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Του Βλάση Αμανατίδη

1 Συνέδριο
Security Project Cyprus
ο

H κορυφαία συνάντηση των ειδικών της ασφάλειας στην Κύπρο

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
30 Νοεμβρίου στη Λευκωσία το 1ο Συνέδριο για θέματα
ασφάλειας Security Project Cyprus, αποτελώντας σημείο
αναφοράς και συνάντησης των επαγγελματιών του χώρου
στην Κύπρο, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Αν τα συστατικά επιτυχίας ενός συνέδριου βασίζονται στο τρίπτυχο: αξιόλογο
περιεχόμενο, άρτια οργάνωση και
πολύ ικανοποιητική προσέλευση με
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, τότε δικαίως και κατά κοινή ομολογία το 1o Συνέδριο για θέματα Ασφάλειας Security
Project Cyprus που πραγματοποιήθηκε στο Hilton Cyprus στις 30 Νοεμβρίου,
κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο.
Οι διοργανώτριες εταιρίες, Smart Press
& Smart Com, έχοντας μακρόχρονη
εμπειρία στην οργάνωση συνεδριών,
αλλά και τεχνογνωσία στο τομέα της α-
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σφάλειας που προκύπτει από τα 10 χρόνια παρουσίας του περιοδικό Security
Manager και τα 4 χρόνια διοργάνωσης
του Συνεδρίου Security Project στην
Ελλάδα, κατάφεραν από την πρώτη διοργάνωση να βάλουν τις βάσεις για ένα
συνέδριο που θα αποτελέσει θεσμό και
θα συνιστά την ετήσια κορυφαία συνάντηση των ειδικών και των επαγγελματιών της ασφάλειας για την Κύπρο.
Σε αυτό φυσικά, συνετέλεσε σε πολύ
μεγάλο βαθμό η αποδοχή που γνώρισε
το 1ο συνέδριο τόσο από τις δημόσιες
αρχές που συμμετείχαν ουσιαστικά στο

Security Project Cyprus, όσο και από την
Κυπριακή αγορά ιδιωτικής ασφάλειας,
σε επίπεδο χορηγών - εταιρειών αλλά
και επαγγελματιών επισκεπτών.
Το συνέδριο παρακολούθησαν ως επισκέπτες, στελέχη της Αστυνομίας της
Κύπρου αλλά και Security Managers
Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, Υπεύθυνοι για την Ασφάλεια
δηλαδή, επιχειρήσεων όπως τράπεζες,
βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες, τουριστικές υποδομές κ.ά. Επίσης, παρευρέθηκαν πολλοί επαγγελματίες από τον
ιδιωτικό τομέα επανδρωμένων υπηρεσιών ασφάλειας, αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην
μελέτη και υλοποίηση τεχνολογικών
έργων και στην εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων.
Oι πάνω από 300 σύνεδροι που παρευρέθηκαν συνολικά στο Security Project

Cyprus, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από 28 συνολικά εισηγητές, και
συγκεκριμένα επιστήμονες, ερευνητές,
καθηγητές και ειδικοί επαγγελματίες του
χώρου της ασφάλειας, που ανέπτυξαν
μια πλούσια θεματολογία. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό τον
τίτλο “Security Strategy: Proactive
vs Reactive” οι ομιλητές ανέδειξαν τις
προκλήσεις της εποχής σχετικά με τα
θέματα ασφάλειας σε τοπικό, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο,
δίνοντας έμφαση στην έννοια της πρόληψης και της συνεργασίας που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν
με επιτυχία αυτές οι προκλήσεις και να
ενισχυθούν οι δράσεις καταπολέμησης κάθε μορφής εγκλήματος.
Τα θέματα που κυριάρχησαν στην ατζέντα του συνεδρίου ήταν η Διαχείριση
Κρίσεων, ο σημαντικός ρόλος των
Security Manager, οι προκλήσεις της
εποχής σχετικά με την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών όπως τα αεροδρόμια,
αλλά και η προστασία προσώπων,
εγκαταστάσεων και πληροφοριών.
Ιδιαίτερα καταλυτική για την επιτυχία
του 1ου Security Project Cyprus ήταν φυσικά όπως προαναφέραμε η συμβολή
του Ιδιωτικού τομέα των υπηρεσιών
και συστημάτων ασφάλειας από την
Κύπρο αλλά και την Ελλάδα, όπου ως χορηγοί του Συνεδρίου είχαν την ευκαιρία
να συναντήσουν πρόσωπο με πρόσωπο
τους επισκέπτες στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο και να τους ενημερώσουν για τις δραστηριότητες τους.
Παράλληλα, στελέχη των εταιρειών αυτών, αλλά και εκπρόσωποι κατασκευαστών οίκων συστημάτων ασφάλειας
από το εξωτερικό, παρουσίασαν στην
αίθουσα του συνεδρίου σύγχρονες
τεχνολογικές τάσεις, συστήματα
και ενοποιημένες λύσεις που αξιοποιούνται σήμερα στα έργα ασφάλειας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλους
τους ομιλητές που συμμετείχαν στο 1ο
Security Project Cyprus, διαβάζοντας
κάποια πολύ βασικά σημεία από τις παρουσιάσεις τους:

της προστασίας των πολιτών και των
υποδομών, από φαινόμενα μικρής και
μεσαίας εγκληματικότητας. Επίσης, αναφέρθηκε στις δράσεις που αναπτύσσει το Υπουργείο όπως ο θεσμός του
Παρατηρητή της Γειτονίας, αλλά και νέο
σώμα για τη προστασία των θαλασσίων
συνόρων και της ΑΟΖ.

Αναστασία
Καρατζιά
Στην έναρξη του
συνεδρίου εκπρόσωπος του Υπουργείο Δικαιοσύνης
& Δημόσιας Τάξης
της Κύπρου και συγκεκριμένα η Λειτουργός, Αναστασία Καρατζιά, απεύθυνε μήνυμα του Υπουργού Ιωνά
Νικολάου, επισημαίνοντας την ανάγκη
ενίσχυσης των διακρατικών συνεργασιών για την προληπτική αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, με έμφαση στην ανταλλαγή
πληροφοριών και στην ενίσχυση των
ελέγχων στα σημεία εσόδου. Επίσης,
επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
υπηρεσιών ασφάλειας που μπορεί να
φέρει αποτελέσματα στην ενίσχυση

Ξένια Φιλαρέτου
Στη συνέχεια η Υπαστυνόμος Ξένια
Φιλαρέτου - επικεφαλής του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών
Υπηρεσιών Ασφάλειας (Γ.Χ.Θ.Ι.Υ.Α.)
του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου
- τόνισε ότι η Κυπριακή Αστυνομία αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα τον
ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών ασφάλειας,
που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
στις προσπάθειες αντιμετώπισης της
εγκληματικότητας. Επίσης, η κυρία Φιλαρέτου ενημέρωσε του συνέδρους για
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
ιδιωτικών εταιρίας ασφάλειας, το πώς
αυτό δημιουργήθηκε ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, αλλά και το πώς εφαρμόζεται

αναβαθμίζοντας το επίπεδο προστασίας
των κτιριακών εγκαταστάσεων.
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στην πράξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην μείωση των τελών για την έκδοση
άδειας λειτουργίας κάτι που ήταν πάγιο
αίτημα του κλάδου.
Μάνος Σκουλάς
Τις ομιλίες της πρώτης ενότητας του
συνεδρίου, άνοιξε
ο Μάνος Σκουλάς
- Σύμβουλος Ασφαλείας, Εκπαιδευτής
και Ειδικός σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων - που ανέπτυξε το θέμα: «Διεθνές
Περιβάλλον Ασφάλειας και Διαχείριση Κρίσεων: Αναδυόμενοι Κίνδυνοι και τα νέα Μοντέλα Διεθνούς
Συνεργασίας». Κατά την εισήγηση του
ο ομιλητής, τόνισε ότι η μεταμόρφωση
των σύγχρονων απειλών διαμορφώνει
ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας και απαιτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των
απειλών. Η μεταμόρφωση συντελείται
εντός του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος και σηματοδοτεί την αλλαγή
στη διαχείριση κρίσεων με έμφαση από
το μοντέλο ασφάλειας, με κυρίαρχη την
σύγκρουση σε επίπεδο αντιμετώπισης
της κρίσης, στο μοντέλο ασφάλειας με
κυρίαρχη την πρόβλεψη, την ανθεκτικότητα και με την εμπλοκή όλων των
κυρίαρχων παικτών στην διαμόρφωση
του πεδίου ασφάλειας και στην αντιμετώπιση των απειλών (Agencification).
Αναφέρθηκε επίσης, στις προκλήσεις
του διεθνούς μοντέλου διαχείρισης κρίσεων όπως τη δημιουργία κοινής συναντίληψης μεταξύ εθνικών και διεθνών
δικτύων αντιμετώπισης κρίσεων και την
αξιοποίηση πόρων και την ικανότητα
εμπλοκής όλων των παραγόντων.
Μάριος Κυριακίδης
Στο ιδιαίτερο κρίσιμο θέμα των απειλών τρομοκρατίας στην πολιτική
αεροπορία και τους προβληματισμούς
που ανακύπτουν τα τελευταία χρόνια

.

68 security manager

από τα περιστατικά που λαμβάνουν
χώρα, αναφέρθηκε
ο Μάριος Κυριακίδης - Διευθυντής
Ασφάλειας της “Fly
Orion Air ways. Ο
ομιλητής επισήμανε τους προβληματισμούς σε σχέση με το γεγονός ότι η
Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στις εμπόλεμες ζώνες, ότι υπάρχει εταιρική
σχέση Κύπρου και Ισραήλ και ότι στην
Κύπρο φιλοξενείται σημαντικός αριθμός
προσφύγων και μεταναστών από αραβικές κοινότητες. Σχετικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των απειλών της
τρομοκρατίας στη πολιτική αεροπορία,
τόνισε ότι απαιτείται εφαρμογή των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας,
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας για την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας, ενδυνάμωση των
υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών
και καταπολέμησης της τρομοκρατίας
(Πρόληψη), εκτίμηση επικινδυνότητας
σε εθνικό αλλά και σε επίπεδο οργανισμών (Αεροδρόμια, Αερογραμμές,
Φορείς εξυπηρέτησης εδάφους) και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Σπύρος
Κυριακάκης
H Αναγκαιότητα
και ο σύγχρονος
ρόλος του Security
Manager στη νέα
εποχή ήταν το θέμα που επέλεξε να
παρουσιάσει στο συνέδριο ο συνεργάτης του περιοδικού μας και γνωστός
εκπαιδευτής και συγγραφέας Σπύρος
Κυριακάκης. Ο Πρωτοπόρος Δάσκαλος του Security Management, τόνισε
ιδιαίτερα ότι σε ένα περιβάλλον όπου
το έγκλημα τείνει προς το συνθετότερο

και αναδύεται σε τακτική της έντασης
σε χαμηλές-μέτριες συγκρούσεις, ο ρόλος του security manager είναι ιδιαίτερα
κρίσιμος μιας και δεν πρέπει να είναι μόνο επαρκής αλλά και αποτελεσματικός.
Πρέπει να γνωρίζει τη σημαντικότητα
του ρόλου του και το ότι η επιστήμη
του «είναι ανώτερη πάσης άλλης επιστήμης…» (ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ή περί ΔΙΚΑΙΟΥ /Β,Γ,Δ, ΒΙΒΛΙΑ). Επίσης
επισήμανε, ότι ο σύγχρονος Security
Manager, θα πρέπει να εκπαιδεύει το
προσωπικό του με βάση θεμελιώδεις
αρχές όπως Ακεραιότητα, Αμεροληψία,
Αριστεία, Ευσπλαχνία και Παρρησία. Θα
πρέπει να καθοδηγεί και να υποκινεί το
προσωπικό του, λέγοντας τι θα κάνουνε
και με ποιο τρόπο. Ο κ. Κυριακάκης πρότεινε την ενίσχυση απασχόλησης του
προσωπικού εξατομικευμένης ασφάλειας (Security) σε αερολιμένες και λιμένες
και αφού μετεκπαιδευτεί κατάλληλα, να
συνδράμει τις κρατικές αρχές κατά το
μέρος, που του αναλογεί.
Χριστόφορος
Χαγκούδης
O Υπασ τυνόμος
Χριστόφορος Χαγκούδης - Υπεύθυνος Γραφείου
Πρόληψης Εγκλήματος, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος,
του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρο
- ανέλυσε στη συνέχεια τα “Μέτρα
Πρόληψης και Φυσικής Ασφάλειας
Κτιρίων” τονίζοντας ότι οι πιθανότητες θυματοποίησης αυξάνονται όταν το
επίπεδο ασφάλειας είναι χαμηλό και ότι
οι εγκληματίες αναζητούν και βρίσκουν
τους εύκολους στόχους. Επίσης, έδωσε
έμφαση στην εκπόνηση μελετών ασφάλειας προκειμένου να συσχετιστούν οι
αδυναμίες/τρωτότητα ενός χώρου με
μια δεδομένη απειλή και για να εισηγηθεί την εφαρμογή συγκεκριμένων μέ-
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τρων ασφάλειας για απάλειψη των αδυναμιών, μείωση του κινδύνου και περιορισμό των συνεπειών μιας εγκληματικής
ενέργειας. Ο Υπαστυνόμος ανέδειξε ακόμα τη σημασία που έχει η συνεργασία
του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος
με τις Ιδιωτικές εταιρίας Ασφάλεια και
την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης, συναντίλιψης και αλληλοσεβασμού, για ανταλλαγή πληροφοριών,
πρακτικών ακόμα και κοινών δράσεων.
Μίλησε ακόμα για ενεργή εμπλοκή των
Ι.Ε.Π.Α στη λειτουργία και επέκταση του
θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς
και από κοινού ετοιμασία νέων προγραμμάτων πρόληψης του εγκλήματος
και ασφάλειας και προώθηση τους.
Νίκος Κερίμης
Στη συνέχεια ο κ.
Νίκος Κερίμης - τ.
Διευθυντής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών
Αστυνομίας Κύπρου και νυν Λέκτορας Global College, μοιράστηκε
με όλους μας την πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία του γύρω από το θέμα της
διασφάλισης τεκμηρίων διαφόρων
επεισοδίων έκτακτης ανάγκης. Από
τα συμπεράσματα της παρουσίασης
του, ξεχωρίσαμε ότι ο τόπος διάπραξης
ενός εγκλήματος είναι αυτός που θα μας
δώσει τις περισσότερες πληροφορίες
ως προς το υπό ποιες περιστάσεις διαπράχθηκε ένα έγκλημα. Τόνισε επίσης
ότι είναι ζωτικής σημασίας, ο πρώτος
Αστυνομικός ή άλλος άνθρωπος που θα
έρθει σε επαφή με μια σκηνή εκγλήματος να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε
να μην αλλοιωθεί, μετακινηθεί, καταστραφεί, χαθεί ή επηρεαστεί οτιδήποτε
στη σκηνή, ενώ οι ενέργειες του πρωτοαφιχθέντος αστυνομικού στη σκηνή
του εγκλήματος ή θα συμβάλουν στην
επιτυχία της έρευνας ή θα επηρεάσουν
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αρνητικά ολόκληρη την έρευνα και την
αποτελεσματική διεκπεραίωση της υπόθεσης.
Στυλιάνα Πηλείδη
Κόνιζου
Μια σίγουρα ξεχωριστή παρουσίαση
ήταν αυτή που παρακολουθήσαμε
από την κυρία Στυλιάνα Πηλείδη Κόνιζου - Καθηγήτρια
Ψυχολογίας στο τομέα Ασφάλειας του
Κολλεγίου Global. Η ομιλήτρια ανέδειξε την αξία της γνώσης της ψυχολογίας στο τομέα της ασφάλειας υποστηρίζοντας ότι δεν βοηθά μόνο στην
πρόληψη βίαιων συμπεριφορών αλλά
και στην αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων
εκτός ελέγχου. Επίσης, ανέφερε ότι ένα
από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της Ψυχολογίας, είναι η Διαχείριση του θυμού
και πολλές φορές ξεχνάμε πως και τα
ίδια τα άτομα που καλούνται να εργαστούν για την προστασία προσώπων,
είναι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει πως θυμώνουν, εξοργίζονται και ίσως βρεθούν
εκτός εαυτού, γεγονός το οποίο μπορεί
να στοιχίσει την ίδια τους τη θέση εργασίας. Το κλειδί είναι η διαχείριση θυμού
και ότι ο κλάδος της Ψυχολογίας είναι σε
θέση να δώσει λύσεις και τρόπους διαχείρισης του θυμού του ίδιου μας του
εαυτού αλλά και οποιουδήποτε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Σταύρος Ιωακείμ
H Νέα Εποχή στις
Χρηματαποστολές
ήταν το θέμα που
άνοιξε τη δεύτερη
ενότητα του συνεδρίου και ανέπτυξε
ο κ. Σταύρος Ιωακείμ - MSc Security & Risk Management
και εξωτερικός Σύμβουλος της SPS

Security. Ο ομιλητής παρουσίασε τις
σημερινές προκλήσεις που ανακύπτουν
από τις διαδικασίες στο τομέα των χρηματαποστολών σήμερα και ειδικότερα
στη διαδικασία της καταμέτρησης και
συμφωνίας ταμείου, που αρκετές φορές
κοστίζουν σε χρόνο και λάθη. Στη συνέχεια παρουσίασε μια νέα πρόταση που
διαμορφώνει μια νέα εποχή και αφορά
τη διάθεση σύγχρονων λύσεων και υπηρεσιών απομακρυσμένης κατάθεσης
μετρητών σε πελάτες, με εκτεταμένο δίκτυο λιανικής πώλησης, επιτυγχάνοντας
αύξηση της παραγωγικότητας, ασφαλιστική κάλυψη και μείωση των χρηματαποστολών.
Νίκος
Πιπέρογλου
Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν όλοι οι σύνεδροι
τ ην παρ ο υ σ ί α σ η
του Νίκου Πιπέρογλου, που ως ειδικό,
ανέδειξε το θέμα των θωρακισμένων
οχημάτων VIP και συνοδείας. Ο ομιλητής προσδιόρισε με ακρίβεια τι εννοούμε όταν λέμε θωρακισμένο όχημα
και ποια είναι τα επίπεδα θωράκισης
που υπάρχουν, επισημαίνοντας ότι το
70 % των θωρακισμένων οχημάτων
στην Ευρώπη που κατασκευάζονται
είναι τύπου SUV και λιμουζίνες. Τόνισε
ακόμα, ότι κάθε εταιρεία παραγωγής
θωρακισμένων οχημάτων είναι υποχρεωμένη ανάλογα τη χώρα να ακολουθεί
συγκεκριμένα certificate αλλά και ISO,
ενώ πριν την έναρξη παραγωγής, όλα
τα θωρακισμένα οχήματα υπόκεινται
σε βαλλιστικές δοκιμές σύμφωνα με τα
πρότυπα BRV 2009, που εφαρμόζεται
από κρατικούς φορείς. Επίσης, ο κ. Πιπέρογλου επισήμανε ότι το συνοδευτικό
όχημα θα πρέπει απαραίτητα να είναι
της ίδιας θωράκισης και συνήθως τύπου
SUV με μεταλλικές μπάρες, για μετατόπι-
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ση-εμβολή εμπρόσθιου οχήματος, ενώ
ο VIP εάν χρειαστεί θα μεταφερθεί λόγω
ακινητοποίησης του δικού του οχήματος στο συνοδευτικό.Το ίδιο ισχύει και
σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος και
τόνισε χαρακτηριστικά ότι πουθενά δεν
υπάρχει σχολείο με εκπαίδευση VIP και
να έχουν μηχανή για συνοδεία.
Άγγελος
Πολυβίου
Η ασφάλεια και
προστασία υψηλά
ιστάμενων προσώπων σε διπλωματικό σώμα ήταν
το θέμα που παρουσίασε ο V.I.P Security
Specialist και τέως Υπεύθυνος ασφαλείας Αμερικανού Πρέσβη, κύριος Άγγελος Πολυβίου. Ο ομιλητής υποστήριξε
ότι η διπλωματία ήταν πάντα ένα επικίνδυνο επάγγελμα, αλλά τις τελευταίες 4
τουλάχιστον δεκαετίες είναι ακόμα πιο
εκτεθειμένο στον κίνδυνο. Επίσης επισήμανε ότι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και
ο συντονισμός για την εξασφάλιση της
προστασίας συμπεριλαμβάνουν πολλά
μέτρα που μπορούν να ληφθούν με την
συνεργασία διαφόρων άλλων αρχών ή
υπηρεσιών όπως: Αστυνομία και Πυροσβεστική υπηρεσία, εταιρείες ασφαλείας, εμπλεκόμενοι φορείς (δημοτικές ή
κοινοτικές αρχές). Κλείνοντας την ομιλία
του ο κ. Πολυβίου τόνισε χαρακτηριστικά: ο ορισμός είναι ένας, οι κανονισμοί
είναι οι ίδιοι: Να προσαρμόζουμε τις διαδικασίες μας ανάλογα με το χώρο, τον
προστατευόμενο μας, τα μέσα και το
προσωπικό που διαθέτουμε.
Έλλη Νικολαΐδη
Η Ανάγκη της Φυσικής - Στατικής Ασφάλειας στη σημερινή
εποχή ήταν το θέμα
που ανέδειξε η κυρία
Έλλη Νικολαΐδη
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- Διευθύνων Σύμβουλος, της Ilarchos
Security. Κατά την ομιλία της επισήμανε ότι η μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου βαθμού ασφάλειας στη
σύγχρονη πραγματικότητα, είναι ρητά
συνυφασμένη με την αρμονική λειτουργία της Φυσικής και Στατικής ασφάλειας.
Η συμβολή των δύο αυτών παραγόντων
στη δημιουργία και διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στον προσωπικό
οικογενειακό χώρο, είναι ζωτικής σημασίας στις σημερινές κοινωνίες. Επίσης,
υποστήριξε ότι οι Ιδιωτικές Εταιρείες
Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, μόνο
κέρδος μπορούν να αποκομίσουν εάν
επενδύσουν στην τεχνολογία αιχμής. Το
κέρδος αυτό μπορεί να εκτοξευθεί, όταν
επενδύσουν ουσιαστικά, στον Άνθρωπο
και το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Νικόλαος
Κολαΐτης
Το έντονο ενδιαφέρον των συνέδρων
κέρδισε η πολύ εμπερισ τατωμέ νη
ανάλυση του φαινομένου της Κοινωνικής Μηχανικής
(Social Engineering) που παρακολουθήσαμε στη συνέχεια από τον Νικόλα
Κολαΐτη - Διευθύνων Σύμβουλο του
Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών. Στα
πλαίσια της παρουσίασης του ο ομιλητής προσδιόρισε ότι βασικός στόχος του
‘Social Engineering’ είναι η Πληροφορία.
Μέσω της Πληροφορίας, ένας επίδοξος
δράστης προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα συστήματα ή γενικότερες πληροφορίες με τις οποίες θα
διαπράξει απάτη, επιχειρηματική κατασκοπεία και κλοπή, κλοπή προσωπικών
πληροφοριών (identity theft) αλλά και
σημαντικών επιχειρηματικών εγγράφων,
παρακώληση ή καταστροφή του δικτύου και πολλά άλλα. Αφού παρουσίασε
τις τεχνικές του φαινομένου, ο κ. Κολαΐ-

της τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης και
εκπαίδευσης των απλών χρηστών, αλλά
και των εργαζομένων σε μια επιχείρηση
όπως επίσης και την ανάγκη βοήθειας
από ειδικούς για την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας.
Γιώργος Σκούρας
Ακολουθώντας στη
συνέχεια αμιγώ ς
τεχνολογικά θέματα, ο κ. Γιώργος
Σκούρας - Business
Development
Manager της Novo Technologies και
ο συνεργάτης του στη Κύπρο Χάρης
Ζένιος, CEO της εταιρείας Easyserve
παρουσίασαν τεχνολογίες αιχμής για
την παρακολούθηση κρίσιμων εγκαταστάσεων όπως αεροδρόμια, γήπεδα,
λιμάνια, στρατό. Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής, είχαμε την ευκαιρία
να δούμε αληθινά σενάρια εφαρμογών
επιτήρησης, όπου οι λειτουργίες video
analytics της RIVA, αναβάθμισαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των
έργων ασφάλειας. Είδαμε επίσης πως
γίνεται πράξη η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ANPR με το σύστημα
numberock, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της τεχνολογίας
Super Starlight καθώς και προηγμένα
συστήματα καταγραφής κερκίδων και
διαχειρίσεις αγώνων σε στάδια με πανοραμικό ενιαίο video 2,000 megapixel.
Γιώργος Γεωργίου
Τις εξαιρετικές επιδόσεις στο τομέα
των υψηλών αναλύσεων της τάξεως
των 7K που επιτυγχάνουν τα συστήματα επιτήρησης της Avigilon, παρουσίασε ο Γιώργος Γεωργίου - Managing
Director Krypto Security στην Κύπρο. Ο
ομιλητής προέβαλε τα πλεονεκτήματα

των συστημάτων επιτήρησης IP που επιτυγχάνουν υπερυψηλές αναλύσεις έως
και 7K(30 megapixel), αναδεικνύοντας
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα
σε στάδια και άλλες εφαρμογές τις εξαιρετικές δυνατότητες της τεχνολογίας
Retrospective όπως η έξυπνη αναζήτηση στόχων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο κ. Γεωργίου η τεχνολογία της
Avigilon κάνει απόλυτα πράξη τον τίτλο
του συνεδρίου, δηλαδή το Proactive και
παράλληλα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση πόρων.
Σταύρος
Σαραφίδης
Την εναλλακτική λύση προστασίας εγκαταστάσεων με συστήματα παραγωγής
ομίχλης του οίκου
Protect, που ολοένα και περισσότερο
γίνεται αποδεκτή σε πολλές εφαρμογές,
παρουσίασε ο Σταύρος Σαραφίδης
- Business Develompent Director της εταιρίας Boos. Τα βασικά πλεονεκτήματα
της αντικλεπτικής ομίχλης ασφαλείας
σύμφωνα με τον ομιλητή, είναι ο φόβος
που προξενεί στον επίδοξο κλέφτη με
αποτέλεσμα να τρέπεται σε φυγή, αφού

ούτως ή άλλως δεν μπορεί να δει τίποτα
και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να
κλέψει κάτι που δεν βλέπει. Η εγκατάσταση των συστημάτων είναι ιδιαίτερα
απλή και προτείνεται σε χώρους όπως
κατοικίες και εξοχικά, βενζινάδικα, εμπορικά καταστήματα κοσμημάτων και άλλων προϊόντων.
Σπύρος
Τζερβάκης
Ένα νέο καινοτόμο
προϊόν παρουσίασε
ο Σπύρος Τζερβάκης - Μηχανικός Πωλήσεων της
Artion Security Systems. Πρόκειται
για το EAVS 2504, το οποίο προσφέρει
τον ιδανικό συνδυασμό ασφάλειας, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου
(σύστημα συναγερμού και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί. O EAVS παρέχει συνδυαστική
ασφάλεια και προστασία της περιουσίας
σε χαμηλό κόστος. Διαθέτει ένα γρήγορο μικροεπεξεργαστή για βελτιωμένη
ταχύτητα, την ικανότητα διαχείρισης των
ειδοποιήσεων και των συμβάντων μέσω
GSM-GPRS-IP. Υβριδικό συναγερμό έως
104 ζώνες, 8 ενσύρματες, 32 ασύρματες,

64 ζώνες bus, 4 Partition, καθώς επίσης
και DVR/NVR 4ch τεχνολογίας AHD I έως
960Ρ. Παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης και καταγραφής σε σκληρό δίσκο
καθώς και εφαρμογές Smart-home, με
την διαχείριση 16 ασυρμάτων διακοπτών ισχύος, που λειτουργούν και συνδυαστικά με το υπόλοιπο σύστημα. …
και όλα αυτά στην ίδια εφαρμογή για
android και IOS.
Μιχάλης
Κακαβιάτος
Το πως επιτυγχάνονται ενοποιημένες
λύσεις ασφάλειας με
τα συστήματα της
Hikvision, ανέλυσε ο
Μιχάλης Κακαβιάτος από την εταιρία
Akatos.net. Στα πλαίσια της παρουσίασης του γνωρίσαμε πολλές σύγχρονες
προτάσεις επιτήρησης της Hikvision,
δίνοντας έμφαση στη τεχνολογία HD
μέσω αναλογικού, με την ονομασία
TURBO HD 3.0 που επιτυγχάνει αναλύσεις μέχρι 5 MP με Η.264+ και πολλά άλλα πλεονεκτήματα, όπως η μεγαλύτερη
συμβατότητα και οι μεγαλύτερες αποστάσεις μετάδοσης του σήματος. Επίσης, ο εισηγητής παρουσίασε τις λύσεις
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στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης και
θυροτηλεφώνων της Hikvision, αλλά και
τις νέες προτάσεις στο τομέα των συστημάτων συναγερμού της Pyronix, που
πλέον ανήκει στον όμιλο της Hikvision.
Τα συστήματα αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αποκτήσουν ενιαία διαχείριση μέσα από τις διάφορες εκδόσεις του
λογισμικού iVMS.

πολλά από τα οποία έχουν εγκατασταθεί
με μεγάλη επιτυχία σε πολλές υποδομές
στη Κύπρο όπως βίλες, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες. Τα συστήματα αυτά
προσφέρουν εσωτερική αλλά και εξωτερική περιμετρική προστασία, εξαλείφοντας εσφαλμένους συναγερμούς και
μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά
κόστη, εταιρειών παροχής ασφάλειας.

Χαράλαμπος
Καργατζής
Την παρου σ ίασ η
ενός έξυπνου ανιχνευτή κίνησης για
συστήματα συναγερμού παρουσίασε
ο Χαράλαμπος Καργατζής - Sales
Engineer & Technical Support της
Vector Security. Συγκεκριμένα γνωρίσαμε τις δυνατότητες και λειτουργίες
της Network Cube Camera Hikvision
DS-2CD2410F-IW που ενσωματώνει PIR
ανιχνευτή για τον εντοπισμό εισβολών
αλλά και IR LED με εμβέλεια ορατότητας στα 10 μέτρα. Στο συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να συνδεθεί με εύκολο
τρόπο πίνακας συναγερμού της BOSCH
παρέχοντας οπτική επιβεβαίωση των
συμβάντων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προτείνεται για πολλές εφαρμογές
και προσφέρει έξυπνες δυνατότητες για
την ενίσχυση της ασφάλειας.

Λεωνίδας
Μοσχόπουλος
Λύσεις πυρασφάλειας και συμβατικά
συστήματα πυρανίχνευσης της εταιρίας
DMTech παρουσίασε
ο Λεωνίδας Μοσχόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος Microlink Technology
& Security. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του γνωρίσαμε τις δυνατότητες της σειράς πινάκων FP9000 με 2,
4 ή 8 ζώνες. Ο πίνακας αυτός είναι πιστοποιημένος με ΕΝ54-2 & ΕΝ54-4 και
υποστηρίζει μέχρι 32 στοιχειά ανά ζώνη,
ενώ διαθέτει οθόνη LCD και υποστηρίζει
αρχείο καταγραφής 1200 συμβάντων.
Επίσης ο ομιλητής παρουσίασε τους νέους συμβατικούς ανιχνευτές αλλά και
διάφορα περιφερειακά πυρανίχνευσης
της DMTech που έχουν δοκιμαστεί με
επιτυχία σε πολλά έργα.

Baris Ekerbicer
O επόμενος ομιλητής ήταν ο Baris
Ekerbicer -Business Development
Manager της RSI
Video Technologies (Videofied)- τον οποίο κάλεσε στο
συνέδριο η συνεργάτιδα εταιρία στην
Κύπρο SoundTech. Ο ομιλητής εστίασε την παρουσίαση του στα αυτόνομα
επαγγελματικά συστήματα οπτικής επαλήθευσης συναγερμών της Videofied,
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Stefano Fantuzzo
Με την σειρά του ο
Stefano Fantuzzo,
Sales Manager
της Ιταλικής Inim
Electronics Ltd ως
προσκεκλημένος
από την SPCA High-Tech Security
Centre Ltd ανέπτυξε τη δική του
προσέγγιση για την νέα εποχή στα συστήματα πυρανίχνευσης, εστιάζοντας
στην καινοτόμα λύση του συστήματος
PRAESIDIA, που επιτυγχάνει ανίχνευση
φωτάς αλλά και διαχείριση πυρόσβεσης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης είναι σύμφωνα με τον ομιλητή η δυνατότητα επεκτασιμότητας, η αξιοπιστία, η
συνδεσιμότητα αλλά και η φιλικότητα
χρήσης μέσα από γραφικό περιβάλλον.
Ηρακλής
Γυμνόπουλος
H εταιρεία BlueSun
προσκάλεσε στο συνέδριο ως ομιλητή
τον κ. Ηρακλή Γυμνόπουλο -Senior
Sales Engineer της Siemens- προκειμένου να αναπτύξει την προληπτική προσέγγιση στο τομέα της πυρασφάλειας
,εστιάζοντας σε σημαντικές υποδομές
όπως είναι τα ξενοδοχεία που αντιμετωπίζουν πολλές και κρίσιμες προκλήσεις
για την προστασία των εγκαταστάσεων και των ανθρώπων. Ο ομιλητής με
πολύ αναλυτικό και κατανοητό τρόπο
ανέδειξε τις απαιτήσεις που υπάρχουν
σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα και ανέπτυξε
τις στρατηγικές και τις λύσεις που είναι
διαθέσιμες σήμερα από την Siemens,
προκειμένου να υπάρχει αξιόπιστη προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Angelo Gentili
Το πώς μπορούμε
να εξοικονομήσουμε κόστος και
χρόνο με την ενοποίηση συστημάτων επικοινωνιών
και επιτήρησης ανέλυσε στο κοινό του
συνεδρίου ο Angelo Gentili - Head of
Business Development, EMEA region
της Partnernet. Ο ομιλητής εστίασε
στην παρουσίαση του στις λύσεις της
Grandstream, μιας εταιρείας με πολύ
δυναμική παρουσία παγκοσμίως στο
τομέα της IP τεχνολογίας. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πάρα πολλές από
τις λύσεις τις εταιρείας από τους τομείς
επιτήρησης αλλά και επικοινωνιών.

Roberto Pautasso
Ως συνεργάτης της
εταιρίας SDC στην
Κύπρο, o γνωστός
κατασκευασ τικός
οίκος συσ τημάτων ασφάλειας
Urmet μέσω του Export Area Manager
Roberto Pautasso παρουσίασε στους
συνέδρους λύσεις cloud που υιοθετούν
τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και
προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα
σε τελικούς χρήστες και εγκαταστάτες.
Βασικότερο όλων η ενοποίηση ελέγχου
και διαχείρισης πολλών διαφορετικών
συστημάτων από μια πλατφόρμα και
από οπουδήποτε μέσω εφαρμογών για
smartphones.

ρευνών (ΥΠΕΓΕ)- που αφορούσε τη
δικανική εξέταση τεκμηρίων κλειστών
κυκλωμάτων παρακολούθησης. Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε προβλήματα
που παρουσιάζονται κατά την εξέταση
οπτικού υλικού από κάμερες όπως είναι η απουσία κοντινών πλάνων, η μη
συμφωνία ημεροχρονολογίας και ώρας
που αναγράφεται με την πραγματική,
τα εμπόδια στα πλάνα, ο χαμηλός φωτισμός, η χαμηλή ανάλυση και οι θέσεις
των καμερών. Επίσης, συμβούλεψε τους
εγκαταστάτες να διενεργούν συχνή και
σωστή συντήρηση του εξοπλισμού των
συστημάτων επιτήρησης και επισήμα-

νε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της
αστυνομίας, του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού CCTV, του τεχνικού εγκατάστασης
άλλα και του ειδικού επεξεργαστή τεκμήριων από την παραλαβή του υλικού
μέχρι και την παρουσίαση της υπόθεσης
στο δικαστήριο.
Τις παρουσιάσεις του συνεδρίου
μπορείτε να τις δείτε στο αντίστοιχο
πεδίο της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.securityproject.com.cy ή
να δείτε βίντεο ομιλιών στο κανάλι
του συνεδρίου Security Project στο
YouTube.

Σωτήρης
Παυλίδης
To συνέδριο έκλεισε
με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία
από τον Υπαστυνόμο Σωτήρη Παυλίδη -Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Φωτογραφίας, Εικόνας και Γραφικών
της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ε-
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Οι Χορηγοί του 1ου Security Project Cyprus 2016
Πολύτιμη ήταν η υποστήριξη των εταιρειών - χορηγών
του Συνεδρίου, που είχαν την ευκαιρία στα περίπτερα
τους στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, να
ενημερώσουν τους επισκέπτες για τις δραστηριότητες,
τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρουν.
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