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ρεπορτάζ

Security Project 2015 
Όταν η καινοτομία συνάντησε την ασφάλεια! 

Η καθιερωμένη πλέον κορυφαία συνάντηση 

των επαγγελματιών της Ασφάλειας στη 

χώρα μας, είχε φέτος ως κεντρικό μήνυμα  

την απαίτηση για καινοτομία, που αποτελεί 

προϋπόθεση για την αναβάθμιση του 

κλάδου και την αποδοχή της έννοιας 

της ασφάλειας ως κομβικό παράγοντα 

ανάπτυξης στο επαγγελματικό περιβάλλον 

αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό ιστό. 

εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.   
Το Security Project 2015 αποτέλεσε πόλο έλξης για πολ-
λούς επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν 
ως σύνεδροι και σχετίζονται με κάθε τομέα της ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα, στο Security Project παρευρέθηκαν υψηλό-
βαθμα στελέχη τμημάτων ασφαλείας από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς όπως: Τράπεζες, Βιομηχανίες, Αλυσίδες εμπο-
ρικών καταστημάτων, Ξενοδοχεία, Δημόσιους Οργανισμούς 
κ.ά. Επίσης, συμμετείχαν ιδιοκτήτες, στελέχη και προσωπικό 
εταιριών ΙΕΠΥΑ και πάρα πολλοί εγκαταστάτες συστημάτων 
ασφαλείας. Επίσης, παρευρέθηκαν Αξιωματικοί της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σπου-
δαστές τμημάτων ΙΕΚ. 

Του Βλάση Αμανατίδη

Το 3ο Συνέδριο Security Project που διοργάνωσε το περιο-
δικό Security Manager και η εταιρία Smart Press στις 24 & 
25 Απριλίου 2015 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ξενο-
δοχείο Titania, αποτέλεσε για ακόμα φορά το μεγάλο ετήσιο 
ραντεβού των ειδικών της ασφάλειας στην Ελλάδα. Οι πάνω 
από 800 σύνεδροι που συνολικά παρακολούθησαν τις 2 
ημέρες του συνεδρίου - και συγκεκριμένα τη θεματική ημε-
ρίδα Security Managers Forum την Παρασκευή 24 Απριλίου 
και το τεχνολογικό σεμινάριο Security Technology Day το 
Σάββατο 25 Απριλίου - είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν συνολικά 30 ομιλίες από ειδικούς του χώρου από την 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς επίσης και να επισκεφτούν 
τα 32 και πλέον περίπτερα των χορηγών εταιρειών στον 

Με αφορμή το γεγονός ότι φέτος το περιοδικό Security Manager ολο-
κληρώνει μια επιτυχημένη πορεία 10 χρόνων, κατά την έναρξη του 3ου 
Security Project, ο εκδότης του περιοδικού και πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής του Συνεδρίου κος Κώστας Νόστης, απέμεινε τιμητική διάκριση 
στον επί 10 χρόνια προηγούμενο εκδότη του περιοδικού κο Νίκο Πανδή.
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1η ημέρα 

Γεώργιος Στεφανόπουλος 
Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου, 
αφορούσε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζή-
τημα, που είναι η επιλογή προσωπικού 
με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ και 
συνέντευξης. Το θέμα παρουσίασε 
ένας από τους πλέον ειδικούς στο συ-
γκεκριμένο τομέα και συγκεκριμένα ο 

Γεώργιος Στεφανόπουλος, Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ 
ε.α.- Κλινικός Ψυχολόγος. Ο ομιλητής ανέπτυξε αναλυτικά 
τις μεθόδους αρνητικής και θετικής επιλογής προσωπικού 
στα ψυχομετρικά τεστ και ειδικότερα, εστίασε στις κλίμακες 
εγκυρότητας και τις κλινικές κλίμακες που μας βοηθούνε 
να εντοπίσουμε τους ακατάλληλους για να εργαστούν ως 
προσωπικό ασφάλειας υποψήφιους αλλά και πως μπορούμε 
να εντοπίσουμε τους κατάλληλους. Επίσης, ο κύριος Στε-
φανόπουλος τόνισε στους συνέδρους τη χρησιμότητα της 
συνέντευξης για τους υποψηφίους ως απαραίτητο συμπλή-
ρωμα των τεστ. 

Γιάννης Νομικός 
Στη συνέχεια, ο Δρ. Ιωάννης Νομι-
κός - Director του Research Institute 
for European and American Studies 
(RIEAS) - ανέλυσε τις τακτικές συλ-
λογής πληροφοριών και το ρόλο των 
VIP ως collectors/analysts στην προ-
στασία προσώπων. Ο ομιλητής περι-

έγραψε το λεγόμενο Intelligence Cycle, δηλαδή τον κύκλο 
των παραμέτρων συλλογής πληροφοριών που ακολουθούν 
οι ειδικές υπηρεσίες και πως μπορεί αυτή η μέθοδος να α-
ξιοποιηθεί και από μεμονωμένα πρόσωπα. Από την ομιλία 
του ξεχωρίσαμε την ιδιαίτερη σημασία που έδωσε στην έν-
νοια της παρατηρητικότητας και των ενστίκτων που πρέπει 
όλοι να αναπτύξουν όσο γίνεται περισσότερο στα πλαίσια 
των προσπαθειών για την πρόληψη των απειλών. Κλείνοντας 
την ομιλία του, ο κος Νομικός ανέφερε χαρακτηριστικά «….η 
συλλογή, ανάλυση και διαχείριση πληροφοριών συγκρίνεται 
με την ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ενός ταλαντούχου ζωγράφου!»

Σπύρος Κυριακάκης
Αναπτύσσοντας το θέμα “Η παροχή υπηρεσιών Security απέ-
ναντι στις εκρηκτικές μεγατάσεις του εγκλήματος”, ο Σπύρος 
Κυριακάκης με τον ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης του, για 
ακόμα μια φορά κατάφερε να καθηλώσει όσους είχαν την 

ευκαιρία να παρακολούθησαν την ομι-
λία του. Μεταξύ άλλων, ο “δάσκαλός” 
προέβλεψε την αύξηση της ζήτησης 
εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφά-
λειας ως αποτέλεσμα των τεσσάρων 
μεγατάσεων του παγκόσμιου εγκλή-
ματος που περιέγραψε. Επίσης, ανα-
φέρθηκε σε πολλές περιπτώσεις που 

αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο έγκλημα όπως το γεγονός 
ότι λαοί αρκετών χωρών για λόγους αυτοσυντήρησης, παρά-
γουν είδη, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του οργανωμένου 
εγκλήματος, π.χ. ναρκωτικά, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία 
χρησιμοποιείται επίσης κατά αριστοτεχνικό τρόπο και από 
μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Κλείνοντας, επισήμανε 
την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις τακτικές α-
ναγνώρισης των πρόδρομων σημείων του εγκλήματος ενώ 
επισήμανε ότι απαιτούνται ανακατατάξεις σε εκπαιδεύσεις, 
καταρτίσεις, επιμορφώσεις.

Γιώργος Κεραμιδάς 
Έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης, ως 
σύμμαχο της ανάπτυξης του κλάδου 
της ασφάλειας, ανέδειξε μέσα από 
την παρουσίαση του ο Γιώργος Κερα-
μιδάς - Σύμβουλος Ασφάλειας Επιχει-
ρήσεων. Ο νέος αυτός τρόπος σκέψης, 
ονομάζεται Security Coaching και α-

ποτελεί ένα “όχημα” που έχει ξεκινήσει τη πορεία του εδώ 
και κάποιους μήνες φιλοδοξώντας να μεταφέρει μηνύματα 
δημιουργικής αλλαγής στο χώρο της εκπαίδευσης, των επι-
χειρήσεων και του προσωπικού του κλάδου. Στα πλαίσια της 
ομιλίας του ο κ. Κεραμιδάς τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο τομέ-
ας του Security -λόγω των συνθηκών- είναι ένα “διαμάντι” το 
οποίο όμως απαιτείται να αναδείξουμε την αξία του και να το 
διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο από ότι γίνεται μέχρι σή-
μερα και για αυτό απαιτείται μια ραγδαία αλλαγή στη σκέψη 
και στην πρακτική σε πολλούς τομείς της ασφάλειας. 

Μαρία Καραμπάτσου
Την έξυπνη εφαρμογή για smart 
phones με την ονομασία Echo, που 
προσφέρει έναν ατομικό συναγερμό 
για έκτακτες ανάγκες, που ανέπτυξε 
η Spartan Security, παρουσίασε η Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Μα-
ρία Καραμπάτσου. H εφαρμογή Echo 

αποτελεί μία διεθνής καινοτομία στο χώρο των υπηρεσιών 
24ωρης ασφάλειας, που στοχεύει να γίνει ένα “όπλο” στα 
χέρια κάθε χρήστη για την προστασία της ίδιας του της ζωής. 
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Το Echo αποτελεί την αρχή του οράματος της Spartan για 
εφαρμογή του παγκοσμίως. Σε συνεργασία με ένα άρτιο και 
τεχνολογικά εξοπλισμένο Κ.Λ.Σ.Σ. σε κάθε χώρα, η εταιρία 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη φιλοσοφία και την τεχνολο-
γία του, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο με 
ασφάλεια και διαφάνεια.

Αλέξανδρος Βουκάλης 
& Αλέξανδρος Βλάσσης 
Σε συνέχεια των τεχνολογι-
κών παρουσιάσεων της 1ης 
ημέρας του Security Project, 
o Αλέξανδρος Βουκάλης από 
τη Διεύθυνση Οικονομικών 
& Στρατηγικής της Keeper 

Group και ο Αλέξανδρος Βλάσσης - Υπεύθυνος Πωλήσεων & 
Εξωστρέφειας της Keeper Group, ανέδειξαν τη σημαντικότητα 
της άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος. Συγκεκριμένα, 
υποστήριξαν ότι το Video Verification αποτελεί την πληρέστε-
ρη μέθοδο για επαλήθευση ενός συμβάντος, προσφέρο-
ντας αμεσότητα, εξακρίβωση, προτεραιότητα πραγματικού 
συμβάντος και λεπτομερή πληροφόρηση για λεπτομέρειες 
των συμβάντων. Παράλληλα μέσα από συγκεκριμένα παρα-
δείγματα απέδειξαν ότι οι όποιοι προβληματισμοί μπορεί να 
προκύπτουν από την υιοθέτηση της οπτικής επαλήθευσης, 
μπορούν να λυθούν με τις τεχνολογικές λύσεις της Dahua 
και της Tecnoalarm, που προσφέρει η Keeper Hellas. 

Brian Andersen
 Μια καινοτομία στην αγορά των αντι-
κλεπτικών συστημάτων, είχαμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στη 
συνέχεια του συνεδρίου. Συγκεκριμέ-
να, ο Brian Andersen - Regional Sales 
Director της εταιρίας Protect - παρου-
σίασε τα “Συστήματα αντικλεπτικής 

Ομίχλης Protect” τα οποία έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να 
αποτρέπουν ληστείες, διαρρήξεις αλλά και βανδαλισμούς 
σε πολλούς εσωτερικούς χώρους. Τα συστήματα αυτά μπο-
ρούν να τοποθετηθούν σε αποθήκες, γραφεία, τράπεζες, 
κοσμηματοπωλεία, εμπορικά καταστήματα, κ.α. Ο εισηγητής 
παρουσίασε τα βασικά μοντέλα της γκάμας της εταιρίας και 
ανέλυσε τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη χρήση αυ-
τών των συστημάτων, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία, την 
αποτελεσματικότητα και την ευκολία χρήσης τους. 

Διονύσης Αμμολοχίτης
Μια νέα τάξη πραγμάτων στον χώρο της Ασφάλειας με βάση 
το τρίπτυχο “Άνθρωποι, Ηθική και Καινοτομία” ανέδειξε μέσα 

από την ομιλία του ο Διονύσης Αμμο-
λοχίτης - Founder & Managing Director 
των εταιριών Manifest Security & 
Manifest Services. Ο ομιλητής τό-
νισε χαρακτηριστικά: «…ο φύλακας 
δεν είναι απλώς ένας φύλακας, ο 
αρχιφύλακας δεν είναι απλώς ένας 
αρχιφύλακας, ο υπάλληλος γραφείου 

δεν είναι απλώς ένας υπάλληλος γραφείου. Ζουν, αναπνέουν 
και αποτελούν σημαντικούς στυλοβάτες πάνω στους οποίους 
χτίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα του Οργανισμού μας. Δεν 
είναι γρανάζια στην πελώρια μηχανή της Manifest. Είναι η 
Manifest!». Επίσης, ανέδειξε τη σημαντικότητα της έννοιας 
της επιχειρηματικής ηθικής, επισημαίνοντας ότι ηθική σημαί-
νει επιβίωση. Κλείνοντας την ομιλία του. ο κος Αμμολοχίτης ο 
παρουσίασε την καινοτόμα νέα υπηρεσία απομακρυσμένης 
επιτήρησης της Manifest. 

Νίκος Πιπέρογλου 
Τις αλήθειες και τους μύθους που υ-
πάρχουν γύρω από τα θωρακισμένα 
οχήματα παρουσίασε ο Νίκος Πιπέ-
ρογλου, Σύμβουλος Ασφάλειας που 
διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και 
τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο θέμα. 
Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του, 

επικεντρώθηκε στην κατηγορία θωρακισμένων οχημάτων 
τύπου SUV και ειδικά στα LAND CRUISER 200 και MERCEDES G 
(WAGEN). Αφού ανέλυσε όλα τα επίπεδα θωράκισης μέσα α-
πό τα χαρακτηριστικά που παρουσίασε, o εισηγητής ανέφερε 
πως βάση των επιπέδων θωράκισης ξεκινάει και η παραγωγή 
κάθε οχήματος, ενώ κάθε εταιρεία παραγωγής θωρακισμέ-
νων οχημάτων είναι υποχρεωμένη, ανάλογα την χώρα να 
ακολουθεί και συγκεκριμένα certificate αλλά και ISO. Πριν 
την έναρξη παραγωγής ,όλα τα θωρακισμένα οχήματα υπό-
κεινται σε βαλλιστικές δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα BRV 
2009 κάποιες από τις οποίες παρουσιάστηκαν σε video. 

Δρ. Κωνσταντίνος Δούβλης
Στη μοναδική εμπειρία και τη μεγά-
λη πρόκληση που βίωσε, στα πλαίσια 
του ρόλου του στην οργάνωση για την 
Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 αναφέρθηκε κατά την ομι-
λία του ο Κοινωνιολόγος - Εγκλημα-
τολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Δούβλης. 

Συγκεκριμένα, ο ομιλητής ανέδειξε τα διδάγματα τα οποία 
προέκυψαν απο αυτή την εμπειρία και τα οποία όπως υποστή-
ριξε μπορούν να μας εμπνεύσουν ξανά στη σημερινή εποχή 



&&

■  Νο 1  Κατασκευαστής CCTV στον κόσμο 
 (independent report, IMS research).
■  Νο 1  Σειρά προϊόντων (πλήρεις λύσεις, από entry level
 ως high end, σε IP / HD-SDI / TURBO HD (HDTVI) / 960H).
■  Νο 1  Τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα κατασκευής
 και αξιοπιστία.
■  Νο 1  Τιμές (καλύτερες, όχι μόνο από τους υπόλοι-
 πους επώνυμους οίκους αλλά και από τα περισσότερα
 no name προϊόντα της αγοράς).

■  Νο 1  Συνεργάτης της HIKVISION στην Ελλάδα, που
 καλύπτει το σύνολο των προϊόντων της.
■  Νο 1  Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. 
■  Νο 1  Εγγυήσεις στα προϊόντα και Service.
■  Νο 1  Εμπειρία (από το 1975) και οργάνωση.
■  Νο 1  Γκάμα προϊόντων σε CCTV (ίσως η μεγαλύτερη
 στην Ευρώπη), συστήματα συναγερμού και access 
 control, από 35 και πλέον επώνυμους κατασκευαστές,
 ικανή να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε έργου.

ΗΛΚΑ Α.Ε., Τεμπών 14, 153 42, Αγ. Παρασκευή Αττικής | Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599, sales@ilka.gr, www.ilka.gr 

συνδυασμός στο CCTV!No 1 
Εσείς, γιατί να συμβιβάζεστε με κάτι λιγότερο;

συνδυασμός στο CCTV!No 1 
H I K V I S I O N   Η Λ Κ Α  Α . Ε .

http://www.ilka.gr
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στα πλαίσια των προσπαθειών για αναβάθμιση της ιδιωτικής 
ασφάλειας. Η αναβάθμιση αυτή μπορεί να προκύψει με τη 
σταδιακή απόσυρση της αστυνομίας από δημόσιους τομείς, 
τον ενεργότερο ρόλο ιδιωτικών εταιριών και την ανάγκη για 
καλά εκπαιδευμένα στελέχη ασφάλειας. Ο Δρ. Κωνσταντί-
νος Δούβλης τόνισε χαρακτηριστικά πως σύγχρονος εθνικός 
στόχος πρέπει να είναι η επανενεργοποιήση του ελληνικού 
φιλότιμου και η μηδενική ανοχή στη μετριότητα ως κινητήρια 
δύναμη του τομέα της ασφάλειας. 

Δημήτρης Λόγος
Στη “Διαχείριση ασφάλειας μαζικών 
εκδηλώσεων” και ειδικότερα στους 
χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, ε-
στίασε η παρουσίαση του Δημήτρη 
Λόγου - Ταξίαρχου ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και Εκ-
παιδευτή. Μέσα από την αναλυτική 
του παρουσίαση, ο εισηγητής τόνισε 

ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το προσωπικό ασφάλειας που 
αναλαμβάνει τέτοια έργα, να έχει πλήρη γνώση των καθη-
κόντων του μέσα από τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια, να 
υπάρχει ενημέρωση πριν από κάθε αγώνα και να παρέχονται 
οι αναγκαίες πληροφορίες υπό το πρίσμα της ιδιομορφίας 
κάθε αγώνα. Επίσης, αναφέρθηκε στη διαχείριση έντασης και 
κλιμάκωσης μια κρίσης που θα πρέπει να έχει πάντα στόχο 
την αποφυγή δημιουργίας όχλου που θα υποστηρίζει την 
αναταραχή και τη συνέχιση του αγώνα με «αυτορύθμιση» & 
αποκλιμάκωση.

Παρασκευάς Βερώνης
H διαχείριση των παραπόνων ως και-
νοτόμος πυλώνας ανάπτυξης του 
Security, ήταν ο ιδιαίτερα ελκυστικός 
τίτλος της παρουσίασης του Παρα-
σκευά Βερώνη - Security & Safety 
Consultant, Εκπαιδευτής. Κατά την 
εισήγηση του, ο κος Βερώνης τόνισε 

ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο για μια επιχείρηση Security 
είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες της, αυτοί δηλαδή που θα 
συνεργαστούν ξανά και το σημαντικότερο, ότι θα μιλήσουν σε 
άλλους για τις εξαιρετικές υπηρεσίες της. Επίσης, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «…το παράπονο είναι ένα δώρο που δί-
νουν οι πελάτες στην επιχείρηση και η επιχείρηση θα πρέπει 
ωφεληθεί αν «ξετυλίξει» το δώρο αυτό και δει τι έχει μέσα.» 
Το ζητούμενο εδώ τόνισε ότι είναι η άμεση και προς όφελος 
του πελάτη, επίλυση κάθε προβλήματος με δεδομένο ότι 
αυτοί που παραπονούνται δεν πρέπει θεωρούνται αντίπαλοι, 
ούτε ότι χαρακτηρίζονται από κακοπροαίρετη συμπεριφορά 
για να κερδίσουν κάτι.

Δημοσθένης Παναγιώτου
“Η σημαντικότητα στην αποκωδικοποί-
ηση της Στάσης του Σώματος για την 
πρόληψη του εγκλήματος” ήταν το 
θέμα που ανέδειξε ο Ψυχολόγος Ba, 
MA και ειδικός σε Θέματα Ασφάλειας, 
Δημοσθένης Παναγιώτου. Στη πολύ 
δυναμική παρουσίαση του ο ομιλητής 

ανέλυσε τα Μη Λεκτικά Μηνύματα (ΜΛΜ) που κάποιοι τα 
χαρακτηρίζουν ως «Η γλώσσα του σώματος», ενώ μια ορθή 
ονομασία είναι «Η στάση του σώματος». 
Ο εισηγητής επισήμανε, ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά ή 
αντίδραση έξω από τις συμπεριφορές ή αντιδράσεις που α-
ποδέχεται η κοινωνία, φέρει ΜΛΜ που μπορεί να μας υποδεί-
ξουν έναν υποψήφιο ή κρυφό εγκληματία. Κλείνοντας και 
περιγράφοντας τη μαρτυρία ενός υπαλλήλου ασφαλείας που 
λάμβανε μέρος στον έλεγχο της πτήσης 11 των Αμερικανικών 
Αερογραμμών, ο κος Παναγιώτου τόνισε χαρακτηριστικά «..η 
μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του σύγχρο-
νου Δυτικού πολιτισμού δεν θα είχε γίνει αν ένας φύλακας 
ασφαλείας είχε μάθει σε ένα τέτοιο σεμινάριο, πόσο μεγάλη 
αξία και βαρύτητα έχουν οι εκφράσεις αλλά κυρίως…η σιωπή 
ενός ανθρώπου. 

Στράτος Αναστασόπουλος
Η 1η ημέρα του Security Project έ-
κλεισε με την παρουσίαση ενός πολύ 
κρίσιμου θέματος που αφορούσε την 
“Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλεί-
ας στην Πυρασφάλεια ή στην Πυρο-
προστασία” το οποίο παρουσίασε ο 
Στράτος Αναστασόπουλος, Αξιωματι-

κός - Εκπαιδευτής Πυροσβεστικού Σώματος και Πιστοποιη-
μένος Εκπαιδευτής Κολλεγίων. Ο Εισηγητής τόνισε, πως το 
προσωπικό ασφάλειας (security staff) επιβάλλεται να είναι 
εκπαιδευμένο και η επιβολή αυτή δεν προκύπτει μόνο από 
το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και από το κοινό αίσθημα ασφά-
λειας που εμπνέει. 
Η εκπαίδευση του security staff, υποστήριξε ο κος Αναστα-
σόπουλος οτι θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης με πρακτική άσκηση και όχι μόνο θεωρία. Προ-
έτρεψε επίσης τους συνέδρους, να επιλέγουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα που να επενδύουν στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ αλλά και 
στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και να αναζητούν εκπαιδευτικούς φορείς με 
έμπειρους εκπαιδευτές, ώστε η εκπαίδευση να είναι εποικο-
δομητική καθώς και να διαδώσου την γνώση σε νεότερους 
συναδέλφους. 



http://www.sigmasec.gr
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2η ημέρα
 

Ελεάνα Χατζησταματίου
Η 2η ημέρα του Security Project, που 
ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στη 
τεχνολογία, ξεκίνησε με την παρου-
σίαση της Ελεάνας Χατζησταματίου 
-Σύμβουλος Marketing της Sigma 
Security- που είχε ως στόχο την ανά-
λυση των απαιτήσεων του πελάτη και 

την προστιθέμενη αξία στην σχεδίαση των συστημάτων α-
σφαλείας. Η ομιλήτρια στην ιδιαίτερα ξεχωριστή παρουσίαση 
της που κέρδισε τις εντυπώσεις, έδωσε έμφαση στην ανάγκη 
διαφοροποίησης με στόχο την εστίαση στη προστιθέμενη 
αξία και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Για 
να αναδείξει την αξία της φωνής του πελάτη χρησιμοποίησε 
την ρήση του Earl Naumann «Η κουλτούρα της επιχείρησης 
πρέπει να καταλήγει σχεδόν στο σημείο όπου υπάρχει ένας 
έμφυτος φόβος για το χάσιμο της επαφής με τους πελάτες». 
Η κα Χατζησταματίου παρουσίασε επίσης την οπτική της 
Sigma Security μέσα από συγκεκριμένες καινοτόμες λύσεις 
που διαθέτει και μετουσιώνουν σε πράξη όλα τα παραπάνω, 
ενώ κλείνοντας τόνισε πως πρέπει να προσφέρουμε στους 
πελάτες αξίες και όχι κοινά προϊόντα. 

Μάνος Χατζηβάγιας
Το κέντρο Λήψης Σημάτων στα “Σύννε-
φα” ήταν ο άκρως δελεαστικός τίτλος 
της παρουσίασης του Μάνου Χατζη-
βάγια - IT Manager της εταιρίας ΖΑΡΙ-
ΦΟΠΟΥΛΟΣ, η παρουσίαση του οποίου 
εστίασε στις απεριόριστες δυνατότη-
τες που προσδίδει η τεχνολογική και-

νοτομία του cloud που θα υιοθετηθεί στον Ελληνικό Κεντρικό 
Σταθμό ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής επένδυσης για την 
αντικατάσταση του λογισμικού. Ο ομιλητής επισήμανε ότι με 
την ολοκλήρωση του έργου, το κέντρο λήψης σημάτων της 
εταιρείας, θα μπορεί να λειτουργήσει σε ένα από τα πιο προ-
ηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα που μπορεί να συναντήσει 
κανείς στα σύγχρονα Κέντρα Λήψης Σημάτων. Τα βασικά πλε-
ονεκτήματα του cloud που ανέδειξε ο εισηγητής κλείνοντας 
την ομιλία του, είναι η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η υπο-
στήριξη διαφορετικών CCTV και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. 

Λεωνίδας Μοσχόπουλος 
Τις νέες προτάσεις της Ιταλικής εταιρίας PESS παρουσία-
σε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microlink Technology & 

Security, Λεωνίδας Μοσχόπουλος. 
Κατά την παρουσίαση του εστίασε στο 
σύστημα συναγερμού iBoxer το οποίο 
είναι επιπέδου Grade 2.3 και υπο-
στηρίζει έξυπνες δικτυακές εντολές 
αυτοματισμού, ελληνικό μενού-app 
που επιτρέπει τη διαχείριση μέσω 
smartphone smartphone και συνο-

δεύεται από τα πληκτρολόγιο αφής υψηλών προδιαγραφών. 
Το σύστημα όπως διαπιστώσαμε και από την παρουσίαση δι-
ακρίνεται για την φιλικότητα χρήσης μέσω γραφικών μενού, 
την απλότητα που προσφέρει και φυσικά τις πολλαπλές δυ-
νατότητες απομακρυσμένου ελέγχου. 

Maciej Polak
Τα πλεονεκτήματα των υβριδικών 
συστημάτων συναγερμού που ανα-
βαθμίζουν την ασφάλεια περιέγραψε 
στην παρουσίαση του Maciej Polak - 
Applications Engineer Eastern Europe 
της Tyco Security Products τα προϊό-
ντα της οποίας διαθέτει στη χώρα μας 

η Automatic Alarm Systems. O εισηγητής επικέντρωσε την 
παρουσίασή του στη νέα σειρά υβριδικού συστήματος συνα-
γερμού PowerSeries Neo το οποίο συνδυάζοντας την ευελιξία 
ενός αρθρωτού και επεκτάσιμου ενσύρματου συστήματος 
με την απλότητα που προσφέρουν οι ασύρματες λύσεις. Το 
κλειδί της τεχνολογικής υπεροχής του συστήματος αυτού, 
είναι η τεχνολογία αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας 
PowerG, που επιτρέπει στους εγκαταστάτες, να πετύχουν 
σε μεγάλο βαθμό μείωση του λειτουργικού κόστους και του 
χρόνου εγκατάστασης, ενώ από την άλλη πλευρά οι τελικοί 
πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την μεγάλη αξιοπι-
στία λειτουργίας και την απλότητα χρήσης του συστήματος.

Νίκος Καλαφάτης
Στην υιοθέτηση μοντέρνων τεχνολογι-
ών για εφαρμογές περιμετρικής προ-
στασίας με τη χρήση Video Analytics, 
Θερμικών καμερών και Οπτικής Ίνας, 
επικεντρώθηκε η παρουσίαση του Νί-
κου Καλαφάτη - Διευθύνων Σύμβου-
λου της Cubitech Hellas. Σχετικά με 

τα video analytics, ο ομιλητής παρουσίασε τα πλεονεκτήματα 
της ολοκλήρωσης με τα καταγραφικά Cubis AIS που μεταξύ 
άλλων προσφέρουν δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων συνα-
γερμών με αποστολή βίντεο σε ΚΛΣ. Επίσης παρουσίασε τις 
εξαιρετικές δυνατότητες των θερμικών καμερών στη λήψη 
εικόνων για απαιτητικές εφαρμογές σε συνδυασμό με εν-



Η AXIS, Νο1 εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της δικτυακής εποπτείας και ασφάλειας, προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις, με υψηλής τεχνολογίας IP κάμερες και εφαρμογές καταγραφής. Τα προϊόντα της 
AXIS είναι άμεσα διαθέσιμα από τη CPI, επίσημη αντιπρόσωπο της AXIS στην Ελλάδα.

Ραφαηλίδη 1 & Αγρινίου, 177 78 Ταύρος
Αθήνα: τηλ.: +30 210 4805800, Fax. +30 210 4805801
Θεσσαλονίκη: τηλ.: +30 2310 531334
www.cpi.gr
facebook.com/CPI.Greece 

Εξαιρετική απόδοση 
σε ασυναγώνιστη τιμή

Οι PTZ κάμερες της AXIS 
συμπληρώνονται με τη νέα σειρά 

AXIS P56. 
Με εξαιρετική απόδοση και 

Wide Dynamic Range Forensic 
Capture, ικανοποιούν τις 

υψηλότερες απαιτήσεις για 
λεπτομέρεια στην εικόνα, ακόμα 
και στις πιο αντίξοες συνθήκες 

φωτισμού. 

http://www.cpi.gr
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σωματωμένα Video Analytics. Οι σύνεδροι είχαν επίσης την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις λύσεις περιμετρικής προ-
στασίας της εταιρίας Sicurit με αναλογικά και ψηφιακά Beam 
καθώς και για τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν 
οι οπτικές ίνες όπως την ασφαλή και γρήγορη μετάδοση και 
τον μηδενικό περιορισμός απόστασης.

Αντώνης Βουκάλης & 
Αλέξανδρος Βουκάλης
Η ενοποίηση των τεχνολογιών 
& των υπηρεσιών συστημάτων 
CCTV, σε μία κεντρική μονάδα 
ήταν το θέμα που ανέπτυξαν ο 
Αντώνης Βουκάλης - Τεχνικός 
Διευθυντής KEEPER GROUP- 

και ο Αλέξανδρος Βουκάλης - Διεύθυνση Οικονομικών & 
Στρατηγικής KEEPER GROUP. Η παρουσίαση τους εστίασε 
αρχικά στην 2ης γενιάς τεχνολογία HDCVI της DAHUA την 
οποία ενσωματώνουν πολλές νέες λύσεις της εταιρίας και 
που προσφέρουν αναβαθμισμένους αισθητήρες, μεγάλη 
ευκρίνεια, ακριβής απόδοση χρωμάτων και περισσότερες 
λεπτομέρειες. Επίσης, ανέλυσαν το πώς η Dahua πέτυχε να 
δημιουργήσει συστήματα που επιτυγχάνουν να ενοποιούν 
όλη την τεχνολογία του CCTV σε μια μονάδα υποστηρίζοντας 
ταυτόχρονα: αναλογικό CCTV, HDCVI CCTV, IP Tech CCTV, Πανο-
ραμικές Κάμερες, Video Analtyics on the Edge, Αutotracking 
Speed Dome, κ.α. 

Γιώργος Σκούρας &  
Κωνσταντίνος 
Στεμπλόβσκι
Στη συνέχεια των παρουσιάσε-
ων που αφορούσα τα σύγχρο-
να συστήματα επιτήρησης ο 
Γιώργος Σκούρας - Business 
Development Manager, Novo 

Technologies - και ο Κωνσταντίνος Στεμπλόβσκι - Regional 
Business Development Manager, AxxonSoft παρουσίασαν 
προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία και αλγόριθμοι ανάλυ-
σης βίντεο, ενσωματωμένα σε ένα σύγχρονο, ενοποιημένο 
σύστημα επιτήρησης.” Συγκεκριμένα οι δυο ομιλητές είχαν 
την ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητες του λογισμικού 
Axxon Next 4.0 που φέρνει σημαντικές καινοτομίες, όπως 
ακόμα πιο φιλικό περιβάλλον εργασίας, αξιοσημείωτη στα-
θερότητα και αξιοπιστία, δυνατότητα αναπαραγωγής και εξα-
γωγής των αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην ίδια 
την κάμερα, υποστήριξη εξωτερικών συμβάντων, αναγνώριση 
πινακίδων και ανίχνευση προσώπων και πολλές άλλες έξυ-
πνες λειτουργίες. 

Κατερίνα Βουλγαρέλη
Τις λύσεις εποπτείας της AXIS παρουσί-
ασε η Κατερίνα Βουλγαρέλη, Product 
Manager της εταιρίας CPI . Στα πλαίσια 
της παρουσίασης της, η εισηγήτρια εί-
χε την ευκαιρία να αναδείξει τα σημεία 
υπεροχής των συστημάτων δικτυακής 
επιτήρησης της Axis, που την έχουν 

καθιερώσει ως μια εταιρία ηγέτη στη παγκόσμια αγορά αυτού 
του τομέα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Axis υπήρξε η 
πρώτη εταιρία στον κόσμο που δημιούργησε δικτυακή κάμερα 
το 1996, κάνοντας τη μεγάλη μετάβαση από την αναλογική 
στην ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης παρουσίασε το AXIS Camera 
Companion που είναι ένα βασικό σύστημα επιτήρησης, ιδανικό 
για μικρά καταστήματα & γραφεία προσφέροντας γρήγορη & 
εύκολη πρόσβαση στο σύστημα επιτήρησης από το κινητό κα-
θώς και τo AXIS Camera Station που είναι ένα πλήρως εξοπλι-
σμένο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βίντεο, ιδανικό 
για σχολεία, για το retail και τη βιομηχανία που ικανοποιεί τις 
ανάγκες σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Γιώργος Μπαμπάλης
Τις νεότερες ψηφιακές τεχνολογίες 
επιτήρησης της Mobotix ανέπτυξε στα 
πλαίσια της παρουσίασης του ο Γιώρ-
γος Μπαμπάλης, Γενικός Διευθυντής 
της AA Alarm. Κατά την ομιλία του ο 
εισηγητής υποστήριξε τα πλεονεκτή-
ματα της proactive προσέγγισης κατά 

την επιλογή μιας κάμερας, μια προσέγγιση που επιτρέπει 
την ειδοποίηση για ένα συμβάν λίγο πριν αυτό συμβεί ή κατά 
τη διάρκεια του. Η προσέγγιση αυτή γίνεται πράξη μέσα τις 
ψηφιακές κάμερες της Mobotix που υποστηρίζουν εξαιρετική 
ποιότητα εικόνας σε συνδυασμό με το προηγμένο λογισμικό 
που αυτές ενσωματώνουν. Ο εισηγητής προέβαλε χαρακτη-
ριστικά video από τα οποία γίνονται εμφανής οι δυνατότητες 
που προσφέρουν οι έξυπνες λειτουργίες εντοπισμού και 
ειδοποίησης του λογισμικού των καμερών της Mobotix. 

Τάσος Σωτηρόπουλος
Στη συνέχεια του συνεδρίου ο Προϊστά-
μενος τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
της Paradox Hellas, Τάσος Σωτηρόπου-
λος αναφέρθηκε στην “Οπτική επιβε-
βαίωση στα συστήματα ασφαλείας” 
εστιάζοντας στο σύστημα Paradox 
Insight. Η κεντρική ιδέα του συστή-

ματος αφορά ένα πίνακα για: σύστημα ασφαλείας, πρόσβα-
σης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ενοποίηση με home 



http://www.aa-alarm.gr
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automation. Μια ολοκληρωμένη λύση δηλαδή που μεταξύ 
άλλων προσφέρει πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο του συστή-
ματος και άμεση επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων 
και εικόνας. Επίσης ο ομιλητής παρουσίασε την εφαρμογή 
(Paradox Insight ™) που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις 
κάμερες του συστήματος (HD77) με δυνατότητα απεικόνισης 
σε πλήρη οθόνη για μια κάμερα ή 4 καμερών σε quad. 

Baris Ekerbicer
Ω ς  κ α λ ε σ μ έ ν ο ς  τ η ς  ε τ α ι ρ ί α ς 
ErgoAlarm, παρευρέθηκε και μίλη-
σε στο συνέδριο ο Baris Ekerbicer - 
Business Development Manager της 
RSI Video Technologies - μιας εται-
ρίας που διακρίνεται για τις λύσεις 
συστημάτων συναγερμού με Video 

verification που διαθέτει στην αγορά. Ο ομιλητής επισήμανε 
τα πλεονεκτήματα των λύσεων συναγερμού με οπτική επι-
βεβαίωση που προσφέρει η RSI και τα οποία σχετίζονται με 
την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα από τη δημόσια δύναμη 
ασφάλειας αλλά και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
ασφάλειας στους τελικούς πελάτες. Τα συστήματα Videofied 
της εταιρίας όπως μας ενημέρωσε ο εισηγητής έχουν τη δυ-
νατότητα να αποστέλλουν τα σήματα συναγερμού μαζί με ένα 
αρχείο video σε κεντρικό σταθμό προκειμένου να αξιολογείται 
το εκάστοτε συμβάν. 

Παναγιώτης Αγγελής
Τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα δυ-
ναμικά χαρακτηριστικά του Κεντρικού 
Σταθμού GRANDE είχε την ευκαιρία να 
παρουσιάσει στο κοινό του συνεδρίου 
ο Παναγιώτης Αγγελής - Υπεύθυνος 
Κεντρικού Σταθμού, Grande. Συγκεκρι-
μένα, αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που 

υποστηρίζει ο σταθμός μεταξύ των οποίων είναι η λήψη εικό-
νας, άμεση επέμβαση, η προληπτική περιπολία, ο έλεγχος 
ωραρίου, οι αυτόματες αναφορές και οι πολλαπλές επιλογές 
συνδέσεων. Επίσης ενημέρωσε για τις σύγχρονες υποδομές 
του Σταθμού δίνοντας έμφαση στην οπτική ίνα που χρησιμο-
ποιεί, τους νέους δέκτες, τις θωρακισμένες εγκαταστάσεις και 
φυσικά το αναβαθμισμένο λογισμικό διαχείρισης. 

Νίκος Βερονίκης
Στη συνέχεια ο Νίκος Βερονίκης - Product Manager της 
Automatic Alarm Systems - παρουσίασε την καινοτόμος λύ-
ση επικοινωνίας μέσω Global SIM με Κέντρα Λήψεως Σημάτων 
AAS, που αποτελεί μια πολλαπλών διαδρομών λύση για μετά-
δοση των σημάτων συναγερμού με ασφάλεια και αξιοπιστία. 

Η λύση αυτή προσφέρει, όπως ανέ-
φερε ο ομιλητής, ενσωμάτωση με συ-
στήματα ασφαλείας μέσω σειριακής 
θύρας, ενεργοποίηση συσκευής μέσω 
web interface, απεικόνιση σημάτων 
σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα 
παρακολούθησης μέσω mobile app. 
Επίσης υποστηρίζει ενσωμάτωση με 

οποιοδήποτε λογισμικό ΚΛΣ και εξαιρετική σχέση κόστους - 
αποτελεσματικότητας.

Greg Stuttle
Καινοτόμες λύσεις για περιμετρική 
ασφάλεια παρουσίασε ο Greg Stuttle 
- Business Development Manager της 
GJD που συνεργάζεται στην Ελλάδα 
με την εταιρία Netizen. O εισηγητής 
της GJD είχε την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει τους συνέδρους για την πλη-

ρότητα των λύσεων της εταιρίας που καλύπτουν πληθώρα 
πιθανών εφαρμογών περιμετρικής προστασίας, εστιάζοντας 
μεταξύ άλλων στην γκάμα των ενσύρματων εξωτερικών ανι-
χνευτών διάφορων τεχνολογιών (Quad PIR, Dual PIR, beam 
detector κ.α). Επίσης παρουσίασε λύσεις ασύρματων εξω-
τερικών ανιχνευτών επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της 
σειράς D-TECT όπως την στιβαρότητα και ανθεκτικότητα, τη 
δυνατότητα προγραμματισμού εμβέλειας και διασύνδεσης α-
πευθείας με πίνακες συναγερμού και καταγραφικά εικόνας. 

Θεόδωρος Παπαχρήστος
Ο Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος της 
Netizen, Θεόδωρος Παπαχρήστος, 
ανέλυσε τις δυνατότητες απομακρυ-
σμένης διαχείρισης χώρων και Video 
Analytics που προσφέρουν τα σύ-
στημα Heitel - Xtralis. Συγκεκριμένα, 
παρουσίασε τα πλεονεκτήματα του 

έξυπνου ανιχνευτή κίνησης ADPRO PRO E, αλλά και της μονά-
δας FastTrace που συνιστά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για 
εφαρμογές security & safety που επιτρέπει την ενοποιημένη 
και απομακρυσμένη διαχείριση πολλαπλών υπηρεσιών, εξοι-
κονομώντας σημαντικό λειτουργικό κόστος. 
 
Alberto Pastorelo
Το συνέδριο έκλεισε με την παρουσίαση του καλεσμένου της 
εταιρίας Plantron και συγκεκριμένα τον Alberto Pastorelo - 
Responsible for international partners, EL.MO.spa company - 
που ανέπτυξε το θέμα “Cloud τεχνολογία για απομακρυσμένη 
πρόσβαση & παραμετροποίηση, από την Ιταλική EL.MO.spa 
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Global Security Solutions”. Στα πλαίσια 
της παρουσίασης του ο ομιλητής προ-
έβαλε τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
της λύσης e-Connect που μεταξύ άλ-
λων προσφέρει κεντρική διαχείριση 
και online χειρισμό συστημάτων συ-
ναγερμού μέσω φορητών συσκευών 
καθώς επίσης και πολλές επιλογές 

γραφικού περιβάλλοντος που ενισχύουν την φιλικότητας 
χρήσης και λειτουργικότητα προσφέροτνας πολλά οφέλη 
για τους εγκαταστάτες και τους χρήστες. 

Οι Χορηγοί του Security Project 2015
Πολύτιμη για ακόμα μια φορά ήταν η στήριξη των εταιριών - χορηγών του Συνεδρίου, οι περισσότεροι των 
οποίων είχαν την ευκαιρία, στα περίπτερα που ήταν στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, να ενημερώσουν τους 
συμμετέχοντες για τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τις λύσεις που διαθέτουν.

ΑΑ Alarm

Automatic Alarm Systems & Grande

BOOS

CPI
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Cubitech Hellas

Euroguard

Group 22

Keeper Hellas & TecnoHellas

Ergoalarm

Europa

ΗΛΚΑ

Lexis Πληροφορική



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 31

Manifest Security

Netizen

Paradox Hellas

Plantron

Microlink

Novo

Planet

Sigma
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Signal

Zarifopoulos

Laser Games

Master

Trikdis

PartnerNet

ΚΕΚ Καματερού

Coordinators Group
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