
Οι πάνω από 600 σύνεδροι, οι 32 ομιλη-
τές και οι 27 χορηγοί είναι κάποια σημα-
ντικά ποσοτικά χαρακτηριστικά του
Security Project, μιας διοργάνωσης εφά-
μιλλης του κύρους και του επιπέδου του
περιοδικού Security Manager. Θα θέλα-
με όμως να ξεφύγουμε από τα κλισέ των
ρεπορτάζ μιας εκδήλωσης, που πάντα μι-
λάνε για “μεγάλη επιτυχία”. Θα θέλαμε
πραγματικά να μπορούσαμε από αυτές
τις σελίδες να σας μεταφέρουμε τα συ-
ναισθήματα και το όμορφο κλίμα που δη-
μιουργήθηκε στο μοντέρνο χώρο του Hub
Events που μας φιλοξένησε. Θα θέλαμε
να εκφράσουμε την πολύ μεγάλη ηθική

ικανοποίηση που νιώσαμε, επικοινωνώ-
ντας προσωπικά με πολλούς από τους
συμμετέχοντες, οι οποίοι ανταποκρίθη-
καν και στη φετινή μας πρόσκληση. 
Αν λοιπόν στο 1ο Συνέδριο Security
Project που είχε διεξαχθεί το Μάιο του
2012 θεμελιώθηκε η “κορυφαία συνά-
ντηση των ειδικών της ασφάλειας στην
Ελλάδα”, στο 2ο Συνέδριο Security Project
αναδείχθηκε μια σημαντική ανάγκη της
εποχής, που σηματοδοτεί το μέλλον του
συγκεκριμένου χώρου: “ Η ολιστική προ-
σέγγιση της ασφάλειας”.
Πραγματικά, όλοι όσοι βρεθήκαμε το διή-
μερο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου

2014 στο Hub Events όπου διεξήχθη το
φετινό Security Project, νιώσαμε ότι συμ-
μετείχαμε σε μια “Γιορτή της Ασφάλειας”.
Για πολλούς που είναι εκτός του “χώρου”
ίσως αυτό να ακούγονταν κάπως οξύμω-
ρο. Πώς δηλαδή μπορεί να συνδυάζεται
η έννοια μιας “γιορτής” με την έννοια της
“ασφάλειας”!
Και όμως, όλοι εμείς στο περιοδικό και τη
διοργάνωση του συνεδρίου, οι χορηγοί
αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν ως σύ-
νεδροι στο Security Project, αντιμετωπί-
ζουμε την ασφάλεια όχι μόνο ως ένα
“προϊόν” με σκοπό το κέρδος, αλλά ως
μια έννοια με την οποία έχουμε αποκτή-
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Security Project 2014
Η γιορτή της ασφάλειας!

Ικανοποίηση και χαρά για την επιτυχία, ελπίδα και προσµονή για µια ακόµα καλύτερη συνέχεια

µε ευοίωνες προοπτικές, είναι τα συναισθήµατα που κυριάρχησαν µετά τη λήξη του 2ου

Συνεδρίου Security Project. Στις επόµενες σελίδες θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια γεύση

από το κλίµα και τα σηµαντικότερα σηµεία του Συνεδρίου.

Του Βλάση Αµανατίδη 
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σει μια βιωματική και διαχρονική σχέση
αγάπης. Είναι λοιπόν λογικό σε μια εκ-
δήλωση αυτού του επιπέδου, όπως το
Security Project, που δίνει την ευκαιρία
σε όλους εμάς να συγκεντρωθούμε σε
ένα χώρο, να παρακολουθήσουμε πα-
ρουσιάσεις από ειδικούς, να γνωρίσουμε
λύσεις για τις διάφορες ανάγκες ασφά-
λειας, αλλά και να ανταλλάξουμε από-
ψεις για όλα τα θέματα που αφορούν στο
χώρο, να μας επιτρέπεται να δώσουμε το
χαρακτηρισμό ‘‘γιορτή’’!
Στο συνέδριο συμμετείχαν υψηλόβαθμα
στελέχη τμημάτων ασφαλείας από: Τρα-
πεζικούς Οργανισμούς, Βιομηχανίες, Πο-
λυκαταστήματα και Super Markets, Του-
ριστικές Επιχειρήσεις, Πρεσβείες, ∆ημό-

σιους Οργανισμούς κ.ά. Επίσης παρευ-
ρέθησαν Στελέχη και Ιδιοκτήτες ΙΕΠΥΑ α-
πό την Ελλάδα και την Κύπρο και πάρα
πολλοί Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφα-
λείας. Επίσης είχαμε την τιμή να συμμε-
τέχουν ανώτατοι ε.α. Αξιωματικοί της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων ∆υ-
νάμεων, καθώς και εκπρόσωποι συνδι-
καλιστικών φορέων των εργαζομένων
στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφα-
λείας. Επίσης έδωσαν δυναμικό «πα-
ρών» πολλοί σπουδαστές τμημάτων Υ-
πηρεσιών Ασφάλειας από ΙΕΚ, καθώς και
στελέχη άλλων εκπαιδευτικών Οργανι-
σμών.
Εστιάζοντας στον πυρήνα του συνεδρίου
- που φυσικά είναι το περιεχόμενό του, το

βασικό χαρακτηριστικό στο φετινό
Security Project ήταν ο πλουραλισμός της
θεματολογίας του, κάνοντας πράξη το κε-
ντρικό του σύνθημα και θέλοντας να προ-
βάλει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
των θεμάτων που σχετίζονται με τη δια-
χείριση των κινδύνων του σήμερα. Έτσι,
οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν ομιλίες σχετικά με τη δια-
χείριση των πληροφοριών, την αντιμετώ-
πιση κρίσεων, την αξία της εκπαίδευσης,
την ασφάλεια εγκαταστάσεων, την ψυχο-
λογική επίδραση, τον επιχειρησιακό σχε-
διασμό και φυσικά μια σειρά από παρου-
σιάσεις σχετικές με την τεχνολογία των
συστημάτων ασφαλείας.

Ηπρώτη ημέρα του Συνεδρίου ήταν στα
πλαίσια της θεματικής ενότητας

“Security Management Forum” και την ε-
ναρκτήρια ομιλία έκανε ο Aaron Richman,
Co-Director - Targeted Actionable
Monitoring Center, Institute of Terrorism
Research and Response (ITRR). Η παρου-
σία του συγκεκριμένου ομιλητή που ήρθε
στην Ελλάδα από το Ισραήλ αποκλειστι-
κά για το Security Project, ως καλεσμένος
από την A & K Risk Management Consult-
ing, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η παρου-
σίασή του επικεντρώθηκε στη διαχείριση
των πληροφοριών και στον τρόπο αξιολό-
γησής τους για την αποφυγή δυσμενών
καταστάσεων για την ασφάλεια. Ο ομιλη-
τής, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του

σε μια χώρα με πολλές ιδιαιτερότητες
στον τομέα της ασφάλειας, αντιμετωπίζει
το θέμα της συλλογής και διαχείρισης των
πληροφοριών μέσα από μια πολύ διαφο-
ρετική οπτική, την οποία μοιράστηκε μα-
ζί μας, εστιάζοντας στη συνεργασία της
∆ημόσιας ∆ύναμης και του Ιδιωτικού το-
μέα στο χώρο αυτό.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο κος
Αθανάσιος Κοκκαλάκης, Ανώτατος Α-

ξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που τώρα υπηρε-
τεί ως στέλεχος του KE.ME.A. Ο κος Κοκ-
καλάκης μας ανέπτυξε την επιχειρησιακή
και επικοινωνιακή διάσταση της διαχείρι-
σης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, που
σύμφωνα με τον ομιλητή λειτουργούν πα-
ράλληλα για τον ίδιο σκοπό, αλλά και α-
νεξάρτητα ως δράσεις. Από την ομιλία του,
κρατάμε επίσης ότι όσον αφορά στις κρί-
σεις, θα πρέπει αν είναι εφικτό να τις προ-
λαβαίνουμε ή να τις αντιμετωπίσουμε ό-
ταν συμβούν, με αποτελεσματικότητα και
αξιοπιστία! ∆ιαφορετικά… τα «μάτια» είναι
επάνω μας και ίσως κάποιοι περιμένουν
το λάθος. Επίσης παρουσίασε τον κύκλο

αντίδρασης στο πρόβλημα με τις 6 φάσεις
(Αναγνώρισης, Συναγερμού, Συντονισμού,
Εφαρμογής, Αποκατάστασης, Αποτίμη-
σης) και τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να
υπάρχει πάντα στον Οργανισμό ένα σχέ-
διο έκτακτης ανάγκης.

Αθανάσιος Κοκκαλάκης

Επόμενος ομιλητής ήταν ο κος Άγγελος
Αγραφιώτης, Σύμβουλος Ειδικών Θε-

μάτων Ασφάλειας και Γενικός ∆ιευθυντής
στην Α & Κ Risk Management Consulting,
που προέβαλε μέσα από την παρουσία του
τη σημαντική αξία της μετεκπαίδευσης
και εξειδίκευσης στις σύγχρονες υπηρε-
σίες ασφάλειας. Έναν τομέα που γνωρί-
ζει άριστα μέσα από την εμπειρία και την
τεχνογνωσία που διαθέτει. Σύμφωνα με

1η ηµέρα – Security Managers Forum

Aaron Richman
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τον κο Αγραφιώτη, η συνταγή της επιτυ-
χίας βασίζεται στις διάφορες συνεχείς με-
τεκπαιδεύσεις που μας καθιστούν ικανούς
να αναλαμβάνουμε συνεχώς νέα καθή-
κοντα, κάνοντάς μας επίκαιρους στην α-
γορά των προϊόντων και υπηρεσιών α-
σφαλείας και ικανούς να αποδώσουμε με
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Χαρακτηρι-
στικά ανέφερε «…για να προχωράμε στη
ζωή μας και να αναπτυσσόμαστε, χρειά-
ζεται να είμαστε πάντοτε επίκαιροι ώστε
να διεκδικούμε νέα μερίδια της αγοράς.
∆ιαφορετικά, επέρχεται συρρίκνωση και
μαρασμός».

Άγγελος Αγραφιώτης

Ηδεύτερη ενότητα ήταν αφιερωμένη
σε θέματα τεχνολογίας. Στην αρχή ο

κος Χαράλαµπος Μαρµάγγελος, Εμπορι-
κός ∆ιευθυντής της Olympia Electronics
παρουσίασε τους τρόπους χρήσης, εγκα-
τάστασης και ελέγχου συστημάτων φωτι-
σμού Ασφάλειας και Πυρανίχνευσης, το-
μείς στους οποίους η Olympia Electronics
έχει παραγωγική και εξαγωγική δραστη-
ριότητα σε δεκάδες χώρες του εξωτερι-
κού. Στα πλαίσια της παρουσίασής του, ε-
νημερωθήκαμε επίσης για τις απαιτήσεις
σχεδιασμού του φωτισμού ασφαλείας, με
βασικότερη όλων ότι οι πινακίδες πρέπει
να είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή ο-
δηγία ΕΝ 1838 όπου ορίζονται τα χρώμα-
τα, τα μεγέθη των συμβόλων και η μέγιστη
απόσταση από την οποία είναι κατανοη-
τές οι ενδείξεις των πινακίδων. Στην Ελ-
λάδα θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Ελλη-
νικός Κανονισμός (Προεδρικό διάταγμα
71/88 “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ”) και οι ειδικές Ευρωπαϊκές κατα-

σκευαστικές οδηγίες (ΕΝ 60598-1, ΕΝ
60598-2-22) τόνισε ο κος Μαρμάγγελος
και παράλληλα αναφέρθηκε στα προϊό-
ντα των συστημάτων πυρανίχνευσης που
υπάγονται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό για
τα προϊόντα δομικών κατασκευών No
305/2011 CPR (Construction Product
Regulation). Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός
No 305/2011 CPR υιοθετήθηκε στις 9
Μαρτίου 2011, ενώ τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιουλίου 2013.

Χαράλαµπος Μαρµάγγελος

Στον τομέα των συστημάτων X-RAY α-
ναφέρθηκε ο επόμενος ομιλητής

Wadih Abi Haidar, Regional Sales Manager
(Middle East, Greece & Cyprus) της εται-
ρείας Astrophysics, που αποτελεί έναν α-
πό τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
συστημάτων x-ray για εφαρμογές ασφά-
λειας και έχει εγκαταστήσει πολλές χι-
λιάδες μονάδες σε όλο τον κόσμο και στη
χώρα μας, σε πάνω από χίλιους πελάτες,
με επίκεντρο αεροδρόμια, μουσεία, κυ-
βερνητικά κτίρια κ.ά. Ο ομιλητής παρου-
σίασε τα οφέλη από την τεχνολογία “6
χρωμάτων” αλλά και λειτουργίας
“Surround View” που υποστηρίζουν πολ-
λά προϊόντα της Astrophysics.

Wadih Abi Haidar

Hεπόμενη παρουσίαση έγινε από κοι-
νού από τον κο Γιώργο Σκούρα, IP

Video Security Specialist της Novo
Technologies και την κα Evgenia
Ostrovskaya, Business Development
Director της Axxon Software, που παρου-
σίασαν νέες ευφυείς τεχνολογίες ανά-
λυσης βίντεο και αυτοματισμούς, μέσα α-
πό video με εξαιρετικά γραφικά, αναδει-
κνύοντας στην πράξη πώς αυτές μειώ-
νουν τα κόστη λειτουργίας και πώς ενι-
σχύουν ένα σχέδιο ασφάλειας. Τα Video
Analytics της RIVA που παρουσίασε ο κος
Σκούρας και οι αντίστοιχες λύσεις της
Axxon που παρουσίασε η κα Evgenia
Ostrovskaya είναι πλέον εδώ, προσιτά α-
πό άποψη κόστους και έτοιμα να βοηθή-
σουν σε πάρα πολλούς τομείς της επιτή-
ρησης.

Γιώργος Σκούρας

Evgenia Ostrovskaya

Τις σημαντικές δυνατότητες για την α-
σφάλεια των χώρων που προσφέρουν

τα 3D Video Analytics της εταιρείας
HuperLab που παρουσιάστηκαν για πρώτη
φορά στην Ελληνική αγορά στο συνέδριο,
ανέδειξαν στη συνέχεια οι κ.κ. Αντώνης
Βουκάλης και Αλέξανδρος Βουκάλης, α-
πό τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Τμήματος και
Οικονομικών & Στρατηγικής της Keeper
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Group, αντίστοιχα. Από την πάρα πολύ πα-
ραστατική τους παρουσίαση είχαμε την
ευκαιρία να δούμε πώς τα συστήματα αυ-
τά προσφέρουν πραγματική εξομοίωση
της ανθρώπινης όρασης, αντίληψη του βά-
θους της εικόνας, αντίληψη του ύψους
των αντικειμένων - και πάνω από όλα α-
κρίβεια πάνω από 95%. Το σύστημα έχει
ενσωματωθεί πλήρως στο κέντρο της
TECNOHELLAS, προσφέροντας online σύν-
δεση με πάρα πολλά πλεονεκτήματα.

Αντώνης Βουκάλης

Περνώντας στην 3η ενότητα του Συνε-
δρίου, είχαμε τη χαρά να παρακο-

λουθήσουμε τον Καθηγητή ∆ηµήτρη
Γκρίτζαλη, ∆ιευθυντή του τομέα της Α-
σφάλειας Πληροφοριών στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έδωσε σε ό-
λους μας την ευκαιρία να προβληματι-
στούμε και να εντάξουμε στην ατζέντα
της πολιτικής μας τα θέματα που αφορούν
στην Ασφάλεια Πληροφοριών και ιδιαίτε-
ρα την πτυχή των κοινωνικών δικτύων. Ο
Καθηγητής, μας παρουσίασε τα άκρως ε-
ντυπωσιακά αποτελέσματα μιας πολύ-
χρονης πανεπιστημιακής έρευνας, που
σχετίζονται με την ατομική συμπεριφορά
σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα και τους
κινδύνους που ελλοχεύουν, τονίζοντας

την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της προ-
σέγγισης του συγκεκριμένου ζητήματος
και προσοχής από όλους μας είτε σε προ-
σωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο κος Γιώργος
Χριστούλας, Phd Project Manager στην

G4S Telematix, ανέλυσε τον τρόπο με τον
οποίο βιομετρικά χαρακτηριστικά αξιο-
ποιούνται για ταυτοποίηση ατόμων σε ε-
λεγχόμενους χώρους πρόσβασης, μέσα
από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΒΙΟ-
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ όπου συμμετέχουν αρκετοί
φορείς και εστιάζει στα χαρακτηριστικά
του βαδίσματος και του προσώπου. Οι δυ-
νητικές εφαρμογές της Βιοταυτότητας εί-
ναι αρκετές στον τομέα της ασφάλειας
και μπορούν να περιλαμβάνουν: Σωφρο-
νιστικά Ιδρύματα - Πτέρυγες Υψηλής Α-
σφάλειας, Επιχειρησιακούς στόλους ο-
χημάτων: Χρηματαποστολές, Ασφάλεια
VIP: Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία και Ασφά-
λεια Πληροφοριακών συστημάτων.

Γιώργος Χριστούλας

∆ιαβάζοντας και μόνο τον ιδιαίτερα ελ-
κυστικό τίτλο της παρουσίασης – Ψη-

φιακό Βίντεο, Η ανάκριση του Σιωπηλού
Μάρτυρα - που μας είχε δώσει ο Αστυνό-
μος Α’ Ευστράτιος Ματακούλιας από το
Τμήμα Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού
της ∆ιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ε-
ρευνών, περιμέναμε μια ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα ομιλία. Η ομιλία του, μας ε-
πιβεβαίωσε πλήρως, μιας και όλοι μας
γίναμε μάρτυρες μιας σπάνιας δημόσιας
αναφοράς για τη σημαντική δουλειά, τις
τεχνολογίες και τον εξοπλισμό που κρύ-
βονται πίσω από τη διερεύνηση εγκλη-

ματικών ενεργειών. Ο κος Ματακούλιας
προσδιόρισε το βασικό στόχο σε μία σκη-
νή εγκλήματος που έχει καταγραφεί από
κάμερα και που βασίζεται στο τρίπτυχο:
διαφύλαξη της πληροφορίας, εξαγωγή
υλικού από τη συσκευή και ανάλυση του
υλικού. Έκλεισε την ομιλία του με την ε-
ξής διαπίστωση: Το ψηφιακό βίντεο είναι
πολύ σημαντικός μάρτυρας. Πρώτα πρέ-
πει να βρεθεί. Μετά πρέπει να τον κά-
νουμε να μιλήσει. Αρκεί να γνωρίζουμε
τη γλώσσα επικοινωνίας του (Γνώση Τε-
χνολογίας – Hardware & Software). Τέ-
λος, πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά που
μας είπε (Γνώση Τεχνολογίας - Συμπίε-
ση). Μόνο τότε αυτός ο σημαντικός μάρ-
τυρας θα είναι και αξιόπιστος. 

Ευστράτιος Ματακούλιας

Στην τέταρτη ενότητα του Συνεδρίου, ο
κος ∆ηµήτρης Λόγος, Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ.

ε.α. και πιστοποιημένος εκπαιδευτής α-
σφαλείας, αναφέρθηκε στην “Ασφάλεια
Εγκαταστάσεων - ∆ιαχείριση της ασφά-
λειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατι-
κό” τονίζοντας την ανάγκη να λαμβάνου-
με ως κυρίαρχη συνιστώσα τη Μελέτη Ε-
κτίμησης Επικινδυνότητας, ότι ο ρόλος του
προσωπικού ασφαλείας είναι αποτρεπτι-
κός - προληπτικός και όχι κατασταλτικός.

∆ηµήτρης Γκρίτζαλης ∆ηµήτρης Λόγος
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Καθώς επίσης ότι απαιτείται να δίνουμε
προσοχή στην αυτοπροστασία, να γνωρί-
ζουμε άριστα τον εκάστοτε χώρο, να σχε-
διάζουμε και να αναπτύσσουμε τις δυνά-
μεις μας αν χρειάζεται για την προσέ-
λευση, την παραμονή και την αποχώρη-
ση από την εγκατάσταση όλων των ατό-
μων, και ιδίως των επισήμων και high risk.

Στο τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας
και ιδιαίτερα στον επιχειρησιακό σχε-

διασμό και την τακτική διοίκηση των ΙΕΠΥΑ
και των εσωτερικών τμημάτων ασφάλει-
ας η εφαρμοσμένη ψυχολογία διαδραμα-
τίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Αυτό το μή-
νυμα κατάφερε να μεταδώσει με την ομι-
λία του ο κος ∆ηµοσθένης Παναγιώτου,
Ψυχολόγος Ba, MA, Ειδικός σε Θέματα Α-
σφάλειας και συνεργάτης στο περιοδικό
μας. Ο ομιλητής τόνισε χαρακτηριστικά ό-
τι στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ελ-
λοχεύει ένα διαρκές stress που περιμέ-
νει να εκδηλωθεί και ότι οι χαμηλόβαθ-
μοι υπάλληλοι επιτελούν σημαντικό και
δύσκολο έργο αφού μας εκπροσωπούν.
Το γεγονός αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσο-
χή μια και είναι έργο που γίνεται για εμάς,
ερήμην μας όμως.

∆ηµοσθένης Παναγιώτου

Για ακόμα μία φορά η ομιλία του συγ-
γραφέα και εκπαιδευτή κου Σπύρου

Κυριακάκη, που εδώ και πολλά χρόνια έ-
χουμε την τιμή να είναι ένας πολύτιμος
συνεργάτης του Περιοδικού, καθήλωσε
το κοινό του συνεδρίου. Με το δικό του μο-
ναδικό τρόπο, ο κος Κυριακάκης επισή-
μανε την ανάγκη για σχεδιασμό πρωτο-
βουλιών, πρωτοποριών και νεωτεριστικών
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της θέ-

σης μας στον ανταγωνισμό.
Προσαρμογή με ανταπόκριση σε διεθνείς
απαιτήσεις και ανάπτυξη ικανοτήτων. Τό-
νισε ιδιαίτερα ότι το SECURITY για να μη
«γεράσει» απαιτείται να συμβιβαστεί με
τις αλλαγές με κλειδί την εκπαίδευση και
ότι χρειάζεται προετοιμασία του προσωπι-
κού για τις αλλαγές αυτές. Όσοι δυσκο-
λευτούν και δεν ανέχονται νέες καταρτί-
σεις, θα βρεθούν “εκτός”. O κος Κυριακά-
κης προέβλεψε επίσης ότι τα επόμενα 20
χρόνια θα επιβιώσουν εκείνοι οι φορείς
παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας,
που θα είναι οι καλύτεροι δημιουργικά και
θα έχουν προστατεύσει αποτελεσματικά
τις στρατηγικές τους πληροφορίες.

Σπύρος Κυριακάκης

Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο πολύ
σημαντικές ομιλίες από ανθρώπους με

ειδική εμπειρία και κατάρτιση, που σχετί-
ζονται με ένα κρίσιμο για την ασφάλεια θέ-
μα, την Ιατρική & τις Πρώτες Βοήθειες. Συ-
γκεκριμένα, η κα Καµπανάρου Σταµατίνα,
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, επισήμανε ότι
στη σημερινή κοινωνία είναι φανερό πως
λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν ενεργό ρόλο
στην προάσπιση της υγείας τους και τόνι-
σε επίσης την ανάγκη κινητοποίησης ό-
λων των μέσων για την εξουδετέρωση των

κινδύνων που απειλούν την υγεία και για
την εξάλειψη των γενικότερων επιπτώσε-
ων που απορρέουν από τις βλάβες της.

Οκος Παναγιώτης Ζαχαρής, Εκπαιδευ-
τής Α΄ Βοηθειών & Ναυαγοσωστικής

του Ε.Ε.Σ., επισήμανε στην ομιλία του ότι
μέσα στην έννοια των συνθηκών Ασφά-
λειας πρωτεύοντα ρόλο και στόχο κατέ-
χει ‘‘η προστασία και εξασφάλιση της Ζω-
ής και Υγείας των ανθρώπων’’ που εντάσ-
σονται στη δράση και ευθύνη των υπηρε-
σιών security. Παρουσίασε με εξαιρετικό
τρόπο την αλυσίδα της διάσωσης, το πώς
παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι κάθε Ανάγκη δη-
μιουργεί Καθήκοντα! Κάθε Καθήκον δη-
μιουργεί Ανάπτυξη Ικανοτήτων! Κάθε Ι-
κανότητα εκπληρώνει μια Ανάγκη.

Παναγιώτης Ζαχαρής

Κλείνοντας την πρώτη ημέρα του Συ-
νεδρίου, ο κος Παρασκευάς Βερώνης

(εμπνευστής και του τίτλου του άρθρου
για το ρεπορτάζ του συνεδρίου), που δια-
θέτει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Α-
σφάλειας, προέβαλε την άρρηκτη σχέση
που έχουν πλέον το Security και το Safety,
αναδεικνύοντας την προσέγγιση διαχεί-
ρισης του κρίσιμου θέματος του safety και
από την πλευρά του Security Manager.

Παρασκευάς Βερώνης
Σταµατίνα Καµπανάρου 
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Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου που διε-
ξήχθη η 2η μεγάλη θεματική ενότη-

τα του Security Project με την ονομασία
Security Technology Day, ήταν μια μέρα
αφιερωμένη στις τεχνολογίες της α-
σφάλειας.
Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με το ∆ιευ-
θύνοντα Σύμβουλο της Microlink
Security Systems, κο Λεωνίδα
Μοσχόπουλο και την κα Daniela D’
Amico, Marketing & Export Manager της
Ιταλικής εταιρείας MARSS. Οι δύο εται-
ρείες συνεργάζονται και στα πλαίσια του
συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουν την πρωτοποριακή λύση της
μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου IP
Controller μέσω smartphone, tablet και
pc. Η συγκεκριμένη λύση κάνει απόλυ-
τα πράξη την έννοια της ενοποίησης του
οικιακού και κτιριακού αυτοματισμού και
της ασφάλειας, καλύπτοντας απεριόρι-
στες εφαρμογές και λειτουργώντας με
ένα απλό και φιλικό τρόπο, δίνοντας άλ-
λη διάσταση στον απομακρυσμένο έ-
λεγχο συσκευών.

Λεωνίδας Μοσχόπουλος

Daniela D’ Amico

Στη συνέχεια, ο κο Ronnie Nir, Sales
Director & BD East Europe & Africa

της Risco Group, ο οποίος παρευρέθη-
κε στο συνέδριο ως καλεσμένος της
Agis Fire & Security που αποτελεί δια-
νομέα των προϊόντων της εταιρείας στην
Ελλάδα, παρουσίασε το υβριδικό σύ-
στημα συναγερμού LightSYS 2, το οποίο
ξεχωρίζει για την ευκολία χρήσης, την
αξιοπιστία και την ευελιξία του να προ-
σαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε
εγκατάστασης. Ο ομιλητής προέβαλε ε-
πίσης τις λειτουργίες υποστήριξης μέ-
σω του RISCO Cloud και διαχείρισης από
smartphones, που προσφέρουν νέες
δυνατότητες για τους τελικούς πελάτες
και τους εγκαταστάτες.

Ronnie Nir

Ηεπόμενη παρουσίαση έγινε από τους
κ.κ. Φώτη Κρεµµύδα και Νίκο Βερο-

νίκη, ∆ιευθυντή Πωλήσεων και Υπεύθυ-
νο Προϊόντων, αντίστοιχα, από την
Automatic Alarm Systems, οι οποίοι προ-
έβαλαν τις σύγχρονες τεχνολογίες και ε-
φαρμογές των υβριδικών συστημάτων συ-
ναγερμού, καθώς επίσης και τη μετάβα-

ση των αναλογικών συστημάτων CCTV σε
συστήματα υψηλής ευκρίνειας 960Η &
HD-SDI, καθώς και τα σημαντικά πλεονε-
κτήματα που προκύπτουν. Ο κος Βερονί-
κης παρουσίασε στη συνέχεια - για πρώ-
τη φορά στην ελληνική αγορά - την εται-
ρεία Hangbang Technology, η οποία θα
συνεργάζεται αποκλειστικά για την Ελ-
λάδα και την Κύπρο με την Automatic
Alarm Systems. Η εταιρεία διαθέτει μια
μεγάλη γκάμα DVR και καμερών που κα-
λύπτουν πολλές απαιτήσεις.

Οι νέες τεχνολογικές τάσεις στον α-
ντικλεπτικό συναγερμό ήταν το α-

ντικείμενο της παρουσίασης του κου
Αλέξανδρου Τιντίνη από το τμήμα R&D
της Olympia Electronics. O εισηγητής
πρόβαλε τις σύγχρονες απαιτήσεις στον
τομέα των συστημάτων και αναφέρθη-
κε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
ασύρματη μετάδοση δεδομένων στην α-
παίτηση για ένα νέο interface των συ-
στημάτων με πληκτρολόγια, που θα χα-
ρακτηρίζονται από κομψότητα και εύ-
κολο μενού, σε εφαρμογές που προ-
σφέρουν τα smartphones σε χαμηλό κό-
στος αγοράς, αλλά και το internet cloud.

Αλέξανδρος Τιντίνης

Ηνέα ρηξικέλευθη τεχνολογία στο
CCTV, HDCVI και τα σημαντικά πλε-

ονεκτήματα αυτής για εγκαταστάτες και
χρήστες, αποτέλεσε τον πυρήνα της πα-
ρουσίασης των κ.κ. Αντώνη Βουκάλη και
Αλέξανδρου Βουκάλη, από τη ∆ιεύθυν-

Νίκος Βερονίκης

2η ηµέρα – Security Technology Day
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ση Τεχνικού Τμήματος και Οικονομικών
& Στρατηγικής, του Keeper Group αντί-
στοιχα. Η τεχνολογία HDCVI που μετου-
σιώνεται μέσα από λύσεις της εταιρεί-
ας Dahua, τα προϊόντα της οποίας δια-
θέτει στην Ελλάδα η Keeper, υποστηρί-
ζει αναλογική HD μετάδοση video μέσω
ομοαξονικών καλωδίων, επιτρέποντας
αξιόπιστη μεταφορά εικόνας σε μεγά-
λες αποστάσεις, με χαμηλότερο κόστος.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ομι-
λητές, η συγκεκριμένη τεχνολογία για
πολλές υπάρχουσες εγκαταστάσεις α-
ποτελεί μονόδρομο.

Αλέξανδρος Βουκάλης

Οι κάμερες θερμικής απεικόνισης και
οι εφαρμογές ολοκληρωμένης επι-

τήρησης κρίσιμων εγκαταστάσεων και
συνόρων, αποτέλεσαν το θέμα της επό-
μενης παρουσίασης από τον κο
Κωνσταντίνο Ρακαντά, Information
Technology Manager της Signal
Electronics Security, που αντιπροσω-
πεύει στην Ελλάδα την κορυφαία εται-
ρεία στον κόσμο στις θερμικές κάμερας,
FLIR. O ομιλητής παρουσίασε τα πολλά
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι
θερμικές κάμερες, όπως η λήψη εικό-
νων στο απόλυτο σκοτάδι, ο μη επηρεα-

σμός από την απευθείας έκθεση στο η-
λιακό φως – την αντίθεση φωτισμού –
τον καπνό και τις καιρικές συνθήκες. Ο
κος Ρακαντάς παρουσίασε επίσης το φο-
ρητό επίγειο RADAR τελευταίας τεχνο-
λογίας, για απαιτήσεις επίγειας επιτή-
ρησης μικρών στόχων στο μέγεθος αν-
θρώπου, το οποίο είναι εύκολα μεταφε-
ρόμενο και ιδανικό για επιτήρηση συνό-
ρων, με εμβέλεια από 8 έως 16 km.

Τις καινοτομίες που προσφέρουν τα
συστήματα επιτήρησης της Mobotix

παρουσίασε ο κος Christian Finetto,
BDM South East Europe, Israel, Military
and Government Support της εταιρείας,
ως καλεσμένος της C4eye, που αποτε-
λεί τον αποκλειστικό συνεργάτη της
Mobotix στην Ελλάδα. Ο ομιλητής ανέ-
δειξε πολλές από τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες λογισμικού στις οποίες βασίζο-
νται οι κάμερες της Mobotix και προ-
σφέρουν πολλές δυνατότητες για τους
τελικούς πελάτες αλλά και τους εγκα-
ταστάτες, όπως για παράδειγμα η δημι-
ουργία λύσεων προσαρμοσμένων από-
λυτα στις ανάγκες της κάθε εγκατάστα-
σης.

Christian Finetto

Στη συνέχεια, ο κος ∆ηµήτρης
Γεωργακόπουλος, Product Manager

IP Surveillance της CPI, ανέδειξε τις σύγ-
χρονες λειτουργίες στον τομέα της επι-
τήρησης, όπως: WDR, Light Finder, Video
Analytics, MegaPixel, Edge Storage,
Image usability και Ενοποίηση, αναφέ-
ροντας ότι η CPI αντιπροσωπεύει σημα-
ντικές εταιρείες του τομέα της IP επιτή-

ρησης, όπως η AXIS, η VIVOTEK και η
ZAVIO, προσφέροντας ευελιξία σε όλα τα
στάδια του σχεδιασμού, τεχνολογία για
κάθε budget και δυνατότητα σχεδιασμού
customized προτάσεων. 

Hτρίτη ενότητα της 2ης μέρας του συ-
νεδρίου άνοιξε με την πολύ σημα-

ντική ομιλία του εμπειρότατου στο χώ-
ρο των συστημάτων ασφαλείας, κου
Τάκη Οικονοµίδη, ∆ιευθύνοντα Συμβού-
λου της Paradox Hellas, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο πολύ κρίσιμο θέμα της Πι-
στοποίησης Προϊόντων Συστημάτων Α-
σφαλείας & Πυρανίχνευσης. Μέσα από
μια πολύ αναλυτική παρουσίαση, ο κος
Οικονομίδης ενημέρωσε τους συνέ-
δρους για τους φορείς πιστοποίησης, τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονι-
σμούς, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων
το γεγονός ότι και οι εισαγωγείς υπο-
χρεούνται να διαθέτουν στην ευρωπαϊ-
κή αγορά μόνο προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών, που συμμορφώ-
νονται στις απαιτήσεις του κανονισμού
(CPR).

Τάκης Οικονοµίδης

Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση εί-
χαμε την ευκαιρία να παρακολου-Κωνσταντίνος Ρακαντάς

∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος
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θήσουμε στη συνέχεια, από τον κο Γε-
ώργιο Σταυριανό, Γενικό ∆ιευθυντή της
Orbit Systems, που έχει αναπτύξει το λο-
γισμικό “Centaur net” και αφορούσε στην
οργάνωση των Κέντρων Λήψης Σημάτων,
έτσι ώστε αυτά να αποτελούν μια άρρη-
κτη ασπίδα προστασίας των πελατών
τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ε-
πισημαίνοντας ότι η ασφάλεια είναι έ-
νας πολυποίκιλος και ζωντανός οργανι-
σμός, ο κος Σταυριανός ανέδειξε ξεχω-
ριστά το ρόλο των τεχνικών, των IT
managers, των υπευθύνων ασφαλείας,
των χειριστών και της ίδιας της επιχεί-
ρησης που πρέπει να καλύψουν κάθε εί-
δους ανάγκη η οποία αφορά στην προ-
στασία χώρων ή ατόμων, χρησιμοποιώ-

ντας σύγχρονα μέσα αλλά και εξειδι-
κευμένη τεχνολογία στο μεγαλύτερό
της βαθμό.

Ηνέα διαδραστική πλατφόρμα υπο-
στήριξης εγκαταστατών και τεχνι-

κών ασφαλείας με το όνομα Voyager,
της Spartan Security, που παρέχει συ-
νεχή, άμεση και αμφίδρομη ενημέρω-
ση των συνεργατών της εταιρείας, α-
ποτέλεσε το θέμα της παρουσίασης
του κου Βασίλη Τσότρα (Μηχανικός Λο-
γισμικού και συνεργάτης της Spartan
Security). Όπως χαρακτηριστικά τόνισε
ο ομιλητής, οι λέξεις που χαρακτηρί-
ζουν τη συγκεκριμένη ιδέα είναι Α-
σφάλεια & Επεκτασιμότητα. Η εφαρ-

μογή Voyager αποτελεί την αρχή του
οράματος της Spartan για μία κοινότη-
τα ανθρώπων, που σε πραγματικό χρό-
νο μπορούν να μοιράζονται πληροφο-
ρίες και δεδομένα, με ασφάλεια και
διαφάνεια.

Κλείνοντας τις εργασίες της δεύτερης
ημέρας αλλά και ολόκληρου του συ-

νεδρίου, ο κος Παναγιώτης Αγγελής, Υ-
πεύθυνος Κεντρικού Σταθμού της Grande,
ενημέρωσε τους συνέδρους για τις σύγ-
χρονες και καινοτόμες υπηρεσίες του Κέ-
ντρου, τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό
που διαθέτει, τις νέες ιδιόκτητες θωρακι-
σμένες εγκαταστάσεις προδιαγραφών υ-
ψηλής ασφάλειας και το αναβαθμισμένο
λογισμικό διαχείρισης. 

Παναγιώτης Αγγελής

Γεώργιος Σταυριανός

Βασίλης Τσότρας

Σηµαντική ήταν η συµβολή όλων των στελεχών της Press Line - τοµέα εκ-

δόσεων του Οµίλου Graphoprint, που εκδίδει το SecurityManager καθώς και

του προσωπικού της εταιρείας ERASMUS - που βοήθησε την οργάνωση του συ-

νεδρίου, όπως επίσης και του προσωπικού της Group 22 που είχε αναλάβει

την ασφάλεια του συνεδρίου.

Στα διαλείµµατα του Security Project σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επι-

σκεφτούν τα περίπτερα των χορηγών.
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Λίγο μετά την 17.00 ώρα της 1ης Φεβρουαρίου 2014, το 2ο
Συνέδριο του Security Project πέρασε στο ιστορικό των υ-
πηρεσιών ασφαλείας της χώρας. Προστέθηκε στον επί τού-
του “φάκελο” του Security Project, που δομήθηκε από κοι-
νού από τους φορείς του Ομίλου μας GRAPHOPRINT, πε-
ριοδικό Security Manager και τομέα εκδόσεων PRESS Line.
“Φάκελο” όπου είχαν τεθεί τα επεξεργασμένα πεπραγμέ-
να του 1ου Συνεδρίου, σχεδόν είκοσι μήνες πριν.
Αφορά σε ένα Project, που μαζί με άλλα αποτελούν το
«ΣΕΤ» σχεδίων ευρύτερου προγράμματός μας για την ε-
πίτευξη των οραμάτων των ειδικών της Ασφάλειας στην Ελ-
λάδα και Κύπρο, που περνά μέσα από τη συμβολή στην α-
νάπτυξη του κλάδου.
Πίσω όμως από κάθε δραστηριότητα, υπάρχει και μία πρό-
θεση. Προκειμένου η δραστηριότητα να πετύχει, απαιτεί-
ται η πρόθεση να δοκι-
μάζεται πάνω στη συ-
νείδηση, σύμφωνα με
τον Καντ. Η σωστή πρό-
θεση λοιπόν είναι αυ-
τή που μετράει και πά-
νω σε αυτήν αναπτύσ-
σουμε τις πρωτοβου-
λίες μας, επειδή έχου-
με διακρίνει τις αλλα-
γές που έρχονται και
στο Security!
Σύμφωνα με τον Κοι-
νοτικό Αξιωματούχο Ranieri Bombassei, σε ένα εξελισσό-
μενο κόσμο και σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία που
αναπτύσσεται χωρίς “ραφές” είναι εύκολο μια επιχείρηση
να διαγραφεί από τον οικονομικό χάρτη. Πράγμα που ση-
μαίνει ότι οι ανταγωνισμοί θα κορυφωθούν σε ένταση σε ό-
λους τους τομείς. Μέσα σε αυτούς εντάσσονται και οι επι-
χειρήσεις που στηρίζονται στην ένταση κεφαλαίου, αλλά
και εκείνες οι επιχειρήσεις ή τμήματα Οργανισμών και Ο-
μίλων που στηρίζονται στην ένταση εργασίας, όπως είναι
οι ΙΕΠΥΑ ή τα τμήματα in house security. Και εμείς θέλου-
με να ενεργήσουμε proactively, προς όφελός τους. Με
πρώτη τακτική την οργανωμένη συγκέντρωση ειδικών, για
να αναδειχθούν οι εξελίξεις, να παραχθεί θα λέγαμε νέα
γνώση. Να δοθεί βήμα στην προβολή θεμάτων, στην εξέ-

ταση προβλημάτων, στη διατύπωση συστάσεων και υπο-
δείξεων καλύτερων πρακτικών, προκειμένου να επιτευ-
χθεί υποκίνηση ενδιαφέροντος για παραπέρα έρευνα, εκ-
παίδευση και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά
και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις πτυχές μιας πραγ-
ματικότητας που μεταβάλλεται συνεχώς προς το πιο πο-
λύπλοκο και αναβλύζει νέες ανάγκες.
Να λειτουργήσουμε όπως οι ειδικοί εντεταλμένοι σε σύ-
σκεψη για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, αλλά και
την επίλυση προβλημάτων. Νομίζουμε ότι το καταφέραμε
σε ένα βαθμό και στο πρώτο συνέδριο του Μαΐου 2012 και
στις δύο συναντήσεις του 2ου συνεδρίου: Στο Συνέδριο
Security Managers Forum (31η Ιανουαρίου 2014) και στο
Σεμινάριο Security Technology Day (1η Φεβρουαρίου
2014).

Εργαζόμαστε λοιπόν
προς την κατεύθυνση
εκείνη, όπου μέσα α-
πό τα μελλοντικά συ-
νέδριά μας να επε-
ξεργάζονται προβλη-
ματικές, να αναδει-
κνύονται ζητήματα ου-
σίας και να τίθενται οι
βάσεις ανταπόκρισης
σε μία συνεργασία ε-
πιστημών, ειδικοτήτων
(ολιστική αντιμετώπι-

ση, όπως ήταν και ο τίτλος του Συνεδρίου μας), σε μία συμ-
φιλίωση γνώσεων και σε στενή συνεργασία ∆ημοσίου, Ι-
διωτικού αλλά και Εθελοντικού τομέα, σε σύναλμα, για το
καλό της ασφάλειας και τη μείωση της αβεβαιότητας του
ανθρώπου, που η προστασία των ατομικών και κοινωνικών
αγαθών του βρίσκεται πέραν των δυνάμεών του. (Στωικοί -
Μάρκος Αυρήλιος). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κα-
λή προαίρεση και τότε ο δανεισμός της γνώσης μεταξύ των
πεδίων των καθέκαστα εμπλεκομένων γίνεται από ετερο-
πολικός, ομοιοπολικός όπως στις Αμφικτιονίες, για το πραγ-
ματικά καλό και το όφελος όλων. Αυτό αποτελεί και το ευ-
ρύτερο σχέδιό μας, στο οποίο εντάσσεται το Security Project
των ειδικών της ασφάλειας, που οραματιζόμαστε να απο-
κτήσει και διεθνή διάσταση.

Σχόλιο από τον Σπύρο Κυριακάκη 


