓΠΠ. Η κεηαθνξά 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ γίλεηαη κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν, 
κε ην πξσηφθνιιν ΜLΡ, πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ρξήζε 

απηή δηεζλψο. Η κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζέζεο γηα θιήζεηο 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ηερληθήο ΡUSΗ δε κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί κε άιιν ηξφπν, πέξαλ ηνπ ηξφπνπ απηνχ. 
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2) Γηα θιήζεηο ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ νη επηινγέο γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ ζέζεο είλαη δχν: 

 Μεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο κε ηξφπν παξφκνην κε 
απηφλ πνπ ηζρχεη γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα. Γηα ηελ 

επηθνηλσλία απηή κπνξεί θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ΜLΡ. Η επηινγή απηή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπαηάιε πφξσλ γηα ην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ 
δίθηπν θαζψο ηα δεδνκέλα ζέζεο είλαη ζηαηηθά θαη 

αθνξνχλ πάληα ζηε δηεχζπλζε ηεο ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο. πλεπψο, ε ελ ιφγσ κέζνδνο δελ πξνηείλεηαη 

λα εθαξκνζηεί γηα ζηαζεξά δίθηπα. 
 Γεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα ηεο Γ.Γ.Π.Π πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζχλζεηο 

φισλ ησλ ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ, ρσξίο ην φλνκα ηνπ 

ζπλδξνκεηή. ηε βάζε απηή ζα εγγξάθνληαη επίζεο νη 
δηεπζχλζεηο θαη ηα ζηαζεξά ηειέθσλα ησλ ρξεζηψλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο νηθείνπο ηνπο. Η βάζε απηή πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο. Η βάζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ζέζεο γηα θάζε θιήζε απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν 

ρσξίο επηθνηλσλία κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα παξνρψλ, 

πξάγκα πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ 
3) Γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο παξφρνπο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

καδηθψλ κελπκάησλ ππάξρεη ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν 

(Common Alerting Protocol), πνπ φκσο αθφκε δελ έρεη επξεία 

δηάδνζε θαη ρξήζε. Αληίζηνηρα δελ έρεη επξεία ρξήζε ν 
κεραληζκφο ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ ζε γεσγξαθηθά 

πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο, είηε κέζσ Cell Broadcasting, είηε κέζσ 

SΜS, παξφιν πνπ πνιιέο ρψξεο αλαδεηνχλ ιχζεηο θαη 

πεηξακαηίδνληαη κε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο επί ηνπ παξφληνο 

 
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα απνζηνιήο καδηθψλ 

εηδνπνηήζεσλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα νξγαλσζνχλ δξάζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ην 
θνηλφ, ψζηε λα ν κέζνο ρξήζηεο θηλεηήο ζπζθεπήο λα έρεη 

ελεξγνπνηεκέλε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζηε ζπζθεπή ηνπ, ψζηε 

λα κπνξεί λα ιάβεη ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη κέζσ ηνπ Cell 

Broadcasting. 
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3.7 ύλνςε – πκπεξάζκαηα 
 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηερλνινγίεο ΣΠΔ γηα 

ην ΚΔΠΠ θαη ην θέληξν θιήζεσλ "112", είλαη αξθεηά ψξηκν θαη έρεη 
απνηειέζεη αληηθείκελν ηππνπνίεζεο σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο 

δηεπαθέο, απφ δηεζλείο επηηξνπέο θαη νξγαληζκνχο. 

 

Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επίζεο ραξάμεη κηα πνξεία γηα ηελ 
εθαξκνγή νκνηνγελψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηνπ 112 ζε φιεο ηηο 

ρψξεο κέιε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ 

θνηλψλ πνιηηηθψλ ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. 
 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο θαινχληνο έρεη πεξηνξηζκέλεο 

απαηηήζεηο σο πξνο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα ρεηξίδεηαη θαη 

ζα απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα ζέζεο, πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα 

ζχζηεκα ηερλνινγηθά απιφ κε ζρεηηθά ρακειέο απαηηήζεηο σο πξνο 
ηελ ππνδνκή ηνπ. Έρεη φκσο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο σο πξνο ηηο 

δηεπαθέο κε ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ. Γηα ηελ επηθνηλσλία απηή έρεη 

θαζηεξσζεί ην πξσηφθνιιν ΜLΡ πνπ πξνηείλνπκε λα εθαξκνζηεί θαη 

ζην ππφ κειέηε ζχζηεκα. Πηζηεχνπκε φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ 
πξσηνθφιινπ ζα είλαη εχθνια εθηθηή θαη γηα ηνπο παξφρνπο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Δπηπιένλ, ην πξσηφθνιιν ΜLΡ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ηηο εκπνξηθά δηαζέζηκεο ιχζεηο γηα εληνπηζκφ ζέζεο (location 

servers) πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλ έλαο πάξνρνο έρεη ήδε ή 
πξνηίζεηαη λα αγνξάζεη ηέηνηα ιχζε γηα λα ππνζηεξίμεη εκπνξηθέο 

ππεξεζίεο, ζα είλαη έηνηκνο λα ππνζηεξίμεη θαη ηε δηεπαθή κε ην 

ζχζηεκα ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

 

Ωο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο πνπ κεηαθέξνληαη γηα 
θηλεηά ηειέθσλα πξνο ην θέληξν θιήζεσλ ηνπ 112, ζεκεηψλνπκε φηη 

απηή γηα ηελ ψξα δε κπνξεί παξά λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, 

θαζψο ε δήηεζε γηα εκπνξηθέο ππεξεζίεο βάζεη ηεο ζέζεο ηνπ 

ζπλδξνκεηή είλαη ρακειή θαη νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη δελ έρνπλ 
πινπνηήζεη ηέηνηα ζπζηήκαηα. Αθφκε θαη φηαλ ηα ζπζηήκαηα απηά 

πινπνηεζνχλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία είλαη 

εθηθηφο ν εληνπηζκφο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε (>100m). Δπηπιένλ, 

αθφκε θαη ζην Δπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην ε απαίηεζε πξνο ηνπο 
παξφρνπο είλαη λα ζηέιλνπλ ηα ζηνηρεία ζέζεο ζε φπνηα αθξίβεηα 

ηνπο είλαη δηαζέζηκα, αιιά δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. 
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Αληίζηνηρα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καδηθψλ εηδνπνηήζεσλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη 

αθφκε αξθεηά ξεπζηφ, σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ σο 

κεραληζκνχ εηδνπνίεζεο. Η επηθνηλσλία Αξρψλ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ παξνρψλ έρεη κειεηεζεί θαη ηππνπνηεζεί απφ 
δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο 

ζηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο απφ ηνπο παξφρνπο ζπλαληά αθφκε 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο.                                                       

 
Σέινο επηζεκαίλνπκε φηη αλ θαη ηερλνινγηθά ε πινπνίεζε ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο δελ παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο πξνθιήζεηο, γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα είλαη επηβεβιεκέλε ε 
ππνζηήξημή ηνπ απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. 
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Κεθάιαην 4ν  
Δ122 θαη ECALL 
 

4.1 Δηζαγσγή  
 

Σν eCall αλαθέξεηαη ζε κηα δηα-ιεηηνπξγηθή ππεξεζία θιήζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο πξνζαξκνζκέλε ζηα νρήκαηα, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη λα εηζαρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε νιφθιεξε ηελ 
Δπξψπε ην 2011. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζπγθεληξψζεη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, ηελ βηνκεραλία απηνθηλήησλ, ηελ 

βηνκεραλία θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο, ηηο δεκφζηεο αξρέο έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη άιισλ ζην  forum  ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο eSafety73 

πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο, ηηο ζπζηάζεηο 
θαη ηηο νδεγίεο γηα απηή ηελ ππεξεζία eCall74.  

 

Η εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ eCall εληφο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο βνήζεηαο έθηαθηεο αλάγθεο αλακέλεηαη λα ζψζεη 
πνιιέο δσέο θαη λα κεηψζεη ην θνηλσληθφ βάξνο βειηηψλνληαο ηελ 

πξνεηδνπνίεζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη επηηαρχλνληαο ηελ 

αληαπφθξηζε75 ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, ε  ιχζε πνπ επηδηψθεηαη είλαη λα κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφκαηα ή κε ην ρέξη κηα θσλεηηθή θιήζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (E112) κέζσ ηνπ θπςεινεηδνχο δηθηχνπ ζηηο 

ηνπηθέο αληηπξνζσπείεο έθηαθηεο αλάγθεο, π.ρ. θέληξα θιήζεσλ 
δεκνζίαο αζθάιεηαο (PSAP), φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ εηθφλα 23. 

Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο κε δχν ηξφπνπο 

κεηαμχ ηνπ απηνθηλεηηζηή θαη ηνπ ρεηξηζηή PSAP,  ην eCall επίζεο 

επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ελφο κελχκαηνο ζηνηρείσλ απφ ην ζχζηεκα 

εληφο ηνπ νρήκαηνο (IVS) κέζσ ηνπ θπςεινεηδνχο δηθηχνπ. Απηφ 
νλνκάδεηαη  ειάρηζην ζχλνιν ζηνηρείσλ κέζσ ecall (MSD). Σν MSD 

πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο νρεκάησλ, ην ρξνληθφ ζηίγκα, 

ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

(VIN), θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ωο ηκήκα ηεο πξσηνβνπιίαο 
ηνπ eSafety, ην ETSI MSG θαη ην 3εο γεληάο πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 

(3GPP)76 θιήζεθαλ λα ηππνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία ηνπ eCall.  
 
 

73 SafetyForum:http://www.esafetysupport.org/en/esafety_activities/esafety_forum   
74 eSafety Forum eCall Driving Group, “European Memorandum of Understanding for 
Realisation of Interoperable In-Vehicle eCall”, May 2004  
75 eSafety Forum, ”Clarification Paper – EG.2 , High level requirements for a eCall in-vehicle 
system, Supplier perspective”, March 2006, Version 1.0  
76 3GPP TR 26.967 V8.0.1 “eCall Data Transfer; In-band modem solution” 
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Γηα ηε κεηαθνξά ζηνηρείσλ κέζσ eCall, έρεη πξνζδηνξηζηεί κηα ιχζε 

in-band modem σο ε θαηαιιειφηεξε ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο77 ηνπ ecall. Με απηήλ ηελ ιχζε ην MSD 
δηαβηβάδεηαη «in-band» κέζσ ηνπ θσλεηηθνχ θαλαιηνχ. Απηφ 

ππνζηεξίδεη ηε γξήγνξε επέθηαζε κηαο νινθιεξσκέλεο ιχζεο eCall 

θαη ζηα νρήκαηα θαη ζηα PSAPs. 
 
 

 
 
 

Δηθόλα 21: Επιζκόπηζη ζςζηημάηυν ecall
68 

 

4.2 Ορολογία 

 
ARQ - Απηφκαηε επαλάιεςε-αηηήκαηνο. Έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ 

ιάζνπο κεηάδνζεο ζηνηρείσλ ζηελ νπνία πεξίπησζε  ν δέθηεο δεηά 

ηελ αλακεηάδνζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ζσζηά. 

BTS –Βάζε ζηαζκνχ πνκπνδεθηψλ 

IVS- Σν ζχζηεκα εληφο ηνπ νρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην modem 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ecall, αληρλεπηέο ζχγθξνπζεο, ζέζε 

ηνπνζεζίαο (π.ρ. ιεηηνπξγία GPS). 

IVS data modem – Σν modem ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ecall πνπ 

βξίζθεηαη ζην IVS θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαβηβάζεη ηηο 
πιεξνθνξίεο MSD ζην PSAP αιιά θαη λα ιάβεη απάληεζε απφ ην 

PSAP. 

PLMN – Κηλεηφ δίθηπν δεκνζίνπ εδάθνπο  

MSD - Διάρηζην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ, πνπ ζηέιλεηαη απφ ην IVS 
ζην PSAP. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο, 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηαμηδηνχ, ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ κε 

ηνπνζεηεκέλεο δψλεο αζθαιείαο, ηηο πιεξνθνξίεο νρήκαηνο, θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη ζρεηηθέο γηα ηνπο εθπξνζψπνπο 
ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

  
77 eSafety Forum, ”Recommendations of the DG eCall for the introduction of the pan-
European eCall “, April 2006, Version 2.0 

 

Σπκβάλ απηνθηλήηνπ  
Φσλή 

112 

CLI 
Πιεξνθνξίεο 
ηνπνζεζίαο Ε112 
Ειάρηζην ζύλνιν 
πιεξνθνξηώλ 
νρήκαηνο 

Κιήζε πιεξνθνξηώλ ζην 112 

PSAP 1
νπ

 
επηπέδνπ 

πιεξνθνξίεο 

Φσλή 
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PSAP– Κέληξν απάληεζεο θιήζεσλ δεκφζηαο αζθάιεηαο 

Modem πιεξνθνξηώλ PSAP- Σν modem πιεξνθνξηψλ ηνπ ecall 

πνπ βξίζθεηαη ζην PSAP θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιάβεη ηηο 
πιεξνθνξίεο MSD απφ ηε ζπζθεπή απνζηνιήο ζεκάησλ IVS θαη ηελ 

κεηάδνζε απνηειεζκάησλ ζην IVS. 

PSTN/GSTN- Γεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν δηεπηινγήο/Γεληθφ 

ηειεθσληθφ δίθηπν δηεπηινγήο 
TRAU - Transcoder θαη κνλάδα πξνζαξκνγήο πνζνζηνχ  
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4.3 Σν ζύζηεκα eCall  

 

Η εηθφλα 22 επεμεγεί ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο eCall. Όηαλ κηα 
ζχγθξνπζε αληρλεχεηαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο IVS ζην φρεκα, κπνξεί 

ν ρξήζηεο ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα, λα μεθηλήζεη κηα E112 θσλεηηθή 

θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο. Η θσλεηηθή θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 

θαζνδεγείηαη ζην θαηάιιειν PSAP ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο 
δηαδηθαζίεο δξνκνιφγεζεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηηο θιήζεηο θσλήο 

E112. 

 
 
 

Όηαλ ελεξγνπνηείηαη απφ έλα αίηεκα ηνπ ρεηξηζηή PSAP κέζσ ηνπ 

PSAP modem, ην in-band IVS modem ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δηαβηβάζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (MSD) κέζσ ηεο πνξείαο 

θσλήο πνπ θαζηεξψλεηαη ζην PSAP. Η δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
MSD κέζσ απηήο ηεο πνξείαο θσλήο επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα E112 πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο πνπ 

επεθηείλνληαη ζηα ππάξρνληα δίθηπα. Σν PSAP έρεη έλα αληίζηνηρν 

modem ζηνηρείσλ γηα λα ιάβεη ηε κεηάδνζε απφ ην IVS θαη λα 
επηδείμεη ηα ζηνηρεία ζηνλ ρεηξηζηή PSAP.  

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 22: Σν ύζηεκα ηνπ ecall 
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4.4 Σν modem ζηνηρείσλ ηνπ eCall  

 

Σν ζχζηεκα eCall ρξεζηκνπνηεί έλα in-band modem ζηνηρείσλ γηα λα 
δηαβηβάζεη ηηο πιεξνθνξίεο MSD πέξα απφ ηελ πνξεία θσλήο ζην 

PSAP. Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη ζηε ιχζε ηνπ eCall λα επεθηαζεί 

γξήγνξα θαη νινθιεξσκέλα ζην IVS’s ησλ νρεκάησλ θαη ησλ PSAPs 

ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ θπςεινεηδψλ θαη 
ελζχξκαησλ θαισδηψζεσλ.  

 

 

4.5 Μεηάδνζε πιεξνθνξηώλ MSD από IVS ζε PSAP  
 

Η εηθφλα 23 επεμεγεί ην modem ζηνηρείσλ IVS ηνπ eCall πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Qualcomm. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα ζήκα απφ 

ην ρεηξηζηή PSAP, ην IVS ζπλδέεη ην modem ζηνηρείσλ IVS κε ηελ 
εηζαγσγή ηνπ ιεθηηθνχ θσδηθνπνηεηή-απνθσδηθνπνηεηή θαη θφβεη 

νπνηνδήπνηε ήρν απφ ηνλ απηνθηλεηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ MSD ψζηε λα ην απνηξέςεη απφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

κεηάδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ eCall.  

 
Η εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ MSD ζην modem ζηνηρείσλ IVS 

επηζπλάπηεηαη αξρηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θπθιηθνχ ειέγρνπ 

πιενλαζκνχ (θέληξν αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ-CRC). Απηά ηα 

θνκκάηηα θσδηθνπνηνχληαη έπεηηα ζηνλ πβξηδηθφ θσδηθνπνηεηή-ARQ 
ρξεζηκνπνηψληαο θσδηθνπνίεζε γηα δηφξζσζε ιαζψλ  (FEC) κε 

ζθνπφ λα κεησζεί ε επαηζζεζία ζηα ιάζε κεηάδνζεο. Ο πβξηδηθφο 

θσδηθνπνηεηήο-ARQ πηνζεηεί έλα πνιχ ηζρπξφ θαη ηαρχ ζρέδην 

θσδηθνπνίεζεο κε επαπμεηηθφ πιενλαζκφ πνπ πξνζηίζεηαη ζε θάζε 
αλακεηάδνζε. Ο δηακνξθσηήο ζεκάησλ κεηαηξέπεη ηα 

θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία ζε ζχκβνια θπκαηνεηδνχο κνξθήο πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα ηε κεηάδνζε κέζσ φισλ ησλ ηχπσλ 

ιεθηηθψλ θσδηθνπνηεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα παξφληα θηλεηά 

ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ GSM Full-Rate θαη ησλ 
δηάθνξσλ ηξφπσλ θσδηθνπνηεηψλ AMR (12.2, 10.2, 7.95, 7.4, 6.7, 

5.9, 5.15, θαη 4.75 kbps). 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάδνζεο ησλ MSD πιεξνθνξηψλ, ηα 

modem ηνπ eCall θαη ζην IVS θαη ζην PSAP επηζηξέθνπλ ζε 

θαηάζηαζε κε απαζρφιεζεο θαη νη πνξείεο ζεκάησλ απφ ηα modems 

ηεξκαηίδνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε παξεκβνιή ζηελ θαλνληθή 
θσλεηηθή θιήζε.  

Η εηθφλα 24 επεμεγεί ην modem ζηνηρείσλ PSAP πνπ αλαπηχζζεηαη 

απφ ηελ  Qualcomm. Ο δέθηεο eCall ζην PSAP ειέγρεη ζπλερψο ην 

εηζεξρφκελν ζήκα απφ ην PSTN. Όηαλ αληρλεχεηαη ην ζήκα ζηνηρείσλ 
eCall ην εμεξρφκελν θαλάιη νκηιίαο απνζησπάηαη θαη ην modem 

ζεκάησλ αληρλεχεη ηα εηζεξρφκελα ζχκβνια πιεξνθνξηψλ. Ο 

απνθσδηθνπνηεηήο H-ARQ νκαιά ζπλδπάδεη ηελ πξψηε κεηάδνζε 

MSD κε νπνηεζδήπνηε αλακεηαδφζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

απνθσδηθνπνηεί ην FEC γηα λα θαζνξίζεη ηα θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ, 
δει., ε εθηίκεζή ηνπ γηα ηηο πξνζηαηεπκέλεο απφ ην CRC 

πιεξνθνξίεο MSD. Δάλ αληρλεπζεί έλα CRC ιάζνο, ν δέθηεο PSAP 

πξνηξέπεη ηε ζπζθεπή απνζηνιήο ζεκάησλ IVS λα παξέρεη 

αλακεηαδφζεηο κε επαπμεηηθφ πιενλαζκφ. Γηαθνξεηηθά, νη 
πιεξνθνξίεο MSD παξέρνληαη ζην ρεηξηζηή PSAP θαη ε ζπζθεπή 

απνζηνιήο ζεκάησλ ελεκεξψλεηαη φηη δελ απαηηνχληαη πιένλ 

αλακεηαδφζεηο. 
 

Δηθόλα 23: Γηάξζξσζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ modem ζηνηρείσλ IVS ηνπ ecall 
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4.6 Μεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ειέγρνπ από PSAP ζε IVS  

 

Σα κελχκαηα ειέγρνπ ζηέιλνληαη απφ ην PSAP ζην IVS γηα λα 

ππνβάινπλ ην αξρηθφ αίηεκα κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ MSD απφ 
ην IVS θαη γηα λα παξέρεη ACK/NACK απνηειέζκαηα ζην κεραληζκφ 

H-ARQ. Η ζπζθεπή κεηάδνζεο ζεκάησλ ζην PSAP είλαη παξφκνηα κε 

ηε ζπζθεπή κεηάδνζεο ζεκάησλ ζην modem IVS εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη έλαο κεραληζκφο. Ο H-ARQ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλαο 
δηαθνξεηηθφο θψδηθαο FEC πηνζεηείηαη. Ο δέθηεο ζην IVS είλαη επίζεο 

παξφκνηνο κε ην δέθηε ζην modem IVS κε ηηο ίδηεο εμαηξέζεηο ηεο κε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ Η-ARQ θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

δηαθνξεηηθφ θψδηθα FEC.  

 
 

 

4.7 Απόδνζε ηεο ιύζεο ηνπ ecall in-band data modem ηεο 

Qualcomm 
 

Σν ζρέδην κεηάδνζεο ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ πέξα απφ έλα, ρακεινχ 

πνζνζηνχ, θηλεηφ ξαδην-θσλεηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ πξνθιεηηθφ ζηφρν εθαξκνζκέλεο κεραληθήο 
ιφγσ ησλ έληνλα κε γξακκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαλαιηνχ. Η 

ιχζε modem ηεο Qualcomm ζπλδπάδεη έλαλ πξφζθαηα 

αλαπηπγκέλν, γεξφ δηακνξθσηή ζηνηρείσλ κε έλα ηζρπξφ ζρέδην 

δηφξζσζεο ιαζψλ. Απηφ παξέρεη ηζρπξή πξνζηαζία θαη είλαη ελάληηα 
ζηε δηαζηξέβισζε, ιφγσ ησλ ιαζψλ ιεθηηθήο ζπκπίεζεο θαη 

Δηθόλα 24: Γηάξζξσζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ecal PSAP modem πιεξνθνξηώλ  
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κεηάδνζεο ζην ξάδην θαλάιη. Έηζη, νδεγεί ζηελ πνιχ αμηφπηζηε θαη 

ηζρπξή κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ MSD πέξα απφ ην in-band 

θαλάιη θσλήο. Απηφ ην πνιχ θαηλνηφκν ζρέδην κεηάδνζεο ζηνηρείσλ 
πξνζαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ θσδηθνπνηεηή-απνθσδηθνπνηεηή 

θσλήο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

θαλαιηψλ ξάδην. 
 

Τπφ ηνπο θαλνληθνχο φξνπο θαλαιηψλ, νη πιεξνθνξίεο MSD 

παξαιακβάλνληαη απφ ην PSAP ζε έλαλ κέζν φξν 1.36 

δεπηεξνιέπησλ, αξθεηά θάησ απφ ηε δεχηεξε απαίηεζε ησλ 4 

δεπηεξνιέπησλ γηα ην in-band modem ζηνηρείσλ eCall. Σα ρακεινχ 
πνζνζηνχ θσλεηηθά θαλάιηα θαη νη θαθέο ξάδην-ζπλζήθεο απμάλνπλ 

ην γεληθφ ρξφλν κεηάδνζεο MSD ιφγσ ησλ απαξαίηεησλ 

αλακεηαδφζεσλ. Δληνχηνηο, αθφκα θαη φηαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ ησλ ιηγφηεξν επλντθψλ φξσλ, ν γεληθφο κέζνο ρξφλνο 
κεηάδνζεο ηνπ modem ηεο Qualcomm κε ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο 

είλαη 2.03 δεπηεξφιεπηα, αθφκα αξθεηά θάησ απφ ηα 4 

δεπηεξφιεπηα.  

 
4.8 GPP Δπηινγή eCall modem   

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην ETSI έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη ην 3GPP 

λα αλαπηχμεη θαη λα ηππνπνηήζεη ηελ  ιχζε ηνπ ecall in-band 

modem78 79 . Η Qualcomm έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ελεξγά ζην 
πξφγξακκα ecall ηεο 3GPP. Μηα νκάδα εθαξκνζκέλεο κεραληθήο 

ζηελ Qualcomm ζηε Γεξκαλία ήιεγρε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

ελψ κηα νκάδα ζην αλ Νηηέγθν παξείρε ηηο πηπρέο ζρεδίνπ 

θσδηθνπνηεηή-απνθσδηθνπνηεηή γηα έλα in-band modem eCall πνπ 
θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η ιχζε ηεο 

Qualcomm επηιέρηεθε θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ 3GPP σο 

ηππνπνηεκέλν eCall in-band modem ζηηο νινκέιεηεο SA#41 πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Kobe, ζηελ Ιαπσλία, απφ ηηο 15 έσο ηηο 18 
επηεκβξίνπ 2008. Καηά ζπλέπεηα, ε 3GPP ελέθξηλε ηηο ηειηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ modem ηεο Qualcomm ζηηο νινκέιεηεο SA#43 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, ζην Μπηαξίηδ, ηεο Γαιιίαο. Οη δχν βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο είλαη:  
 Μεηαθνξά ζηνηρείσλ eCall TS 26.267 «- in-band ιχζε modem 

Γεληθή πεξηγξαθή»80  

 Μεηαθνξά ζηνηρείσλ eCall TS 26.268 «- in-band ιχζε modem 

Ansi-C θψδηθαο αλαθνξάο»81   

 
 
 
78 3GPP TS 22.101 V9.0.0 “Service aspects; Service principles”  
79  3GPP TR 26.967 V8.0.1 “eCall Data Transfer; In-band modem solution” 
80  3GPP TS 26.267 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; General description”  
81  3GPP TS 26.268 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code” 
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Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ηερληθέο εθζέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηηο απαηηήζεηο πξνζαξκνγήο θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ eCall ζρεδηάδεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2009. 

 

4.8.1 H δηαδηθαζία επηινγήο  
 

Η επηινγή βαζίζηεθε ζε έλαλ δηαγσληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηε 3GPP νκάδα εξγαζίαο 4 (SA4) πνπ αμηνινγεί ηελ απφδνζε 

ηξηψλ ππνςήθησλ ιχζεσλ modem. Μηα πεξίιεςε απηήο ηεο 
αμηνιφγεζεο έγηλε απφ έλα αλεμάξηεην εξγαζηήξην θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 5 φπνπ επεμεγεί πψο ε ιχζε ηεο Qualcomm (ππνςήθηνο 

#3) επηηπγράλεη ην γξεγνξφηεξν κέζν ρξφλν κεηάδνζεο απφ ηα 

κεγέζε. Ο αξηζκφο δηαιεηκκάησλ δείρλεη ζε πφζεο δνθηκαζηηθέο 
ιεηηνπξγίεο έλα ππνςήθην modem ήηαλ αλίθαλν λα νινθιεξψζεη κηα 

επηηπρή κεηάδνζε κέζα ζε 200 δεπηεξφιεπηα. Οη ιεπηνκέξεηεο 

απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκεο.82  
 
 

 Μνλάδα  
 

Τπνςήθηνο
#1 

Airbiquity 
 

Τπνςήθηνο 
#2 

RIM 
 

Τπνςήθηνο 
#3 

Qualcomm 
 

Αξηζκόο Αμία 
(κέζνο ρξόλνο 
κεηάδνζεο 
όισλ ησλ 
δνθηκαζκέλσλ 
ζπλζεθώλ 

 

Δεπηεξόιεπηα  
 

17.70  
 

7.21  
 

2.04  
 

Αξηζκόο 
δηαιεηκκάησλ  

 

 5  
 

0  
 

0  
 

Μέζνο ρξόλνο 
κεηάδνζεο 
ζηηο βέιηηζηεο 
ζπλζήθεο (άλεπ 
ιαζώλ θαλάιη 
ξάδην FR θαη 
AMR 12.2)  

 

Δεπηεξόιεπηα  
 

3.60  
 

3.12  
 

1.36  
 

 
Πίνακαρ 5: Πεπίλητη αποηελεζμάηυν ηυν δοκιμών από ηο ανεξάπηηηο επγαζηήπιο

82
 

 
 

Η παξαθάησ εηθφλα επεμεγεί ηελ απφδνζε ησλ ηξηψλ ππνςήθησλ 

modem ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θσδηθνπνηεηή-απνθσδηθνπνηεηή θαη 

θαλαιηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Σν ζρήκα 
επεμεγεί πψο ην modem ηεο Qualcomm (ππνςήθηνο #3) κε 

ζπλέπεηα μεπεξλά ηνπο άιινπο ππνςεθίνπο ππφ φιεο ηηο ζπλζήθεο. 
 
 
 
82 3GPP Tdoc SP-080474 “eCall Host Laboratory Test report (of the Selection Test results 
obtained by each in-band modem candidate)” 
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Εικόνα 25: Μέζορ σπόνορ μεηάδοζηρ ηυν ςποτήθιυν modem ζε όλερ ηιρ 
δοκιμαζμένερ ζςνθήκερ κυδικοποιηηή-αποκυδικοποιηηή και καναλιών (αναηςπυμένο 
από 

83
 με ηην άδεια ηηρ AT4 Wireless) 

 
 
 

4.9 Η πνιππινθόηεηα ησλ modem ηνπ eCall  

 

Ωο ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο SA4 ηεο 3GPP, ην επηιεγκέλν 

ππνςήθην modem έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή θαη αλάιπζε απφ 

έλα αλεμάξηεην εξγαζηήξην γηα λα αμηνινγήζεη ηε κλήκε θαη ηελ 
πνιππινθφηεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ modem. Σα 

απνηειέζκαηα θαζφξηζαλ φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ modem 

ηεο Qualcomm ήηαλ αξθεηά πην θάησ απφ ηνπο ζπληζηψκελνπο 

πεξηνξηζκνχο ζρεδίνπ ηεο 3GPP SA4.  
 
 
83 3GPP Tdoc SP-080474 “eCall Host Laboratory Test report (of the Selection Test results 
obtained by each in-band modem candidate)” 

ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
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Ο πίλαθαο 6 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

κλήκεο RAM γηα ην βειηηζηνπνηεκέλν ζρέδην modem ηεο Qualcomm 

πνπ ηππνπνηείηαη απφ ηελ 3GPP. Απηφ δείρλεη φηη ε ρξήζε κλήκεο 
RAM ζην IVS modem θαη ην PSAP modem είλαη αξθεηά θάησ απφ ηε 

ζπληζηψκελε ρξήζε κλήκεο πνπ ζπκθσλήζεθε ζηελ 3GPP SA4. Η 

ηειηθή βειηηζηνπνηεκέλε 3GPP εθαξκνγή πηνζεηεί αθξηβψο ηνπο 

ίδηνπο αιγνξίζκνπο θαη έρεη ηελ ίδηα απφδνζε κε ηνλ θψδηθα 
πξσηνηχπσλ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ SA4 κε ηελ εμαίξεζε φηη ε ρξήζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη κλήκεο κεηψζεθε ζεκαληηθά. 
 

 IVS  
 

PSAP  
 

Υξήζε κλήκεο 
(ζηαηηθό & δπλακηθό 
RAM, Kbytes)  

 

≈ 9.1   
 

≈ 32.3  
 

πληζηώκελε ρξήζε 
κλήκεο (Kbytes)  

 

< 20  
 

< 40  
 

 
Πίλαθαο 6: Πεξίιεςε ηεο ρξήζεο κλήκεο RAM ζην modem ηεο Qualcomm 

84 85
 

 

Ο πίλαθαο 7 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα ππνινγηζηηθά απνηειέζκαηα 
πνιππινθφηεηαο γηα ην ηειηθφ ζρέδην modem ηεο Qualcomm, φπσο 

ηππνπνηείηαη απφ ηελ 3GPP. Η αμηνιφγεζε πνιππινθφηεηαο 

εθηειείηαη κε ηε ζχγθξηζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ modem ηεο 

Qualcomm ελάληηα ζηελ αλαθνξά ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ CTM 
modem φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηηο86 87. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 

ε ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ modem ηεο Qualcomm IVS θαη 

ην modem ηνπ PSAP είλαη αξθεηά πην θάησ απφ ηηο ζπζηάζεηο 

ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ 3GPP 

SA4.88 
 

 

Πνιππινθόηεηα όζνλ αθνξά ην CTM (# 
ρξόλνη ππνινγηζηηθά πην ζύλζεηνη)  

 

πλζήθεο 
 

IVS  
 

PSAP  
 

Δπίζεκε δνθηκή  
(AMR, 
 89GSM-FR δηάθνξεο  
C/I ζπλζήθεο)  

 

0.32  
 

2.49  
 

πληζηώκελε 
Τπνινγηζηηθή 
πνιππινθόηεηα 
 (# ρξόλνη CTM)  

 

< 10  
 

< 20  
 

Πίνακαρ 7: Πεπίλητη ηηρ ςπολογιζηικήρ πολςπλοκόηηηαρ ηος modem ηηρ  Qualcomm 
(όπυρ ηςποποιείηαι από ηην 3GPP 

88 89 

 

84 3GPP TS 26.267 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; General description”  
85 3GPP TS 26.268 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code”  
86 3GPP TS 26.226 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; General description”  
87 3GPP TS 26.230 V7.1.0 “Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code”  
88 3GPP Tdoc SP-080474 “eCall Host Laboratory Test report (of the Selection Test results 
obtained by each in-band modem candidate)”  
89 3GPP TS 26.268 V8.0.0 “Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code” 
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Η ηειηθή εθαξκνγή ηεο 3GPP φζνλ αθνξά ην modem ηεο Qualcomm 

εθζέηεη κηα πνιππινθφηεηα πνπ είλαη είηε ιηγφηεξε είηε παξφκνηα κε 

ηηο ιχζεηο ησλ άιισλ δχν ππνςεθίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ 3GPP 
SA4, ελψ πέηπραλ αλψηεξε απφδνζε απφ ηελ άπνςε ηνπ κέζνπ 

ρξφλνπ κεηάδνζεο MSD πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 8. 

 
 
 

πλζήθεο 
 

Qualcomm 
MSD Tx 
time (final 
3GPP 
version)  

 

1ος υποψήφιος 
MSD Tx time 
(selection 
test)  
 

 

2ος υποψήφιος 
MSD Tx time 
(selection 
test)  

  

AMR 12.2 
Error Free  
 

 

1.35 s  
 

3.61 s  
 

3.11 s  
 

AMR 12.2 
C/I=7dB  

 

1.91 s  
 

113.97 s  
 

25.43 s  
 

AMR 4.75 
C/I=4dB  

 

3.38 s  
 

19.61 s  
 

8.22 s  
 

Official test 
campaign90 

  
 

2.03 s  
 

17.70 s  
 

7.21 s  
 

Πίλαθαο 8: ύγθξηζε ησλ ρξόλσλ κεηάδνζεο MSD 

 
 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάιπζεο κλήκεο θαη πνιππινθφηεηαο πνπ 

εθηειείηαη απφ ην αλεμάξηεην εξγαζηήξην είλαη παξερφκελα ζηελ91. 

εκεηψζηε φηη φιεο απηέο νη αμηνινγήζεηο εθηειέζζεθαλ ζε κηα 
αξρηθή εθαξκνγή πξσηνηχπσλ πνπ είρε δνζεί απφ ηελ Qualcomm 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ eCall. Απηή ε βειηηζηνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ 

θψδηθα κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο κλήκεο θαη 

πνιππινθφηεηαο. Απηή ε βειηηζηνπνηεκέλε έθδνζε κπνξεί λα 
απινπνηεζεί πεξαηηέξσ ζηηο πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο πξντφλησλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
90 3GPP Tdoc SP-080474 “eCall Host Laboratory Test report (of the Selection Test results 
obtained by each in-band modem candidate)” 
91 “Additional Testing for the Selection of an In-band Modem Software for Transmission of 
eCall Data During Emergency Calls,” from AT4 Wireless s attachment to 3GPP Tdoc SP-
080467 “TSG-SA WG4 (SA4) Status Report at TSG-SA#41”. 
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4.10 Υνξήγεζε αδεηώλ  

 

4.10.1 Δμνπιηζκόο PSAP  
 

ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ δεκφζησλ πηπρψλ αζθάιεηαο απηήο 

ηεο εξγαζίαο θαη γηα λα επηηαρχλεη ηελ επέθηαζε ηεο ιχζεο eCall, 

ζέκα πνπ ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη 
δηαηάμεηο (π.ρ., πξνζηαζία γηα ηα πξντφληα ηεο Qualcomm σο πξνο 

ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ή ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πειαηψλ ηνπ), ε 

Qualcomm δελ ζα ρξεψζεη ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηεο Qualcomm. ηνηρείν πνιχ νπζηαζηηθφ 
γηα ην in-band πξφηππν modem ecall ηεο 3GPP  (3GPP TS 26.267 θαη 

TS 26.268) θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ in-band εμνπιηζκνχ modem 

θσλεηηθψλ-θαλαιηψλ πνπ εθαξκφδεη ηέηνηα πξφηππα θαη βξίζθεηαη 

ζην δίθηπν PSAP ή ππξήλσλ. Όια απηά φηαλ θαη ζηo κέηξν πνπ 
ηέηνηνο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο επηθνηλσλίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Η Qualcomm ζα πξνζθέξεη ηηο άδεηεο επηρνξήγεζεο ζε 

φξνπο θαη δηαηάμεηο πνπ είλαη δίθαηνη, ινγηθά θαη απαιιαγκέλα απφ 

ηελ άδηθε δηάθξηζε γηα ηε ρξήζε ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο 

επηθνηλσλίεο κε-έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

4.10.2 πζθεπέο ζπζηεκάησλ εληόο ησλ νρεκάησλ  

 

Τπφ νξηζκέλνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο (π.ρ., 
πξνζηαζία γηα ηα πξντφληα ηεο Qualcomm σο πξνο ηνπο θαηφρνπο 

άδεηαο ή ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πειαηψλ ηνπ), ε Qualcomm 

δελ ζα ρξεψζεη έλα πνζνζηφ δηθαηψκαηνο γηα κηα άδεηα γηα ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ηεο, νπζηαζηηθά γηα ηα eCall in-band 
πξφηππα modem ηεο 3GPP (3GPP TS 26.267 θαη TS 26.268) ζηηο 

ζπζθεπέο ζπλδξνκεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξφηππα modem 

πνπ είλαη πςειφηεξα απφ ην πνζνζηφ δηθαηψκαηνο πνπ ρξεψλεη ε 

Qualcomm. Γηαθνξεηηθά κπνξνχλ ζην κέιινλ λα ρξεψλνπλ  γηα κηα 

άδεηα ζην πιαίζην ησλ εθαξκφζηκσλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηνπ 
γηα ηηο παξφκνηεο ζπζθεπέο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξφηππα 

modem. Πην ζπγθεθξηκέλα eCall in-band πξφηππα modem ηεο 3GPP 

δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ θπςεινεηδή ιεηηνπξγία modem ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία ζε έλα κηθξνηειέθσλν ή κηα ζπζθεπή.  
 

 4.11 Μπαίλνληαο ζηελ παξαγσγή 

 

Σα αζχξκαηα ηζηπ ηεο Qualcomm ρξεζηκνπνηνχληαη απηήλ ηελ 
πεξίνδν σο θχξηα κεραλή επηθνηλσληψλ ζηα εθαηνκκχξηα ησλ 

εκπνξηθά επεθηακέλσλ κνλάδσλ απηνθηλήησλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  
 

  



100 
 

 
Κεθάιαην 5ν 
Πξόηαζε γηα ηνλ  εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλαβάζκηζε 
ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ΣΠΔ γηα ην Κ.Δ.Π.Π θαη ην θέληξν 

θιήζεσλ "112" 
 

5.1  ηόρνη 

 
Η πξνηεηλφκελε δξάζε απνζθνπεί ζην λα αλαβαζκίζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ΓΓΠΠ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παλεπξσπατθνχ αξηζκνχ 

θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 112, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε ελφο 

λένπ κέζνπ γηα ηελ απνζηνιή πξνεηδνπνηεηηθψλ κελπκάησλ πξνο ην 

θνηλφ. Με δεδνκέλν ηνλ ηαρχ ξπζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη 
ηελ απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ρσξψλ πξνθχπηεη 

ζαθήο αλάγθε γηα δηακφξθσζε κηαο ζχγρξνλεο θαη αμηφπηζηεο 

ππνδνκήο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ζεκεξηλέο, αιιά 

θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε 
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

πλνιηθά, ε δξάζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηεο αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε 
ΣΠΔ(Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθεο & Δπηθνηλσληψλ) γηα ην Κ.Δ.Π.Π θαη 

ην θέληξν θιήζεσλ "112" έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 

 Βειηίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ κνληέινπ ηεο ππεξεζίαο 112 
σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ηνπ 

θαινχληνο θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

ζέζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 112 ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ θιήζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Δμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ 
δεδνκέλσλ ζέζεο γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο ζην θέληξν 

εμππεξέηεζεο ηνπ 112 θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ άκεζεο επέκβαζεο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε ελφο πνιίηε ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ. 
 Αλάπηπμε εξγαιείσλ απνηύπσζεο πεξηζηαηηθώλ θαη 

θιήζεσλ ζηνλ αξηζκφ 112 θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο 

γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκνύ γηα ηελ απηόκαηε απνζηνιή 
κελπκάησλ SMS ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ηεινχλ ππφ 

ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο. 



101 
 

 Δλαξκόληζε ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο θιήζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο κε ην Δζληθφ θαη ην Δπξσπατθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην. 
 Τηνζέηεζε βέιηηζησλ δηεζλώλ πξαθηηθώλ αμηνπνίεζεο 

ηερλνινγηώλ ΣΠΔ γηα ηελ απνδνηηθή θαη θηιηθή γηα φινπο 

ηνπο ρξήζηεο ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη επίηεπμε 

απνδνηηθφηεηαο πνπ ζα ππεξβαίλεη ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν 
σο πξνο θξίζηκνπο δείθηεο, φπσο ν ρξφλνο ιήςεο δεδνκέλσλ 

ζέζεο. 

 Πξνώζεζε ηεο γλώζεο ηνπ θνηλνύ (Διιελεο πνιίηεο θαη 

μέλνη επηζθέπηεο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξηζκνχ 112 θαη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

είλαη ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε ηνπ. 

 

5.2 Αληηθείκελν 
 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαζέηεη ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη δηεπαθέο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ κε ηα δίθηπα ησλ παξνρψλ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ 
(ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ) θαη ζα θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ πξνο θαη απφ ηα δίθηπα ησλ παξνρψλ κε ηππνπνηεκέλν 

θαη αζθαιή ηξφπν. 

 
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο δξάζεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα: 

 

 Δμππεξεηεί ηνλ άκεζν θαη αθξηβή εληνπηζκό ηεο ζέζεο 
ελφο ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ απφ ην νπνίν έρεη 

μεθηλήζεη κηα εηζεξρφκελε θιήζε ζην θέληξν θιήζεσλ 112. Ο 

εληνπηζκφο ζα ζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθαηε Πξάμε ηεο ΑΓΑΔ 

(Αξ Απφθ 216/2008) 
 Απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ 

θαινχληνο ζε ςεθηαθφ ράξηε δπν δηαζηάζεσλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε θαη κε ηξφπν πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ 

ρεηξηζηή θιήζεσλ θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ 
έθηαθηεο αλάγθεο. Η απεηθφληζε απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

απνζηαιεί απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηξίηνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θνξέσλ άκεζεο 

επέκβαζεο (ΔΑΑ, ΔΚΑΒ, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Ληκεληθφ 
ψκα, θιπ.) 

 Καηαγξάθεη ηα πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία έρεη απαηηεζεί 

εληνπηζκφο ηνπ θαινχληνο θαη λα ηεξεί αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ, ρσξίο φκσο λα παξαβηάδεη ηελ θείκελε 
εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία πεξί ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ 
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 Καηαγξάθεη πιήξε ζηνηρεία γύξσ απφ καδηθά κελχκαηα 

πνπ απνζηέιινληαη απφ ηε ΓΓΠΠ ζε ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, 
φπσο ελδεηθηηθά: 

 

1. Σν κήλπκα 

2. Σε γεσγξαθηθή πεξηνρή-ζηφρν 
3. Σνπο παξφρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ δξνκνινγήζεθε ην κήλπκα 

4. Σε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχθζεθε ηειηθά 

5. Σνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ βάζεο πνπ κεηέδσζαλ ην κήλπκα 

6. Σνλ αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο θαη 
ηελ αθξηβή ψξα θάζε κηαο 

7. Άιια  ζηνηρεία  πνπ  είλαη  εθηθηφ  λα  ηεξνχληαη  ζε  

ζπλεξγαζία  θαη  κε  ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

ππνζπζηεκάησλ. Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 

 Απμεκέλε αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ θαηά ηε κεηάδνζε θαη 
επεμεξγαζία ηνπο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ππνθινπή, 

αιινίσζε ή άιιεο απεηιέο. 

 Τςειή δηαζεζηκόηεηα ζπζηήκαηνο, ππνζηεξηδφκελε απφ 

δηαηάμεηο εθεδξείαο. 
 Τςειή αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ εμαζθαιίδεη ην 

ζχζηεκα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

 Απζηεξόο έιεγρνο πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ, κε 

ππνζηήξημε δηαθξηηψλ ξφισλ θαη επηπέδσλ δηαρείξηζεο 
πιεξνθνξίαο. 

 Φηιηθόηεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη εξγνλνκηθόο 

ζρεδηαζκόο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηαηζζεηηθή πινήγεζε 

ησλ ρξεζηψλ θαη πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 Τςειέο επηδόζεηο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ην ρξόλν 
απόθξηζεο ζε όηη αθνξά ζηηο αλαδεηήζεηο ζέζεο, πνπ 

πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη εληφο κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ 

(ελδεηθηηθά 1-5sec). 

 Αλνηθηή αξρηηεθηνληθή, βαζηζκέλε ζε θαζηεξσκέλα 
δηεζλή ηερλνινγηθά πξόηππα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

επεθηαζηκφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5.2.1. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο 
 

Σν ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηεο 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ αξηζκνχ 112 νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην 
πθηζηάκελν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θέληξνπ θιήζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ. 
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Σν λέν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα 

ηνπ θέληξνπ θιήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νπξψλ αλακνλήο, 
ηελ θαηαγξαθή θαη ερνγξάθεζε θιήζεσλ, ηελ απηφκαηε 

επαλάθιεζε αξηζκνχ, θιπ. 

 

 
Κχξηνη ρξήζηεο ηνπ ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο είλαη: 

 

 Σα ζηειέρε ηεο ΓΓΠΠ κε αξκνδηόηεηα: 

1. ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο επζχλεο δηαρείξηζεο θιήζεσλ 
2. ηελ έγθξηζε άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζέζεο 

θαινχληνο 

3. ηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζέζεο ζε θνξείο άκεζεο 

επέκβαζεο 
4. ηελ επηηειηθή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 Σα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ θιήζεσλ ηνπ ΟΣΔ, κε ξφιν ηελ 

έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ ηνπ θαινχληνο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο επηηπρνχο ή κε θαηάιεμεο ηεο δηαδηθαζίαο 
εληνπηζκνχ θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζέζεο πξνο 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

 Δμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ησλ θνξέσλ άκεζεο επέκβαζεο 

θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξέπεη 
λα ιάβνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ 

 

Η βαζηθή ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί. Η δηεθπεξαίσζε ηνπ θσλεηηθνχ κέξνπο ησλ θιήζεσλ 
θαη ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηνδνζίαο (δηεπαθή 1 ηεο εηθφλαο 26) ζα 

εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη φπσο γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα. Σν λέν 

ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη γηα θάζε θιήζε επηπιένλ: 

 

 Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ θαινύλ από ζηαζεξό ηειέθσλν 
Σελ αλαδήηεζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο απφ 

φπνπ γίλεηαη ε θιήζε ζε εληαία βάζε ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξνχ 

δηθηχνπ, πνπ ζα δηαηεξείηαη θεληξηθά απφ ην ζχζηεκα. 

Παξάιιεια, ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεηαη 
θαζεκεξηλά κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΒΓΑΦ(Δληαία Βάζε Γεδνκέλσλ 

Αλαθνξάο γηα Φνξεηφηεηα) θαη ζα ππνζηεξίδεη αλαδεηήζεηο ζε 

απηή. Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θεληξηθήο βάζεο κε ηα ζηνηρεία 

ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ επηκέξνπο παξνρψλ ην ζχζηεκα ζα 
πξέπεη λα επηθνηλσλεί ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο ησλ παξνρψλ, κέζσ αζθαινχο δηθηπαθήο ζχλδεζεο. Η 

δηεπαθή απηή (δηεπαθή 2 ηεο εηθφλαο 26 ) θαη ν αθξηβήο 

ηξφπνο ηππνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 
ζπλδξνκεηψλ ζα ζπκθσλεζεί κε θάζε πάξνρν αλεμάξηεηα. 
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 Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ θαινύλ από θηλεηό ηειέθσλν. 

Αλαδήηεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζπλδξνκεηή εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο (π ρ. ν θαιψλ δειψλεη άγλνηα ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε ηνπ ζηνλ ηειεθσλεηή πνπ εμππεξεηεί ηελ θιήζε) πνπ ζα 

μεθηλά κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ ηειεθσλεηή. Η 

αλαδήηεζε ζα γίλεηαη απνζηέιινληαο κήλπκα πξνο 
εμππεξεηεηή θαη εθαξκνγή πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ 

εθάζηνηε πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη πνπ ζα παξέρεη 

πξφζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο ζέζεο 

ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ, κε ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηέζεθαλ κε ηελ Πξάμε ηεο ΑΓΑΔ (216/2008) Η ελ ιφγσ 

δηεπαθή (δηεπαθή 3 ηεο εηθφλαο 26) δηέπεηαη κεηαμχ άιισλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΣ8Ι Σ3 102 164. Γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζσζηνχ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα 
πξνεγείηαη αλαδήηεζε, εθφζνλ απαηηείηαη, ζηελ ΔΒΓΑΦ. 

 

Γηα θάζε θιήζε πνπ επειέγε απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ θέληξνπ 

θιήζεσλ λα εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπ θαινχληνο ηα 

δεδνκέλα ζέζεο πνπ πξνθχπηνπλ ζα θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα 
ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα αμηνπνηψληαο ηερλνινγηθή ππνδνκή 

ζπζηήκαηνο GIS ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβάιιεη ηε ζέζε ηνπ πνιίηε 

πνπ δήηεζε βνήζεηα σο ζεκείν ή πεξηνρή αλάινγα κε ηελ απάληεζε 

πνπ ειήθζε, κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ θνξέσλ άκεζεο επέκβαζεο 

(ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ pan-tilt-zoom, θιπ.). 

 

Η απεηθφληζε ηεο ζέζε ηνπ θαινχληνο ζα είλαη δπλαηφ λα 
κεηαβηβαζηεί ζε ζηειέρε ησλ θνξέσλ άκεζεο επέκβαζεο, είηε κέζσ 

άκεζεο δηεπαθήο ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

απηνί είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο, είηε κε απνζηνιή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή Fax. 
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Δηθόλα 26: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο 112 

 
 
 

5.2.2 Τπνζύζηεκα καδηθήο ελεκέξσζεο πνιηηώλ κε κελύκαηα 
SMS 

 

Σν ελ ιφγσ ππνζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ SMS 

κέζα απφ ηα δίθηπα ησλ παξνρψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνο ηνπο 
ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηήκαηνο δελ 

είλαη λα απηνκαηνπνηήζεη πιήξσο ηελ απνζηνιή κελπκάησλ αιιά λα 

θαηαγξάθεη ηα ελ ιφγσ πεξηζηαηηθά θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο παξφρνπο. 
 

πγθεθξηκέλα ην ππνζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηηο εμήο 

δηεπθνιχλζεηο: 

 
 Πξνζδηνξηζκό γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο γηα 

απνζηνιή SMS. Η πεξηνρή ζα ζεκεηψλεηαη πάλσ ζε ράξηε 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GIS θαη ζα 

απνζηέιιεηαη κέζσ αζθαινχο δηθηπαθήο ζχλδεζεο ζηνπο 
παξφρνπο, ηφζν ζε κνξθή ράξηε, φζν θαη ζε κνξθή 

ζπληεηαγκέλσλ. 
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 ύληαμε θαη απνζηνιή κελύκαηνο ή αθνινπζίαο 

κελπκάησλ ζηνπο παξόρνπο κέζσ αζθαινύο δηθηπαθήο 

ζύλδεζεο, ζε πνιιαπιέο γιώζζεο. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα κεηαθέξνληαη πξνο ηνπο παξφρνπο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο άιια δεδνκέλα φπσο ε ζπρλφηεηα 

επαλάιεςεο ηνπ κελχκαηνο, ε δηάξθεηα εθπνκπήο ηνπ απφ 

ηνπο ζηαζκνχο, βάζεο, θιπ. 
 

 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ από ηνπο παξόρνπο γηα θάζε 

πεξίπησζε, φπσο αξηζκφο θαη ζέζε ησλ ζηαζκψλ βάζεο πνπ 

κεηέδσζαλ ην κήλπκα, αθξηβήο ψξα κεηάδνζεο απφ ηνλ 
εθάζηνηε ζηαζκφ βάζεο, θιπ. 

 

Σν ελ ιφγσ ππνζχζηεκα ζα ζηεξηρζεί σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπ, 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηνλ 
κεραληζκφ Cell Broadcasting πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηερλνινγηθά 

πξφηππα ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ 

δηαθξίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 
 

 
Δηθόλα 27: Τπνζύζηεκα καδηθήο ελεκέξσζεο πνιηηώλ κε κελύκαηα SMS (ΓΓΠΠ) 

 
 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ν κεραληζκφο εληνπηζκνχ ησλ ζηαζκψλ βάζεο 

πνπ πξφθεηηαη λα αλακεηαδψζνπλ ην εθάζηνηε κήλπκα, θαζψο θαη ν 

κεραληζκφο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο ζηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο 
κέζσ ησλ επηιεγκέλσλ ζηαζκψλ βάζεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Π.Π. 
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5.2.3 Δλέξγεηεο δηάρπζεο πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνύ 

 
ην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ 

πνπ ζα ελεκεξψζνπλ ην επξχ θνηλφ γηα ηελ χπαξμε ηνπ αξηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη ζα αλαηξέςνπλ ηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη 

ελεκεξσκέλν γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηφρνο ησλ ελεξγεηψλ δηάρπζεο θαη δεκνζηφηεηαο 
είλαη: 

 

 Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ χπαξμε ηνπ αξηζκνχ 112 

 Η  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ  γηα  ηηο  ζπλζήθεο  θάησ  απφ  ηηο  
νπνίεο  ζα  πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αξηζκφ απηφ θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνπλ. 

 

Πιεζπζκηαθφο ζηφρνο ησλ ελεξγεηψλ δηάρπζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

είλαη ηφζν νη Έιιελεο πνιίηεο, φζν θαη νη επηζθέπηεο ηεο ρψξαο απφ 
ην εμσηεξηθφ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη δξάζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

 

Γηα ηηο ελέξγεηεο δηάρπζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα πξέπεη λα 
αμηνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά θαλάιηα ελεκέξσζεο, φπσο ελδεηθηηθά: 

 

 Ραδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά κελχκαηα 

 Καηαρσξήζεηο ζε έληππν θαη ειεθηξνληθά ηχπν 
 Αθίζεο θαη παλφ ζε πνιπζχρλαζηα κέξε, ηδηαίηεξα ζε ζεκεία 

δηέιεπζεο ηνπξηζηψλ (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, θιπ.) 

 Δθηππψζεηο κηθξνχ κεγέζνπο (fliers) πνπ ζα δηαλεκεζνχλ 

αμηνπνηψληαο ζπλεξγαζίεο κε ηξίηνπο (π ρ. ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεία, θιπ ) 
 Δηδηθά θαλάιηα φπσο ην πίζσ κέξνο εηζηηεξίσλ ζπγθνηλσληψλ, 

απνδείμεσλ ζε δηφδηα, θιπ 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηεο 
αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηερλνινγίεο ΣΠΔ γηα ην Κ.Δ.Π.Π θαη ην θέληξν 

θιήζεσλ "112" έρεη σο θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 

 
 Σνλ άκεζν θαη απηφκαην γεσγξαθηθφ εληνπηζκφ φισλ ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ζην θέληξν θιήζεσλ «112» ηεο ΓΓΠΠ. 

 

 Σε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο απφ ηε ΓΓΠΠ ηεο ηερλνινγίαο 
SMS θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

γηα Cell Broadcasting, κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη απηφκαηε 
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εηδνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο πνπ απεηιείηαη απφ 

θπζηθή ή άιιε θαηαζηξνθή. 

 
Οη ηερλνινγίεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά ψξηκεο θαη εδξαησκέλεο Ο ππξήλαο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε κηα ηππηθή ππνδνκή γηα 

έλα πεξηβάιινλ web based εθαξκνγψλ (ΒDBMS,Application Server) 
θαη εμνπιηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη αμηφπηζηνπ 

δηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Η ηππνπνίεζε ησλ δηεπαθψλ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

εξγαζίαο αξθεηψλ επηηξνπψλ ζε Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα 

θαη σο απνηέιεζκα ππάξρνπλ αξθεηά δηεζλή πξφηππα επί ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε πινπνίεζε. 
 

Δπί ηνπ παξφληνο πξνέρεη ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο παξφρνπο ηεο 

ειιεληθήο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο αλ 

ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ 

πξνο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. 
 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ: 

 

1. Αζθαιή θαη αμηφπηζηε δηθηπαθή ππνδνκή κέζσ ηεο νπνίαο 
επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ 

112 κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο, θαζψο θαη κε ηνπο 

ρξήζηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ρξήζηεο ηνπ θέληξνπ θιήζεσλ, άιισλ θνξέσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο, θιπ). 

2. Τπνζχζηεκα ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
3. Τπνζχζηεκα GIS πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ απεηθφληζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζέζεο ησλ θαινχλησλ ζε ςεθηαθφ ράξηε θαη δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ απεηθφληζε απηή αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπο (zoom in-out, θιπ.). Σν ππνζχζηεκα GIS δίλεη επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο θαη νξηνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ γηα 

απνζηνιή καδηθψλ εηδνπνηήζεσλ. 
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4. Πεξηβάιινλ γηα ηε θηινμελία θαη ιεηηνπξγία web based  

εθαξκνγψλ (Application Server) κε ελζσκαησκέλεο 

δπλαηφηεηεο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη δηακνηξαζκνχ θφξηνπ. 
5. Γηεπαθέο κε ηα ζπζηήκαηα ησλ παξνρψλ γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ ζέζεο θαη ηε κεηαβίβαζε θιήζεσλ πξνο 112. 

6. Γηεπαθέο κε ηα ζπζηήκαηα ησλ παξνρψλ γηα ηε κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνζηνιή καδηθψλ εηδνπνηήζεσλ ζε 
γεσγξαθηθά εληνπηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ηκήκα ελφο ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 112 ην ηειεθσληθφ θέληξν ππνδνρήο ησλ 
θιήζεσλ (ΡΒΥ) φζν θαη ην ινγηζκηθφ θέληξνπ θιήζεσλ (Call Center 

Software) πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο θιήζεσλ γηα ην 112 (ΟΣΔ). 

 
Απφ ηα αλσηέξσ ππνζπζηήκαηα θαη ηηο εκπιεθφκελεο ηερλνινγίεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο 112 ηδηαίηεξν ξφιν πνπ επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαηέρνπλ ηα 

ππνζπζηήκαηα πνπ πινπνηνχλ ηηο δηεπαθέο κε ηα ζπζηήκαηα θαη 
δίθηπα ησλ παξνρψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

δηαθξίλνπκε: 

 

 
1) Σηο δηεπαθέο κε ηα ζπζηήκαηα ησλ παξφρσλ γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ ζέζεο θαη ηε κεηαβίβαζε θιήζεσλ πξνο ην 112, φπνπ 

δηαθξίλνπκε πεξαηηέξσ ηηο αθφινπζεο ππνπεξηπηψζεηο: 

    Γηεπαθή ηχπνπ 1, ζπκθσλά κε ηελ απεηθφληζε ηεο εηθφλαο 26,  
    ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο. Η   

    δηεπαθή απηή κεηαθέξεη: 

 

 ην θσλεηηθφ κέξνο ησλ θιήζεσλ πξνο ην ηειεθσληθφ θέληξν 

(ΡΒΥ) 112 
 ηε ζεκαηνδνζία ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Η δηεθπεξαίσζε 

ηεο ζεκαηνδνζίαο γίλεηαη ζηα δίθηπα ησλ παξνρψλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο SS7 (Signaling System# 7) θαη εηδηθφηεξα κέζσ 

ηνπ πξσηνθφιινπ ISUΡ πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο φπσο ν 
αξηζκφο θαινχληνο θαη ν αξηζκφο πξννξηζκνχ κηαο θιήζεο. Η 

ειάρηζηε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ είλαη επηζπκεηφ λα πεξλάεη 

απφ ηα δίθηπα ησλ παξνρψλ πξνο ην θέληξν θιήζεσλ ηνπ 112 

είλαη ν αξηζκφο MSISDN(Mobile Subscriber Integrated 
Services Digital Network Number) ηνπ θαινχληνο 

ζπλδξνκεηή. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα κεηαθέξνληαη θσδηθνί 

πνπ ζπλδένπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θιήζε κε ζπγθεθξηκέλν 

πάξνρν, ή θέληξν παξφρνπ, ή ζέζε, ε αθφκε θαη ν θσδηθφο 
αλαγλψξηζεο ηεο ζπζθεπήο ΙΜΔΙ (International Mobile 

Equipment Identity). Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ 
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κεηαθέξνληαη κε ηελ θιήζε ζην ΡΒΥ. Η εμαγσγή ηνπο γηα 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε απαηηεί ζπλήζσο δηαζχλδεζε κε ην PΒΥ 

κε εηδηθή δηεπαθή CΣΙ (Computer Telephony Integration) 
κέζσ π .ρ. ηνπ πξσηνθφιινπ   (JΣΑΡΙ   ή   ΣΑΡΙ)   πνπ   

ππνζηεξίδνπλ   ηα   ζεκεξηλά ηειεθσληθά θέληξα. 

         Γηεπαθή ηχπνπ 2, ζχκθσλα κε ηελ απεηθφληζε ηεο εηθφλαο     

         ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο. Η  
δηεπαθή απηή κεηαθέξεη δεδνκέλα απφ ηηο βάζεηο                  

ζπλδξνκεηψλ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο  

         ηειεθσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
 ηνλ αξηζκφ θιήζεο ηνπ ζπλδξνκεηή (MSISDN) θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ γηα ηελ πεξίπησζε παξνρψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ή 

 ηνλ αξηζκφ θιήζεο ηνπ ζπλδξνκεηή (MSISDN), ηε 
δηεχζπλζε ηνπ θαη έλαλ δεχηεξν αξηζκφ θιήζεο,  

π. ρ., ζηαζεξφ ηειέθσλν, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκν, 

γηα ηελ πεξίπησζε παξφρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Η κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ελ ιφγσ δηεπαθήο εμππεξεηεί 
ην ζρεκαηηζκφ κηαο εληαίαο βάζεο, ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη 

αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζέζεο γηα ζηαζεξά θπξίσο ηειέθσλα, αιιά 

θαη γηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ δελ έρεη δψζεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 
 

Η δηεπαθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξνληαη ζηαηηθά δεδνκέλα 

ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζε ηαθηηθή βάζε (πρ. κία θνξά ηελ 

εκέξα). Μεηά ηελ αξρηθή πιεζχζκσζε ηεο εληαίαο βάζεο, ε δηεπαθή 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά κφλν ησλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ ελεκεξψζεσλ. Γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ παξνρψλ 

πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ web services. 

 
Γηεπαθή ηχπνπ 3, ζχκθσλα κε ηελ απεηθφληζε ηεο εηθφλαο 26 ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο. Η δηεπαθή απηή 

κεηαθέξεη δεδνκέλα ζέζεο ζπλδξνκεηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο. Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη απηφκαηα απφ 
ην δίθηπν ηνπ εθάζηνηε παξφρνπ κε ηελ έλαξμε κηαο θιήζεο πξνο ην 

112 (ηερληθή ΡUSH). Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν ΜLΡ (Mobile Location Protocol) πνπ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην 3ν θεθάιαην. Σα δεδνκέλα ζέζεο 
παξέρνληαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα πνπ είλαη εθηθηή γηα 

θάζε πάξνρν. 

 

2) Σε δηεπαθή κε ηα ζπζηήκαηα ησλ παξνρψλ γηα ηε κεηαβίβαζε 
πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή καδηθψλ εηδνπνηήζεσλ ζε 

γεσγξαθηθά εληνπηζκέλεο πεξηνρέο. Γηα ηελ απνζηνιή απηή 
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πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ν κεραληζκφο Cell Broadcasting, ησλ 

δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η ελ ιφγσ δηεπαθή επηδέρεηαη 

απηνκαηνπνίεζε ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαζψο γηα θάζε 
πεξίπησζε απνζηνιήο καδηθνχ κελχκαηνο πξέπεη λα επηιέγεηαη ην 

ζσζηφ ππνζχλνιν θεξαηψλ γηα θάζε πάξνρν θαη ε δηαδηθαζία απηή 

πηζαλφηαηα ζα γίλεηαη κε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Η ελ ιφγσ 

δηεπαθή απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα αληηθείκελν έξεπλαο θαη 
ηππνπνηήζεσλ θαζψο ν κεραληζκφο Cell Broadcasting δελ έρεη 

επξεία δηάδνζε κεηαμχ ρσξψλ. ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ηππνπνίεζεο πάλησο έρεη δηακνξθσζεί ην πξσηφθνιιν CΑΡ 

(Common Alert Protocol), πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο 
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη. 

 

εκαληηθή επίπησζε ζεσξνχκε φηη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Cell 

Broadcasting πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη ρξήζηεο θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ φηη πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ζην ηειέθσλν ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο καδηθψλ κελπκάησλ. Η ελεκέξσζε απηή 

θξίλνπκε φηη είλαη εθηθηή θαηαξρήλ κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

παξφρνπο. 
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Κεθάιαην 6ν 
 

Πξνζνκνίσζε πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο 112 
 

 

ηα θεθάιαηα 1 θαη 5 αλαιχζεθαλ αληίζηνηρα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 112 θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ πνηνηηθή  αλαβάζκηζε αιιά ην θπξηφηεξν αλαβάζκηζε 

ζηελ ηαρχηεηα εληνπηζκνχ θαινχληνο κέζσ θηλεηνχ. 
Αλ θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε 

(georeference κέζσ GIS, SMS) εληνχηνηο δελ είλαη εχθνια 

κεηξήζηκν ζαλ κέγεζνο.  

 

Δλ πξνθεηκέλσ, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε κέζσ  
πξνζνκνίσζεο ηεο δηαρείξηζεο θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο  112 ζηελ 

ησξηλή ηνπ κνξθή ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν πξνέθπςε κε ηελ πξνζζήθε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αλαβαζκίζεσλ. Tν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ARENA 
12 Simulation ηεο εηαηξείαο Rockwell Automation. (Σα εθηειέζηκα 

αξρεία θαζψο ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά παξέρνληαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή κε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο) 

 
Οη ρξφλνη αληαπφθξηζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο θιήζεο αληαπνθξίλνληαη 

ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δφζεθαλ απφ  ηνλ θνξέα 

δηαρείξηζεο  ηνπ 112 (Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 

θαζψο θαη ζε ηππηθνχο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο αληίζηνηρσλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ (112 νπεδίαο). 
Ο αξηζκφο θιήζεσλ θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά θάζε ηχπνπ θιήζεο ηα 

νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζνκνίσζε  είλαη ηπραία θαη 

ζθνπφ έρνπλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ρξφλνπο εληνπηζκνχ ηνπ 

θαινχληνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
 

Ο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα 12σξεο πξνζνκνίσζεο είλαη 720.Σν ζχζηεκα δέρεηαη  κία 

θιίζε αλά ιεπηφ. Παξαθάησ  πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα  ιεηηνπξγίαο 
ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη βειηηψζεηο πνπ 

επηθέξεη ην λέν ζχζηεκα. 
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6.1 Πεξηγξαθή  πξνζνκνίσζεο παξόληνο ζπζηήκαηνο 

 

Η πξνζνκνίσζε μεθηλά κε ηελ ππνδνρή ηεο θιήζεο κέζσ ηεο 
νληφηεηαο call arrival. 

 

 
 
 

Οη επφκελεο 3 νληφηεηεο θαηά ζεηξά αλαθηνχλ απφ αξρείν excel ηηο 

δνζείζεο ηηκέο θιήζεσλ θαζψο, ην ρξφλνπ εηζφδνπ ησλ θιήζεσλ θαη 
ηελ ελδερφκελε θαζπζηέξεζε θιήζεσλ.  

 

 
 

Η επφκελε νληφηεηα μεθηλά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο θιήζεο 

κεηά ην ζηάδην ηεο εηζφδνπ ηεο ζην ζχζηεκα. Υξφλνο παξακνλήο 

κηζφ ιεπηφ.  
 

 
 

Η επφκελε νληφηεηα ζέηεη ην εξψηεκα αλ ε θιήζε είλαη πξνο 

εληνπηζκφ ή φρη. Δάλ ηίζεηαη ζέκα εληνπηζκνχ θαινχληνο ε θιήζε 
πξνσζείηε ζην επφκελν ζηάδην θαη αλ φρη απιά πξνσζείηε ζηνλ 

αξκφδην θνξέα ν νπνίνο ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ζην 

πεξηζηαηηθφ(Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, Ληκεληθφ) νπφηε 

έρνπκε θαη ηεξκαηηζκφ ηεο θιίζεο. Οη ηηκέο γηα ην ςεπδέο ή ην 

αιεζέο ηνπ εξσηήκαηνο ηεο νληφηεηαο δίλνληαη κέζνπ αξρείνπ excel. 
Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κεηξεηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ηνλ αξηζκφ ηεο θάζε θιήζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ ζην ηέινο. 
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Η επφκελε νληφηεηα αθνξά ηελ πεξίπησζε φπνπ ε θιήζε έρεη γίλεη 
απνδεθηή σο θιήζε πξνο εληνπηζκφ θαη δηαρσξίδεη εάλ είλαη θιήζε 

γηα εληνπηζκφο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν ή θηλεηφ. Οη ηηκέο γηα ην 

ςεπδέο ή ην αιεζέο ηνπ εξσηήκαηνο ηεο νληφηεηαο δίλνληαη πάιη 

κέζνπ αξρείνπ excel ελψ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ 
κεηξεηέο γηα ηνλ ηχπν θιήζεσλ . 

 

 
 
 

 

6.1.1 Πεξίπησζε εληνπηζκνύ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ 

ηελ πεξίπησζε θιήζεο πξνο εληνπηζκφο απφ ζηαζεξφ ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε κία απιή αλάζεζε εηθφλαο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ ε 

νπνία είλαη δηαθαλήο ζην ζχζηεκα θαη απιά γίλεηαη γηα ιφγνπο 

νπηηθνχ δηαρσξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ΔΒΓΑΦ(Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε 

Φνξεηφηεηα) φπνπ θαη γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

θαινχληνο. 

 

 
 

ηελ επφκελε νληφηεηα ε ζέζε ηνπ θαινχληνο επηζηξέθεη ζηελ 

νληφηεηα call center  ε νπνία  κέζσ κηαο νληφηεηαο νπηηθνχ 
δηαρσξηζκνχ ραξαθηεξίδεη ηελ θιήζε σο εληνπηζκέλε θαη ηελ 

πξνσζεί ζηνλ αξκφδην θνξέα (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, 

Ληκεληθφ). Καηά ηελ έμνδν ηεο πξνο εληνπηζκφ θιήζεο έρεη 

ηνπνζεηεζεί κεηξεηήο θιήζεσλ. Η δηαδηθαζία ζε απηφ ην ζηάδην 
θξαηάεη πεξίπνπ 1 ιεπηφ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ. 

Einai gia entopismo?
True

False

0      

     0

Einai Sta8ero?
True

False

0      

     0
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Sunromhtwn
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6.1.2 Πεξίπησζε εληνπηζκνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

ηελ πεξίπησζε θιήζεο πξνο εληνπηζκφο απφ θηλεηφ  ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε κία απιή αλάζεζε εηθφλαο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ε 

νπνία είλαη δηαθαλήο ζην ζχζηεκα θαη απιά γίλεηαη θαη ιφγνπο 

νπηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

 
 

 
 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη  επηθνηλσλία κε ηνλ πάξνρν θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηνλ νπνία αλήθεη ν αξηζκφο θηλεηνχ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ ε δηαδηθαζία απηή θξαηά απφ 10-36 ιεπηά. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζεγγηζηηθφο 
αιγφξηζκνο (Uniform) πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα ARENA o 

νπνίνο επηιέγεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο ηηκέο ρξνληθνχ εληνπηζκνχ 

κεηαμχ ησλ 10 θαη 36 ιεπηψλ. 

 

 
 

ηελ επφκελε νληφηεηα ε ζέζε ηνπ θαινχληνο επηζηξέθεη ζηελ 
νληφηεηα call center  ε νπνία  κέζσ κηαο νληφηεηαο νπηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ραξαθηεξίδεη ηελ θιήζε σο εληνπηζκέλε θαη ηελ 

πξνσζεί ζηνλ αξκφδην θνξέα (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, 

Ληκεληθφ). Καηά ηελ έμνδν ηεο πξνο εληνπηζκφ θιήζεο έρεη 
ηνπνζεηεζεί κεηξεηήο θιήζεσλ. 
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6.2 Πεξηγξαθή  πξνζνκνίσζεο αλαβαζκηζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη απφ ηελ δηαδηθαζία 

εληνπηζκνχ θιίζεο ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη νη δηαθνξέο 

φπσο ζα παξνπζηαζηεί είλαη ζεκαληηθέο. 
 

 

6.2.1 Πεξίπησζε εληνπηζκνύ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ 

ηελ πεξίπησζε θιήζεο πξνο εληνπηζκφ απφ ζηαζεξφ ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε κία απιή αλάζεζε εηθφλαο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ ε 

νπνία είλαη δηαθαλήο ζην ζχζηεκα θαη απιά γίλεηαη θαη ιφγνπο 

νπηηθνχ δηαρσξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ΔΒΓΑΦ φπνπ θαη γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ 
θαινχληνο.  

Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαινχληνο ηα δεδνκέλα ζέζεο 

πξνσζνχληαη ζε GIS server ν νπνίνο απνηππψλεη ηελ ζέζε ηνπ 

θαινχληνο ζε ράξηε. 
 

 
 

 

ηελ επφκελε νληφηεηα ε ζέζε ηνπ θαινχληνο επηζηξέθεη ζηελ 

νληφηεηα call center  ε νπνία  κέζσ κηαο νληφηεηαο νπηηθνχ 
δηαρσξηζκνχ ραξαθηεξίδεη ηελ θιήζε σο εληνπηζκέλε θαη ηελ 

πξνσζεί ζηνλ αξκφδην θνξέα (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, 

Ληκεληθφ) Καηά ηελ έμνδν ηεο πξνο εληνπηζκφ θιήζεο έρεη 

ηνπνζεηεζεί κεηξεηήο θιήζεσλ.  

Η δηαδηθαζία ζε απηφ ην ζηάδην θξαηάεη πεξίπνπ 1 ιεπηφ ζχκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ. 
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6.2.2 Πεξίπησζε εληνπηζκνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 

ηελ πεξίπησζε θιήζεο πξνο εληνπηζκφ απφ θηλεηφ  βξίζθεηαη θαη ε 
κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαζψο απνθέξεη 

θαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ρξφλνπ 

εληνπηζκνχ ζε ζρέζε κε ην παιηφ ζχζηεκα.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 90% ,ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠΠ, ησλ 
θιήζεσλ πξνο εληνπηζκφ είλαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν θαη ζπλήζσο 

απφ δπζπξφζηηα κέξε νπφηε είλαη θαλεξή ε ζεκαζία 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ εληνπηζκνχ. 

 
 Η δηαδηθαζία παξακέλεη ε ίδηα κέρξη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πξνο 

εληνπηζκνχ θιήζεο φπσο ζην παιηφ ζχζηεκα θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

μεθηλάεη κεηά απφ ηελ αλάζεζε εηθφλαο ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ.  

           

 
 
ηελ ζπλέρεηα ηελ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ αλαιακβάλεη application 

server. Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ ζχλδεζε ηνπ server εληνπηζκνχ 

θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηψλ αλάινγα κε ην ζε πνηά 

εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήθεη ν αξηζκφο θαινχληνο. 
 

 

 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο ν server εληνπηζκνχ αλαθηά ηα 

γεσγξαθηθά ζηνηρεία(ζπληεηαγκέλεο) ηεο θεξαίαο απφ φπνπ έγηλε ε 

ζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαινχληνο. Σα 
δεδνκέλα απηά πεξλνχλ ζην GIS server ν νπνίνο απνηππψλεη ηελ 

ζέζε ηνπ θαινχληνο ζε ράξηε.  

ε αληίζεζε κε ην αξρηθφ ζχζηεκα φπνπ ν ρξφλνο εληνπηζκνχ κπνξεί 

λα θπκαλζεί απφ 10-36 ιεπηά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξφλνο 
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εληνπηζκνχ θξαηάεη πεξίπνπ κηζφ ιεπηφ, ρξφλνο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φπνπ έλα ιεπηφ κπνξεί λα θάλεη ηε 

δηαθνξά γηα αλζξψπηλεο δσέο. Η δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε απηφ 
ηνλ ηξφπν θαηέζηε δπλαηή κεηά ηελ Πξάμε ηεο ΑΓΑΔ (216/2008) 

θαη ηειεί ελ ηζρχ.  

 

 

  
 

 
Σέινο  ε ζέζε ηνπ θαινχληνο επηζηξέθεη ζηελ νληφηεηα call center  

ε νπνία  κέζσ κηαο νληφηεηαο νπηηθνχ δηαρσξηζκνχ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θιίζε σο εληνπηζκέλε θαη ηελ πξνσζεί ζηνλ αξκφδην θνξέα 

(Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, Ληκεληθφ). Καηά ηελ έμνδν, ηεο 
πξνο εληνπηζκφ θιήζεο έρεη ηνπνζεηεζεί κεηξεηήο θιήζεσλ. Η 

δηαδηθαζία ζε απηφ ην ζηάδην θξαηάεη πεξίπνπ 1 ιεπηφ ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ. 

 

 
 

 

 

6.3 Γεδνκέλα απνηειέζκαηνο  πξνζνκνηώζεσλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ  ην επίπεδν  ζην νπνίν επέξρεηαη 

ε θξηζηκφηεξε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην ζηάδην 

εληνπηζκνχ θιήζεο θαη θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ θιήζεο  θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ. 

Γηα ηηο αλάγθεο πξνζνκνίσζεο ησλ κνληέισλ καο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην πξφγξακκα ARENA 12 Simulation ηεο εηαηξείαο Rockwell 

Automation  θαη αξρείν excel  κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ αλά ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνλ 
αξηζκφ ησλ θιήζεσλ πξνο εληνπηζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

πνπ είλαη γηα εληνπηζκφ είηε πξφθεηηαη γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν είηε απφ θηλεηφ. 

Ο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ πνπ νξίζακε είλαη 720, κε κία εηζεξρφκελε 
θιήζε αλά ιεπηφ. ην ζηάδην θαζνξηζκνχ γηα ηνλ αλ ε θιήζε είλαη 

πξνο εληνπηζκφ ν ηχπνο ηεο θιήζεο θαζνξίδεηαη κε έλα κνληέιν 

true-false φπνπ 20=true θαη 10=false. ην ζηάδην θαζνξηζκνχ γηα ην 

αλ ε θιήζε πξνο εληνπηζκφ είλαη απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν 
ρξεζηκνπνηείηαη  πάιη κνληέιν true-false  φπνπ 10=true θαη 20= 

false. 
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6.3.1 Δληνπηζκόο θιήζεο ζηαζεξνύ-θηλεηνύ 

ε απηή ηελ  πεξίπησζε εμεηάδνπκε ηνπ ρξφλνπο  εμππεξέηεζεο 
εληνπηζκνχ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν. 

Οινθιεξψλνληαο  ηελ πξνζνκνίσζε έρνπκε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα φπνπ παξνπζηάδνληαη ν κηθξφηεξνο  ρξφλνο  

εληνπηζκνχ ζέζεο, ν κέζνο ρξφλνο εληνπηζκνχ ζέζεο θαη ν κέγηζηνο 
ρξφλνο εληνπηζκνχ ζέζεο. 

Όζν αθνξά ην κηθξφηεξν ρξφλν αληαπφθξηζεο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ  ν ρξφλνο είλαη 1.5 ιεπηά ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δελ 
ππάξρεη αιιαγή ζην ζχζηεκα πνπ λα επεξεάδεη ην ρξφλν αιιά κφλν 

πνηεηηθή ππφ ηελ κνξθή ηεο γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο κέζσ GIS.  Ο 

κηθξφηεξνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο νθείιεηαη ζην φηη νη θιήζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα αθνξνχλ θιήζεηο απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν.  
 

 Min/min Avg/min Max/min 

Call Center Old 1,5 13,13 36,9 

Call Center New 1,5 1,5 1,5 

    
Πίλαθαο 9: Υξόλνη εληνπηζκνύ θιήζεσλ 

 

 

 
 
Δηθόλα 28: Γηάγξακκα ύγθξηζεο ρξόλσλ εληνπηζκνύ θιήζεσλ 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο αξρίδνπκε λα 

βιέπνπκε ηελ κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ρξφλν εληνπηζκνχ θιήζεο ε 

νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν κέζνο ρξφλνο εληνπηζκνχ ζην 

παιηφ ζχζηεκα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 36 ιεπηψλ ελψ ζην λέν 
ζχζηεκα ν ρξφλνο εληνπηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θξαηάεη φζν θαη 

ζηελ πεξίπησζε ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, δειαδή 1.5 ιεπηά. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ν ρξφλνο 

εληνπηζκνχ ζην παιηφ ζχζηεκα πιεζηάδεη ηα  37 ιεπηά θαη 
αληαλαθιά ηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηάδεηαη ην κέγηζην ηνπ ρξφλνπ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελν ζηάδηα ν κέγηζηνο ρξφλνο 

αληαπφθξηζεο παξακέλεη 1.5 ιεπηά. 
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