
Το 3ο Συνέδριο Security Project Cyprus ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους το όραμα 
της ενσωμάτωσης της Ασφάλειας στις Έξυπνες Πόλεις και τα Έξυπνα Κτίρια μπορεί 
να γίνει πράξη! Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην αδιάρρηκτη σχέση που συνιστά το 
τρίπτυχο Άνθρωπος - Διαδικασίες - Τεχνολογία, στις προσπάθειες αντιμετώπισης των 
σύγχρονων κινδύνων με στόχο την αποτελεσματική προστασία υποδομών, αγαθών και 

Του Βλάση Αμανατίδη

3o Συνέδριο 
Security Project Cyprus 2018 
Η Ασφάλεια συναντάει τις έξυπνες πόλεις!

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία διοργα-
νώθηκε στις 23 Οκτωβρίου για τρίτη 
συνεχή χρονιά στη Κύπρο και συγκεκρι-
μένα στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus 
στη Λευκωσία το συνέδριο για θέμα-
τα ασφάλειας Security Project Cyprus. 
Η πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα θε-
ματολογία του συνεδρίου, η άρτια ορ-
γάνωση και η μεγάλη επισκεψιμότητα, 
ήταν τα βασικά στοιχεία που χαρακτή-
ρισαν και φέτος την εκδήλωση θεσμό 
για την ασφάλεια στη Κύπρο. Μέσα από 
τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
τις σύγχρονες προκλήσεις και τους κιν-
δύνους που μπορούν να απειλήσουν 
την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο της 
προσωπικής, κοινωνικής, δημόσιας και 
επαγγελματικής ζωής και παράλληλα να 
μάθουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, 
τις πολιτικές και τις τεχνολογίες, που εξε-
λίσσονται και αναπτύσσονται σήμερα 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά αυτές τις προκλήσεις. 
Φυσικά, οι περισσότεροι ομιλητές 
ακολούθησαν θεματολογικά την κε-
ντρική ιδέα του συνεδρίου που ήταν 

η εξέλιξη των τεχνολογιών, με επίκεντρο 
το IoT, την Τεχνητή Νοημοσύνη κα-
θώς και την τάση ενοποίησης του κτιρι-
ακού εξοπλισμού -είτε πρόκειται για με-
γάλες εγκαταστάσεις, είτε ακόμα και για 
οικιακές εφαρμογές- που έχει οδηγήσει 
και τον τομέα της ασφάλειας σε μια νέα 
κατεύθυνση, όπως πολλά στελέχη των 
εταιριών τεχνολογίας ασφάλειας κατέ-
δειξαν μέσα από τις παρουσιάσεις τους. 
Το συνέδριο Security Project Cyprus 
αποτέλεσε για ακόμα μια χρονιά το 
ετήσιο ραντεβού των ανθρώπων 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματι-
κά στο χώρο της ασφάλειας ευρύτερα, 
προσελκύοντας πάνω από 400 επισκέ-
πτες μεταξύ των οποίων ήταν στελέχη 
της Αστυνομίας και άλλων Σωμάτων 
ασφάλειας της Κύπρου, Security και 
Safety Managers σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και δημόσιους οργανισμούς, στε-
λέχη και προσωπικό εταιριών ιδιωτικής 
ασφάλειας καθώς και επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση 
συστημάτων ασφάλειας και υλοποίησης 
έργων. 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια διοργάνωσης 
του 3ου Security Project Cyprus 2018 
πραγματοποιήθηκε έκθεση των χο-
ρηγών εταιρειών, δίνοντας την ευκαι-
ρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν νέα 
προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες για 
την ασφάλεια και παράλληλα να έρθουν 

σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, 
προκειμένου να ενημερωθούν «πρόσω-
πο με πρόσωπο» για όλες τις εξελίξεις.

Κατά τον εναρ-
κτήριο χαιρε-
τισμό του συ-
νεδρίου, ο Δή-
μαρχος Στρο-
βόλου Ανδρέ-

ας Παπαχαραλάμπους αναφέρθη-
κε στα τρία σχετικά προγράμματα που 
εφαρμόζονται στο δήμο του, όπως το 
«Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο», 
που αποτελεί μια παρέμβαση, σε χώ-
ρους όπως πάρκα και σχολεία, για τον 
εντοπισμό και την κατανόηση των παρα-
γόντων εμφάνισης αντικοινωνικών ή/και 
παραβατικών συμπεριφορών σε συγκε-
κριμένες περιοχές του Δήμου. Το δεύ-
τερο πρόγραμμα του Δήμου Στροβό-
λου που παρουσιάστηκε, είναι αυτό του 
«Παρατηρητή της Γειτονιάς». Η λειτουρ-
γία του συγκεκριμένου θεσμού τέθηκε 
σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2012, 
σε συνεργασία με την Κοινοτική Αστυνό-
μευση Στροβόλου. Στόχος του θεσμού 
είναι η συνεργασία των ιδίων των δημο-
τών με τον Κοινοτικό Αστυνομικό της πε-
ριοχής τους, προκειμένου όλοι μαζί, συλ-
λογικά, να συμβάλουν στην πρόληψη 
εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφο-

«Securing Smart Cities & Buildings” 
επισημαίνοντας ότι έξυπνες πόλεις και 
τα έξυπνα κτίρια, δεν είναι πλέον μια 
ουτοπία, αλλά μια πραγματικότητα. Μά-
λιστα, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η έννοια 
των Smart Cities, δεν αφορά μόνο την 
υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, 
αλλά συνολικά τις διαδικασίες και τις πο-
λιτικές που εφαρμόζονται με στόχο μια 
πιο αποδοτική λειτουργία, αύξηση της 
παραγωγικότητας και φυσικά ενίσχυση 
του αισθήματος ασφάλειας. Φυσικά πο-
λύ σημαντικό ρόλο σε μια smart προ-
σέγγιση στις πόλεις και τα κτίρια, κατέχει 

ρών οποιασδήποτε μορφής στη γειτονιά 
τους και στην αντιμετώπιση αυτών που 
ήδη έχουν εντοπιστεί. Τέλος, τον Οκτώ-
βριο του 2017, έπειτα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε «Γρα-
φείο Εθελοντισμού», με κύρια αποστολή 
του, την ανάληψη πρωτοβουλιών και το 
συντονισμό ενεργειών και δράσεων από 
του δημότες που στοχεύουν στην ανιδι-
οτελή και χωρίς αντάλλαγμα προσφορά 
προς τον συνάνθρωπό μας.

Στον Παρατη-
ρητή της Γειτο-
ν ι ά ς  κ α ι  τ η ν 
πρόληψη του 
ε γ κ λ ή μ α τ ο ς 
επικεντρώθηκε 

μεταξύ άλλων και η ομιλία του Ανώτε-
ρου Υπαστυνόμου Πέτρου Παττού-
ρα που είναι ο Υπεύθυνος του Γραφεί-
ου Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνο-
μίας Κύπρου. Ο ομιλητής ανέδειξε μέσα 
από πολλά παραδείγματα τη σημαντι-
κή συμβολή των παρατηρητών στην 
πρόληψη και εξιχνίαση πολλών εγκλη-
μάτων, με πιο πρόσφατο τη θετική έκβα-
ση της υπόθεσης της απαγωγής των δυο 
11χρονων Ελληνόπουλων στην Λαρνα-
κα. Ο κ. Παττούρας παράλληλα ότι η 
αστυνομία δεν ενθαρρύνει κανένα να 
παίρνει το νόμο στα χέρια του και δεν 
ζητά από κανένα να θέτει σε κίνδυνο τη 
ζωή του, αφού η ευθύνη για καταδίωξη 
και σύλληψη των εγκληματιών ανήκει 
στην αστυνομία. 

Ο Μάριος Τρύ-
φωνος -Πρό-
εδρος του Δ.Σ 
του Κυπριακού 
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ 
Επιχειρήσεων 

Ασφάλειας (KY.ΣΕ.Α)- εκπροσωπώντας 
θεσμικά τον ιδιωτικό τομέα των επιχει-
ρήσεων ασφαλείας στη Κύπρο, τόνισε 
ότι πρωταρχικός στόχος από το πρώτο 
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Γι’ αυτό σε επίπεδο ΕΕ έχουν ληφθεί και 
προτείνονται ειδικά μέτρα καταπολέμη-
σης, που όμως εγείρουν ζητήματα για 
τη δυνατότητα των αρχών ασφαλείας 
να προλαμβάνουν τρομοκρατικές επι-
θέσεις παρακολουθώντας ακριβώς την 
παρουσία των οργανώσεων online. Ακό-
μη υφίσταται κίνδυνος για την ελευθερία 
έκφρασης των πολιτών σε περίπτωση 
κατάχρησης τέτοιων μέτρων από τις αρ-
χές. Οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές που 
γενικότερα χαράσσονται θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες μορφές 
της, σε επίπεδο επιχειρησιακό και τυπο-
λογίας-ιδεολογίας. Αποκλειστική επικέ-
ντρωση στην ισλαμιστική τρομοκρατία 
και στερεοτυπικές θεωρήσεις αγνοούν 
τη δυναμική φύση των τρομοκρατικών 
ομάδων και τον στρατηγικό σχεδιασμό 
τους. «Κόκκινες γραμμές» και «επιχειρη-
σιακά ταμπού» σε μεθοδολογία επιθέ-
σεων και σε συνεργασίες ομάδων έχουν 
αποδειχθεί ότι δεν υφίστανται. 
Οποιαδήποτε πάντως ρεαλιστική προ-
σέγγιση αντιτρομοκρατικής πολιτικής 
βασίζεται στη δυνατότητα πρόληψης /
αντιμετώπισης επιθέσεων και μείωσης 
της δεξαμενής στρατολόγησης, αλλά η 
τρομοκρατία ως πολυεπίπεδο και πολύ-
πλοκο φαινόμενο δεν μπορεί να εξαλει-
φθεί απλά με μέτρα ασφάλειας.

έτος δημιουργίας του ΚΥΣΕΑ, ήταν η 
ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγελ-
ματισμού στις επιχειρήσεις Ασφαλείας, 
αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας 
πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας 
μεταξύ των μελών. Ο ΚΥΣΕΑ -ανέφερε 
ο κ. Τρύφωνος- αναμένει από το υπουρ-
γείο και την αστυνομία, να λάβει πολύ 
σοβαρά υπόψη τις θέσεις του, τόσο στα 
θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
κεντρικού σταθμού λήψεως σημάτων 
της αστυνομίας, όσο και στα θέματα 
που αφορούν την βελτιωτική τροποποί-
ηση της νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος του 
ΔΣ του ΚΥΣΕΑ ευχαρίστησε επίσης τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, 
αλλά και την Υπεύθυνη του Γραφείου 
Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσι-
ών Ασφάλειας (Γ.Χ.Θ.Ι.Υ.Α.) του Αρχηγείου 
Αστυνομίας Κύπρου, Ξένια Φιλαρέτου, 
γιατί μετά από μακροχρόνιες προσπά-
θειες, κατάφεραν να μειώσουν τα τέλη 
αδειοδότησης κάτι που θα βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις ασφάλειας να καταστούν 
πιο ανταγωνιστικές.

Η 1η θεματική 
ενότητα του συ-
νεδρίου, ξεκίνη-
σε με την ομιλία 
της Κυριακής 
Λαμπριανίδου 

(B.Sc., M.A. in Criminal Justice) -Εγκλη-
ματολόγος, Αστυνόμος Β΄ και Υποδι-
ευθύντρια Αστυνομικής Ακαδημίας 
Κύπρου- που παρουσίασε σύγχρονες 
μεθόδους αστυνόμευσης και μελλοντι-
κές προκλήσεις, εστιάζοντας μεταξύ άλ-
λων στο πρότυπο Hot Spot Policing που 
αφορά την Αστυνόμευση Βεβαρημένων 
Εγκληματικά Περιοχών. Το πρότυπο αυ-
τό, μεταξύ άλλων παρέχει γεωγραφική 
ανάλυση των εγκληματικών τάσεων, ενώ 
έρευνες δείχνουν ότι όπου εφαρμόζεται 
υπάρχει μείωση του εγκλήματος. Επί-
σης, αναφέρθηκε στην Πληροφοριακή 
Αστυνόμευση (Intelligence-led policing) 

που προσεγγίζει την καταπολέμηση του 
εγκλήματος με την επικέντρωση στην 
συλλογή και επεξεργασία πληροφορι-
ών, καθώς και στην Προβληματοστρε-
φή Αστυνόμευση (Problem-Oriented 
Policing) που περιλαμβάνει τον προσ-
διορισμό και την ανάλυση των συγκε-
κριμένων προβλημάτων εγκλήματος και 
αταξίας, προκειμένου να αναπτύξουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμε-
τώπισης. Η κα. Λαμπριανίδου ανέδειξε 
επίσης μεθόδους έξυπνης αστυνόμευ-
σης με βάση το ePolicing. 

H Δρ. Μαρία 
Χρ. Αλβανού 
- Ε γ κ λ η μ α τ ο -
λόγος και ειδι-
κή σε θέματα 
τρομοκρατίας 

και PCVE, μέλος ερευνητικής ομάδας 
ITSTIME- ανέπτυξε στο κοινό τις εξελίξεις 
των τρομοκρατικών απειλών, επισημαί-
νοντας ότι η τρομοκρατία εμφανίζεται τα 
τελευταία χρόνια με διάφορες μορφές 
τυπολογίας, ιδεολογίας μεμονωμένων 
αυτουργών/ομάδων, αλλά και στρατο-
λόγησης και επικοινωνιακής ρητορικής. 
Το Διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα της ριζοσπαστικοποίησης στη 
βία (κυρίως για το ισλαμιστικό δίκτυο). 

Οι ασφαλείς εκ-
κενώσεις κτιρί-
ων στο πλαίσιο 
της διασύνδε-
σης  Sa fet y  & 
Security, ήταν 

το βασικό θέμα της πολύ ενδιαφέρου-
σας ομιλίας του Παρασκευά Βερώνη 
- Προέδρου του Επιστημονικού Συλλό-
γου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας (ΣΤΑΕ). 
Ο ομιλητής μοιράστηκε με το κοινό τις 
εμπειρίες, τις γνώσεις και τους προβλη-
ματισμούς του σχετικά με το ιδιαίτερα 
σημαντικό θέμα της αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων που επιβάλουν 
εκκένωση κτιρίου όπως: σεισμό, φωτιά, 
έκρηξη, τρομοκρατική ενέργεια, κ.λπ. Ο 
κ. Βερώνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι 
κίνδυνοι του Security και του Safety σε 
όλες τις κρισιμες υποδομές και χώρους 
συνάθροισης κοινού, βρίσκονται σε μία 
συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπί-
δραση και λειτουργούν μεταξύ τους ως 
συγκοινωνούντα δοχεία.

Μια ομιλία ένα 
πολύ ιδιαίτερο 
θέμα παρακο-
λουθήσαμε από 
την Εγκληματο-
λόγο Ελεάνα 

Φοιτίδου που είναι Λέκτορας και Υπο-
ψήφια Διδάκτωρ Ποινικής Δικαιοσύνης. 
Η ομιλήτρια συνέδεσε τη θεωρία των 
“Σπασμένων Παραθύρων” (Wilson και 
Kelling, 1982) με το τομέα της ασφάλει-
ας στις πόλεις και τις επιχειρήσεις μέσα 
από μια πρακτική προσέγγιση. Η θεωρία 
αυτή χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός 
σπασμένου παραθύρου σε ένα κτίριο, το 
οποίο, αν δεν επισκευαστεί, θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω εξαθλίωση της περιοχής. 
Δηλαδή το ένα σπασμένο τζάμι οδηγεί 
και σε άλλα σπασμένα τζάμια εκτός και 
αν διορθωθεί άμεσα, κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και με τα προβλήματα στο 
τομέα της ασφάλειας. Με αφορμή την 

ταύτιση της θεωρίας με το τομέα της 
ασφάλειας λοιπόν, η κα. Φοιτίδου επισή-
μανε ότι μέρος της δουλειάς του προσω-
πικού ασφαλείας είναι να εντοπίζει και 
να αναφέρει προβλήματα (“σπασμένα 
παράθυρα”) δίνοντας έμφαση στις ‘λε-
πτομέρειες’, ενώ απαιτείται άμεση επι-
διόρθωση από τους υπευθύνους ακόμη 
και στο πιο μικρό πρόβλημα.

Η ομιλία του Πα-
ναγιώτη Φιστέ-
δη -Managing 
Director, Albania 
& Cyprus, ICTS 
EUROPE Group 

SAS- ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των 
προηγμένων τεχνολογιών που ανα-
πτύσσονται για τον έλεγχο επιβατών σε 
αεροδρόμια και λιμάνια. Η παρουσίαση 
του, εστίασε μεταξύ άλλων στο σύστημα 
Inner Eye που αποτελεί μια εξελιγμένη 
τεχνολογική λύση screening με δυνα-
τότητες κεντρικής διαχείρισης που βο-
ηθά σημαντικά τους ανθρώπους που 
αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο 
να αναγνωρίζουν ταχύτερα και πιο αξι-
όπιστα ενδεχόμενες απειλές. 

Οι Τεχνολογίες 
π ε ρ ι μ ε τρ ι κ ή ς 
ασφάλειας για 
κρίσιμες εγκατα-
στάσεις ήταν το 
θέμα της παρου-

σίασης του Πάνου Σακκά, Managing 
Director της εταιρείας Perimetrica, που 
είναι μια Ελληνική κατασκευάστρια 
εταιρία υψηλής τεχνολογίας με εξειδί-
κευση στην περιμετρική ασφάλεια και 
με πολλές εφαρμογές στο εξωτερικό. Ο 
ομιλητής αναφέρθηκε στο κρίσιμο ρόλο 
του “The 4 D’s of perimeter security”, που 
συνίσταται στους όρους: Deter - Delay 
- Detect - Deny / Defend / Detain, δη-
λαδή: Αποτροπή - Καθυστέρηση - Ανί-
χνευση - Άρνηση εισόδου. Παράλληλα, 

ανέδειξε τα πλεονεκτήματα που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή λύσεων πε-
ριμετρικής προστασίας με οπτική ίνα, 
έναντι άλλων μεθόδων.

Κλείνοντας τη 
1 η  ε ν ότ ητα 
του συνεδρί-
ου, ο  Δημή-
τρης Αγου-
ρίδης  -CEO 
της εταιρείας 

INTUS Smartcities- παρουσίασε στο 
κοινό τις δυνατότητες του έξυπνου συ-
στήματος διαχείρισης και άμεσης αντα-
πόκρισης έκτακτων αναγκών, Archway. 
Η συγκεκριμένη λύση αξιοποιεί τεχνο-
λογία επαυξημένης πραγματικότητας 
-Augmented reality (AR)- αναβαθμίζο-
ντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτε-
λεσματικότητα στο τομέα διαχείρισης 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικά όταν 
προκύπτουν έκτακτες ανάγκες και απαι-
τείται άμεση ανταπόκριση. 

Η 2η θεματι-
κή ενότητα με 
επίκεντρο τις 
τεχνολογίες στο 
τομέα των έρ-
γων ασφάλειας, 

ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Ελισά-
βετ Ατσιήκκου, Διοικητικός Λειτουρ-
γός του Συνδέσμου Αδειούχων Εργο-
ληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου Σ.Ε.Η.Κ. 
Κατά τον χαιρετισμό της, η εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου ενημέρωσε το κοινό 
σχετικά με τα Προγράμματα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, όπου ο 
Σ.Ε.Η.Κ. άρχισε να υλοποιεί τα πρώτα 
του Προγράμματα το 2012. Έκτοτε, έχει 
υλοποιήσει πέραν των 30 Εγκεκριμένων 
Προγραμμάτων Κατάρτισης για επαγ-
γελματίες του κλάδου της ηλεκτρολο-
γίας ενώ άξια αναφοράς είναι και η πι-
στοποίησή του συνδέσμου ως Certified 
KNX Training Centre, επίτευγμα μεγάλης 
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σπουδαιότητας τόσο για το Σύνδεσμο 
όσο και τον ηλεκτρολόγο.

Ο Ιωάννης Ανα-
στασάκος -Διευ-
θυντής Έργων της 
Space Hellas- 
με μια απόλυτα 
εναρμονισμένη 

με την κεντρική ιδέα του συνεδρίου 
παρουσίαση, ανέλυσε στο κοινό τους 
τρόπους με τους οποίους είναι η εφικτή 
η υλοποίηση ενός ασφαλούς περιβάλλο-
ντος σε πόλεις και κτίρια, αξιοποιώντας 
έξυπνες τεχνολογίες, video analytics και 
mobility. Στο επίκεντρο της παρουσία-
σης, βρέθηκε επίσης η προσέγγιση του 
μοντέλου Smart Integration της Space 
Hellas με πυλώνες τις πλατφόρμες 
Guardian, Web-IQ και Aura. 

O Γιάννης Πετρό-
πουλος -Managing 
Director της Security 
Distribution Center 
(SDC)- έδωσε έμφα-
ση στην έννοια του 

Integration της ασφάλειας και των έξυ-
πνων κτιρίων εστιάζοντας μεταξύ άλλων 
στην υλοποίηση έργων με λύσεις του 
ομίλου Johnson Controls - Tyco, όπως 
για παράδειγμα το σύστημα αυτοματι-
σμού κτιρίων Metasys. 

Στα πλαίσ ια 
της συμμετο-
χής της Novo 
Technologies 
στο Security 
Project Cyprus, 
ο  B u s i n e s s 

Development Manager της εταιρείας, 
Γιώργος Σκούρας, παρουσίασε τις πλέ-
ον σύγχρονες τεχνολογίες για «Έξυπνα 
Κέντρα Λήψεως Εικόνας», με ιδιαίτερη 
έμφαση σε Pro-Active λογικές και έξυ-
πνους αυτοματισμούς για προηγμένα 

M o n i to r i n g 
Stations. Σύγ-
χρονες τεχνο-
λογικές λύσεις 
για την ασφά-
λεια των υπο-
δομών σε μια 
νέα  έ ξυπ νη 

εποχή παρουσίασε ο Angelo Gentili 
- Business Developemnt Director της 
PartnerNET. Ο ομιλητής ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες για τις δυνατότη-
τες και λειτουργίες μιας ολοκληρωμένης 
σειράς smart προτάσεων που προέρχο-
νται από την κατασκευάστρια εταιρεία 
GrandStream και αφορούν το τομέα βί-
ντεο επιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης 
και επικοινωνίας VoIP.

Ο Γιάννης Λα-
γ ογ ι ά ν ν η ς  - 
Business Devel-
opment Man-
ager South East 
Europe & Isra-

el της Mobotix, ανέδειξε τη συσχέτι-
ση έξυπνων και ασφαλών πόλεων, προ-
βάλλοντας την αξία της έννοιας του 
Unification και του Cyber Security σχετι-
κά με τη βίντεο επιτήρηση και όχι μονό. 
Ο ομιλητής ενημέρωσε για τους κινδύ-
νους στο κυβερνοχώρο σήμερα και το 
πως μέσα από τις λύσεις της Mobotix δι-
ασφαλίζεται καλύτερα η προστασία των 
δεδομένων βίντεο επιτήρησης από κυ-
βερνοεπιθέσεις. 

Ο ρόλος του 
έξυπνου αυ-
τοματισμού 
σ την ασφά-
λεια ήταν το 
κεντρικό θέμα 
της  παρου -
σ ί α σ η ς  το υ 

Παναγιώτη Παπασυμεού - Smart 
Automation Director της Piperaris. 

Προβάλλοντας συγκεκριμένα σενάρια 
και πραγματικές μελέτες περίπτωσης, ο 
ομιλητής έδειξε τα οφέλη που προσφέ-
ρει ένα έξυπνο κτίριο ευρύτερα, αλλά 
και ειδικότερα στο τομέα της ασφάλειας 
προσώπων και εγκαταστάσεων. 

Στον ιδιαίτερα 
κρίσιμο τομέα 
της πυρανί-
χ νε υ σ η ς  σ ε 
μεγάλες κτι-
ριακές εγκα-
ταστάσεις επι-
κεντρώθηκε 

η εισήγηση του General Manager της 
Erotocritou Security Systems, Μιχάλης 
Ερωτοκρίτου, δίνοντας έμφαση στη 
πιστοποίηση που πρέπει να έχουν τα 
προϊόντα αυτής της κατηγορίας και πα-
ρουσιάζοντας σημαντικά έργα που έχει 
υλοποιήσει η εταιρία του. 

Κλείνοντας τη 
2η θεματική 
ενότητα και 
το συνέδρι-
ο ο Χρίστος 
Κόζιαρης - IT 
Manager, ΙΤ Risk 
Management 
& Security 
Consultant της 
AQS μας μίλησε 

για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφο-
ρά τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα 
και της Φυσικής Ασφάλειας στην Επεξερ-
γασία Προσωπικών Δεδομένων αναφέ-
ροντας τα Μέτρα Προστασίας και Αντι-
μετώπισης που απαιτούνται με κυριότε-
ρο όλων την ενημέρωση, εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Οι παρουσιάσεις και πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό του συνεδρίου 
βρίσκονται στο site του συνεδρίου 
www.securityproject.com.cy

Οι Χορηγοί του 3ου Security Project Cyprus 2018
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.

ICTS Space Hellas 

Security Distribution Center Ilarchos

Partnernet BOOS 
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SPCA Mobotix

Piperaris MS electronics

TechZone AQS

Devolo Infocredit

Hikvision Cerberus

ΚΥΣΕΑ - Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας ΣΕΗΚ - Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων Κύπρου
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