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4o Security Project 2016
Το όραμα για την Ασφάλεια στις Πόλεις
…μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη! 

Έπειτα από 2 ημέρες γεμάτες γνώση, ενημέρωση και συνεργατικές δράσεις, 6 πλούσιες 
θεματικές ενότητες με πυλώνα την ανάδειξη προκλήσεων και λύσεων για την ασφάλεια 
και 40 ομιλίες με αναφορές σε ένα ευρύτατο πεδίο κρίσιμων ζητημάτων, που κράτησαν 
αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο Συνέδριο για 
θέματα Ασφάλειας, Security Project. 

Το 4o Συνέδριο Security Project, που διοργανώθηκε στις 18 
& 19 Μαρτίου 2016, από την Smart Press και το περιοδικό 
Security Manager αλλά και με την υποστήριξη του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A), αποτέλεσε για ακόμα μια 
χρονιά την ετήσια κορυφαία συνάντηση των ειδικών, των 
επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και 
επιστημονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα 
της ασφάλειας στη χώρα μας, συγκεντρώνοντας πάνω από 
800 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε ένα νέο χώρο για το 
συγκεκριμένο συνέδριο και συγκεκριμένα στο συνεδριακό 
κέντρου του Divani Caravel Hotel, ήταν σίγουρα ένας από 
τους παράγοντες οργανωτικής αναβάθμισης του Security 
Project, κάτι που αποτέλεσε κοινό τόπο για τους περισσότε-
ρους συμμετέχοντες που είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν 
στη φετινή εκδήλωση.
Το εναρκτήριο βίντεο που προβλήθηκε, πέτυχε να προϊδεάσει 
τους συνέδρους για την κεντρική ιδέα της φετινής διοργάνω-
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Αντιστράτηγος Ιωάννης 
Διαμαντόπουλος
Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, 
Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντό-
πουλος αναφέρθηκε στις σημαντικές 
αλλαγές που έχουν σηματοδοτήσει οι 

μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων και οι πολύπολιτισμι-
κές κοινωνίες στον παγκόσμιο αστικό ιστό και στο περιβάλ-
λον ασφάλειας καθώς επίσης και τις γεωγραφικές ιδιαιτερό-
τητες της χώρας μας. Επίσης, ανέδειξε την χρησιμότητα της 
χαρτογράφησης της εγκληματικότητας στις πόλεις και 
πρόβαλε την ανάγκη συνεργασίας των αρχών επιβολής του 
νόμου με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Μιχάλης Τσινισιζέλης 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α

Στο κρίσιμο ρόλο των σύγχρονων τε-
χνολογιών έδωσε έμφαση στην ομιλία 
του ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Κέντρου 
Μελετών Ασφαλείας, κ. Μιχάλης Τσι-

νισιζέλης. Συγκεκριμένα, επισήμανε τη μεγάλη ζήτηση για 
καινοτόμες λύσεις ασφάλειας που υπάρχει παγκοσμίως και 
μας ενημέρωσε ότι το ΚΕ.ΜΕ.Α συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό 
αυτή τη στιγμή σε 65 συνολικά ερευνητικά προγράμματα 
-ως επί των πλείστων Ευρωπαϊκά- προσφέροντας μια μεγά-
λη δεξαμενή ιδεών και τεχνογνωσίας που η αξιοποίηση της 
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στις προσπάθειες ενίσχυσης 
της ασφάλειας στις πόλεις. 

Δημήτριος Αναγνωστάκης - Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

O κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης προέβαλε εμφατικά το τρίπτυχο του τίτλου του συνεδρίου «Δράσεις - 
Συνεργασίες - Τεχνολογίες» ως βασικό πυλώνα μιας πολιτικής ασφαλούς πόλης που θα προσφέρει ποιό-
τητα ζωής στους κατοίκους της. Επισήμανε επίσης, ότι το περιβάλλον σήμερα είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο 
ως προς τους πιθανούς κινδύνους και ότι χρειάζονται εξειδικευμένα επιχειρησιακά προγράμματα όχι 
μόνο από την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τον ιδιω-

τικό τομέα υπηρεσιών ασφάλειας, ο ρόλος των οποίων είναι καταλυτικός όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Επίσης, ανέδειξε τις 
προσπάθειες εξωστρέφειας της ΕΛ.ΑΣ στα πλαίσια συνεργασιών με δήμους και περιφέρειες για κοινές δράσεις με σκοπό 
την δημιουργία συνθηκών ασφάλειας. Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε επίσης στην επαναφορά του μοντέλου της κοινοτικής 
αστυνόμευσης και ιδιαίτερα του «αστυνομικού της γειτονίας» καθώς επίσης και στην υλοποίηση της ιδέας των πεζών 
ευέλικτων περιπολιών στα πλαίσια πρόληψης παραβατικών δράσεων

σης του Security Project, που είχε στόχο να αναδείξει το 
όραμα για την Ασφάλεια στις Πόλεις, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συνύπαρξη αξιών και εννοιών, ό-
πως η ποιότητα ζωής, η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα, 
η ευημερία, η ελευθερία και η δημοκρατία. Στόχος του 
φετινού Security Project ήταν όλοι όσοι συμμετείχαν στην 
εκδήλωση, να γίνουν κοινωνοί του μηνύματος της προώ-
θησης της θετικής διάστασης της προληπτικής ασφά-
λειας. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, όλοι συμφώνησαν 
ότι απαιτείται η συνεισφορά πολλών παραγόντων όπως: η 
πολιτική ηγεσία και τα δημόσια σώματα ασφάλειας, οι ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, τα στελέχη 
των in-house τμημάτων ασφάλειας των οργανισμών, το επι-
στημονικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της χώρας και φυσικά 
το επιχειρησιακό προσωπικό βάσης αλλά και οι εταιρίες και 
οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, 
υλοποίηση και υποστήριξη τεχνολογικών έργων ηλεκτρονι-
κής ασφάλειας.
Το 4ο Συνέδριο Security Project τίμησαν με την παρουσία 
τους και τον χαιρετισμό που απεύθυναν οι κ.κ. Δημήτριος 
Αναγνωστάκης - Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Ιωάν-
νης Διαμαντόπουλος - Αντιστράτηγος, Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ και 
Μιχάλης Τσινισιζέλης - Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
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Τριαντάφυλλος Καρατράντος
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, ά-
νοιξαν με την ομιλία του Διεθνολόγου Τρι-
αντάφυλλου Καρατράντου που είναι 
Καθηγητής στην Σ.Ε.Α και συνεργάτης του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο ομιλητής παρουσίασε τις άμεσες 
και έμμεσες επιπτώσεις της μετανάστευσης 

στην ασφάλεια τονίζοντας χαρακτηριστικά, ότι η ασφάλεια 
δεν βρίσκεται σε σύγκρουση με την ελευθερία, τουναντίον 
χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία. Επισήμανε 
επίσης ότι η ανθρώπινη ασφάλεια, που έχει στο επίκεντρο τον 
μετανάστη, δεν είναι ασύνδετη από την εθνική που έχει στο 
επίκεντρο το κράτος και τον πολίτη της χώρας υποδοχής. 

Άγγελος Αγραφιώτης
Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε με ενδι-
αφέρον τον Άγγελο Αγραφιώτη (Σύμ-
βουλος Διαχείρισης Κινδύνου - A&K Risk 
Management Consulting) να αναδεικνύ-
ει τις απαιτούμενες αλλαγές στις δομές της 
Δημόσιας Δύναμης Ασφάλειας. Ο ομιλητής, 

τόνισε ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης στην Αστυνομία α-
παιτεί επαγγελματική αντιμετώπιση, συγκεκριμένη μεθοδολο-
γία από ειδικούς και θα πρέπει να βασίζεται στην αναλυτική 
καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας. Γνώμονας πρέπει να 
είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας και η παράλληλη μείω-
ση του λειτουργικού κόστους.

Μάνος Σκουλάς
Οι μετασχηματισμοί του Αστικού χώρου 
και οι νέες απειλές σε επίπεδο ασφάλειας 
και διαχείρισης κρίσεων, ήταν το θέμα που 
ανέπτυξε στην ομιλία του ο Μάνος Σκου-
λάς - Σύμβουλος Ασφαλείας - Εκπαιδευτής 
& Ειδικός σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων. 

Ο ομιλητής, αφού ανέλυσε του παράγοντες κινδύνου και τις 
συνθήκες στις σύγχρονές πόλεις, υποστήριξε ότι απαιτείται 
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θεσμών, ηγετών και πο-
λίτη καθώς επίσης και η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικών 
αντιμετώπισης κρίσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να 
ενταθούν οι προσπάθειες για καλύτερο συντονισμό όλων των 
εμπλεκομένων παραγόντων .

Ευάγγελος Χαϊνάς
Ο ρόλος και η συμβολή της Ιδιωτικής Α-
σφάλειας στην εφαρμογή της αντεγκλη-
ματικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης 
ήταν το θέμα που ανέλυσε ο Εγκληματο-
λόγος-Σύμβουλος Ασφάλειας, Ευάγγελος 
Χαϊνάς. Από τα συμπεράσματα της ομιλίας 

του, ξεχωρίσαμε, ότι οι στρατηγικές των νέων προσεγγίσεων 
εντάσσονται στο πεδίο της περιστασιακής πρόληψης καθώς 
και ότι η έμφαση στην ασφάλεια, στην εξάλειψη του φόβου 
και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 
της πόλης είναι η «επιταγή της εποχής». Ο κος Χαϊνάς έκλεισε 
την ομιλία του με ένα ισχυρό “Ναι” στην ιδιωτική ασφάλεια με 
γνώμονα πάντα τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών.

Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος
Η Βία στον Εργασιακό Χώρο αποτέλεσε το 
θέμα της ομιλίας του Ανδρέα Κωνσταντα-
κόπουλου, Υποστράτηγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α. - Δι-
απραγματευτή & Συνεργάτη ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο 
ομιλητής, με βάση την πολύχρονη εμπειρία 
του σε θέματα ασφάλειας, υποστήριξε ότι 

η βία στο χώρο εργασίας είναι μια ειδική κατηγορία βίαιου 
εγκλήματος, που απαιτεί ευδιάκριτη ανταπόκριση από τους 
υπαλλήλους, τις υπηρεσίες εφαρμογής του Νόμου και την 
κοινωνία. Επίσης, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των απαγωγών 
και επισήμανε τον σπουδαιότατο ρόλο των επαγγελματιών δι-
απραγματευτών κρίσεων στην εκπαίδευση του προσωπικού 
και στην προετοιμασία του ιδιωτικού τομέα.

Νικόλαος Κολαΐτης
Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα -όπως είναι το Α-
σφαλές Περιβάλλον στα Σχολεία- ανέπτυξε 
ο Νικόλαος Κολαΐτης, Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπου-
δών της Κύπρου. Ο ομιλητής, στην ιδιαίτερα 
ελκυστική παρουσίαση του ανέδειξε το κρί-

σιμο ρόλο της εκπαίδευσης των βασικών αρχών ασφάλειας 
(Security & Safety) στα σχολεία, ενώ παράλληλα επισήμανε 
ότι μέσω της εκπαίδευσης ακολουθεί ο βασικός στόχος που 
είναι η εφαρμογή. Δηλαδή, η εφαρμογή μέτρων που έχουν 
ως σκοπό την επαύξηση της κουλτούρας ασφαλείας, αλλά και 
πρακτικά το βαθμό προστασίας των παιδιών και των ατόμων 
που βρίσκονται σε μια τόσο ευαίσθητη εγκατάσταση.

1η ημέρα
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Συμεών Κωνσταντινίδης

Ανοίγοντας τη 2η ενότητα της 1ης ημέρας 
που επικεντρώθηκε σε θέματα τεχνολογίας, 
ο Συμεών Κωνσταντινίδης - Διευθυντής, 
Διεύθυνσης Συστημάτων Ασφαλείας & Υ-
ποδομών της Space Hellas - παρουσίασε 
τις τεχνικές και τις λύσεις που έχει αναπτύξει 

η εταιρία, έτσι ώστε οι “έξυπνες” πόλεις να μπορούν να είναι 
ταυτόχρονα και ασφαλείς πόλεις. Για να μπορέσει να επιτευ-
χθεί αυτός ο σκοπός χρειάζεται να αξιοποιηθούν νέες σύγ-
χρονες τεχνολογίες όπως το Internet of Things που αποτελεί 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τις υπηρεσίες ασφάλειας για την 
αντιμετώπιση του εγκλήματος. 

Κανταρέλης Χρήστος
Ειδικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για ε-
φαρμογές ασφάλειας παρουσίασε στη συνέ-
χεια ο κος Κανταρέλης Χρήστος, Τεχνικός 
σύμβουλος της IPR στην Ελλάδα. ενώ αξίζει 
να αναφέρουμε ότι στο συνέδριο παρευρέ-
θηκε και προλόγισε τον ομιλητή ο Πρόεδρος 

της IPR, Antonio Salomone. Στη διάρκεια της παρουσίασης 
είχαμε την ευκαιρία να δούμε πρωτοποριακές τεχνολογικές 
λύσεις που αξιοποιούνται από σώματα ασφαλείας και ένοπλες 
δυνάμεις όπως: μηχανισμοί παρακολούθησης - παγίδευσης 
οχημάτων που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών, λύσεις 
μεταφοράς εικόνας απομακρυσμένα για την παρακολούθηση 
σημαντικών συμβάντων καθώς και συστήματα άμεσης διαχεί-
ρισης ατυχημάτων μέσω δικτύου μεταφοράς εικόνας. 

Χρήστος Γκέκας
O Διευθύνων Σύμβουλος της IFSAS, Χρή-
στος Γκέκας, ανέπτυξε την παγκόσμια 
τάση των ενοποιημένων λύσεων ηλεκτρο-
νικής ασφάλειας, προβάλλοντας παράλλη-
λα την εξέλιξη των video analytics και ανα-
γνώρισης προσώπων. Επίσης, παρουσίασε 

μια ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή για τον έλεγχο προσώπων 
σε εγκαταστάσεις με μεγάλη προσέλευση εργαζομένων και 
επισκεπτών, με βάση τεχνολογία Video Analytics as Access 
Control. Επίσης σε δημόσιους χώρους κομβικής σημασίας, 
όπως σταθμοί μαζικής μεταφοράς, μπορεί να εφαρμοστεί η 
τεχνολογία Video Analytics as Identity Management για την 
αναγνώριση ύποπτων ή αναζητούμενων προσώπων. 

Τάσος Μουτζούρης
Η πλέον αναπτυσσομένη τεχνολογική τάση 
παγκοσμίως, δηλαδή το Internet of Things 
(IoT) και η προσέγγιση του σε σχέση με το 
safety και το security καθώς επίσης και η 
ενοποίηση τεχνολογιών, αποτέλεσαν τα 
θέματα που παρουσίασε ο Τάσος Μου-

τζούρης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
EPI Systems. Η τάση του IoT μετουσιώνεται σε πράξη μέσα 
από τις λύσεις και υπηρεσίες που αναπτύσσει η EPI Systems 
για εφαρμογές ιατρικής περίθαλψης από απόσταση μέσω 
διασυνδεδεμένων υποδομών. Επίσης, ο ομιλητής παρουσίασε 
έναν έξυπνο ελεγκτή που μπορεί να αναλύσει στοιχεία και να 
αυτοματοποιεί διαδικασίες μέσα στα πλαίσια μιας έξυπνης 
πόλης, όπως για παράδειγμα να αποφασίζει πότε θα ανάβει 
τα δημόσια φώτα. 

Δρ. Γεώργιος Κιουμουρτζής
Οι νέες τεχνολογίες οπτικών και ακουστικών 
αισθητήρων για την καταπολέμηση του 
μικροεγκλήματος στα πλαίσια του Ευρω-
παϊκού Ερευνητικού Έργου P - REACT ήταν 
το θέμα που παρουσίασε ο Δρ. Γεώργιος 
Κιουμουρτζής - Επιστημονικός Συνεργά-

της ΚΕ.ΜΕ.Α. Το έργο P - REACT στην ανάπτυξη του οποίου 
έχουν συμβάλει 7 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς βασίζεται σε 
ένα σύστημα χαμηλού κόστους που συνδυάζει τεχνολογίες 
παρακολούθησης και ανάλυσης video και ήχου καθώς και 
συλλογής στοιχείων για την εξακρίβωση εγκληματικών ε-
νεργειών. Μέσα στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνεται η 
χαρτογράφηση περιοχών εγκλήματος, η ανάλυση στοιχείων 
και οι δυνατότητες συνεργασιών. 

Γιάννης Ζέππος, FBCI
Μια εναλλακτική προσέγγιση στα θέματα α-
σφάλειας με πυλώνα την επιχειρησιακή συ-
νέχεια και τη χρησιμότητα της έννοιας στα 
αστικά κέντρα ανέπτυξε ο Γιάννης Ζέππος 
- Managing Partner, της Resilience Guard 
GmbH. Ο ομιλητής ξεκαθάρισε τον ορισμό 

της επιχειρησιακής συνέχειας ως τη συστηματική αντιμετώ-
πιση των κινδύνων και του αντίκτυπου τους στις κρίσιμες 
λειτουργίες σε περίπτωση συμβάντος, που στοχεύει στην 
ανθεκτικότητα και την ικανότητα αποτελεσματικής αντιμε-
τώπισης, με στόχο τη δραστική μείωση των επιπτώσεων ενός 
περιστατικού, αναμενόμενου ή απρόβλεπτου. Επίσης, επισή-
μανε ως αναγκαία στοιχεία την χαρτογράφηση των αστικών 
κινδύνων και την αξιολόγηση επικινδυνότητας. 
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Σπύρος Κυριακάκης

Σε μια ακόμα ανατρεπτική του ομιλία σε 
συνέδριο μας, ο Συγγραφέας, Εκπαιδευτής 
και πολύτιμος συνεργάτης του Security 
Manager, Σπύρος Κυριακάκης επέλεξε να 
συνεισφέρει στο μήνυμα της φετινής διορ-
γάνωσης, προσεγγίζοντας τους κινδύνους 

που προέρχονται όχι μόνο από τα καθιερωμένα “4 p”, του Risk 
και του Security Management, όπως πιστευόταν μέχρι αυτή 
τη στιγμή αλλά από τα “5 p”, δηλαδή: Premises (Εγκαταστά-
σεις), People (Ανθρώπους), Products (Προϊόντα), Procedure 
(Διαδικασίες) και το νεότερο Polis. 

Νίκος Πιπέρογλου 
Έντονους προβληματισμούς ανέδειξε μέσα 
από την εισήγηση του ο Σύμβουλος Ασφά-
λειας Νίκος Πιπέρογλου, σχετικά με τις 
λάθος απαιτήσεις των πελατών από τους 
Συνοδούς Ασφάλειας αλλά και τον σύγχρο-
νο ρόλο που πρέπει αυτοί οι επαγγελματίες 

να αποκτήσουν. Ο ομιλητής, υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος 
των λάθος απαιτήσεων, είναι ότι ο πελάτης πολλές φορές δεν 
κατανοεί τον λόγο ύπαρξης του Σ.Α στη ζωή του, ενώ απευ-
θυνόμενος στους επαγγελματίες Σ.Α τόνισε πως θα πρέπει να 
εκπαιδεύονται συνεχώς, να έχουν πνεύμα ομαδικότητας και 
κυρίως εχεμύθεια. 

Παύλος Μπινόπουλος 
Ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην α-
τζέντα της ασφάλειας, είναι η διαχείριση 
αθλητικών εκδηλώσεων, θέμα που μας πα-
ρουσίασε ο Παύλος Μπινόπουλος - Διευ-
θυντής Ασφαλείας της Manifest Security, 
μιας εταιρίας που έδωσε εξετάσεις σε έργα 

αυτού του αντικείμενου και τις πέρασε με άριστα. Ένα από 
αυτά τα έργα, δηλαδή την ανάληψη ασφάλειας των αγώνων 
έδρας του μπασκετικού ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, μας παρουσίασε 
ο ομιλητής αναλύοντας τις προκλήσεις και το πως η εταιρία 
κάλυψες τις υψηλές απαιτήσεις που υπήρχαν με επιτυχία. 

Γιώργος Καραμπουτάκης
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της ψυχι-
κής κατάστασης του ενδιαφερόμενου για 
οπλοκατοχή και οπλοφορία ήταν το θέμα 
που παρουσίασε ο ψυχίατρος Γιώργος Κα-
ραμπουτάκης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
ομιλητής, παρουσίασε πολλές προτάσεις 

για την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
σχετικά με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της ψυχικής υ-
γείας του υποψήφιου για οπλοφορία, υποστηρίζοντας την 
ανάγκη αξιολόγησης μόνο από ψυχιάτρους, αλλά και την 
καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων πιστοποίησης.

Νικόλαος Λαλαζήσης
Τα μοντέλα συνεργασίας κρατικών και ιδιω-
τικών φορέων αστυνόμευσης και τη διεθνή 
πρακτική και ελληνική εμπειρία ανέπτυξε ο 
Νικόλαος Λαλαζήσης - Security Specialist 
της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφά-
λειας της ΟΠΑΠ. Ο εισηγητής μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκε σε ορισμένα πεδία εγγύτατης 

συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αστυνόμευσης, 
όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η βοήθεια με το σχεδιασμό 
και την αστυνόμευση ειδικών εκδηλώσεων.

Παρασκευάς Βερώνης
Με το ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα της οργάνωσης & διαχείρισης ασφαλών εκκενώσεων Κτιρίων από φυσικές & 
τεχνικές καταστροφές, που ανέπτυξε ο Παρασκευάς Βερώνης (Security - Safety Consultant, Εκπαιδευτής) 
έκλεισε η 1η ημέρα του Συνεδρίου. Ο ομιλητής τόνισε μεταξύ άλλων ότι για την αποτελεσματική διαχείριση 
έκτακτης κατάστασης πρέπει να υπάρχει ακριβής γνώση χωρίς υπερβολές και να έχει υπάρξει προπαίδευση 
και εξάσκηση στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε σε σχετικό άρθρο 
του ομιλητή που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος. 

Γιώργος Κουτίνας
Την έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλά-
δο παροχής υπηρεσιών Security και τον 
ρόλο της ασφαλιστικής κάλυψης ανέλυσε 
ο Γιώργος Κουτίνας - Εμπειρογνώμων Α-
σφαλίσεων. Στα πλαίσια της εισήγησης του, 
τόνισε ότι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια 
σωστή ασφάλιση είναι η αρτιότητα & πλη-

ρότητα ασφαλιστηρίων, η ανάλυση κινδύνων & ευθυνών, η 
αξιοπιστία ασφαλιστικής εταιρείας και η αξιοπιστία διαμεσο-
λαβούντα ασφαλιστή.
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2η ημέρα

Κωνσταντίνος Πάγκαλης 
Η 2η ημέρα του Συνεδρίου άνοιξε με το χαι-
ρετισμό του Πρόεδρου του Σ.Ε.Ε.Α (Σύνδε-
σμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας) 
κυρίου Κωνσταντίνου Πάγκαλη, που 
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει του συνέ-
δρους για τις δραστηριότητες του φορέα 

εκπροσώπησης του κλάδου και τη διαχρονική παρουσία και 
παρεμβάσεις του σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου, κάλεσε τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που 
βρίσκονταν στο συνέδριο να συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα 
από τις Γενικές Συνελεύσεις στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
του Συνδέσμου με σκοπό την ενδυνάμωση και την προάσπι-
ση των συμφερόντων των επιχειρήσεων ασφάλειας.

Παναγιώτης Αγγελής & Maciej Polak
Ο Παναγιώτης Αγγελής, υπεύθυνος 
του Κεντρικού Σταθμού, Grande του 
ομίλου Automatic Alarm Systems, ε-
πισήμανε στην ομιλία του, τον κομβικό 
ρόλο των κεντρικών σταθμών όπως η 
Grande, στην αντιμετώπιση των κινδύ-

νων στο αστικό περιβάλλον, αποτελώντας όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε τον μαέστρο συντονισμού της ορχήστρας της 
ασφάλειας. Στη συνέχεια Maciej Polak εκπροσωπώντας τον 
όμιλο της Tyco, ως καλεσμένος της Automatic Alarm Systems, 
παρουσίασε τη προσέγγιση της DSC στο τομέα της οπτικής 
επαλήθευσης συμβάντων επισημαίνοντας την χρησιμότητα 
αυτής της λειτουργίας για την μείωση κόστους. 

Γιάννης Ρέλλος
O οικιακός αυτοματισμός και η ενεργει-
ακή διαχείριση μέσα από τα συστήματα 
ασφαλείας ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο 
Γιάννης Ρέλλος - Διευθυντής Πωλήσεων 
Χονδρικής της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ. Η υλο-
ποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογικής 

καινοτομίας μπορεί να προσδώσει στους χρήστες σημαντικά 
πλεονεκτήματα επισήμανε ο ομιλητής και υποστήριξε πως η 
αγορά είναι έτοιμη να δεχτεί τις προκλήσεις για εξυπνότερα 
και αποδοτικότερα συστήματα και υπηρεσίες, όπως είναι για 
παράδειγμα το Energy Box που διαθέτει η εταιρία και διακρί-
νεται για το χαμηλό κόστος, την ευκολία εγκατάστασης και τη 
φιλικότητα χρήσης. 

Κώστας Κωστόπουλος
Τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που υπο-
στηρίζει το πρωτοποριακό σύστημα Space 
Hellas Guardian, παρουσίασε ο Κώστας 
Κωστόπουλος, Υπεύθυνος Προϊόντων Συ-
στημάτων Ασφαλείας της SPACE HELLAS. 
Το σύστημα προσφέρει ενιαία εποπτεία 

συστημάτων ασφάλειας και διασυνδέεται και ανταλλάσσει 
δεδομένα με τα συστήματα ασφάλειας κάθε επιχείρησης. 
Απευθύνεται σε μια πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών, 
που διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ασφάλειας και αναζη-
τούν λύσεις ενοποιημένη επιτήρησης. H πλατφόρμα Ασφάλει-
ας GuardianTM έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι δυνατή 
η προσαρμογή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις & λειτουργικές 
ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Κώστας Παπαγεωργίου
Τις σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κε-
ντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας 
ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Europa Central Station, Κώστας Πα-
παγεωργίου. Στην αρχή της παρουσίασης 
του παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον μια 

ιστορική αναδρομή στις τεχνολογίες των υποδομών κεντρι-
κού σταθμού, ενώ στη συνέχεια, ο ομιλητής αναφέρθηκε 
στη χρησιμότητα των web εφαρμογών για χρήστες αλλά και 
τεχνικούς εγκαταστάτες. Επίσης, ο κος Παπαγεωργίου ανέ-
λυσε τις τεχνολογίες οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμών, τη 
διασύνδεση με συστήματα ελέγχου πρόσβασης αλλά και τον 
έλεγχο και παρακολούθηση οχημάτων και φυλάκων.

Ηλίας Λαουλάκος
O υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρίας Solo 
Systems, Ηλίας Λαουλάκος είχε την ευ-
καιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες των 
υβριδικών συστημάτων ασφάλειας του Ι-
ταλικού οίκου AMC, που αντιπροσωπεύει 
στην Ελλάδα η εταιρία του. Στα πλαίσια της 

παρουσίασης του, ο κος Λαουλάκος αναφέρθηκε στον πίνακα 
διαχείρισης της AMC, το πληκτρολόγιο του οποίου είναι και 
ασύρματος δέκτης, ενώ έχει δυνατότητα προγραμματισμού 
στα Ελληνικά. Επίσης, παρουσίασε τις λειτουργίες έλεγχου του 
χρήση μέσω app για smartphones και tablet που ενισχύουν 
την ευελιξία χρήσης.
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Λεωνίδας Μπόμπας
Σε έναν ιδιαίτερα ανερχόμενο και εναλ-
λακτικό τομέα συστημάτων ασφάλειας 
επικεντρώθηκε η παρουσίαση του Λε-
ωνίδα Μπόμπα - Υπεύθυνος πωλήσε-
ων της In2solution. Συγκεκριμένα, ο 
ομιλητής αναφέρθηκε στα μηχανήματα 
παραγωγής ομίχλης και ιδιαίτερα στα συ-
στήματα που κατασκευάζει η εταιρία UR 

Fog. Τα μηχανήματα παραγωγής ομίχλης που η In2solution 
προτείνει είναι ταχύτατα, επιτυγχάνοντας έως και 50m3/sec. 
Μέσα δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα παράγει μη τοξική ο-
μίχλη και μετατρέπει το χώρο σε ένα πυκνό σύννεφο που η 
ορατότητα είναι μηδαμινή έτσι ώστε να εξουδετερώνεται ο 
επίδοξος εισβολέας και να τρέπεται σε φυγή.

Θεόδωρος Παπαχρήστος
Πως μπορεί να επιτευχθεί η έξυπνη απο-
μακρυσμένη φύλαξη με βάση τις λύσεις 
της εταιρίας Xtralis μας ανέλυσε κατά την 
ομιλία του ο Θεόδωρος Παπαχρήστος, 
Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος της εται-
ρείας NETIZEN. Τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από μια τέτοια υλοποίηση, 

είναι όπως ανέφερε ο ομιλητής: η αποτελεσματικότερη φύ-
λαξη, η οικονομία πόρων, τα χαμηλά λειτουργία κόστη κα-
θώς και περισσότερα εργαλεία πρόληψης για την ανίχνευση 
εισβολών με οπτική επιβεβαίωση συμβάντων.

Άλκης Ζαμπετάκης
O Άλκης Ζαμπετάκης, IP Surveillance 
Presales Specialist της CPI, ανέδειξε τα 
πλεονεκτήματα της IP τεχνολογίας στο 
τομέα των συστημάτων βίντεο - επιτή-
ρησης με βάση την ευελιξία που προσφέ-
ρουν, επικεντρώνοντας την παρουσίαση 
του σε λύσεις από την AXIS. Με βάση τον 

τίτλο της παρουσίασης του “open & flexible” ο ομιλητής τόνι-
σε τα σημαντικά πλεονεκτήματα των λύσεων επιτήρησης IP 
της Axis, όπως ο περιορισμός του αναγκαίου Bandwidth σε 
τοπικό Lan, η δυνατότητα τοπικής καταγραφής γεγονότων σε 
υψηλή ανάλυση και η μετάδοση χρησιμότερης πληροφορίας 
άρα και μικρότερου όγκου δεδομένων.

Άγγελος Γαλλής, Θοδωρής Ντίλος, 
Βασίλης Δέδες

Λύσεις και εφαρμογές 
που μετουσιώνουν σε 
πράξη την ενοποίηση 
συστημάτων ασφάλει-
ας με πυρήνα το σύ-
στημα exaqVision και 
σε συνεργασία με τα 
συστήματα συναγερ-

μού της εταιρίας DSC, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης 
της kantech και τις λύσεις βίντεο επιτήρησης Dahua και ό-
χι μόνο, παρουσίασαν τα στελέχη της Novatron Security 
Distribution: Άγγελος Γαλλής, Θοδωρής Ντίλος και Βα-
σίλης Δέδες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ομιλητές, η 
ενοποίηση κάνει τους χρήστες και τους τεχνικούς εγκαταστά-
τες να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς προσφέροντας εύ-
κολή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις υποδομές ασφάλειας. 

Γιώργος Μπάμπαλης
Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπάμπαλης, Γενι-
κός Διευθυντής της AA Alarm, παρουσίασε 
την οπτική της Mobotix σε σχέση με την 
Proactive προσέγγιση για την ασφάλεια. Ο 
ομιλητής έδειξε στη πράξη μέσα από συ-
γκεκριμένα παραδείγματα πολλά από τα 
δυναμικά χαρακτηριστικά των λύσεων της 

Mobotix που προσφέρουν μεταξύ άλλων: εξαιρετική ποιότη-
τα εικόνας, κάλυψη χωρίς τυφλά σημεία, ευελιξία και μειωμένο 
χρόνο και κόστος εγκατάστασης. Επίσης επισήμανε την πολύ 
ανθεκτική σχεδίαση των λύσεων της εταιρείας.

Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Η μετάδοση σημάτων πληροφορίας και ει-
κόνας μέσω οπτικών ινών ήταν το βασικό 
θέμα της παρουσίασης του Γιώργου Χα-
τζηγεωργίου, Senior Project Manager της 
CUBITECH. Στα πλαίσια της παρουσίασης 
του ο ομιλητής ανέδειξε πρακτικά μέσα 
από παραδείγματα, τις δυνατότητες που 

προσφέρει η αξιοποίηση οπτικών ινών σε συγκεκριμένα έργα 
μετάδοσης σημάτων πληροφορίας και εικόνων, αναλύοντας 
τις διάφορες τοπολογίες που υπάρχουν για τη σχεδίαση μιας 
τέτοιας πλατφόρμας. 
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Marius Plytnikas & Παύλος Λόπεζ

Οι επόμενοι 2 ομιλητές, ο Παύλος Λό-
πεζ (Technical Director της C4eye) και 
ο Marius Plytnikas (Regional Sales 
Manager της Canon CEE GmbH) είχαν 
την ευκαιρία να ενημερώσουν για πρώτη 
φορά το ελληνικό κοινό για τα χαρακτη-

ριστικά και τις δυνατότητες των IP καμερών της Canon, τις 
οποίες διανέμει στην Ελλάδα η C4eye. Κατά την παρουσίαση 
τους έδωσαν έμφαση στην υψηλή απόδοση, την ποιότητα 
εικόνας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος 
και τις έξυπνες λειτουργίες ανάλυσης περιεχομένου, που υ-
ποστηρίζουν οι κάμερες της Canon. 

Ευστράτιος Ματακούλιας
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν 
όλοι οι επαγγελματίες υλοποίησης έργων 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, τον Τμηματάρχη 
8ου Τμήματος Μεθοδικοτήτων -Φωτογρα-
φικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογι-
κών Ερευνών, Αστυνομικό Υποδιευθυντή 

Ευστράτιο Ματακούλια , να αναλύει τις βέλτιστες τεχνικές 
απαιτήσεις επιτήρησης για την αξιοποίηση βίντεο από αστυ-
νομικές και δικαστικές αρχές. Όπως επισήμανε χαρακτηριστι-
κά το βίντεο είναι ένας πολύ σημαντικός “βουβός” μάρτυρας, 
αρκεί να γνωρίζουμε τη γλώσσα επικοινωνίας, ενώ παράλ-
ληλα επισήμανε το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία της 
Δ.Ε.Α με τον ιδιωτικό τομέα. 

Χαράλαμπος Σιάμος
Το συνέδριο έκλεισε με την ομιλία του Πρό-
εδρου του Σ.Α.Ε.Κ (Συνδέσμου Αναγνωρι-
σμένων Επαγγελματικών Κλειθροποιών), 
Χαράλαμπου Σιάμου που προσέγγισε τη 
σχέση ηλεκτρονικής και μηχανικής ασφά-
λειας, υποστηρίζοντας ότι οι δυο κλάδοι 

έχουν διαφορετικό είδος προστασίας αλλά κοινό σκοπό και 
στόχο. Παρότι είναι διαφορετικοί τομείς, αναμφισβήτητα 
συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ένα σύστημα ασφάλειας σε 
συνδυασμό με υψηλής ασφάλειας κλειδαριές - λουκέτα και 
πόρτες ασφαλείας, είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτύχουμε 
το μέγιστο βαθμό ασφάλειας τόνισε χαρακτηριστικά. 

Γιώργος Σκούρας
Οι έξυπνες λειτουργίες και οι αυτοματισμοί 
στα σύγχρονα λογισμικά Video Management 
ήταν το θέμα που εστίασε στην παρουσία-
ση του ο Business Development Manager 
της Novo Technologies, Γιώργος Σκού-
ρας. Ο κ. Σκούρας υποστήριξε ότι τα λογι-

σμικά αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε πλατφόρμες ανοιχτές, 
ώστε να έχουν συμβατότητα με τις περισσότερες κάμερες 
της αγοράς, να μπορούν να συνεργάζονται όχι μόνο με IP 
κάμερες και τόνισε επιπλέον πως εξίσου σημαντική είναι η 
εμπειρία των χειριστών αλλά και η δυνατότητα της ομάδας 
εγκατάστασης να μπορεί συνεργαστεί με το διαχειριστή ή τον 
υπεύθυνο ασφάλειας της εγκατάστασης.

Βαγγέλης Ξανθάκης
Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε, μια πρώτη και πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία με τις εφαρμογές 
ασφάλειας που προσφέρουν τα Drones με ενσωματωμένες κάμερες επιτήρησης. Τις πρωτοποριακές αυτές 
λύσεις σύστησε στους συνέδρους ο Βαγγέλης Ξανθάκης, εκπροσωπώντας την εταιρία Xlab, ο οποίος μέσα 
από βίντεο και συγκεκριμένα παραδείγματα ανέδειξε τις δυνατότητες των drones και τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν σε εφαρμογές παρακολούθησης προσώπων ή οχημάτων, περιπολιών, επιβεβαίωσης συμβάντων 
και επιτήρησης εγκαταστάσεων.

 
Πολλές από τις παρουσιάσεις του συνεδρίου μπορείτε να τις δείτε στο  
αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.securityproject.gr ή  
να δείτε βίντεο ομιλιών στο κανάλι του συνεδρίου Security Project στο YouTube. 
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Οι Χορηγοί του Security Project 2016
Πολύτιμη για ακόμα μια φορά ήταν η στήριξη των εταιρειών - χορηγών του Συνεδρίου, 
που είχαν την ευκαιρία στα περίπτερα τους, να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τις 
δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τις λύσεις που διαθέτουν.

Space Hellas 2G

ΑΑ Alarm Automatic Alarm Systems & Grande

BOOS C4ye
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Netizen SecurityNovatron & IFSAS

Manifest SecurityEuropa Central Station

EuroguardEPI

CubitechCPI
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Novo Technologies

Paradox Hellas

Solo Systems

Odesus

Ζαριφόπουλος

Leon Hellas
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