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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με τα πλέον σύγχρονα συστήµατα ασφαλείας, η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου θωρακίζει τις λιµενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Άνω των 

3,5 εκατ. ευρώ η παρέµβαση, από ευρωπαϊκούς πόρους 

Την απόφαση ένταξης του έργου στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζηµάρκος 

Με στόχο τη θωράκιση και την αναβάθµιση των τριών λιµενικών εγκαταστάσεων της 
Ρόδου, σε Ακαντιά, Αγγέλους και Κολόνα, µε τα πλέον σύγχρονα συστήµατα 
ασφαλείας και µε τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και κανονισµούς, βάσει 
του ∆ιεθνούς Κώδικα ISPS, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει πόρους ύψους 
3.526.127 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζηµάρκου, 
εντάσσεται το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου», στον άξονα 
προτεραιότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδοµών» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Το έργο αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος 
ασφαλείας στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου, Ακαντιάς, Αγγέλων και 
Κολόνας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται µε τον 
ισχύοντα Ν.3622/2007, βάσει των διεθνών κανονισµών και προτύπων. Συγκεκριµένα, 
περιλαµβάνει: 

• Σύστηµα CCTV µε όλους τους απαραίτητους αισθητήρες (κάµερες ηµέρας, 
θερµικές κάµερες κλπ.) διαδικτυακή υποδοµή και κατάλληλο λογισµικό 
πρόσβασης, επικοινωνίας και καταγραφής, 
 

• Σύστηµα Access Control µε κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας 
τεχνολογίας, συστήµατα ανίχνευσης και λογισµικό υψίστης ασφαλείας,  
 



• Εξοπλισµό ασφαλείας, αποτελούµενο από διάφορα συστήµατα, όπως 
φορητούς µεταφερόµενους οικίσκους µε κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου (X-
Ray, Bar-code κλπ), φυλάκια – σκοπιές σε διάφορα σηµεία εισόδου, φράχτες, 
φορητό εξοπλισµό ασφαλείας κλπ.,  

τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα και στις τρεις λιµενικές εγκαταστάσεις της 
Ρόδου,  Ακαντιάς, Αγγέλων και Κολόνας. 

Η φιλοσοφία σχεδίασης του συστήµατος έχει γίνει µε γνώµονα την ασφάλεια, αφενός 
µε την 24ωρη παρακολούθηση των λιµενικών εγκαταστάσεων στην ξηρά και τη 
θάλασσα, καθώς και των πλοίων που ελλιµενίζονται, αδιαλείπτως, µε κάθε καιρό και 
ορατότητα και, αφετέρου, µε τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων, (επιβατών, 
προσωπικού λιµένα και πλοίων κλπ.) και κάθε οχήµατος εντός των εγκαταστάσεων, 
ώστε να είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS. 

Η επικοινωνία των επιλεγοµένων συστηµάτων µεταξύ τους, πληρούν τα πλέον 
εξελιγµένα standards για την αποφυγή παρεµβολών, κακόβουλων ενεργειών, 
διαθέτουν λογισµικό αυξηµένης συµπίεσης και κρυπτογράφησης, είναι δε ικανά να 
διασυνδεθούν όχι µόνο µε τα συστήµατα κρατήσεων/λίστας επιβατών που 
εφαρµόζεται στα υπόχρεα στον ISPS πλοία, αλλά µπορεί να συνδεθεί και να 
ανταλλάξει στοιχεία, εφόσον απαιτηθεί, µε τα συστήµατα των διαφόρων υπηρεσιών 
του λιµένα (Λιµενικό, Τελωνείο κλπ.), για τη συντονισµένη λειτουργία του λιµένα, 
προς όφελος των επιβατών και του προσωπικού των εγκαταστάσεων.  

Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη του παραπάνω έργου ανέρχεται σε 3.526.127 ευρώ.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης  ορίζεται η 30/06/2018 και λήξης η 31η/12/2019.  

 


