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Ένα όμορφο ταξίδι …συνεχίζεται και 
μετά τα 100!
*ακολουθεί για πρώτη και μοναδική φορά αυτόαναφορικό κείμενο! 

Όταν το 2005 ο Νίκος Πανδής – Εκδότης τότε της Press Line -  με κάλεσε στο γραφείο του και 

μου ανέθεσε να σχεδιάσω και να υλοποιήσω μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας ένα 

νέο περιοδικό με θεματικό αντικείμενο την ασφάλεια, αντιλήφθηκα αμέσως τη σπουδαι-
ότητα του εγχειρήματος καθώς επίσης και την ευκαιρία που αναδύεται μέσα από αυτό, για τη 

δημιουργία ενός σημαντικού ενημερωτικού μέσου, συνολικά για το κλάδο της ασφάλειας. 

Έχοντας τότε ήδη 4 χρόνια εμπειρίας ως Συντάκτης και Αρχισυντάκτης σε ένα ιστορικό κλαδικό 

περιοδικό όπως ήταν η “Τεχνική Εκλογή” και φυσικά τη βοήθεια και την υποστήριξη ικανών συ-

νεργατών, αλλά και την αμέριστη εμπιστοσύνη του εκδότη, ήμουν και είμασταν όλοι αισιόδοξοι, 

για την ευοίωνη προοπτική αυτού του περιοδικού. Τα “βαφτίσια” έγιναν και το Security Manager, 

έγινε το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα που θα προσέγγισε ολιστικά τα θέματα Ασφάλειας με 

επαγγελματική πάντα φυσιογνωμία, αλλά και με μια ευρύτερη διάσταση! Τα υπόλοιπα είναι ιστο-

ρία, αφού για εμένα προσωπικά αλλά και για όλους τους συνεργάτες μου, ξεκίνησε ένα όμορφο 
ταξίδι και μια εξελικτική πορεία ανόδου που συνεχίστηκε και μετά την μετάβαση μας στην 

Smart Press υπό την ηγεσία του Κώστα Νόστη τα τελευταία 8 χρόνια.  Αυτό που ίσως στην αρχή 

δεν είχαμε φανταστεί, ήταν ότι το Security Manager, θα άφηνε ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα, 

που έπειτα από 17 σχεδόν χρόνια και 100 τεύχη παραμένει μοναδικό και ανεξίτηλο! Ένα όμορ-

φο ταξίδι λοιπόν, με πολλές χαρές και επιτυχίες, με σκληρή δουλειά, πολύ αγάπη, κατάθεση ψυχής 

και πάθος, με φαντασία και όραμα και κυρίως με μεγάλη αίσθηση ευθύνης και προσήλωση 
στις αρχές μας, προκειμένου να διατηρήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν στην τόσο 

ευρεία αποδοχή και αναγνώριση του Security Manager, από τους επαγγελματίες του χώρου 

της ασφάλειας σε όλους τους τομείς και τις εταιρίες της συγκεκριμένης αγοράς ως το σημείο 

αναφοράς όχι μόνο του κλάδου αλλά ευρύτερα των εξελίξεων στο τομέα της ασφάλειας.  

Από την αρχή ο στόχος μου για το Security Manager, δεν ήταν απλά και μόνο να προσφέρει 

αξιόπιστη και πλούσια ενημέρωση για τα συστήματα, τις λύσεις, τις υπηρεσίες και τις εξελίξεις 

στο τομέα της ασφάλειας. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και το αυτονόητο! Βασική 

στόχευση του Security Manager, αλλά και των συνεδρίων που δημιούργησε, ήταν να αναδείξει 

μια διαφορετική κουλτούρα στη διαχείριση αυτής της σημαντικής έννοιας της ασφάλειας, να 

προσδώσει όραμα και εφόδια στους επαγγελματίες του χώρου κάθε βαθμίδας και δραστηριό-

τητας, προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους να γίνουν κοινωνοί της αξίας της ασφάλειας 
στον υπόλοιπο κόσμο.  Η επίτευξη αυτού του στόχου θεμελιώθηκε και συνεχίζει να βασίζεται σε 

ένα αξιακό σύστημα με πυλώνες, τη συνέπεια, τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και το ήθος!  Το αν 

το καταφέραμε ή όχι, αφήνουμε να το κρίνουν άλλοι, όπως είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν 

στο ειδικό αφιέρωμα της επετειακής έκδοσης των 100 τευχών που μπορείτε να διαβάσετε. Εκεί 

όπου συνεχίζουμε να ξεδιπλώνουμε τις σκέψεις μας για αυτή τη σημαντική επέτειο.

Σας έγραψα εξ αρχής, ότι το κείμενο είναι κυρίως αυτοαναφορικό και οφείλω να μοιραστώ μαζί 

σας τη συγκίνηση μου όταν έγραψα αυτές τις λέξεις, εισπράττοντας όλα αυτά τα χρόνια βαθιά την 

εκτίμηση και την αναγνώριση που κάθε άνθρωπος βιώνει όταν ξέρει ότι κάνει ειλικρινώς, τίμια και 

με πάθος τη δουλειά του!

Σας ευχαριστώ όλους

Βλάσης Αμανατίδης 
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Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού της U-Prox αποτε-
λούν την πρόσφατη ανάπτυξη προϊόντων της ITV Ltd. Από το 
1991, η ITV σχεδιάζει και παράγει συστήματα Access Control 
(ελεγκτές, readers, software και περιφερειακό εξοπλισμό) βι-
ομηχανικού τύπου και αυτή τη στιγμή κατέχει ηγετική θέση 
ανάμεσα στους κατασκευαστές προϊόντων Security με έδρα 
στην Ουκρανία. Tα προϊόντα της U-Prox ξεχωρίζουν για τη 
γρήγορη, πρακτική και εύκολη εγκατάσταση, το εξαι-
ρετικό design και την ευελιξία ενσωμάτωσης τους σε 
κάθε χώρο. Κάθε κεντρική μονάδα διαθέτει δυνατότητα 30 
διαφορετικών υποσυστημάτων με σύνολο 200 ασύρματων 
περιφερειακών συσκευών και 60 χρήστες. Ο προγραμμα-
τισμός των μονάδων γίνεται από εφαρμογή (application) 
κινητού τηλεφώνου smartphone / tablet, iOS & android με 
την ονομασία U-Prox Installer, ενώ ο χειρισμός του τελικού 
χρήστη γίνεται μέσω της εφαρμογής, U-Prox Home. Επιπλέον 
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού των μονάδων από 
υπολογιστή με χρήση online Cloud εφαρμογής.Οι εφαρμογές 

Συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία, η ARK καλωσορί-
ζει στην ομάδα των συνεργατών της την Dahua, έναν από 
τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους στον τομέα 
των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, που εδώ και 
πολλά χρόνια διαμορφώνει και οδηγεί τεχνολογικές εξε-

QQ Η Paradox Hellas ενημερώνει για την άμεση διαθεσιμότητα των 
προϊόντων U-Prox

QQ H ARK καλωσορίζει την Dahua στην ομάδα της, εμπλουτίζοντας ακόμα 
περισσότερο τις προτάσεις της προς τους επαγγελματίες! 

U-Prox Installer & Home καθώς επίσης και η δυνατότητα απο-
μακρυσμένης διαχείρισης μέσω Cloud διατίθενται δωρεάν. 
Η Paradox Hellas A.E. διοργανώνει πολύ συχνά σεμινάρια 
και ειδικές παρουσιάσεις των προϊόντων U-Prox. Για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα σεμινάρια που 
αφορούν τα προϊόντα της U-Prox αλλά και για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλή-
σεων της Paradox Hellas A.E. (sales@paradox.gr - τηλ.: 
210 2855000)

λίξεις στο χώρο παγκοσμίως. Η Dahua, δίνοντας σταθερά 
έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία , αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογι-
κά κατασκευαστικούς οίκους της αγοράς στα συστήματα 
βίντεο-επιτήρησης και όχι μόνο, φυσικά. Με ένα μεγάλο 
αριθμό ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων, 
να επενδύονται στο θέμα έρευνας και ανάπτυξης και με 
ιδιαίτερα δυναμική πορεία σε μια πληθώρα εφαρμογών, έχει 
καταφέρει να διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις 
κάθετες αγορές. Στα πλαίσια και αυτής της συνεργασίας, η 
ομάδα της ARK φροντίζει για την πρόοδό της και παραμένει 
προσηλωμένη στο να ανοίγει ολοένα και περισσότερο την 
προϊοντική βεντάλια της. Συνεχίζει λοιπόν δυναμικά την 
προσπάθεια για τη βελτίωση των παροχών της προς τους 
συνεργάτες της, ώστε το www.arktech.gr να αποτελεί τον 
σταθερό προορισμό αγορών του κάθε επαγγελματία της 
Ασφάλειας, προσδίδοντας προσεγμένη αξία προς τους πε-
λάτες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με 
την ARK στο (+30) 212 808 2100 ή στο sales@arktech.gr
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από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογι-
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με 
την ARK στο (+30) 212 808 2100 ή στο sales@arktech.gr



market.News

8 .security manager

Λύσεις στην αιχµή της τεχνολογίας

ilka.gr/facebook, ilka.gr/twitter, ilka.gr/instagramilka.gr/linkedin,

ΗΛΚΑ Α.Ε. 
Τεµπών 14, 153 42, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ: 210-6071510, F: 210-6071599, E: sales@ilka.gr  |  www.ilka.gr
www.ilka.gr/products,

Συνεργασία

Εύκολα στον προγραµµατισµό,
την εγκατάσταση και τη χρήση

Υβριδικά & ενσύρµατα  
συστήµατα συναγερµού,

επεκτάσιµα ως 64 ζώνες,
Universal κωδικοποιητές

& Made in E.U.

Κατεβάστε τον 
Κατάλογο Ε∆Ω: 

https://bit.ly/3S5atJr

Με ηγετική θέση στον χώρο 
της ασφάλειας εδραιωμέ-
νη από το 1989, η Spartan 
Security αποτελεί σταθερή 
αναφορά στον κλάδο ως 
24ωρος πάροχος ηλεκτρονικής 
και φυσικής ασφάλειας. Σήμε-
ρα, διαθέτει το μεγαλύτερο δί-
κτυο συνεργατών στην Ελλάδα, 
άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, 

ασφαλείς υποδομές σε Αθήνα και Κορωπί, δύο παράλληλα 
στελεχωμένα και πλήρως εξοπλισμένα Κ.Λ.Σ.Σ. και αποκλει-
στικό σύστημα μηχανογράφησης. Με εξαιρετικά έμπειρο και 
κατηρτισμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες, φημίζεται για 
τις αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες των τμημάτων της. 
Παράλληλα κατορθώνει να τηρεί αυστηρά τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες, βάση των πιο απαιτητικών πιστοποιήσεων ποι-
ότητας. Με μια στρατηγική κίνηση ανάπτυξης κι έπειτα από 
άρτια μελετημένο σχέδιο διεύρυνσης του κύκλου εργασιών 
της, η Spartan Security φαίνεται να ξεπερνάει τον εαυτό της. 
Στοχεύοντας στην συντονισμένη διείσδυση στον εμπορικό 
κλάδο, στις νέες της εγκαταστάσεις στο Κορωπί, εκτός των 
άλλων, περιλαμβάνονται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι φορ-

Η Hikvision προσφέρει τέσσερα επίπεδα πιστοποίησης 
και συγκεκριμένα τα εξής: HCSE -  εστιάζοντας στην εκπαί-
δευση σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας, HCSP - εστιά-
ζοντας σε προηγμένες τεχνολογικές λειτουργίες, HCSA - ε-
στιάζοντας στη βασική και ουσιαστική εκπαίδευση λειτουρ-
γιών και συντήρηση συστημάτων και το TTT, που αποτελεί 
ένα εντατικό μάθημα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 
στη διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης της  μεθοδολο-

QQ Δυναμική είσοδο της Spartan Security στο χοντρικό εμπόριο 
συστημάτων ασφαλείας προηγμένης τεχνολογίας

QQ Οι πιστοποιήσεις της Hikvision, αναβαθμίζουν επαγγελματικά τους 
συνεργάτες της!

τοεκφόρτωσης, σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι, αίθουσες 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και ειδική πτέρυγα τεχνικού ερ-
γαστηρίου ποιοτικού ελέγχου.  Η επένδυση αυτή σηματο-
δοτεί τη δυναμική είσοδό της στο χώρο του χονδρικού 
εμπορίου, με μια πλήρη γκάμα προϊόντων ασφαλείας νέας 
γενιάς που την καθιστούν ισχυρή δύναμη στην αλυσίδα δι-
ανομής ηλεκτρονικού εξοπλισμού κάθε είδους. Βασική 
της φιλοσοφία παραμένει η παροχή αξιόπιστων, ποιοτικών και 
διαχρονικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, σε μια ιδα-
νική αναλογία κόστους, αξίας και ποιότητας που θα επιταχύνει 
περαιτέρω τους ρυθμούς προόδου και την προσφορά της στο 
κλάδο που υπηρετεί. Με κεντρικούς άξονες, την άριστη τεχνι-
κή γνώση των εξελίξεων της διεθνούς αγοράς, τη χρήση νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή και την ολοκληρωμένη παροχή 
καινοτόμων προϊόντων σε κάθε επαγγελματία του κλάδου, η 
νέα αυτή δραστηριότητα ενδυναμώνει την θέση της Spartan 
Security και της εξασφαλίζει έναν διαχρονικά πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ελληνική αγορά αυτό της μακροβιότερης, 
ισχυρότερης και πιο καταξιωμένης ελληνικής επιχείρησης 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε 
όλα τα προϊόντα τεχνολογίας που διαθέτει η Spartan Security 
σε ένα κατάλογο το οποίο θα βρείτε ηλεκτρονικά σε αυτό το 
link: www.spartan.gr/product_catalogue.

γίας κατάρτισης της Hikvision. Τα προγράμματα πιστοποίη-
σης της Hikivsion που λαμβάνονται έπειτα από κατάλληλη 
εκπαίδευση προσφέρουν στους επαγγελματίες, γνώσεις για 
το σύνολο των συστημάτων και λύσεων της εταιρίας, καθώς 
και τρόπους επιλογής και ανάπτυξης των προϊόντων, ενισχύ-
ει την τεχνογνωσία και βοηθάει τους επαγγελματίες στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και προσφέρει 
ευρύτερη γνώση για ότι αφορά τον τομέα της ασφάλειας. 
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PERSONAL SECURITY A.E. Oδός Μεσογείων 99, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126, Αθήνα

210-8068675 210-6122531 info@personalsecurity.gr www.personalsecurity.gr personalsecurity

ΗPersonal Security ιδρύθηκε το1978και αποτέλεσε
μία από τις πρώτες εταιρείες που οργάνωσαν και
λειτούργησαν, με επιτυχία, ιδιόκτητο Κέντρο
Λήψης Σημάτων συναγερμού.

Έκτοτε, διαθέτοντας συνέπεια, επαγγελματισμό
και άριστη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με
συνεχόμενες επενδύσεις, αποτελεί μία από τις πιο
δυναμικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής

ασφάλειας, παρέχονταςυψηλούεπιπέδουυπηρεσίες
σε 35.000 και πλέον συνδρομητές
πανελλαδικά, σύμφωνα με τις αυ-
στηρότερες προδιαγραφές ποι-
ότητας που προβλέπονται από το
ISO 27001:2013, ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015και ISO 45001: 2018
τουοίκουTUV AUSTRIA HELLAS.

Σε όλααυτά τα χρόνιαανοδικήςπορείας,
η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει
την εμπιστοσύνη 900 και πλέον
επαγγελματιών εγκαταστατών -
συνεργατών, ενώ συνεχίζει διαρ-
κώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες της, μέσα από ένα
μακροχρόνιο επενδυτικόπλάνοκαι
με συνεχή κατάρτιση και εκπαί-

δευση του προσωπικού της, διατη-
ρώντας πάντα την ανθρωποκεντρική

προσέγγιση τόσο στα θέματα εσωτερικής
λειτουργίας, όσο και εξυπηρέτησης.

l 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού
l Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης (Video Analytics)
l Άμεση Επέμβαση – Περιπολία
l Πλήρης Συμβατότητα Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας (Tel.-IP-GPRS)
l Τεχνική Υποστήριξη Επαγγελματιών Εγκαταστατών
l Χονδρική Μεταπώληση Συστημάτων Ασφαλείας

κέντρο λήψης
σημάτων
24

ΩΡΟ

GOLD

PS KTX 20,5x27,0cm - 14.7.2020:Layout 1  14/7/2020  2:40 ìì  Page 1

Η νέα σειρά καμερών αποτροπής AD (Active 
Deterence) από τον οίκο Provision-ISR – που 
διαθέτει η  Signal Electronics Security 
στην αγορά - είναι σχεδιασμένη ώστε να 
ανιχνεύει ενδεχόμενους εισβολείς και να 
τους αποτρέπει από περεταίρω ενέργει-
ες μέσω οπτικού αλλά και ηχητικού συ-
ναγερμού. Η σειρά προορίζεται για την κάλυψη 
αποστάσεων μέχρι και 40 μέτρα σε εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο, ενώ διατίθεται σε Bullet ή 
Dome. Μέσω των προηγμένων αλγορίθμων 
Video Analytics DDA (Detect, Distinguish, 
Alert) που διαθέτει, μπορεί να ελαχιστοποιήσει 
τους ψευδείς συναγερμούς, παρέχοντας  μια αξι-
όπιστη ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας. Μέσα από 
μία μεγάλη ποικιλία κανόνων, ο πιθανός εισβολέας 
γνωρίζει ότι η παρουσία του έχει γίνει αντιληπτή και πως 
οι κινήσεις του καταγράφονται. 
Μεταξύ των προηγμένων χαρακτηριστικών, η σειρά διαθέ-
τει αισθητήρα ανάλυσης 4MP (2592x1520), φακό 2.8 – 12 
mm με γωνίες θέασης (94.2ο – 29.8ο) στα 25 fps, 3D-DNR, 

O Ιταλικός κατασκευαστικός οίκος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
η σειρά πινάκων ελέγχου συστημάτων συναγερμού πιστοποι-
ήθηκε με τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας που μπορεί 
να αποκτηθεί στην αγορά! Είναι πλέον ο πρώτος ιταλικός 
πίνακας ελέγχου ανίχνευσης εισβολής GRADE 4, το υψηλό-

τερο επίπεδο που αναγνω-
ρίζεται από τα πρότυπα 
EN50131, καθιστώντας 
έναν από τους λίγους πί-
νακες ελέγχου στον κόσμο 
πιστοποιημένο με αυτό 
το επίπεδο ασφάλειας! Ο 
πίνακας ελέγχου έχει σχε-
διαστεί για να εγγυάται 
τα υψηλότερα πρότυπα 

IP66, ενσωματωμένο μικρόφωνο αλλά και ηχείο, Κόκκινο / 
Μπλέ Strobe φωτισμό, καθώς και τον προηγμένο αλ-

γόριθμο DDA με δυνατότητες object classification 
Human / Vehicle (2/4 wheel), Sterile 
Area, Line Crossing, Object counting. 
Επίσης η σειρά διαθέτει πραγματικό 
WDR (120dB), BLC, HLC, ROI με υποστή-

ριξη όλων των γνωστών codec H.265+, 
H.264+,H.265, H.264, MJPEG αλλά και πρω-
τοκόλλων δικτύου. Φυσικά όλη η σειρά είναι 
συμβατή με τις μονάδες NVR που υπο-
στηρίζουν DDA καθώς και με την πανίσχυ-

ρη εφαρμογή διαχείρισης Provision Cam2, 
που  προσφέρει στον χρήστη τον πλήρη έ-

λεγχο των συσκευών του μέσω των λειτουργιών 
ζωντανής προβολής, αναπαραγωγής και ρυθμίσεων 

και όλα αυτά παρέχοντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφα-
λείας για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την Signal Electronics Security (www.signalsecurity.gr 
τηλ.: 210 9576351)

QQ H Signal Electronics Security διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά 
καμερών αποτροπής AD (Active Deterence) από τον οίκο Provision-ISR

QQ Οι πίνακες ελέγχου PROXIMA της EL.MO επιτυγχάνουν πιστοποίηση 
ασφαλείας Grade 4!

ασφαλείας που τον καθιστά απαραβίαστο και σε περίπτωση 
απόπειρας εισβολής από διαρρήκτες με υψηλό επίπεδο ε-
μπειρογνωμοσύνης στα συστήματα συναγερμού που μεταξύ 
άλλων έχουν την ικανότητα και τους πόρους να σχεδιάζουν 
λεπτομερώς μια διάρρηξη ή ληστεία χρησιμοποιώντας εξε-
λιγμένο εξοπλισμό. Επιπλέον, η EL.MO. έχει προχωρήσει στην 
πιστοποίηση περαιτέρω προϊόντων για την παροχή ενός ολο-
κληρωμένου συστήματος με τον υψηλότερο βαθμό ασφάλει-
ας, όπως η εφαρμογή e-Connect και η μονάδα RiverTBS, 
που επιτρέπει τη σύνδεση πρόσθετων συσκευών στη μονά-
δα ελέγχου μέσω της σειριακής γραμμής RS485, έχει πλέον 
πιστοποιηθεί ως grade 4. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Simon Technologies που 
διαθέτει τις λύσεις της EL.MO στην Ελληνική αγορά www.
simon-technologies.com -  τηλ.: 210 5563303
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ISO 14001:2015και ISO 45001: 2018
τουοίκουTUV AUSTRIA HELLAS.
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l Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης (Video Analytics)
l Άμεση Επέμβαση – Περιπολία
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mm με γωνίες θέασης (94.2ο – 29.8ο) στα 25 fps, 3D-DNR, 

O Ιταλικός κατασκευαστικός οίκος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
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EN50131, καθιστώντας 
έναν από τους λίγους πί-
νακες ελέγχου στον κόσμο 
πιστοποιημένο με αυτό 
το επίπεδο ασφάλειας! Ο 
πίνακας ελέγχου έχει σχε-
διαστεί για να εγγυάται 
τα υψηλότερα πρότυπα 

IP66, ενσωματωμένο μικρόφωνο αλλά και ηχείο, Κόκκινο / 
Μπλέ Strobe φωτισμό, καθώς και τον προηγμένο αλ-

γόριθμο DDA με δυνατότητες object classification 
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Area, Line Crossing, Object counting. 
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στηρίζουν DDA καθώς και με την πανίσχυ-

ρη εφαρμογή διαχείρισης Provision Cam2, 
που  προσφέρει στον χρήστη τον πλήρη έ-

λεγχο των συσκευών του μέσω των λειτουργιών 
ζωντανής προβολής, αναπαραγωγής και ρυθμίσεων 

και όλα αυτά παρέχοντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφα-
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το 2ο τεχνικό σεμι-
νάριο της Hikvision που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της Force Security στη Θεσσαλονίκη. Το περιεχόμενο 
με εισηγητές τον Γιώργο Γρατσάνη και τον Σπύρο Τσόκο 
από την ομάδα της Hikvision στην Ελλάδα επικεντρώθηκε 
στις λύσεις AX PRO, ενώ αξίζει να επισημάνουμε τη μεγάλη 
συμμετοχή των εγκαταστατών από διάφορες πόλεις της Β. 
Ελλάδας. Τα στελέχη της Force δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένοι για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν 
οι συνεργάτες της και υπόσχονται να συνεχίσουν να προ-

Η Olympia Electronics από το 2015 έχει διεισ-
δύσει στον χώρο της ναυτιλίας με σκοπό να συ-
νάψει νέες συνεργασίες με μεγάλες ναυτιλιακές  
εταιρείες και να ενσωματώσει τα προϊόντα της  
στην κατασκευή νέων πλοίων. Κύριο πλεονέκτη-
μα της εταιρείας είναι τα πιστοποιημένα προ-
ϊόντα που διαθέτει και διοχετεύει στην αγορά. 
Πρόσφατα η  Olympia  Electronics    α-
πέκτησε πισ τοποίηση γ ια τα προϊόν τα 
MARINE από το έγκριτο φορέα πιστοποιήσε-
ων BUREAU VERITAS Marine & Offshore, 
ένα πολύτιμο εφόδιο που εγγυάται την ασφά-
λεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την ε-
μπιστοσύνη. 

QQ Νέος κύκλος εκπαιδεύσεων από την NSC Hellas 

QQ 2o τεχνικό σεμινάριο της Hikvision στις εγκαταστάσεις της Force στη 
Θεσσαλονίκη 

QQ Πιστοποίηση για τα προϊόντα πυρανίχνευσης για την Ναυτιλιά της 
Olympia Electronics

Μετά από απουσία 2 ετών οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις – ε-
νημερώσεις επέστρεψαν δυναμικά για την NSC Hellas που 
πραγματοποίησε  2 τεχνικά σεμινάρια στην Αθήνα, για 
τους συνεργάτες της Ν.Ελλάδας τις ημερομηνίες  15 Ιουλίου 
& 16 Σεπτεμβρίου 2022. Οι καλεσμένοι της NSC, εγκαταστά-
τες μηχανικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα 
νέα προϊόντα και εφαρμογές που ανέπτυξε η NSC όλο αυτό το 
διάστημα, καθώς επίσης να έχουν μια πρώτης τάξεως επαφή 
με τα Συστήματα Αναγγελίας Κινδύνου (PA/VA) της εταιρίας.  Η 
NSC ανανεώνει το επόμενο ραντεβού της με την εκπαίδευση 
τον μήνα Νοέμβριο.  

σφέρουν γνώσεις και σύγχρονα υλικά που καλύπτουν τις 
ανάγκες της αγοράς. 

Η Διοίκηση της εταιρίας πι-
στεύει ακράδαντα ότι η πι-
στοποίηση των προϊόντων 
αποτελεί διαβατήριο εισό-
δου σε αγορές του εξωτερι-
κού, διάσταση πολύ σημα-
ντική και για τη συμμετοχή 
σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. 
Στην ουσία τα πρότυπα α-
ποτελούν μια «κοινή γλώσσα 
επικοινωνίας» που διασφα-
λίζουν τη συμβατότητα και 
την ασφάλεια δικαίου και τον 
ισότιμο ανταγωνισμό.
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Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για επιμόρφωση, δικτύωση 
και εξωστρέφεια των επαγγελματιών που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα των έργων συστημάτων ηλεκτρονικής 
ασφάλειας ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων 
Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος διορ-
γάνωσε με επιτυχία το 3ο τεχνικό σεμινάριο με τη χορηγία 
της Dahua Technology αλλά και την ενεργή και δυναμική 
συμμετοχή της ομάδας της εταιρίας στο περιεχόμενο του 
σεμιναρίου. Η πολύ όμορφη εκδήλωση που συγκέντρωσε 
πάρα πολλούς επαγγελματίες του χώρου πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στο χώρο εκδηλώσεων Blue 
Island στην περιοχή της Πάρνηθας. Σχετικά με το περιεχόμε-
νο της σεμιναρίου, έπειτα από τον χαιρετισμό του προέδρου 
του Δ.Σ του ΣΑΕΕΣΑΕ, Ηλία Κεστρίτσαλη, ακολούθησε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία – παρουσίαση του μέλους του 
συλλόγου Βασίλη Νικολάου, όπου ανέπτυξε την εμπορική 
και νομική προσέγγιση στις εγκαταστάσεις καμερών α-
ναδεικνύοντας όλες τις πτυχές που πρέπει να γνωρίζει ο νό-
μιμος εγκαταστάτης για την εγκατάσταση καμερών και που 
σχετίζονται με τον κανονισμό GDPR και άλλες παραμέτρους. 
Στη συνέχεια στελέχη από την ομάδα της Dahua στην Ελ-
λάδα και συγκεκριμένα οι Βασίλης Αρβανίτης και Γιάν-

QQ 3ο Τεχνικό Σεμινάριο του ΣΑΕΕΣΑΕ με τη δυναμική συμμετοχή και 
χορηγία της Dahua Technology  

νης Ζαχαριάκης είχαν την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουν στο κοινό σύγχρονα τεχνολογικά 
εργαλεία που αναβαθμίζουν τις δυνατότητες 
των συστημάτων ασφάλειας και την αποτε-
λεσματικότητα των έργων βίντεο-επιτήρησης 
στην πράξη. Με πολύ κατανοητό και απόλυτα 
τεκμηριωμένο τρόπο γνωρίσαμε χρήσιμες λει-
τουργίες όπως: Αρχικοποίηση συσκευών, δι-
κτυακή αναζήτηση, εργαλεία προσομοίωσης, 
επιλογή φακών, ύψους τοποθέτησης, εγκατά-
στασης και ρυθμίσεων καθώς επίσης και τρό-
πους εγκατάστασης video analytics καμερών, 
NVR, AI, και προγραμματισμός αυτών. Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι και η Πιστοποίηση DHSA 
Dahua για τα οφέλη της οποίας ενημέρωσαν 
οι δυο ομιλητές.
Στο δεύτερο μέρος των τεχνικών παρουσιά-
σεων, το κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στη παρουσίαση των δυνατοτήτων με ζω-
ντανή επίδειξη των καμερών αναγνώρισης 
πινακίδων και των τεχνολογιών ΤiOC 2.0, Face 

recognition καθώς επίσης και για τις οικογένειες λύσεων Full 
Color 2.0 – Eureka thermal.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν κληρώσεις 
δώρων και δείπνο όπου σε πολύ θετική διάθεση όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, 
ανταλλάξουν απόψεις και να περάσουν ευχάριστα, κλείνο-
ντας με το καλύτερο τρόπο την εκδήλωση.



market.News

14 .security manager

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για επιμόρφωση, δικτύωση 
και εξωστρέφεια των επαγγελματιών που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα των έργων συστημάτων ηλεκτρονικής 
ασφάλειας ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων 
Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος διορ-
γάνωσε με επιτυχία το 3ο τεχνικό σεμινάριο με τη χορηγία 
της Dahua Technology αλλά και την ενεργή και δυναμική 
συμμετοχή της ομάδας της εταιρίας στο περιεχόμενο του 
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πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία – παρουσίαση του μέλους του 
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QQ 3ο Τεχνικό Σεμινάριο του ΣΑΕΕΣΑΕ με τη δυναμική συμμετοχή και 
χορηγία της Dahua Technology  

νης Ζαχαριάκης είχαν την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουν στο κοινό σύγχρονα τεχνολογικά 
εργαλεία που αναβαθμίζουν τις δυνατότητες 
των συστημάτων ασφάλειας και την αποτε-
λεσματικότητα των έργων βίντεο-επιτήρησης 
στην πράξη. Με πολύ κατανοητό και απόλυτα 
τεκμηριωμένο τρόπο γνωρίσαμε χρήσιμες λει-
τουργίες όπως: Αρχικοποίηση συσκευών, δι-
κτυακή αναζήτηση, εργαλεία προσομοίωσης, 
επιλογή φακών, ύψους τοποθέτησης, εγκατά-
στασης και ρυθμίσεων καθώς επίσης και τρό-
πους εγκατάστασης video analytics καμερών, 
NVR, AI, και προγραμματισμός αυτών. Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι και η Πιστοποίηση DHSA 
Dahua για τα οφέλη της οποίας ενημέρωσαν 
οι δυο ομιλητές.
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πινακίδων και των τεχνολογιών ΤiOC 2.0, Face 

recognition καθώς επίσης και για τις οικογένειες λύσεων Full 
Color 2.0 – Eureka thermal.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν κληρώσεις 
δώρων και δείπνο όπου σε πολύ θετική διάθεση όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, 
ανταλλάξουν απόψεις και να περάσουν ευχάριστα, κλείνο-
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Η ταχύτητα, η σταθερότητα και η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 
πολλαπλών συσκευών, είναι τα βασικά στοιχεία που αποδί-
δουν αξιοπιστία σε ένα επαγγελματικό δίκτυο Wi-Fi. Η επι-
λογή των κατάλληλων Access Points για την υλοποίηση 
ενός ασύρματου δικτύου είναι το σημείο κλειδί, που κάνει 
την διαφορά. Η PartnerNET το γνωρίζει καλά αυτό, γι’ αυτό 
συστήνει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά δύο προηγ-
μένης τεχνολογίας Wi-Fi 6 Access Points της Ruijie-Reyee, τα 
RG-RAP2660 (G) και RG-RAP2260 (E).
Αρχικά, το RG-RAP2260 (G) πρόκειται για ένα ισχυρό AP, που 
βασίζεται στην Wi-Fi 6 τεχνολογία για υψηλές ταχύτητες έως 
και 1.77 Gbps και ταυτόχρονα να παρέχει τη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης περισσότερων από 500 συσκευών ταυτόχρο-
να. Διαθέτει ενσωματωμένη κεραία Omni-directional, δύο 
10/100/1000 Base-T θύρες, 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz MIMO 
και φόρτιση μέσω PoE.
Το RG-RAP2260 (E), ο «μεγάλος αδελφός» του προηγού-
μενου μοντέλου, προσφέρει ταχύτητες έως και 3.2 Gbps 
και τη δυνατότητα ενίσχυσης της ταχύτητας σύνδεσης με 
2.5Gbps uplink. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη κεραία 
Omni-directional και φόρτιση μέσω PoE. Ακόμη, μία θύρα 
10/100/1000M/2.5G Base-T και μία 10/100/1000 Base-T και 

QQ Ισχυρά ασύρματα δίκτυα με τα Wi-Fi 6 Access Points της Ruijie-
Reyee προσφέρει η PartnerΝΕΤ

4x4 @2.4 GHz, 4x4 @5 GHz MIMO. Τέλος, η εγκατάσταση ε-
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και γρήγορα.
Οι παραπάνω λύσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της πολύ ση-
μαντικής πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ της PartnerNET και 
Ruijie Networks, ένα εκ των κορυφαίων brands στο χώρο του 
ICT Enterprise από την Κίνα.
Αυτή η νέα συνεργασία είναι ένα άλμα προς τα εμπρός για ο-
λόκληρη τη βιομηχανία ICT στην Ευρώπη, καθώς η τεχνολο-
γία Cloud της Ruijie οδηγεί τις εξελίξεις και αναδιαμορφώνει 
την αλυσίδα αξίας από την αρχή. Η PartnerNET ως έμπειρος 
value added διανομέας, έχει αναλάβει να εισαγάγει τη Ruijie 
– Reyee, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στις αγορές που 
δραστηριoποιέιται για πρώτη φορά. Ένας συνδυασμός των 
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λύσεις, για κάθε επιχείρηση, θα αναβαθμίσει ριζικά τα οφέλη 
που προσφέρονται στους τελικούς πελάτες. 
Η αγορά ICT έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός τα 

τελευταία χρόνια και η 
PartnerNET ήταν πάντα 
πρωτοπόρος. Τώρα είναι 
η ώρα για άλλο ένα με 
την εισαγωγή της Ruijie 
– Reyee στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Τα Switches, τα 
Gateways και τα Access 
Points είναι μόνο μερι-
κά από τα προϊόντα της 
Ruijie – Reyee με τα οποία 
η PartnerNET θα μπορέσει 
να δημιουργήσει ολοκλη-
ρωμένες λύσεις υψηλής 
απόδοσης. 
Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με την εταιρία 
(www.partnernet-ict.com, 
τηλ.: 2107100000, sales@
partnernet-ict.com)
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από το τομέα των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης όσο και 
των εφαρμογών συστημάτων συναγερμού. Ταυτόχρονα 
παρευρέθηκαν στελέχη της ομάδας της Hikvision στην Ελ-
λάδα, με εισηγητές τους κ.κ Γρατσάνη και Τσόχο.  

Η δεύτερη μέρα των εγκαινίων εστίασε σε μια εταιρία με 
την οποία η ELS ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα τη συνεργα-
σία της και συγκεκριμένα την Partizan Security, μια ευ-
ρωπαϊκή εταιρία με έδρα στην Τσεχία που δραστηριοποι-
είται στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας 
για πολλές εφαρμογές (βίντεο, θυροτηλεόραση, access 
control κ.α) που διακρίνονται για την ποιότητα τους αλλά 
και την καινοτομία που παρουσιάζουν. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρίας 
Ruszányuk Róbert που παρουσίασε μια μεγάλη γκάμα λύ-
σεων της εταιρίας. 

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν προσέλευση των συνεργατών της 
ELS κατά την 3η ημέρα που πρωταγωνιστούσε η Dahua 
Technology. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεματικής ημέρας 
στην οποία παρευρέθηκαν στελέχη της ομάδας της Dahua 
στην Ελλάδα όπως ο Βασίλης Αρβανίτης και ο Γιάννης Ζα-
ραχαριάκης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν μια σειρά από ειδικές παρουσιάσεις με επί-
κεντρο τις νέες τεχνολογικές λύσεις στο τομέα της βίντεο-
επιτήρησης και επίκεντρο το  Dahua Security Software 
(DSS), μια πλατφόρμα που αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό 
τη διαχείριση ενός έργου στο τομέα αυτό αλλά και πολ-
λές.Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την κλήρωση 1 ηλεκτρικού 
σκούτερ της Xiaomi σε ένα μεγάλο τυχερό, ενώ όλοι έφυ-
γαν με ένα αναμνηστικό backpack κι ένα σετ εργαλείων 
Dahua!

Εβδομάδα Εγκαινίων 
Electrosystems
Η αποτύπωση μιας δυναμικής πορείας ανάπτυξης 

Μπορεί η Electrosystems να έχει μετακομίσει στις νέες, 
σύγχρονες και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του κτιρίου επί 
της οδού Βουλιαγμένης 262 στον Άγιο Δημήτριο Ατ-
τικής εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, όμως τα περιοριστικά μέ-
τρα που ίσχυαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
covid-19, δεν είχαν δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους 
της εταιρίας να οργανώσουν μια μαζική εκδήλωση γνωρι-
μίας των συνεργατών της με τους νέους χώρους. 
Αυτό επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, την εβδομά-
δα μεταξύ 19-23 Σεπτεμβρίου. Μια εβδομάδα εγκαινίων 
λοιπόν της Electrosystems, με μεγάλη συμμετοχή των συ-
νεργατών της εταιρίας από το κλάδο των επαγγελματιών 
εγκαταστατών συστημάτων ασφάλειας, όπου από το πρωί 

Σημείο αναφοράς για την Electrosystems αποτελεί αναμ-
φισβήτητα η Ajax, μια εταιρία που πρώτη σύστησε στο 
Ελληνικό κοινό το 2016 και έκτοτε γνωρίζει μια αλματώδη 
ανάπτυξη. Οπότε, η 4η ημέρα των εγκαινίων επικεντρώ-
θηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ajax, προσελκύοντας σε όλη τη 
διάρκεια της ημέρας πολλούς επαγγελματίες που είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις καινοτομίες που 
αναπτύσσει και τις τεχνολογικές εξελίξεις που ετοιμάζει η 
εταιρία. Ο Business Development Manager της Ajax στην 
Ελλάδα, Σπύρος Αθανασιάδης μας έδωσε μια γεύση για τις 
πρωτοποριακές λύσεις που ετοιμάζει στο άμεσο μέλλον 
και αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον από την αγορά.  

Η εβδομάδα εγκαινίων της ELS έκλεισε με μια ημέρα 
αφιερωμένη στους συναγερμούς της IDS Hellas και στις 
θυροτηλεοράσεις της CGate, των οποίων η ELS είναι ο 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. Οι συναγερμοί 
της IDS έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των επαγγελμα-
τιών για την ανθεκτικότητα που προσφέρουν, την ευκολία 
εγκατάστασης και πολλά άλλα πλεονεκτήματα όπως τα 
παρουσίασε μέσω video conference ο Matt De Araujo, 
Sales & Marketing Director της IDS.  Στη συνέχεια η Λένα 
Κεραμάρη από την ELS παρουσίασε τα οφέλη και τα χα-
ρακτηριστικά των νέων μοντέλων των θυροτηλεοράσεων 
CGate που τα έχουν φέρει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των 
συνεργατών

μέχρι το απόγευμα, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
στις νέες εγκαταστάσεις, να παρακολουθήσουν το περιε-
χόμενο των θεματικών ημέρων ανά κατασκευαστικό 
οίκο  (Ajax, HikVision, Partizan, CGate, Dahua, IDS)  και φυ-
σικά να συνομιλήσουν με τα στελέχη της εταιρίας για πολ-
λά θέματα που αφορούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νέες 
λύσεις και φυσικά τις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις 
των πελατών.  

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε, είναι ότι σίγουρα η συγκε-
κριμένη περίοδος ήταν η ιδανικότερη για αυτή τη σημαντι-
κή εκδήλωση, μιας και από τη στιγμή που η Electrosystems 
μετακόμισε στις νέες της εγκαταστάσεις, αυτή τη στιγμή 
έχει αναβαθμιστεί ένας εξαιρετικός εκθεσιακός χώρος και 
έχουν δημιουργηθεί πολύ λειτουργικές αίθουσες εκπαι-
δεύσεων, ενώ εξίσου σημαντικό που πρέπει να αναφέρου-
με ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας έχει μεγα-
λώσει ποσοτικά και ποιοτικά με πολλά και ικανά στελέχη. 

Σε ότι αφορά λοιπόν τις θεματικές ημέρες της εβδομάδας 
εγκαίνιών, η 1η ημέρα (Δευτέρα) ήταν αφιερωμένη στη 
Hikvision όπου μεταξύ άλλων οι επισκέπτες είχαν την ευ-
καιρία να περιηγηθούν στο Demo VAN της εταιρίας που εί-
ναι εξοπλισμένο με τις νεότερες τεχνολογικές λύσεις, τόσο 
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Σε όλη την εβδομάδα των εγκαινίων υπήρχαν για τους επι-
σκέπτες πλούσια δώρα, πολλές προσφορές και σίγουρα 
μια  γιορτινή διάθεση  με μουσική φαγητό σε ένα πολύ 
θετικό κλίμα. 

Δήλωση των ανθρώπων της ELS για την 
εβδομάδα εγκαινίων 
Από την ίδρυσή της το 2007, η εταιρεία Electrosystems Ε.Π.Ε 
(ELS | Security & Automation Solutions) ειδικεύεται στην ει-
σαγωγή, ανάπτυξη και διανομή ηλεκτρονικών συστη-
μάτων ασφαλείας και λύσεων υψηλής τεχνολογίας 
στα συστήματα συναγερμού, βίντεο-παρακολούθη-
σης, ελέγχου πρόσβασης, θυροτηλεόρασης, αυτο-
ματισμού και πυρανίχνευσης.Ο σκοπός της ELS είναι να 
διαθέτει πάντα τα ασφαλέστερα και ταυτόχρονα τα πιο 
προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές 
τιμές για τους επαγγελματίες των συστημάτων ασφαλείας.
Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Electrosystems 
σηματοδοτούν για εμάς μία νέα εποχή της εταιρίας. Η 

εταιρία επενδύει συνεχώς στον 
άνθρωπο . Αυτή η επένδυση έχει 
να κάνει με δύο άξονες. Ο πρώ-
τος άξονας αποτελείται απο τους 
εσωτερικούς συνεργάτες. Δίνου-
με έμφαση στην συνεχή στελέ-
χωση, εκπαίδευση και τεχνική 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού δημιουργώντας παράλ-
ληλα ένα δημιουργικό και σύγ-
χρονο περιβάλλον εργασίας. 
Ο δεύτερος άξονας αποτελέιται 
από τους συνοδοιπόρους μας, 
φυσικά μιλάμε για τους συνεργά-
τες-πελάτες μας. Δίνοντας έμφα-
ση, σε εξατομικευμένες εμπο-
ρικές και προϊοντικές λύσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στηρίζουμε τους 
συνεργάτες μας βάσει των αναγκών 
τους αλλά και των ραγδαίων τεχνο-

λογικών εξελίξεων. Στροφή στην τιμολογιακή στρατηγική 
με βαρύτητα στις εξατομικευμένες ανάγκες των συνεργα-
τών μας .Παρέχοντας επιπλέον ειδικές τιμές μέσω του B2B 
website και ποσοτικές εκπτώσεις, διατηρώντας παράλ-
ληλα πάντα τις ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Το καταρ-
τισμένο τμήμα Πωλήσεων είναι στη διάθεση των συνεργα-
τών, ώστε να δώσει τις βέλτιστες λύσεις αφουγκράζοντας 
τους παλμούς της αγοράς. 
Η ομάδα της ELS βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους συνερ-
γάτες της , παρέχοντας συνεχώς hands on σεμινάρια στις 
εγκαταστάσεις μας, όσο και webinars για online παρακο-
λούθηση. Επιπλέον ως επίσημος αντιπρόσωπος της 
AJAX και όντας η πρώτη εταιρία που έφερε την AJAX στην 
Ελλάδα το 2016, προσφέρουμε την καλύτερη υποστήριξη 
στους συνεργάτες μας. Εκτός των πολυάριθμων σεμιναρί-
ων και event που διοργανώνουμε, οι συνεργάτες της ELS 
έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν επίσημα μέσω 
της ίδιας της Ajax και να γίνουν και οι ίδιοι πιστοποιημένοι 
Ajax Specialists.

Όλη η ομάδα της ELS έδωσε τον καλύτερο της εαυτό προκειμένου η εβδομάδα των εγκαινίων να 
αποτελέσει μια εποικοδομητική αλλά και ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες
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Private Security ως στοιχείο 
Εθνικής Ασφαλείας

Ελλάδα και Κύπρο και των εκπροσώπων θεσμικών οργάνων 
και επιστημονικών κοινοτήτων. Τα δύο περιοδικά της εκδοτικής 
εταιρείας, για το management της ασφάλειας από ιδιώτες και 
την ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, 
αποτελούν το σταυροδρόμι των ειδικών της ασφάλειας, 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι εν λόγω Director και Manager ασφα-
λείας, έχουν διακριθεί σε θέματα security short term expertise, 
προσκλήθηκαν ως εισηγητές, στο Συνέδριο ως τακτικοί αρθρο-
γράφοι, στο πρώτο από τα περιοδικά (που σήμερα, γιορτάζει 
την επέτειο του, με το 100ο τεύχος του) …
… Σήμερα 30 Νοεμβρίου, ημέρα του Αγίου Ανδρέα, προσφι-
λούς Αγίου στην Κύπρο, διεξάγεται το συνέδριο. Εορτή Αγ. 
Ανδρέα αλλά και ημέρα συγκρότησης του Security Project, 
στην Λευκωσία, συμπίπτουν. Διακρίνεται ένας «αμφίδρομος 
συμβολισμός» (σύμφωνα με τον Αμερικανό φιλόσοφο και κοι-
νωνικό θεωρητικό, George Mead). Του θαύματος δηλαδή του 
Αγίου, για τη ζωή, το νερό και φως, στην Κύπρο   https://
www.imconstantias.org.cy/4031-2/ και της συμβολής της 
«SMART PRESS», για τη συνέχιση της ζωής και βελτίωση των 
υπηρεσιών Security και Safety. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με την 
ζύμωση, που υποκινεί, συμβάλλει στην ανάπτυξη και συνεχή 
αναβάθμιση της συνεργασίας private security. με τη δημόσια 
δύναμη και άλλες υπηρεσίες και αρχές, σε ένα «σύναλμα» ευ-
ρύτερης ποιοτικής προστασίας, προσώπων και υποδομών.,.
Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του Συνεδρίου του Cyprus 
Security Project, παρουσία των εκπροσώπων της Αστυνομίας 
Κύπρου και άλλων Αρχών, η Security Manager ανέβηκε στο βή-
μα. Το κοκκίνισμα στο πρόσωπό της ήταν η ένδειξη της έντασής 
της. Όμως με σταθερή φωνή και ισχυρό λόγο, ανέπτυξε με μεστό 
τρόπο και λακωνικά, τα κύρια σημεία, μαζί με συγκεκριμένα ιστο-
ρικά στοιχεία, καίριες περιγραφές, σύγχρονων τρόπων ενέργειας, 
για να δώσει σε εννέα λεπτά ακριβώς, τη σκυτάλη στον Security 
Director… Στο τέλος της κοινής παρουσίασης, το αυθόρμητο 
έντονο χειροκρότημα, εξέφρασε την αξιολόγησή από πλευράς 
παρευρισκόμενων… Αυτά, που οι δύο ομιλητές, ανακοίνωσαν, 
παρουσίασαν και εισηγήθηκαν, αποδίδονται παρακάτω.

H λειτουργία των επιχειρήσεων ως ένα 
σύστημα ομόκεντρων σφαιρών
«…Οι Επιχειρήσεις, με οιαδήποτε μορφή συγκρότησης και 
departmentalization, (κλασική, matrix κ. α) και καταχώρησης 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ) μπορούν να είναι:

 • Μικρές - Μεσαίου μεγέθους- Αναπτυσσόμενες- Μεγά-
λοι Οργανισμοί

 • Όμιλοι πολλών, επιχειρήσεων (μητρικών -ι θυγατρικών) 
ανεξαρτήτων ή σε ενιαία οικονομική οντότητα και κοι-
νό κέντρο διοίκησης και ελέγχου

Αφήγηση για ενημέρωση και μάθηση, στο πλαίσιο εκπαί-
δευσης επαγγελματιών της ασφάλειας ώριμης ηλικίας. Βασί-
ζεται σε πραγματικά ζητήματα και περιστατικά. Αφορά την 
προσομοίωση (αναπαράσταση συστήματος με χρήση μο-

ντέλου) ανακοίνωσης και εισήγησης, των Security Director 
και Security Manager Ομίλου επιχειρήσεων, σε συνέδριο 
Security Project, στο Hilton Λευκωσίας. Οργανώνεται κάθε 
χρόνο από δύο οξύνοες ανθρώπους. Τον Ιδιοκτήτη και τον 
Αρχισυντάκτη εκδοτικής εταιρείας, στην Ελλάδα. Εταιρείας, 
που δίκαια, θεωρείται από τις πλέον έγκυρες και καταξιωμένες 
στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, σε θέματα που αφορούν 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τη Γνώση της επικοινωνίας, 
την ανάπτυξη της Security Culture και τον μοναδικό «γεφυρο-
ποιό» των υπηρεσιών ασφαλείας, από ιδιώτες, με την ασφά-
λεια της δημόσιας δύναμης και των υπηρεσιών προστασίας. 
Τα προαναφερθέντα , αποτελούν αξιολόγηση του συνόλου 
των παραγόντων της αγοράς της Private Security Industry, σε 
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Οι πολεμικές πράξεις, ως ασύμμετρες ενέργειες, μεταφέρονται από τα παραδοσιακά πεδία, 
πολεμικών μετώπων του CLAUSEWITZ, στο εσωτερικό της κάθε Χώρας. Μέσα από τα όρια του 
προσδιοριζόμενου από τον Ξενοφώντα ως «Οίκου » (Ατομικής ιδιοκτησίας- Επιχείρησης)».

Του  Σπύρου Κυριακάκη,
    ε. Τ. Μέλους Ακαδημαϊκού Επιτελείου και Εκπαιδευτή, 

Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 
(army.gr)-. Εκπαιδευτή «Ε. Ι. Δ Ι. Κ. Κ Α» και BECCA/ CCI, Wash-

ington D.C. /USA

&  της Χριστίνας Ζησιμοπούλου,
    Security Project Manager, Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) για το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε. Ι. Δ Ι. Κ. Κ Α). Μέλους Business 
Espionage Controls & Countermeasures Association (BECCA)/ Washington D.C. /USA 

Υποψήφια Certified Confidentiality Officer (CCO/BECCA) 

 • Πολυεθνικές/ Διεθνείς εταιρείες (παραγωγή και διάθε-
ση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και εμπορικές γενικά 
δραστηριότητες, πέραν των εθνικών συνόρων/ διε-
θνώς). Για το πλαίσιο της Ε. Ε, οι (Ευρωπαϊκές) Εταιρείες, 
που αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες σε του-
λάχιστον άλλες δύο χώρες μέλη της (εκτός της χώρας 
της κύριας έδρας).

Όλες οι ανωτέρω, θα προσδιορίζονται εφεξής ως «Επιχείρη-
ση» ή «Επιχειρήσεις»
Η οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις, λειτουργεί σε ένα σύ-
στημα τριών ομόκεντρων σφαιρών (στερεομετρική 
αλληγορία). Η έμπνευση είναι από δάνεια γνώση, από τον 
Εύδοξο τον Κνίδιο ( Εύδοξος ο Κνίδιος 407 – 335 π.Χ. α-
στρονόμος, μαθηματικός και φιλόσοφος από την Κνίδο της 
Μικράς Ασίας). 
Η πρώτη εσωτερική σφαίρα, αφορά στην κύρια έδρα 
της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις της 
και τον μέσα σε αυτές, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Η μεσαία 
αφορά στις εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότη-
τές της, τα παραρτήματά της (πάγια) όπως έχουν σήμερα και 
η τρίτη στις προθέσεις της για μελλοντικές επεκτάσεις 
της. Αυτές οι προθέσεις είναι που αποτελούν στόχο κατά 
κύριο λόγο, της βιομηχανικής-οικονομικής κατασκοπίας. 
Η ασύμμετρη επίθεση, στο πλαίσιο της Υπερτρομοκρατίας 
και του υβριδικού πολέμου, εκδηλώνεται και στις τρεις 
σφαίρες αλλά κυρίως στα όρια της πρώτης εσωτερικής μι-
κρής, σφαίρας. (Για σχεδιαστές και δράστες, η συγκεκριμένη 
«σφαίρα», συγκεντρώνει τα πλέον «σταθερά στοιχεία», για 

{Από το Αφηγηματικό – Εισαγωγικό Κεφάλαιο, του 
υπό έκδοση βιβλίου των Σπ. Κυριακάκη, Δημ. Πά-
σχου, Αν. Γερασιμάτου & Χρ. Ζησιμοπούλου, «Παν 
υπαλληλική άμυνα με Catenaccio, διασώζει Επιχει-
ρήσεις- Εργοδοσία - Εργαζόμενους». Ένα σετ αφηγή-
σεων, για αυτόματο προσανατολισμό του αναγνώστη, που 
στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά}
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Κύπρου και άλλων Αρχών, η Security Manager ανέβηκε στο βή-
μα. Το κοκκίνισμα στο πρόσωπό της ήταν η ένδειξη της έντασής 
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H λειτουργία των επιχειρήσεων ως ένα 
σύστημα ομόκεντρων σφαιρών
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Οι πολεμικές πράξεις, ως ασύμμετρες ενέργειες, μεταφέρονται από τα παραδοσιακά πεδία, 
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προσδιοριζόμενου από τον Ξενοφώντα ως «Οίκου » (Ατομικής ιδιοκτησίας- Επιχείρησης)».

Του  Σπύρου Κυριακάκη,
    ε. Τ. Μέλους Ακαδημαϊκού Επιτελείου και Εκπαιδευτή, 

Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 
(army.gr)-. Εκπαιδευτή «Ε. Ι. Δ Ι. Κ. Κ Α» και BECCA/ CCI, Wash-

ington D.C. /USA

&  της Χριστίνας Ζησιμοπούλου,
    Security Project Manager, Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) για το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε. Ι. Δ Ι. Κ. Κ Α). Μέλους Business 
Espionage Controls & Countermeasures Association (BECCA)/ Washington D.C. /USA 

Υποψήφια Certified Confidentiality Officer (CCO/BECCA) 
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που αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες σε του-
λάχιστον άλλες δύο χώρες μέλη της (εκτός της χώρας 
της κύριας έδρας).

Όλες οι ανωτέρω, θα προσδιορίζονται εφεξής ως «Επιχείρη-
ση» ή «Επιχειρήσεις»
Η οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις, λειτουργεί σε ένα σύ-
στημα τριών ομόκεντρων σφαιρών (στερεομετρική 
αλληγορία). Η έμπνευση είναι από δάνεια γνώση, από τον 
Εύδοξο τον Κνίδιο ( Εύδοξος ο Κνίδιος 407 – 335 π.Χ. α-
στρονόμος, μαθηματικός και φιλόσοφος από την Κνίδο της 
Μικράς Ασίας). 
Η πρώτη εσωτερική σφαίρα, αφορά στην κύρια έδρα 
της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις της 
και τον μέσα σε αυτές, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Η μεσαία 
αφορά στις εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότη-
τές της, τα παραρτήματά της (πάγια) όπως έχουν σήμερα και 
η τρίτη στις προθέσεις της για μελλοντικές επεκτάσεις 
της. Αυτές οι προθέσεις είναι που αποτελούν στόχο κατά 
κύριο λόγο, της βιομηχανικής-οικονομικής κατασκοπίας. 
Η ασύμμετρη επίθεση, στο πλαίσιο της Υπερτρομοκρατίας 
και του υβριδικού πολέμου, εκδηλώνεται και στις τρεις 
σφαίρες αλλά κυρίως στα όρια της πρώτης εσωτερικής μι-
κρής, σφαίρας. (Για σχεδιαστές και δράστες, η συγκεκριμένη 
«σφαίρα», συγκεντρώνει τα πλέον «σταθερά στοιχεία», για 

{Από το Αφηγηματικό – Εισαγωγικό Κεφάλαιο, του 
υπό έκδοση βιβλίου των Σπ. Κυριακάκη, Δημ. Πά-
σχου, Αν. Γερασιμάτου & Χρ. Ζησιμοπούλου, «Παν 
υπαλληλική άμυνα με Catenaccio, διασώζει Επιχει-
ρήσεις- Εργοδοσία - Εργαζόμενους». Ένα σετ αφηγή-
σεων, για αυτόματο προσανατολισμό του αναγνώστη, που 
στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά}
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επιχειρησιακή στοχοποίηση, που εξυπηρετεί τους σκοπούς 
των δραστών. Επίσης τόσο η ίδια πρώτη «σφαίρα» αλλά 
κυρίως οι άλλες δύο, μεγαλύτερες, αποτελούν πεδίο των 
ενεργειών της οικονομικής κατασκοπίας και του λεγόμε-
νου marketing warfare ).  Αναφέρθηκαν παραδείγματα του 
λεγόμενου «tourist war» σε ευρωπαϊκές και αφρικανικές 
χώρες, στην Ασία και στην Ινδία, ( συγχρονισμένες πολλα-
πλές προσβολές με εκρηκτικά ξενοδοχείων ή εκρήξεις στα 
εστιατόριά τους, ή επιδρομές active shooters, στους χώρους 
τους …). Και οι τρεις «σφαίρες» περικλείονται στον ευρύτερο 
τετραδιάστατο (μαζί με τη διάσταση του χρόνου) καμβά, 
των διαφόρων περιβαλλόντων ανά τόπο, και των συνακό-
λουθων σχέσεων, εξελίξεων και των δυναμικών τους όπως :

 • Κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων και προβλημάτων
 • Θεμάτων δικαίου
 • Πολιτικών
 • Γεωοικονομικών και γεωστρατηγικών σχέσεων και συν-

θηκών
 • Φυσικού περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικού περιβάλλοντος
 • Κινδύνων από τα περιβάλλοντα αλλά και εκείνων, των πε-

ριβαλλόντων που επηρεάζονται, από φαινόμενα όπως, 
ο πόλεμος, το έγκλημα σε όλο το φάσμα των μεγεθών 
τους, περιλαμβανομένων και των υβριδικών τρόπων 
διενεργείας του και της λεγόμενης υπερτρομοκρατίας. 

Το εξελικτικό επίπεδο σε συνθήκες 
σκληρού ανταγωνισμού
Ακόμη και χωρίς τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, οι επιχειρήσεις 
είναι οντότητες βραχύβιες, πέραν πάσης αμφιβολίας (Έχει 
αποδειχθεί στατιστικά, από δημιουργούς και αναθεωρητές 
διαφόρων ISO για Risk Management και Business Continuity).
Για την υποστήριξη των θέσεων, ως προς το βραχύβιο χαρα-

κτήρα των επιχειρήσεων, κατεύθυναν στις τεκμηριωμένες 
έρευνες των: 

 • Henri FAYOL,(https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_
Fayol) θεωρούσαν την ασφάλεια, την τάξη και την ευ-
ταξία, ως ζωτική προϋπόθεση ανάπτυξης και επιβίωσης 
μιας εμπορικής δραστηριότητας ή μιας βιομηχανίας.

 • Leonard HOBHOUSE (https://en.wikipedia.org/
wiki/Leonard_Hobhouse)

 • Peter DRUCKER (https://en.wikipedia.org/wiki/
Peter_Drucker) που υποστήριξε ότι πρώτιστο καθή-
κον μια επιχείρησης ΔΕΝ είναι η μεγιστοποίηση των 
κερδών αλλά η επιβίωσή της και η προστασία της από 
απώλειες. Θεωρούσε τις απώλειες ως προανάκρουσμα 
του τέλους μια επιχείρησης. 

Και μίλησαν για την ύπαρξη μιας 
κρυφής δυναμικής.
Πρόκειται για την «πορεία» των επιχειρήσεων σε ένα εξελι-
κτικό επίπεδο («προτσές») με συνθήκη σκληρού ανταγωνι-
σμού (συνθήκη πολέμου). Συνθήκη δηλαδή που συνεπάγε-
ται το…  Επιχειρήσεις = Πόλεμος. 
Διότι: Στις επιχειρήσεις και στον πόλεμο έχουμε αντα-
γωνισμό και σύγκρουση συμφερόντων και δραστηρι-
οτήτων. Σε όλο το μήκος της ιστορίας, οι μεγάλες ευκαιρίες 
και οι μεγάλες περιουσίες, δημιουργούνταν ή γιγαντώνο-
νταν, μόνο από τον πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος ήταν (είναι, 
δέστε τα τελευταία χρόνια στον αραβικό κόλπο και τώρα 
πόλεμο, Συρία, Ουκρανία κ.λπ.) επιχείρηση. 
Σήμερα οι μεγάλες ευκαιρίες και περιουσίες, δημιουργού-
νται και γιγαντώνονται, πάλι διά του πολέμου (βλέπετε ε-
πενδύσεις, μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων και 
προμηθευτών μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και υπη-
ρεσιών, σε θερμές περιοχές του πλανήτη) αλλά και μέσα 
από επιχειρηματικούς ελιγμούς και σκληρές επιχειρημα-
τικές δράσεις και ανταγωνισμούς (που φθάνουν μέχρι και 
στη διενέργεια δολιοφθορών). Συνεπώς οι επιχειρήσεις 
είναι πόλεμος. (Το υποστήριξε, ο Christian Nestell BOVEE 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Nestell_
Bovee εκδότης, επιγραμματικός συγγραφέας, Νέα Υόρκη, 
ΗΠΑ. «Πόλεμος και επιχειρήσεις δημιουργούν ευκαιρίες για 
μεγάλες περιουσίες»).
Επιχειρήσεις, Private Security, Safety Emergency, Medical 
Emergency, Business Espionage and Active Intelligence 
Measures, που συναντάμε στον μη υγιή εμπορικό ανταγω-
νισμό και θερμός, ψυχρός, υβριδικός πόλεμος, μοιάζουν 
μεταξύ τους. Έχουν δυναμικά περιβάλλοντα, όπου αναπτύσ-
σονται, τα ίδια έξι ακριβώς, κοινά στοιχεία 
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Δηλαδή: Τα τέσσερα κλασσικά του μεγάλου CLAUSEWITZ, 
(«On War») https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_
Clausewitz , που είναι:

 • Η Αβεβαιότητα. 
 • Ο Κίνδυνος αλλά και οι κρυμμένες ευκαιρίες.
 • Η Φυσική Προσπάθεια. 
 • Το Τυχαίο . 
 • Ο Φόβος 
 • Η Ατέλειωτη αγωνιώδης αναμονή, μεταξύ «ακραίων 

ολέθριων ξεσπασμάτων» με ταυτόχρονη «στενότη-
τα όρασης και ενδιαφέροντος, για το μέλλον». Όπως 
η αναμονή αποτελεσμάτων, σοβαρών ιατρικών εξε-
τάσεων. {Τα δύο τελευταία, φόβο και αγωνιώδη ανα-
μονή, παρουσιάστηκαν, από Σπύρο .Μ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, 
στα μαθήματα Security Management in Situational 
Prevention (NATO enlisted course)/ 2-13 Νοεμβρίου, 
2020, σε πολυεθνικό στρατιωτικό ακροατήριο, στο 
Multinational Peace Support Operations Centre/ ΓΕΕ-
ΘΑ - NATO,UNITED NATIONS, OSCE}.

Το “κρεμμύδι της ασφάλειας”
Σε τέτοιες καταστάσεις είτε πρόκειται για νοικοκυριό είτε για 
επιχείρηση ή Κράτος, η αντίδραση πρέπει να είναι ίδια με 
αυτήν των αεροπόρων στην πτήση σε συνθήκες κακοκαι-
ρίας. «Καιρός κακός»; Τότε…   «Κεφάλι μέσα και όργανα» 
(Τι έχουμε ως δεδομένα, για να κανονίσουμε τη μετέπειτα 
πορεία μας ) και με υπόψη πάντα τη βασική αρχή στις αε-
ρομαχίες και στην αντιμετώπιση της πειρατείας … «όποιος 
δει πρώτος, κερδίζει».
Η κάλυψη κενών στην ασφάλεια και στις τρεις σφαίρες 
και για κάθε επιχείρηση είναι σύμφωνα με τον SENECA: 
«securitas proprium bonum, sapientis est» ( «η ασφάλεια 

Μια ζωή μαζί σας!
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είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον σοφό»…Ανάλογο, με 
την Καβάφεια ρήση «Σοφοί δε προσιόντων…»/ Οι σοφοί α-
ντιλαμβάνονται τα προσερχόμενα …). Αλήθειες, που θέτουν 
τους υπεύθυνους ασφαλείας σε διαρκή αναζήτηση γνώσης 
αλλά και τους αναβιβάζουν, στο επίπεδο του σοφού. 
Η τακτική της εξατομικευμένης προστασίας (είναι και 
στοιχείο του δόγματος «Homeland Security»). Πρόκειται για 
την αποτελεσματικότερη ασφάλεια, όταν εφαρμόζεται με το 
«μοντέλο κρεμμυδιού». Δηλαδή αλλεπάλληλα στρώματα 
προστασίας και προσθετικά το ένα στο άλλο, με διακεκρι-
μένες αρμοδιότητες, όπως grosso modo   Εντοπισμού 
(Private Security) και αμέσως, στη συνέχεια  Έλεγχος και 
Καταστολή (Δημόσια Δύναμη).
Σε κάθε επιχείρηση και ανά τμήμα, της οργανώνεται μικρή 
ομάδα άμεσης ανταπόκρισης στο χώρο συμβάντος (μέσα 
στο τμήμα), προετοιμασμένη εκ των προτέρων και ανά 
βάρδια (τοπική ανταπόκριση όπως η αντίδραση της ιστα-
μίνης σε τρώση του δέρματος). Στο «κρεμμύδι της ασφάλει-
ας», αυτή η «τοπική» ομάδα, τμήματος της επιχείρησης και 
η δράση της και το προστατευόμενο αγαθό, αποτελούν την 
«καρδιά/βολβό» του εν λόγω «κρεμμυδιού». 
Αμέσως ενισχυτική ανταπόκριση, γίνεται από security της 
επιχείρησης, την ομάδα πυροπροστασίας-εκκένωσης και 
την ομάδα πρώτων βοηθειών ( άμεση συνδρομή προς την 
τοπική ομάδα της πρώτης άμεσης ανταπόκρισης. Η συ-
γκεκριμένη άμεση συνδρομή, αποτελεί το πρώτο φύλλο 
- περίβλημα του «βολβού του κρεμμυδιού»).
Ακολουθούν οι δράσεις Δημόσιας Δύναμης και άλλων υ-
πηρεσιών και οργάνων, κατά λόγο και ύλη αρμοδιότητας, 
που απαρτίζουν, τα υπόλοιπα φύλλα, που περικλείουν, τα 
προηγούμενα και σχηματίζουν, όλο το «κρεμμύδι ασφάλει-
ας και προστασίας».
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Δηλαδή: Τα τέσσερα κλασσικά του μεγάλου CLAUSEWITZ, 
(«On War») https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_
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 • Το Τυχαίο . 
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 • Η Ατέλειωτη αγωνιώδης αναμονή, μεταξύ «ακραίων 

ολέθριων ξεσπασμάτων» με ταυτόχρονη «στενότη-
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Prevention (NATO enlisted course)/ 2-13 Νοεμβρίου, 
2020, σε πολυεθνικό στρατιωτικό ακροατήριο, στο 
Multinational Peace Support Operations Centre/ ΓΕΕ-
ΘΑ - NATO,UNITED NATIONS, OSCE}.
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Δηλαδή, στην πράξη, η οργάνωση ανταπόκρισης ανά 
τμήμα, η υπηρεσία Security της Εταιρείας, το προσωπικό της 
συνεργαζόμενης ΙΕΠΥΑ (ΙΓΠΥΑ, για Κύπρο) μαζί με «δυναμι-
κές» ομάδες όλης της επιχείρησης (ομάδες πυροπροστασί-
ας, Α΄ Βοηθειών) που περιβάλλονται, από την αρμοδιότητα 
της Δημόσιας Δύναμης και περιπτώσεως συντρεχούσης με 
συνδρομή δράσης από ΕΥΠ για Ελλάδα και ΚΥΠ για Κύπρο, 
αλλά και Εισαγγελικών Αρχών, αφού θα έχουν αναπτυχθεί 
σχέσεις στενής συνεργασίας, θα δημιουργηθεί ένα ανθε-
κτικό πλέγμα προστασίας των μετόπισθεν, και ανά δομή. 
Το συγκεκριμένο πλέγμα θα συμβάλλει στην έγκαιρη περι-
στασιακή προειδοποίηση (ανά ύποπτη δραστηριότητα, που 
σκοπεύει να προκαλέσει σημαντικές απώλειες, στο πλαίσιο 
υβριδικού πολέμου ή υπέρ-τρομοκρατίας, που εξυπηρετεί 
σχέδια διεθνούς ραδιουργίας) είναι ανεξάρτητα αλλά και 
παραπληρωματικά ενισχυτικό, στην παλλαϊκή άμυνα για Ελ-
λάδα, περί της οποίας ο κωδικοποιημένος νόμος 2641/1998  
  https://e-nomothesia.gr/kat-politike-prostasia-
psea-pallaike-amyna/n-2641-1998.html και στην «Πο-
λιτική Άμυνα» και «Πολιτική Προστασία», του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Κύπρου  http://www.
moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/home/home?OpenForm.

Γέφυρες συνεργασίας για το «σύναλμα» 
δράσεων 
Private Security, Δημοτική Αστυνομία, Αστυνομία με τις Υ-
πηρεσίες της, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, Πυρο-
σβεστικό Σώμα, ΕΥΠ, ΓΕΕΘΑ Β Κλάδος, κ. α στην Ελλάδα…
Και οι αντίστοιχες υπηρεσίες για τη Δημοκρατία της Κύπρου, 
που αποτελούν όμως Μονάδες, Διευθύνσεις, Τμήματα και 
Υπηρεσίες της Αστυνομίας της Κύπρου, και σε συνεργα-
σία με την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, που από το 

2016, αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, το ΓΕΕΦ, όλοι, σε στενή 
«κυβερνητική σχέση». Δηλαδή, αλληλεπίδραση υπηρεσιών 
και προσωπικού τους και ορθολογική χρήση μέσων τους, 
σε εναρμόνιση και σε «Σύναλμα»/ «Consilience».Ο όρος 
είχε αναφερθεί, από τον πολυμαθέστατο William WHEWELL/ 
17ος & 18ος αιώνας, για τη συνεκτικότητα των επαγωγικών 
επιστημών. Επίσης από τον Edward WILSON για τη «συμφιλί-
ωση» των επιστημών (Consilience. The Unity of Knowledge 
1998/1999).   http://wtf.tw/ref/wilson.pdf 
 Και ο ομιλητής συνέχισε… «Ο όρος Consilience, αποδί-
δεται δύσκολα, ακόμα και στα αγγλικά. Πιο ταιριαστή από-
δοση, βρίσκεται στον ελληνικό όρο «σύναλμα». Δηλ. «Κάνω 
άλμα μαζί». (Συνάλλομαι= Πηδώ μαζί με άλλον, σε ισχυρή 
χειροδεσία, προς το όραμα)…
Με άλλα λόγια, άνοιγμα ορίζοντα, ανιχνεύσεις, συνδυασμός 
στοιχείων από ετερογενή θέματα, που ύστερα από λεπτούς 
συνδυασμούς και ανώτερη επεξεργασία, μπορούν να «συ-
γκλίνουν» σε ισχυρά χρήσιμα συμπεράσματα και πρακτικές. 
Οι Security Directors, οι Security Managers και οι Εμπειρο-
γνώμονες Συντονιστές Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης 
Κρίσιμων Κρίσεων, γεφυρώνουν συνεργασίες, με προσπά-
θειες να επιτύχουν «σύναλμα» δράσεων και ισορροπίες για 
αποτελεσματική ασφάλεια. 
Σε κρίσιμες περιόδους, εφαρμογής Πολιτικής-Παλλαϊκής Ά-
μυνας, οι δράσεις των Security Directors, Security Managers 
και Εμπειρογνωμόνων Συντονιστών Ανώτερης Ασφάλειας 
και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων, μπορούν να αποβούν 
καίριες, για την Εθνική Ασφάλεια της Χώρας /Homeland 
Security. Δηλαδή της αποτελεσματικής προστασίας της Υ-
πόστασης της Χώρας. Κλειδί για τη γεφυροποίηση private 
security με Αρχές και Υπηρεσίες, ο Security Director/ Security 
Manager, μοντέλο υπευθύνου ασφαλείας, συνεχούς προε-
τοιμασίας…και σοφίας. Με τη σημαντικότερη αποστολή…
Όχι μόνο να προστατεύει αλλά και να … συνεισφέρει στην 
αλλαγή της κοινωνίας, πάνω στα θέματα ασφαλείας, προ-
σπαθώντας να εξαλείφει τις βλαβερές βαθιά κατεστημένες 
συνήθειες, του κλάδου. Ακριβώς, όπως το καθήκον της φι-
λοσοφίας, σύμφωνα με τον Σωκράτη… Όχι μόνο δηλαδή 
να εξηγήσει τον κόσμο αλλά να συνεισφέρει στην αλλαγή 
της κοινωνίας, εξαλείφοντας τα επιζήμια βλαπτικά κατε-
στημένα…Όπλα των Security Director, Security Manager 
και του Εμπειρογνώμονα Συντονιστή Ανώτερης Ασφάλειας 
και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων σε αυτές τις δράσεις, η 
«Πένα» και το…»Πληκτρολόγιο»… Διότι πρώτιστο καθήκον 
τους … είναι ακριβώς το ίδιο, με το καθήκον της ρητορικής ( 
σύμφωνα με τον Γοργία τον Λεοντίνο)…Να πείθουν... αυτούς 
που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα… >>
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που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα… >>
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Υπεύθυνος Ασφάλειας και 
Κουλτούρα Ασφάλειας 

εργώντας την ενσυναίσθηση της κουλτούρας ασφαλείας, 
τόσο με το Safety 1 αλλά ιδιαιτέρως με το Security2. 
Κατά συνέπεια και υποχρεωτικά, πρέπει οι εργαζόμενοι 
να γνωρίζουν την ύπαρξή των σχεδίων ασφαλείας, 
καθώς και την διαδικασία υλοποίησης τους, με την 
ανάθεση των σχετικών καθηκόντων που απορρέουν από 
αυτά σε κατάλληλο προσωπικό. Η ύπαρξη λοιπόν ενός Υ-
πευθύνου Ασφαλείας(Υ.Α.), επικεφαλής της ομάδας ασφα-
λείας, είναι αναγκαία και υποχρεωτική(;). Ταυτοχρόνως θα 
πρέπει να ορίζονται οι βασικές αρχές, κανόνες και 
διαδικασίες ασφαλείας, που προσδιορίζουν τις σχέσεις 
των εργαζομένων με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
με το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία ως τμήμα της 
απορρέουσας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) σε 
αντιπαράθεση με την θεωρία του M.Friedman3. 

Οι αναγκαίες συνθήκες
Ας προσεγγίσουμε το δίπολο Safety & Security, ως την απαι-
τούμενη αλλά ταυτοχρόνως ικανή και αναγκαία συνθήκη 
για την ζωτική ύπαρξη μιας επιχείρησης, μέσω της οποίας 
αναδεικνύεται / διαχέεται η Εταιρική Κουλτούρα Ασφαλείας. 
Αποδεχόμενοι ότι εφόσον απαιτείται η υποχρεωτική της 
ύπαρξη, η υλοποίηση του οράματος που εκπέμπεται από 
την διοίκηση , ανατίθενται προς υλοποίηση στον Υπεύθυνο 
Ασφαλείας. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για 
την ύπαρξη κουλτούρας ασφάλειας;
Τα οράματα για να υλοποιηθούν απαιτούν την εφαρμογή 
της θεωρίας των οικονομικών (προϋπολογισμό, κόστος, 
απαιτούμενοι πόροι, κλπ) αλλά και κινήτρων προς τους ερ-
γαζομένους. Τα κίνητρα για να εφαρμοσθούν απαιτούν 

Η εφαρμογή της κουλτούρας ασφαλείας από τον Υπεύθυνο 
Ασφαλείας (Υ.Α.), και εφόσον πληρούνται όλες οι επιμέρους 
παράμετροι που την αφορούν (εκπαίδευση, κίνητρα, κλπ…), 
αποτελεί το λεπτό σημείο έναρξης μιας άτυπης ‘’εμπόλεμης’’ 
κατάστασης, με το προσωπικό ενός οργανισμού το οποίο 
αρνείται να αποδεχθεί βασικούς κανόνες, αρχές και διαδικα-
σίες ασφαλείας. Ας προσεγγίσουμε το θέμα διεξοδικότερα 
αναφερόμενοι ιδιαιτέρως στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το ιδεατό και η θεωρητική προσέγγιση
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτυχε να διαβάσω πολλά 
κείμενα αρθρογράφων, με αναφορές σε θέματα που αφο-

ρούν την κουλτούρα ασφαλείας ενός οργανισμού ή μιας 
επιχείρησης. Οι περισσότεροι αναφέρονται στο ιδεατό. Στο 
όραμα δηλαδή μιας επιχείρησης, το οποίο προφανώς πη-
γάζει από τη διοίκηση και εκπονείται από τα αρμόδια στε-
λέχη, με απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα, την οικονομική 
ευημερία της επιχείρησης, συμβάλλοντας κατά το δυνατό 
και στην αειφόρο ανάπτυξη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Η 
προσέγγιση είναι εξαιρετική και έτσι πρέπει να είναι. 
Θεωρητικά λοιπόν , θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να 
εκπονούν σχέδια ασφαλείας με βάση τις διεθνείς οδηγίες 
του OSHA /Occupational Safety and Health Administration 
(Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία), καλλι-
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H κουλτούρα ασφαλείας, βασίζεται στην παιδεία, στην ενσυναίσθηση περί κινδύνου, αλλά και 
στην ενσυνείδητη πειθαρχία. Η επί του πρακτέου εφαρμογή της όμως σε έναν οργανισμό από 
τον/την Υπεύθυνο Ασφαλείας, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση , ο οποίος καλείται σε 
αρκετές περιπτώσεις να την επιβάλλει. 

Είναι μια σχέση σε … “εμπόλεμη κατάσταση”;

Δημήτριος Μερτσιωτάκης
    Απόστρατος Αξ/κος Π.Α./Απόφοιτος Σχολής Πολέμου 
MSc, Strategic Security Management, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής Ενήλικων , CPO, VPTS, DST Founder Instruc-
tor, Εκπαιδευτής ΣΚΟΕ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Τοπική Κοινότητα Κοίλων 
ΟΔΟΣ: Πόντου & Εκθεσιακού Κέντρου, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24610 45666, ΚΙΝΗΤΟ: 6999 191 191 
 EMAIL: info@vnikolaou.gr

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ SECURITY GROUP παρέχει μια 
ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας  για τις μονάδες 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ που ενοποιεί:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (κατά την διαδικασία 
αδειοδότησης, σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας κ.λ.π.) 

 • Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας 

 • Ηλεκτρονικά συστήματα Ασφαλείας

 • Κατασκευαστικές, σχετικές με την ασφάλεια – αλλά 
και όχι μόνο – εργασίες

 • Μεταφορές τελικού προϊόντος

Δυνατότητα συνεργασίας ως υπεργολάβοι σε φυλάξεις 
και τεχνικά έργα συστημάτων ασφάλειας

 ( mega φωτοβολταϊκά πάρκα, τράπεζες, αλυσίδες 
εμπορικών καταστημάτων) σε όλη την ελληνική επικράτεια.
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εργασιακή εξέλιξη και οικονομική ασφάλεια. Δηλαδή αύ-
ξηση του κόστους κάθε μορφής! Έτσι έχουμε άμεση αντι-
παράθεση της θεωρίας των οικονομικών με την κουλτούρα 
ασφαλείας, αφού ο κάθε μορφής πόρος που την αφορά, 
αντιμετωπίζεται ως έξοδο. 
Ζητούμενο στην προσέγγιση, είναι εάν μπορούμε να αντι-
μετωπίσουμε την αύξηση του κόστους, ως επένδυση! Το 
όραμα κοστολογικά επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, μεγι-
στοποιεί όμως εκθετικά, την μακροβιότητα της επιχείρησης. 
Εκφράζοντας γραφιστικά αυτή την σκέψη, θα μπορούσε να 
έχει την ακόλουθη μορφή:

Η ασφάλεια απέναντι στη θεωρεία των οικονομικών. Η αλή-
θεια είναι ίσως κάπου στη μέση και αφορά την βιωσιμότητα 
της επιχείρησης. 
Συμπερασματικά, αυτή θα πρέπει να είναι η ιδανική εταιρική 
προσέγγιση, ώστε να πληρούνται οι βασικές αρχές ασφάλει-
ας ενός οργανισμού. Να πληρούνται οι βασικοί κανόνες 
της συνύπαρξης του διπόλου Safety & Security (S&S). 

H πραγματικότητα στη χώρα μας
Ας σχολιάσουμε όμως, όσα εν τη πράγμασι συμβαίνουν 
στην πλειάδα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με στόχο να 
αναδείξουμε, να παροτρύνουμε αλλά κυρίως να αναβαθ-
μίσουμε.
Η ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Οικονομικού γίγνεσθαι είναι 
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)4 και η ασφάλεια, με 
την ευρύτερη έννοια που τις αφορά όλες, αναφέρεται στον 
μηχανισμό δίπολο, Safety & Security(S&S). Υπάρχουν 
λοιπόν προς διερεύνηση τα εξής ερωτήματα:
Α. Ποιες από αυτές διαθέτουν in house Υπεύθυνο Ασφα-
λείας (όχι τεχνικό ασφαλείας) ; 
Β. Πόσες διαθέτουν πραγματικό μηχανισμό ασφαλείας 
Safety & Security ώστε να αντιμετωπίσουν ένα κρισιγενές 
περιστατικό; 

Γ. Ποιες από αυτές εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, 
ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι εξοικει-
ωμένοι και μπορούν να παίξουν το ρόλο τους σε εκκένωση 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις οδηγίες του OSHA ;      
Δ. Πόσες από αυτές μπορούν να ανταποκριθούν οικο-
νομικά και συστηματικά στο κοστολόγιο που απαιτεί ο εν 
λόγω δίπολο μηχανισμός ασφαλείας όταν οι Δείκτες Ανα-
σφάλειας και Βιωσιμότητας των ΜμΕ, είναι σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)5 ;
Μετά τον υγειονομικό Αρμαγεδδών των τελευταίων χρό-
νων, δεν είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
διαθέτουν έναν υπεύθυνο ασφαλείας ο οποίος προσπαθεί 
να εξυπηρετήσει το δίπολο Safety & Security. 
Δεν μπορεί μια επιχείρηση να ζητά κουλτούρα ασφα-
λείας από τους εργαζομένους της όταν η ίδια δεν ε-
πενδύει σε αυτή. Είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί. 
Χρησιμοποιώντας εργαζομένους πολλών ταχυτήτων (μη 
μόνιμους, απασχολουμένους ως outsourcing συνεργάτες 
προεχόμενοι από διαφορετικές εταιρίες, κλπ..) δημιουργούν 
ένα ανομοιογενές εργασιακό περιβάλλον. Το φαινόμενο μά-
λιστα αυτό, έχει ιδιαίτερη ένταση και έκταση στις εποχικές 
εταιρικές οντότητες, όταν απλώς και μόνο η λειτουργία τους 
βασίζεται …. μέχρι να βγει η σεζόν! Ιδιαιτέρως την τουριστική 
θερινή περίοδο! Η ανυπαρξία απλών βασικών συστημάτων ε-
λέγχου πρόσβασης προσωπικού, επισκεπτών, προμηθευτών, 
η αδυναμία (αδιαφορία;) πραγματοποίησης στοιχειώδους εκ-
παίδευσης πυρόσβεσης6 , καλυπτόμενοι μάλιστα τυπικά από 
το νόμο, αφού αναθέτουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφα-
λείας(Τ.Α.), σε ένα γραφείο τεχνικών ασφαλείας. Παράνομο; 
Όχι. Λειτουργικό για το δίπολο S&S; Όχι. Επί του πρακτέου, 
ο outsourcing συνεργάτης Τ.Α. απλώς σχολιάζει το σχετικό 
βιβλίο, και πέραν τούτου ουδέν! Προφανώς το σχόλιο δεν 
αφορά τους πάντες, αλλά δυστυχώς την πλειονότητα ….
Αλήθεια, πως μπορεί μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να 
απαιτεί ενσυναίσθηση ασφάλειας, όταν οι εργαζόμενοι του, 
δεν αισθάνονται ασφαλείς;

Επενδύοντας σε υπεύθυνο και ομάδα 
ασφάλειας
Ας υποθέσουμε λοιπόν , για τη συνέχεια της αρθρογραφίας, 
ότι παρά τις αντιξοότητες και τα οικονομικά θέματα, οι επι-
χειρήσεις αναλαμβάνουν το κόστος της επένδυσης για την 
ασφάλεια τους. Πως θα πρέπει να ενεργήσουν;
Η λύση είναι μια και μοναδική. 
Α. Για να υπάρξει ασφάλεια σε μια επιχειρηματική οντό-
τητα, απαιτείται η ύπαρξη τμήματος ή ομάδας in-house 
security με επικεφαλής Υπεύθυνο Ασφαλείας .

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού

 Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης

 Υπηρεσία Οπτικής Επίβλεψης Χώρου (Video Analytics)

 Άμεση Επέμβαση - Περιπολία

 Στατική Φύλαξη

 Help Button Application
info@paradoxnext.comΜεσολογγίου 20, Μεταμόρφωση 

Αττικής, τ.κ: 14451
210 2850005
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ξηση του κόστους κάθε μορφής! Έτσι έχουμε άμεση αντι-
παράθεση της θεωρίας των οικονομικών με την κουλτούρα 
ασφαλείας, αφού ο κάθε μορφής πόρος που την αφορά, 
αντιμετωπίζεται ως έξοδο. 
Ζητούμενο στην προσέγγιση, είναι εάν μπορούμε να αντι-
μετωπίσουμε την αύξηση του κόστους, ως επένδυση! Το 
όραμα κοστολογικά επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, μεγι-
στοποιεί όμως εκθετικά, την μακροβιότητα της επιχείρησης. 
Εκφράζοντας γραφιστικά αυτή την σκέψη, θα μπορούσε να 
έχει την ακόλουθη μορφή:

Η ασφάλεια απέναντι στη θεωρεία των οικονομικών. Η αλή-
θεια είναι ίσως κάπου στη μέση και αφορά την βιωσιμότητα 
της επιχείρησης. 
Συμπερασματικά, αυτή θα πρέπει να είναι η ιδανική εταιρική 
προσέγγιση, ώστε να πληρούνται οι βασικές αρχές ασφάλει-
ας ενός οργανισμού. Να πληρούνται οι βασικοί κανόνες 
της συνύπαρξης του διπόλου Safety & Security (S&S). 

H πραγματικότητα στη χώρα μας
Ας σχολιάσουμε όμως, όσα εν τη πράγμασι συμβαίνουν 
στην πλειάδα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με στόχο να 
αναδείξουμε, να παροτρύνουμε αλλά κυρίως να αναβαθ-
μίσουμε.
Η ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Οικονομικού γίγνεσθαι είναι 
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)4 και η ασφάλεια, με 
την ευρύτερη έννοια που τις αφορά όλες, αναφέρεται στον 
μηχανισμό δίπολο, Safety & Security(S&S). Υπάρχουν 
λοιπόν προς διερεύνηση τα εξής ερωτήματα:
Α. Ποιες από αυτές διαθέτουν in house Υπεύθυνο Ασφα-
λείας (όχι τεχνικό ασφαλείας) ; 
Β. Πόσες διαθέτουν πραγματικό μηχανισμό ασφαλείας 
Safety & Security ώστε να αντιμετωπίσουν ένα κρισιγενές 
περιστατικό; 

Γ. Ποιες από αυτές εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, 
ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι εξοικει-
ωμένοι και μπορούν να παίξουν το ρόλο τους σε εκκένωση 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις οδηγίες του OSHA ;      
Δ. Πόσες από αυτές μπορούν να ανταποκριθούν οικο-
νομικά και συστηματικά στο κοστολόγιο που απαιτεί ο εν 
λόγω δίπολο μηχανισμός ασφαλείας όταν οι Δείκτες Ανα-
σφάλειας και Βιωσιμότητας των ΜμΕ, είναι σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)5 ;
Μετά τον υγειονομικό Αρμαγεδδών των τελευταίων χρό-
νων, δεν είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
διαθέτουν έναν υπεύθυνο ασφαλείας ο οποίος προσπαθεί 
να εξυπηρετήσει το δίπολο Safety & Security. 
Δεν μπορεί μια επιχείρηση να ζητά κουλτούρα ασφα-
λείας από τους εργαζομένους της όταν η ίδια δεν ε-
πενδύει σε αυτή. Είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί. 
Χρησιμοποιώντας εργαζομένους πολλών ταχυτήτων (μη 
μόνιμους, απασχολουμένους ως outsourcing συνεργάτες 
προεχόμενοι από διαφορετικές εταιρίες, κλπ..) δημιουργούν 
ένα ανομοιογενές εργασιακό περιβάλλον. Το φαινόμενο μά-
λιστα αυτό, έχει ιδιαίτερη ένταση και έκταση στις εποχικές 
εταιρικές οντότητες, όταν απλώς και μόνο η λειτουργία τους 
βασίζεται …. μέχρι να βγει η σεζόν! Ιδιαιτέρως την τουριστική 
θερινή περίοδο! Η ανυπαρξία απλών βασικών συστημάτων ε-
λέγχου πρόσβασης προσωπικού, επισκεπτών, προμηθευτών, 
η αδυναμία (αδιαφορία;) πραγματοποίησης στοιχειώδους εκ-
παίδευσης πυρόσβεσης6 , καλυπτόμενοι μάλιστα τυπικά από 
το νόμο, αφού αναθέτουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφα-
λείας(Τ.Α.), σε ένα γραφείο τεχνικών ασφαλείας. Παράνομο; 
Όχι. Λειτουργικό για το δίπολο S&S; Όχι. Επί του πρακτέου, 
ο outsourcing συνεργάτης Τ.Α. απλώς σχολιάζει το σχετικό 
βιβλίο, και πέραν τούτου ουδέν! Προφανώς το σχόλιο δεν 
αφορά τους πάντες, αλλά δυστυχώς την πλειονότητα ….
Αλήθεια, πως μπορεί μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να 
απαιτεί ενσυναίσθηση ασφάλειας, όταν οι εργαζόμενοι του, 
δεν αισθάνονται ασφαλείς;

Επενδύοντας σε υπεύθυνο και ομάδα 
ασφάλειας
Ας υποθέσουμε λοιπόν , για τη συνέχεια της αρθρογραφίας, 
ότι παρά τις αντιξοότητες και τα οικονομικά θέματα, οι επι-
χειρήσεις αναλαμβάνουν το κόστος της επένδυσης για την 
ασφάλεια τους. Πως θα πρέπει να ενεργήσουν;
Η λύση είναι μια και μοναδική. 
Α. Για να υπάρξει ασφάλεια σε μια επιχειρηματική οντό-
τητα, απαιτείται η ύπαρξη τμήματος ή ομάδας in-house 
security με επικεφαλής Υπεύθυνο Ασφαλείας .

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού

 Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης

 Υπηρεσία Οπτικής Επίβλεψης Χώρου (Video Analytics)

 Άμεση Επέμβαση - Περιπολία
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Β. Εκπαίδευση και σεμινάρια επιμόρφωσης για όλο το προ-
σωπικό σε όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια .
Αναλυτικότερα:
Ως Υπεύθυνος Ασφαλείας θα πρέπει να προσληφθεί ένα 
πρόσωπο με κατάλληλη εκπαίδευση και προσόντα, το ο-
ποίο θα αναφέρεται αποκλειστικά στην διοίκηση. Θα είναι 
επικεφαλής του τμήματος και της ομάδας in-house security, 
θα συντάσσει προϋπολογισμό και θα διαθέτει τους δικούς 
της οικονομικούς πόρους. Θα εκπονεί τα σχέδια ασφαλείας 
τα οποία προφανώς και θα εγκρίνονται από την διοίκηση, 
με στόχο όχι να ταλαιπωρήσει τους εργαζομένους, αλλά να 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους εμφυσήσει το πνεύμα 
της ασφάλειας και της αλληλεγγύης. Γιατί οι γνώσεις που θα 
λάβουν οι εργαζόμενοι εκπαιδευόμενοι στην εργασία τους, 
μπορεί να τους φανούν χρήσιμες και κάπου αλλού. Ίσως 
στην προσωπική τους ζωή. Ίσως σε ένα έκτακτο περιστα-
τικό. Γιατί όχι; Εξάλλου η γνώση έχει αξία όταν μεταδίδεται! 
Είναι κίνητρο και δύναμη!
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας είναι ο άνθρωπος κίνητρο. Τον 
χαρακτηρίζει η ηθική και ο αλτρουισμός. Ο σεβασμός στην 
ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια. Ο οποίος θα πρέπει 
να οργανώσει , να σχεδιάσει και να επιβάλει εφόσον α-
παιτηθεί τους εγκεκριμένους κανόνες και τις διαδικασίες 

ασφαλείας. Ναι, φαίνεται σκληρό. Να επιβάλλει. Διότι, δυ-
στυχώς, αρκετοί εργαζόμενοι θα αντιδράσουν, πολλοί θα 
σχολιάσουν και θα επιχειρηματολογήσουν αρνητικά. Είναι 
παντελώς αδιάφορο. 
Είναι το λεπτό σημείο έναρξης μιας άτυπης εμπόλεμης 
κατάστασης, με το προσωπικό ενός οργανισμού το οποίο 
αρνείται να αποδεχθεί τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
Όμως προχέει η επιβίωση της επιχείρησης. Από αυτές προ-
σπορίζονται οι οικογένειες των εργαζομένων. Κατά συνέ-
πεια, όποιος δεν αποδέχεται τους κανόνες ασφαλείας, θέτει 
τον εαυτό του εκτός. Τόσο απλά. Πράγματι είναι σκληρές 
αυτές οι σκέψεις, όμως αυτός είναι ο ρόλος του Υπευθύνου 
Ασφαλείας. Να εξασφαλίσει ότι η επένδυση στην ασφά-
λεια, θα συμβάλει στην βιωσιμότητα και την ανά-
πτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις 
και πρότυπα. Όσο μικρή ή μεγάλη είναι μια επιχείρηση. Το 
επιχειρησιακό μοντέλο και η στόχευση, παραμένουν ίδια! 
Είναι ο άνθρωπος που με την προσωπικότητα και την πα-
ρουσία του εμπνέει το αίσθημα ασφάλειας, άρα δημιουργεί 
ενσυναίσθηση ασφάλειας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 
βιωσιμότητα του οργανισμού. Αλλά ταυτοχρόνως, μπορεί 
και πρέπει να την επιβάλλει εφόσον απαιτηθεί.
Η διαδρομή ενός υπευθύνου ασφαλείας στις ελληνικές επι-
χειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πολλές από αυτές έχουν 
προσωποπαγή χαρακτηριστικά, κατά συνέπεια απαιτούνται 
ρήξεις με παλαιότερες νοοτροπίες και ωχαδερφισμούς. 
Όμως οι προκλήσεις ασφαλείας στο διεθνοποιημένο πε-
ριβάλλον, εξελίσσονται ραγδαία προς το συνθετότερο. Η 
παρουσία του κράτους στο πλευρό των επιχειρήσεων με 
επιδοτούμενα προγράμματα ασφαλείας σε κρίσιμους 
τομείς(πυρασφάλεια, περιβαλλοντικές καταστροφές, τρο-
μοκρατία, cyber security , κλπ…) θα μπορούσε μόνο θετικά 
να συμβάλει στην ασφάλεια και την μακροβιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Νέες μορφές απειλών καραδοκούν και εμφανίζονται ξαφνι-
κά, με απίστευτη σφοδρότητα, δημιουργώντας κρισιγενείς 
καταστάσεις. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε; Ναι! Και 
πρέπει και μπορούμε!

1 Τα θέματα safety έχουν τακτοποιηθεί με τους ν. 3850/2010 και με τις αλλαγές του ν. 4808/2021(Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων). Εξαιρετικές οι λεπτομερείς πληροφορίες στο άρθρο του κου Σ. Κυριακάκη ‘’Προς θεσμική αναβάθμιση των Υπευθύνων Ασφαλείας 
Επιχειρήσεων’’, Security Manager, Τεύχος 99.
2 τα θέματα security , προσπαθούν να διευθετηθούν ακόμη, μέσω των ν.3707/2008, ν.3850/2010 και ν.4808/2021.
3 (ΕΚΕ/Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5185) Milton Friedman, 1970. <<Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να 
αυξάνουν τα κέρδη τους>>
4 ΕΛΣΤΑΤ / Έως 9 άτομα απασχολεί το 95% των επχ/σεων. Πιο συγκεκριμένα από τις 718.624 επχ/σεις, οι 678.206 το 2019 απασχολούν έως 9 άτομα, ενώ 
μόλις 550 επχ/σεις απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους). https://www.kathimerini.gr/economy/561511036/pleonasma-mikron-elleimma-megalon-
etaireion/
5 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021, Σελ. 125-130, https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2021/11/etisia_ekthesi_2021.pdf
6 UΠυροσβεστική Διάταξη 14 / 2014 / ΦΕΚ 2434 Τεύχος Β'
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Πότε οι  «Μαύροι Κύκνοι» … 
είναι άσπροι!

που ήταν μαύροι και η μέχρι τότε πεποίθηση έπρεπε να δι-
αφοροποιηθεί υπό το φως των νέων αυτών στοιχείων. Στον 
σημερινό κόσμο, ο Μαύρος Κύκνος αλλάζει τους κανόνες 
και δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα. Μερικά παραδείγματα 
περιλαμβάνουν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την άνοδο της Google ή την πρόσφατη 
οικονομική κρίση. Γεγονότα ή περιστατικά με εξαιρετικά 
χαμηλή πιθανότητα και εξαιρετικά υψηλό αντίκτυπο είναι 
κίνδυνοι που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω 
της κανονικής διαδικασίας αντιμετώπισης ενός κινδύνου. 
Δεν υπάρχει κανένας χρήσιμος λόγος να τους αποδώσουμε 
τον ειδικό όρο «Black Swans.» Μια άλλη δημοφιλής χρήση 
του όρου «Black Swan» στους κύκλους των ειδικών είναι 
να περιγράψει τα «άγνωστα άγνωστα», τα οποία είναι δε-
δομένα τα οποία δεν γνωρίζουμε αλλά αγνοούμε ότι δεν 
τα γνωρίζουμε.
Αυτό πάλι είναι σχεδόν σωστό, αλλά όχι αρκετά. Στην πραγ-
ματικότητα, τα «άγνωστα άγνωστα» μπορούν να χωριστούν 
σε δύο ομάδες, η μία είναι αληθινός Μαύρος Κύκνος 
και η άλλη όχι.
1. Η πρώτη ομάδα είναι τα «άγνωστα-αλλά-γνωστά 
άγνωστα».
Υπάρχουν μερικές αβεβαιότητες που προς το παρόν δεν γνω-
ρίζουμε αλλά θα μπορούσαμε να μάθουμε. Σε αυτό, μπορεί 
να βοηθήσει η διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνου, μέσω της 
έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνου, της εξερεύνησης και της 
συνεχούς εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αποκαλυφθούν όλα τα 
«άγνωστα» που θα μπορούσαν να είναι γνωστά, ώστε να μπο-
ρούμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά χρησιμοποιώ-
ντας μια τυπική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου. Δεν είναι 
Μαύροι Κύκνοι γιατί θα μπορούσαμε να γνωρίζαμε πε-
ρισσότερα γι' αυτούς αν μας δίνονταν κάποια στοιχεία ή αν 
οι διαδικασίες πρόβλεψης ή ανακάλυψης ήταν πιο ποιοτικές.
2. Η δεύτερη ομάδα είναι τα «άγνωστα-αλλά-άγνωστα 
άγνωστα».
Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε εφόσον 
δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε εκτός αν ή/και μέχρι να 
συμβούν (αποκάλυψη του αγνώστου). Αυτοί είναι οι αλη-
θινοί «Μαύροι Κύκνοι», τους οποίους δεν μπορούσαμε να 
προβλέψουμε ούτε με την καλύτερη διαδικασία διαχείρι-
σης κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνων δεν μπορεί να μας 
βοηθήσει εδώ καθώς στοχεύει μόνο σε αβεβαιότητες 
που μπορούν να φανούν εκ των προτέρων και για τις 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με πρω-
τόγνωρες για τα εγχώρια δεδομένα κρίσεις και κινδύνους, 
σε βαθμό που ήταν αδύνατο να τις περιορίσει λόγω της 
έντασης αλλά και λόγο της έλλειψης μέτρων  πρόληψης που 
έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί παρά την ύπαρξη κονδυλίων 
για τον σκοπό αυτό. Στη διεθνή αρθρογραφία και συζητή-
σεις, ένας νέος όρος έχει γίνει δημοφιλής μεταξύ εμπειρο-
γνωμόνων σε θέματα μελέτης και αντιμετώπισης κινδύνων, 
όσον αφορά το ρίσκο και τους κίνδυνους. Η φράση «Black 
Swan» προέρχεται από τον τίτλο του βιβλίου του Nicholas 
Nassim Taleb1 με τίτλο «The Black Swan: The impact of 
the highly improbable» («Ο αντίκτυπος του εξαιρετι-
κά απίθανου»2) που εκδόθηκε το 2007.
Ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμο-
ποιούν αυτό τον όρο είναι διαφορετικός από τον αρχικό ορι-
σμό του Taleb. Σε απλές κοινωνικές συζητήσεις που προσεγ-

γίζουν τον όρο αυτό, ο όρος «Black Swan» (Μαύρος Κύκνος) 
αναφέρεται σε συμβάν με εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα 
εμφάνισης και εξαιρετικά υψηλή πιθανή επίδραση.
Θεωρείται ως ένα συμβάν (ή μία κρίση) που πιστεύουμε ότι 
δεν θα συμβεί ποτέ αλλά, αν συνέβαινε, τότε θα επηρεαζό-
μασταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, στο βιβλίο του ο 
Taleb λέει ότι οι Μαύροι Κύκνοι έχουν τρία χαρακτηριστικά: 
είναι απροσδόκητα γεγονότα με απρόβλεπτα ακραία 
στάδια, έχουν ακραίες επιπτώσεις και φαίνονται προ-
φανή αφού έχουν συμβεί.
Ο όρος «Black Swan» (Μαύρος Κύκνος) προέρχεται από 
την ιδέα ότι στον δυτικό κόσμο πριν από μερικούς αιώνες, 
ήταν γνωστό ότι όλοι οι κύκνοι ήταν λευκοί. Οποιοδήποτε 
παρόμοιο πτηνό διαφορετικού χρώματος δεν θα μπορούσε 
να είναι κύκνος εξ ορισμού. Στη συνέχεια, εξερευνητές που 
ταξίδεψαν στην Αυστραλία το 1697, ανακάλυψαν κύκνους 
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Ο «Μαύρος Κύκνος» είναι 
μια πολύτιμη ιδέα που μας 
προειδοποιεί ότι κάτι πρέπει 
να περιμένουμε.

οποίες μπορούμε να προετοιμαστούμε ή να αντιμετω-
πίσουμε προληπτικά. Εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για να αντιμετωπί-
σουμε εκ των προτέρων τους Black Swans, τι μπορούμε να 
κάνουμε; Σε επίπεδο στρατηγικής, η επιχειρηματική συνέχεια 
(business continuity)3 μπορεί να μας βοηθήσει να αντι-
μετωπίσουμε τα «άγνωστα-αλλά-άγνωστα άγνωστα». Η συ-
γκεκριμένη προσέγγιση προσδιορίζει τις ευπαθείς περιοχές 
αλλά και ευάλωτα σημεία και μας διασφαλίζει την ανθεκτική 
οικοδόμηση και ευελιξία ώστε να μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε τον αντίκτυπο του απροσδόκητου, από όπου κι αν 
αυτό προέρχεται. Η επιχειρησιακή συνέχεια αναζητά επίσης 
δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης ή συγκεκριμένα συμβάντα 
ενεργοποίησης για να μας πει ότι κάτι είναι διαφορετικό από 
το φυσιολογικό. Τέλος, χρησιμοποιεί σάρωση του περιβάλ-
λοντος το οποίο μας ενδιαφέρει για να μας βοηθήσει να ανα-
καλύψουμε πιθανούς «Μαύρους Κύκνους» πριν χτυπήσουν. 
Είναι δυνατό να εφαρμοστεί αυτό σε άλλα επίπεδα σε έναν 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων έργων και προγραμμά-
των, ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δημιουργώντας μια 
προσέγγιση «συνέχειας σε όλη την επιχείρηση».
Ο «Μαύρος Κύκνος» είναι μια πολύτιμη ιδέα που μας 
προειδοποιεί να περιμένουμε το απροσδόκητο. Το μόνο 
σίγουρο είναι η αβεβαιότητα. Γνωρίζουμε ότι θα συνεχί-
σουμε να μένουμε έκπληκτοι σε γεγονότα και καταστάσεις 
που παρουσιάζονται ξαφνικά σε όλους τους τομείς της ζωής.
Ο «Μαύρος Κύκνος» είναι μια πολύτιμη ιδέα που μας 
προειδοποιεί ότι κάτι πρέπει να περιμένουμε. Ο όρος 
πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά για να αποτελέσει αποτε-
λεσματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση κινδύνων και τη δια-
χείριση κρίσεων. Εάν λανθασμένα πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι 
με πολύ χαμηλή πιθανότητα και πολύ υψηλό αντίκτυπο είναι 
«Μαύροι Κύκνοι», τότε είναι πιθανό να παραμείνουμε «τυφλοί» 
στην ύπαρξη αληθινών «Μαύρων Κύκνων». Αυτό θα μας κάνει 
ευάλωτους απέναντι στα πραγματικά «άγνωστα άγνωστα».

Χρήστος Σερετίδης
    Σύμβουλος Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

1 https://www.fooledbyrandomness.com/
2 https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781912281206/analysis-nassim-nicholas-tableb-black-swan-eric-lybeck

3 https://www.researchgate.net/publication/227608980_The_Evolution_of_Business_Continuity_Management_A_Historical_Review_of_Practices_and_
Drivers
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Πότε οι  «Μαύροι Κύκνοι» … 
είναι άσπροι!

που ήταν μαύροι και η μέχρι τότε πεποίθηση έπρεπε να δι-
αφοροποιηθεί υπό το φως των νέων αυτών στοιχείων. Στον 
σημερινό κόσμο, ο Μαύρος Κύκνος αλλάζει τους κανόνες 
και δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα. Μερικά παραδείγματα 
περιλαμβάνουν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την άνοδο της Google ή την πρόσφατη 
οικονομική κρίση. Γεγονότα ή περιστατικά με εξαιρετικά 
χαμηλή πιθανότητα και εξαιρετικά υψηλό αντίκτυπο είναι 
κίνδυνοι που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω 
της κανονικής διαδικασίας αντιμετώπισης ενός κινδύνου. 
Δεν υπάρχει κανένας χρήσιμος λόγος να τους αποδώσουμε 
τον ειδικό όρο «Black Swans.» Μια άλλη δημοφιλής χρήση 
του όρου «Black Swan» στους κύκλους των ειδικών είναι 
να περιγράψει τα «άγνωστα άγνωστα», τα οποία είναι δε-
δομένα τα οποία δεν γνωρίζουμε αλλά αγνοούμε ότι δεν 
τα γνωρίζουμε.
Αυτό πάλι είναι σχεδόν σωστό, αλλά όχι αρκετά. Στην πραγ-
ματικότητα, τα «άγνωστα άγνωστα» μπορούν να χωριστούν 
σε δύο ομάδες, η μία είναι αληθινός Μαύρος Κύκνος 
και η άλλη όχι.
1. Η πρώτη ομάδα είναι τα «άγνωστα-αλλά-γνωστά 
άγνωστα».
Υπάρχουν μερικές αβεβαιότητες που προς το παρόν δεν γνω-
ρίζουμε αλλά θα μπορούσαμε να μάθουμε. Σε αυτό, μπορεί 
να βοηθήσει η διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνου, μέσω της 
έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνου, της εξερεύνησης και της 
συνεχούς εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αποκαλυφθούν όλα τα 
«άγνωστα» που θα μπορούσαν να είναι γνωστά, ώστε να μπο-
ρούμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά χρησιμοποιώ-
ντας μια τυπική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου. Δεν είναι 
Μαύροι Κύκνοι γιατί θα μπορούσαμε να γνωρίζαμε πε-
ρισσότερα γι' αυτούς αν μας δίνονταν κάποια στοιχεία ή αν 
οι διαδικασίες πρόβλεψης ή ανακάλυψης ήταν πιο ποιοτικές.
2. Η δεύτερη ομάδα είναι τα «άγνωστα-αλλά-άγνωστα 
άγνωστα».
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συμβούν (αποκάλυψη του αγνώστου). Αυτοί είναι οι αλη-
θινοί «Μαύροι Κύκνοι», τους οποίους δεν μπορούσαμε να 
προβλέψουμε ούτε με την καλύτερη διαδικασία διαχείρι-
σης κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνων δεν μπορεί να μας 
βοηθήσει εδώ καθώς στοχεύει μόνο σε αβεβαιότητες 
που μπορούν να φανούν εκ των προτέρων και για τις 
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σεις, ένας νέος όρος έχει γίνει δημοφιλής μεταξύ εμπειρο-
γνωμόνων σε θέματα μελέτης και αντιμετώπισης κινδύνων, 
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γίζουν τον όρο αυτό, ο όρος «Black Swan» (Μαύρος Κύκνος) 
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Χρήστος Σερετίδης
    Σύμβουλος Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

1 https://www.fooledbyrandomness.com/
2 https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781912281206/analysis-nassim-nicholas-tableb-black-swan-eric-lybeck

3 https://www.researchgate.net/publication/227608980_The_Evolution_of_Business_Continuity_Management_A_Historical_Review_of_Practices_and_
Drivers



38 .security manager

feature.Story

Εισαγωγή: 
Ο νόμος υπ’ αριθ. 3707/2008, ορίζει πως μια από τις υπη-
ρεσίες που παρέχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, ατομικές ή εταιρικές, άρθρο 1.1.θ. 
είναι και η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση 
λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και 
συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκί-
νητο. Αυτό το εδάφιο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση 
των καμερών. Στην αγορά οι κάμερες παρουσιάζονται ως 
κάμερες παρακολούθησης ή κάμερες ασφαλείας. 

Εμπορική προσέγγιση
Ο καταναλωτής όταν απευθύνεται στον εγκαταστάτη, δι-
καιολογεί τη ζήτηση των καμερών για να «βλέπω το χώρο 
μου», «να ξέρω τι γίνεται στο χώρο μου», «αν έρθει από εκεί 
ο κλέφτης να τον δω», «λείπουν πράγματα», «κλέψανε τον 
γείτονα», «να παρακολουθώ τα πάντα, ποιος μπήκε, ποιος 

Εμπορική & νομική προσέγγιση 
στις εγκαταστάσεις καμερών
Μέρος ‘Α 

βγήκε», Αρχικά επιδιώκει να καλύψει την περιέργεια του, 
που πολλές φορές παίρνει ηδονοβλεπτικές διαστάσεις, «αρ-
κεί να δω τον κλεφτή». Στην ουσία θα έπρεπε να τον απα-
σχολεί η ασφάλεια του και όχι «θέλω τέσσερις κάμερες wifi, 
δύο μπροστά και δύο πίσω». Η επιδίωξη του θα πρέπει να 
είναι το πως θα πάρει μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας 
από τον νόμιμο εγκαταστάτη και όχι μεμονωμένα προϊόντα. 
Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφάλεια ΕΝ 50131 
δεν κάνει καμία αναφορά στις κάμερες. Ο συναγερμός είναι 
αυτός που μας ενημερώνει για την παραβίαση της περιμέ-
τρου του χώρου μας και την διείσδυση σε αυτόν. Οι κάμερες 
απλώς επαληθεύουν το γεγονός.
Από τις πρώτες υπηρεσίες που παρείχαμε σε καταναλω-
τές με κάμερες ήταν η βίντεο περιπολία. Στα συμφωνη-
θέντα χρονικά διαστήματα «μπαίναμε» στις κάμερες του 
πελάτη και κάναμε έναν οπτικό έλεγχο για το «όλα καλώς» 
στο χώρο. Η επόμενη υπηρεσία ήταν η βίντεο φύλαξη και 

Βασίλης Νικολάου
    Managing Director

ΝΙΚΟΛΑΟΥ SECURITY GROUP 
www.vnikolaou.gr

Τι επιβάλλεται να γνωρίζει σήμερα ο τελικός καταναλωτής, είτε είναι εταιρικός, είτε 
οικιακός χρήστης, αλλά και ο νόμιμος εγκαταστάτης για την τοποθέτηση καμερών και 
ευρύτερα ολοκληρωμένου συστήματος βίντεο-επιτήρησης.

ηχητική αποτροπή. Τοποθετούσαμε κάμερες με δυνατότη-
τα ανίχνευση κίνησης στον προς φύλαξη χώρο, ήμασταν 
συνδεμένοι on line συνέχεια και στον εντοπισμό κίνησης 
ο χειρίστης έκανε με την χρήση μεγαφωνικής εγκατάστα-
σης ηχητική αποτροπή. Η σημερινή τεχνολογία μας έχει 
δώσει κάμερες ip με δυνατότητες βίντεο ανάλυσης, ανα-
γνώρισης αντικειμένων – ανθρώπων. (ανίχνευση, παρατή-
ρηση, αναγνώριση και εντοπισμός) καθώς και διαχείριση 
πολλών σεναρίων. Επίσης θερμικές κάμερες για εφαρμογές 
περιμετρικής προστασίας αλλά και εντοπισμού φωτιάς. Ό-
λα τα παραπάνω όμως συμπληρωματικά σε ένα σύστημα 
συναγερμού, για την παραλαβή και την διαχείριση του σή-
ματος alarm από έναν κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων 
συναγερμού. Από την ειδησιογραφία έχουμε καταγράψει 
πολλά παραδείγματα όπου σε χώρους χωρίς συναγερμό, 
οι διαρρήκτες αγνοήσαν τις κάμερες ή τις κατάστρεψαν 
ή φορούσαν κουκούλες ή απλώς κατέβασαν τον γενικό 
διακόπτη του ρεύματος με αποτέλεσμα να μην «γράφουν 
οι κάμερες». Κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρείτε 
πολλά βίντεο που διαρρήκτες χαιρετάνε στην κάμερα.

Είναι εφικτή η αναγνώριση του δράστη 
από τις κάμερες; 
Η επιθυμία του πελάτη «να δω τον δράστη» περικλείει και 
την πεποίθηση του πως αν το δει θα μπορέσει αρχικά να τον 
συλλάβει και τελικά να τον καταδικάσει. Δεν αρκεί όμως για τα 
παραπάνω. Ακόμη και αν δεν έβγαλε εκτός λειτουργίας τις κά-
μερες, δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του, φορώντας 
περούκα, μάσκα, καπέλο, γυαλιά ή έχει πλήρως μεταμφιεστεί 
και εμφανίζεται με το πρόσωπο του ολοκάθαρο στις κάμε-
ρες, αρκεί ο δράστης να ισχυριστεί πως δεν είναι αυτός που 
έχουν καταγράψει οι κάμερες αλλά κάποιος που τον μοιάζει. 
Δεν είναι δακτυλικό αποτύπωμα που η ανεύρεση του σε ένα 
σταθερό σημείο μετά από αναζήτηση σε βάση δεδομένων θα 
μας οδηγεί στον δράστη. Οι αρχές εκμεταλλεύονται το υλικό 
από τις κάμερες για την προανάκριση και στην πιθανότητα α-
πόσπασης ομολογίας από τον δράστη. Ειδάλλως η τοποθέτη-
ση του σε ένα περιβάλλον εγκλήματος γίνεται με την εύρεση 
γενετικού υλικού dna και όχι με την απεικόνιση της κάμερας. 
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Τι επιβάλλεται να γνωρίζει σήμερα ο τελικός καταναλωτής, είτε είναι εταιρικός, είτε 
οικιακός χρήστης, αλλά και ο νόμιμος εγκαταστάτης για την τοποθέτηση καμερών και 
ευρύτερα ολοκληρωμένου συστήματος βίντεο-επιτήρησης.
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περιμετρικής προστασίας αλλά και εντοπισμού φωτιάς. Ό-
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Είναι εφικτή η αναγνώριση του δράστη 
από τις κάμερες; 
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την πεποίθηση του πως αν το δει θα μπορέσει αρχικά να τον 
συλλάβει και τελικά να τον καταδικάσει. Δεν αρκεί όμως για τα 
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Απόφαση 194/2012 - Σύστημα εισόδου-
εξόδου πελατών από υποκαταστήματα 
τράπεζας
Αντιγράφοντας περιληπτικά από την απόφαση: «Η διαδικασία 
για να εισέλθει κάποιος στο κατάστημα της τράπεζας έχει ως 
εξής: Το κοινό εισέρχεται στην καμπίνα ασφαλείας μόνο όταν 
αυτή είναι ελεύθερη (δεν βρίσκεται άλλο πρόσωπο στο εσω-
τερικό της και οι δύο θύρες είναι κλειστές), γεγονός που υπο-
δεικνύεται από την πράσινη ένδειξη στη λυχνία εισόδου. Με 
την είσοδο στο εσωτερικό της καμπίνας και με τις προϋπο-
θέσεις ότι α) έχει κλείσει η θύρα και β) το πρόσωπο στέκεται 
στο κέντρο της καμπίνας και κοιτάζει προς την κατεύθυνση 
της κάμερας, λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του. Για το 
σκοπό αυτό δίδονται και ηχητικές οδηγίες. Το λογισμικό του 
συστήματος επεξεργάζεται τη φωτογραφία και αν το αποτέ-
λεσμα αυτής της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας είναι ότι 
η φωτογραφία που έχει ληφθεί είναι συμβατή με τα σχήμα-
τα χαρακτηριστικών προσώπου (δηλαδή ο άνθρωπος που 
βρίσκεται στην καμπίνα δεν φοράει κράνος, μάσκα, μαύρα 
γυαλιά, μαντήλια που να καλύπτουν το πρόσωπο κτλ), επι-
τρέπεται η είσοδος στην τράπεζα μέσω της δεύτερης πόρτας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από έναν χαρακτηριστικό ήχο 
και από την πράσινη ένδειξη στη λυχνία εισόδου. Η επεξερ-
γασία αυτή διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα, της τάξης 
του ενός δευτερολέπτου. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν 
επιτρέψει την είσοδο, όταν δηλαδή από την πραγματοποιη-
θείσα επεξεργασία προκύπτει ότι δεν είναι συμβατά τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου, η θύρα μπορεί να ανοίξει μόνο 
με ανθρώπινη παρέμβαση, από υπάλληλο της τράπεζας που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του καταστήματος.
Το σύστημα χρησιμοποιεί λογισμικό που πραγματοποιεί 
ελέγχους βασισμένους στα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας 
του ανθρώπινου προσώπου, όπως την απόσταση των δύο 
οφθαλμών, την παρουσία μύτης, ελάχιστο ή μέγιστο μέγε-
θος κεφαλής κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά συγκρίνονται με 
σύνολα προτύπων χαρακτηριστικών, όπως αυτά έχουν εξα-
χθεί από σύνολα πρότυπων ψηφιακών εικόνων προσώπων. 
Αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων 
προτύπων προσώπων FERET και XM2VTSDΒ.»

Απόφαση 17/2014 Βιοταυτότητα και 
«Βιομετρική Υπογραφή»
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) έδωσε άδεια στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας 
(ΚΕΜΕΑ) και στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
G4S TELEMATIX ΑΕ, εταίροι στο χρηματοδοτούμενο από 
το ΕΣΠΑ έργο ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Ασφαλείς και Ανακλήσι-
μες Βιομετρικές Ταυτότητες για Χρήση σε Περιβάλλοντα 
Διάχυτης Νοημοσύνης) για τη λειτουργία δύο πιλοτικών ε-
φαρμογών πειραματικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου 
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποκλειστικά για ερευνητικό 
σκοπό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Αντιγράφοντας από την απόφαση, το έργο ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗ-
ΤΑ στοχεύει στην ανάπτυξη μίας μεθόδου πολυτροπικής 
(multimodal) βιομετρίας, η οποία στηρίζεται στο συνδυ-
ασμό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολ-
λαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου, καθώς και 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του 
ή/και τις αντιδράσεις του σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερε-
θίσματα («συμπεριφορικά» χαρακτηριστικά). Ειδικότερα, 
η τελική «βιομετρική υπογραφή» του ατόμου παράγεται 
βάσει των στατικών και δυναμικών χαρακτηριστικών του 
προσώπου (π.χ. μορφασμοί, γκριμάτσες), του τρόπου βα-
δίσματος, καθώς και φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών 
που σχετίζονται με την εξωτερική του εμφάνιση (π.χ. ύψος, 
βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά, 
κλπ). Η παραπάνω μέθοδος εξετάζεται πειραματικά ως ε-
ναλλακτική/συμπληρωματική των συνήθων βιομετρικών 
πρακτικών (π.χ. βάσει δακτυλοσκόπησης, ιριδοσκόπησης 
ή γεωμετρίας προσώπου) με στόχο την αποδοτικότερη και 
ακριβέστερη εξαγωγή και χρήση βιομετρικών δεδομένων 
κατά την χρήση τους ιδίως σε συστήματα ελέγχου πρό-
σβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις ασφαλείας.
Παραπάνω καταγράψαμε δύο μόνο περιπτώσεις που η 
εξέλιξη της τεχνολογίας τους θα μας βοηθούσε στην 
αναγνώριση του δράστη από τις κάμερες και την τοπο-
θέτηση του σε μια σκηνή εγκλήματος. 
Τεχνολογικά λοιπόν υφίσταται η δυνατότητα αλλά απαιτείται 

νομική και πολιτική 
βούληση για την δη-
μιουργία του πλαι-
σίου όπου θα είναι 
εφικτή η αναγνώρι-
ση του δράση από 
τις κάμερες.
Συνεχίζεται …
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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του προγράμματος BeSecure–FeelSecure 
(BSFS) το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήμα-
τος της ασφάλειας των πολιτών μέσω εγκληματοπρολη-
πτικών παρεμβάσεων (λ.χ. χωρικών, κοινωνικών κ.λπ.), της 
υλοποίησής τους προηγείται μια διαγνωστική έρευνα, η 
οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη μέτρηση των «τιμών 
βάσης» των δεικτών αποτελεσματικότητας κάθε προγράμ-
ματος. Οι τιμές αυτές θα αξιολογηθούν σε δεύτερη φάση 
μετά την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης.
Κατά την 1η φάση του προγράμματος BeSecure-FeelSecure 
(BSFS), υλοποιήθηκαν δύο διαγνωστικές έρευνες, που αφο-
ρούν τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες του 2ου και 
5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά. Σκοπός 

Έρευνα για τη θυματοποίηση, 
ανασφάλεια & εμπιστοσύνη 
των πολιτών απέναντι στους 
κοινωνικούς θεσμούς

της διαγνωστικής έρευνας που αφορά τους κατοίκους του 
2ου και 5ου Δ.Δ. ήταν, μεταξύ άλλων, η μέτρηση των τιμών 
βάσης συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας 
του έργου που αναφέρονται: α) στην αίσθηση ασφάλει-
ας για την περιοχή κατοικίας, β) το φόβο του εγκλήματος, 
γ) τη συμμετοχή των πολιτών σε πρόγραμμα πρόληψης 
της εγκληματικότητας στην περιοχή τους, δ) την πρόθεση 
συμμετοχής των πολιτών σε πρόγραμμα πρόληψης της 
εγκληματικότητας στην περιοχή τους, ε) την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στις τοπικές Αρχές. Η πρώτη έρευνα, που αφο-
ρά το γενικό πληθυσμό, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφω-
νικών συνεντεύξεων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νοι-
κοκυριών στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η δεύτερη έρευνα, 
πραγματοποιήθηκε σε καταστηματάρχες της περιοχής με 
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Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και εταίρος του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS) διεξήγαγε μια έρευνα με θέμα: 
«Θυματοποίηση, ανασφάλεια & εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους κοινωνικούς 
θεσμούς: Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά» τα 
βασικότερα σημεία της οποίας παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος! 

τη μέθοδο των προσωπικών  συνεντεύξεων (Face to Face), 
στο χώρο εργασίας των επαγγελματιών.
Κατά τη 2η φάση υλοποίησης του προγράμματος BSFS, 
τόσο η έρευνα του γενικού πληθυσμού, όσο και η έρευνα 
στους καταστηματάρχες, θα επαναληφθούν με σκοπό την 
αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου. Ειδικά στην έρευνα 
του γενικού πληθυσμού, θα επανεκτιμηθούν οι τιμές των 
προαναφερόμενων δεικτών αποτελεσματικότητάς του.

Ταυτότητα έρευνας
Στόχος - Ο στόχος της έρευνας ήταν τριπλός: α) η καταγρα-
φή των διαστάσεων της εγκληματικότητας, του αισθήματος 
ανασφάλειας, αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτήν πα-
ραγόντων στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου 
Πειραιά, β) η διερεύνηση της χωρικής μεταβλητότητάς  της 
εγκληματικότητας και της ανασφάλειας, μέσω της απεικό-
νισής της σε χάρτες και γ) η περιγραφή και αξιολόγηση των 
τιμών βάσης συγκεκριμένων δεικτών επίπτωσης του έργου 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση σύγκρισης.
Διεξαγωγή/Δείγμα - Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τηλε-
φωνικές συνεντεύξεις και  τη χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου κατά τη χρονική περίοδο από 22 έως 24 Ιουνίου 
2020. Εφαρμόστηκε δειγματοληπτικό σχέδιο απλής τυχαίας 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και συλλέχθηκαν 539 
ερωτηματολόγια, 265 από κατοίκους του 2ου Δ.Δ. και 274 
από κατοίκους 5ου Δ.Δ. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του 
δείγματος είναι σταθμισμένο ως προς φύλο και ηλικία (βάσει 
της απογραφής του 2011) δηλαδή, υπερεκπροσωπούνται οι 
γυναίκες και οι ηλικίες 45 ετών και άνω. Η πλειονότητα του 
δείγματος είναι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής, παντρεμένοι 
ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων τα νοικοκυριά είχαν από μηδέν έως δύο παιδιά. 
Όσον αφορά τα επαγγέλματα, κυριαρχούν συνταξιούχοι 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης των 
ερωτηθέντων ήταν υψηλό ή σχετικά υψηλό, καθώς κυριαρ-
χούν οι απόφοιτοι Λυκείου ή  πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ. Τέλος, όσον 
αφορά την οικονομική τους κατάσταση, η συνολική εικόνα 
αντανακλά μια μέτρια έως καλή οικονομική κατάσταση.
Στη συνέχεια του κειμένου θα παρουσιαστούν τα στάδια 
υλοποίησης και τα κύρια πορίσματα της πρώτης διαγνω-
στικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό του 
2ου και 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά

H εικόνα της εγκληματικότητας και της 
ανασφάλειας
Όσον αφορά το επίπεδο εγκληματικότητας στην περιοχή 
κατοικίας, η πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι το επί-

πεδο εγκληματικότητας στην περιοχή κατοικίας ήταν μέτριο, 
με την εικόνα να μη διαφοροποιείται στα δύο ΔΔ. Ομοίως 
σε επίπεδο γειτονιάς, η επικρατούσα πεποίθηση ήταν ότι το 
επίπεδο εγκληματικότητας ήταν μέτριο με λίγες εξαιρέσεις 
στα βόρεια του 5ου Δ.Δ. και στις περιοχές #221, #233 στο 
2ο Δ.Δ., όπου το επίπεδο εγκληματικότητας θεωρείται χαμη-
λό. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν για την εξέλιξη 
των ποσοστών εγκληματικότητας την τελευταία τριετία, η 
εντύπωση ενός σταθερού ποσοστού εγκληματικότητας είναι 
επίσης σαφής γενικά αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς 

Προκειμένου να διαγνωσθούν ενδελεχέστερα η προέλευση  
των στάσεων των κατοίκων σχετικά με την εγκληματικότη-
τα, εξετάσθηκε η προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησής 
τους μέσα από την ερώτηση «Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 
γίνατε θύμα ενός ή περισσοτέρων  ποινικών αδικημάτων;».

Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά 

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 1 

Διάγραμμα 3: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης (Μέσα στο χρόνο που 
πέρασε, εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, γίνατε θύμα ενός ή 
περισσοτέρων ποινικών αδικημάτων;)
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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του προγράμματος BeSecure–FeelSecure 
(BSFS) το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήμα-
τος της ασφάλειας των πολιτών μέσω εγκληματοπρολη-
πτικών παρεμβάσεων (λ.χ. χωρικών, κοινωνικών κ.λπ.), της 
υλοποίησής τους προηγείται μια διαγνωστική έρευνα, η 
οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη μέτρηση των «τιμών 
βάσης» των δεικτών αποτελεσματικότητας κάθε προγράμ-
ματος. Οι τιμές αυτές θα αξιολογηθούν σε δεύτερη φάση 
μετά την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης.
Κατά την 1η φάση του προγράμματος BeSecure-FeelSecure 
(BSFS), υλοποιήθηκαν δύο διαγνωστικές έρευνες, που αφο-
ρούν τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες του 2ου και 
5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά. Σκοπός 

Έρευνα για τη θυματοποίηση, 
ανασφάλεια & εμπιστοσύνη 
των πολιτών απέναντι στους 
κοινωνικούς θεσμούς

της διαγνωστικής έρευνας που αφορά τους κατοίκους του 
2ου και 5ου Δ.Δ. ήταν, μεταξύ άλλων, η μέτρηση των τιμών 
βάσης συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας 
του έργου που αναφέρονται: α) στην αίσθηση ασφάλει-
ας για την περιοχή κατοικίας, β) το φόβο του εγκλήματος, 
γ) τη συμμετοχή των πολιτών σε πρόγραμμα πρόληψης 
της εγκληματικότητας στην περιοχή τους, δ) την πρόθεση 
συμμετοχής των πολιτών σε πρόγραμμα πρόληψης της 
εγκληματικότητας στην περιοχή τους, ε) την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στις τοπικές Αρχές. Η πρώτη έρευνα, που αφο-
ρά το γενικό πληθυσμό, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφω-
νικών συνεντεύξεων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νοι-
κοκυριών στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η δεύτερη έρευνα, 
πραγματοποιήθηκε σε καταστηματάρχες της περιοχής με 
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Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και εταίρος του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS) διεξήγαγε μια έρευνα με θέμα: 
«Θυματοποίηση, ανασφάλεια & εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους κοινωνικούς 
θεσμούς: Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά» τα 
βασικότερα σημεία της οποίας παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος! 

τη μέθοδο των προσωπικών  συνεντεύξεων (Face to Face), 
στο χώρο εργασίας των επαγγελματιών.
Κατά τη 2η φάση υλοποίησης του προγράμματος BSFS, 
τόσο η έρευνα του γενικού πληθυσμού, όσο και η έρευνα 
στους καταστηματάρχες, θα επαναληφθούν με σκοπό την 
αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου. Ειδικά στην έρευνα 
του γενικού πληθυσμού, θα επανεκτιμηθούν οι τιμές των 
προαναφερόμενων δεικτών αποτελεσματικότητάς του.

Ταυτότητα έρευνας
Στόχος - Ο στόχος της έρευνας ήταν τριπλός: α) η καταγρα-
φή των διαστάσεων της εγκληματικότητας, του αισθήματος 
ανασφάλειας, αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτήν πα-
ραγόντων στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου 
Πειραιά, β) η διερεύνηση της χωρικής μεταβλητότητάς  της 
εγκληματικότητας και της ανασφάλειας, μέσω της απεικό-
νισής της σε χάρτες και γ) η περιγραφή και αξιολόγηση των 
τιμών βάσης συγκεκριμένων δεικτών επίπτωσης του έργου 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση σύγκρισης.
Διεξαγωγή/Δείγμα - Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τηλε-
φωνικές συνεντεύξεις και  τη χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου κατά τη χρονική περίοδο από 22 έως 24 Ιουνίου 
2020. Εφαρμόστηκε δειγματοληπτικό σχέδιο απλής τυχαίας 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και συλλέχθηκαν 539 
ερωτηματολόγια, 265 από κατοίκους του 2ου Δ.Δ. και 274 
από κατοίκους 5ου Δ.Δ. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του 
δείγματος είναι σταθμισμένο ως προς φύλο και ηλικία (βάσει 
της απογραφής του 2011) δηλαδή, υπερεκπροσωπούνται οι 
γυναίκες και οι ηλικίες 45 ετών και άνω. Η πλειονότητα του 
δείγματος είναι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής, παντρεμένοι 
ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων τα νοικοκυριά είχαν από μηδέν έως δύο παιδιά. 
Όσον αφορά τα επαγγέλματα, κυριαρχούν συνταξιούχοι 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης των 
ερωτηθέντων ήταν υψηλό ή σχετικά υψηλό, καθώς κυριαρ-
χούν οι απόφοιτοι Λυκείου ή  πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ. Τέλος, όσον 
αφορά την οικονομική τους κατάσταση, η συνολική εικόνα 
αντανακλά μια μέτρια έως καλή οικονομική κατάσταση.
Στη συνέχεια του κειμένου θα παρουσιαστούν τα στάδια 
υλοποίησης και τα κύρια πορίσματα της πρώτης διαγνω-
στικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό του 
2ου και 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά

H εικόνα της εγκληματικότητας και της 
ανασφάλειας
Όσον αφορά το επίπεδο εγκληματικότητας στην περιοχή 
κατοικίας, η πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι το επί-

πεδο εγκληματικότητας στην περιοχή κατοικίας ήταν μέτριο, 
με την εικόνα να μη διαφοροποιείται στα δύο ΔΔ. Ομοίως 
σε επίπεδο γειτονιάς, η επικρατούσα πεποίθηση ήταν ότι το 
επίπεδο εγκληματικότητας ήταν μέτριο με λίγες εξαιρέσεις 
στα βόρεια του 5ου Δ.Δ. και στις περιοχές #221, #233 στο 
2ο Δ.Δ., όπου το επίπεδο εγκληματικότητας θεωρείται χαμη-
λό. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν για την εξέλιξη 
των ποσοστών εγκληματικότητας την τελευταία τριετία, η 
εντύπωση ενός σταθερού ποσοστού εγκληματικότητας είναι 
επίσης σαφής γενικά αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς 

Προκειμένου να διαγνωσθούν ενδελεχέστερα η προέλευση  
των στάσεων των κατοίκων σχετικά με την εγκληματικότη-
τα, εξετάσθηκε η προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησής 
τους μέσα από την ερώτηση «Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 
γίνατε θύμα ενός ή περισσοτέρων  ποινικών αδικημάτων;».

Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά 

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 1 

Διάγραμμα 3: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης (Μέσα στο χρόνο που 
πέρασε, εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, γίνατε θύμα ενός ή 
περισσοτέρων ποινικών αδικημάτων;)
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Τα ποσοστά θυματοποίησης που αναφέρθηκαν από το 
δείγμα της έρευνας είναι μικρότερα των γενικώς ισχυό-
ντων (13,2%) ενώ οι κάτοικοι του 2ο Δημοτικού Διαμερί-
σματος εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά θυματοποίησης 
(10,6%) σε σχέση με τους κατοίκους του 5ου Δημοτικού 
Διαμερίσματος (15,7%), γεγονός που εξηγεί και τα υψηλό-
τερα ποσοστά της ασφάλειας των κατοίκων του 2ου Δ.Δ.. Η 
πλειονότητα των περιστατικών συνέβησαν στο σπίτι, στη 
γειτονιά ή εντός των ορίων του Δήμου κατοικίας. Όσον α-
φορά τα εγκλήματα στα οποία έπεσαν θύματα όσοι δήλωσαν 
προηγούμενη θυματοποίηση, αυτά αφορούν σχεδόν απο-
κλειστικά κλοπές/διαρρήξεις (60,3% στο 2ο Δ.Δ. και 56,9% 
στο 5ο Δ.Δ.) και ληστείες (14,1% στο 2ο Δ.Δ. και 19,6% στο 5ο 
Δ.Δ.) με μικρή αναφορά σε περιστατικά βίας κατά προσώπων 
ή πραγμάτων (πχ βανδαλισμοί , σωματικές επιθέσεις).

Ανασφάλεια και φόβος εγκλήματος
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν 
από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση «Πόσο 
ασφαλείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε μόνος/η στην πε-
ριοχή του δήμου που κατοικείτε, όταν βραδιάζει», η οποία 
αποτελεί την ερώτηση που χρησιμοποιείται διεθνώς αλλά 
και στις προηγούμενες παρόμοιες έρευνες στην Ελλάδα για 
τη διάγνωση των διαστάσεων του φόβου του εγκλήματος. 
Τα ποσοστά ασφάλειας είναι σαφώς υψηλότερα συγκριτικά 
με άλλες περιοχές της πρωτεύουσας[1] (Διάγραμμα 5), ενώ 
οι ερωτηθέντες του 2ουΔ.Δ. ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά 
ασφάλειας σε σύγκριση με εκείνους του 5ουΔ.Δ . 
Επιπλέον, ανεξάρτητα από την περιοχή κατοικίας των ε-
ρωτώμενων, οι ερωτώμενοι αισθάνονται τη μεγαλύτερη 
ανασφάλεια σε μια ευρύτερη περιοχή πέριξ του χώρου του 
Λιμανιού και όχι μόνο κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ, σε μία 
περιοχή που εκτείνεται περίπου από την Πύλη 2 του Λιμένα 
έως το Δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά.
Ως μεγαλύτερες απειλές (Διάγραμμα 6) εμφανίζονται, τα εγκλή-
ματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπές/ διαρρήξεις και ληστείες). 
Ακολουθούν εγκληματικές συμπεριφορές που εμπεριέχουν 

βία κατά προσώπων (επιθέσεις κατά της ζωής).Ταυτίζονται ως 
ένα σημείο οι συμπεριφορές που προκαλούν ανασφάλεια με 
τις εγκληματικές συμπεριφορές στις οποίες θυματοποιήθηκαν 
όσοι ανέφεραν προηγούμενη θυματοποίηση. Στο 5ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα η ανασφάλεια προέρχεται κυρίως από  κλοπές/
διαρρήξεις και ληστείες, ενώ στο 2ο  Δ.Δ. αν και το μοτίβο είναι 
παρόμοιο, εμφανίζονται με υψηλότερα ποσοστά οι επιθέσεις 
κατά τη ζωής και τα σεξουαλικά αδικήματα.
Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανασφάλεια 
έχουν να κάνουν κυρίως με περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και με την αστυνόμευση, αλλά και με την απουσία συγκε-
κριμένων υπηρεσιών του δήμου (Απουσία υπηρεσιών υπο-
στήριξης θυμάτων), την έλλειψη προστατευτικών μέτρων 
για παιδιά/εφήβους σε δημόσιους χώρους ή την έλλειψη 
κοινωνικής συνοχής, (Αδιαφορία περαστικών σε περίπτωση 
εγκληματικής επίθεσης) Τέλος από τη διασταύρωση των 
απαντήσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του δείγμα-
τος και των απαντήσεων σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας, 
διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά ανασφάλειας των κα-
τοίκων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Όσοι έχουν βιώσει προηγούμενη θυματοποίηση
 • Κάτοικοι του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος
 • Γυναίκες
 • Ηλικιωμένοι κάτοικοι
 • Διαζευγμένοι

Διάγραμμα 4: Σε τι είδους εγκλήματα;

Διάγραμμα 5: Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε μό-
νος/η στην περιοχή του δήμου που κατοικείτε, όταν βραδιάζει;

Διάγραμμα 6: Ποιες εγκληματικές συμπεριφορές σας προξενούν αυτή 
την ανασφάλεια;

www.spartan.gr/product_catalogue
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Τα ποσοστά θυματοποίησης που αναφέρθηκαν από το 
δείγμα της έρευνας είναι μικρότερα των γενικώς ισχυό-
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(10,6%) σε σχέση με τους κατοίκους του 5ου Δημοτικού 
Διαμερίσματος (15,7%), γεγονός που εξηγεί και τα υψηλό-
τερα ποσοστά της ασφάλειας των κατοίκων του 2ου Δ.Δ.. Η 
πλειονότητα των περιστατικών συνέβησαν στο σπίτι, στη 
γειτονιά ή εντός των ορίων του Δήμου κατοικίας. Όσον α-
φορά τα εγκλήματα στα οποία έπεσαν θύματα όσοι δήλωσαν 
προηγούμενη θυματοποίηση, αυτά αφορούν σχεδόν απο-
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στο 5ο Δ.Δ.) και ληστείες (14,1% στο 2ο Δ.Δ. και 19,6% στο 5ο 
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τη διάγνωση των διαστάσεων του φόβου του εγκλήματος. 
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 • Απασχολούμενοι με τα οικιακά, συνταξιούχοι και έμποροι
 • Χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου
 • Χαμηλού εισοδήματος

Αξιολόγηση του έργου του αστυνομικού 
τμήματος της περιοχής κατοικίας
Σημαντική για την κατανόηση των αντιδράσεων των πολι-
τών αλλά και των προβλημάτων που συνδέονται με αυτές 
είναι η εικόνα τους για το ρόλο των φορέων του επίσημου 
κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος και κατά κύριο λόγο 
της αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν 
να αξιολογήσουν το έργο του αστυνομικού τμήματος του 
δήμου κατοικίας τους, όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας.

Γενικά, καταγράφηκε θετική αξιολόγηση για το έργο της 
Αστυνομίας ,αφού σχεδόν 6 στους 10 ερωτηθέντες (59,7%) 
αξιολόγησαν το έργο του Αστυνομικού Τμήματος πολύ/
αρκετά αποτελεσματικό, με τους κατοίκους του 5ου Δημο-
τικού Διαμερίσματος να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 
ικανοποίησης σε σχέση με τους κατοίκους του 2ου Δημοτι-
κού Διαμερίσματος (Διάγραμμα 8 και Χάρτης 5).
Από τη διασταύρωση των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι 
αξιολογούν θετικότερα το έργο του Α.Τ.: 

 • Οι κάτοικοι του 5ου Δ. Δ. σε σχέση με τους κατοίκους 
του 2ου Δ.Δ.

 • Όσοι δεν έχουν βιώσει προηγούμενη εμπειρία θυματο-
ποίησης.

 • Όσοι αισθάνονται πολύ/αρκετά ασφαλείς και το αντί-
στροφο.

Αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου
Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου, 
περίπου 4 στους 10 ερωτώμενους (ποσοστό 41,6%) απά-
ντησαν ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι αρκετά αποτε-
λεσματικές (33,8%) και πολύ αποτελεσματικές (7,8%) στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Οι κάτοικοι 
του 5ου Δ.Δ., εμφανίζονται σε υψηλότερα ποσοστά ικανο-

ποιημένοι από την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του 
Δήμου (Βλ. διάγραμμα 9 και χάρτη 6)

Δείκτες μέτρησης της επίπτωσης του 
προγράμματος
Δείκτης επίπτωσης 1: Δείκτης αίσθησης ασφάλειας για 
την περιοχή κατοικίας : Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί 
τα κοινωνικά και φυσικά στοιχεία της περιοχής κατοικίας. Οι 
απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις της έρευνας συνδυάστηκαν 
για να υπολογιστεί η αντίληψη των κατοίκων σχετικά με την 
αίσθηση ασφάλεια της περιοχής τους. Η υπολογισμένη τιμή 
βάσης του συγκεκριμένου δείκτη, όσον αφορά την κατηγο-
ρία αναφοράς (Ασφάλεια), υπολογίστηκε ίση με 64,7%, και 
περιγράφει τους κατοίκους οι οποίοι θεωρούν ότι: «Η περιοχή 
κατοικίας τους είναι πολύ ή αρκετά ασφαλής και δεν έχουν 
πρόθεση να μετακομίσουν μια τέτοια πρόθεση δεν αφορά 
λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια της περιοχής».
Δείκτης επίπτωσης 2: Δείκτης Ανασφάλειας/ Φόβου 
εγκλήματος : Ο δείκτης ανασφάλειας/ φόβου εγκλήματος 
αποτυπώνεται από: (α) το επίπεδο ανασφάλειας στη γειτο-
νιά της μόνιμης κατοικίας των ερωτηθέντων, (β) τις περιοχές 
που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και (γ) τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία του αισθή-
ματος ανασφάλειας. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις 
για την εκτίμηση της συνολικής από κοινού βαθμολογίας 
του δείκτη. Η τιμή βάσης του συγκεκριμένου δείκτη, όσον 
αφορά την κατηγορία αναφοράς (Υψηλή Ανασφάλεια) υπο-
λογίστηκε ίση με 20,2%.
Δείκτης επίπτωσης 3: Δείκτης συμμετοχής των πολι-
τών σε πρόγραμμα πρόληψης της εγκληματικότητας: 
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποσκοπεί στη μέτρηση του α-
ριθμού των ατόμων που έχουν λάβει μέρος σε πρόγραμμα 
πρόληψης της εγκληματικότητας στην περιοχή τους. Με 
βάση την υπολογιζόμενη τιμή βάσης για τον συγκεκριμένο 
δείκτη (99,4%), μόνο το 0,6% από τους ερωτηθέντες δηλώ-
νουν ότι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρόληψης του 
εγκλήματος στην περιοχή τους.
Δείκτης επίπτωσης 4: Δείκτης πρόθεσης συμμετοχής 
των πολιτών σε πρόγραμμα πρόληψης της εγκλημα-
τικότητας: Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι μονοδιάστατος, 
ενώ η τιμή βάσης του (68,6%) αντιστοιχεί στους κατοίκους 
που απάντησαν θετικά στην ερώτηση «Θα συμμετείχατε σε 
προγράμματα του Δήμου σας για την πρόληψη της εγκλη-
ματικότητας στην περιοχή σας}.
Μέρος των αποτελεσμάτων της σημαντικής αυτής έρευνας 
αποτυπώθηκαν σε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε τo 
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας.

Διάγραμμα 7: Πώς κρίνετε το έργο του αστυνομικού τμήματος της 
περιοχής σας στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας;
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Εργασιακός νόμος & Ψηφιακή κάρτα 
εργασίας
Πρώτη φάση εφαρμογής
Σύμφωνα με τον νέο εργασιακό νόμο 4808/21 ο οποίος 
όρισε νομοθετικά τη θέσπιση της Ψηφιακής Κάρτας 
Εργασίας και με την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμο-
γής από 1/7/2022, συγκεκριμένες επιχειρήσεις τράπεζες, 
supermarket άνω των 250 εργαζομένων) έχουν την υπο-
χρέωση να κοινοποιούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, καθημερινά και 
άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία του πραγματικού 
χρόνου εργασίας (γεγονότα έναρξης και λήξης της εργασί-
ας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρου-
σία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης. 
Δεύτερη φάση εφαρμογής
Από 1-1-2023 και στην δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψη-
φιακής κάρτας εργασίας, θα ακολουθήσουν σταδιακά και 
οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους με πρώ-
τες τις εταιρείες security, τις ασφαλιστικές εταιρείες 

Ωρομέτρηση προσωπικού

τον τουρισμό, την εστίαση και την βιομηχανία,ενώ θα 
ακολουθήσει το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζό-
μενων στη χώρα, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Τι προβλέπει ο νόμος;
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του 4808/21, παρ. 1 : “Οι επιχειρή-
σεις – εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν και να λει-
τουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρό-
νου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο 
και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο με το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ”. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει τον τρόπο μέτρη-
σης του χρόνου εργασίας με την χρήση ψηφιακής κάρτας 
εργασίας. Ο χρόνος εργασίας δεν περιλαμβάνει μόνο την 
έναρξη και τη λήξη της εργασίας αλλά και το διάλειμμα την 
υπερεργασία, την υπερωρία και κάθε είδους άδεια, στοιχεία 
τα οποία θα υποχρεούνται να δηλώνουν οι επιχειρήσεις στο 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν με τις ΑΠΔ 
(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) των επιχειρήσεων. 

 Γράφει η Ακριβή Κουβελιώτη
Executive Manager Assistant 

Orbit Systems
www.orbitsystems.gr

Στη συνέχεια η Επιθεώρηση εργασίας θα μπορεί να αξιοποι-
ήσει τα στοιχεία αυτά, για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου 
και της νομιμότητας. 

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες 
Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι 
η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, 
επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ, 
ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή 
κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονι-
κού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της 
παρούσας επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της 
επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών. 

Τι αλλαγές φιλοδοξεί να επιφέρει η 
ψηφιακή κάρτα στις επιχειρήσεις;
Για όλες τις επιχειρήσεις -ανεξαρτήτως μεγέθους- η ψηφιακή 
κάρτα εργασίας φιλοδοξεί να μας οδηγήσει σε μια νέα ψηφι-
ακή εποχή όπου οι σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου θα διέ-
πονται από διαφάνεια, σεβασμό του ωραρίου εργασίας και 
διασφάλιση όρων δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. 

Τι προσφέρει  το υπουργείο εργασίας;
Το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις να εισέρχονται στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω των δωρεάν εφαρμογών που διαθέ-
τει (Ergani CardScanner. -για τον εργοδότη- και myErgani 
mobile app -για τον εργαζόμενο-).
Εργαζόμενοι: Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile 
app αλλά και της ιστοσελίδας του ΕΡΓΑΝΗ οι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να βλέπουν τον προγραμματισμό του χρόνου 
εργασίας τους ανά ημέρα σε μορφή ημερολογίου, ενώ θα 
έχουν άμεση εικόνα του χρόνου προσέλευσης/αποχώρη-
σης από την εργασία τους. Παράλληλα, θα ενημερώνονται 
για τις αλλαγές που γίνονται στο ΕΡΓΑΝΗ και τον αφορούν 
σχετικά με (υπερεργασία, υπερωρίες, άδειες κ.α). 

 Ψηφιακή κάρτα εργασίας & Ευσεβείς πόθοι
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Επιχειρήσεις: Μέσω της εφαρμογής Ergani CardScanner 
αλλά και της διαδικτυακής πύλης του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ (eservices.
yeka.gr) οι επιχειρήσεις μπορούν -εφόσον διαθέτουν σύ-
στημα ωρομέτρησης- να το διασυνδέσουν με τον μηχα-
νισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ώστε 
να λαμβάνουν άμεσα τα αποτελέσματα. Αν δεν διαθέτουν 
σύστημα ωρομέτρησης, με τη χρήση της εφαρμογής Ergani 
CardScanner θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ερ-
γαζομένων (έναρξη/λήξη εργασίας, υπερωρίες κ.α), χωρίς 
ωστόσο να μπορούν να εξάγουν αυτόματα κάποια αποτε-
λέσματα ωρομέτρησης για τη μισθοδοσία. 

Η πικρή αλήθεια !
Οι δωρεάν εφαρμογές του υπουργείου έχουν πληροφο-
ριακό χαρακτήρα όχι μόνο για τον εργαζόμενο αλλά κυ-
ρίως για τον εργοδότη. Δεν είναι δηλαδή ένα σύστημα από 
όπου μια επιχείρηση θα μπορεί να εξάγει αποτελέσματα 
ωρομέτρησης ή μισθοδοσίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέ-
πει να εγκαθίστανται συστήματα ωρομέτρησης που 
σε πραγματικό χρόνο θα συνδέονται με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του 
υπουργείου εργασίας. Από την εμπειρία μας στην αγορά ω-
ρομέτρησης εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν κατηγοριοποιήσεις 
στην αγορά με κυριότερες τις εξής:
Επιχειρήσεις από 1-5 εργαζόμενους: Το δωρεάν λο-
γισμικό του υπουργείου εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί 
μόνο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου ο έλεγχος τόσο από 
τον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο θα είναι σχετικά εύ-
κολα εφικτός. Να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή του υπουρ-
γείου κατεβαίνει μόνο σε φορητές συσκευές smartphone ή 
tablet και απαιτείται απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδί-
κτυο μέσω WiFi ή και 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
Το υπουργείο προτείνει τη χρήση και των δυο μέσων για να 
αποφύγει την μη εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων των 
εργαζομένων, αλλά σε πόσες επιχειρήσεις είναι αυτό εφικτό.
Και ναι μεν το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα να ολοκλη-
ρώσει η επιχείρηση την διαδικασία ταυτοποίησης με τους 
κωδικούς ΟΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ αλλά αυτό και χρονοβόρο θα είναι 
και καθόλου ελεγχόμενο. Τελικά μήπως η μη εμπρόθεσμη υ-

ποβολή των στοιχείων των εργαζομένων θα αποτελέσει τον 
κανόνα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα περιπλέξει 
περισσότερο τα πράγματα.
Επιχειρήσεις με περισσότερους από 5 εργαζόμενους:  
Σε επιχειρήσεις με περισσότερους εργαζόμενους η κατα-
γραφή παρουσίας μέσω του λογισμικού του υπουργείου για 
εξαγωγή αποτελεσμάτων είναι ανέφικτη. Φανταστείτε πόσο 
δυσανάλογα δυσχεραίνεται τόσο το έργο του ελέγχου από 
την επιχείρηση όσο και των αποτελεσμάτων που πρέπει να 
εξαχθούν για τη μισθοδοσία. 
Επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη ωρομέτρηση: Οι ε-
πιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη λογισμικό ωρομέτρησης 
θα πρέπει να αναβαθμίσουν το λογισμικό και τις συσκευές 
ταυτοποίησης ώστε να μπορούν να συνδεθούν με το ΕΡ-
ΓΑΝΗ του υπουργείου εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και εφόσον 
αυτοί έχουν συνδέσει το λογισμικό τους με το ΕΡΓΑΝΗ, να 
προχωρήσουν σε αναβάθμιση ή αλλαγή . Ωστόσο, μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων που έχουν ήδη ωρομέτρηση, διαθέ-
τουν είτε τερματικά με αγγλικό λογισμικό το οποίο δεν μπορεί 
ασφαλώς να συνδεθεί με το ΕΡΓΑΝΗ είτε το λογισμικό τους 
δεν έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα από τους κατασκευαστές. 

Στρεβλώσεις από την πρώτη φάση 
εφαρμογής του μέτρου 
Από 1ης Ιουλίου και παρά την εφαρμογή της ψηφιακής 
κάρτας εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους (τράπεζες, 
supermarket) έχουν αρχίσει οι στρεβλώσεις με κυριότερες 
τις καταγγελίες εργαζομένων που δηλώνουν τη συνέχιση 
του ωραρίου τους και μετά τη λήξη της βάρδιας και μετά το 
χτύπημα της κάρτας ή εργαζόμενοι να δουλεύουν σε ρεπό 
αλλά να μην χτυπάνε κάρτα κ.λ.π. 

«Επιθυμία μεν ελάχιστα κατορθούνται, 
προνοία δε πλείστα» (Θουκυδίδης)
Επειδή τα δείγματα της πρώτης φάσης εφαρμογής της ψη-
φιακής κάρτας εργασίας δεν είναι ενθαρρυντικά αλλά και οι 
επιχειρήσεις θα επωμιστούν απρόθυμα το κόστος του ψηφι-
ακού τους μετασχηματισμού και την αλλαγή της εργασιακής 
τους κουλτούρας, εκτιμούμε ότι το μέτρο σαφώς δεν θα 
αποσυρθεί αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, επι-
πλέον μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και πρόνοια ώστε 
η μετάβαση σε έναν τέτοιο καταλυτικό μετασχηματισμό 
να μην έχει πολλά θύματα και να φέρει τα αποτελέσματα 
διαφάνειας και συνέπειας στους εργασιακούς χώρους που 
θα έθεταν τα θεμέλια για μια δικαιότερη κοινωνία για εργα-
ζόμενους αλλά και εργοδότες. 
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Μία 3πλή ανάγκη που θα μπορούσε να αποδοθεί άτυπα 
με τον όρο institutional media, δηλαδή ένα «θεσμικό» 
εξειδικευμένο μέσο επικοινωνίας, που θα προσεγγίζεται ως 
σημείο αναφοράς στον Κλάδο της Ασφάλειας, σε επίπεδο 
ενημέρωσης και όχι μόνο.
Έχει καταφέρει το Security Manager, μετά από δεκαεπτά 
χρόνια, να φθάσει σε αυτό το επίπεδο;                                 
Κατά τη γνώμη μου ΝΑΙ, σε πολύ μεγάλο βαθμό!
Και φθάνοντας στη Διάρκεια, με μία πορεία 17 ετών & 100 
τευχών σε κυκλοφορία, με ανοδικές και καθοδικές φάσεις, 
αλλά πάντα με συνεχή παρουσία και το υψηλό επίπεδο 
προσφερόμενου περιεχομένου, το Security Manager επιβε-
βαιώνει με το παραπάνω τη ρήση του μέντορά μου.
Αυτά όμως αποτελούν τα απαραίτητα «hard values»…, ποια 
είναι τα «soft values», τα οποία στην εποχή μας, διαδραματί-
ζουν τον κρισιμότερο ρόλο στην πορεία – και – ενός Μέσου;
Προσωπικά, είχα μία πενταετή ενεργή επαγγελματική εμπει-
ρία με το περιοδικό και τους ανθρώπους του, ως Υπεύθυνος 
Marketing ηγέτιδας Εταιρίας του Κλάδου (και τα τελευταία 
δύο χρόνια με σταθερή επαφή). 
Αυτά που διαπίστωσα και διαπιστώνω στη συνεργασία με 
τους ανθρώπους του περιοδικού, συνοψίζονται σε τρεις 
λέξεις: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΗΘΟΣ.                        
Λέξεις που αποτελούν πυλώνες της κουλτούρας του περιοδι-
κού και εκφράζονται σε κάθε επαφή, συνεργασία, συμφωνία 
και επικοινωνία τους. Και πιστέψτε με: είναι δυσεύρετες αξίες 
στον χώρο των media ακόμα και σε κλαδικά Μ.Μ.Ε.!
Τέλος και δίνοντας έμφαση στο «ΗΘΟΣ» διέκρινα και διακρί-
νω σοβαρότητα και διακριτικότητα, σε κάθε ανταλλαγή και 
μοίρασμα πληροφοριών, εχεμύθεια και αξιοπρέπεια, όσο και 
εμμονή στην δίκαιη διαχείριση αιτημάτων και απαιτήσεων 
από κάθε πηγή(εξαιρετικά σπάνιο…), που αποτελούν συστα-
τικά στοιχεία της επαγγελματικής επικοινωνίας.  
Όλα τα παραπάνω, δεν σημαίνουν βέβαια ότι το Security 
Manager δεν έχει «θέματα» προς βελτίωση ή ακόμα και αλλα-
γή κατά την ταπεινή γνώμη μου, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.                                          
Το καλύτερο branding, η ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και 
εξωστρέφεια, η διεισδυτικότερη έμφαση στα προβλήματα 
του Κλάδου, ακόμα και η «πιο σύγχρονη» αισθητική απόδοση 
του περιεχομένου, είναι κάποια από αυτά που έχω εντοπίσει.                                                                                            
Αλλά ο «πυρήνας» και η «ψυχή» του Μέσου, παραμένει στιβα-
ρός/ή και ανανεώνεται συνεχώς: «Η αγάπη για το αντικείμενο 
Ασφάλεια και η φροντίδα - μέχρι λεπτομέρειας -  για την αρτιό-
τερη προσφορά περιεχομένου(content), χρήσιμου και παραγω-
γικού για τον Κλάδο, τις Επιχειρήσεις και τους ανθρώπους του». 
Συνοψίζοντας και μιλώντας με όρους Marketing για ένα 
Περιοδικό, θα έλεγα ότι το Security Manager έχει σφυρη-

Tου Δημήτρη Ιωαννίδη
Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
Coach (AC Accredited) 
akernar8@otenet.gr
www.linkedin.com/in/dimitrisioannidis/
Mob.: 6945101036

λατήσει ένα brand με ισχυρή «κληρονομιά» και ξεχωριστό 
Know how που του δίνει μεγάλες δυνατότητες όσο και ση-
μαντικές ευκαιρίες, για ακόμα πιο δυναμική πορεία στο 
μέλλον. 
Ίσως να περάσει από τη σκέψη… ότι όλα είναι θέμα διαφη-
μιστικής προβολής-προώθησης των επιχειρήσεων (και των 
προϊόντων-υπηρεσιών τους) του Κλάδου, που δίνει «ζωή» 
στο Περιοδικό (ελλείψει και κάποιου άλλου αντίστοιχου σε 
χαρακτηριστικά) και καταρχήν συμφωνώ απόλυτα.  Αλλά σας 
καλώ επίσης, να «δείτε» και την άλλη όψη: Κατά πόσο αυτοί οι 
πολύτιμοι οικονομικοί πόροι θα δίνονταν από τις Επιχειρήσεις 
του Κλάδου, αν δεν υπήρχαν στο Security Manager οι τρεις 
λέξεις που ανέφερα παραπάνω; Ακόμα παραπέρα : θα συνέ-
χιζαν την συνεργασία τους με το Περιοδικό, αν δεν υπήρχε 
ένα ικανό ROI από την επένδυσή τους;
Και κλείνοντας, θα έθετα την επιπλέον ερώτηση: Αν το περι-
οδικό σταμάταγε την κυκλοφορία του, τι θα έλειπε από τον 
Κλάδο της Ασφάλειας στην Ελλάδα*; Κατά τη γνώμη μου 
πολλά…
* Να μία καλή ερώτηση/αφορμή για μία έρευνα του περιοδι-
κού στο κοινό του - τις Επιχειρήσεις και Στελέχη του Κλάδου!
Χρόνια Πολλά λοιπόν στο Security Manager, με την 
ευχή να τα «χιλιάσει» - τα τεύχη του !

Ένας «μεγάλος» της Ελληνικής Διαφήμι-
σης και μέντοράς μου στα πρώτα χρόνια 
της σχετικής ενασχόλησής μου - ο Κώστας 
Γκόμπλιας - μου είχε πει, όταν σχεδιάζαμε 
την καμπάνια λανσαρίσματος μίας εφημε-
ρίδας, ότι «…ένα Έντυπο είναι επιτυχημένο, 
όταν δείξει μέσα σε ένα χρόνο, ότι έχει κάτι 
να πει, καλύπτοντας μία σημαντική ανάγκη 
του κοινού στο οποίο απευθύνεται…» 
Την παραπάνω πρόταση την θυμήθηκα, 
όταν με ενημέρωσαν από το Περιοδικό 
ότι το Security Manager κλείνει 17 χρόνια 
ζωής με την έκδοση 100 τευχών!
Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον η «μετάφρα-
ση» της παραπάνω πρότασης σε συνδυ-
ασμό με την επέτειο του Περιοδικού, σε 
όρους Marketing:
Καταρχήν ξεκινώντας από την Ανάγκη:   
Ένας εξαιρετικά «ευαίσθητος» και ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστικός κλάδος - όπως ο Κλά-

δος της Ασφάλειας - που αναπτύχθηκε ση-
μαντικά τις τελευταίες 2+ δεκαετίες, έχει 
την ανάγκη να διαθέτει ένα έντυπο, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση Περιοδικό (εδώ 
και χρόνια και ηλεκτρονικό) – το οποίο θα:             

 •  Δημιουργεί τα στοιχεία μίας «κοι-
νότητας» φέρνοντας πιο κοντά  και 
συνδέοντας επιχειρήσεις / στελέχη / 
εργαζόμενους, γύρω από το ίδιο α-
ντικείμενο, τις ίδιες πεποιθήσεις και 
ανησυχίες για την πορεία του Κλάδου.  

 •  Ενημερώνει έγκαιρα, έγκυρα, διε-
ξοδικά και εις βάθος, τις διεθνείς και 
ελληνικές τάσεις & καινοτομίες της 
αγοράς, που τόσο κρίσιμα επηρεά-
ζουν την εξέλιξή της.

 •  Θέτει προβλήματα και θέματα 
που αφορούν τον Κλάδο γενικότερα, 
με προσπάθεια ανάδειξης, δημιουρ-
γικής συζήτησης και επίλυσής τους. 
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Μία 3πλή ανάγκη που θα μπορούσε να αποδοθεί άτυπα 
με τον όρο institutional media, δηλαδή ένα «θεσμικό» 
εξειδικευμένο μέσο επικοινωνίας, που θα προσεγγίζεται ως 
σημείο αναφοράς στον Κλάδο της Ασφάλειας, σε επίπεδο 
ενημέρωσης και όχι μόνο.
Έχει καταφέρει το Security Manager, μετά από δεκαεπτά 
χρόνια, να φθάσει σε αυτό το επίπεδο;                                 
Κατά τη γνώμη μου ΝΑΙ, σε πολύ μεγάλο βαθμό!
Και φθάνοντας στη Διάρκεια, με μία πορεία 17 ετών & 100 
τευχών σε κυκλοφορία, με ανοδικές και καθοδικές φάσεις, 
αλλά πάντα με συνεχή παρουσία και το υψηλό επίπεδο 
προσφερόμενου περιεχομένου, το Security Manager επιβε-
βαιώνει με το παραπάνω τη ρήση του μέντορά μου.
Αυτά όμως αποτελούν τα απαραίτητα «hard values»…, ποια 
είναι τα «soft values», τα οποία στην εποχή μας, διαδραματί-
ζουν τον κρισιμότερο ρόλο στην πορεία – και – ενός Μέσου;
Προσωπικά, είχα μία πενταετή ενεργή επαγγελματική εμπει-
ρία με το περιοδικό και τους ανθρώπους του, ως Υπεύθυνος 
Marketing ηγέτιδας Εταιρίας του Κλάδου (και τα τελευταία 
δύο χρόνια με σταθερή επαφή). 
Αυτά που διαπίστωσα και διαπιστώνω στη συνεργασία με 
τους ανθρώπους του περιοδικού, συνοψίζονται σε τρεις 
λέξεις: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΗΘΟΣ.                        
Λέξεις που αποτελούν πυλώνες της κουλτούρας του περιοδι-
κού και εκφράζονται σε κάθε επαφή, συνεργασία, συμφωνία 
και επικοινωνία τους. Και πιστέψτε με: είναι δυσεύρετες αξίες 
στον χώρο των media ακόμα και σε κλαδικά Μ.Μ.Ε.!
Τέλος και δίνοντας έμφαση στο «ΗΘΟΣ» διέκρινα και διακρί-
νω σοβαρότητα και διακριτικότητα, σε κάθε ανταλλαγή και 
μοίρασμα πληροφοριών, εχεμύθεια και αξιοπρέπεια, όσο και 
εμμονή στην δίκαιη διαχείριση αιτημάτων και απαιτήσεων 
από κάθε πηγή(εξαιρετικά σπάνιο…), που αποτελούν συστα-
τικά στοιχεία της επαγγελματικής επικοινωνίας.  
Όλα τα παραπάνω, δεν σημαίνουν βέβαια ότι το Security 
Manager δεν έχει «θέματα» προς βελτίωση ή ακόμα και αλλα-
γή κατά την ταπεινή γνώμη μου, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.                                          
Το καλύτερο branding, η ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και 
εξωστρέφεια, η διεισδυτικότερη έμφαση στα προβλήματα 
του Κλάδου, ακόμα και η «πιο σύγχρονη» αισθητική απόδοση 
του περιεχομένου, είναι κάποια από αυτά που έχω εντοπίσει.                                                                                            
Αλλά ο «πυρήνας» και η «ψυχή» του Μέσου, παραμένει στιβα-
ρός/ή και ανανεώνεται συνεχώς: «Η αγάπη για το αντικείμενο 
Ασφάλεια και η φροντίδα - μέχρι λεπτομέρειας -  για την αρτιό-
τερη προσφορά περιεχομένου(content), χρήσιμου και παραγω-
γικού για τον Κλάδο, τις Επιχειρήσεις και τους ανθρώπους του». 
Συνοψίζοντας και μιλώντας με όρους Marketing για ένα 
Περιοδικό, θα έλεγα ότι το Security Manager έχει σφυρη-

Tου Δημήτρη Ιωαννίδη
Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
Coach (AC Accredited) 
akernar8@otenet.gr
www.linkedin.com/in/dimitrisioannidis/
Mob.: 6945101036

λατήσει ένα brand με ισχυρή «κληρονομιά» και ξεχωριστό 
Know how που του δίνει μεγάλες δυνατότητες όσο και ση-
μαντικές ευκαιρίες, για ακόμα πιο δυναμική πορεία στο 
μέλλον. 
Ίσως να περάσει από τη σκέψη… ότι όλα είναι θέμα διαφη-
μιστικής προβολής-προώθησης των επιχειρήσεων (και των 
προϊόντων-υπηρεσιών τους) του Κλάδου, που δίνει «ζωή» 
στο Περιοδικό (ελλείψει και κάποιου άλλου αντίστοιχου σε 
χαρακτηριστικά) και καταρχήν συμφωνώ απόλυτα.  Αλλά σας 
καλώ επίσης, να «δείτε» και την άλλη όψη: Κατά πόσο αυτοί οι 
πολύτιμοι οικονομικοί πόροι θα δίνονταν από τις Επιχειρήσεις 
του Κλάδου, αν δεν υπήρχαν στο Security Manager οι τρεις 
λέξεις που ανέφερα παραπάνω; Ακόμα παραπέρα : θα συνέ-
χιζαν την συνεργασία τους με το Περιοδικό, αν δεν υπήρχε 
ένα ικανό ROI από την επένδυσή τους;
Και κλείνοντας, θα έθετα την επιπλέον ερώτηση: Αν το περι-
οδικό σταμάταγε την κυκλοφορία του, τι θα έλειπε από τον 
Κλάδο της Ασφάλειας στην Ελλάδα*; Κατά τη γνώμη μου 
πολλά…
* Να μία καλή ερώτηση/αφορμή για μία έρευνα του περιοδι-
κού στο κοινό του - τις Επιχειρήσεις και Στελέχη του Κλάδου!
Χρόνια Πολλά λοιπόν στο Security Manager, με την 
ευχή να τα «χιλιάσει» - τα τεύχη του !

Ένας «μεγάλος» της Ελληνικής Διαφήμι-
σης και μέντοράς μου στα πρώτα χρόνια 
της σχετικής ενασχόλησής μου - ο Κώστας 
Γκόμπλιας - μου είχε πει, όταν σχεδιάζαμε 
την καμπάνια λανσαρίσματος μίας εφημε-
ρίδας, ότι «…ένα Έντυπο είναι επιτυχημένο, 
όταν δείξει μέσα σε ένα χρόνο, ότι έχει κάτι 
να πει, καλύπτοντας μία σημαντική ανάγκη 
του κοινού στο οποίο απευθύνεται…» 
Την παραπάνω πρόταση την θυμήθηκα, 
όταν με ενημέρωσαν από το Περιοδικό 
ότι το Security Manager κλείνει 17 χρόνια 
ζωής με την έκδοση 100 τευχών!
Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον η «μετάφρα-
ση» της παραπάνω πρότασης σε συνδυ-
ασμό με την επέτειο του Περιοδικού, σε 
όρους Marketing:
Καταρχήν ξεκινώντας από την Ανάγκη:   
Ένας εξαιρετικά «ευαίσθητος» και ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστικός κλάδος - όπως ο Κλά-

δος της Ασφάλειας - που αναπτύχθηκε ση-
μαντικά τις τελευταίες 2+ δεκαετίες, έχει 
την ανάγκη να διαθέτει ένα έντυπο, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση Περιοδικό (εδώ 
και χρόνια και ηλεκτρονικό) – το οποίο θα:             

 •  Δημιουργεί τα στοιχεία μίας «κοι-
νότητας» φέρνοντας πιο κοντά  και 
συνδέοντας επιχειρήσεις / στελέχη / 
εργαζόμενους, γύρω από το ίδιο α-
ντικείμενο, τις ίδιες πεποιθήσεις και 
ανησυχίες για την πορεία του Κλάδου.  

 •  Ενημερώνει έγκαιρα, έγκυρα, διε-
ξοδικά και εις βάθος, τις διεθνείς και 
ελληνικές τάσεις & καινοτομίες της 
αγοράς, που τόσο κρίσιμα επηρεά-
ζουν την εξέλιξή της.

 •  Θέτει προβλήματα και θέματα 
που αφορούν τον Κλάδο γενικότερα, 
με προσπάθεια ανάδειξης, δημιουρ-
γικής συζήτησης και επίλυσής τους. 
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Πλέον τα συστήματα επιτήρησης με τη χρήση βίντεο, έχουν 
γίνει αναπόσπαστο τμήμα όλων των οργανισμών, των δη-
μόσιων χώρων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς, ιδρύματα, χώροι με μαζική 
παρουσία ανθρώπων όπως σταθμοί μεταφοράς, γήπεδα, 
εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτικοί χώροι, νοσοκομεία κλπ, 
έχουν εγκατεστημένα συστήματα επιτήρησης, είτε με τη 
μορφή μεγάλων δικτυακών κυρίως συστημάτων σήμερα, 
είτε με τη μορφή αυτόνομων καμερών όταν αναφερόμα-
στε σε μικρότερα καταστήματα, επιχειρήσεις και σπίτια. 
Ακόμα και εδώ βέβαια, ο δημόσιος τομέας υστερεί καθώς 
ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εγκατάσταση 
συστημάτων επιτήρησης για πολλούς λόγους: Δύσκολες 

Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες;

Του  Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

διαδικασίες, περιορισμοί από νομικές διαδικασίες, σφιχτοί 
προϋπολογισμοί και μερικές φορές έλλειψη πραγματικού 
ενδιαφέροντος από τα αρμόδια στελέχη. Όμως, είτε στη μία 
περίπτωση, είτε στην άλλη είναι γεγονός πλέον ότι η βάση 
των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης έχει διευρυνθεί πολύ 
τα τελευταία χρόνια. Οπότε το συνηθέστερο είναι να υπάρ-
χουν σε έναν οργανισμό εγκατεστημένες κάμερες- ακόμα 
και αν αυτές είναι προγενέστερης τεχνολογίας. 
Κάνουμε όλη αυτή την εισαγωγή διότι όλοι έχουμε συνδέσει 
τα συστήματα επιτήρησης ως ένα πολύ αποτελεσματικό 
εργαλείο διερεύνησης παραβατικών ενεργειών. Θε-
ωρούμε δε, ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουμε 
κάμερες εγκατεστημένες δεν μένει παρά να εξετάσουμε το 
βίντεο από τη σκηνή ενός περιστατικού και στη συνέχεια να 

εντοπίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στο περιστατικό 
αλλά και τους υπαίτιους. Η αλήθεια είναι συχνά διαφορετική. 
Για όσους έχουμε εμπλακεί με τη διερεύνηση αυτών των πε-
ριστατικών γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί η απλή παρακολούθη-
ση ενός βίντεο από μια σκηνή στην οποία έχει διαπραχθεί 
ένα έγκλημα ή μια παραβατική ενέργεια. Υπάρχουν μυστικά 
πίσω από μια αποτελεσματική ανάλυση βασισμένη σε 
ένα βίντεο τα οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε ώστε να 
μπορέσουμε να αντλήσουμε όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες.Δεν έχει περάσει πολύ καιρός που ζητήθηκε από 
μια βιομηχανία εγκατεστημένη δίπλα σε μεγάλο δημόσιο 
οργανισμού που ελέγχει βασικές υποδομές ενέργειας να 
δώσει βίντεο από κάποιες από τις εγκατεστημένες 
κάμερες στις αρχές ασφάλειας ώστε να διερευνηθεί ένα 
περιστατικό κλοπής. Η κλοπή είχε πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια εορταστικής περιόδου και δυστυχώς τα συ-
στήματα επιτήρησης που ήταν εγκατεστημένα εντός του 
δημόσιου οργανισμού ήταν τόσο απαρχαιωμένα που δεν 
μπορούσαν να δώσουν κάποια ουσιαστική ένδειξη. Για το 
λόγο αυτό, η ασφάλεια απευθύνθηκε στις γειτονικές επιχει-

Τι πρέπει να ακολουθήσουμε για να 
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο  δυνατό 

τρόπο ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης, 
όταν θέλουμε να διερευνήσουμε ή ακόμα να 

εντοπίσουμε ένα περιστατικό παραβίασης 
της ασφάλειας σε μια εγκατάσταση; Ποιες 

συνθήκες, τι προδιαγραφές και διαδικασίες, 
πρέπει να τηρούνται ώστε να αυξηθούν 

οι πιθανότητες επιτυχούς εξιχνίασης ενός 
συμβάντος με ενδιαφέρον για την ασφάλεια.  

ρήσεις ώστε να δώσουν στοιχεία από τις δικές τους κάμερες 
ώστε να βοηθηθεί η διερεύνηση του περιστατικού.
Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι 
το σύστημα επιτήρησης μπορεί όντως να δώσει στοιχεία 
και δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο. Αναλογίζο-
μαι μια παρόμοια περίπτωση όπου πριν αρκετά χρόνια μας 

Βέλτιστες πρακτικές και συνθήκες αξιόπιστης 
διερεύνησης συμβάντων
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Πλέον τα συστήματα επιτήρησης με τη χρήση βίντεο, έχουν 
γίνει αναπόσπαστο τμήμα όλων των οργανισμών, των δη-
μόσιων χώρων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς, ιδρύματα, χώροι με μαζική 
παρουσία ανθρώπων όπως σταθμοί μεταφοράς, γήπεδα, 
εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτικοί χώροι, νοσοκομεία κλπ, 
έχουν εγκατεστημένα συστήματα επιτήρησης, είτε με τη 
μορφή μεγάλων δικτυακών κυρίως συστημάτων σήμερα, 
είτε με τη μορφή αυτόνομων καμερών όταν αναφερόμα-
στε σε μικρότερα καταστήματα, επιχειρήσεις και σπίτια. 
Ακόμα και εδώ βέβαια, ο δημόσιος τομέας υστερεί καθώς 
ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εγκατάσταση 
συστημάτων επιτήρησης για πολλούς λόγους: Δύσκολες 

Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες;

Του  Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

διαδικασίες, περιορισμοί από νομικές διαδικασίες, σφιχτοί 
προϋπολογισμοί και μερικές φορές έλλειψη πραγματικού 
ενδιαφέροντος από τα αρμόδια στελέχη. Όμως, είτε στη μία 
περίπτωση, είτε στην άλλη είναι γεγονός πλέον ότι η βάση 
των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης έχει διευρυνθεί πολύ 
τα τελευταία χρόνια. Οπότε το συνηθέστερο είναι να υπάρ-
χουν σε έναν οργανισμό εγκατεστημένες κάμερες- ακόμα 
και αν αυτές είναι προγενέστερης τεχνολογίας. 
Κάνουμε όλη αυτή την εισαγωγή διότι όλοι έχουμε συνδέσει 
τα συστήματα επιτήρησης ως ένα πολύ αποτελεσματικό 
εργαλείο διερεύνησης παραβατικών ενεργειών. Θε-
ωρούμε δε, ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουμε 
κάμερες εγκατεστημένες δεν μένει παρά να εξετάσουμε το 
βίντεο από τη σκηνή ενός περιστατικού και στη συνέχεια να 

εντοπίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στο περιστατικό 
αλλά και τους υπαίτιους. Η αλήθεια είναι συχνά διαφορετική. 
Για όσους έχουμε εμπλακεί με τη διερεύνηση αυτών των πε-
ριστατικών γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί η απλή παρακολούθη-
ση ενός βίντεο από μια σκηνή στην οποία έχει διαπραχθεί 
ένα έγκλημα ή μια παραβατική ενέργεια. Υπάρχουν μυστικά 
πίσω από μια αποτελεσματική ανάλυση βασισμένη σε 
ένα βίντεο τα οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε ώστε να 
μπορέσουμε να αντλήσουμε όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες.Δεν έχει περάσει πολύ καιρός που ζητήθηκε από 
μια βιομηχανία εγκατεστημένη δίπλα σε μεγάλο δημόσιο 
οργανισμού που ελέγχει βασικές υποδομές ενέργειας να 
δώσει βίντεο από κάποιες από τις εγκατεστημένες 
κάμερες στις αρχές ασφάλειας ώστε να διερευνηθεί ένα 
περιστατικό κλοπής. Η κλοπή είχε πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια εορταστικής περιόδου και δυστυχώς τα συ-
στήματα επιτήρησης που ήταν εγκατεστημένα εντός του 
δημόσιου οργανισμού ήταν τόσο απαρχαιωμένα που δεν 
μπορούσαν να δώσουν κάποια ουσιαστική ένδειξη. Για το 
λόγο αυτό, η ασφάλεια απευθύνθηκε στις γειτονικές επιχει-

Τι πρέπει να ακολουθήσουμε για να 
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο  δυνατό 

τρόπο ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης, 
όταν θέλουμε να διερευνήσουμε ή ακόμα να 

εντοπίσουμε ένα περιστατικό παραβίασης 
της ασφάλειας σε μια εγκατάσταση; Ποιες 

συνθήκες, τι προδιαγραφές και διαδικασίες, 
πρέπει να τηρούνται ώστε να αυξηθούν 

οι πιθανότητες επιτυχούς εξιχνίασης ενός 
συμβάντος με ενδιαφέρον για την ασφάλεια.  

ρήσεις ώστε να δώσουν στοιχεία από τις δικές τους κάμερες 
ώστε να βοηθηθεί η διερεύνηση του περιστατικού.
Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι 
το σύστημα επιτήρησης μπορεί όντως να δώσει στοιχεία 
και δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο. Αναλογίζο-
μαι μια παρόμοια περίπτωση όπου πριν αρκετά χρόνια μας 

Βέλτιστες πρακτικές και συνθήκες αξιόπιστης 
διερεύνησης συμβάντων
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ζητήθηκε πάλι να κάνουμε μια διερεύνηση και με έκπληξη 
διαπιστώσαμε ότι το τότε υφιστάμενο σύστημα έγγραφε σε 
παλιές κασέτες βίντεο και προφανώς δεν είχαμε καμία δυνα-
τότητα αναπαραγωγής του βίντεο παρά μόνο στο τοπικό κα-
ταγραφικό του φυλακίου στο οποίο γινόταν και η εγγραφή. 
Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επιτήρησης, ώ-
στε να είναι συμβατά με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Δεν θα 
πρέπει όμως να περιμένουμε να γίνει ένα περιστατικό για 
να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής αλλά 
θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά και έγκαιρα. 

Με βλέμμα …στο εσωτερικό !
Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη, είναι ότι συχνά 
δεν επαρκεί η φαινομενική ανάλυση όσων προβάλλονται 
στο καταγεγραμμένο βίντεο. Υπάρχουν πολλές φορές 
πολύτιμα στοιχεία πίσω από τα προβαλλόμενα, τα οποία 
μπορούν όμως να βοηθήσουν στη διερεύνηση ενός πε-
ριστατικού παραβίασης της ασφάλειας. Τα συστήματα βί-
ντεο-επιτήρησης ανήκουν στα συστήματα ηλεκτρονικής 
ασφάλειας με την πιο δυναμική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. 
Η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε δια-
δραματίζει κομβικό ρόλο στην ανίχνευση και διερεύνηση 
περιστατικών αλλά ακόμα και στην πρόληψη εγκληματικών 
δραστηριοτήτων.
Συχνά, όμως στρέφουμε την προσοχή μας αποκλειστικά σε 
εξωτερικούς παράγοντες. Θεωρούμε ότι ο κίνδυνος μπορεί 
να προέλθει μόνο “εκτός τειχών” και αμελούμε ότι μεγάλο 
ποσοστό κλοπών ή άλλων παράνομων πράξεων, πραγμα-
τοποιούνται μέσα από το εσωτερικό περιβάλλον. Για αυτό 
το λόγο, οφείλουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη διερεύνηση 
πίσω από την απλή εικόνα που φαίνεται στο βίντεο. 
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα - και επικαλούμαστε συ-
νεχώς παραδείγματα γιατί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
μέσα από την πράξη είναι τελικά ο καλύτερος δάσκαλος 
– η περίπτωση κλοπών που πραγματοποιούνταν μέσα σε 

αποθήκη βιομηχανίας. Ενώ είχε εντοπισθεί η ύποπτη κίνηση 
εργαζομένων μέσα στην αποθήκη και υπήρχε εγκατεστη-
μένο σύστημα επιτήρησης, δεν φαινόταν κάποια ύποπτη 
κίνηση μέσα από τα διάφορα βίντεο. Η εξιχνίαση της υπό-
θεσης τεκμηριώθηκε όταν μια πολύ παρατηρητική υπάλ-
ληλος, διαπίστωσε κατά την παρακολούθηση των βίντεο 
ότι υπήρχε μια ανακολουθία στις ώρες εγγραφής. Δηλαδή 
ενώ το βίντεο κατέγραφε κανονικά, ξαφνικά μεταπηδούσε 
από μια χρονική στιγμή σε μια άλλη που ήταν δύο ώρες 
μπροστά. Το οποίο και επαναλαμβανόταν όλες τις ημέρες. 
Η τοποθέτηση μιας κρυφής stand alone κάμερας μέσω στο 
δωμάτιο που ήταν τοποθετημένο το καταγραφικό έλυσε το 
μυστήριο. Κάποιοι υπάλληλοι της αποθήκης, έμπαιναν στο 
συγκεκριμένο γραφείο και αποσύνδεαν το καταγραφικό 
κατά τις πολύ πρωινές ώρες που έκαναν τη κλοπή. Μετά η 
διερεύνηση και τεκμηρίωση των παραβατικών ενεργειών 
τους ήταν απλώς θέμα λίγων λεπτών. 
Για αυτό το λόγο κατά την εξέταση των εγγραφών ενός 
περιστατικού, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το σύστημα δι-
αχειρίζεται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες εκτός από το 
βίντεο, όπως τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας. Ενώ 
πολύ χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν και στα αρχεία κατα-
γραφής που υποδεικνύουν αν το βίντεο έχει τροποποιηθεί.
Συχνά επίσης παρότι υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ε-
πιτήρησης ακόμα και τελευταίας τεχνολογίας, δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμο βίντεο ενός περιστατικού ή το βίντεο δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω προβληματικού οπτικού 
πεδίου ή κακού φωτισμού/ποιότητας. Αυτό σημαίνει στην 
πράξη ότι χρειάζεται συχνή επανεξέταση του συστήματος 
βίντεο, η οποία βοηθάει τόσο στην αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητας του συστήματος, στον εντοπισμό θεμάτων 
συντήρησης αλλά συμβάλλει και στην εκπαίδευση του προ-
σωπικού πάνω στη χρήση του συστήματος. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να φανούν ιδιαίτερα κρίσιμοι για τη 
διερεύνηση και αξιολόγηση ενός περιστατικού.
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ζητήθηκε πάλι να κάνουμε μια διερεύνηση και με έκπληξη 
διαπιστώσαμε ότι το τότε υφιστάμενο σύστημα έγγραφε σε 
παλιές κασέτες βίντεο και προφανώς δεν είχαμε καμία δυνα-
τότητα αναπαραγωγής του βίντεο παρά μόνο στο τοπικό κα-
ταγραφικό του φυλακίου στο οποίο γινόταν και η εγγραφή. 
Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επιτήρησης, ώ-
στε να είναι συμβατά με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Δεν θα 
πρέπει όμως να περιμένουμε να γίνει ένα περιστατικό για 
να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής αλλά 
θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά και έγκαιρα. 

Με βλέμμα …στο εσωτερικό !
Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη, είναι ότι συχνά 
δεν επαρκεί η φαινομενική ανάλυση όσων προβάλλονται 
στο καταγεγραμμένο βίντεο. Υπάρχουν πολλές φορές 
πολύτιμα στοιχεία πίσω από τα προβαλλόμενα, τα οποία 
μπορούν όμως να βοηθήσουν στη διερεύνηση ενός πε-
ριστατικού παραβίασης της ασφάλειας. Τα συστήματα βί-
ντεο-επιτήρησης ανήκουν στα συστήματα ηλεκτρονικής 
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Η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε δια-
δραματίζει κομβικό ρόλο στην ανίχνευση και διερεύνηση 
περιστατικών αλλά ακόμα και στην πρόληψη εγκληματικών 
δραστηριοτήτων.
Συχνά, όμως στρέφουμε την προσοχή μας αποκλειστικά σε 
εξωτερικούς παράγοντες. Θεωρούμε ότι ο κίνδυνος μπορεί 
να προέλθει μόνο “εκτός τειχών” και αμελούμε ότι μεγάλο 
ποσοστό κλοπών ή άλλων παράνομων πράξεων, πραγμα-
τοποιούνται μέσα από το εσωτερικό περιβάλλον. Για αυτό 
το λόγο, οφείλουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη διερεύνηση 
πίσω από την απλή εικόνα που φαίνεται στο βίντεο. 
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα - και επικαλούμαστε συ-
νεχώς παραδείγματα γιατί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
μέσα από την πράξη είναι τελικά ο καλύτερος δάσκαλος 
– η περίπτωση κλοπών που πραγματοποιούνταν μέσα σε 

αποθήκη βιομηχανίας. Ενώ είχε εντοπισθεί η ύποπτη κίνηση 
εργαζομένων μέσα στην αποθήκη και υπήρχε εγκατεστη-
μένο σύστημα επιτήρησης, δεν φαινόταν κάποια ύποπτη 
κίνηση μέσα από τα διάφορα βίντεο. Η εξιχνίαση της υπό-
θεσης τεκμηριώθηκε όταν μια πολύ παρατηρητική υπάλ-
ληλος, διαπίστωσε κατά την παρακολούθηση των βίντεο 
ότι υπήρχε μια ανακολουθία στις ώρες εγγραφής. Δηλαδή 
ενώ το βίντεο κατέγραφε κανονικά, ξαφνικά μεταπηδούσε 
από μια χρονική στιγμή σε μια άλλη που ήταν δύο ώρες 
μπροστά. Το οποίο και επαναλαμβανόταν όλες τις ημέρες. 
Η τοποθέτηση μιας κρυφής stand alone κάμερας μέσω στο 
δωμάτιο που ήταν τοποθετημένο το καταγραφικό έλυσε το 
μυστήριο. Κάποιοι υπάλληλοι της αποθήκης, έμπαιναν στο 
συγκεκριμένο γραφείο και αποσύνδεαν το καταγραφικό 
κατά τις πολύ πρωινές ώρες που έκαναν τη κλοπή. Μετά η 
διερεύνηση και τεκμηρίωση των παραβατικών ενεργειών 
τους ήταν απλώς θέμα λίγων λεπτών. 
Για αυτό το λόγο κατά την εξέταση των εγγραφών ενός 
περιστατικού, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το σύστημα δι-
αχειρίζεται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες εκτός από το 
βίντεο, όπως τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας. Ενώ 
πολύ χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν και στα αρχεία κατα-
γραφής που υποδεικνύουν αν το βίντεο έχει τροποποιηθεί.
Συχνά επίσης παρότι υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ε-
πιτήρησης ακόμα και τελευταίας τεχνολογίας, δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμο βίντεο ενός περιστατικού ή το βίντεο δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω προβληματικού οπτικού 
πεδίου ή κακού φωτισμού/ποιότητας. Αυτό σημαίνει στην 
πράξη ότι χρειάζεται συχνή επανεξέταση του συστήματος 
βίντεο, η οποία βοηθάει τόσο στην αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητας του συστήματος, στον εντοπισμό θεμάτων 
συντήρησης αλλά συμβάλλει και στην εκπαίδευση του προ-
σωπικού πάνω στη χρήση του συστήματος. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να φανούν ιδιαίτερα κρίσιμοι για τη 
διερεύνηση και αξιολόγηση ενός περιστατικού.
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Οδηγίες για μια διερεύνηση συμβάντος
Όταν καλούμαστε να κάνουμε μια διερεύνηση μέσα από 
ένα σύστημα επιτήρησης, είναι χρήσιμο να έχουμε μαζί μας 
μια έτοιμη φόρμα σε μορφή check list πάνω στην οποία θα 
συμπληρώσουμε τα ακόλουθα στοιχεία.
Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί η μάρκα και το μο-
ντέλο του συστήματος καταγραφής και βίντεο και από τα 
μενού διαχείρισης του συστήματος, να εντοπιστούν βασικές 
λεπτομέρειες όπως:

 • Αριθμός καμερών και μάρκα/μοντέλο καθεμιάς
 • Ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο (ανάλυση) για κάθε κάμερα
 • Θέσεις συστημάτων αποθήκευσης και τη χωρητι-

κότητα τους
 • Πρόσθετες είσοδοι/έξοδοι – αισθητήρες κίνησης, 

αισθητήρες θερμοκρασίας, μικρόφωνα
 • Πληροφορίες για κάθε χρήστη συστήματος όπως 

παραδείγματος χάρη τα δικαιώματα πρόσβασης που 
έχει ο κάθε χρήστης

Η εφαρμογή όλων αυτών των πληροφοριών σε ένα layout 
της εγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει αυτούς που κάνουν 
τη διερεύνηση, ώστε να κατανοήσουν ποιες άλλες εγγραφές 
μπορούν να έχουν σχέση με το περιστατικό.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει διεξοδική εξέταση του 
εν λόγω περιστατικού. Μπορεί το περιστατικό να έχει 
καταγραφεί πλήρως από μία ή περισσότερες κάμερες, αλλά 
μπορεί επίσης να υπάρχουν και μερικές γωνίες θέασης από 
άλλες κάμερες που να δίνουν και αυτές πολύ σημαντικά 
στοιχεία. Δηλαδή μπορεί μια κάμερα να έχει πλήρως καταγε-
γραμμένο το περιστατικό διάρρηξης ενός χρηματοκιβωτίου 
αλλά χωρίς να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο εκείνου που 
διαπράττει την ενέργεια η ακόμα πιο συχνά των συνεργών. 
Οπότε σε αυτά τα περιστατικά, η χρήση άλλων καμερών α-
κόμα και αν είναι μακριά από το περιστατικό μπορούν να βο-
ηθήσουν σημαντικά. Η ανασκόπηση των σημείων εισόδου, 

της εξόδου, αλλά και καμερών σε άλλα σημεία ή κρυφών 
καμερών έχει βοηθήσει πολύ για τον εντοπισμό συμμετεχό-
ντων που δεν ήταν ευδιάκριτοι από την άμεση καταγραφή 
του περιστατικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από 
την αποθήκη που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η πρόσθετη 
ανάλυση του συστήματος επιτρέπει τη χρήση πολύτιμων 
δεδομένων εκτός αυτό καθαυτό το βίντεο Το σύστημα κα-
ταγράφει, πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμ-
βάνουν την ώρα, την κατάσταση του συστήματος (ήταν 
απενεργοποιημένο ή απενεργοποιήθηκαν ειδικά κάποιες 
κάμερες), ή αν έχει γίνει προηγουμένως κάποια έγινε κάποια 
αναζήτηση, προβολή, λήψη ή και διαγραφή δεδομένων 
βίντεο και, εάν ναι, από ποιόν. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο 
να διερευνηθεί αν εάν έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις της 
μεμονωμένης κάμερας (π.χ. μείωση ή αύξηση της ανάλυ-
σης ή της ποιότητας εγγραφής) καθώς εάν οι ρυθμίσεις της 
κάμερας προσαρμόστηκαν ώστε να μην γίνεται εγγραφή ή 
εάν τα δεδομένα διαγράφηκαν από την κάμερα
Όπως είδαμε και προηγουμένως στο παράδειγμα διάρρη-
ξης της αποθήκης, αν το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο για ένα 
συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά τα αρχεία καταγραφής 
του συστήματος δείχνουν ότι η τροφοδοσία διακόπηκε 
για μια περίοδο 15 λεπτών γύρω από το συμβάν, αυτές οι 
πληροφορίες από τα αρχεία καταγραφής μπορεί να αποδει-
χθούν εξίσου χρήσιμες με τα δεδομένα βίντεο που χάθηκαν. 
Επίσης, αν τα αρχεία καταγραφής συστήματος δείχνουν ότι 
ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει προσαρμόσει πολλές κά-
μερες ώστε να σταματήσουν την εγγραφή αρκετές ημέρες 
πριν από ένα συμβάν, αυτό επίσης μπορεί να είναι σχετικό. 
Αντιμετωπίζοντας το ίδιο το σύστημα επιτήρησης ως α-
ντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, δεν είναι ασυνήθιστο να 
ανακαλύπτουμε βασικά στοιχεία που διαφορετικά μπορεί 
να είχαν χαθεί. Οπότε το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στη διερεύνηση ενός 
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Οδηγίες για μια διερεύνηση συμβάντος
Όταν καλούμαστε να κάνουμε μια διερεύνηση μέσα από 
ένα σύστημα επιτήρησης, είναι χρήσιμο να έχουμε μαζί μας 
μια έτοιμη φόρμα σε μορφή check list πάνω στην οποία θα 
συμπληρώσουμε τα ακόλουθα στοιχεία.
Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί η μάρκα και το μο-
ντέλο του συστήματος καταγραφής και βίντεο και από τα 
μενού διαχείρισης του συστήματος, να εντοπιστούν βασικές 
λεπτομέρειες όπως:

 • Αριθμός καμερών και μάρκα/μοντέλο καθεμιάς
 • Ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο (ανάλυση) για κάθε κάμερα
 • Θέσεις συστημάτων αποθήκευσης και τη χωρητι-

κότητα τους
 • Πρόσθετες είσοδοι/έξοδοι – αισθητήρες κίνησης, 

αισθητήρες θερμοκρασίας, μικρόφωνα
 • Πληροφορίες για κάθε χρήστη συστήματος όπως 

παραδείγματος χάρη τα δικαιώματα πρόσβασης που 
έχει ο κάθε χρήστης

Η εφαρμογή όλων αυτών των πληροφοριών σε ένα layout 
της εγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει αυτούς που κάνουν 
τη διερεύνηση, ώστε να κατανοήσουν ποιες άλλες εγγραφές 
μπορούν να έχουν σχέση με το περιστατικό.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει διεξοδική εξέταση του 
εν λόγω περιστατικού. Μπορεί το περιστατικό να έχει 
καταγραφεί πλήρως από μία ή περισσότερες κάμερες, αλλά 
μπορεί επίσης να υπάρχουν και μερικές γωνίες θέασης από 
άλλες κάμερες που να δίνουν και αυτές πολύ σημαντικά 
στοιχεία. Δηλαδή μπορεί μια κάμερα να έχει πλήρως καταγε-
γραμμένο το περιστατικό διάρρηξης ενός χρηματοκιβωτίου 
αλλά χωρίς να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο εκείνου που 
διαπράττει την ενέργεια η ακόμα πιο συχνά των συνεργών. 
Οπότε σε αυτά τα περιστατικά, η χρήση άλλων καμερών α-
κόμα και αν είναι μακριά από το περιστατικό μπορούν να βο-
ηθήσουν σημαντικά. Η ανασκόπηση των σημείων εισόδου, 

της εξόδου, αλλά και καμερών σε άλλα σημεία ή κρυφών 
καμερών έχει βοηθήσει πολύ για τον εντοπισμό συμμετεχό-
ντων που δεν ήταν ευδιάκριτοι από την άμεση καταγραφή 
του περιστατικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από 
την αποθήκη που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η πρόσθετη 
ανάλυση του συστήματος επιτρέπει τη χρήση πολύτιμων 
δεδομένων εκτός αυτό καθαυτό το βίντεο Το σύστημα κα-
ταγράφει, πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμ-
βάνουν την ώρα, την κατάσταση του συστήματος (ήταν 
απενεργοποιημένο ή απενεργοποιήθηκαν ειδικά κάποιες 
κάμερες), ή αν έχει γίνει προηγουμένως κάποια έγινε κάποια 
αναζήτηση, προβολή, λήψη ή και διαγραφή δεδομένων 
βίντεο και, εάν ναι, από ποιόν. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο 
να διερευνηθεί αν εάν έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις της 
μεμονωμένης κάμερας (π.χ. μείωση ή αύξηση της ανάλυ-
σης ή της ποιότητας εγγραφής) καθώς εάν οι ρυθμίσεις της 
κάμερας προσαρμόστηκαν ώστε να μην γίνεται εγγραφή ή 
εάν τα δεδομένα διαγράφηκαν από την κάμερα
Όπως είδαμε και προηγουμένως στο παράδειγμα διάρρη-
ξης της αποθήκης, αν το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο για ένα 
συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά τα αρχεία καταγραφής 
του συστήματος δείχνουν ότι η τροφοδοσία διακόπηκε 
για μια περίοδο 15 λεπτών γύρω από το συμβάν, αυτές οι 
πληροφορίες από τα αρχεία καταγραφής μπορεί να αποδει-
χθούν εξίσου χρήσιμες με τα δεδομένα βίντεο που χάθηκαν. 
Επίσης, αν τα αρχεία καταγραφής συστήματος δείχνουν ότι 
ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει προσαρμόσει πολλές κά-
μερες ώστε να σταματήσουν την εγγραφή αρκετές ημέρες 
πριν από ένα συμβάν, αυτό επίσης μπορεί να είναι σχετικό. 
Αντιμετωπίζοντας το ίδιο το σύστημα επιτήρησης ως α-
ντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, δεν είναι ασυνήθιστο να 
ανακαλύπτουμε βασικά στοιχεία που διαφορετικά μπορεί 
να είχαν χαθεί. Οπότε το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στη διερεύνηση ενός 
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μεμονωμένου βίντεο. Πρέπει και το ίδιο το σύστημα επιτή-
ρησης να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. 

Ενσωμάτωση άλλων συστημάτων
Τα συστήματα επιτήρησης συνδέονται όλο και περισσό-
τερο με άλλα συστήματα ασφαλείας, όπως συναγερμοί, 
πυρανίχνευση και συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Ακόμα 
και στην περίπτωση όμως όπου αυτά τα συστήματα δεν 
είναι συνδεδεμένα, οι πληροφορίες που θα αντληθούν από 
αυτά, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για μια διερεύνηση 
περιστατικού. Παραδείγματος χάρη, η ημερομηνία/ώρα 
που χρησιμοποιήθηκε η κάρτα πρόσβασης ενός ατόμου 
μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με ένα 
περιστατικό. Εξίσου σημαντικές είναι και οι πληροφορίες 
που μπορούν να ληφθούν από τα εγκατεστημένα συστή-
ματα συναγερμού.

Πρότυπες οδηγίες συντήρησης
Όπως αντιλαμβανόμαστε, πολλές φορές κατά τη διάρκεια 
μιας διερεύνησης προκύπτουν πολλά θέματα και για την 
ίδια την αξιοπιστία του υφιστάμενου συστήματος συντή-
ρησης. Ειδικά, όταν πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς θα 
πρέπει να ακολουθείται το ακόλουθο πλαίσιο:

1. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος όλων των καμερών 
και των καταγραφικών συσκευών. Ακόμα καλύτε-
ρα, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς να υπάρχει ένα 
τεκμηριωμένο συμβόλαιο συντήρησης στο οποίο 
να περιγράφονται διεξοδικά όλες οι εργασίες αλλά και 
η συχνότητα να αυτών.

2. Να εκπαιδεύονται οι χρήστες ώστε να μπορούν να 
εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων 
συστημάτων. Πολλές φορές, έχει διαπιστωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της διερεύνησης ενός περιστατικού, οι χρή-
στες δεν γνωρίζουν βασικές λειτουργίες ελέγχου του 

συστήματος που θα μπορούσαν να τους διευκολύνουν 
σημαντικά.

3. Με εσωτερικά και εξωτερικά audits να ελέγχεται περι-
οδικά το σύστημα επιτήρησης σε σχέση μα τα τρωτά 
και ευαίσθητα σημεία μιας εγκατάστασης. Μπορεί 
να έχουμε εγκατεστημένο ένα σύστημα με πολυάριθ-
μες κάμερες αλλά λόγω της θέσης των καμερών, ορι-
σμένα κρίσιμα σημεία να μην καλύπτονται. Οπότε, αυτά 
τα σημεία θα πρέπει να εντοπίζονται το συντομότερο 
δυνατό και να τοποθετούνται κάμερες.

4. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται και ικανότητα προβο-
λής των υφιστάμενων καμερών. Συχνά, υπάρχουν 
μικρές μετατοπίσεις που επηρεάζουν δραματικά την 
ικανότητα θέασης μιας κάμερας και αυτό το αντιλαμ-
βανόμαστε πολλές φορές αργά κατά την προσπάθεια 
διερεύνησης ενός περιστατικού.

5. Τέλος, θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς και οι δυνατότη-
τες καταγραφής καθώς και ο χρόνος διάρκειας των απο-
θηκευμένων δεδομένων. Συνήθως, by default, υπάρχει 
ένας προκαθορισμένος χρόνος που διατηρούνται τα 
αποθηκευμένα δεδομένα στα καταγραφικά. Θα πρέπει 
να εξετασθεί αν αυτός ο χρόνος είναι επαρκής για τα 
δεδομένα μιας επιχείρησης ή χρειάζεται μια επιμήκυνση 
της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων. 
Πολλές φορές, έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να 
προσπαθούμε να διερευνήσουμε ένα συμβάν το οποίο 
το αντιληφθήκαμε με μια χρονική καθυστέρηση και να 
διαπιστώνουμε έκπληκτοι ότι έχουν διαγραφεί το βίντεο.

Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχοντας τοποθετήσει ένα σύ-
στημα επιτήρησης έχουμε κάνει αυτό που μας αναλογεί σε 
ότι αφορά τις δυνατότητες επιτήρησης ενός χώρου. Όμως, 
η πράξη και η εμπειρία έχουν δείξει ότι δεν επαρκεί αυτό. 
Τα συστήματα επιτήρησης για να είναι πραγματικά αποτε-
λεσματικά χρειάζεται να συντηρούνται, να ελέγχεται η 
κατάσταση τους, να ανανεώνεται ο εξοπλισμός όταν 
αυτός δεν είναι συμβατός με τη σύγχρονη τεχνολογία και 
οπωσδήποτε θα πρέπει να ορίζεται κάποιος που να είναι 
υπεύθυνος για όλες αυτές τις ενέργειες. Επίσης, δεν θα πρέπει 
να αμελούμε ότι και τα συστήματα επιτήρησης είναι ευαίσθη-
τα σε ενέργειες δολιοφθοράς από τα εσωτερικά ενός οργα-
νισμού και θα πρέπει και αυτό το ενδεχόμενο να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη διάρκεια διερεύνησης ενός περιστατικού. 
Συνοψίζοντας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην επα-
φιόμαστε στην απλή εγκατάσταση ενός συστήματος επιτή-
ρησης αλλά συνεχώς να προσπαθούμε να διατηρούμε τη 
λειτουργικότητα του και να βελτιώνουμε τις αδυναμίες του, 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σελίδες.
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Τα κέντρα των μεγάλων πόλεων πάντα αποτελούσαν πόλο 
έλξης είτε για μόνιμη κατοικία είτε για τουρισμό ενώ συγκε-
ντρώνουν τα σημαντικότερα κτίρια μιας πόλης και την κύρια 
εμπορική δραστηριότητα. Σίγουρα όλα αυτά τα συστατικά 
δημιουργούν όπως γνωρίζουμε συνθήκες μαζικής πα-
ρουσίας πληθυσμού που επηρεάζουν είτε αρνητικά είτε 
θετικά. Καθώς τα χρόνια περνούν αλλάζουν οι συνθήκες 
και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, διαφοροποι-
ούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά παρα-
δείγματα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, αύξησης της 
εγκληματικότητας και ανισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής, 
επαγγελματικής και τουριστικής ανάπτυξης.Το κυριότερο 
βέβαια, είναι ότι ειδικά στον Δυτικό κόσμο έχουν αλλάξει 
οι απαιτήσεις των κατοίκων σε ότι αφορά τον τρόπο ζωής 
τους. Δεν επιζητούν αλλά απαιτούν πλέον ποιοτικότερες και 

Βελτιώνοντας την αστική 
εμπειρία με τη χρήση 
συστημάτων επιτήρησης

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

ασφαλέστερες συνθήκες ζωής. Σε αυτές τις απαιτήσεις κα-
λούνται να ανταπεξέλθουν οι δημοτικές και κεντρικές αρχές 
διοίκησης τοπικά και εθνικά με κάθε διαθέσιμο μέσο. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα αυτών των απαιτήσεων μπορεί 
να είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας αλλά και της δημόσιας 
ασφάλειας. Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται η χρήση των συ-
στημάτων επιτήρησης τα οποία μπορούν να επιτελέσουν 
ένα καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση πολλών από τις πτυχές 
της καθημερινότητας εντός των αστικών κέντρων.

Βελτιώνοντας την κυκλοφορία!
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που δια-
μορφώνουν το επίπεδο ζωής μέσα σε μια πόλη είναι ο 
τρόπος που κινείται κάποιος από ένα σημείο σε ένα άλλο. 
Αυτό δεν βοηθάει μόνο τους κατοίκους μιας πόλης αλλά 

έχει μεγάλη σημασία και για τους παροδικούς επισκέπτες. 
Αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση αυτού που 
είναι ευρύτατα γνωστό με τον όρο city experience. Ειδικά 
για τις ελληνικές πόλεις και φυσικά και την Αθήνα -που πλέ-
ον είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές στον 
παγκόσμιο τουρισμό ως αυτόνομος προορισμός- είναι ένα 
επιπρόσθετο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπό-
ψη. Σήμερα, ανεξάρτητα από το μέσο που θα χρησιμοποι-
ήσει κάποιος, συχνά έχουμε την εντύπωση ότι η γρήγορη 
μετάβαση μας σε κάποιο σημείο είναι και θέμα τύχης (αν 
πετύχουμε λιγότερη κίνηση, αν βρούμε ευκολότερη θέση 
στάθμευσης ή αν προλάβουμε το κατάλληλο μέσο μαζικής 
μεταφοράς). Επίσης, είναι αποδεδειγμένο ότι μεγάλες καθυ-
στερήσεις στη μετάβαση δημιουργούν μεγάλη δυσφορία 
σε όσους καλούνται να τις αντιμετωπίσουν και υποβαθμίζει 
το επίπεδο της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν ένα οργα-
νωμένο σύστημα επιτήρησης με τη χρήση βίντεο ή ο 
συνδυασμός επιμέρους συστημάτων που θα κάνουν χρήση 
όλων των τεχνολογικών καινοτομιών που είναι πλέον 
διαθέσιμες (έξυπνες κάμερες, video analytics, cloud storage) 
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη 
βέλτιστη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου.
Τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για τον έλεγχο των κυκλοφοριακών συνθηκών 
και την ελαχιστοποίηση της συμφόρησης. Μέσω των 
καμερών είναι εφικτή η διαχείριση των διασταυρώσεων, 
αλλά και ο έλεγχος των φωτεινών σηματοδοτών. Οι κάμε-
ρες παρακολούθησης εξοπλισμένες με έξυπνο λογισμικό 
μπορούν να ενσωματωθούν σε φωτεινούς σηματοδότες 
ώστε να μετρούν και να κατανοούν καλύτερα τη ροή πε-
ζών, ποδηλατών και οχημάτων σε όλη τη διασταύρωση. Τα 
στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας θα χρησιμοποιούνται σε 
πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση 
της κυκλοφορίας στις διασταυρώσεις αλλά και τους βέλ-
τιστους και ασφαλέστερους κύκλους ενεργοποίησης των 
φωτεινών σηματοδοτών. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το 

Έχει γραφεί και ειπωθεί πολλές φορές ότι τα συστήματα επιτήρησης δεν βοηθούν μόνο σε 
θέματα ασφάλειας των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Μπορούν να αποτελέσουν και ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των σύγχρονων αστικών κέντρων. 
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οποίο επηρεάζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας είναι η 
αποτελεσματική διαχείριση στάθμευσης. Ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξη-
ση της συμφόρησης εντός των αστικών κέντρων προκαλεί-
ται από οδηγούς που αναζητούν διαθέσιμο χώρο στάθμευ-
σης; Οι δικτυακές κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παρακολούθηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης και 
την παροχή πληροφοριών σε εφαρμογές πλοήγησης για να 
βοηθήσουν τους οδηγούς να βρουν θέσεις στάθμευσης. Α-
κόμα μεγαλύτερη βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί εντός των 
χώρων στάθμευσης με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών. 
Αναγνωρίζοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος, 
ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης 
χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί και 
η διαδικασία της πληρωμής να αυτοματοποιηθεί, μειώνεται 
κατά πολύ ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας. 

Με επίκεντρο την οδική ασφάλεια
Η οδική ασφάλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα 
που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία κάθε χώρας. Ακόμα 
περισσότερο στην Ελληνική κοινωνία όπου οι θάνατοι και 
οι τραυματισμοί πολιτών από τροχαία ατυχήματα υπερ-
βαίνουν κατά πολύ το μέσο όρων εκείνων σε διάφορες 
εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη. Όμως δεν είναι μόνο ελ-
ληνικό το φαινόμενο και για αυτό το λόγο γίνονται συνεχείς 
προσπάθειες ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση στο δείκτη 
ατυχημάτων. Δεν πρέπει άλλωστε να υποτιμούμε και τη δυ-
σκολία διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης, ειδικά 
όταν αναφερόμαστε σε αστικές περιοχές. Μεγάλος αριθμός 
ανθρώπων και οχημάτων σε συνεχής κίνηση και μέσα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές με στενούς συχνά δρόμους 
και περιορισμένη ορατότητα. Όλα αυτά είναι προφανές ότι 
δυσχεραίνουν κατά πολύ την προσπάθεια που γίνεται σε 
εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα όμως και όταν 
συμβεί ένα ατύχημα, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. 

Ο άμεσος εντοπισμός ενός συμβάντος και η γρήγορη 
επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να σώσει 
μεγάλο αριθμό ζωών. Οι δικτυακές κάμερες μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως αυτόματοι ανιχνευτές συμβάντων, εντοπί-
ζοντας περιστατικά μέσα σε δευτερόλεπτα και σε συνδυασμό 
με την παροχή των δεδομένων της κυκλοφορίας μπορούν να 
αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργασία ώστε να καθοδηγήσουν 
τις απαραίτητες ομάδες επέμβασης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυ-
ροσβεστική). Παράλληλα, μπορούν να καταγράψουν βίντεο 
υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθεί για 
την καλύτερη επίγνωση της κατάστασης και για τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων. Επίσης, τα βίντεο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ιατροδικαστικές έρευνες 
αλλά και ως εκπαιδευτικό/ ενημερωτικό για την αποφυγή μελ-
λοντικών περιστατικών. Κατανοούμε ότι καθημερινά η αστική 
κυκλοφορία είναι γεμάτη από παραβιάσεις όπως αγνόηση 
του κόκκινου, λάθος οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα ή παρά-
νομο παρκάρισμα. Ακόμα κι αν πολλές από τις καθημερινές 
παραβάσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, μπορεί να είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνες. Οι υπηρεσίας επιτήρησης και ασφάλειας 
αντιμετωπίζουν πάντα προβλήματα περιορισμένων πόρων 
και είναι δύσκολο να είναι παντού ώστε να αποτρέπουν τις 
παραβιάσεις και να ελέγχουν αποτελεσματικά όλες αυτές τις 
καταστάσεις. Η συνδυασμένη χρήση δικτυακών καμερών με 
την τεχνολογία των video analytics μπορούν να εντοπίσουν 
ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων και με τη δυνατότητα ανα-
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συστημάτων ασφαλείας και τους παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης
συναγερμών με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Divico Security όπου
οι πελάτες τους επωφελούνται από τις μοναδικές υπηρεσίες της
εταιρείας (απομακρυσμένος τηλεχειρισμός συστημάτων). 
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προγραμμάτων με τεχνητή νοημοσύνη για υψηλότερη απόδοση. 

12k ενεργοί συνδρομητές στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

85%
των μεγαλύτερων συνεργατών
μας είναι μαζί μας τουλάχιστον
10 χρόνια

40 χρόνια εμπειρίας & εξειδίκευσης!
τα γιορτάζουμε και συνεχίζουμε...

Divico Portal

Εμπειρία 4 δεκαετιών

Επιπλέον, στηρίζουμε αυτή τη συνεργασία
παρέχοντας στους συνεργάτες μας
πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένα
portals (διαθέσιμο σε iOS & Android) όπου
έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την
κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας
των πελατών τους.
 

 www.divico.gr

ΧΡΟΝΙΑ



video.Surveillance

64 .security manager

οποίο επηρεάζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας είναι η 
αποτελεσματική διαχείριση στάθμευσης. Ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξη-
ση της συμφόρησης εντός των αστικών κέντρων προκαλεί-
ται από οδηγούς που αναζητούν διαθέσιμο χώρο στάθμευ-
σης; Οι δικτυακές κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παρακολούθηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης και 
την παροχή πληροφοριών σε εφαρμογές πλοήγησης για να 
βοηθήσουν τους οδηγούς να βρουν θέσεις στάθμευσης. Α-
κόμα μεγαλύτερη βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί εντός των 
χώρων στάθμευσης με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών. 
Αναγνωρίζοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος, 
ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης 
χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί και 
η διαδικασία της πληρωμής να αυτοματοποιηθεί, μειώνεται 
κατά πολύ ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας. 

Με επίκεντρο την οδική ασφάλεια
Η οδική ασφάλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα 
που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία κάθε χώρας. Ακόμα 
περισσότερο στην Ελληνική κοινωνία όπου οι θάνατοι και 
οι τραυματισμοί πολιτών από τροχαία ατυχήματα υπερ-
βαίνουν κατά πολύ το μέσο όρων εκείνων σε διάφορες 
εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη. Όμως δεν είναι μόνο ελ-
ληνικό το φαινόμενο και για αυτό το λόγο γίνονται συνεχείς 
προσπάθειες ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση στο δείκτη 
ατυχημάτων. Δεν πρέπει άλλωστε να υποτιμούμε και τη δυ-
σκολία διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης, ειδικά 
όταν αναφερόμαστε σε αστικές περιοχές. Μεγάλος αριθμός 
ανθρώπων και οχημάτων σε συνεχής κίνηση και μέσα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές με στενούς συχνά δρόμους 
και περιορισμένη ορατότητα. Όλα αυτά είναι προφανές ότι 
δυσχεραίνουν κατά πολύ την προσπάθεια που γίνεται σε 
εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα όμως και όταν 
συμβεί ένα ατύχημα, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. 

Ο άμεσος εντοπισμός ενός συμβάντος και η γρήγορη 
επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να σώσει 
μεγάλο αριθμό ζωών. Οι δικτυακές κάμερες μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως αυτόματοι ανιχνευτές συμβάντων, εντοπί-
ζοντας περιστατικά μέσα σε δευτερόλεπτα και σε συνδυασμό 
με την παροχή των δεδομένων της κυκλοφορίας μπορούν να 
αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργασία ώστε να καθοδηγήσουν 
τις απαραίτητες ομάδες επέμβασης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυ-
ροσβεστική). Παράλληλα, μπορούν να καταγράψουν βίντεο 
υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθεί για 
την καλύτερη επίγνωση της κατάστασης και για τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων. Επίσης, τα βίντεο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ιατροδικαστικές έρευνες 
αλλά και ως εκπαιδευτικό/ ενημερωτικό για την αποφυγή μελ-
λοντικών περιστατικών. Κατανοούμε ότι καθημερινά η αστική 
κυκλοφορία είναι γεμάτη από παραβιάσεις όπως αγνόηση 
του κόκκινου, λάθος οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα ή παρά-
νομο παρκάρισμα. Ακόμα κι αν πολλές από τις καθημερινές 
παραβάσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, μπορεί να είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνες. Οι υπηρεσίας επιτήρησης και ασφάλειας 
αντιμετωπίζουν πάντα προβλήματα περιορισμένων πόρων 
και είναι δύσκολο να είναι παντού ώστε να αποτρέπουν τις 
παραβιάσεις και να ελέγχουν αποτελεσματικά όλες αυτές τις 
καταστάσεις. Η συνδυασμένη χρήση δικτυακών καμερών με 
την τεχνολογία των video analytics μπορούν να εντοπίσουν 
ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων και με τη δυνατότητα ανα-

1500
υλοποιημένα μεγάλα έργα
δημοσίων & ιδιωτικών
οργανισμών

Η Divico είναι δίπλα στους πιστοποιημένους εγκαταστάτες
συστημάτων ασφαλείας και τους παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης
συναγερμών με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Divico Security όπου
οι πελάτες τους επωφελούνται από τις μοναδικές υπηρεσίες της
εταιρείας (απομακρυσμένος τηλεχειρισμός συστημάτων). 
 

info@divico.gr | 2610 461 900 | 210 2583310

Η Divico Security κλείνει φέτος σαράντα χρόνια δυναμικής
παρουσίας στον κλάδο της ασφάλειας. Σαράντα χρόνια συνεχούς
ανάπτυξης και ανανέωσης, δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες της. 
 
Η εταιρεία διαθέτει ένα από τα κορυφαία Κέντρα Λήψεως Σημάτων
με αυστηρές προδιαγραφές που λειτουργεί σε 24ωρη βάση υπό
οποιαδήποτε συνθήκη. Όλες οι επικοινωνίες του κεντρικού
σταθμού γίνονται μέσα από δίκτυο οπτικών ινών και κάνει χρήση
προγραμμάτων με τεχνητή νοημοσύνη για υψηλότερη απόδοση. 

12k ενεργοί συνδρομητές στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

85%
των μεγαλύτερων συνεργατών
μας είναι μαζί μας τουλάχιστον
10 χρόνια

40 χρόνια εμπειρίας & εξειδίκευσης!
τα γιορτάζουμε και συνεχίζουμε...

Divico Portal

Εμπειρία 4 δεκαετιών

Επιπλέον, στηρίζουμε αυτή τη συνεργασία
παρέχοντας στους συνεργάτες μας
πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένα
portals (διαθέσιμο σε iOS & Android) όπου
έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την
κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας
των πελατών τους.
 

 www.divico.gr

ΧΡΟΝΙΑ



video.Surveillance

66 .security manager

γνώρισης καμερών μπορούν να δίνονται προειδοποιητικές 
ενδείξεις ή ακόμα και ποινές σε περίπτωση παραβιάσεων του 
κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

Δυνατότητα σχεδιασμού για ένα μέλλον 
που αλλάζει
Η μεγάλη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα σύγ-
χρονα αστικά κέντρα βρίσκεται μπροστά. Ζούμε σε μια κοι-
νωνία όπου οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς και χωρίς καμία 
δυνατότητα πρόβλεψης. Η εμφάνιση της πανδημίας και οι 
επιπτώσεις αυτής είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Όμως δεν είναι το μόνο . Οι ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις 
δημιουργούν συνεχώς προκλήσεις για τους πολεοδόμους 
αλλά και για τις κυβερνητικές και δημοτικές αρχές. Όλοι προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες τάσεις και απαιτήσεις 
με προβλήματα όπως ο αυξημένος χρόνος μεταφορών, η 
ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και τα θέματα ασφά-
λειας. Ο σχεδιασμός των υποδομών έχει γίνει ένα θεμελιώ-
δες και σύνθετο πρόβλημα για κάθε αστικό κέντρο.. Πάντα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η αντιμετώπιση των 
σημερινών καταστάσεων αλλά να υπάρχει πρόβλεψη -όσο 
είναι δυνατό- και για το μέλλον. Τα συστήματα επιτήρησης 
με ενσωματωμένες δυνατότητες βαθιάς εκμάθησης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για τη συλλογή και επεξερ-
γασία αξιόπιστων δεδομένων. Βασικό εργαλείο σε αυτό 
το εγχείρημα θα είναι οι κάμερες με ενσωματωμένα video 
analytics, οι οποίες μπορούν να ταξινομήσουν και να καταμε-
τρήσουν με μεγάλη ακρίβεια άτομα, οχήματα και αντικείμενα. 
Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν δεδομένα σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και το οχήματα μετακι-
νούνται στην πόλη και να κατανοήσουν πώς ρέει η κυκλοφο-
ρία σε διαφορετικές τοποθεσίες και ώρες της ημέρας. Όλες 
αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν στην αναγνώριση 
και χαρτογράφηση μη ασφαλών περιοχών ή περιοχών 
με θέματα κυκλοφορίας. Με τη χρήση όλων αυτών των δε-
δομένων μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά σχέδια 
καθώς να εκπονηθούν σενάρια για τη διαχείριση τόσο της 
καθημερινότητας όσο και απρόβλεπτων περιστατικών. Η 
εκπόνηση αποτελεσματικών σχεδίων που θα βασίζονται σε 
πραγματικά δεδομένα θα μπορέσει να βοηθήσει τα αστικά 
κέντρα σε πολλά θέματα όπως η βελτίωση της ασφάλειας, η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κα η ευελιξία στη 
διαχείριση των μέσων κυκλοφορίας. 

Πόλεις που εξελίσσονται 
Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη. Οι πόλεις θα 
συνεχίσουν να υφίστανται ραγδαίες αλλαγές όσοι οι αστικοί 

πληθυσμοί αυξάνονται. Ειδικά σε θέματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των μεταφορών (π.χ. εμφάνιση ηλεκτρι-
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Καθώς οι διασυνδεδεμένες ψηφιακές συσκευές, αντικαθι-
στούν τους αυτόνομους αναλογικούς «προγόνους» τους, 
παράγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που με τη 
σειρά τους, μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τα ίδια τα συ-
στήματα, αλλά και τις λειτουργίες που εκτελούν, με τρόπους 
που κατά το παρελθόν δεν θα μπορούσαμε να φανταστού-

Η αποθήκευση δεδομένων 
βιντεο-επιτήρησης στην εποχή 
της Τεχνητής Νοημοσύνης

Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

με. Τα μεταδεδομένα, τα  Big Data και η Τεχνητή Νοημοσύ-
νη, θα έχουν τόσο μεγάλη και κρίσιμη επίδραση, που κάλ-
λιστα μπορεί να συγκριθεί με την εισαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής μας. Εικάζε-
ται, πως μέχρι το 2025, ένας μέσος άνθρωπος οπουδήποτε 
στον κόσμο, θα αλληλοεπιδρά με συνδεδεμένες συσκευές 

– υπολογιστές, smartphones, έξυπνες τηλεοράσεις και άλ-
λες συσκευές – σχεδόν 4.800 φορές την ημέρα, κάτι που 
μεταφράζεται σε μία αλληλεπίδραση ανά 18 δευτερόλεπτα, 
ενώ τα επόμενα χρόνια, επιπλέον 26 δισεκατομμύρια 
αισθητήρες θα εγκατασταθούν παγκοσμίως για να βοηθή-
σουν στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση 
της καθημερινής μας ζωής.
Σε αυτόν τον όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου η 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο έχει γίνει 
αναγκαιότητα και έχει αποκτήσει άλλη διάσταση, η δίψα μας 
για δεδομένα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα 
και όπως φαίνεται  θα συνεχίσει να αυξάνεται με ιλιγγιώδη 
ρυθμό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον χώρο της βιντεο-επιτή-
ρησης όπου τα δεδομένα σήμερα αναλύονται περισσότερο 
από ποτέ.
Όπως τα ίδια τα δεδομένα, όσο και η ανάλυση αυτών ανα-
μένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Εκτιμάται 
ότι η ποσότητα των δεδομένων που παράγονται παγκοσμί-
ως και υπόκεινται σε ανάλυση θα αυξηθεί κατά 50 φορές, 
αγγίζοντας τα 5,2 zettabyte έως το 2025. 

Το ορόσημο της Τεχνητής Νοημοσύνης 
Η τελική αξία των δεδομένων που παράγονται από μια ο-
λοένα και μεγαλύτερη ποικιλία διαφορετικών αισθητήρων, 
συσκευών και συστημάτων ασφάλειας και μη, είναι η ικα-
νότητά τους να αναλύονται και να μετουσιώνονται σε 
αξιόπιστες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση των 
λειτουργιών. Αυτή η εικονική πλημμύρα δεδομένων και η 
αυξανόμενη απαίτηση για ανάλυση άνοιξαν το δρόμο για 
ένα νέο σύνολο τεχνολογιών, όπως η μηχανική εκμάθη-
ση, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η τεχνητή 
νοημοσύνη. 
Συλλογικά αυτοί οι όροι είναι γνωστοί ως γνωστικά συστή-
ματα και είναι ικανά να διευκολύνουν τη μετατόπιση της 
ανάλυσης δεδομένων από μια σχετικά ασυνήθιστη και 

Η τεράστια αύξηση του όγκου των δεδομένων που προέρχονται από τα συστήματα 
επιτήρησης, οδηγεί σήμερα μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των προσπαθείων για 
δημιουργικές χρήσεις τόσο του βίντεο όσο και των λοιπών δεδομένων που παράγονται 
από τις διασυνδεδεμένες συσκευές. Η ανάλυση της εικονικής αυτής θάλασσας δεδομένων, 
μπορεί να δημιουργήσει ευφυΐα με αξιοπιστία και σε πραγματικό χρόνο. Το βίντεο πλέον 
μπορεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ τα 
μέσα αποθήκευσης δεδομένων βιντεο-επιτήρησης με επιπλέον δυνατότητα τεχνητής 
νοημοσύνης, επιτρέπουν την ταχύτερη και ακριβέστερη ανάλυση που απαιτούν οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις για να επιτύχουν τους στόχους της ασφαλείας τους.
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εκ των υστέρων πρακτική σε έναν ενεργό οδηγό στρατηγι-
κής δράσης και λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά τα δεδομένα 
μπορούν να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης 
για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης αλλά και την μείωση 
των κινδύνων, ανοίγοντας έναν εντελώς νέο κόσμο επιχει-
ρηματικών ευκαιριών.
Με τα δεδομένα που προέρχονται από συστήματα 
ασφαλείας εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν 
να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες, όπως η απρόσκο-
πτη και αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας των 
διασυνδεδεμένων οχημάτων για να δοθεί προτεραιότητα 
στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση απάτης σε πραγ-
ματικό χρόνο ή αναγνώριση προσώπου για τη βελτίωση της 
ασφάλειας σε αθλητικούς χώρους ή μεταφορικές εγκατα-
στάσεις. Ακόμα, οι κατασκευαστές μπορούν να αναγνωρί-
σουν τη λειτουργική απόδοση στις γραμμές παραγωγής και 
να κάνουν άμεσες προσαρμογές. Το ιατρικό προσωπικό στα 
νοσοκομεία θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει ασυνήθιστες 
τάσεις στην υγεία ενός ασθενούς και να λάβει μέτρα για να 
μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα. Οι έμποροι λιανικής 
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των 
πελατών τους καθώς και να αναγνωρίσουν τις ώρες αιχμής.
Από πλευράς ασφάλειας, η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει 
την πόρτα στην έξυπνη ανάλυση βίντεο και μάλιστα σε 
πραγματικό χρόνο μετατρέποντας το βίντεο από ένα ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για μεταχρονολογημένη 
έρευνα, κατόπιν ενός συμβάντος, σε ένα εργαλείο για προ-
ληπτική δράση. Αντί να ελέγχουν και να παρακολουθούν 
αμέτρητες ώρες βίντεο, που  τυπικά δεν περιλαμβάνει κρί-
σιμα γεγονότα, οι τεχνικοί ασφάλειας και οι τελικοί χρήστες 
γενικότερα, με την συμβολή της τεχνητή νοημοσύνης θα 
είναι σε θέση να προσδιορίζουν συγκεκριμένα συμβάντα 

στο βίντεο και σενάρια όπως ένα μπλε ποδήλατο που ο-
δηγεί νότια ή ένας γκριζομάλλης άνδρας που περπατάει 
προς το κτίριο με έναν σκύλο. Η δυνατότητα λήψης πλάνων 
κατέχοντας αυτή τη γνώση και τη διορατικότητα, επιτρέπει 
πιο ακριβείς ειδοποιήσεις και εγκληματολογικές εξετάσεις, 
επιταχύνοντας την έρευνα.

Νέα όρια στα μέσα αποθήκευσης
Από τη σκοπιά των λύσεων αποθήκευσης, οι παραπάνω  
τάσεις έχουν υποκινήσει μια στροφή από εφαρμογές που 
βασίζονταν μόνο στην εγγραφή, σε εφαρμογές συνεχούς 
και βαθιάς εκμάθησης και ανάλυσης που παράγουν μη δο-
μημένα δεδομένα. Μέχρι πρόσφατα, αυτά τα συστήματα 
βασίζονταν στην επεξεργαστική ισχύ των κέντρων δεδο-
μένων cloud για τη διαχείριση αυτής της ανάλυσης και του 
μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά αυτό το μοντέλο αντιμε-
τώπιζε προβλήματα υστέρησης.
Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε πε-
ρισσότερα συστήματα NVR βίντεο για να τους επιτρέ-
πει να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αναγνωρίζουν 
μοτίβα επιτόπου σε πραγματικό οριακό χρόνο, αντί να α-
ντιμετωπίζουν τον λανθάνοντα χρόνο που σχετίζεται με 
τη μεταφορά δεδομένων και βίντεο εκτός τοποθεσίας για 
ανάλυση. Αυτό που ώθησε αυτήν την εξέλιξη της τεχνητής 
νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε εφαρμογές βιντεοεπιτήρησης, 
είναι οι σημαντικά φθηνότερες και ταχύτερες μονάδες 
γραφικών με πρακτικά απεριόριστο χώρο αποθήκευσης. 
Οι μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) πρέπει επίσης να είναι 
ικανές να γράφουν δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες για να 
συμβαδίζουν με αυτές τις εφαρμογές τεχνητής νοη-
μοσύνης και να υποστηρίζουν ταυτόχρονα όλον αυτό τον 
φόρτο εργασίας.
Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της οριακής επεξερ-
γασίας και ανάλυσης, οι πάροχοι χώρων αποθήκευσης α-
ναπτύσσουν ή προσφέρουν επί του παρόντος μονάδες με 
υψηλή απόδοση και βελτιωμένη ικανότητα αποθήκευση 
στην κρυφή μνήμη για να παρέχουν χαμηλό λανθάνοντα 
χρόνο και εξαιρετική απόδοση ανάγνωσης για τον γρήγορο 
εντοπισμό και την άμεση παράδοση εικόνων βίντεο.

Επιλογή κατάλληλου σκληρού δίσκου
Η φαινομενικά απεριόριστη ζήτηση δεδομένων και ο τερά-
στιος όγκος βίντεο που καταγράφεται από τα συστήματα 
επιτήρησης, δημιουργούν την ανάγκη για προηγμένες και 
οικονομικά αποδοτικές επιλογές αποθήκευσης που 
επιπλέον να υποστηρίζουν την μηχανική εκμάθηση, την 
βαθιά μάθηση, βίντεο υψηλής ανάλυσης, προηγμένη ροή 
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εκ των υστέρων πρακτική σε έναν ενεργό οδηγό στρατηγι-
κής δράσης και λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά τα δεδομένα 
μπορούν να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης 
για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης αλλά και την μείωση 
των κινδύνων, ανοίγοντας έναν εντελώς νέο κόσμο επιχει-
ρηματικών ευκαιριών.
Με τα δεδομένα που προέρχονται από συστήματα 
ασφαλείας εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν 
να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες, όπως η απρόσκο-
πτη και αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας των 
διασυνδεδεμένων οχημάτων για να δοθεί προτεραιότητα 
στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση απάτης σε πραγ-
ματικό χρόνο ή αναγνώριση προσώπου για τη βελτίωση της 
ασφάλειας σε αθλητικούς χώρους ή μεταφορικές εγκατα-
στάσεις. Ακόμα, οι κατασκευαστές μπορούν να αναγνωρί-
σουν τη λειτουργική απόδοση στις γραμμές παραγωγής και 
να κάνουν άμεσες προσαρμογές. Το ιατρικό προσωπικό στα 
νοσοκομεία θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει ασυνήθιστες 
τάσεις στην υγεία ενός ασθενούς και να λάβει μέτρα για να 
μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα. Οι έμποροι λιανικής 
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των 
πελατών τους καθώς και να αναγνωρίσουν τις ώρες αιχμής.
Από πλευράς ασφάλειας, η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει 
την πόρτα στην έξυπνη ανάλυση βίντεο και μάλιστα σε 
πραγματικό χρόνο μετατρέποντας το βίντεο από ένα ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για μεταχρονολογημένη 
έρευνα, κατόπιν ενός συμβάντος, σε ένα εργαλείο για προ-
ληπτική δράση. Αντί να ελέγχουν και να παρακολουθούν 
αμέτρητες ώρες βίντεο, που  τυπικά δεν περιλαμβάνει κρί-
σιμα γεγονότα, οι τεχνικοί ασφάλειας και οι τελικοί χρήστες 
γενικότερα, με την συμβολή της τεχνητή νοημοσύνης θα 
είναι σε θέση να προσδιορίζουν συγκεκριμένα συμβάντα 

στο βίντεο και σενάρια όπως ένα μπλε ποδήλατο που ο-
δηγεί νότια ή ένας γκριζομάλλης άνδρας που περπατάει 
προς το κτίριο με έναν σκύλο. Η δυνατότητα λήψης πλάνων 
κατέχοντας αυτή τη γνώση και τη διορατικότητα, επιτρέπει 
πιο ακριβείς ειδοποιήσεις και εγκληματολογικές εξετάσεις, 
επιταχύνοντας την έρευνα.

Νέα όρια στα μέσα αποθήκευσης
Από τη σκοπιά των λύσεων αποθήκευσης, οι παραπάνω  
τάσεις έχουν υποκινήσει μια στροφή από εφαρμογές που 
βασίζονταν μόνο στην εγγραφή, σε εφαρμογές συνεχούς 
και βαθιάς εκμάθησης και ανάλυσης που παράγουν μη δο-
μημένα δεδομένα. Μέχρι πρόσφατα, αυτά τα συστήματα 
βασίζονταν στην επεξεργαστική ισχύ των κέντρων δεδο-
μένων cloud για τη διαχείριση αυτής της ανάλυσης και του 
μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά αυτό το μοντέλο αντιμε-
τώπιζε προβλήματα υστέρησης.
Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε πε-
ρισσότερα συστήματα NVR βίντεο για να τους επιτρέ-
πει να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αναγνωρίζουν 
μοτίβα επιτόπου σε πραγματικό οριακό χρόνο, αντί να α-
ντιμετωπίζουν τον λανθάνοντα χρόνο που σχετίζεται με 
τη μεταφορά δεδομένων και βίντεο εκτός τοποθεσίας για 
ανάλυση. Αυτό που ώθησε αυτήν την εξέλιξη της τεχνητής 
νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε εφαρμογές βιντεοεπιτήρησης, 
είναι οι σημαντικά φθηνότερες και ταχύτερες μονάδες 
γραφικών με πρακτικά απεριόριστο χώρο αποθήκευσης. 
Οι μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) πρέπει επίσης να είναι 
ικανές να γράφουν δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες για να 
συμβαδίζουν με αυτές τις εφαρμογές τεχνητής νοη-
μοσύνης και να υποστηρίζουν ταυτόχρονα όλον αυτό τον 
φόρτο εργασίας.
Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της οριακής επεξερ-
γασίας και ανάλυσης, οι πάροχοι χώρων αποθήκευσης α-
ναπτύσσουν ή προσφέρουν επί του παρόντος μονάδες με 
υψηλή απόδοση και βελτιωμένη ικανότητα αποθήκευση 
στην κρυφή μνήμη για να παρέχουν χαμηλό λανθάνοντα 
χρόνο και εξαιρετική απόδοση ανάγνωσης για τον γρήγορο 
εντοπισμό και την άμεση παράδοση εικόνων βίντεο.

Επιλογή κατάλληλου σκληρού δίσκου
Η φαινομενικά απεριόριστη ζήτηση δεδομένων και ο τερά-
στιος όγκος βίντεο που καταγράφεται από τα συστήματα 
επιτήρησης, δημιουργούν την ανάγκη για προηγμένες και 
οικονομικά αποδοτικές επιλογές αποθήκευσης που 
επιπλέον να υποστηρίζουν την μηχανική εκμάθηση, την 
βαθιά μάθηση, βίντεο υψηλής ανάλυσης, προηγμένη ροή 
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αναλυτικών στοιχείων και άλλα. Τόσο οι τελικοί χρήστες 
όσο και οι τεχνικοί συστημάτων αναζητούν αξιόπιστους 
δίσκους υψηλής χωρητικότητας που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για επιτήρηση και υποστηρίζουν πολλαπλές κάμερες, 
διαθεσιμότητα 24/7 και δυνατότητα μεγιστοποίησης της 
απόδοσης ροής και ρυθμού καρέ.
Δεδομένης της αυξανόμενης κρισιμότητας του βίντεο 
στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε άλλες εφαρμογές, 
η ανάπτυξη της σωστής λύσης εγγραφής και αποθήκευσης 
για τους σωστούς σκοπούς είναι πολύ σημαντική. Οι εταιρεί-
ες δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν οποιαδήποτε ακε-
ραιότητα δεδομένων ή βίντεο, από τα οποία εξαρτώνται τα 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης των συστημάτων επιτή-
ρησης. Επιπλέον, η αποθήκευση περισσότερων δεδομένων 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη για να 
γίνουν «πιο έξυπνα» τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, 
αυξάνοντας τις προγνωστικές αναλυτικές τους ικανότητες. 
Έχοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, υπάρχουν 
μερικές ενδεδειγμένες πρακτικές  που μπορούν να αξι-
οποιήσουν οι τεχνικοί προκειμένου  να διασφαλίσουν ότι 
επιλέγουν την καταλληλότερη μονάδα σκληρού δίσκου για 
μια συγκεκριμένη εφαρμογή -και τον φόρτο εργασίας που 
σχετίζεται με αυτήν – για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη 
επιτυχία.
Για αρχή, είναι σημαντικό να επιλέξετε μια λύση που έχει 
σχεδιαστεί για τις απαιτήσεις των εφαρμογών επιτήρησης. 
Σκεφτείτε ότι ένας τυπικός σκληρός δίσκος επιτραπέζιου 
υπολογιστή που δεν προορίζεται για αποθήκευση βίντεο, 
είναι κατασκευασμένος για να λειτουργεί περίπου οχτώ ώ-
ρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα ή κάπου 2.000 
ώρες σε έναν ολόκληρο χρόνο. Ένας σκληρός δίσκος που 
προορίζεται για συστήματα βιντεοεπιτήρησης, δεν θα 
είναι ποτέ εκτός λειτουργίας, δουλεύοντας 24 ώρες την 
ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή πάνω από τέσ-
σερις φορές περισσότερες από μια μονάδα επιτραπέζιου 
υπολογιστή κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Στην δεύτερη 
περίπτωση, ο δίσκος πρέπει να είναι ικανός  να αποδίδει σε 
αυτό τον φόρτο εργασίας. Η επιλογή μονάδας αποθήκευ-
σης σε εφαρμογή βιντεοεπιτήρησης που δεν είναι ενδεδειγ-
μένη θα έχει ως αποτέλεσμα μη αποδεκτά, ενδεχομένως 
και ολέθρια αποτελέσματα όπως οι αποτυχίες όσον αφορά 
την ποιότητα ροής βίντεο και τις δυνατότητες ανάλυσης. 
Επιπλέον, οι μονάδες δίσκου που προσφέρουν κάποιο εί-
δος παρακολούθησης της κατάστασης υγείας θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη καθώς παρέχουν πρόληψη, δυνατότητα 
παρέμβασης και ανάκτηση από πιθανή απώλεια δεδομένων 
ως αποτέλεσμα βανδαλισμών ή φυσικών καταστροφών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι πέρα   από την επι-
λογή της σωστής μονάδας, ο σωστός χειρισμός αυτής και 
η εγκατάσταση σε συστήματα επιτήρησης είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη συνολική απόδοση, την αξιοπιστία και το 
TCO(total cost of ownership). Καλό επίσης, θα ήταν να λη-
φθεί υπόψιν ότι η μονάδα δίσκου πρέπει να ψύχεται σωστά 
ενώ πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία 
για την εγκατάστασή της  για να αποφευχθούν προβλήματα 
κραδασμών.

Συμπέρασμα
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη σφαίρα δεδομένων, έχει οδη-
γήσει σε προηγμένες και δημιουργικές χρήσεις τόσο για 
το βίντεο, όσο και για τα δεδομένα που παράγονται από 
διασυνδεδεμένες συσκευές. Η ανάλυση αυτής της θάλασ-
σας δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει ευφυΐα σε πραγ-
ματικό χρόνο επιτρέποντας προληπτικές ενέργειες που 
μπορούν να μετριάσουν ή να αποτρέψουν ένα ζήτημα πα-
ραβίασης ασφάλειας, να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες και την εμπειρία των πελατών και πολλά άλλα. 
Μεταξύ όλων αυτών των δεδομένων, το βίντεο διαδραματί-
ζει βασικό ρόλο και οι λύσεις αποθήκευσης με δυνατότητα 
ΤΝ επιτρέπουν την ταχύτερη και ακριβέστερη ανάλυση 
που είναι απαραίτητη σήμερα.  
Ωστόσο, όλοι οι σκληροί δίσκοι αποθήκευσης δεν είναι 
ίδιοι και είναι ζωτικής σημασίας οι τεχνικοί να αξιολογούν 
προσεκτικά τις λύσεις με βάση τα κριτήρια που θα επηρεά-
σουν την απόδοσή τους, όπως είναι ο όγκος εργασίας κάθε 
πελάτη αλλά και την εφαρμογή για την οποία προορίζεται. 
Οι ειδικά κατασκευασμένες μονάδες δίσκων εξοπλισμένες 
με προηγμένες τεχνολογίες, διασφαλίζουν την καλύτερη δυ-
νατή αξιοπιστία και απόδοση της μονάδας, ενώ παρέχουν 
βέλτιστο TCO και την πιο πολύτιμη, εφικτή ευφυΐα.
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Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερ-
νοχώρο αξιολογούνται σήμερα ως ένας από τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ανά τον 
κόσμο επιχειρήσεις. Επειδή κανένας οργανισμός και καμία 
επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας δεν 
μπορεί να εφησυχάζει απέναντι στις κυβερνο-επιθέσεις - και 
στην ουσία είναι όλες εν δυνάμει θύματα παραβίασης δεδο-
μένων - τα αρμόδια τμήματα πληροφορικής και ειδικότερα 
της ασφάλειας πληροφοριών, εργάζονται συνεχώς προκει-
μένου να θωρακίσουν την άμυνά τους στον κυβερνοχώρο. 
Σε αυτά τα πλαίσια η συνεργασία με τους υπευθύνους 

3 Συμβουλές βέλτιστης 
διαχείρισης των IP συστημάτων 
βίντεο-επιτήρησης

Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

φυσικής ασφάλειας, αλλά και τις εταιρίες υλοποίησης α-
ντίστοιχων έργων πρέπει σήμερα να είναι στενότερη και δι-
αρκή με δεδομένη την καθολική σχεδόν υιοθέτηση της 
IP τεχνολογίας στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας. 
Οι τεχνικοί στο τομέα των έργων ασφάλειας και εγκατα-
στάσεων συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχουν όλες τις απαραίτητες απαντήσεις στα 
τμήματα ΙΤ, σχετικά με το πώς ένα εγκατεστημένο σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης, θα μπορούσε να επηρεάσει την ψηφιακή 
ασφάλεια καθώς και τις καθημερινές λειτουργίες του δικτύ-
ου του οργανισμού. 

Κατά το παρελθόν, οι τεχνικοί συνήθως ασχολούνταν και 
συνεργάζονταν αποκλειστικά με το τμήμα φυσικής ασφά-
λειας των επιχειρηματικών πελατών. Πλέον όμως, στις πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις, το τμήμα φυσικής ασφάλειας 
συνεργάζεται πολύ στενά το τμήμα ΙΤ. Ως εκ τούτου, το 
να ‘’μιλάει’’ κάποιος τεχνικός εγκαταστάτης την γλώσσα των 
ΙΤ, σίγουρα θα βοηθήσει στη συνεργασία και θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, αλλά και των συνο-
λικών τους απαιτήσεων, και ενδεχομένως να συμβάλει στην 
ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και γιατί όχι και στην 
μείωση του προϋπολογισμού του έργου μιας εγκατάστασης. 
Σε αρκετές εταιρίες λοιπόν σήμερα, τα εσωτερικά τμήματα 
ΙΤ συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την 
εγκατάσταση των συστημάτων φυσικής ασφάλειας, καθώς 
είναι επιφορτισμένα συνολικά με τη βελτίωση των επιχειρη-
ματικών διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας 
και λειτουργικότητας, αλλά και την αύξηση των οικονομικών 
τους δεικτών μέσω νέων τεχνολογιών στα πλαίσια αυτού 
που σήμερα ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό.Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι όσο πιο ενημερωμένος με τις νέες τε-
χνολογίες πληροφορικής και ευρύτερα, είναι ο υπεύθυνος 
υλοποίησης του έργου, τόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η 
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που περιγράψαμε παρα-
πάνω. Επιπρόσθετα, αν ο τεχνικός εγκαταστάσεων ή η εταιρία 
υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με έναν πάροχο συ-
στημάτων βιντεο-επιτήρησης, ο οποίος επιπλέον προσφέρει 
δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Inelligence-
BI) και ανάλυσης δεδομένων, τότε σίγουρα η επένδυση στις 
υποδομές φυσικής ασφαλείας μπορεί να ωφελήσει και τα 
τμήματα μάρκετινγκ των τελικών επιχειρηματικών χρηστών, 
πέρα από την παροχή της ασφάλειας.
Εξετάζοντας όλα αυτά μέσα από το πρίσμα των υπευθύ-
νων επιλογής και διαχείρισης των εφαρμογών των λύσεων 
βίντεο-επιτήρησης, ακολουθούν τρεις συστάσεις – κα-
τευθύνσεις, με σκοπό να βοηθήσουν στην επιλογή του πα-
ρόχου και εγκαταστάτη της πλατφόρμας παρακολούθησης 
βίντεο IP που θα ικανοποιήσει μεταξύ άλλων και τις βασικές 
απαιτήσεις του τμήματος IT.

1. Επιλογή κατασκευαστή με προληπτική 
προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η ασφάλεια ενός εταιρικού δι-
κτύου, είναι μία από τις κύριες ανησυχίες του IT, επομένως 
πρέπει να αφιερωθεί χρόνος ώστε να αξιολογηθούν οι κατα-
σκευαστές συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στην αντιμετώπι-
ση κυβερνοαπειλών. Ποια είναι δηλαδή η τεχνογνωσία τους 
στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου; Διαθέτουν και εφαρμό-

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ολοένα αυξανόμενη υιοθέτηση της IP 
τεχνολογίας στα έργα συστημάτων φυσικής ασφάλειας, έχει δημιουργήσει νέες απαιτήσεις 
στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Χρειάζεται λοιπόν μια ειδική διαχείριση, με γνώμονα 
πάντα την ενίσχυση της απόδοσης και της ομαλής ενοποίησης, όλων των τεχνολογικών 
υποδομών των εγκαταστάσεων. Η συμμετοχή των τμημάτων ΙΤ  στα έργα φυσικής ασφάλειας 
που υλοποιούνται με IP συστήματα, θεωρείται πλέον δεδομένη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο 
τομέα της κυβερνοασφάλειας και της διαλειτουργικότητας. Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές 
κατευθύνσεις που θα πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

•	 Έξυπνη	Παρακολούθηση	-	
	 Υψηλή	Αξιοπιστία	
•	 Εύκολη	Χρήση	-	
	 Απομακρυσμένη	Διαχείριση	
•	 Ιδανικό	για	σπίτια,	διαμερίσματα		
	 και	συγκροτήματα	κατοικιών
•	 Δυνατότητα	Σύνδεση	με	Κεντρικό		
	 Σταθμό
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Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερ-
νοχώρο αξιολογούνται σήμερα ως ένας από τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ανά τον 
κόσμο επιχειρήσεις. Επειδή κανένας οργανισμός και καμία 
επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας δεν 
μπορεί να εφησυχάζει απέναντι στις κυβερνο-επιθέσεις - και 
στην ουσία είναι όλες εν δυνάμει θύματα παραβίασης δεδο-
μένων - τα αρμόδια τμήματα πληροφορικής και ειδικότερα 
της ασφάλειας πληροφοριών, εργάζονται συνεχώς προκει-
μένου να θωρακίσουν την άμυνά τους στον κυβερνοχώρο. 
Σε αυτά τα πλαίσια η συνεργασία με τους υπευθύνους 

3 Συμβουλές βέλτιστης 
διαχείρισης των IP συστημάτων 
βίντεο-επιτήρησης

Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

φυσικής ασφάλειας, αλλά και τις εταιρίες υλοποίησης α-
ντίστοιχων έργων πρέπει σήμερα να είναι στενότερη και δι-
αρκή με δεδομένη την καθολική σχεδόν υιοθέτηση της 
IP τεχνολογίας στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας. 
Οι τεχνικοί στο τομέα των έργων ασφάλειας και εγκατα-
στάσεων συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχουν όλες τις απαραίτητες απαντήσεις στα 
τμήματα ΙΤ, σχετικά με το πώς ένα εγκατεστημένο σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης, θα μπορούσε να επηρεάσει την ψηφιακή 
ασφάλεια καθώς και τις καθημερινές λειτουργίες του δικτύ-
ου του οργανισμού. 

Κατά το παρελθόν, οι τεχνικοί συνήθως ασχολούνταν και 
συνεργάζονταν αποκλειστικά με το τμήμα φυσικής ασφά-
λειας των επιχειρηματικών πελατών. Πλέον όμως, στις πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις, το τμήμα φυσικής ασφάλειας 
συνεργάζεται πολύ στενά το τμήμα ΙΤ. Ως εκ τούτου, το 
να ‘’μιλάει’’ κάποιος τεχνικός εγκαταστάτης την γλώσσα των 
ΙΤ, σίγουρα θα βοηθήσει στη συνεργασία και θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, αλλά και των συνο-
λικών τους απαιτήσεων, και ενδεχομένως να συμβάλει στην 
ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και γιατί όχι και στην 
μείωση του προϋπολογισμού του έργου μιας εγκατάστασης. 
Σε αρκετές εταιρίες λοιπόν σήμερα, τα εσωτερικά τμήματα 
ΙΤ συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την 
εγκατάσταση των συστημάτων φυσικής ασφάλειας, καθώς 
είναι επιφορτισμένα συνολικά με τη βελτίωση των επιχειρη-
ματικών διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας 
και λειτουργικότητας, αλλά και την αύξηση των οικονομικών 
τους δεικτών μέσω νέων τεχνολογιών στα πλαίσια αυτού 
που σήμερα ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό.Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι όσο πιο ενημερωμένος με τις νέες τε-
χνολογίες πληροφορικής και ευρύτερα, είναι ο υπεύθυνος 
υλοποίησης του έργου, τόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η 
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που περιγράψαμε παρα-
πάνω. Επιπρόσθετα, αν ο τεχνικός εγκαταστάσεων ή η εταιρία 
υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με έναν πάροχο συ-
στημάτων βιντεο-επιτήρησης, ο οποίος επιπλέον προσφέρει 
δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Inelligence-
BI) και ανάλυσης δεδομένων, τότε σίγουρα η επένδυση στις 
υποδομές φυσικής ασφαλείας μπορεί να ωφελήσει και τα 
τμήματα μάρκετινγκ των τελικών επιχειρηματικών χρηστών, 
πέρα από την παροχή της ασφάλειας.
Εξετάζοντας όλα αυτά μέσα από το πρίσμα των υπευθύ-
νων επιλογής και διαχείρισης των εφαρμογών των λύσεων 
βίντεο-επιτήρησης, ακολουθούν τρεις συστάσεις – κα-
τευθύνσεις, με σκοπό να βοηθήσουν στην επιλογή του πα-
ρόχου και εγκαταστάτη της πλατφόρμας παρακολούθησης 
βίντεο IP που θα ικανοποιήσει μεταξύ άλλων και τις βασικές 
απαιτήσεις του τμήματος IT.

1. Επιλογή κατασκευαστή με προληπτική 
προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η ασφάλεια ενός εταιρικού δι-
κτύου, είναι μία από τις κύριες ανησυχίες του IT, επομένως 
πρέπει να αφιερωθεί χρόνος ώστε να αξιολογηθούν οι κατα-
σκευαστές συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στην αντιμετώπι-
ση κυβερνοαπειλών. Ποια είναι δηλαδή η τεχνογνωσία τους 
στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου; Διαθέτουν και εφαρμό-

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ολοένα αυξανόμενη υιοθέτηση της IP 
τεχνολογίας στα έργα συστημάτων φυσικής ασφάλειας, έχει δημιουργήσει νέες απαιτήσεις 
στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Χρειάζεται λοιπόν μια ειδική διαχείριση, με γνώμονα 
πάντα την ενίσχυση της απόδοσης και της ομαλής ενοποίησης, όλων των τεχνολογικών 
υποδομών των εγκαταστάσεων. Η συμμετοχή των τμημάτων ΙΤ  στα έργα φυσικής ασφάλειας 
που υλοποιούνται με IP συστήματα, θεωρείται πλέον δεδομένη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο 
τομέα της κυβερνοασφάλειας και της διαλειτουργικότητας. Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές 
κατευθύνσεις που θα πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
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ζουν το καθιερωμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης τρωτών 
σημείων ασφάλειας; Στην ατζέντα της επικαιρότητας πολλές 
φορές συναντάμε περιπτώσεις παραβιάσεων που προέρχο-
νται από ευθύνες των κατασκευαστών συστημάτων που χρη-
σιμοποιούν εξαρτήματα και προϊόντα που θεωρητικά είναι 
πιο επιρρεπή σε κυβερνοεπιθέσεις. Μια αναζήτηση μπορεί να 
αποκαλύψει ειδήσεις και περιπτώσεις με σχετικό περιεχόμενο. 
Δεν πρέπει όπως να μένουμε μόνο σε ότι δημοσιοποιείται και 
μάλιστα χωρίς να το φιλτράρουμε αν είναι πραγματικότητα 
σε ένα περιβάλλον μάλιστα έντονου ανταγωνισμού στα όρια 
και εμπορικού πολέμου μεταξύ δύσης και ανατολής Πρέ-
πει σίγουρα κάποιος να ερευνήσει και να βεβαιωθεί πως 
το προϊόν που προτείνεται, προέρχεται από έναν αξιόπιστο 
κατασκευαστή που χρησιμοποιεί λύσεις όπου από τη σχεδί-
ασή τους δίνουν έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώ-
ρο στην πρώτη γραμμή των διαδικασιών κατασκευής τους. 
Σωστό ακόμα θα ήταν να αναζητηθεί, αν ο κατασκευαστής 
εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
επιπλέον τι επιπρόσθετα εργαλεία λογισμικού διαθέτει για τη 
βελτιστοποίηση των συστημάτων τους, ώστε να εξασφαλίσει 
ένα ασφαλές περιβάλλον όπου χρησιμοποιηθούν.

2. Επιλογή προϊόντων με χαμηλό 
αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου 
μετάδοσης 
Η λήψη, η μεταφορά και η επεξεργασία βίντεο μπορεί να 
καταναλώσει μεγάλο εύρος ζώνης και πόρους του εταιρικού 
δικτύου, ειδικά όταν εμπλέκονται κάμερες IP με πολύ υψηλή 
ανάλυση. Αν και το ακριβές μέρος του εύρους ζώνης που 
δεσμεύεται από ένα σύστημα παρακολούθησης βίντεο κα-
θορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος κάμερας, 
η ανάλυση, ο ρυθμός μετάδοσης bit κ.λπ., πολλά προϊόντα δι-
αθέτουν χαρακτηριστικά που μπορούν να ελαχιστοποι-
ήσουν τον αντίκτυπο του βίντεο στο δίκτυο των πελατών. 
Για παράδειγμα, αναζητήστε μια συσκευή εγγραφής βίντεο 
δικτύου (NVR) που μπορεί να φιλοξενήσει ένα δευτερεύον 
δίκτυο, το οποίο μπορεί να διατηρήσει την κίνηση της κάμε-

ρας IP σε ξεχωριστό τοπικό δίκτυο (LAN), ελαχιστοποιώντας 
τις επιπτώσεις στο κύριο δίκτυο. Ορισμένα NVR μπορούν 
επίσης να υποστηρίξουν εγγραφή δευτερεύουσας ροής, 
ώστε ο πελάτης να μπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα, τόσο 
μια ροή βίντεο υψηλής ανάλυσης για αποδεικτικούς σκοπούς 
όσο και μια ροή χαμηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας μικρό-
τερο εύρος ζώνης. 

3. Επωφεληθείτε από τις δυνατότητες 
διαχείρισης βίντεο για επιχειρήσεις
Η ύπαρξη του κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης βίντεο 
– VMS ( Video Management Software) - μπορεί να κάνει 
τη διαφορά όσον αφορά τον έλεγχο και τη συντήρηση 
ενός συστήματος επιτήρησης. Επειδή η συντήρηση του 
συστήματος μπορεί μερικές φορές να εμπίπτει στην πλη-
ροφορική, η σύσταση μιας υπηρεσίας παροχής βίντεο, που 
ειδικεύεται σε εταιρικά συστήματα μπορεί να μειώσει την 
επιβάρυνση των διαχειριστών πληροφορικής
Για παράδειγμα, πολλά εταιρικά συστήματα βιντεοεπιτή-
ρησης προσφέρουν απομακρυσμένη παρακολούθηση της 
κατάστασης τους, στέλνοντας ειδοποιήσεις σχετικά με απο-
συνδεδεμένες κάμερες, τις δυσλειτουργίες σκληρών δίσκων 
και άλλα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την εγ-
γραφή. Αυτές οι ειδοποιήσεις καθιστούν ταχύτερη και 
ευκολότερη τη διαχείριση μεγάλων συστημάτων βίντεο 
IP και διασφαλίζουν ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται πιο 
γρήγορα. Ορισμένα εταιρικά συστήματα επιτρέπουν ακόμα, 
να αναβαθμιστούν πολλές συσκευές εγγραφής και κάμερες 
ταυτόχρονα από μια κεντρική τοποθεσία. Αυτό σημαίνει ότι 
το τμήμα ΙΤ μπορεί να προωθήσει μαζικές ενημερώσεις και 
διαμορφώσεις συσκευών με μερικά κλικ του ποντικιού. Α-
νάλογα με το σύστημα, οι διαχειριστές IT ενδέχεται επίσης 
να μπορούν να προγραμματίσουν αυτές τις ενημερώσεις το 
βράδυ ή το Σαββατοκύριακο, ώστε να μην διαταραχθούν 
ή επιβαρυνθούν οι λειτουργίες του δικτύου. Η ενημέρωση 
των συσκευών με το πιο πρόσφατο λογισμικό συμβάλλει στη 
μείωση της απειλής τρωτών σημείων, επομένως η εύκολη 
διαχείριση των συσκευών είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για το 
τμήμα ΙΤ. Με λειτουργίες όπως αυτές, το τμήμα IT μπορεί να 
αναθέσει τη συντήρηση του δικτύου στον διαχειριστή του 
συστήματος ασφαλείας γνωρίζοντας ότι εφαρμόζονται οι 
πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Άλλωστε η διευκόλυνση της 
δουλειάς του ΙΤ είναι το πραγματικό ζητούμενο. Η υιοθέτηση 
λοιπόν μιας λύσης που είναι εύκολη στη χρήση και στη συ-
ντήρηση ενώ δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα κυβερνοασφά-
λειας, θα βοηθήσει πολύ στην ικανοποίηση των ανησυχιών 
του τμήματος πληροφορικής κάθε εταιρείας.
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Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πρότυπο για την Ευρώπη και 
ποια είναι τα οφέλη της αναθεώρησης για τους ευρωπαί-
ους πολίτες, τους φορείς διαχείρισης των συναγερμών, τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και ευρύτερα τον επαγγελματικό 
κλάδο της ασφάλειας;

...έχουμε μόνο μια ευκαιρία!
Προκειμένου να διατηρήσουμε στην Ευρώπη ένα ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας, κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής, θα 
πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους πόρους προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις διαρρήξεις και 
τις ληστείες. Ως εκ τούτου, πολλά σπίτια και επαγγελματι-

κά κτίρια θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα συ-
ναγερμού ανίχνευσης εισβο-
λής που θα ακολουθούν τις 
ανάγκες της εκάστοτε επο-
χής. Οι απαιτήσεις για το 
σχεδιασμό αυτών των συ-
στημάτων καθορίζονται 
στο ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 50131-1. Την ώρα που ο 

αριθμός των κτιρίων που είναι εξοπλισμένα με ένα τέτοιο 
σύστημα συναγερμού αυξανόταν κάθε χρόνο, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του ιδιωτικού επιχειρηματικού κόσμου 
και όχι μόνο ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς προόδου. 
Ακριβώς όπως και τα συστήματα πυρασφάλειας, όλα τα συ-
στήματα φυσικής ηλεκτρονικής ασφαλείας έχουν ένα κοινό 
στοιχείο: τα εγκαθιστούμε ενώ ελπίζουμε ότι δεν θα 
χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως χρει-
αστεί το σύστημα ασφάλειας και ειδικότερα συναγερμού.... 
«έχουμε μόνο μία ευκαιρία» να εντοπίσουμε εγκαίρως 
ένα περιστατικό. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πα-
νικό, ομηρία, πυρκαγιά ή εισβολή, δεν έχουμε την πολυτέ-

Γιατί είναι σημαντικό για την 
Ευρώπη ένα επικαιροποιημένο 
πρότυπο συστήματος EN για τα 
συστήματα συναγερμού
Αυτή τη στιγμή η επιτροπή CENELEC TC79 για τα συστήματα συναγερμού εξετάζει μια 
αναθεώρηση του EN50131-1, του ευρωπαϊκού προτύπου συστήματος για συστήματα εισβολής 
και αναμονής. Η Euralarm* συμμετέχει σοβαρά στην αναθεώρηση του προτύπου.

www.euralarm.org

λεια να χάσουμε ένα συμβάν. Η απώλεια ενός συμβάντος 
μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ενός απλού συμβάντος 
ή ενός πολύ σοβαρού συμβάντος. Το ίδιο ισχύει και για την 
παραβίαση ή τα τεχνικά προβλήματα που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ενός συστήματος. 
Επειδή υπάρχει μόνο μία πιθανότητα σε περίπτωση 
εκδήλωσης, η βιομηχανία των συστημάτων θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε αυτά 
τα συστήματα έχει τη μέγιστη αξιοπιστία. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ο επαγγελματικός κλάδος της ασφά-
λειας ήδη εδώ και πολύ καιρό σχεδιάζει, κατασκευάζει και 
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα EN. Για σύστημα συναγερμού εισβολής ή 
αναμονής, αυτό είναι το πρότυπο EN 50131-1.

Μακρά ιστορία!
Το EN 50131 έχει μακρά ιστορία. Η πρώτη έκδοση του προ-
τύπου συστήματος δημοσιεύθηκε το 1997 και ενημερώ-
θηκε αρκετές φορές από τότε. Σύντομα ακολούθησαν και 
άλλα πρότυπα της σειράς EN 50131. Σήμερα το πρότυπο 
καλύπτει όλες τις πτυχές των συστημάτων ανίχνευσης ει-
σβολής: από τις απαιτήσεις του συστήματος έως τα τρο-
φοδοτικά, τους ανιχνευτές και τις περιφερειακές μονάδες. 
Το πλεονέκτημα ενός ευρωπαϊκού προτύπου είναι ότι 
συνθέτει εκείνα τα συστατικά που καθορίζουν το τι είναι 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα εισβολής, καθώς και καθορίζει 
τις λειτουργίες και τις επιδόσεις του. Το πρότυπο έχει βοη-
θήσει τους τελικούς χρήστες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις 
εταιρείες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, τους φο-
ρείς διαχείρισης σημάτων συναγερμών και τις τοπικές αρχές 
σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνει ένα 
σύστημα.Από την εισαγωγή του το 1997, το πρότυπο έχει 

προσδιορίσει τη διαφορά στις απαιτήσεις για χαμηλούς, 
μεσαίους και υψηλούς κινδύνους. Αυτή η διαφοροποί-
ηση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ μέτρων και κινδύνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, προ-
στέθηκαν και ενημερώθηκαν περισσότερα εξαρτήματα για 
να διατηρήσουν τα πρότυπα σύμφωνα με τις διαθέσιμες τε-
χνολογίες. Για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση ενός 
συστήματος ασφαλείας, παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμο-
γής και, στις περισσότερες χώρες, οι επαγγελματίες εγκατα-
στάτες συστημάτων ασφαλείας πρέπει να αποδείξουν ότι 
έχουν τις γνώσεις για να ταξινομήσουν τους κινδύνους, να 
επιλέξουν το σωστό προϊόν και να εγκαταστήσουν το σύ-
στημα με τον σωστό τρόπο. Μόνο με αυτές τις απαιτήσεις 
το σύστημα ασφαλείας θα προσφέρει την επιθυμητή αξι-
οπιστία και θα γίνει αποδεκτό από τους τελικούς χρήστες, 
τις ασφαλιστικές εταιρείες και την αστυνομία.

Εμπιστοσύνη μέσω συμμόρφωσης 
Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα συστήματα και τα εξαρ-
τήματα ασφαλείας πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα 
προϊόντα ελέγχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα 
εργαστήρια. Αφού δοκιμαστούν με επιτυχία, τα συστή-
ματα και τα εξαρτήματα λαμβάνουν το επίσημο πιστοποι-
ητικό τους σύμφωνα με το πρότυπο EN. Στις περισσότε-
ρες χώρες αυτά τα πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση και να γίνει το προϊόν τοπικά 
αποδεκτό. Ορισμένες χώρες έχουν πρόσθετες απαιτήσεις, 
όπως η πολιτική PP6662 - ACPO στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η 
λειτουργία «blockchloß» στη Γερμανία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων από την τοπική αγορά. Η επιβεβαιωμένη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις τεχνικές προδι-
αγραφές αποτελεί διαβατήριο για τον κλάδο της επαγ-
γελματικής ασφάλειας στην Ευρώπη και τη βάση για την 
εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εξελισσόμενη τεχνολογία
Οι καιροί αλλάζουν και η τεχνολογία προχωρά με μεγάλη 
ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι διαφορετικοί τύποι αισθη-
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Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πρότυπο για την Ευρώπη και 
ποια είναι τα οφέλη της αναθεώρησης για τους ευρωπαί-
ους πολίτες, τους φορείς διαχείρισης των συναγερμών, τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και ευρύτερα τον επαγγελματικό 
κλάδο της ασφάλειας;

...έχουμε μόνο μια ευκαιρία!
Προκειμένου να διατηρήσουμε στην Ευρώπη ένα ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας, κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής, θα 
πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους πόρους προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις διαρρήξεις και 
τις ληστείες. Ως εκ τούτου, πολλά σπίτια και επαγγελματι-

κά κτίρια θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα συ-
ναγερμού ανίχνευσης εισβο-
λής που θα ακολουθούν τις 
ανάγκες της εκάστοτε επο-
χής. Οι απαιτήσεις για το 
σχεδιασμό αυτών των συ-
στημάτων καθορίζονται 
στο ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 50131-1. Την ώρα που ο 

αριθμός των κτιρίων που είναι εξοπλισμένα με ένα τέτοιο 
σύστημα συναγερμού αυξανόταν κάθε χρόνο, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του ιδιωτικού επιχειρηματικού κόσμου 
και όχι μόνο ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς προόδου. 
Ακριβώς όπως και τα συστήματα πυρασφάλειας, όλα τα συ-
στήματα φυσικής ηλεκτρονικής ασφαλείας έχουν ένα κοινό 
στοιχείο: τα εγκαθιστούμε ενώ ελπίζουμε ότι δεν θα 
χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως χρει-
αστεί το σύστημα ασφάλειας και ειδικότερα συναγερμού.... 
«έχουμε μόνο μία ευκαιρία» να εντοπίσουμε εγκαίρως 
ένα περιστατικό. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πα-
νικό, ομηρία, πυρκαγιά ή εισβολή, δεν έχουμε την πολυτέ-

Γιατί είναι σημαντικό για την 
Ευρώπη ένα επικαιροποιημένο 
πρότυπο συστήματος EN για τα 
συστήματα συναγερμού
Αυτή τη στιγμή η επιτροπή CENELEC TC79 για τα συστήματα συναγερμού εξετάζει μια 
αναθεώρηση του EN50131-1, του ευρωπαϊκού προτύπου συστήματος για συστήματα εισβολής 
και αναμονής. Η Euralarm* συμμετέχει σοβαρά στην αναθεώρηση του προτύπου.

www.euralarm.org

λεια να χάσουμε ένα συμβάν. Η απώλεια ενός συμβάντος 
μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ενός απλού συμβάντος 
ή ενός πολύ σοβαρού συμβάντος. Το ίδιο ισχύει και για την 
παραβίαση ή τα τεχνικά προβλήματα που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ενός συστήματος. 
Επειδή υπάρχει μόνο μία πιθανότητα σε περίπτωση 
εκδήλωσης, η βιομηχανία των συστημάτων θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε αυτά 
τα συστήματα έχει τη μέγιστη αξιοπιστία. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ο επαγγελματικός κλάδος της ασφά-
λειας ήδη εδώ και πολύ καιρό σχεδιάζει, κατασκευάζει και 
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα EN. Για σύστημα συναγερμού εισβολής ή 
αναμονής, αυτό είναι το πρότυπο EN 50131-1.

Μακρά ιστορία!
Το EN 50131 έχει μακρά ιστορία. Η πρώτη έκδοση του προ-
τύπου συστήματος δημοσιεύθηκε το 1997 και ενημερώ-
θηκε αρκετές φορές από τότε. Σύντομα ακολούθησαν και 
άλλα πρότυπα της σειράς EN 50131. Σήμερα το πρότυπο 
καλύπτει όλες τις πτυχές των συστημάτων ανίχνευσης ει-
σβολής: από τις απαιτήσεις του συστήματος έως τα τρο-
φοδοτικά, τους ανιχνευτές και τις περιφερειακές μονάδες. 
Το πλεονέκτημα ενός ευρωπαϊκού προτύπου είναι ότι 
συνθέτει εκείνα τα συστατικά που καθορίζουν το τι είναι 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα εισβολής, καθώς και καθορίζει 
τις λειτουργίες και τις επιδόσεις του. Το πρότυπο έχει βοη-
θήσει τους τελικούς χρήστες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις 
εταιρείες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, τους φο-
ρείς διαχείρισης σημάτων συναγερμών και τις τοπικές αρχές 
σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνει ένα 
σύστημα.Από την εισαγωγή του το 1997, το πρότυπο έχει 

προσδιορίσει τη διαφορά στις απαιτήσεις για χαμηλούς, 
μεσαίους και υψηλούς κινδύνους. Αυτή η διαφοροποί-
ηση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ μέτρων και κινδύνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, προ-
στέθηκαν και ενημερώθηκαν περισσότερα εξαρτήματα για 
να διατηρήσουν τα πρότυπα σύμφωνα με τις διαθέσιμες τε-
χνολογίες. Για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση ενός 
συστήματος ασφαλείας, παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμο-
γής και, στις περισσότερες χώρες, οι επαγγελματίες εγκατα-
στάτες συστημάτων ασφαλείας πρέπει να αποδείξουν ότι 
έχουν τις γνώσεις για να ταξινομήσουν τους κινδύνους, να 
επιλέξουν το σωστό προϊόν και να εγκαταστήσουν το σύ-
στημα με τον σωστό τρόπο. Μόνο με αυτές τις απαιτήσεις 
το σύστημα ασφαλείας θα προσφέρει την επιθυμητή αξι-
οπιστία και θα γίνει αποδεκτό από τους τελικούς χρήστες, 
τις ασφαλιστικές εταιρείες και την αστυνομία.

Εμπιστοσύνη μέσω συμμόρφωσης 
Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα συστήματα και τα εξαρ-
τήματα ασφαλείας πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα 
προϊόντα ελέγχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα 
εργαστήρια. Αφού δοκιμαστούν με επιτυχία, τα συστή-
ματα και τα εξαρτήματα λαμβάνουν το επίσημο πιστοποι-
ητικό τους σύμφωνα με το πρότυπο EN. Στις περισσότε-
ρες χώρες αυτά τα πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση και να γίνει το προϊόν τοπικά 
αποδεκτό. Ορισμένες χώρες έχουν πρόσθετες απαιτήσεις, 
όπως η πολιτική PP6662 - ACPO στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η 
λειτουργία «blockchloß» στη Γερμανία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων από την τοπική αγορά. Η επιβεβαιωμένη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις τεχνικές προδι-
αγραφές αποτελεί διαβατήριο για τον κλάδο της επαγ-
γελματικής ασφάλειας στην Ευρώπη και τη βάση για την 
εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εξελισσόμενη τεχνολογία
Οι καιροί αλλάζουν και η τεχνολογία προχωρά με μεγάλη 
ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι διαφορετικοί τύποι αισθη-
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τήρων και συστημάτων γίνονται διαθέσιμοι κυρίως στην 
περιοχή Do It Yourself (DIY) και IoT. Συνδυάζουν τον οικιακό 
αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας με τη λειτουργία 
εισβολής, ασφάλειας και προστασίας. Η αναφορά των γεγο-
νότων γίνεται μέσω IP ή GSM στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, γε-
γονός που μπορεί να προκαλέσει προκλήσεις για την έγκαι-
ρη μετάδοση των γεγονότων στους ανταποκριτές.  Γενικά, 
αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα για συστήματα εισβολής και ομηρίας. 
Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των κτιρίων που προστατεύονται 
με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται κάθε χρόνο, ενώ η ψηφιο-
ποίηση του επιχειρηματικού κόσμου εκρήγνυται. Η τεχνο-
λογία εξελίσσεται και τα έξυπνα σπίτια και τα έξυπνα κτίρια 
γίνονται μέρος του συνδεδεμένου κόσμου μας, όπου κάθε 
συσκευή είναι σε θέση να επικοινωνεί μεταξύ τους. Η απο-
μακρυσμένη πρόσβαση, οι απομακρυσμένες υπηρεσίες, οι 
συνδεδεμένες συσκευές, τα συστήματα που βασίζονται στο 
cloud και η αλληλεπίδραση με το σύστημα αυτοματισμού 
είναι μόνο μερικά παραδείγματα των σημερινών δυνατοτή-
των. Αυτή η τάση προς την ψηφιοποίηση συνοδεύεται ανα-
πόφευκτα από τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων. Η εξέλιξη 
αυτή απαιτεί αναθεώρηση του προτύπου EN 50131-1.

Προτεινόμενη επικαιροποιήση 
Ως εκ τούτου, η Euralarm ανέλαβε την πρωτοβουλία 
το 2020 να οργανώσει μια ανοιχτή συζήτηση για να πε-
ριγράψει το όραμά της για το μέλλον του προτύπου 
ασφαλείας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην 
ομάδα εργασίας που είναι επιφορτισμένη με την εν λόγω 
αναθεώρηση. Μια άλλη σημαντική συμβολή ήταν η πρό-
ταση για τη δομή του αναθεωρημένου προτύπου με βάση 
τις 5 βασικές λειτουργίες ενός συστήματος συναγερμού 
ανίχνευσης εισβολής και ομηρίας (ανίχνευση, έλεγχος και 
ένδειξη, ειδοποίηση, παροχή τροφοδοσίας και αλληλεπί-
δραση με άλλα συστήματα) και λαμβάνοντας υπόψη τις 
4 πτυχές απόδοσης: αποτελεσματικότητα, αξιοπι-
στία, ευρωστία και ανθεκτικότητα. Πολύ πρόσφατα, η 

Euralarm τροφοδότησε την ομάδα εργασίας προτυποποί-
ησης με ουσιαστικές προτάσεις και σχέδια που απεικονί-
ζουν τα όρια του συστήματος και μια προσέγγιση για τη 
σύνταξη του περιεχομένου του νέου προτύπου.

Έκκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, η Euralarm θέλει να 
διασφαλίσει ότι τα επικαιροποιημένα πρότυπα από τη μία 
πλευρά περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
από την άλλη πλευρά συνεχίζουν να διασφαλίζουν ότι 
το προϊόν, η εγκατάσταση και οι υπηρεσίες πληρούν ένα 
σύνολο λειτουργιών και προδιαγραφών και αποδίδουν 
όπως αναμένεται σε περίπτωση συμβάντος. Αυτό θα δώ-
σει στους χρήστες την καλύτερη εγγύση ότι το σύστημά 
τους λειτουργεί όπως αναμένουν και ότι δεν χάνει κανένα 
συμβάν. Η Euralarm πιστεύει επίσης ότι η αναθεώρηση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στα άλλα πρότυπα και, ως εκ 
τούτου, προτείνει να καταρτιστεί, όταν αυτό είναι εφικτό, 
ένας οδικός χάρτης για την αντίστοιχη αναθεώρηση 
αυτών των άλλων προτύπων. Ειδικότερα, η αναθεώ-
ρηση των προτύπων προϊόντων EN 50131 θα πρέπει να 
απορριφθεί έως ότου σταθεροποιηθεί το περιεχόμενο του 
αναθεωρημένου προτύπου EN 50131-1. Η Euralarm καλεί 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους κατασκευαστές συστη-
μάτων, τους διαχειριστές και τις εταιρείες εγκατάστασης και 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, τις ασφαλιστικές εταιρείες 
και όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τα τεχνολογι-
κά έργα ασφάλειας να συμμετάσχουν στις εργασίες της 
Euralarm και των μελών προκειμένου να βρεθούν οι κοινές 
συνιστάμενες για τη βέλτιστη αναβάθμιση των προτύπων.  

Σχετικά με την Euralarm 
Η Euralarm είναι ένας φορέας που αντιπροσωπεύει τη βιο-
μηχανία ηλεκτρονικής πυρασφάλειας και ασφάλειας στην 
Ευρώπη, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη στην αγορά 
και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τα ζητήματα 
ασφάλειας αλλά και τους φορείς τυποποίησης. Τα μέλη του 
φορέα καθιστούν την κοινωνία ασφαλέστερη και προστα-
τευμένη από τους κινδύνους μέσω συστημάτων και υπηρε-
σιών για την ανίχνευση και την κατάσβεση πυρκαγιάς, την 
ανίχνευση εισβολών, τον έλεγχο πρόσβασης, την παρακο-
λούθηση βίντεο, τη μετάδοση συναγερμών και τα κέντρα 
λήψης συναγερμών. Ιδρύθηκε το 1970, και αντιπροσωπεύ-
ει πάνω από 5000 εταιρείες στον κλάδο της πυρασφάλει-
ας και της ασφάλειας αξίας 67 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 
μέλη της Euralarm είναι εθνικές ενώσεις και μεμονωμένες 
εταιρείες από όλη την Ευρώπη.
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Σύγχρονες τάσεις στη πληροφορική 
που μπορούν να επηρεάσουν  τον 
έλεγχο πρόσβασης 
Τα συστήματα - υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud και 
προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής, ταξινομού-
νται κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Το IaaS (Infrastructure as a Service) παρέχει υπο-
λογιστικό εξοπλισμό και λειτουργική υποστήριξη α-
πό έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που βασίζεται 
σε cloud. Το AWS ή το Microsoft Azure της Amazon 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Σύμφωνα με τις 
συμβάσεις τους, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν εξ 
αποστάσεως τον εξοπλισμό που παρέχεται από την 
AWS και την Azure.

ACaaS – Acces Control as a 
service
Είναι το μέλλον στον έλεγχο πρόσβασης; 

 • Το PaaS (Platform as a Service) είναι η παροχή από 
έναν εξωτερικό πάροχο, υπηρεσιών ενός λειτουργικού 
συστήματος (OS) και διαφόρων frameworks που απαι-
τούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

 • Το SaaS (Software as a Service) προχωρά ένα βή-
μα παραπέρα, παρέχοντας υπολογιστικό εξοπλισμό, 
λειτουργικό σύστημα και υπηρεσίες λογισμικού κατά 
παραγγελία που μπορούν να προσφέρουν γρήγορα δυ-
νατότητες με σημαντική αξία που προσφέρουν υψηλή 
απόδοση, λειτουργικότητα, ενίσχυση της παραγωγικό-
τητας αλλά και εξοικονόμηση κόστους.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις μπορούν να προσαρμοστούν 
στα τεχνικά έργα ελέγχου φυσικής πρόσβασης και ειδικό-
τερα ως SaaS.

Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

Η εμφάνιση του SaaS — ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα;
Οι εταιρείες σε διάφορους κλάδους διέθεταν παραδοσιακά τη 
δική τους υποδομή, ενώ στη συνέχεια αγοράζουν και εγκαθι-
στούν λογισμικό που αξιοποιούν στις ιδιόκτητες  εγκαταστά-
σεις τους. Ωστόσο, η υιοθέτηση του SaaS προσφέρει τη δυ-
νατότητα λήψης υπηρεσιών λογισμικού, χωρίς να απαιτείται η 
τοπική εγκατάστασή του και η διαχείριση από ιδίους πόρους 
με ότι αυτό συνεπάγεται. Ανταυτού, καταβάλλεται ένα ετήσιο 
ή άλλης διάρκειας σταθερό τέλος, παρέχοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο πρόσβαση σε λογισμικό που βασίζεται σε cloud. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που όλοι μας χρησιμοποιούμε 
ως SaaS είναι το Microsoft Office 365 αλλά και το Google 
Workspace καθώς και πολλά άλλα που προσφέρουν εργαλεία 
παραγωγικότητας ως SaaS. Η αγορά SaaS αναπτύσσεται συνε-
χώς από το 2010. Το Salesforce.com για παράδειγμα κατέγρα-
ψε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με το μοντέλο CRM SaaS. 
Ταυτόχρονα, το Microsoft Office 365, μια cloud έκδοση  του 
πασίγνωστου λογισμικού, έχει ξεπεράσει τον ανταγωνισμό 
του στη βιομηχανία λογισμικού παραγωγικότητας. 

Υπηρεσίες που βασίζονται στο SaaS
Αυτό που οδηγεί περισσότερο την ανάπτυξη των υπηρεσι-
ών που βασίζονται στο SaaS είναι η ποιότητα των δυνατο-
τήτων τους, όπως διαφαίνεται από το βαθμό ικανοποίησης 
των χρηστών. Σε αντίθεση με τα on-premise συστήματα 
του παρελθόντος, όπου οι αναβαθμίσεις γινόντουσαν με 
αργούς ρυθμούς καθώς οι εμπειρίες των χρηστών έφτα-
ναν με δυσκολία στους υπευθύνους, το SaaS επιτρέπει στις 
εταιρείες να εντοπίζουν τα όποια προβλήματα χρήζουν 
βελτίωσης απευθείας από το σύστημα και να ανταποκρίνο-
νται γρήγορα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της 
παροχής γρήγορης ανατροφοδότησης και βελτιώσεων, το 
SaaS κάνει τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα 
των χαρακτηριστικών και την ικανοποίηση των χρηστών.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες cloud που βασίζονται στο SaaS μπο-
ρούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, αξιοποιώντας τα 
δεδομένα που λαμβάνονται από πολλές πηγές. Η ανάλυση 
των δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη που είναι αποθηκευ-
μένα στο Cloud, συμβάλλει στην ενίσχυση της προσαρμογής 
των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. 

Υιοθετώντας υπηρεσίες “Access Control 
as a Service” 
Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά συστήματα φυσικής ασφά-
λειας και ειδικότερα βίντεοεπιτήρησης, αρκετοί εταιρι-
κοί πελάτες παρατηρώντας τι συμβαίνει στον κόσμο της 

Η προσέγγιση Software as a Service - 

SaaS υποστηρίζει γενικά τις δυνατότητες 

ενός λειτουργικού συστήματος, αλλά και 

υλικών, ως μία ολοκληρωμένη υπηρεσία 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 

κάθε χρήστη. Κατ’ αναλογία σήμερα 

μπορεί να λειτουργήσει έτσι και μια 

εφαρμογή ελέγχου πρόσβασης για έργα 

φυσικής ασφάλειας, υπό τον όρο ‘’ACaaS’’ 

(Acces Control as a service). Πρόκειται για 

ένα συνδυασμό «ελέγχου πρόσβασης» 

και «SaaS» (Λογισμικό ως υπηρεσία) 

και από ετυμολογική άποψη, ACaaS 

σημαίνει παροχή ελέγχου πρόσβασης 

ως υπηρεσία μέσω λογισμικού που 

βασίζεται σε Cloud ως SaaS. 
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εφαρμογή ελέγχου πρόσβασης για έργα 

φυσικής ασφάλειας, υπό τον όρο ‘’ACaaS’’ 

(Acces Control as a service). Πρόκειται για 

ένα συνδυασμό «ελέγχου πρόσβασης» 

και «SaaS» (Λογισμικό ως υπηρεσία) 

και από ετυμολογική άποψη, ACaaS 
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ως υπηρεσία μέσω λογισμικού που 

βασίζεται σε Cloud ως SaaS. 
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Σύγχρονες τάσεις στη πληροφορική 
που μπορούν να επηρεάσουν  τον 
έλεγχο πρόσβασης 
Τα συστήματα - υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud και 
προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής, ταξινομού-
νται κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Το IaaS (Infrastructure as a Service) παρέχει υπο-
λογιστικό εξοπλισμό και λειτουργική υποστήριξη α-
πό έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που βασίζεται 
σε cloud. Το AWS ή το Microsoft Azure της Amazon 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Σύμφωνα με τις 
συμβάσεις τους, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν εξ 
αποστάσεως τον εξοπλισμό που παρέχεται από την 
AWS και την Azure.

ACaaS – Acces Control as a 
service
Είναι το μέλλον στον έλεγχο πρόσβασης; 

 • Το PaaS (Platform as a Service) είναι η παροχή από 
έναν εξωτερικό πάροχο, υπηρεσιών ενός λειτουργικού 
συστήματος (OS) και διαφόρων frameworks που απαι-
τούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

 • Το SaaS (Software as a Service) προχωρά ένα βή-
μα παραπέρα, παρέχοντας υπολογιστικό εξοπλισμό, 
λειτουργικό σύστημα και υπηρεσίες λογισμικού κατά 
παραγγελία που μπορούν να προσφέρουν γρήγορα δυ-
νατότητες με σημαντική αξία που προσφέρουν υψηλή 
απόδοση, λειτουργικότητα, ενίσχυση της παραγωγικό-
τητας αλλά και εξοικονόμηση κόστους.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις μπορούν να προσαρμοστούν 
στα τεχνικά έργα ελέγχου φυσικής πρόσβασης και ειδικό-
τερα ως SaaS.

Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

Η εμφάνιση του SaaS — ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα;
Οι εταιρείες σε διάφορους κλάδους διέθεταν παραδοσιακά τη 
δική τους υποδομή, ενώ στη συνέχεια αγοράζουν και εγκαθι-
στούν λογισμικό που αξιοποιούν στις ιδιόκτητες  εγκαταστά-
σεις τους. Ωστόσο, η υιοθέτηση του SaaS προσφέρει τη δυ-
νατότητα λήψης υπηρεσιών λογισμικού, χωρίς να απαιτείται η 
τοπική εγκατάστασή του και η διαχείριση από ιδίους πόρους 
με ότι αυτό συνεπάγεται. Ανταυτού, καταβάλλεται ένα ετήσιο 
ή άλλης διάρκειας σταθερό τέλος, παρέχοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο πρόσβαση σε λογισμικό που βασίζεται σε cloud. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που όλοι μας χρησιμοποιούμε 
ως SaaS είναι το Microsoft Office 365 αλλά και το Google 
Workspace καθώς και πολλά άλλα που προσφέρουν εργαλεία 
παραγωγικότητας ως SaaS. Η αγορά SaaS αναπτύσσεται συνε-
χώς από το 2010. Το Salesforce.com για παράδειγμα κατέγρα-
ψε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με το μοντέλο CRM SaaS. 
Ταυτόχρονα, το Microsoft Office 365, μια cloud έκδοση  του 
πασίγνωστου λογισμικού, έχει ξεπεράσει τον ανταγωνισμό 
του στη βιομηχανία λογισμικού παραγωγικότητας. 

Υπηρεσίες που βασίζονται στο SaaS
Αυτό που οδηγεί περισσότερο την ανάπτυξη των υπηρεσι-
ών που βασίζονται στο SaaS είναι η ποιότητα των δυνατο-
τήτων τους, όπως διαφαίνεται από το βαθμό ικανοποίησης 
των χρηστών. Σε αντίθεση με τα on-premise συστήματα 
του παρελθόντος, όπου οι αναβαθμίσεις γινόντουσαν με 
αργούς ρυθμούς καθώς οι εμπειρίες των χρηστών έφτα-
ναν με δυσκολία στους υπευθύνους, το SaaS επιτρέπει στις 
εταιρείες να εντοπίζουν τα όποια προβλήματα χρήζουν 
βελτίωσης απευθείας από το σύστημα και να ανταποκρίνο-
νται γρήγορα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της 
παροχής γρήγορης ανατροφοδότησης και βελτιώσεων, το 
SaaS κάνει τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα 
των χαρακτηριστικών και την ικανοποίηση των χρηστών.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες cloud που βασίζονται στο SaaS μπο-
ρούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, αξιοποιώντας τα 
δεδομένα που λαμβάνονται από πολλές πηγές. Η ανάλυση 
των δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη που είναι αποθηκευ-
μένα στο Cloud, συμβάλλει στην ενίσχυση της προσαρμογής 
των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. 

Υιοθετώντας υπηρεσίες “Access Control 
as a Service” 
Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά συστήματα φυσικής ασφά-
λειας και ειδικότερα βίντεοεπιτήρησης, αρκετοί εταιρι-
κοί πελάτες παρατηρώντας τι συμβαίνει στον κόσμο της 
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εφαρμογή ελέγχου πρόσβασης για έργα 

φυσικής ασφάλειας, υπό τον όρο ‘’ACaaS’’ 

(Acces Control as a service). Πρόκειται για 

ένα συνδυασμό «ελέγχου πρόσβασης» 

και «SaaS» (Λογισμικό ως υπηρεσία) 

και από ετυμολογική άποψη, ACaaS 

σημαίνει παροχή ελέγχου πρόσβασης 

ως υπηρεσία μέσω λογισμικού που 

βασίζεται σε Cloud ως SaaS. 
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πληροφορικής αρχίζουν να αξιοποιούν την προσέγγιση 
για την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης, με τον όρο Video 
Surveillance as a Service (VSaaS). Πολλοί εταιρικοί χρήστες 
επιλέγουν δηλαδή να διαθέτουν μόνο τον εξοπλισμό των 
καμερών και όλα τα δεδομένα που θα καταγράφουν οι κά-
μερες θα στέλνονται σε ένα εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, 
που θα φροντίζει για την ύπαρξη της απαραίτητης υλικο-
τεχνικής υποδομής που απαιτείται για την επεξεργασία, 
αποθήκευση και μετάδοση των χρήσιμων αρχείων. 
Η τάση για επέκταση των υπηρεσιών VSaaS ήρθε παράλληλα 
με τη διεύρυνση των υπηρεσιών SaaS και ως φυσικό επακό-
λουθο της ανάπτυξης των τεχνολογιών cloud computing που 
φέρνουν ευρύτερα λύσεις Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
ακόμα και στα Control Rooms. Συγκεκριμένα η λήψη, διαχεί-
ριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε κεντρικούς 
σταθμούς ελέγχου των επιχειρήσεων ασφάλειας, τα επόμενα 
χρόνια μπορεί να γίνεται με την υιοθέτηση υπηρεσιών που 
βασίζονται σε cloud για την υποστήριξη στο χειρισμό των δε-
δομένων. Σε αυτή τη λογική ακολουθεί και το μοντέλο ACaaS 
– Access Control as a Service – που προσπαθεί να ενσωματώ-
σει όλα τα παραπάνω οφέλη που σχετίζονται με το SaaS και 
να τα εφαρμόσει σε λογισμικό για έλεγχο πρόσβασης. Ωστό-
σο, ο τομέας ελέγχου πρόσβασης είναι πιο δύσκολο σήμερα 
να υιοθετήσει υπηρεσίες cloud που βασίζονται σε SaaS, σε 
σύγκριση με άλλους τομείς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κύκλος 
ζωής ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι περίπου 
10 χρόνια και πολλοί διαχειριστές ασφάλειας εξακολουθούν 
να υποθέτουν ότι οι εσωτερικές υπηρεσίες είναι ασφαλέστε-
ρες ενώ οι εξωτερικές δεν είναι. Γίνεται πλέον σημαντικό να 
ξανασκεφτούμε σήμερα αν όντως τα εσωτερικά συστήματα 
είναι ασφαλή και τα εξωτερικά όχι, εξετάζοντας τα «intranets», 
ιδιωτικά δίκτυα αποκομμένα από τα εξωτερικά δίκτυα και 
προορίζονταν για κοινή χρήση  μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000. Ας δούμε όμως κάποιες παραμέτρους που έχουν 
ενδιαφέρον για το θέμα που εξετάζουμε. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εξ 
αποστάσεως εργασία
Με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και τον επακό-
λουθο ψηφιακό μετασχηματισμό, τα εργασιακά περιβάλλο-
ντα έχουν αλλάξει με διάφορους τρόπους. Θα ήταν πολύ α-
συνήθιστο σήμερα για μία εταιρεία να αποκοπεί από τον έξω 
κόσμο με ένα intranet. Η σύγχρονη εργασία και ζωή απαιτούν 
σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με άλλους και ερ-
γασία εξ αποστάσεως. Σε αυτήν την εποχή όπου υπάρχουν 
λίγα πραγματικά ιδιωτικά δίκτυα, η ιδέα ότι οι εξωτερικές 
υπηρεσίες δεν είναι ασφαλείς μπορεί να είναι λανθασμένη.

Ψηφιακή Ασφάλεια 
Το ερώτημα που έχει μεγαλύτερη σημασία από την άποψη 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν είναι εάν το σύστημα 
είναι εσωτερικό και κλειστό ή όχι, αλλά εάν το σύστημα είναι 
πραγματικά ασφαλές. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λύσεις 
που προστατεύουν  τα συστήματα και υπάρχουν πολλά 
πρότυπα, όπως το ISO27001 για ασφαλέστερη διαχείριση 
των συστημάτων. Αυτές οι λύσεις και τα πρότυπα καθιστούν 
ένα σύστημα ή μια υπηρεσία ασφαλή.
Οι υπηρεσίες ACaaS που βασίζονται στο SaaS μπορούν να 
συμμορφώνονται με τα παραπάνω πρότυπα, που σημαίνει 
ότι τα συστήματα προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό. Φυ-
σικά, όταν επιλέγουν μια λύση, οι διαχειριστές ασφαλείας 
θα πρέπει να εξετάζουν εάν το ACaaS έχει σχεδιαστεί και 
πιστοποιηθεί από ένα τυποποιημένο πλαίσιο ασφαλείας.

Το μέλλον των ACaaS είναι ευοίωνο! 
Το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης θεωρείται ως κάπως πε-
ρίπλοκο θέμα από τους διαχειριστές ασφαλείας. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή στο πως το 
SaaS μπορεί να προσαρμοστεί αρμονικά στη πλατφόρμα 
φυσικής ασφάλειας αλλά και ευρύτερα στις τεχνολογικές 
κτιριακές υποδομές.  Όπως έχουν δείξει πολλές υπηρεσίες 
cloud που βασίζονται σε SaaS σε άλλους κλάδους, το ACaaS 
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εφαρμογών, καθιστώ-
ντας το πιο λειτουργικό  και ασφαλές, ενώ θα ανταποκρίνεται 
γρήγορα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εταιρικών χρηστών. 
Ακριβώς όπως οι υπηρεσίες cloud που βασίζονται στο SaaS 
έχουν υιοθετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αρκετές κάθετες 
αγορές στα πλαίσια του καθολικού ψηφιακού μετασχημα-
τισμού που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις, δεν θα ήταν υπερ-
βολή να προβλέψουμε ότι και το  ACaaS έχει ένα ιδιαίτερα 
ευοίωνο μέλλον φέροντας νέα και έξυπνα χαρακτηριστικά 
στα έργα φυσικής ασφάλειας που θα προσφέρουν χρήσιμες 
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100 πρόσωπα …μιλάνε  
για τα 

τεύχη
Αν με ρωτούσε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο 

επίτευγμα της έκδοσης του Security Manager, έπειτα 
από 100 τεύχη και 17 χρόνια παρουσίας, αυτό που πολύ 
πιθανόν να απαντούσα, είναι ότι ανέδειξε την αξία της 
ασφάλειας - σε όλες τις εκφάνσεις της - σε ένα πάρα πολύ 
ευρύ κοινό, δημιουργώντας και συσπειρώνοντας ταυτό-
χρονα μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που ασχολού-
νται επαγγελματικά με αυτόν τον χώρο. Το Security Manager 
αποτέλεσε την αφορμή και τη γεφυροποιός δύναμη για 
να συνεργαστούν ο ιδιωτικός τομέας ασφάλειας με τον 
δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις. Ήταν, είναι και θα είναι 
ένα σταυροδρόμι μεταξύ των εταιριών του κλάδου κάθε 
μεγέθους, που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες ασφάλει-
ας και των πελατών τους, από όλο το φάσμα των κάθετων 
αγορών, αλλά και των ιδιωτών σε κάποιο βαθμό. Διαχρονικά, 
αποτέλεσε τον επιστημονικό, ερευνητικό, στελεχιακό 
και τεχνολογικό κόμβο συνάντησης ανθρώπων, που 
αποτελούν τους εκφραστές αυτού του χώρου, αναδεικνύο-
ντας τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές, αναλύσεις, απόψεις, 
επιστημονικές αναφορές, λύσεις, υπηρεσίες και πάνω από 
όλα αξίες και κουλτούρα για το χώρο της ασφάλειας. Καλές 
και άριστες οι τεχνολογίες, τα συστήματα και οι λύσεις, όμως 
το μεγαλύτερο κεφάλαιο και στο τομέα της ασφάλει-
ας είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται όλα αυτά! 
Για αυτό λοιπόν και στο επετειακό αφιέρωμα που ακο-
λουθεί επιλέξαμε συμβολικά να δημοσιεύουμε τις δηλώσεις 
100 προσώπων για τα 100 τεύχη του Security Manager. 
Σίγουρα, είναι χιλιάδες αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο έχουν συναντηθεί μαζί μας σε αυτό το όμορφο 
ταξίδι και εισπράττουμε συνεχώς τη θετική ενέργεια και 
αποδοχή τους όλα αυτά τα χρόνια και για αυτό τους ευχαρι-
στούμε θερμά όλους! 
Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά, 
τον Νίκο Πανδή, ιδρυτικό εκδότη του Security Manager και 
φυσικά τον νυν εκδότη, Κώστα Νόστη, για την απόλυτη 

εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει, καθώς και όλους τους 
συνεργάτες που διαχρονικά δουλέψαμε μαζί για αυτό το 
αποτέλεσμα στο εμπορικό τμήμα, στη σύνταξη και στην 
παραγωγή της Press Line και της Smart Press. Ένα ιδιαί-
τερο ευχαριστώ θέλω να εκφράσω σε όλους όσους έχουν 
διαμορφώσει το περιεχόμενο που αποτελεί τον καθοριστικό 
πυρήνα κάθε περιοδικού και ειδικά στον Αριστοτέλη Λυ-
μπερόπουλο που είναι από το 1ο τεύχος μαζί μας, στον 
Παρασκευά, στον Δημήτρη, στον Νέστορα, στον Γιάννη 
και πολλούς άλλους και φυσικά στον δάσκαλο όλων μας, 
Σπύρο Κυριακάκη (που στις δηλώσεις που ακολουθούν 
καταλαμβάνει την 100η τιμητική θέση). 
Ένα αυτονόητα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις επιχει-
ρήσεις και τους φορείς του κλάδου της ιδιωτικής ασφά-
λειας για τη συνεργασία μας και την καθοριστική για την έκ-
δοση του περιοδικού υποστήριξή τους, καθώς και σε όλους 
τους συνδρομητές και αποδέκτες του Security Manager.  
Οι παρέες γράφουν ιστορία! …και την ιστορία του 
Security Manager συνεχίζουμε και τη γράφουμε όλοι 
μαζί!

Βλάσης Αμανατίδης 
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Οι εξελίξεις στον χώρο της 
ασφάλειας, κινούνται πλέον 
με την ταχύτητα του φωτός. Η 
έγκυρη και γρήγορη ενημέρω-
ση των εταιρειών, των στελεχών 
του κλάδου και γενικότερα των 
πολιτών, είναι καθοριστικής ση-
μασίας και το έργο της συντακτι-

κής και ερευνητικής ομάδας του περιοδικού SECURITY 
MANAGER, καθίσταται πιο σημαντικό από ποτέ. Με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης των (100) τευχών του πε-
ριοδικού, θα ήθελα να τονίσω ότι επί (17) συναπτά έτη 
στηρίζετε με ποιοτικό περιεχόμενο και συνεχή αρθρο-
γραφία μία απαιτητική αγορά που διαρκώς εξελίσσεται. 
Τα ετήσια συνέδριά σας δίνουν τον παλμό στον κλάδο 
και στα στελέχη ασφαλείας. Με πυξίδα την έγκυρη, 
έγκαιρη και ποιοτική ενημέρωση, σας εύχομαι ολό-
ψυχα να συνεχίσετε την επιτυχημένη πορεία σας, με τον 
ίδιο ζήλο και την ίδια αφοσίωση, με έγκριτες δημοσιεύ-
σεις και αναλύσεις σε βάθος των σημαντικών θεμάτων 
του χώρου της ασφάλειας, τόσο από το Ελληνικό όσο 
και από το Διεθνές περιβάλλον. Το 100ο τεύχος αποτελεί 
αναμφίβολα ένα τεύχος ορόσημο. Αξίζουν πολλά συγ-
χαρητήρια στην συντακτική σας ομάδα και πάνω απ’ 
όλα σας εύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη, δημιουργία 
και να τα χιλιάσετε.

Σπυρίδων Σκλάβος 
Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός  Διευθυντής  Στερεάς Ελλάδας

«Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 τευχών του περιοδικού «Security Manager», 
θα ήθελα ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας να σας εκφράσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια για την αδιάκοπη και σταθερή συνεισφορά του περιοδικού σας, 
που έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο για την πλη-
ρέστερη ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με τον κλάδο της ασφάλειας. Για 
σχεδόν δύο δεκαετίες, μέσα από την έγκυρη γνώση και την εμπειρία των συντα-
κτών-αρθρογράφων του, το περιοδικό στηρίζει την κοινότητα των επαγγελματιών 
της ασφάλειας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Σώματος της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, καθώς μέσα από τη παρουσίαση αρκετών Υπηρεσιών μας  στις 
σελίδες του, αναδεικνύει τον διαρκή αγώνα  του προσωπικού μας για μια ασφαλή 

κοινωνία για όλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμη μια φορά όλους του συντελεστές αυτού του εγχειρή-
ματος και εύχομαι και στο μέλλον το «Security Manager» να επιτελεί απρόσκοπτα και το ίδιο δυναμικά το έργο του, 
προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή του και στις επόμενες δεκαετίες».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Σκούμας
Αντιστράτηγος

«Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμ-
βουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση 
μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που 
αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα. Από το έτος 
2018, το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
διεξάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι 
οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό 
τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλει-
ας». Για την επίτευξη των στόχων του, αναγκαία είναι η 
ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για θέματα 
ασφάλειας, στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται και πα-
ρουσιάζονται μέσα  από  αναλύσεις,  άρθρα, συνεντεύ-
ξεις, ρεπορτάζ και ειδήσεις του έντυπου περιοδικού σας 
αλλά και της ηλεκτρονικής του έκδοσης. 
Με αφορμή την έκδο-
ση του εκατοστού (100) 
τεύχους σας, ως Διευθύ-
ντρια του Κέντρου Με-
λετών Ασφαλείας (ΚΕ.
ΜΕ.Α.) εύχομαι καλή συ-
νέχεια στο έργο σας με 
πολλές επιτυχίες! »

Κωνσταντία Κορώνη
Διευθύντρια του 

Κέντρου Μελετών 
Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Όλοι εμείς στην οικογένεια της Smart Press, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Security Manager - ένα από τα βασικά πε-
ριοδικά του ομίλου μας - έφτασε τα 100 τεύχη του. Το σημαντικό αυτό ορόσημο, αποτυπώνει με το καλύτερο τρόπο, τη 
μακρόχρονη και πολύτιμη συμβολή του μέσου στον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της Ασφάλειας, αλλά και την αποδοχή 
που γνωρίζει από τη συγκεκριμένη αγορά. Επιπρόσθετα, έρχεται να δικαιώσει τις προσπάθειες μας όλα αυτά τα χρόνια, 
για αξιόπιστη ενημέρωση, για την ανάδειξη πλούσιου και αποκλειστικού περιεχομένου και για τη δημιουργία – μαζί με 
τις συνεδριακές εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Κύπρο – ενός σταθερού βήματος εξωστρέφειας, όχι μόνο του κλάδου της 
αγοράς των τεχνολογιών και υπηρεσιών Ασφάλειας, αλλά ολόκληρης της κοινότητας των στελεχών, των ερευνητών και 
των επιστημόνων που εργάζονται στον ευρύτερο και δημόσιο τομέα της ασφάλειας. Τα 100 τεύχη του Security Manager 
σηματοδοτούν επίσης, μια σημαντική πρόκληση για όλους εμάς στη Smart Press: να συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, την 
ίδια συνέπεια και την αγάπη για αυτό που κάνουμε και με αίσθημα ευθύνης να διατηρήσουμε 
τα υψηλά στάνταρ ποιότητας που έχουν καθιερώσει το Security Manager ως το σημείο αναφο-
ράς των εξελίξεων για την Ασφάλεια στην Ελλάδα. Οφείλουμε, να ευχαριστήσουμε από καρ-
διάς όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που εργάζονται για την παραγωγή 
του Security Manager, την προηγούμενη διεύθυνση υπό τον κ. Πανδή που άνοιξε το δρόμο 
έκδοσης του περιοδικού και φυσικά όλες τις εταιρίες του κλάδου για τη διαχρονική τους υπο-
στήριξη και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα στο πλευρό τους!

Κώστας Νόστης  
CEO Smart Press - Εκδότης Security Manager 

«Όντας εκδότης των ειδικών περιοδικών τεχνολογίας, ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ και ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ, μέσω της τότε εται-
ρίας μου PRESS LINE, με πολυετή προσφορά στον κλάδο 
των ηλεκτρονικών στην Ελλάδα, είδα να δημιουργείται 
ένας νέος κλάδος αυτός των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
στον οποίο στρέφονταν όλο και περισσότεροι επαγγελμα-
τίες του χώρου των ηλεκτρονικών και ευρύτερα της τεχνο-
λογίας. Έτσι πήρα την απόφαση, πριν 17 χρόνια, να προβώ 
στην έκδοση ενός νέου εξειδικευμένου περιοδικού συνο-
λικά για τα θέματα ασφάλειας, του SECURITY MANAGER. 
Το εγχείρημα ανετέθη σε δύο προβεβλημένα στελέχη της 
εταιρίας μου, στην Νίκη Πανδή όσον αφορά την οργάνω-
ση του εμπορικού τμήματος – marketing του περιοδικού 
και στον Βλάση Αμανατίδη, όσον αφορά την αρχισυντα-
ξία και οργάνωση του περιεχομένου.  Το εγχείρημα, που 
χαρακτηριζόταν από το ήθος και την αξιοπιστία τους, 

στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και το SECURITY MANAGER 
ήτανAκαι εξακολουθεί να είναι το βασικό σημείο ανα-
φοράς του κλάδου. Από το 2014 αξίζουν συγχαρητήρια 
στην  διάδοχο εταιρία SMART PRESS που συνεχίζει, με με-
γάλη επιτυχία, την έκδοση του περιοδικού, φθάνοντας την 
έκδοση στα 100 της τεύχη. Είμαι και συγκινημένος και 
χαρούμενος γι’ αυτή την επιτυχία και θέλω, από καρδιάς, 
να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και συμβά-
λουν στην εκδοτική αυτή προσπάθεια, που έχει αναγνωρι-
σθεί από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Εύχομαι 
να φθάσουμε και στα 200-300 τεύχη».

Νικόλαος Πανδής 
Ιδρυτικός Εκδότης Security Manager

«Το να κρατάς στα χέρια σου το πρώτο τεύχος μιας νέας 
εκδοτικής προσπάθειας είναι σίγουρα μια συγκινητική 
στιγμή. Ακόμα πιο συγκινητικό όμως είναι να βλέπεις 
μετά από 17 χρόνια και 100 τεύχη το ίδιο πάθος, με-
ράκι και επαγγελματισμό από τους ανθρώπους που 
αποτελούν την "ψυχή" αυτού του περιοδικού. Αισθάνο-
μαι ευγνώμων που υπήρξα μέλος αυτής της εξαιρετικής 
ομάδας - οικογένειας και εύχομαι ολόψυχα στον κλάδο 
του security να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να "ανθί-
ζει" παράλληλα με τη συγκεκριμένη έκδοση».

Νίκη Πανδή 
Πρώην Υπεύθυνη Εμπορικής Ανάπτυξης Security Manager
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Αστυνομικός  Διευθυντής  Στερεάς Ελλάδας
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Κέντρου Μελετών 
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στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και το SECURITY MANAGER 
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έκδοση στα 100 της τεύχη. Είμαι και συγκινημένος και 
χαρούμενος γι’ αυτή την επιτυχία και θέλω, από καρδιάς, 
να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και συμβά-
λουν στην εκδοτική αυτή προσπάθεια, που έχει αναγνωρι-
σθεί από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Εύχομαι 
να φθάσουμε και στα 200-300 τεύχη».

Νικόλαος Πανδής 
Ιδρυτικός Εκδότης Security Manager

«Το να κρατάς στα χέρια σου το πρώτο τεύχος μιας νέας 
εκδοτικής προσπάθειας είναι σίγουρα μια συγκινητική 
στιγμή. Ακόμα πιο συγκινητικό όμως είναι να βλέπεις 
μετά από 17 χρόνια και 100 τεύχη το ίδιο πάθος, με-
ράκι και επαγγελματισμό από τους ανθρώπους που 
αποτελούν την "ψυχή" αυτού του περιοδικού. Αισθάνο-
μαι ευγνώμων που υπήρξα μέλος αυτής της εξαιρετικής 
ομάδας - οικογένειας και εύχομαι ολόψυχα στον κλάδο 
του security να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να "ανθί-
ζει" παράλληλα με τη συγκεκριμένη έκδοση».

Νίκη Πανδή 
Πρώην Υπεύθυνη Εμπορικής Ανάπτυξης Security Manager
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«Με την ευκαιρία της έκδοσης του 100ου επετειακού τεύχους του «Security Manager», 
τόσο εγώ όσο και το προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, θα θέλαμε 
να χαιρετίσουμε την αδιάκοπη και σταθερή συνεισφορά του ως απαραίτητου επιστημονι-
κού και επαγγελματικού εργαλείου σε όλους τους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα του 
κλάδου ασφάλειας, αλλά και στους υπηρετούντες στις αρχές επιβολής του Νόμου.
Ο χώρος της ασφάλειας, βρίσκεται σε ιστορική μετεξέλιξη, λόγω των ευρύτερων γεωπο-
λιτικών ανακατατάξεων, της πανδημίας, της κλιματικής κρίσης και, ασφαλώς, λόγω των με-
ταβολών που επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση. Το περιοδικό σας, εδώ και δεκαεπτά χρόνια 
έχει κατορθώσει με τις καίριες δημοσιεύσεις του να εξελιχθεί σε ένα έγκριτο μέσο, και για 
αυτό το λόγο έχει βρει ιδιαίτερη απήχηση.Σημαντική παράμετρος της επιτυχίας σας όμως 

είναι και οι συνεργάτες του περιοδικού, που με διάθεση ευγένειας, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και άψογου επαγ-
γελματισμού προσεγγίζουν τους συνομιλητές τους. Είμαι βέβαιη ότι και για τα επόμενα 100 τεύχη, θα συνεχίσετε να 
μας τροφοδοτείτε με την ίδια και με ακόμα καλύτερη ποιότητα αναλύσεων και επίκαιρων θεμάτων». 
Καλή συνέχεια και δύναμη σε όλη την ομάδα του «Security Manager».

Αστυν. Υποδιευθυντής Βασιλική Ι. Σεργιάννη
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, Τμ. Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας

«Θα θέλαμε αρχικά  εκ 
μέρους όλων των μελών 
του ΣΑΕΕΣΑΕ να εκφρά-
σουμε την ευγνωμοσύνη 
μας για την πολύτιμη βο-
ήθεια και τη στήριξη  του 
περιοδικού σας στο σύλ-
λογό μας από την ίδρυσή 
του έως και σήμερα. Πα-
ρουσιάσεις των εταιρει-
ών των μελών μας και δράσεις του συλλόγου μας δεν 
έλειπαν σε κανένα τεύχος σας.
Με πολύ ενδιαφέρον διαβάζουμε, είτε μέσω διαδι-
κτύου είτε κρατώντας στα χέρια μας την πλούσια ύλη 
του περιοδικού που σε κάθε νέο τεύχος ολοένα και 
εμπλουτίζονταν με νέες στήλες και νέες τεχνολογίες, 
βοηθώντας τον κλάδο μας να ενημερωθεί αλλά 
και να εξελιχθεί.
Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία σε όλους τους συντελεστές 
του περιοδικού και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και 
την ίδια αγάπη για τον κλάδο μας συμβάλλοντας σημα-
ντικά στην ανάπτυξή του και σύντομα να γιορτάσουμε 
τα επόμενα 100 και πλέον τεύχη».
Με εκτίμηση,

Ηλίας Κεστρίτσαλης
Πρόεδρος ΔΣ Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε. -  Σύνδεσμος 

Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης 
Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος

«To Security Manager αποτελεί εδώ και πολλά πλέον 
χρόνια σημείο αναφοράς σχετικά με την πρόληψη του 
εγκλήματος. Με χαρακτηριστική σταθερή και αδιάκο-
πη περιοδικότητα και στη συνέπεια και στην ποιότητα 
του περιεχομένου, το περιοδικό μακροημέρευσε και 
θα συνεχίσει να μακροημερεύει χάριν στην έγκυρη και 
επίκαιρη αρθρογραφία του, η οποία συμμετέχει ενερ-
γά, πλέον, στη διαμόρφωση του πλαισίου γύρω από 
σύγχρονες εγκληματοπροληπτικές μεθόδους. Επίσης, 
τα άρθρα του Security Manager συνιστούν μια υπερ-
πλούσια  πηγή πληροφοριών για κάθε επαγγελματία 
καθώς ακόμη και για επιστημονικούς ερευνητές. Με 
αυτά τα δεδομένα, είναι βέβαιο ότι τα 100 τεύχη του 
σημαντικού αυτού περιοδικού είναι μόνο η αρχή! Θερ-
μά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές».

Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος 

(ΚΕ.Μ.Ε.) - Δικηγόρος 
παρ' Αρείω Πάγω, 

ποινικολόγος (ΜΔΕ), 
εγκληματολόγος 

(ΜΔΕ) -Διδάκτορας 
ποινικού δικαίου και 

εγκληματολογίας 
Νομικής Αθηνών- 
Μεταδιδάκτορας 

Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«Πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρη-
τήρια στη διεύθυνση του περιο-
δικού σας και ειδικότερα στον κ. 
Βλάση Αμανατίδη και την ομάδα 
του, για τη σταθερή και αταλά-
ντευτη πορεία στα 100 τεύχη και 
17 χρόνια κυκλοφορίας του. Η 
συνεισφορά σας στη διαμόρφω-

ση του κλάδου, όσο και στην ενημέρωσή για τις εξελί-
ξεις στην αγορά και στο χώρο της ασφάλειας στην Ελλά-
δα και όχι μόνο είναι μεγάλη και σημαντική. Με την όλη 
δραστηριότητά σας μέσα στο χρόνο έχετε θέσει ψηλά 
τον πήχη και συνεπώς οι προσδοκίες για το μέλλον 
είναι αρκετά υψηλές. Με τη βεβαιότητα ότι θα συνε-
χίσετε να παρέχετε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
στο μέλλον, εύχομαι καλή και δημιουργική συνέχεια».

Στυλιανός Ταξιάρχης
Προέδρος Δ.Σ ASIS Aegean Chapter 243, - Group 

Security Director Sani / Ikos Group

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την πολύ ση-
μαντική επέτειο των 100 τευχών κυκλοφορίας του 
SECURITY MANAGER.  Ένα περιοδικό που ακολουθεί 
ανελλιπώς με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα τις 
εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλειας , με ειδήσεις και 
άρθρα πάντα επίκαιρα , συμβάλλοντας έτσι στην ανα-
βάθμιση του κλάδου μας . Χαιρετίζοντας τα γενέθλια 
του περιοδικού, εμείς στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Α) και εγώ προσωπικά, 
ως Πρόεδρος, ευχόμαστε στο επιτελείο της εκδόσεως 
του περιοδικού, υγεία και δύναμη για να συνεχίσει την 

επιτυχημένη πο-
ρεία του».
Γρηγόρης Αβραάμ 

Πρόεδρος Σ.Κ.Ε.Α. 
- Σύνδεσμος 

Κρητικών 
Επιχειρήσεων 

Ασφάλειας

«Το περιοδικό «Security Manager», μέσα από τη μακρά πορεία του τα τελευταία 17 
χρόνια και τη συμπλήρωση των 100 τευχών του, αποτελεί μία σημαντική πηγή 
ενημέρωσης για έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό κλάδο, της 
Ελλάδας και της Κύπρου, όπως είναι οι εγκαταστάτες / συντηρητές συστημάτων 
ασφαλείας.
Με την πλούσια θεματολογία του, το περιοδικό συνεισφέρει στην έγκυρη και έγκαι-
ρη πληροφόρηση, προκειμένου να πληροφορούμαστε για τις νέες εξελίξεις στον 
κλάδο μας, για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και γενικότερα για τις τάσεις της 
συγκεκριμένης αγοράς.  Συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει στην κλαδική ενημέ-
ρωση, που στοχεύει στην εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. 
Η διαχρονική συνεργασία μας με το περιοδικό «Security Manager» τα τελευταία χρόνια, ήταν πολύ παραγωγική  
και έφερε ένα νέο ύφος στην συνεργασία των μελών μας, ενώ παράλληλα έχει βάλει το δικό του λιθαράκι, στην ανά-
πτυξη του υγιούς  ανταγωνισμού, στην δημιουργία επαγγελματικών   συνεργασιών  και συνεργειών.  
Εύχομαι ολόψυχα εκ μέρους του ΚΥΣΕΑ (Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφαλείας), το περιοδικό  «Security 
Manager»  που έχει γίνει, τα τελευταία χρόνια, καλός και υπεύθυνος σύμβουλος ενημέρωσης για τα μέλη μας,  να τα 
χιλιάσει τα τεύχη του και να συνεχίσει να εξελίσσεται με επιτυχία». Θερμούς χαιρετισμούς,

Μάριος Τρύφωνος
Πρόεδρος Δ.Σ ΚΥΣΕΑ -  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας

«Στα πρώτα εκατό τεύχη, το Security Manager αγκάλιασε τις εξελίξεις του κλάδου 
της ασφάλειας προσφέροντας έγκαιρη και έγκριτη ενημέρωση στους αναγνώστες 
του. Ευχόμαστε το ταξίδι για τα  επόμενα εκατό να είναι το ίδιο συναρπαστικό!»

Νίκος Μπαρμπίας
Managing Director, G4S Greece
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Από τις σπουδαιότερες απ' αυτές είναι αναμφισβή-
τητα η ασφάλεια. Γιατί σου εξασφαλίζει τον χώρο να ζήσεις και να δημιουργήσεις ανεμπόδι-
στα. Η εταιρεία μας, η ICTS, όπως και άλλες αντίστοιχες εταιρείες, εξακολουθητικά καταβάλει 
προσπάθειες προσφέροντας σε αυτό τον τομέα. Αυτός όμως ο " δρόμος" είναι δύσκολος. Έτσι 
συχνά αναζητάς και τα στηρίγματα σου ,τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα συμβάλουν τις 
καθημερινές " μάχες" σου. Για εμένα προσωπικά αλλά και για την εταιρεία μας, ένας πολύ-
τιμος σύμμαχος εδώ και πολλά χρόνια είναι το περιοδικό Security Manager, το περιοδικό 

σας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας. Η συμβολή σας ως περιοδικό στα τεκταινόμενα γύρω από την 
ασφάλεια είναι διαρκής , τίμια, πολύτιμη και καθοριστική. Ως επικεφαλής της ICTS στην Ελλάδα, μπορώ να το διαβε-
βαιώσω αυτό. Και να κάνω και μια ευχή: συνεχίστε μαζί μας, μας είσαστε απαραίτητοι!Ά και να τα χιλιάσετε....τα τεύχη».

Στέλιος Χρυσόμαλλος
CEO, ICTS Hellas

«Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλειας αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο 
ενώ μεταβάλλεται, ακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Το περιοδικό Security 
Manager, έχει καταφέρει να αποτελεί σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση και αναβάθμιση 
της εικόνας του industry, αλλά και στον τρόπο σκέψης των στελεχών της αγοράς της ιδιωτικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας συνεχώς νέες λύσεις ενώ με κατανοητό τρόπο παρουσι-
άζει τα οφέλη τους για τους πελάτες. Εκ μέρους της ESA Security Solutions, μίας εταιρίας που δίνει 
έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία, εύχομαι να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνεχή αναβάθμιση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελληνική Αγορά».
Γιώργος Μαθιός 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ESA Security Solutions

«Το περιοδικό Security 
Manager έχοντας πάνω 
από 17 έτη από τη δημι-
ουργία του και 100 τεύχη 
στο ενεργητικό του, κατά-
φερε να αποτελεί αναμφι-
σβήτητα έναν φάρο ενη-

μέρωσης για τους επαγγελματίες στο χώρο της 
τεχνολογίας και της ασφάλειας, παρέχοντας όλα 
αυτά τα χρόνια πλούσιο περιεχόμενο και ακολου-
θώντας με τα άρθρα του τα πιο επίκαιρα ζητήματα 
στο χώρο του security. Εκ μέρους όλων στον όμιλο 
Space Hellas, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
την μακροχρόνια και άρτια επαγγελματική μας συ-
νεργασία μέχρι και σήμερα. Εύχομαι το 100ο τεύ-
χος να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ακόμη πιο 
επιτυχημένης και ισχυρής παρουσίας του Security 
Manager στο χώρο ενημέρωσης του κλάδου μας!»

Συμεών Κωνσταντινίδης
Διευθυντής Συστημάτων Ασφαλείας 

& Υποδομών, Space Hellas

«17 χρόνια έντυπης και ηλεκτρονικής παρουσίας στο χώρο, 
μετρώντας το 100ο τεύχος, είναι σίγουρα ένας πραγματικός 
άθλος. Ειδικά σε μια εποχή όπου ο χώρος του Τύπου δοκιμά-
ζεται καθημερινά. Το περιοδικό" Security Manager" με την 
ιστορία του, δείχνει πως η αντιμετώπιση των προκλήσεων, ο 
εκσυγχρονισμός και η κοινωνική προσφορά προς τον ανα-
γνώστη, περνάει μέσα από τα μονοπάτια της αξιοπιστίας. 
Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους εμπνευστές και δημιουρ-
γούς , όσο και στους συνεχιστές συντάκτες και δημοσιογρά-
φους, που με το λειτούργημα τους, αναδεικνύεται ο τομέ-
ας της ασφάλειας. Εύχομαι θερμά και με σεβασμό, αυτή 
η κληρονομιά να είναι η αφορμή να εορταστούν πολλές 
επετειακές εκδόσεις, κτίζοντας 
το όνειρο και χαρίζοντας όραμα 
για το μέλλον». Ειλικρινά,

Έλλη Νικολαΐδη
Διευθύνων Σύμβουλος 

Ilarchos Security Services 
- Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΚΥΣΕΑ 

- Κυπριακός Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Ασφαλείας
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«Όλα αυτά τα χρόνια, ο κλάδος των 
υπηρεσιών ασφάλειας έχει παρου-
σιάσει μια αξιοσημείωτη εξέλιξη με 
οδηγό την καινοτομία και την ποιό-
τητα των προσφερόμενων υπηρεσι-
ών στον τελικό πελάτη. Η ασφάλεια 
δεν είναι πλέον μόνο ένα σύστημα 

συναγερμού, μια φύλαξη ή μια συνοδεία. Αντιθέτως, εί-
ναι ένας συνδυασμός από τεχνολογικά αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες, με ποιοτικά στοιχεία και δείκτες που αναλύο-
νται και εκτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπι-
κό με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών, δίνοντας εύκο-
λες λύσεις στη διαχείριση τους. Οι υπηρεσίες ασφάλειας 
εντάσσονται πλέον στον πυρήνα επιχειρησιακής λει-
τουργίας των εταιρειών, αντιμετωπίζοντας κατά αυτόν 
τον τρόπο άμεσα και αποτελεσματικότερα τις σύγχρονες 
προκλήσεις και απαιτήσεις των καιρών, συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη και ενίσχυση της παραγωγικότητας. Το 
περιοδικό Security Manager στην πορεία των 17 χρόνων 
του, ακολουθεί ανελλιπώς την εξέλιξη του κλάδου της 
ασφάλειας, αποτελώντας ένα κοινό τόπο ενημέρωσης 
των επαγγελματιών του χώρου, με στόχο την ποιότητα 
και την αναβάθμιση του κλάδου. Εύχομαι τα 100 τεύ-
χη να είναι μονάχα η αρχή αυτής της επιτυχημένης 
κυκλοφορίας. Συνεχίστε να προσφέρετε στον κλάδο 
μας έγκυρη ενημέρωση με την ίδια επιτυχία».

Αντώνης Κεραστάρης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Brink's Hellas

«Με μεγάλη χαρά και συναδελφική 
αλληλεγγύη θα ήθελα να συγχαρώ 
το περιοδικό SECURITY MANAGER 
για τη συμπλήρωση 100 τευχών και 
για την απρόσκοπτη συνεισφορά 
στο χώρο της ασφάλειας για 17 συ-

ναπτά έτη μέσα από την πάντα καλά επιμελημένη ύλη 
του. Σε έναν ιδιαίτερο κλάδο που συνεχώς εξελίσσεται 
το SECURITY MANAGER έχει καταφέρει να διατηρήσει 
την ποιότητα , την εγκυρότητα και την ποικιλία των 
άρθρων του ικανοποιώντας ένα απαιτητικό αναγνω-
στικό κοινό. Εργαζόμενος στο εξωτερικό στον τομέα 
του Executive Protection πρέπει να ομολογήσω ότι 
το  SECURITY MANAGER αποτέλεσε (και θα εξακο-
λουθήσει να αποτελεί) πυξίδα για ενημέρωση περί των 
εξελίξεων στη χώρα μας.Από καρδιάς εύχομαι στο περι-
οδικό και στον αρχισυντάκτη και καλό φίλο Βλάση Αμα-
νατίδη πάντα επιτυχίες, και συνεχή άνοδο».

Γιάννης Δάγκλης
Owner, J.D Protective Services – President, World 

UAV Federation - GREECE

«Από την πρώτη παρουσία του περιο-
δικού Security Manager στην Ελλάδα, 
το καταρτισμένο και εμπνευσμένο 
προσωπικό του συμμάχησε με την 
Hikvision και πίστεψε στο όραμά μας 
“See Far, Go Further”. Πλέον, αποτελεί 

σημείο αναφοράς της ενημέρωσης για την ασφάλεια 
και προσπαθεί πάντα με οδηγό την καινοτομία και τη 
συνεχή ποιότητα των υπηρεσιών του, να βοηθήσει στην 
αναβάθμιση του κλάδου. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα συ-
στήματα ασφαλείας έχουν διαβεί ένα μακρύ δρόμο εξέ-
λιξης με μια πληθώρα καινοτόμων και αναβαθμισμένων 
τεχνολογικών υπηρεσιών. Στην εποχή της καινοτομίας, 
το περιοδικό Security Manager αποτελεί θεμελιώδη 
πυλώνα για την έγκυρη και συνεχή ενημέρωση 
των επαγγελματιών του κλάδου του και δημιουργεί 
σημείο καμπής στην αναβάθμιση των προϊόντων και 
υπηρεσιών ασφαλείας. Εκπροσωπώντας την Hikvision, 
εύχομαι τα 100 τεύχη να αποτελέσουν ορόσημο, τόσο 
στην επιτυχημένη πορεία του περιοδικού, όσο και στην 
συνείδηση του αναγνωστικού κοινού». 

Νίκος Σαλούρος 
Business Development Manager, Hikvision Greece & Cyprus

«Το 100ο τεύχος του Security Manager και όλη η πορεία 
του περιοδικού, σηματοδοτεί στο τοπίο της ασφάλειας, 
την υψηλή ποιότητα που πρέπει να διέπει αυτό το 
χώρο. Η διάρκεια της κυκλοφορίας αυτά τα 17 χρόνια, 
αλλά και οι προδιαγραφές που καλύπτει, αποτελούν βα-
σικούς παράγοντες που αποδεικνύουν τη σωστή επαγ-
γελματική δουλεία των ανθρώπων του περιοδικού. 
Συγχαρητήρια πολλά και παρακαλώ δεχτείτε τις θερμό-
τερες ευχές μου για τη συμπλήρωση των 100 τευχών. 
Να έχετε πάντα υγεία και δημιουργικότητα ώστε να συ-
νεχίσετε το έργο σας, ανεβάζοντας 
διαρκώς το επίπεδο στο κλάδο μας!»

Νικόλαoς Πιπέρογλου
Σύμβουλος Ασφαλείας – Πρόεδρος 

Δ.Σ Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνοδών Ασφαλείας
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«To περιοδικό Security Manager, έχει υπάρξει αρωγός της προσπάθειας, στην επικοινω-
νία νέων, σύγχρονων λύσεων και προϊόντων συστημάτων ασφαλείας στους επαγγελμα-
τίες εγκαταστάτες. Η Paradox Hellas Α.Ε. και προσωπικά η Πρόεδρος Φωτεινή Οικονομί-
δου, ευχαριστεί εκ βάθους καρδιάς όλη την ομάδα πίσω από το Security Manager για τη 
σημαντική και άρτια συνεισφορά στο χώρο της ασφάλειας. Τα 100 τεύχη σηματο-
δοτούν την πετυχημένη πορεία του περιοδικού αλλά ταυτόχρονα και της Paradox Hellas 
A.E., πάντα, με απόλυτο σεβασμό στον επαγγελματία και τον κλάδο στο σύνολο του. Με 
τις εγκάρδιες ευχές μας για τα επόμενα 100 τεύχη με υγεία, γνώση, πρόοδο και σεβασμό 
στον κλάδο μας για το μεγαλύτερο αγαθό της ασφάλειας». Με θερμούς χαιρετισμούς,

Φωτεινή Οικονομίδου
Πρόεδρος, Paradox Hellas Α.Ε.

«Τα 100 τεύχη «security manager» 
είναι, αναμφίβολα, η ευκαιρία για 
όλους εμάς τους επαγγελματίες του 
Κλάδου να αναλογιστούμε τις συν-
θήκες, πάνω στις οποίες βασίστηκε 
η ανοδική πορεία του χώρου μας, 
καθώς και τα παγκόσμια γεγονότα 
που τόσο δραστικά συνέβαλαν στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Και είναι οπωσδήποτε σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι, σ’αυτές ακριβώς τις συνθήκες, το 
εγχείρημα «security manaAger» και οι άνθρωποί του 
ήταν πάντα εκεί, να καταγράφουν, να ενημερώνουν, να 
σχολιάζουν και να αναδεικνύουν όσα ο χώρος της Ασφά-
λειας συνεχώς απαιτούσε. Είναι αξιοθαύμαστο να διατη-
ρεί κανείς αδιάκοπα το ίδιο μεράκι και την ίδια άσβεστη 
δημιουργικότητα, που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις σας. Κι 
αν κάτι χρειαζόμαστε όλοι, κι εύχομαι προσωπικά, είναι 
να μείνετε συνεπείς για πολλά χρόνια ακόμα στον δρόμο 
αυτόν που χαράξατε!»

Νίκος Καλαφάτης
Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Systems - ARK

«Το Security Manager αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι ενημέρωσης για τα θέματα που απασχολούν τον 
κλάδο της ασφάλειας. Σε μια εποχή που κατακλυζόμα-
στε από πληθώρα πληροφοριών, πηγών και μέσων, καθί-
σταται απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ενός εντύ-
που με κύρος, που να εκπροσωπεί τον ευαίσθητο 
αυτό χώρο. Το Security Manager καλύπτει αυτή την 
ανάγκη έρευνας, αδιάλειπτα και με τεράστια επιτυχία. 
Ως αναγνώστης εκτιμώ την εύκολη πρόσβαση σε κάθε 
αναζήτησή μου. Σαν επαγγελματίας απέκτησα έναν αξι-
όπιστο σύμμαχο για να επικοινωνήσω τις καινοτομίες 
της επιχείρησής μου που διαχρονικά εξελίσσονται, όπως 
ακριβώς το περιεχόμενο του Security Manager. Για την 
επέτειο των 100 τευχών, εύχομαι να 
διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η 
οικογένεια των αποδεκτών του και 
οι φημισμένες διοργανώσεις του να 
αποτελέσουν διεθνή πόλο έλξης». 

Μπάμπης Καραμπάτσος 
Ιδρυτής, Πρόεδρος & Γενικός 

Διευθυντής, Spartan Security 

«Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, όπου υπάρχει σημαντική συμβολή εξειδικευμέ-
νου περιοδικού στον τομέα της ασφάλειας. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη δημοτικότητα αυτού του περιο-
δικού, τόσο στους επαγγελματίες του χώρου που δραστηριοποιούνται στο τομέα των τεχνολογιών και 
των εγκαταστάσεων συστημάτων ασφάλειας, όσο και στους διανομείς, τους κατασκευαστές αλλά και 
στο ευρύ καταναλωτικό κοινό είτε είναι επιχειρήσεις, είτε ιδιώτες. Χαιρόμαστε για την επέτειο των 100 
τευχών και διαβλέπουμε μια εντυπωσιακή πορεία αυτού του περιοδικού στο μέλλον, συνεχίζο-
ντας να προσφέρει στους επαγγελματίες και στο κοινό, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις 

γύρω από τις τεχνολογίες των συστημάτων ασφάλειας και ευρύτερα των τεχνολογικών κτηριακών υποδομών. Σας εύχομαι 
καλή επιτυχία στο μέλλον και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίζουμε την καλή συνεργασία που έχουμε κάθε χρόνο».

Remus Poppa 
Sales Manager Eastern Europe, Building Technologies & Solutions, Johnson Controls



98 .security manager

100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«To περιοδικό Security Manager, έχει υπάρξει αρωγός της προσπάθειας, στην επικοινω-
νία νέων, σύγχρονων λύσεων και προϊόντων συστημάτων ασφαλείας στους επαγγελμα-
τίες εγκαταστάτες. Η Paradox Hellas Α.Ε. και προσωπικά η Πρόεδρος Φωτεινή Οικονομί-
δου, ευχαριστεί εκ βάθους καρδιάς όλη την ομάδα πίσω από το Security Manager για τη 
σημαντική και άρτια συνεισφορά στο χώρο της ασφάλειας. Τα 100 τεύχη σηματο-
δοτούν την πετυχημένη πορεία του περιοδικού αλλά ταυτόχρονα και της Paradox Hellas 
A.E., πάντα, με απόλυτο σεβασμό στον επαγγελματία και τον κλάδο στο σύνολο του. Με 
τις εγκάρδιες ευχές μας για τα επόμενα 100 τεύχη με υγεία, γνώση, πρόοδο και σεβασμό 
στον κλάδο μας για το μεγαλύτερο αγαθό της ασφάλειας». Με θερμούς χαιρετισμούς,

Φωτεινή Οικονομίδου
Πρόεδρος, Paradox Hellas Α.Ε.

«Τα 100 τεύχη «security manager» 
είναι, αναμφίβολα, η ευκαιρία για 
όλους εμάς τους επαγγελματίες του 
Κλάδου να αναλογιστούμε τις συν-
θήκες, πάνω στις οποίες βασίστηκε 
η ανοδική πορεία του χώρου μας, 
καθώς και τα παγκόσμια γεγονότα 
που τόσο δραστικά συνέβαλαν στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Και είναι οπωσδήποτε σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι, σ’αυτές ακριβώς τις συνθήκες, το 
εγχείρημα «security manaAger» και οι άνθρωποί του 
ήταν πάντα εκεί, να καταγράφουν, να ενημερώνουν, να 
σχολιάζουν και να αναδεικνύουν όσα ο χώρος της Ασφά-
λειας συνεχώς απαιτούσε. Είναι αξιοθαύμαστο να διατη-
ρεί κανείς αδιάκοπα το ίδιο μεράκι και την ίδια άσβεστη 
δημιουργικότητα, που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις σας. Κι 
αν κάτι χρειαζόμαστε όλοι, κι εύχομαι προσωπικά, είναι 
να μείνετε συνεπείς για πολλά χρόνια ακόμα στον δρόμο 
αυτόν που χαράξατε!»

Νίκος Καλαφάτης
Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Systems - ARK

«Το Security Manager αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι ενημέρωσης για τα θέματα που απασχολούν τον 
κλάδο της ασφάλειας. Σε μια εποχή που κατακλυζόμα-
στε από πληθώρα πληροφοριών, πηγών και μέσων, καθί-
σταται απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ενός εντύ-
που με κύρος, που να εκπροσωπεί τον ευαίσθητο 
αυτό χώρο. Το Security Manager καλύπτει αυτή την 
ανάγκη έρευνας, αδιάλειπτα και με τεράστια επιτυχία. 
Ως αναγνώστης εκτιμώ την εύκολη πρόσβαση σε κάθε 
αναζήτησή μου. Σαν επαγγελματίας απέκτησα έναν αξι-
όπιστο σύμμαχο για να επικοινωνήσω τις καινοτομίες 
της επιχείρησής μου που διαχρονικά εξελίσσονται, όπως 
ακριβώς το περιεχόμενο του Security Manager. Για την 
επέτειο των 100 τευχών, εύχομαι να 
διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η 
οικογένεια των αποδεκτών του και 
οι φημισμένες διοργανώσεις του να 
αποτελέσουν διεθνή πόλο έλξης». 

Μπάμπης Καραμπάτσος 
Ιδρυτής, Πρόεδρος & Γενικός 

Διευθυντής, Spartan Security 

«Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, όπου υπάρχει σημαντική συμβολή εξειδικευμέ-
νου περιοδικού στον τομέα της ασφάλειας. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη δημοτικότητα αυτού του περιο-
δικού, τόσο στους επαγγελματίες του χώρου που δραστηριοποιούνται στο τομέα των τεχνολογιών και 
των εγκαταστάσεων συστημάτων ασφάλειας, όσο και στους διανομείς, τους κατασκευαστές αλλά και 
στο ευρύ καταναλωτικό κοινό είτε είναι επιχειρήσεις, είτε ιδιώτες. Χαιρόμαστε για την επέτειο των 100 
τευχών και διαβλέπουμε μια εντυπωσιακή πορεία αυτού του περιοδικού στο μέλλον, συνεχίζο-
ντας να προσφέρει στους επαγγελματίες και στο κοινό, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις 

γύρω από τις τεχνολογίες των συστημάτων ασφάλειας και ευρύτερα των τεχνολογικών κτηριακών υποδομών. Σας εύχομαι 
καλή επιτυχία στο μέλλον και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίζουμε την καλή συνεργασία που έχουμε κάθε χρόνο».

Remus Poppa 
Sales Manager Eastern Europe, Building Technologies & Solutions, Johnson Controls
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER

«Το 100ο τεύχος του SECURITY MANAGER είναι γεγονός 
και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του που 
είναι κοντά στον κλάδο ασφαλείας όλα αυτά τα χρόνια. 
Το SECURITY MANAGER προβάλει επιτυχώς τα προϊό-
ντα των ελληνικών εταιρειών, παρουσιάζει τις νέες και-
νοτόμες ιδές / υπηρεσίες και προτείνει ιδανικές λύσεις 
στους τελικούς καταναλωτές. Αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τον Έλληνα επαγγελματία και σημείο 
αναφοράς γιαA την παροχή γνώσεων στα θέματα της 
ασφάλειας. Εύχομαι από καρδιάς τα 100 τεύχη του πε-
ριοδικού να πολλαπλασιαστούν και 
οι άξιοι και ικανοί συνεργάτες του να 
συνεχίσουν να μας χαρίζουν σημα-
ντική και ωφέλιμη πληροφόρηση».

Δημήτριος Λακασάς 
CEO – OLYMPIA ELECTRONICS 

«Έχοντας πλέον 17 χρόνια στην 
ελληνική αγορά και 100 τεύχη 
στο ενεργητικό του, το περιοδικό 
Security Manager έχει καταστεί ση-
μείο αναφοράς για την πλήρη και 
έγκυρη ενημέρωση, σχετικά με τις 
εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας. 
Μέσα από τη μακρά πορεία του έχει 
αποδείξει την αξιοπιστία του και έχει βάλει τη δική 
του σφραγίδα στον κλάδο μας. Εύχομαι να συνεχί-
σετε αυτή την επιτυχημένη πορεία, με τον ίδιο ζήλο και 
με την ίδια αφοσίωση, ώστε να εδραιώσετε περαιτέρω 
τη θέση σας στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού. 
Καλή δύναμη σε όλη την ομάδα του Security Manager!»

Αλέξανδρος Φείδας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Sigma Security

«Το Security Manager δεκαεπτά χρόνια μας παρέχει γνώσεις και ειδήσεις από τον κλάδο της 
ασφάλειας. Το αξιόλογο εκδοτικό του περιεχόμενο μας παρέχει όλες τις πληροφορίες, τόσο 
στο διαδίκτυο, στο έντυπο, όσο και στα συνέδρια που εστιάζουν σε επίκαιρα θέματα και τά-
σεις, σε βάθος ανάλυση ειδήσεων και στήλες απόψεων από ειδικούς του κλάδου. Μέσα από 
τις σελίδες του περιοδικού αλλά και από το site, μπορούμε να επικοινωνήσουμε στους 
συνεργάτες μας όλα τα νέα μας και τις καινοτομίες που εφαρμόζουμε. Συνεχίστε με 
τον ίδιο επαγγελματικό τρόπο και θα έχετε ακόμα περισσότερες επιτυχίες!»

Γιώργος Στάικος
Γενικός Διευθυντής της Personal Security

«Μέσα σε όλα τα αυτά τα χρόνια στο κλάδο μας το πε-
ριοδικό Security Manager έχει αποδείξει την αξιοπιστία 
του, την εγκυρότητα του και τη αμεροληψία του βάζο-
ντας τη δική του σφραγίδα στον κλάδο της ασφά-
λειας. Tο περιοδικό αποτελεί μία σταθερή αξία και μία 
αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα νέα του χώρου. Η 
απόδειξη μια πετυχημένης πορείας έρχεται με το 100ο 
τεύχος του περιοδικού και ιδιαίτερα σε μία τέτοια δύ-
σκολη εποχή. Εύχομαι να συνεχίσετε το συγκεκριμένο 
έργο στο τομέα της ασφάλειας πά-
ντα με γνώμονα το καλό του κλά-
δου και με τις ίδιες αρχές και αξίες 
που είχατε μέχρι και σήμερα.
Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα 
του Security Manager».

Βασίλης Αρβανίτης 
Channel Sales Manager, Dahua 

Technology Greece

«Το SECURITY MANAGER υπη-
ρετεί εδώ και χρόνια την έγκυ-
ρη και έγκαιρη πληροφόρηση 
του επαγγελματικοί κοινού, 
περί της ασφάλειας. Έχει κα-
ταφέρει να προσελκύσει την 
προσοχή και το ενδιαφέρον 
στοχευμένου επαγγελματικού 

κοινού και για αυτό έχει εδραιωθεί ως από τα πιο αξι-
όπιστα έντυπα του κλάδου ασφαλείας. Οι σημαντικές 
πληροφορίες, η αρθρογραφία και οι νέες ιδέες του 
έχουν κερδίσει το αναγνωστικό κοινό, και παρόλο 
την διείσδυση του ίντερνετ, συνεχίζει να έχει σταθερούς 
αναγνώστες και να κερδίζει και άλλους νέους. Εύχομαι 
σε όλη την ομάδα του SECURITY MANAGER συγχαρητή-
ρια και ακόμη καλύτερη πορεία από εδώ και στο εξής».

Νικόλαος Αρβανιτίδης 
CEO – OLYMPIA ELECTRONICS 

 Αξιοποιώντας την πολύ μεγάλη άνοδο της απήχησης του www.securitymanager.gr που 
αποτελεί την βασική πηγή ενημέρωσης για όσους αναζητούν συστήματα, υπηρεσίες και 

ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας, το SECURITY MANAGER  δημιουργεί τον  πανελλαδικό 
ΟΝLINE ΟΔΗΓΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY και προσκαλεί όλες τις εταιρίες του κλάδου 

να αξιοποιήσουν την προσφορά ετήσιας προβολής με έκπτωση 50% !!!

✓  Να είναι Φιλικός στη Χρήση & Εύκολα 
      Προσβάσιμος για τους επισκέπτες ...δηλαδή 
      να είναι OnLine !

✓  Να είναι αποδοτικός, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
      δυνατή απήχηση για όσες εταιρίες συμμετέχουν! 

....δηλαδή να φιλοξενείται στο κορυφαίο site για την 
Ασφάλεια που αποτελεί το σημείο αναφοράς του χώ-
ρου του Security και το μέσο με την μεγαλύτερη επί-
δραση συνολικά στο συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς.  

ΕΝΑΣ ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΏΝ ΕΝΟΣ 
ΚΛΑΔΟΎ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

Ο νέος online οδηγός - κατάλογος εται-
ριών που δραστηριοποιούνται ευρύτερα 
στο τομέα της Ασφάλειας, θα προσφέρει 
στους χρήστες εύκολη αναζήτηση στα 
περιεχόμενα του, ανά κλάδο δραστηριο-
ποίησης και γεωγραφική περιοχή και σε 
όσες εταιρίες συμμετέχουν μια δυναμική 
ευκαιρία προβολής με σταθερή διάρκεια 
και μεγάλη απήχηση.

Προσφορά Ετήσιας Προβολής στον Online Οδηγό!
Αν είστε εταιρία που δραστηριοποιείται στο κλάδο της Φυσικής Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ - Προμήθεια, Εισαγωγή, Πώληση, Συστημάτων 
Ασφάλειας - Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφάλειας - Κεντρικοί Σταθμοί Λήψης και Εικόνας), αξιοποιήστε τώρα την ευκαιρία και εντα-

χθείτε στον νέο ψηφιακό οδηγό - κατάλογο εταιριών του SecurityManager.gr κερδίζοντας έκπτωση στην ετήσια συνδρομή 50%. 

Όσες εταιρίες καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο νέο κλαδικό οδηγό του Securitymanager.gr, μπορούν να εκμεταλλευτούν την 
προσφορά συμμετοχής με έκπτωση 50 % και τελικό κόστος 70 € ετησίως (έναντι της αρχικής τιμής των 140 € της ετήσιας συμμετο-

χής) και παράλληλα να λάβουν δώρο μια ετήσια συνδρομή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού του Security Manager.

Αυτά τα χαρακτηριστικά  έχει ο νέος Online Επαγγελματικός Οδηγός των Εταιριών Security
 που ενσωματώνεται στο www.securitymanager.gr  την ηλεκτρονική έκδοση 

του περιοδικού Security Manager

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Εγγραφής, επικοινωνήστε στο 210-5225479 - 6942294242 ή στο email: support@securitymanager.gr
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ντα των ελληνικών εταιρειών, παρουσιάζει τις νέες και-
νοτόμες ιδές / υπηρεσίες και προτείνει ιδανικές λύσεις 
στους τελικούς καταναλωτές. Αποτελεί ένα χρήσιμο 
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ασφάλειας. Εύχομαι από καρδιάς τα 100 τεύχη του πε-
ριοδικού να πολλαπλασιαστούν και 
οι άξιοι και ικανοί συνεργάτες του να 
συνεχίσουν να μας χαρίζουν σημα-
ντική και ωφέλιμη πληροφόρηση».

Δημήτριος Λακασάς 
CEO – OLYMPIA ELECTRONICS 

«Έχοντας πλέον 17 χρόνια στην 
ελληνική αγορά και 100 τεύχη 
στο ενεργητικό του, το περιοδικό 
Security Manager έχει καταστεί ση-
μείο αναφοράς για την πλήρη και 
έγκυρη ενημέρωση, σχετικά με τις 
εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας. 
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του σφραγίδα στον κλάδο μας. Εύχομαι να συνεχί-
σετε αυτή την επιτυχημένη πορεία, με τον ίδιο ζήλο και 
με την ίδια αφοσίωση, ώστε να εδραιώσετε περαιτέρω 
τη θέση σας στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού. 
Καλή δύναμη σε όλη την ομάδα του Security Manager!»

Αλέξανδρος Φείδας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Sigma Security
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ασφάλειας. Το αξιόλογο εκδοτικό του περιεχόμενο μας παρέχει όλες τις πληροφορίες, τόσο 
στο διαδίκτυο, στο έντυπο, όσο και στα συνέδρια που εστιάζουν σε επίκαιρα θέματα και τά-
σεις, σε βάθος ανάλυση ειδήσεων και στήλες απόψεων από ειδικούς του κλάδου. Μέσα από 
τις σελίδες του περιοδικού αλλά και από το site, μπορούμε να επικοινωνήσουμε στους 
συνεργάτες μας όλα τα νέα μας και τις καινοτομίες που εφαρμόζουμε. Συνεχίστε με 
τον ίδιο επαγγελματικό τρόπο και θα έχετε ακόμα περισσότερες επιτυχίες!»

Γιώργος Στάικος
Γενικός Διευθυντής της Personal Security

«Μέσα σε όλα τα αυτά τα χρόνια στο κλάδο μας το πε-
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τεύχος του περιοδικού και ιδιαίτερα σε μία τέτοια δύ-
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ντα με γνώμονα το καλό του κλά-
δου και με τις ίδιες αρχές και αξίες 
που είχατε μέχρι και σήμερα.
Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα 
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Βασίλης Αρβανίτης 
Channel Sales Manager, Dahua 
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κοινού και για αυτό έχει εδραιωθεί ως από τα πιο αξι-
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πληροφορίες, η αρθρογραφία και οι νέες ιδέες του 
έχουν κερδίσει το αναγνωστικό κοινό, και παρόλο 
την διείσδυση του ίντερνετ, συνεχίζει να έχει σταθερούς 
αναγνώστες και να κερδίζει και άλλους νέους. Εύχομαι 
σε όλη την ομάδα του SECURITY MANAGER συγχαρητή-
ρια και ακόμη καλύτερη πορεία από εδώ και στο εξής».

Νικόλαος Αρβανιτίδης 
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προσφορά συμμετοχής με έκπτωση 50 % και τελικό κόστος 70 € ετησίως (έναντι της αρχικής τιμής των 140 € της ετήσιας συμμετο-

χής) και παράλληλα να λάβουν δώρο μια ετήσια συνδρομή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού του Security Manager.

Αυτά τα χαρακτηριστικά  έχει ο νέος Online Επαγγελματικός Οδηγός των Εταιριών Security
 που ενσωματώνεται στο www.securitymanager.gr  την ηλεκτρονική έκδοση 

του περιοδικού Security Manager

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Εγγραφής, επικοινωνήστε στο 210-5225479 - 6942294242 ή στο email: support@securitymanager.gr
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«Αγαπητοί συνεργάτες, η ομάδα της Hellas DMS στέλνει τις θερμότερες ευχές της στο πε-
ριοδικό σας που εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια και 100 τεύχη μας ενημερώνει πρώτο για 
όλα τα νέα στο χώρο της ασφάλειας. Κάθε τεύχος σας το διαβάζουμε από την πρώ-
τη μέχρι την τελευταία σελίδα αφού πάντα έχουμε να ενημερωθούμε για κάτι και-
νούργιο! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ SECURITY MANAGER, ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙΣ! Ευχόμαστε να είστε 
πάντα τόσο δημιουργικοί, ορεξάτοι, με το ίδιο πάντα κέφι για ενημέρωση και να «κλεί-
σετε» όσα περισσότερα τεύχη επιθυμείτε! Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη συνεργασία!»

Για την Hellas DMS, Λίνα Κορατζάνη Senior Account Executive

«Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινω-
νική περίοδο όπου όλα αλλάζουν καθημερινά, είναι ση-
μαντικό κάποια πράγματα να συνεχίζουν με την δυνα-
μική και τη σταθερά που έχουν αποκτήσει τα τελευταία 
χρόνια. Το Security Manager και η ομάδα του, έχει δεί-
ξει ότι μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες εκείνες που 
είναι πολύτιμες για την αγορά των συστημάτων ασφα-
λείας με την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα που χρει-
άζεται ο κλάδος, κρατώντας ψηλά το αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι το κοινό και τους συνεργάτες του.
Εμείς η ομάδα της Atlas Security και εγώ προσωπι-
κά, ευχόμαστε στο Security Manager χρόνια πολλά και 
τα 100 τεύχη να είναι μόνο η 
αρχή! Είμαστε σίγουροι ότι 
θα συνεχίσουν την πολύ καλή 
δουλειά που κάνουν δίνοντας 
την αίγλη στον κλάδο των συ-
στημάτων ασφαλείας που τον 
έχει ανάγκη».

Δήμητρα Απόδιακου
Atlas Security

«Η Grande Security, αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά και τη συμβολή 
του περιοδικού, Security Manager, 
διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια κυκλο-
φορίας του μια αμφίδρομη σχέση με 
ισχυρούς δεσμούς και με κύριο πα-
ρανομαστή την έγκυρη ενημέρωση 
του αναγνώστη. Σε μια εποχή όπου 

τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και οι προ-
κλήσεις είναι μεγαλύτερες όσο ποτέ, τα 100 τεύχη του 
περιοδικού, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της εγκυ-
ρότητάς του. Εύχoμαι ολόψυχα στο Security Manager και 
στην ομάδα του, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας με 
την ίδια συνέπεια και το ίδιο πάντοτε πάθος, για να μας 
ενημερώνετε για όλα τα νέα και τις εξελίξεις που αφορούν 
κάθε κλάδο στον τομέα της ασφάλειας».  

Μαίρη Ζουμπούλογλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Grande Security

«Αν και η KEEPER Group 
δραστηριοποιείται στο 
χονδρικό εμπόριο συ-
στημάτων ασφαλείας 
από το 2009, εν τούτοις 
οι ρίζες της εταιρίας 
πάνε πίσω στο μακρινό 
1978. Έχοντας μια ολο-
κληρωμένη ματιά για 
το πως έχει εξελιχθεί το 

Security και τα Συστήματα ασφαλείας, είναι ξεκάθαρο 
πως τα τελευταία 20 χρόνια οι εξελίξεις ήταν και είναι 
ραγδαίες και καταιγιστικές. Αρωγός στις Εθνικές εξε-
λίξεις αποτέλεσε και το κλαδικό/εξειδικευμένο πε-
ριοδικό Security Manager. Όλοι όσοι απασχολούνται 
σοβαρά με τον κλάδο, εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν 
και εξελίχθηκαν μέσα και μαζί με το περιοδικό. Τα εξειδι-
κευμένα άρθρα και οι τεχνικές παρουσιάσεις, βοήθησαν 
όλους μας και να ενημερωθούμε αλλά και να ενημερώ-
σουμε το τεχνικό κοινό. Μέσα από τις marketing δραστη-
ριότητες του περιοδικού, που ξεφεύγουν από το έντυπο, 
και η KEEPER Group μπόρεσε να έρθει σε επικοινωνία με 
χιλιάδες επαγγελματίες και ταυτόχρονα να μοιράσει τη 
γνώση της για τις εξελίξεις του κλάδου. Χαρακτηριστικά 
θυμόμαστε το Security Project του 2013, όπου για 
πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα από 
την KEEPER η τεχνολογία HDCVI (HD over Coax) σε 
μια κατάμεστη αίθουσα, με περισσότερους από 300 
επαγγελματίες να παρακολουθούν έκπληκτοι το τεχνο-
λογικό επίτευγμα της Dahua που έμελλε να καθορίσει τις 
εξελίξεις του CCTV για τα επόμενα 10 και πλέον χρόνια! 
Ευχόμαστε πολλές τέτοιες επιτυχίες που προάγουν το 
Security στην Ελλάδα και την Κύπρο! Μαζί πάμε Μπρο-
στά ! Χρόνια Πολλά! Χρόνια Καλά!»

Αλέξανδρος και Αντώνης Βουκάλης 
Keeper Group

«Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθ-
μός Α.Ε – ΕΡΜΗΣ και εγώ προ-
σωπικά, εκφράζουμε τις ειλι-
κρινείς ευχαριστίες μας, για τον 
υψηλό επαγγελματισμό και την 
παραδειγματική συμβολή σας, 
ως πολύτιμος αρωγός ποιο-
τικής ενημέρωσης και ειδη-

σεογραφικών αναλύσεων στον κλάδο της Ασφάλειας. 
Το Security Manager πιστό στο καθήκον του, με συνεχή 
παρουσία 17 ετών, είναι σημαντική πηγή ενημέρωσης 
και πληροφόρησης στις εξελίξεις του κλάδου της Ασφά-
λειας, αλλά και άλλων επαγγελματιών και επιστημόνων 
του χώρου, δίνοντας βήμα σε εκπροσώπους όλων των 
ειδικοτήτων και παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλα-
γής ιδεών. Στα επετειακά γενέθλια 100 τευχών του πε-
ριοδικού, ευχόμαστε θερμά ανεξάντλητη δημιουργική 
ενέργεια, πολλές επιτυχίες, υγεία και ευημερία».

Γιώργος Θεοφίλης
Γενικός Διευθυντής, Ελληνικός Κεντρικός 

Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

«Στο “δύσκολο” χώρο της έντυπης επικοινωνίας και μάλιστα σε τομέα ιδιαίτερης σημασίας και 
βαρύτητας όπως το security, η επέτειος 17 χρόνων σταθερά ανοδικής αναγνωσιμότητας, από 
απαιτητικό κοινό που αποτελεί στην πλειονότητά του τους ειδικούς του χώρου, με συνεργάτες 
και συνοδοιπόρους στη διαδρομή αυτή, εταιρείες, επαγγελματίες , κατασκευαστές που έχουν 
δώσει διαπιστευτήρια στον τομέα τους και με περιεχόμενο που αφουγκράζεται επιτυχημένα και 
διεξοδικά τους παλμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, λέει πολλά.  Το security manager 
γιορτάζει το 100ό τεύχος του, παραμένοντας κορυφαίο και αξιόπιστο ενημερωτικό έντυ-
πο στο είδος του, προλαβαίνοντας πάντα τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τα δρώμενα στο 

ελληνικό και παγκόσμιο σκηνικό, με σεβασμό στους αναγνώστες του και τους συνεργάτες του και με δυνατή ομάδα 
που «μιλά» μέσα από τις σελίδες του και τα χρόνια. Εύχομαι από καρδιάς και στη χρυσή του επέτειο, με ανεξάντλητα τη 
δυναμική, το όραμα, τη γνώση , την άποψη, την προοπτική και τη σοβαρότητα που το χαρακτηρίζουν».

Φωτεινή Ζαριφοπούλου
Corporate Relations ZARIFOPOULOS SA 

«Με όλες αυτές τις επετείους συνειδητοποιώ πόσο άλλαξε η τεχνολογία από τις ασπρόμαυρες 
αναλογικές κάμερες και τα καταγραφικά με κασέτα στα σημερινά ψηφιακά συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και από τα συστήματα συναγερμού ιδιοκατασκευής στα σημερινά πλήρως ολοκληρωμένα 
συστήματα διαχείρισης πρόσβασης και παραβιάσεων. Κλείσατε, λοιπόν, τα 100, ήσασταν σε όλη την 
πορεία κοντά στις εξελίξεις και τώρα πρέπει να βρω τι θα σας ευχόμαστε... Να τα χιλιάσετε, λοιπόν, 
συνεχίζοντας την ενημέρωση και την συνεχή συμβολή σας στη βελτίωση του κλάδου».

Κυριάκος Ψωμαδέλης 
Διευθυντής Business Solutions Dept, INTERTECH

«Με την ευκαιρία του επετειακού 
100ου τεύχους του περιοδικού 
Security Manager, η Vector Security 
χαιρετίζει την αδιάκοπη και στα-
θερή συνεισφορά του ως απαραί-
τητου επαγγελματικού εργαλείου 
σε όλους όσους ασχολούνται με τον 
κλάδο της ασφάλειας. H κυκλοφορία 
του περιοδικού συνέβαλε σημαντικά στην ενημέρωση 
και επιμόρφωση των επαγγελματιών στον τομέα της 
ασφάλειας, αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα 
ευρύτερα θέματα ασφάλειας. Συγχαίρουμε τους εκδότες 
και τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και τους ευχό-
μαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους».

Nίκος Καραγιάννης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Vector Security
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«Αγαπητοί συνεργάτες, η ομάδα της Hellas DMS στέλνει τις θερμότερες ευχές της στο πε-
ριοδικό σας που εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια και 100 τεύχη μας ενημερώνει πρώτο για 
όλα τα νέα στο χώρο της ασφάλειας. Κάθε τεύχος σας το διαβάζουμε από την πρώ-
τη μέχρι την τελευταία σελίδα αφού πάντα έχουμε να ενημερωθούμε για κάτι και-
νούργιο! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ SECURITY MANAGER, ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙΣ! Ευχόμαστε να είστε 
πάντα τόσο δημιουργικοί, ορεξάτοι, με το ίδιο πάντα κέφι για ενημέρωση και να «κλεί-
σετε» όσα περισσότερα τεύχη επιθυμείτε! Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη συνεργασία!»

Για την Hellas DMS, Λίνα Κορατζάνη Senior Account Executive

«Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινω-
νική περίοδο όπου όλα αλλάζουν καθημερινά, είναι ση-
μαντικό κάποια πράγματα να συνεχίζουν με την δυνα-
μική και τη σταθερά που έχουν αποκτήσει τα τελευταία 
χρόνια. Το Security Manager και η ομάδα του, έχει δεί-
ξει ότι μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες εκείνες που 
είναι πολύτιμες για την αγορά των συστημάτων ασφα-
λείας με την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα που χρει-
άζεται ο κλάδος, κρατώντας ψηλά το αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι το κοινό και τους συνεργάτες του.
Εμείς η ομάδα της Atlas Security και εγώ προσωπι-
κά, ευχόμαστε στο Security Manager χρόνια πολλά και 
τα 100 τεύχη να είναι μόνο η 
αρχή! Είμαστε σίγουροι ότι 
θα συνεχίσουν την πολύ καλή 
δουλειά που κάνουν δίνοντας 
την αίγλη στον κλάδο των συ-
στημάτων ασφαλείας που τον 
έχει ανάγκη».

Δήμητρα Απόδιακου
Atlas Security

«Η Grande Security, αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά και τη συμβολή 
του περιοδικού, Security Manager, 
διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια κυκλο-
φορίας του μια αμφίδρομη σχέση με 
ισχυρούς δεσμούς και με κύριο πα-
ρανομαστή την έγκυρη ενημέρωση 
του αναγνώστη. Σε μια εποχή όπου 

τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και οι προ-
κλήσεις είναι μεγαλύτερες όσο ποτέ, τα 100 τεύχη του 
περιοδικού, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της εγκυ-
ρότητάς του. Εύχoμαι ολόψυχα στο Security Manager και 
στην ομάδα του, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας με 
την ίδια συνέπεια και το ίδιο πάντοτε πάθος, για να μας 
ενημερώνετε για όλα τα νέα και τις εξελίξεις που αφορούν 
κάθε κλάδο στον τομέα της ασφάλειας».  

Μαίρη Ζουμπούλογλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Grande Security

«Αν και η KEEPER Group 
δραστηριοποιείται στο 
χονδρικό εμπόριο συ-
στημάτων ασφαλείας 
από το 2009, εν τούτοις 
οι ρίζες της εταιρίας 
πάνε πίσω στο μακρινό 
1978. Έχοντας μια ολο-
κληρωμένη ματιά για 
το πως έχει εξελιχθεί το 

Security και τα Συστήματα ασφαλείας, είναι ξεκάθαρο 
πως τα τελευταία 20 χρόνια οι εξελίξεις ήταν και είναι 
ραγδαίες και καταιγιστικές. Αρωγός στις Εθνικές εξε-
λίξεις αποτέλεσε και το κλαδικό/εξειδικευμένο πε-
ριοδικό Security Manager. Όλοι όσοι απασχολούνται 
σοβαρά με τον κλάδο, εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν 
και εξελίχθηκαν μέσα και μαζί με το περιοδικό. Τα εξειδι-
κευμένα άρθρα και οι τεχνικές παρουσιάσεις, βοήθησαν 
όλους μας και να ενημερωθούμε αλλά και να ενημερώ-
σουμε το τεχνικό κοινό. Μέσα από τις marketing δραστη-
ριότητες του περιοδικού, που ξεφεύγουν από το έντυπο, 
και η KEEPER Group μπόρεσε να έρθει σε επικοινωνία με 
χιλιάδες επαγγελματίες και ταυτόχρονα να μοιράσει τη 
γνώση της για τις εξελίξεις του κλάδου. Χαρακτηριστικά 
θυμόμαστε το Security Project του 2013, όπου για 
πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα από 
την KEEPER η τεχνολογία HDCVI (HD over Coax) σε 
μια κατάμεστη αίθουσα, με περισσότερους από 300 
επαγγελματίες να παρακολουθούν έκπληκτοι το τεχνο-
λογικό επίτευγμα της Dahua που έμελλε να καθορίσει τις 
εξελίξεις του CCTV για τα επόμενα 10 και πλέον χρόνια! 
Ευχόμαστε πολλές τέτοιες επιτυχίες που προάγουν το 
Security στην Ελλάδα και την Κύπρο! Μαζί πάμε Μπρο-
στά ! Χρόνια Πολλά! Χρόνια Καλά!»

Αλέξανδρος και Αντώνης Βουκάλης 
Keeper Group

«Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθ-
μός Α.Ε – ΕΡΜΗΣ και εγώ προ-
σωπικά, εκφράζουμε τις ειλι-
κρινείς ευχαριστίες μας, για τον 
υψηλό επαγγελματισμό και την 
παραδειγματική συμβολή σας, 
ως πολύτιμος αρωγός ποιο-
τικής ενημέρωσης και ειδη-

σεογραφικών αναλύσεων στον κλάδο της Ασφάλειας. 
Το Security Manager πιστό στο καθήκον του, με συνεχή 
παρουσία 17 ετών, είναι σημαντική πηγή ενημέρωσης 
και πληροφόρησης στις εξελίξεις του κλάδου της Ασφά-
λειας, αλλά και άλλων επαγγελματιών και επιστημόνων 
του χώρου, δίνοντας βήμα σε εκπροσώπους όλων των 
ειδικοτήτων και παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλα-
γής ιδεών. Στα επετειακά γενέθλια 100 τευχών του πε-
ριοδικού, ευχόμαστε θερμά ανεξάντλητη δημιουργική 
ενέργεια, πολλές επιτυχίες, υγεία και ευημερία».

Γιώργος Θεοφίλης
Γενικός Διευθυντής, Ελληνικός Κεντρικός 

Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

«Στο “δύσκολο” χώρο της έντυπης επικοινωνίας και μάλιστα σε τομέα ιδιαίτερης σημασίας και 
βαρύτητας όπως το security, η επέτειος 17 χρόνων σταθερά ανοδικής αναγνωσιμότητας, από 
απαιτητικό κοινό που αποτελεί στην πλειονότητά του τους ειδικούς του χώρου, με συνεργάτες 
και συνοδοιπόρους στη διαδρομή αυτή, εταιρείες, επαγγελματίες , κατασκευαστές που έχουν 
δώσει διαπιστευτήρια στον τομέα τους και με περιεχόμενο που αφουγκράζεται επιτυχημένα και 
διεξοδικά τους παλμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, λέει πολλά.  Το security manager 
γιορτάζει το 100ό τεύχος του, παραμένοντας κορυφαίο και αξιόπιστο ενημερωτικό έντυ-
πο στο είδος του, προλαβαίνοντας πάντα τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τα δρώμενα στο 

ελληνικό και παγκόσμιο σκηνικό, με σεβασμό στους αναγνώστες του και τους συνεργάτες του και με δυνατή ομάδα 
που «μιλά» μέσα από τις σελίδες του και τα χρόνια. Εύχομαι από καρδιάς και στη χρυσή του επέτειο, με ανεξάντλητα τη 
δυναμική, το όραμα, τη γνώση , την άποψη, την προοπτική και τη σοβαρότητα που το χαρακτηρίζουν».

Φωτεινή Ζαριφοπούλου
Corporate Relations ZARIFOPOULOS SA 

«Με όλες αυτές τις επετείους συνειδητοποιώ πόσο άλλαξε η τεχνολογία από τις ασπρόμαυρες 
αναλογικές κάμερες και τα καταγραφικά με κασέτα στα σημερινά ψηφιακά συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και από τα συστήματα συναγερμού ιδιοκατασκευής στα σημερινά πλήρως ολοκληρωμένα 
συστήματα διαχείρισης πρόσβασης και παραβιάσεων. Κλείσατε, λοιπόν, τα 100, ήσασταν σε όλη την 
πορεία κοντά στις εξελίξεις και τώρα πρέπει να βρω τι θα σας ευχόμαστε... Να τα χιλιάσετε, λοιπόν, 
συνεχίζοντας την ενημέρωση και την συνεχή συμβολή σας στη βελτίωση του κλάδου».

Κυριάκος Ψωμαδέλης 
Διευθυντής Business Solutions Dept, INTERTECH

«Με την ευκαιρία του επετειακού 
100ου τεύχους του περιοδικού 
Security Manager, η Vector Security 
χαιρετίζει την αδιάκοπη και στα-
θερή συνεισφορά του ως απαραί-
τητου επαγγελματικού εργαλείου 
σε όλους όσους ασχολούνται με τον 
κλάδο της ασφάλειας. H κυκλοφορία 
του περιοδικού συνέβαλε σημαντικά στην ενημέρωση 
και επιμόρφωση των επαγγελματιών στον τομέα της 
ασφάλειας, αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα 
ευρύτερα θέματα ασφάλειας. Συγχαίρουμε τους εκδότες 
και τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και τους ευχό-
μαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους».

Nίκος Καραγιάννης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Vector Security
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To περιοδικό Security Manager 
εδώ και 17 χρόνια και 100 τεύ-
χη, επιτελεί ένα σημαντικότατο 
έργο στην ενημέρωση του το-
μέα της ασφάλειας. Ανταποκρι-
νόμενο στις σύγχρονες απαιτή-
σεις και λαμβάνοντας υπόψη 

τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, παρέχει όλα αυτά τα 
χρόνια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αναλυτικές 
παρουσιάσεις όλων των νέων προϊόντων που έχουν 
σχέση με την ασφάλεια και κυκλοφορούν στην ελληνι-
κή αγορά, τεκμηριωμένες επιστημονικές αναλύσεις για 
ενδιαφέροντα θέματα του κλάδου καθώς και σημαντι-
κές προτάσεις για λύσεις ή βελτιώσεις σημαντικών προ-
βλημάτων, που απασχολούν τον κλάδο. Αποτελεί δε τον 
συνδετικό κρίκο ενημέρωσης ανάμεσα στις εταιρίες που 
εισάγουν προϊόντα και λύσεις ασφαλείας στην Ελλάδα, 
με τους επαγγελματίες εγκαταστάτες και τον τελικό κα-
ταναλωτή. Σε έναν απαιτητικό κλάδο σαν το δικό μας, 
που συνεχώς οι τεχνολογίες αλλάζουν, το περιοδικό 
σας αποτελεί έναν «φάρο» ενημέρωσης, συμβάλλοντας 
ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου. Ευχόμαστε στο πε-
ριοδικό και στους ανθρώπους του να συνεχίσουν με τον 
ίδιο ζήλο και την ίδια ζέση, την επιτυχημένη έκδοση του 
περιοδικού για πολλά χρόνια ακόμα.

Θέμης Γάλλος
Τμήμα Χονδρικής Πώλησης ΗΛΚΑ Α.Ε.

«Η συνεισφορά του περιοδικού, 
τόσο από την ψηφιακή όσο και 
από την έντυπη εκδοχή του, είναι 
πολλή σημαντική για τον χώρο 
μας. Το Security Manager απο-
τελεί για τους επαγγελματίες του 
χώρου ένα κοινό σημείο αναφο-
ράς, επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών. Από το 2006 και για 100 τεύχη αναδει-
κνύει μέσα από τις σελίδες του όλα τα θέματα που αφο-
ρούν τη διαχείριση των υπηρεσιών και των τεχνολογιών 
στον τομέα της φύλαξης και της ασφάλειας. H Divico 
Security εύχεται σε όλη την ομάδα του Security 
Manager πολλά ακόμα επιτυχημένα τεύχη με εν-
διαφέροντα θέματα και νέες συνεργασίες!»

Χρήστος Βυργιώτης 
Managing Director, Divico Security

«Το Security Manager αποτελεί ένα από τα πιο αμερόληπτα και επαγγελματικά περιοδικά 
στον χώρο της ασφάλειας. Με εφαλτήριο την επέτειο των 100 τευχών και 17 χρόνων έκ-
δοσης του περιοδικού, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημαντική συμβολή του στη διάχυση 
έγκυρων πληροφοριών που αφορούν το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογί-

ες στον τομέα του security. Αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης, επιμόρφωσης, υποστήριξης δράσεων και προώθη-
σης καινοτομιών που προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό, προσφέροντας έναν χώρο που υποστηρίζει την εποικοδομη-
τική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου. Η GQ TECH εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη 
στην έμπειρη και καταρτισμένη εκδοτική ομάδα του Security Manager για την υψηλής ποιότητας συνεργασία. Εκδηλώ-
νουμε την εμπιστοσύνη μας στη διατήρηση των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων, προσβλέποντας σε περαιτέρω αμοιβαία 
και επωφελή σύμπραξη με κοινό σκοπό τη διατήρηση της ευγενούς άμιλλας στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας. Σας 
ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε το άοκνο δημιουργικό σας έργο και να γιορτάσουμε μαζί σας τα 1000 τέυχη!»

GQ Tech

«Ο κλάδος της ηλεκτρονικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια πα-
ρουσίασε μια ραγδαία ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο προϊόντων 
όσο και σε καινούργιες τεχνολογίες. Φυσικό ήταν να δημιουργη-
θεί μια υπερπληροφόρηση από διάφορες πηγές και με διαφο-
ρετικά στοιχεία. Σε αυτόν τον ωκεανό πληροφοριών, το Security 
Manager με τους έγκριτους συνεργάτες του φροντίζει όλα αυτά 
τα χρόνια για την ορθή, συγκροτημένη και επικαιροποιημέ-
νη ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και του αναγνω-
στικού κοινού. Όλη η ομάδα της SIGNAL ELECTRONICS SECURITY 
ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά για τα 100 τεύχη, συγχαρητή-

ρια στη συντακτική ομάδα και να είμαστε όλοι καλά να ξαναγιορτάσουμε και στο 200Ο τεύχος».
Βασίλης Χαρμπίλας – Νίκη Ευγενίδου 

Signal Electronics Security

«Τα τελευταία 20 χρόνια ο χώρος της φυσικής ασφά-
λειας στην Ελλάδα έχει προοδεύσει, κάνοντας άλματα 
τόσο στο κομμάτι της τεχνολογίας, όσο και στο κομμάτι 
της εξειδίκευσης των επαγγελματιών που εργάζονται 
και επιχειρούν σε αυτόν. Σε όλα αυτά τα χρόνια της 
ανάπτυξης του κλάδου, το περιοδικό Security Manager 
αποτελεί μία σταθερή αξία, μία αξιόπιστη πηγή ενημέ-
ρωσης για τα νέα του χώρου και ένα φορέα καινοτομίας 
και φρέσκων ιδεών. Η PartnerNET ήταν εκεί στηρί-
ζοντας έμπρακτα την προσπάθεια αυτή από την 
αρχή. Αυτό το τεύχος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, 
καθώς είναι το 100ο τεύχος, γεγονός που καταδεικνύει 
τη σημασία του περιοδικού για τον κλάδο, μέσω της 
μακροβιότητάς του, ενώ πα-
ράλληλα μας δικαιώνει για 
την αδιάλειπτη συμμετοχή 
μας σε κάθε κυκλοφορία 
του. Από όλους εμάς στην 
PartnerNET, ευχές για πολ-
λά ακόμη χρόνια ποιοτικής 
δουλειάς!»

Angelo Gentili 
CEO, PartnerNET ICT

«Σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία 
και η πληροφόρηση κινείται με 
ταχύτατους ρυθμούς, η ύπαρξη 
του έγκυρου περιοδικού Security 
Manager ήταν και εξακολουθεί να 
είναι καθοριστική, διαδραματί-
ζοντας καταλυτικό ρόλο στην 
πληροφόρηση όλων μας. Ευ-

ελπιστούμε να διαδραματίσει μελλοντικά ακόμα σπου-
δαιότερο με νέα επίκαιρα άρθρα και δημοσιεύματα σχε-
τικά με τον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας.  Άλλω-
στε αυτό αποδεικνύεται από την αδιάληπτη παρουσία 
του, τόσα χρόνια στο χώρο. Ως Force Security Systems 
Company θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για την πο-
λυετή συνεργασία και ευχόμαστε τη συνέχεια της αξιέ-
παινης προσπάθειας σας».

Κωνσταντίνος Π. Βερανούδης
Force Security

«100 τεύχη είναι λίγα για να 
εσωκλείσουν τη συμβολή 
του Security Manager στον 
κλάδο των συστημάτων 
ασφαλείας. Είναι όμως πολ-
λά για να αναδείξουν τη σο-
βαρότητα, την εγγύτητα, 

τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία με την 
οποία η ομάδα του Security Manager προσεγγίζει και 
αναδεικνύει τα θέματα ασφαλείας επί 17 έτη.  Ευχόμα-
στε στο περιοδικό και τα στελέχη του να τα 1000άσει, 
να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, να παραμείνει 
σταθερό στις αξίες του και να συνεχίσει τη λαμπρή του 
πορεία στο δημοσιογραφικό χώρο του κλάδου. Η Διοί-
κηση και το Προσωπικό της LEXIS συνεχίζουν την κοινή 
τους πορεία και εύχονται Χρόνια Πολλά!»

Λίλλυ Φιλοπούλου -  Παύλος Φιλόπουλος
Lexis Πληροφορική  

«Το Security Manager αποτελεί πηγή ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες στο τομέα της 
ασφάλειας. Διανύουμε μία περίοδο που η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας είναι ραγδαία και ακόμα πιο επιτακτι-
κή λόγω των υγειονομικών , οικονομικών και κοινωνι-
κών κρίσεων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως . 
Ο τομέας της ασφάλειας επιβάλλεται να αναδειχθεί και 
να διεκδικήσει την πρώτη γραμμή συγχρόνως. Ειδικά, 
ωφείλουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες και σύγχρο-
νες λύσεις με την προϊοντική ενδυνάμωση λαμβάνο-
ντας σοβαρά υπόψιν τις εξατομικευμένες ανάγκες. Η 

ομάδα της ELS σας εύχε-
ται εγκαρδίως να συνε-
χίσετε δυναμικά το έργο 
σας , αναδεικνύοντας όλα τα 
επίκαιρα και σύγχρονα μέσα 
για την επιμόρφωση στον 
τομέα της ασφάλειας!»

Στέλιος Κολολός 
Διευθυντής Πωλήσεων, ELS 
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To περιοδικό Security Manager 
εδώ και 17 χρόνια και 100 τεύ-
χη, επιτελεί ένα σημαντικότατο 
έργο στην ενημέρωση του το-
μέα της ασφάλειας. Ανταποκρι-
νόμενο στις σύγχρονες απαιτή-
σεις και λαμβάνοντας υπόψη 

τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, παρέχει όλα αυτά τα 
χρόνια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αναλυτικές 
παρουσιάσεις όλων των νέων προϊόντων που έχουν 
σχέση με την ασφάλεια και κυκλοφορούν στην ελληνι-
κή αγορά, τεκμηριωμένες επιστημονικές αναλύσεις για 
ενδιαφέροντα θέματα του κλάδου καθώς και σημαντι-
κές προτάσεις για λύσεις ή βελτιώσεις σημαντικών προ-
βλημάτων, που απασχολούν τον κλάδο. Αποτελεί δε τον 
συνδετικό κρίκο ενημέρωσης ανάμεσα στις εταιρίες που 
εισάγουν προϊόντα και λύσεις ασφαλείας στην Ελλάδα, 
με τους επαγγελματίες εγκαταστάτες και τον τελικό κα-
ταναλωτή. Σε έναν απαιτητικό κλάδο σαν το δικό μας, 
που συνεχώς οι τεχνολογίες αλλάζουν, το περιοδικό 
σας αποτελεί έναν «φάρο» ενημέρωσης, συμβάλλοντας 
ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου. Ευχόμαστε στο πε-
ριοδικό και στους ανθρώπους του να συνεχίσουν με τον 
ίδιο ζήλο και την ίδια ζέση, την επιτυχημένη έκδοση του 
περιοδικού για πολλά χρόνια ακόμα.

Θέμης Γάλλος
Τμήμα Χονδρικής Πώλησης ΗΛΚΑ Α.Ε.

«Η συνεισφορά του περιοδικού, 
τόσο από την ψηφιακή όσο και 
από την έντυπη εκδοχή του, είναι 
πολλή σημαντική για τον χώρο 
μας. Το Security Manager απο-
τελεί για τους επαγγελματίες του 
χώρου ένα κοινό σημείο αναφο-
ράς, επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών. Από το 2006 και για 100 τεύχη αναδει-
κνύει μέσα από τις σελίδες του όλα τα θέματα που αφο-
ρούν τη διαχείριση των υπηρεσιών και των τεχνολογιών 
στον τομέα της φύλαξης και της ασφάλειας. H Divico 
Security εύχεται σε όλη την ομάδα του Security 
Manager πολλά ακόμα επιτυχημένα τεύχη με εν-
διαφέροντα θέματα και νέες συνεργασίες!»

Χρήστος Βυργιώτης 
Managing Director, Divico Security

«Το Security Manager αποτελεί ένα από τα πιο αμερόληπτα και επαγγελματικά περιοδικά 
στον χώρο της ασφάλειας. Με εφαλτήριο την επέτειο των 100 τευχών και 17 χρόνων έκ-
δοσης του περιοδικού, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημαντική συμβολή του στη διάχυση 
έγκυρων πληροφοριών που αφορούν το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογί-

ες στον τομέα του security. Αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης, επιμόρφωσης, υποστήριξης δράσεων και προώθη-
σης καινοτομιών που προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό, προσφέροντας έναν χώρο που υποστηρίζει την εποικοδομη-
τική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου. Η GQ TECH εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη 
στην έμπειρη και καταρτισμένη εκδοτική ομάδα του Security Manager για την υψηλής ποιότητας συνεργασία. Εκδηλώ-
νουμε την εμπιστοσύνη μας στη διατήρηση των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων, προσβλέποντας σε περαιτέρω αμοιβαία 
και επωφελή σύμπραξη με κοινό σκοπό τη διατήρηση της ευγενούς άμιλλας στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας. Σας 
ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε το άοκνο δημιουργικό σας έργο και να γιορτάσουμε μαζί σας τα 1000 τέυχη!»

GQ Tech

«Ο κλάδος της ηλεκτρονικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια πα-
ρουσίασε μια ραγδαία ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο προϊόντων 
όσο και σε καινούργιες τεχνολογίες. Φυσικό ήταν να δημιουργη-
θεί μια υπερπληροφόρηση από διάφορες πηγές και με διαφο-
ρετικά στοιχεία. Σε αυτόν τον ωκεανό πληροφοριών, το Security 
Manager με τους έγκριτους συνεργάτες του φροντίζει όλα αυτά 
τα χρόνια για την ορθή, συγκροτημένη και επικαιροποιημέ-
νη ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και του αναγνω-
στικού κοινού. Όλη η ομάδα της SIGNAL ELECTRONICS SECURITY 
ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά για τα 100 τεύχη, συγχαρητή-

ρια στη συντακτική ομάδα και να είμαστε όλοι καλά να ξαναγιορτάσουμε και στο 200Ο τεύχος».
Βασίλης Χαρμπίλας – Νίκη Ευγενίδου 

Signal Electronics Security

«Τα τελευταία 20 χρόνια ο χώρος της φυσικής ασφά-
λειας στην Ελλάδα έχει προοδεύσει, κάνοντας άλματα 
τόσο στο κομμάτι της τεχνολογίας, όσο και στο κομμάτι 
της εξειδίκευσης των επαγγελματιών που εργάζονται 
και επιχειρούν σε αυτόν. Σε όλα αυτά τα χρόνια της 
ανάπτυξης του κλάδου, το περιοδικό Security Manager 
αποτελεί μία σταθερή αξία, μία αξιόπιστη πηγή ενημέ-
ρωσης για τα νέα του χώρου και ένα φορέα καινοτομίας 
και φρέσκων ιδεών. Η PartnerNET ήταν εκεί στηρί-
ζοντας έμπρακτα την προσπάθεια αυτή από την 
αρχή. Αυτό το τεύχος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, 
καθώς είναι το 100ο τεύχος, γεγονός που καταδεικνύει 
τη σημασία του περιοδικού για τον κλάδο, μέσω της 
μακροβιότητάς του, ενώ πα-
ράλληλα μας δικαιώνει για 
την αδιάλειπτη συμμετοχή 
μας σε κάθε κυκλοφορία 
του. Από όλους εμάς στην 
PartnerNET, ευχές για πολ-
λά ακόμη χρόνια ποιοτικής 
δουλειάς!»

Angelo Gentili 
CEO, PartnerNET ICT

«Σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία 
και η πληροφόρηση κινείται με 
ταχύτατους ρυθμούς, η ύπαρξη 
του έγκυρου περιοδικού Security 
Manager ήταν και εξακολουθεί να 
είναι καθοριστική, διαδραματί-
ζοντας καταλυτικό ρόλο στην 
πληροφόρηση όλων μας. Ευ-

ελπιστούμε να διαδραματίσει μελλοντικά ακόμα σπου-
δαιότερο με νέα επίκαιρα άρθρα και δημοσιεύματα σχε-
τικά με τον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας.  Άλλω-
στε αυτό αποδεικνύεται από την αδιάληπτη παρουσία 
του, τόσα χρόνια στο χώρο. Ως Force Security Systems 
Company θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για την πο-
λυετή συνεργασία και ευχόμαστε τη συνέχεια της αξιέ-
παινης προσπάθειας σας».

Κωνσταντίνος Π. Βερανούδης
Force Security

«100 τεύχη είναι λίγα για να 
εσωκλείσουν τη συμβολή 
του Security Manager στον 
κλάδο των συστημάτων 
ασφαλείας. Είναι όμως πολ-
λά για να αναδείξουν τη σο-
βαρότητα, την εγγύτητα, 

τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία με την 
οποία η ομάδα του Security Manager προσεγγίζει και 
αναδεικνύει τα θέματα ασφαλείας επί 17 έτη.  Ευχόμα-
στε στο περιοδικό και τα στελέχη του να τα 1000άσει, 
να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, να παραμείνει 
σταθερό στις αξίες του και να συνεχίσει τη λαμπρή του 
πορεία στο δημοσιογραφικό χώρο του κλάδου. Η Διοί-
κηση και το Προσωπικό της LEXIS συνεχίζουν την κοινή 
τους πορεία και εύχονται Χρόνια Πολλά!»

Λίλλυ Φιλοπούλου -  Παύλος Φιλόπουλος
Lexis Πληροφορική  

«Το Security Manager αποτελεί πηγή ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες στο τομέα της 
ασφάλειας. Διανύουμε μία περίοδο που η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας είναι ραγδαία και ακόμα πιο επιτακτι-
κή λόγω των υγειονομικών , οικονομικών και κοινωνι-
κών κρίσεων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην 
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ομάδα της ELS σας εύχε-
ται εγκαρδίως να συνε-
χίσετε δυναμικά το έργο 
σας , αναδεικνύοντας όλα τα 
επίκαιρα και σύγχρονα μέσα 
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Το SECURITY MANAGER χτύπησε 100άρι, από την 
MICROLINK TECHNOLOGY & SECURITY σας ευχόμαστε 
να τα χιλιάσετε! Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια! Το 
SECURITY MANAGER από το 2006 που ξεκίνησε η έκδο-
σή του έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ενημέρω-
ση των επαγγελματιών συστημάτων ασφαλείας σχετικά 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αξίζουν συγχαρητήρια και 
έπαινοι στον αρχισυντάκτη κ. Βλάση Αμανατίδη καθώς 
και σε όλη τη συντακτική ομάδα. Το περιοδικό πέρα από 
τα τεχνολογικά νέα καλύπτει και διοργανώνει τεχνολο-
γικά event, ημερίδες και σεμινάρια. Η Microlink σας εύ-
χεται να επεκτείνεται την μέχρι τώρα επιτυχημένη σας 
πορεία, να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος να ενημερώ-
νετε με αμείωτο ενδιαφέρον τους αναγνώστες. Η 
έγκυρη ενημέρωση είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε 

επαγγελματία στο 
χώρο των συστημά-
των ασφαλείας».  
Λεωνίδας Μοσχό-
πουλος – Αργυρώ 

Σταυροπούλου 
Microlink 

Technology & 
Security

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα να συμμετέχω στην επετειακή έκδοση του «Security Manager.Το 100ο τεύχος του περιοδι-
κού έρχεται σε μια εποχή που ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτηρίζεται από δυναμικές αλλαγές 
και συνεχείς εξελίξεις. Οι νέες τεχνολογίες και κυρίως οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η έλευση του δικτύου 5G στις 
τηλεπικοινωνίες, θέτουν νέα δεδομένα στην ασφάλεια και δημιουργούν καινοτόμες προτάσεις και λύσεις που 
πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Σε αυτό το περιβάλλον το περιοδικό σας, με άρθρα, παρου-
σιάσεις νέων προϊόντων/υπηρεσιών, ειδήσεις και φυσικά δίνοντας βήμα στα στελέχη των εταιρειών  να μοιραστούν πο-
λύτιμες γνώσεις και απόψεις, συμβάλει σημαντικά στο να αποκτήσει ο κλάδος την απαιτούμενη 
εξωστρέφεια που είναι απαραίτητη στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.Μέσω της συνερ-
γασίας μας έχω διαπιστώσει τον επαγγελματισμό, το ήθος, την αντικειμενικότητα και προπάντων 
την αγάπη γι’ αυτό που κάνετε. Εκ μέρους όλων μας στην ADESCO θέλω να σας ευχαριστήσω 
για την παρουσία σας στον χώρο και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και συνέχεια στην επιτυχία!»

Δημήτρης Ναούμης
Εμπορικός Διευθυντής της ADESCO

«Η “ζωή” ενός εξει-
δικευμένου περιο-
δικού που απευθύ-
νεται σε μια πολύ 
συγκεκριμένη ομά-
δα ανθρώπων και 
συμπληρώνει 100 
τεύχη και 17 χρόνια 
κυκλοφορίας, είναι 

από μόνο του ένα αξιοθαύμαστο γεγονός. Για την υπο-
δειγματική  “ζωή” του SECURITY Manager όμως αξίζει 
να σταθούμε λίγο παραπάνω. Συνέπεια δημοσιογρα-
φική και τεχνική κατάρτιση, επαγγελματική ενδελέχεια 
και έντιμες προθέσεις, ωραίοι άνθρωποι με χαμόγε-
λο και φιλική διάθεση είναι τα προσόντα εκείνα που 
κάνουν το περιοδικό σας να ξεχωρίζει και να κατέχει 
ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Αν η εφηβεία” του 
περιοδικού σας διαθέτει τόση ωριμότητα βάζετε 
τον πήχη πολύ ψηλά για την “ενηλικίωσή» του. 
Θερμά συγχαρητήρια στους πρωτεργάτες του περιο-
δικού αλλά και  σε όλους τους άξιους συνεργάτες σας». 

Γιώργος Σταυριανός – Ακριβή Κουβελιώτη
ORBIT Systems

«Στο κλάδο της Ασφάλειας, η 
συμβολή του περιοδικού security 
manager είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, διαδραματίζοντας κομβικό 
ρόλο για 17 χρόνια και 100 τεύχη 
στη σωστή ενημέρωση και ανά-
δειξη όλων των ζητημάτων που 
αφορούν τον κλάδο μας. Όλοι οι 
επαγγελματίες που δραστηριοποιόμαστε στο χώρο, 
μπορούμε εύκολα και πολύπλευρα να ενημερωνόμα-
στε και να επιμορφωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις που 
αφορούν την Ασφάλεια, τα νέα προϊόντα, τις εκδηλώ-
σεις και πολλά άλλα. Με αφορμή λοιπόν το επετειακό 
αυτό τεύχος, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς ότι καλύτερο 
στη συντακτική ομάδα αλλά και όσους ασχολούνται με 
το περιοδικό από οποιαδήποτε πόστο, να συνεχιστεί η 
τόσο οργανωμένη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση 
που μας προσφέρετε. Πολλές επιτυχίες με υγεία και τι 
άλλο; Ασφάλεια! »

Νικόλαος Αργυρός
Γενικός Διευθυντής, PGM Systems  

«Το Security Manager δεν είναι 
απλά «ένα ακόμη περιοδικό». Εί-
ναι μία αστείρευτη ενημερωτική 
πηγή που αποτέλεσε και αποτελεί 
κομβικό σημείο συγκέντρωσης 
της πληροφορίας. Είναι το σήμα 
κατατεθέν για το κοινό του σε 

θέματα ασφάλειας, νέων τεχνολογιών, νομικών πλαισί-
ων, προϊόντων αλλά και παρουσιάσεων ανθρώπων και 
εταιριών. Τo Security Manager υπήρξε από 10ετίας ένας 
συνοδοιπόρος-συνεργάτης της CPI τόσο στην έντυπη 
και ψηφιακή πληροφόρηση όσο και στα πολύ επιτυ-
χημένα Security Project. Προσωπικά πίσω από αυτή 
την επιτυχία μπορώ να αναγνωρίσω την προσπάθεια 
των ανθρώπων που συντελούν το Security Manager. 
Εύχομαι σε όλη την ομάδα να συνεχίσει με το ίδιο 
πάθος να προσφέρει τις γνώσεις και την αγάπη 
της στο Security Manager και μια μέρα να γιορ-
τάσουμε τα 1000 τεύχη! » Με εκτίμηση,

Άλκης Ζαμπετάκης
Product Manager, IP Surveillance, CPI Α.Ε.

«θα ήθελα να ευχαριστήσω το περιοδικό security 
manager για τη φιλοξενία και της δικής μου δήλωσης 
στο επετειακό 100ο τεύχος του. Εύχομαι ολόψυχα να 
τα χιλιάσετε και το περιοδικό να συνεχίσει να αποτελεί 
πυλώνα ενημέρωσης στο κλάδο της ασφάλειας και 
της τεχνολογίας. Το περιοδικό Security Manager φιλοξε-
νώντας άρθρα και παρουσιάσεις λύσεων και από τη δική 
μας εταιρία, βοήθησε πολύ στην αναγνωσιμότητα του 
brand μας στην Ελληνική αγορά. Μέσα από τα τεύχη 
του περιοδικού αλλά και από την ιστοσελίδα του, μας 
δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσουμε τους αποδέ-
κτες και αναγνώστες για τις νεότερες τεχνολογικές εξε-
λίξεις και κατ΄ επέκταση να έρθουμε σε επαφή με τους 

επαγγελματίες και ενδιαφερό-
μενους του χώρου. Καλή επιτυ-
χία εύχομαι και καλή συνέχεια 
με τον ίδιο ζήλο στο δύσκολο 
έργο όλων των συντελεστών 
του Security Manager». 

Άγγελος Καραθάνος
Διευθυντής της NSC Hellas AE

«Το περιοδικό Security Manager αποτελεί έναν σημα-
ντικό θεσμό για τον κλάδο των συστημάτων ασφα-
λείας και όχι μόνο, με συνεχή παρουσία στις εξελίξεις 
,παρέχοντας συνεχή - ποιοτική και αξιόπιστη ενημέ-
ρωση. Ενημερώνει τον αναγνώστη για όλες τις νέες 
καινοτομίες, υλικά,   επιτυχημένες πρακτικές και νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης. Ένα απαραίτητο ενημερωτικό 
εγχειρίδιο για κάθε επιχειρηματία, για κάθε στέλεχος 
και για κάθε εργαζόμενο. Τα 100 τεύχη του περιοδικού 
σε μία τέτοια δύσκολη εποχή, αποτελούν την καλύτε-
ρη απόδειξη της εγκυρό-
τητάς του. Εκπροσωπώντας 
την Planet Security, εύχομαι 
στους εμπνευστές και στους 
συντελεστές της έκδοσης, 
μακροημέρευση και πολλές 
επιτυχίες!   Καλή συνέχεια στο 
έργο σας!»

Γεωργία Παπαγεωργίου
PLANET SECURITY

«Σε ένα κλάδο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και νέες τεχνολογίες εμφανίζονται συνεχώς 
το Security Manager αποτελεί πηγή άντλησης γνώσης και ενημέρωσης. Υπάρχει όχι μόνο για να πα-
ρουσιάζει προϊόντα και τεχνολογίες, αλλά και για να ενώνει όλους εμάς που δραστηριοποιού-
μαστε  στο χώρο της ασφάλειας,  να μας φέρνει κοντά τον έναν με τον άλλο, να δημιουργεί φιλίες 
και συνεργασίες. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε όλο το προσωπικό, συνεργάτες και υπεύθυνους 
έκδοσης του περιοδικού ώστε να γιορτάσουμε και την επέτειο των 200 τευχών». Μ’ εκτίμηση,

Στάθης Κουτσιμπέλας 
EGT - ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY
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σε μία τέτοια δύσκολη εποχή, αποτελούν την καλύτε-
ρη απόδειξη της εγκυρό-
τητάς του. Εκπροσωπώντας 
την Planet Security, εύχομαι 
στους εμπνευστές και στους 
συντελεστές της έκδοσης, 
μακροημέρευση και πολλές 
επιτυχίες!   Καλή συνέχεια στο 
έργο σας!»

Γεωργία Παπαγεωργίου
PLANET SECURITY

«Σε ένα κλάδο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και νέες τεχνολογίες εμφανίζονται συνεχώς 
το Security Manager αποτελεί πηγή άντλησης γνώσης και ενημέρωσης. Υπάρχει όχι μόνο για να πα-
ρουσιάζει προϊόντα και τεχνολογίες, αλλά και για να ενώνει όλους εμάς που δραστηριοποιού-
μαστε  στο χώρο της ασφάλειας,  να μας φέρνει κοντά τον έναν με τον άλλο, να δημιουργεί φιλίες 
και συνεργασίες. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε όλο το προσωπικό, συνεργάτες και υπεύθυνους 
έκδοσης του περιοδικού ώστε να γιορτάσουμε και την επέτειο των 200 τευχών». Μ’ εκτίμηση,

Στάθης Κουτσιμπέλας 
EGT - ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Θέλω να εκφράσω την ευχή και την επιθυμία μου, όλοι 
οι συντελεστές του Security Manager και του Security 
Project να είναι υγιείς και να συνεχίσουν με την ίδια 
διάθεση και ενέργεια, ώστε σε μερικά χρόνια να γιορ-
τάζουμε μαζί τους και τα επόμενα 100 τεύχη. Διότι το 
Security Manager κατάφερε κάτι μοναδικό. Κάτι πολύ 
περισσότερο από το να αποτελεί απλώς ένα μέσο ενη-
μέρωσης για νέα προϊόντα και διαφήμιση, χωρίς ασφα-
λώς να υποτιμώ στο ελάχιστο την -απολύτως χρήσιμη- 
εμπορική διάσταση της αγοράς και της τεχνολογίας. 
Το SM, προτάσσοντας σταθερά χαρακτήρα και αρχές, 
κατάφερε να προβληματίσει εποικοδομητικά τους φο-
ρείς του χώρου, να προκαλέσει συζητήσεις, ζυμώσεις, 
συναντήσεις και τελικά να δημιουργήσει κοινότη-
τες ανθρώπων και στελεχών και μια κοινή γλώσ-
σα. Ανθρώπων με αληθινό ενδιαφέρον για τον χώρο, 

που επιδιώκουν με κάθε ευκαιρία 
να βρεθούν, virtual ή δια ζώσης 
και να ανταλλάξουν απόψεις. Συγ-
χαρητήρια Βλάση, συγχαρητήρια 
σε όλη την ομάδα!»

Γεώργιος Σκούρας
Εξειδικευμένος Σύμβουλος 

Τεχνολογιών ΤΝ

«Χαιρετώ όλη την ομάδα του 
Security Manager που εδώ και 
πάνω από 15 χρόνια συμβάλει 
στην ενημέρωση του κλάδου σχε-
τικά με τις εξελίξεις στον χώρο της 
ασφάλειας και ακόμη παραπέρα. 
Η επιτυχημένη πορεία των συνε-

δρίων και των ημερίδων λειτουργεί σαν συνδετικός 
κρίκος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών 
και της πολιτείας αναδεικνύοντας το τόσο σημαντικό 
και πάντα επίκαιρο θέμα της ασφάλειας. Ευχόμαστε να 
συνεχίσετε την επιτυχημένη πορεία σας για πολλά χρό-
νια ακόμη ακολουθώντας τις εξελίξεις έχοντας στο επί-
κεντρο τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα 
για την πληροφόρηση και τη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων. Θέλω να κάνω ειδική μνεία στην υποστηρικτική 
ομάδα των εκδηλώσεων παρόλη την κούραση και την 
πίεση δεν χάνει πότε το χαμόγελο της».

Λεωνίδας Μπόμπας
In2Solution

«Το Security Manager αποτελεί το 
πρώτο και μοναδικό περιοδικό στην 
Ελλάδα που από το 2006, ειδικεύ-
εται σε όλα τα θέματα ασφάλειας 
και συνδράμει διαχρονικά στη 
βελτίωση του κλάδου. Η επιτυχία 
του έχει αποτυπωθεί μέσα από την 

πορεία των 100 τευχών που γιορτάζει. Η ικανότητα σας 
και η επαγγελματική σας συνείδηση, είναι κάποια από 
τα χαρακτηριστικά που σας διακρίνουν. Με χαρά σας 
εκφράζω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια για την 
συμβολή του περιοδικού σας στο χώρο της ασφάλειας. 
Εύχομαι να συνεχιστεί δυναμικά η πορεία των τευχών 
και η προσφορά σας, με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό.Θερμές 
ευχές για πολλές ακόμη εκατοντάδες τεύχη».

Γεωργία Π. Δραβαλοπούλου
General Manager,  A.D.Security

«Για εμάς το Security Manager είναι ο μεγάλος αδελφός. Μεγαλώσαμε μαζί. Σ΄ αυτόν προ-
στρέχουμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη πληροφορία, άποψη, συμβουλή 
και κατεύθυνση. Η τεχνογνωσία του, με τη συσσωρευμένη εμπειρία των τόσο χρόνων , καθώς 
και η επαγγελματική ενημέρωση του, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και τον σεβασμό προς 
τον αναγνώστη τον κατατάσσουν ως τον κορυφαίο οδηγό των εξελίξεων στο χώρο της ασφά-
λειας στην Ελλάδα.  Θερμές ευχές για την συνέχιση της πορείας του σε βάθος χρόνου….»

Βασίλης Νικολάου                                            
Managing Director 

«17 χρόνια - 100 τεύχη! Κρατάω προσεκτικά τις πρώτες εκείνες εκδόσεις. Ανάμεσα στα περιοδικά αυτοκινήτου που 
αγόραζα μικρός. Ήταν ξεκάθαρο πως θα πετυχαίνατε. Θυμάμαι και τα χαμόγελά σας στις πρώτες σας εκθέσεις - τόσο 
όμορφα, τόσο ελπιδοφόρα. Το Security Manager αλλά και το Security Project έκαναν κάτι που δεν έχουμε συνειδη-
τοποιήσει: Προσέδωσαν τον επαγγελματισμό στον τομέα της ασφάλειας. Που για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είχε πρόσωπο, προδιαγραφές, μα περισσότερο από όλα 
χαρακτήρα.  Έδωσαν βήμα σε όποιον μπορούσε να προσφέρει, και ομόρφυναν τον κλά-
δο μας σε όλα τα επίπεδα. Απλά, αθόρυβα και σεμνά. Εύχομαι στα χρόνια που έρχονται 
να γίνετε πιο αναγκαίοι, με όραμα και όνειρα, ώστε να μας δίνετε την πρώτη ύλη προκει-
μένου να συνεχίσουμε με επιτυχία την επαγγελματική μας καριέρα».

Ηλίας Βαρσάμης 
ErgoAlarm

«Η διοργάνωση της έκθεσης SECUREXPO αναγνωρί-
ζοντας την προσφορά και τη συμβολή του περιοδικού 
Security Manager, διατηρεί μια αμφίδρομη σχέση με 
ισχυρούς δεσμούς και με κύριο παρονομαστή την προ-
ώθηση και ανάπτυξη του κλάδου της ασφάλειας. Με την 
συμπλήρωση 100 τευχών από την έκδοση του περιοδι-
κού Security Manager σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχί-
σετε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θερμά 
συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα συμβολή του περιοδι-
κού σας στην ενημέρωση για τους τομείς συστημάτων, 
τεχνολογιών και υπηρεσιών ασφαλείας». 

Νικηφόρος 
Μαραγκός 

Διοργανωτής 
Εκθέσεων

«Έχοντας πλέον 17 χρόνια στην ελληνική αγορά και 
100 τεύχη στο ενεργητικό του, το περιοδικό «SECURITY 
MANAGER» αποτελεί  ένα απαραίτητο ενημερωτικό 
εγχειρίδιο για κάθε επιχειρηματία, για κάθε στέλεχος 
και για κάθε εργαζόμενο στην ασφάλεια. Λειτουργεί, 
παράλληλα, ως πεδίο ανταλλαγής ιδεών, απόψεων 
και προβληματισμών, φέρνει το εγχώριο δυναμικό σε 
επαφή με νέες εξελίξεις, καινοτομίες και επιτυχημένες 
πρακτικές από το διεθνές περιβάλλον και αναδεικνύει 
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Με αυτά τα χαρακτηριστικά 
έχει δίκαια κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αναγνώ-
ριση του κοινού του. Θέλω να συγχαρώ θερμά την εκ-
δοτική εταιρεία SMART PRESS και τη συντακτική ομάδα 
για τη συμπλήρωση των 100 τευχών του περιοδικού, 
αλλά κυρίως για την αφοσιωμένη προσπάθεια και την 
εξαιρετική δουλειά τους. Εύχομαι 
να συνεχιστεί δυναμικά η πορεία 
των τευχών και η προσφορά σας, 
με τον ίδιο ακάματο ρυθμό».

Νικόλαος Μπαζάνης
Διευθυντής Ασφαλείας

και Προσωπικού, 
Κένταυρος Security Services

«Δράττοντας της ευκαιρίας 
της έκδοσης του επετειακού 
100στού τεύχους, με την ιδιό-
τητα του Ψυχιάτρου, οφείλω 
να εξάρω την συμβολή του 
περιοδικού στον τομέα της 
ασφάλειας μέσα από τις σε-
λίδες του και τα άρθρα του. Η ενασχόλησή του με το 
καίριο θέμα των διαδικασιών χορήγησης άδειας οπλο-
φορίας για ατομική ασφάλεια, αποτέλεσε πιστεύω ση-
μαντικό παράγοντα για την τροποποίηση των διαδικα-
σιών και την είσοδο στη διαδικασία ειδικών γραπτών 
εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμο-
λόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς 
χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου, 
για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία. Παράλληλα, 
εύχομαι ολόψυχα στο περιοδικό και στους εργαζόμε-
νους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την ενημέρωση 
του κοινού και να συμβάλλουν περαιτέρω στο χώρο 
ασφάλειας στην Ελλάδα».

Δρ. Γεώργιος Καραμπουτάκης
Ψυχίατρος - Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικής  

Ψυχιατρικής Ένωσης

«Θερμά συγχαρητήρια για την 100η επετειακή έκδοση 
του περιοδικού Security Manager που με συνέπεια και 
εγκυρότητα ενημερώνει το αναγνωστικό του κοινό, κα-
λύπτοντας με ιδιαίτερη επιτυχία ένα ευρύτατο φάσμα 
θεμάτων ασφάλειας και σύγχρονων 
τεχνολογιών».

Ευάγγελος Στεργιούλης
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου 

Παν/μίου - Υποστράτηγος ε.α. 
Ελληνικής Αστυνομίας
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Θέλω να εκφράσω την ευχή και την επιθυμία μου, όλοι 
οι συντελεστές του Security Manager και του Security 
Project να είναι υγιείς και να συνεχίσουν με την ίδια 
διάθεση και ενέργεια, ώστε σε μερικά χρόνια να γιορ-
τάζουμε μαζί τους και τα επόμενα 100 τεύχη. Διότι το 
Security Manager κατάφερε κάτι μοναδικό. Κάτι πολύ 
περισσότερο από το να αποτελεί απλώς ένα μέσο ενη-
μέρωσης για νέα προϊόντα και διαφήμιση, χωρίς ασφα-
λώς να υποτιμώ στο ελάχιστο την -απολύτως χρήσιμη- 
εμπορική διάσταση της αγοράς και της τεχνολογίας. 
Το SM, προτάσσοντας σταθερά χαρακτήρα και αρχές, 
κατάφερε να προβληματίσει εποικοδομητικά τους φο-
ρείς του χώρου, να προκαλέσει συζητήσεις, ζυμώσεις, 
συναντήσεις και τελικά να δημιουργήσει κοινότη-
τες ανθρώπων και στελεχών και μια κοινή γλώσ-
σα. Ανθρώπων με αληθινό ενδιαφέρον για τον χώρο, 

που επιδιώκουν με κάθε ευκαιρία 
να βρεθούν, virtual ή δια ζώσης 
και να ανταλλάξουν απόψεις. Συγ-
χαρητήρια Βλάση, συγχαρητήρια 
σε όλη την ομάδα!»

Γεώργιος Σκούρας
Εξειδικευμένος Σύμβουλος 

Τεχνολογιών ΤΝ

«Χαιρετώ όλη την ομάδα του 
Security Manager που εδώ και 
πάνω από 15 χρόνια συμβάλει 
στην ενημέρωση του κλάδου σχε-
τικά με τις εξελίξεις στον χώρο της 
ασφάλειας και ακόμη παραπέρα. 
Η επιτυχημένη πορεία των συνε-

δρίων και των ημερίδων λειτουργεί σαν συνδετικός 
κρίκος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών 
και της πολιτείας αναδεικνύοντας το τόσο σημαντικό 
και πάντα επίκαιρο θέμα της ασφάλειας. Ευχόμαστε να 
συνεχίσετε την επιτυχημένη πορεία σας για πολλά χρό-
νια ακόμη ακολουθώντας τις εξελίξεις έχοντας στο επί-
κεντρο τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα 
για την πληροφόρηση και τη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων. Θέλω να κάνω ειδική μνεία στην υποστηρικτική 
ομάδα των εκδηλώσεων παρόλη την κούραση και την 
πίεση δεν χάνει πότε το χαμόγελο της».

Λεωνίδας Μπόμπας
In2Solution

«Το Security Manager αποτελεί το 
πρώτο και μοναδικό περιοδικό στην 
Ελλάδα που από το 2006, ειδικεύ-
εται σε όλα τα θέματα ασφάλειας 
και συνδράμει διαχρονικά στη 
βελτίωση του κλάδου. Η επιτυχία 
του έχει αποτυπωθεί μέσα από την 

πορεία των 100 τευχών που γιορτάζει. Η ικανότητα σας 
και η επαγγελματική σας συνείδηση, είναι κάποια από 
τα χαρακτηριστικά που σας διακρίνουν. Με χαρά σας 
εκφράζω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια για την 
συμβολή του περιοδικού σας στο χώρο της ασφάλειας. 
Εύχομαι να συνεχιστεί δυναμικά η πορεία των τευχών 
και η προσφορά σας, με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό.Θερμές 
ευχές για πολλές ακόμη εκατοντάδες τεύχη».

Γεωργία Π. Δραβαλοπούλου
General Manager,  A.D.Security

«Για εμάς το Security Manager είναι ο μεγάλος αδελφός. Μεγαλώσαμε μαζί. Σ΄ αυτόν προ-
στρέχουμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη πληροφορία, άποψη, συμβουλή 
και κατεύθυνση. Η τεχνογνωσία του, με τη συσσωρευμένη εμπειρία των τόσο χρόνων , καθώς 
και η επαγγελματική ενημέρωση του, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και τον σεβασμό προς 
τον αναγνώστη τον κατατάσσουν ως τον κορυφαίο οδηγό των εξελίξεων στο χώρο της ασφά-
λειας στην Ελλάδα.  Θερμές ευχές για την συνέχιση της πορείας του σε βάθος χρόνου….»

Βασίλης Νικολάου                                            
Managing Director 

«17 χρόνια - 100 τεύχη! Κρατάω προσεκτικά τις πρώτες εκείνες εκδόσεις. Ανάμεσα στα περιοδικά αυτοκινήτου που 
αγόραζα μικρός. Ήταν ξεκάθαρο πως θα πετυχαίνατε. Θυμάμαι και τα χαμόγελά σας στις πρώτες σας εκθέσεις - τόσο 
όμορφα, τόσο ελπιδοφόρα. Το Security Manager αλλά και το Security Project έκαναν κάτι που δεν έχουμε συνειδη-
τοποιήσει: Προσέδωσαν τον επαγγελματισμό στον τομέα της ασφάλειας. Που για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είχε πρόσωπο, προδιαγραφές, μα περισσότερο από όλα 
χαρακτήρα.  Έδωσαν βήμα σε όποιον μπορούσε να προσφέρει, και ομόρφυναν τον κλά-
δο μας σε όλα τα επίπεδα. Απλά, αθόρυβα και σεμνά. Εύχομαι στα χρόνια που έρχονται 
να γίνετε πιο αναγκαίοι, με όραμα και όνειρα, ώστε να μας δίνετε την πρώτη ύλη προκει-
μένου να συνεχίσουμε με επιτυχία την επαγγελματική μας καριέρα».

Ηλίας Βαρσάμης 
ErgoAlarm

«Η διοργάνωση της έκθεσης SECUREXPO αναγνωρί-
ζοντας την προσφορά και τη συμβολή του περιοδικού 
Security Manager, διατηρεί μια αμφίδρομη σχέση με 
ισχυρούς δεσμούς και με κύριο παρονομαστή την προ-
ώθηση και ανάπτυξη του κλάδου της ασφάλειας. Με την 
συμπλήρωση 100 τευχών από την έκδοση του περιοδι-
κού Security Manager σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχί-
σετε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θερμά 
συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα συμβολή του περιοδι-
κού σας στην ενημέρωση για τους τομείς συστημάτων, 
τεχνολογιών και υπηρεσιών ασφαλείας». 

Νικηφόρος 
Μαραγκός 

Διοργανωτής 
Εκθέσεων

«Έχοντας πλέον 17 χρόνια στην ελληνική αγορά και 
100 τεύχη στο ενεργητικό του, το περιοδικό «SECURITY 
MANAGER» αποτελεί  ένα απαραίτητο ενημερωτικό 
εγχειρίδιο για κάθε επιχειρηματία, για κάθε στέλεχος 
και για κάθε εργαζόμενο στην ασφάλεια. Λειτουργεί, 
παράλληλα, ως πεδίο ανταλλαγής ιδεών, απόψεων 
και προβληματισμών, φέρνει το εγχώριο δυναμικό σε 
επαφή με νέες εξελίξεις, καινοτομίες και επιτυχημένες 
πρακτικές από το διεθνές περιβάλλον και αναδεικνύει 
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Με αυτά τα χαρακτηριστικά 
έχει δίκαια κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αναγνώ-
ριση του κοινού του. Θέλω να συγχαρώ θερμά την εκ-
δοτική εταιρεία SMART PRESS και τη συντακτική ομάδα 
για τη συμπλήρωση των 100 τευχών του περιοδικού, 
αλλά κυρίως για την αφοσιωμένη προσπάθεια και την 
εξαιρετική δουλειά τους. Εύχομαι 
να συνεχιστεί δυναμικά η πορεία 
των τευχών και η προσφορά σας, 
με τον ίδιο ακάματο ρυθμό».

Νικόλαος Μπαζάνης
Διευθυντής Ασφαλείας

και Προσωπικού, 
Κένταυρος Security Services

«Δράττοντας της ευκαιρίας 
της έκδοσης του επετειακού 
100στού τεύχους, με την ιδιό-
τητα του Ψυχιάτρου, οφείλω 
να εξάρω την συμβολή του 
περιοδικού στον τομέα της 
ασφάλειας μέσα από τις σε-
λίδες του και τα άρθρα του. Η ενασχόλησή του με το 
καίριο θέμα των διαδικασιών χορήγησης άδειας οπλο-
φορίας για ατομική ασφάλεια, αποτέλεσε πιστεύω ση-
μαντικό παράγοντα για την τροποποίηση των διαδικα-
σιών και την είσοδο στη διαδικασία ειδικών γραπτών 
εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμο-
λόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς 
χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου, 
για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία. Παράλληλα, 
εύχομαι ολόψυχα στο περιοδικό και στους εργαζόμε-
νους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την ενημέρωση 
του κοινού και να συμβάλλουν περαιτέρω στο χώρο 
ασφάλειας στην Ελλάδα».

Δρ. Γεώργιος Καραμπουτάκης
Ψυχίατρος - Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικής  

Ψυχιατρικής Ένωσης

«Θερμά συγχαρητήρια για την 100η επετειακή έκδοση 
του περιοδικού Security Manager που με συνέπεια και 
εγκυρότητα ενημερώνει το αναγνωστικό του κοινό, κα-
λύπτοντας με ιδιαίτερη επιτυχία ένα ευρύτατο φάσμα 
θεμάτων ασφάλειας και σύγχρονων 
τεχνολογιών».

Ευάγγελος Στεργιούλης
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου 

Παν/μίου - Υποστράτηγος ε.α. 
Ελληνικής Αστυνομίας



110 .security manager security manager. 111

100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Εύχομαι ολόψυχα, στο περιοδικό 
του κλάδου μας, να συνεχίσει αυτό 
που κάνει για πολλά πολλά χρόνια 
ακόμα!!! Η συμβολή του στην 
αναβάθμιση του κλάδου μας 
είναι ανεκτίμητη. Δεν θα υπήρ-
χε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
για τα τεκταινόμενα στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλει-
ας αν δεν υπήρχε το “Security Manager”. Η διοργάνωση 
δε των εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων με θέμα 
την Ιδιωτική Ασφάλεια είναι το παραπάνω βήμα που το 
περιοδικό τόλμησε και πέτυχε!! Είμαστε συνδρομητές 
από την αρχή του περιοδικού και δεν έχουμε μετανιώ-
σει ούτε μια στιγμή για την επιλογή μας αυτή. Παρόλο 
που λαμβάνουμε το περιοδικό με μια μικρή καθυστέ-
ρηση, μένουμε ενημερωμένοι μέσω συχνής επικοινω-
νίας, είτε με email, είτε τηλεφωνικά. Εύχομαι λοιπόν να 
τα χιλιάσει (τα τεύχη) και να συνεχίσει να καινοτομεί και 
να μας εκπλήσσει!!»

Αριστοτέλης Νιαβής
Security Manager, ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY

«Στην Ελλάδα, λόγω πολιτισμικών 
τραυμάτων για το ρόλο των Σωμά-
των Ασφαλείας, ο δημόσιος διάλο-
γος για την ασφάλεια είναι αρκε-
τά προβληματικός και γεμάτος 
στερεότυπα. Αξίζει επίσης να ανα-
φερθεί πως είναι λίγες οι περιπτώ-

σεις, όπου ο ιδιωτικός τομέας, σημαντική διάσταση της 
ασφάλειας, βρίσκει χώρο, για να αναπτύξει τη δική του 
προσέγγιση και να παρουσιάσει τις λύσεις που παράγει, 
κυρίως τεχνολογικές. Η τεχνολογία και ο ιδιωτικός 
τομέας ασφάλειας είναι ένας χρήσιμος πόρος για 
τις κοινωνίες διακινδύνευσης που ζούμε, ειδικά έναντι 
απειλών όπως η τρομοκρατία. Αυτή την ανάγκη καλύ-
πτει με εξαιρετική επιτυχία το Security Manager. Εύχο-
μαι να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να υπηρετεί 
το δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια, με έμφαση στην 
καινοτομία και στον ιδιωτικό τομέα». 

Τριαντάφυλλος Καρατράντος
Δρ. Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών. 

Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ.

«To SECURITY MANAGER ενηλικιώθη-
κε με 100 τεύχη! Στα 17 αυτά χρόνια 
του, συνέβαλε τα μέγιστα στην προ-
βολή των ΙΕΠΥΑ και των στελεχών 
τους,  ως το μοναδικό εξειδικευμένο 
περιοδικό του χώρου. Στα 17 αυτά 
χρόνια κάποιοι προσπάθησαν να 
το μιμηθούν… Όμως η προσπά-
θειά τους έπεσε στο κενό,  αφού απλά ήταν κακά αντί-
γραφα. Το SECURITY MANAGER ως διοργανωτής και 
του SECURITY PROJECT, βοήθησε τα μέγιστα στην 
εξωστρέφεια του κλάδου, προβάλλοντας τα θετικά 
και «καλύπτοντας» τα αρνητικά. Εύχομαι στο SEURITY 
MANAGER και στα στελέχη του,  να συνεχίσουν δυναμι-
κά να είναι δίπλα μας,  για πολλά –πολλά ακόμη χρόνια».

Άγγελος Αγραφιώτης
Σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων, Γενικός Διευθυντής 

A&K Risk Management Consulting

«To 2006, στον απόηχο του ολυμπιακού σχεδιασμού 
ασφάλειας των ΟΑ2004 και στην αυγή των ζυμώσεων 
του προγράμματος προστασίας ζωτικών υποδομών των 
κ /μ της ΕΕ, ξεκίνησε μια αξιέπαινη και ουσιαστική 
διαδρομή ανάδειξης του θεματολογίου της Ιδιωτικής 
Ασφάλειας, που αποτελεί - χωρίς υπερβολή - ένα σημα-
ντικό πυλώνα στο οικοδόμημα της Εσωτερικής Ασφά-
λειας της χώρας.  Δεν είμαι βέβαιος εάν οι αξιόλογοι 
συντελεστές αυτής της εκδοτικής πρωτοβουλίας είχαν 
οραματιστεί το μέγεθος της σημερινής αναγνωστικής 
επιτυχίας και απήχησης του περιοδικού. 
Είμαι βέβαιος, όμως, ότι, η προσπάθεια αυτή,    εξελί-
χθηκε σε έναν αυθεντικό πυλώνα πλουραλιστικής, αξι-
όπιστης και έγκυρης ενημέρωσης, με επίκαιρη, ποιοτι-
κή και στοχευμένη αρθρογραφία, εφάμιλλου έγκριτων 
δυτικών κλαδικών περιοδικών της Ιδιωτικής Ασφάλει-
ας. Από καρδιάς καλή συνέχεια σε αυτή την εξαιρετική 

διαδρομή ενημέρωσης και 
προβληματισμού των επαγ-
γελματιών της ασφάλειας 
και όχι μόνο».       
Αθανάσιος Γ. Κοκκαλάκης 

Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. 
εν αποστρατεία - 

Προϊστάμενος Υπηρεσιών 
Ασφάλειας Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

«Κι όμως κάποιοι λένε ότι η Ιστορία 
ξεκίνησε από τότε που βρέθηκαν 
γραπτά μνημεία... Έτσι κατάφερε 
να είναι, στην ιστορία των Yπηρε-
σιών Aσφαλείας του κλάδου των 
ΙΕΠΥΑ, το πλέον αξιόλογο έντυπο 
της Επιστήμης αυτής, που μεταξύ 

άλλων φιλοξενεί άρθρα, μελέτες, θέσεις καθημερινών 
επαγγελματιών καθώς και συλλογές από νομολογία 
σχετικά με τα θέματα των Υπηρεσιών Ασφαλείας του 
ευρύτερου κλάδου με συγκροτημένο που καταδεικνύει 
την αναγκαιότητα εξέλιξής μας, προς πάσα κατεύθυν-
ση. Διαχρονικό, Πλήρες, Εξελισσόμενο, Επίκαι-
ρο και τελικά ο ¨ΦΙΛΟΣ¨ του κάθε επαγγελματία. 
Πλέον έχοντας φτάσει στο 100ο τεύχος, νομίζω ότι εί-
ναι όχι μόνο ευχή μας αλλά και ανάγκη για τον Κλάδο 
μας να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο, πολλά ακόμη χρόνια 
αυτή η κοινωνικά πολύτιμη εκδοτική προσπάθεια του 
SECURITY MANAGER».

Τριαντάφυλλος Ν. Γιοβανέκος 
Δ/ντης Ασφαλείας στον όμιλο T.E.MES SA, developers 

of the Mega-Project Costa Navarino

«Το περιοδικό “Security Manager” 
ξεκίνησε την κυκλοφορία του με 
στόχο να υπηρετήσει και στηρίξει 
τον κλάδο της Ασφάλειας συμ-
βάλλοντας στην αναβάθμιση της 
τεχνογνωσίας και προσφέροντας 
έγκυρη και αντικειμενική ενημέ-

ρωση. Εδώ και 17 χρόνια το περιοδικό σας έχει κατορ-
θώσει με τις καίριες δημοσιεύσεις του να εξελιχθεί σε 
ένα έγκριτο και καινοτόμο μέσο. Έχοντας συνεργαστεί 
μαζί σας, διαπίστωσα τόσο την υψηλή ποιότητα και το 
άρτιο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων σας, όσο και την 
εντυπωσιακή ποιότητα των εκδόσεων. Είμαι βέβαιος ότι 
στα επόμενα τεύχη θα συνεχίσετε να μας τροφοδοτείτε 
με την ίδια και με ακόμα καλύτερη ποιότητα πληροφο-
ριών και αναλύσεων. Εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα 
επιτυχίες στο περιοδικό «Security Manager». Τα 100 
τεύχη να γίνουν 1.000, με στόχο πάντα τη σύγχρονη 
προσέγγιση και την προβολή των καλών πρακτι-
κών του κλάδου». 

Λυκούργος Αργυρίου
Διευθυντής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, ΔΕΗ ΑΕ

«Ο χώρος της ασφάλειας ως γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο εμφανίζει προκλήσεις. Απαιτεί 
ανάλυση απειλών σε διάφορα επίπεδα και αντιμετώπιση τους με τρόπο που να συνδυάζει γνώση 
ιστορικής ανάδρομης καθώς και εξέλιξης τους στην επικαιρότητα,  που είναι ο δεδομένος χρόνος 
χειρισμού. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να παροράται η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των των μέτρων αντιμετώπισης, για να αποφευχθεί η δημιουργία τυχόν νέων κρίσεων. Το περιοδι-
κό Security Manager είναι αρωγός στην Ελλάδα σε όσους προσπαθούν να συνδυάσουν με 
βάση τα παραπάνω θεωρία και εμπειρική πραγματικότητα για να ανταποκριθούν στα καθή-

κοντα του τομέα ασφάλειας. Τα άρθρα του καλύπτουν θεματολογία σύγχρονη, με αναλύσεις που προσφέρουν πολύτιμο 
υλικό σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την ασφάλεια με πρακτικό προσανατολισμό, ή/και ακαδημαϊκό ενδιαφέ-
ρον.Εύχομαι σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλονται διαρκώς τα δεδομένα, η υψηλού επιπέδου δουλειά των συντελεστών 
του περιοδικού Security Manager να μείνει αμετάβλητη!»

Δρ. Μαρία Χρ. Αλβανού 
Εγκληματολόγος- Ειδική σε θέματα απειλών ασφάλειας, ΣΕΠ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

«Κάθε περιοδική έκδοση εντύπου, η οποία έχει ως κύριο στόχο την πληροφόρηση του κόσμου ονο-
μάζεται περιοδικό. Το Security Manager δεν είναι απλά, ένα ακόμα περιοδικό, είναι το μέσο που με-
ταφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και τις πιο καινοτόμες λύσεις στην ασφά-
λεια, στην πυρασφάλεια και στην τεχνική ασφάλεια, σε όλους εμάς. Εύχομαι να χιλιάσει τα τεύχη του 
και να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το μεράκι και 
το πάθος όλων των συνεργατών του Security Manager! Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες».  

Γιάννης Ρέτσιος,
Training & Application Supervisor, Safety Division, Draeger Hellas S.A.
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«Εύχομαι ολόψυχα, στο περιοδικό 
του κλάδου μας, να συνεχίσει αυτό 
που κάνει για πολλά πολλά χρόνια 
ακόμα!!! Η συμβολή του στην 
αναβάθμιση του κλάδου μας 
είναι ανεκτίμητη. Δεν θα υπήρ-
χε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
για τα τεκταινόμενα στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλει-
ας αν δεν υπήρχε το “Security Manager”. Η διοργάνωση 
δε των εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων με θέμα 
την Ιδιωτική Ασφάλεια είναι το παραπάνω βήμα που το 
περιοδικό τόλμησε και πέτυχε!! Είμαστε συνδρομητές 
από την αρχή του περιοδικού και δεν έχουμε μετανιώ-
σει ούτε μια στιγμή για την επιλογή μας αυτή. Παρόλο 
που λαμβάνουμε το περιοδικό με μια μικρή καθυστέ-
ρηση, μένουμε ενημερωμένοι μέσω συχνής επικοινω-
νίας, είτε με email, είτε τηλεφωνικά. Εύχομαι λοιπόν να 
τα χιλιάσει (τα τεύχη) και να συνεχίσει να καινοτομεί και 
να μας εκπλήσσει!!»

Αριστοτέλης Νιαβής
Security Manager, ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY

«Στην Ελλάδα, λόγω πολιτισμικών 
τραυμάτων για το ρόλο των Σωμά-
των Ασφαλείας, ο δημόσιος διάλο-
γος για την ασφάλεια είναι αρκε-
τά προβληματικός και γεμάτος 
στερεότυπα. Αξίζει επίσης να ανα-
φερθεί πως είναι λίγες οι περιπτώ-

σεις, όπου ο ιδιωτικός τομέας, σημαντική διάσταση της 
ασφάλειας, βρίσκει χώρο, για να αναπτύξει τη δική του 
προσέγγιση και να παρουσιάσει τις λύσεις που παράγει, 
κυρίως τεχνολογικές. Η τεχνολογία και ο ιδιωτικός 
τομέας ασφάλειας είναι ένας χρήσιμος πόρος για 
τις κοινωνίες διακινδύνευσης που ζούμε, ειδικά έναντι 
απειλών όπως η τρομοκρατία. Αυτή την ανάγκη καλύ-
πτει με εξαιρετική επιτυχία το Security Manager. Εύχο-
μαι να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να υπηρετεί 
το δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια, με έμφαση στην 
καινοτομία και στον ιδιωτικό τομέα». 

Τριαντάφυλλος Καρατράντος
Δρ. Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών. 

Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ.

«To SECURITY MANAGER ενηλικιώθη-
κε με 100 τεύχη! Στα 17 αυτά χρόνια 
του, συνέβαλε τα μέγιστα στην προ-
βολή των ΙΕΠΥΑ και των στελεχών 
τους,  ως το μοναδικό εξειδικευμένο 
περιοδικό του χώρου. Στα 17 αυτά 
χρόνια κάποιοι προσπάθησαν να 
το μιμηθούν… Όμως η προσπά-
θειά τους έπεσε στο κενό,  αφού απλά ήταν κακά αντί-
γραφα. Το SECURITY MANAGER ως διοργανωτής και 
του SECURITY PROJECT, βοήθησε τα μέγιστα στην 
εξωστρέφεια του κλάδου, προβάλλοντας τα θετικά 
και «καλύπτοντας» τα αρνητικά. Εύχομαι στο SEURITY 
MANAGER και στα στελέχη του,  να συνεχίσουν δυναμι-
κά να είναι δίπλα μας,  για πολλά –πολλά ακόμη χρόνια».

Άγγελος Αγραφιώτης
Σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων, Γενικός Διευθυντής 

A&K Risk Management Consulting

«To 2006, στον απόηχο του ολυμπιακού σχεδιασμού 
ασφάλειας των ΟΑ2004 και στην αυγή των ζυμώσεων 
του προγράμματος προστασίας ζωτικών υποδομών των 
κ /μ της ΕΕ, ξεκίνησε μια αξιέπαινη και ουσιαστική 
διαδρομή ανάδειξης του θεματολογίου της Ιδιωτικής 
Ασφάλειας, που αποτελεί - χωρίς υπερβολή - ένα σημα-
ντικό πυλώνα στο οικοδόμημα της Εσωτερικής Ασφά-
λειας της χώρας.  Δεν είμαι βέβαιος εάν οι αξιόλογοι 
συντελεστές αυτής της εκδοτικής πρωτοβουλίας είχαν 
οραματιστεί το μέγεθος της σημερινής αναγνωστικής 
επιτυχίας και απήχησης του περιοδικού. 
Είμαι βέβαιος, όμως, ότι, η προσπάθεια αυτή,    εξελί-
χθηκε σε έναν αυθεντικό πυλώνα πλουραλιστικής, αξι-
όπιστης και έγκυρης ενημέρωσης, με επίκαιρη, ποιοτι-
κή και στοχευμένη αρθρογραφία, εφάμιλλου έγκριτων 
δυτικών κλαδικών περιοδικών της Ιδιωτικής Ασφάλει-
ας. Από καρδιάς καλή συνέχεια σε αυτή την εξαιρετική 

διαδρομή ενημέρωσης και 
προβληματισμού των επαγ-
γελματιών της ασφάλειας 
και όχι μόνο».       
Αθανάσιος Γ. Κοκκαλάκης 

Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. 
εν αποστρατεία - 

Προϊστάμενος Υπηρεσιών 
Ασφάλειας Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

«Κι όμως κάποιοι λένε ότι η Ιστορία 
ξεκίνησε από τότε που βρέθηκαν 
γραπτά μνημεία... Έτσι κατάφερε 
να είναι, στην ιστορία των Yπηρε-
σιών Aσφαλείας του κλάδου των 
ΙΕΠΥΑ, το πλέον αξιόλογο έντυπο 
της Επιστήμης αυτής, που μεταξύ 

άλλων φιλοξενεί άρθρα, μελέτες, θέσεις καθημερινών 
επαγγελματιών καθώς και συλλογές από νομολογία 
σχετικά με τα θέματα των Υπηρεσιών Ασφαλείας του 
ευρύτερου κλάδου με συγκροτημένο που καταδεικνύει 
την αναγκαιότητα εξέλιξής μας, προς πάσα κατεύθυν-
ση. Διαχρονικό, Πλήρες, Εξελισσόμενο, Επίκαι-
ρο και τελικά ο ¨ΦΙΛΟΣ¨ του κάθε επαγγελματία. 
Πλέον έχοντας φτάσει στο 100ο τεύχος, νομίζω ότι εί-
ναι όχι μόνο ευχή μας αλλά και ανάγκη για τον Κλάδο 
μας να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο, πολλά ακόμη χρόνια 
αυτή η κοινωνικά πολύτιμη εκδοτική προσπάθεια του 
SECURITY MANAGER».

Τριαντάφυλλος Ν. Γιοβανέκος 
Δ/ντης Ασφαλείας στον όμιλο T.E.MES SA, developers 

of the Mega-Project Costa Navarino

«Το περιοδικό “Security Manager” 
ξεκίνησε την κυκλοφορία του με 
στόχο να υπηρετήσει και στηρίξει 
τον κλάδο της Ασφάλειας συμ-
βάλλοντας στην αναβάθμιση της 
τεχνογνωσίας και προσφέροντας 
έγκυρη και αντικειμενική ενημέ-

ρωση. Εδώ και 17 χρόνια το περιοδικό σας έχει κατορ-
θώσει με τις καίριες δημοσιεύσεις του να εξελιχθεί σε 
ένα έγκριτο και καινοτόμο μέσο. Έχοντας συνεργαστεί 
μαζί σας, διαπίστωσα τόσο την υψηλή ποιότητα και το 
άρτιο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων σας, όσο και την 
εντυπωσιακή ποιότητα των εκδόσεων. Είμαι βέβαιος ότι 
στα επόμενα τεύχη θα συνεχίσετε να μας τροφοδοτείτε 
με την ίδια και με ακόμα καλύτερη ποιότητα πληροφο-
ριών και αναλύσεων. Εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα 
επιτυχίες στο περιοδικό «Security Manager». Τα 100 
τεύχη να γίνουν 1.000, με στόχο πάντα τη σύγχρονη 
προσέγγιση και την προβολή των καλών πρακτι-
κών του κλάδου». 

Λυκούργος Αργυρίου
Διευθυντής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, ΔΕΗ ΑΕ

«Ο χώρος της ασφάλειας ως γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο εμφανίζει προκλήσεις. Απαιτεί 
ανάλυση απειλών σε διάφορα επίπεδα και αντιμετώπιση τους με τρόπο που να συνδυάζει γνώση 
ιστορικής ανάδρομης καθώς και εξέλιξης τους στην επικαιρότητα,  που είναι ο δεδομένος χρόνος 
χειρισμού. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να παροράται η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των των μέτρων αντιμετώπισης, για να αποφευχθεί η δημιουργία τυχόν νέων κρίσεων. Το περιοδι-
κό Security Manager είναι αρωγός στην Ελλάδα σε όσους προσπαθούν να συνδυάσουν με 
βάση τα παραπάνω θεωρία και εμπειρική πραγματικότητα για να ανταποκριθούν στα καθή-

κοντα του τομέα ασφάλειας. Τα άρθρα του καλύπτουν θεματολογία σύγχρονη, με αναλύσεις που προσφέρουν πολύτιμο 
υλικό σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την ασφάλεια με πρακτικό προσανατολισμό, ή/και ακαδημαϊκό ενδιαφέ-
ρον.Εύχομαι σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλονται διαρκώς τα δεδομένα, η υψηλού επιπέδου δουλειά των συντελεστών 
του περιοδικού Security Manager να μείνει αμετάβλητη!»

Δρ. Μαρία Χρ. Αλβανού 
Εγκληματολόγος- Ειδική σε θέματα απειλών ασφάλειας, ΣΕΠ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

«Κάθε περιοδική έκδοση εντύπου, η οποία έχει ως κύριο στόχο την πληροφόρηση του κόσμου ονο-
μάζεται περιοδικό. Το Security Manager δεν είναι απλά, ένα ακόμα περιοδικό, είναι το μέσο που με-
ταφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και τις πιο καινοτόμες λύσεις στην ασφά-
λεια, στην πυρασφάλεια και στην τεχνική ασφάλεια, σε όλους εμάς. Εύχομαι να χιλιάσει τα τεύχη του 
και να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το μεράκι και 
το πάθος όλων των συνεργατών του Security Manager! Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες».  

Γιάννης Ρέτσιος,
Training & Application Supervisor, Safety Division, Draeger Hellas S.A.
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Το Security Manager έχει 
αποτελέσει καταλύτης 
στην σωστή ενημέρω-
ση στο συνεχές μετα-
βαλλόμενο τεχνολογικά, 
περιβάλλον της ασφά-
λειας. Η δημοσιογραφική 
υπέροχη, το άπταιστα 

ενημερωμένο υλικό, τα καινοτόμα και πρωτοποριακά 
events, summits και expert debates, έχουν αναδείξει το 
security Manager ως το πλέον απαραίτητο ενημερωτικό 
υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο στον τομέα της ασφάλει-
ας. Η ομάδα της Defensor ήταν και θα είναι θερμός 
υποστηρικτής του περιοδικού από τα πρώτα του τεύχη 
Σας ευχόμαστε αλλά 100 επιτυχημένα τεύχη».

Γιώργος Σαρδέλης 
CEO, Defensor Civitatis

«Το περιοδικό Security Manager «έπεσε» τυχαία στα χέρια μου στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ως καινούργιος τότε 
στο χώρο του Security με είχε εντυπωσιάσει γιατί κάθε σελίδα του είχε κάτι να δώσει στον αναγνώστη. Το γεγονός ότι 
ακόμη και σήμερα συνεχίζει να διακρίνεται για την φρεσκάδα των θεμάτων του, είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Αν 
λάβουμε υπόψη τον ραγδαίο μετασχηματισμό του περιβάλλοντος απειλών και πώς 
αυτό έχει εξωθήσει την εξέλιξη της έννοιας του SECURITY η οποία έχει εμπλουτιστεί 
με καινούργιες αρχές και εργαλεία τόσο οργανωσιακά όσο και τεχνικά, το SM παραμένει 
επίκαιρο και αξιέπαινο, υποδηλώνοντας την άοκνη προσπάθεια των συντελεστών του. Με 
την ευκαιρία του επετειακού τεύχους εύχομαι να παραμείνει επίκαιρο και -κυρίως- χρήσιμο, 
καλύπτοντας δυναμικά ένα πεδίο θεματολογίας που συνεχώς εξελίσσεται». 

Ευάγγελος Μανώλης 
Resilience & Critical Infrastructure Security System Expert, ΔΕΣΦΑ

«Το να είσαι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ στον δύσκολο τομέα της 
Ασφάλειας είναι από μόνο του πολύ δύσκολο. Το να 
παραμένεις όμως πρωτοπόρος μετά από 17 χρόνια εί-
ναι ακόμα πιο δύσκολο και, εγώ 
θα έλεγα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!!! Συνεχί-
στε την υπέροχη δουλειά σας 
και τα ξαναλέμε σε 13 χρόνια 
ξανά. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους 
σας και καλή δύναμη».

Κώστας Ψαραύτης
Group Safety & Security 

Manager, Fourlis Holdings 

«Οι σημερινές δυσχερείς συν-
θήκες (πόλεμος στην Ουκρανία, 
κλιματική κρίση, ενεργειακή 
κρίση κλπ.) που επικρατούν στο 
παγκόσμιο στερέωμα, έχουν 
οδηγήσει στην ανάγκη για σω-
στή και αξιόπιστη ενημέρωση 
και εξειδίκευση των Στελεχών, 
που ασχολούνται με την Ασφά-

λεια των Οργανισμών. Η συμβολή του Security Manager 
έχει αποδειχθεί καθοριστική, καθώς με αξιόπιστες πλη-
ροφορίες και ρεπορτάζ, με όσο το δυνατό πιο συνο-
πτικό τρόπο συνεχίζει τόσα χρόνια να μας ενημερώνει, 
για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένα σύγχρονο Στέλεχος 
Ασφάλειας. Επιπροσθέτως, ενισχύει την εξειδίκευση με 
πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με την ανάλυση 
μίας διαδικασίας και πως αυτή συνεισφέρει στην 
Ασφάλεια, όσο και με την επεξήγηση της λειτουργίας 
ενός συστήματος ασφαλείας που θα αναβαθμίσει την 
προστασία μίας Επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι 
όσοι αναζητούμε δοκιμασμένες μεθόδους κι αξιόπιστο 
εξοπλισμό ώστε να βελτιωθεί ο γενικός δείκτης αξιο-
πιστίας της Ασφάλειας, σε ένα σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων ενός Οργανισμού, έχουμε το κατάλληλο ερ-
γαλείο κι αυτό δεν είναι άλλο από το Security Manager. 
Εύχομαι να χιλιάσετε τα τεύχη σας και κάθε τεύχος σας 
να είναι πάντοτε αρωγός στην αξιόπιστη ενημέρωση και 
την χρήσιμη πληροφορία, που όλοι εμείς, που φροντί-
ζουμε για την Ασφάλεια των Οργανισμών Ιδιωτικού και 
Δημόσιου χαρακτήρα, χρειαζόμαστε!!!»  

Ευάγγελος Μαστροβασίλης
Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

«Πολλά συγχαρητήρια για την επιτευξη του στόχου 
της έκδοσης του επετειακου σας τευχους Νο 100. Με 
σταθερα βήματα απο το μακρινο 2006, καταφέρατε 
και κερδίσατε επάξια την αναγνώριση των επαγγελμα-
τιών σε θέματα ασφάλειας στην Ελλαδα, ως βασικός  
πυλώνας ενημέρωσης και αποτύπωσης νεων τε-
χνολογιων , διοίκησης και διαχείρισης της Ασφά-
λειας καθώς και Υπηρεσιών Ασφαλέιας μεσα απο τις 
αναλύσεις, τα αρθρα, τις αναφορές και τις παρουσιά-
σεις των επαγγελματιων συνεργατών σας. Ευχομαι να 
ακολουθήσετε την ανοδική σας 
πορεία να διατηρήσετε το υφος 
του περιοδικού και να μας παρέχε-
τε όλη αυτήν την γνωση για πολλα 
πολλα χρόνια ακόμα».

Κώστας Πάσχος
Group Security Officer, Energean 

«Ως πρόεδρος του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑ-
ΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗ-
ΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σας συγχαίρω για 
τα 100 τεύχη που συμπληρώσατε και για την ιδιαίτερη 
προσφορά σας στα θέματα που προωθούν τον κλάδο 
μας (εξέλιξη, ανάπτυξη ,τεχνολογία ,τεχνικές, στρατηγι-
κός και επιχειρησιακός σχεδιασμός).Να συνεχίσετε την 

άριστη δουλειά σας και θα είμαστε 
συνοδοιπόροι σας». 

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος 
Πρόεδρος Δ.Σ : Πανελλήνιο 

Σωματείο Ασφάλειας 
Προσώπων, Υποδομών Χρημα-

ταποστολών, ο Οδυσσεας»

«Ως αντιπρόεδρος του ASIS & Steering Committee του 
OSAC, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέ-
χω σε αυτή τη γενέθλια έκδοση του Security Manager 
για τα 100 τεύχη του, που μεταφράζονται σε σχεδόν 17 
χρόνια ιστορίας για τον τομέα της Ασφάλειας. Έχοντας 
συνεργαστεί μαζί σας, διαπίστωσα τόσο την υψηλή 
ποιότητα της δουλειάς σας, όσο και το ποσό έχει προ-
σφέρει στην εξέλιξη του κλάδου μας. Τα χρόνια της 
συνεργασίας μας χαρακτηρίζονται από επαγγελματικό 
ήθος, ευελιξία, διαφάνεια και προπάντων θετική πρό-
θεση και προσέγγιση στα θέματα μας. Για 17 συναπτά 
έτη, το περιοδικό σας έχει κατορθώσει με τις καίριες δη-
μοσιεύσεις του, και με τον security guru Βλαση Αμανα-
τίδη στον πύρινα του, να εξελιχθεί σε ένα έγκριτο μέσο 
για τους επαγγελματίες του Security, λειτουργώντας ως 
πεδίο ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμών και 
απόψεων, έχοντας δίκαια κερδίσει την εμπιστο-
σύνη και την αναγνώριση του κοινού του. Είναι μία 
από τις πρώτες εκδόσεις με εξειδικευμένο περιεχόμε-
νο και εύχομαι σε κάθε έκδοση, να συνεχίσει να προ-
σφέρει εμπλουτισμένη γνώση. Στους εμπνευστές και 
στους συντελεστές της 
έκδοσης - να έχετε μια 
εξίσου επιτυχημένη και 
δημιουργική συνέχεια με 
τον ίδιο ακάματο ρυθμό. 
Να τα χιλιάσατε!»

Χριστίνα 
Αλεξανδροπούλου 

ASIS, Aegean Chapter 
Vice President / OSAC 

Greece Steering 
Committee

«Το περιοδικό SECURITY 
MANAGER τα τελευταία 17 
χρόνια έχει καθιερωθεί και 
τείνει να γίνει εμβληματικό 
στο χώρο της ασφάλει-
ας δίνοντας πάντα στους 
αναγνώστες του προσεγ-
μένο και «πλούσιο» περιε-

χόμενο. Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει μεγάλη ποι-
κιλία θεμάτων με στήλες, κριτική και αρθρογραφία από 
έγκριτους συγγραφείς και δημοσιογράφους συνδυάζο-
ντας την επιστήμη και την εφαρμογή της στο χώρο που 
πραγματεύεται. Το SECURITY MANAGER ανά τα χρόνια 
διαβάζεται από χιλιάδες αναγνώστες σε όλη την Ελλά-
δα και αποτελεί το περιοδικό σημείο αναφοράς για την 
παροχή γνώσεων περί την ασφάλεια. Εύχομαι να συνε-
χίσει αφενός η απρόσκοπτη έκδοση του ακολουθώντας 
τις επιταγές της εποχής μας αφετέρου η αποφασιστική 
συμβολή του SECURITY MANAGER στον πολυεπίπεδο 
χώρο της ασφάλειας ώστε στις σελίδες του να αποτυ-
πώνονται αναζητήσεις και προβληματισμοί, που θα 
υπερβαίνουν κατά πολύ την «εθνική» προέλευσή του».

Μιχάλης Xάλαρης  
Επίκουρος Καθηγητής,  Υποστράτηγος Π.Σ. (ε.α.), 

Διευθυντής Ερευνών σε θέματα Διακινδύνευσης, Κίν-
δυνων, Κρίσεων και Ασφάλειας στο Θεσμοθετημένο 

εργαστήριο «Ήφαιστος»
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Το Security Manager έχει 
αποτελέσει καταλύτης 
στην σωστή ενημέρω-
ση στο συνεχές μετα-
βαλλόμενο τεχνολογικά, 
περιβάλλον της ασφά-
λειας. Η δημοσιογραφική 
υπέροχη, το άπταιστα 

ενημερωμένο υλικό, τα καινοτόμα και πρωτοποριακά 
events, summits και expert debates, έχουν αναδείξει το 
security Manager ως το πλέον απαραίτητο ενημερωτικό 
υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο στον τομέα της ασφάλει-
ας. Η ομάδα της Defensor ήταν και θα είναι θερμός 
υποστηρικτής του περιοδικού από τα πρώτα του τεύχη 
Σας ευχόμαστε αλλά 100 επιτυχημένα τεύχη».

Γιώργος Σαρδέλης 
CEO, Defensor Civitatis

«Το περιοδικό Security Manager «έπεσε» τυχαία στα χέρια μου στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ως καινούργιος τότε 
στο χώρο του Security με είχε εντυπωσιάσει γιατί κάθε σελίδα του είχε κάτι να δώσει στον αναγνώστη. Το γεγονός ότι 
ακόμη και σήμερα συνεχίζει να διακρίνεται για την φρεσκάδα των θεμάτων του, είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Αν 
λάβουμε υπόψη τον ραγδαίο μετασχηματισμό του περιβάλλοντος απειλών και πώς 
αυτό έχει εξωθήσει την εξέλιξη της έννοιας του SECURITY η οποία έχει εμπλουτιστεί 
με καινούργιες αρχές και εργαλεία τόσο οργανωσιακά όσο και τεχνικά, το SM παραμένει 
επίκαιρο και αξιέπαινο, υποδηλώνοντας την άοκνη προσπάθεια των συντελεστών του. Με 
την ευκαιρία του επετειακού τεύχους εύχομαι να παραμείνει επίκαιρο και -κυρίως- χρήσιμο, 
καλύπτοντας δυναμικά ένα πεδίο θεματολογίας που συνεχώς εξελίσσεται». 

Ευάγγελος Μανώλης 
Resilience & Critical Infrastructure Security System Expert, ΔΕΣΦΑ

«Το να είσαι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ στον δύσκολο τομέα της 
Ασφάλειας είναι από μόνο του πολύ δύσκολο. Το να 
παραμένεις όμως πρωτοπόρος μετά από 17 χρόνια εί-
ναι ακόμα πιο δύσκολο και, εγώ 
θα έλεγα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!!! Συνεχί-
στε την υπέροχη δουλειά σας 
και τα ξαναλέμε σε 13 χρόνια 
ξανά. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους 
σας και καλή δύναμη».

Κώστας Ψαραύτης
Group Safety & Security 

Manager, Fourlis Holdings 

«Οι σημερινές δυσχερείς συν-
θήκες (πόλεμος στην Ουκρανία, 
κλιματική κρίση, ενεργειακή 
κρίση κλπ.) που επικρατούν στο 
παγκόσμιο στερέωμα, έχουν 
οδηγήσει στην ανάγκη για σω-
στή και αξιόπιστη ενημέρωση 
και εξειδίκευση των Στελεχών, 
που ασχολούνται με την Ασφά-

λεια των Οργανισμών. Η συμβολή του Security Manager 
έχει αποδειχθεί καθοριστική, καθώς με αξιόπιστες πλη-
ροφορίες και ρεπορτάζ, με όσο το δυνατό πιο συνο-
πτικό τρόπο συνεχίζει τόσα χρόνια να μας ενημερώνει, 
για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένα σύγχρονο Στέλεχος 
Ασφάλειας. Επιπροσθέτως, ενισχύει την εξειδίκευση με 
πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με την ανάλυση 
μίας διαδικασίας και πως αυτή συνεισφέρει στην 
Ασφάλεια, όσο και με την επεξήγηση της λειτουργίας 
ενός συστήματος ασφαλείας που θα αναβαθμίσει την 
προστασία μίας Επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι 
όσοι αναζητούμε δοκιμασμένες μεθόδους κι αξιόπιστο 
εξοπλισμό ώστε να βελτιωθεί ο γενικός δείκτης αξιο-
πιστίας της Ασφάλειας, σε ένα σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων ενός Οργανισμού, έχουμε το κατάλληλο ερ-
γαλείο κι αυτό δεν είναι άλλο από το Security Manager. 
Εύχομαι να χιλιάσετε τα τεύχη σας και κάθε τεύχος σας 
να είναι πάντοτε αρωγός στην αξιόπιστη ενημέρωση και 
την χρήσιμη πληροφορία, που όλοι εμείς, που φροντί-
ζουμε για την Ασφάλεια των Οργανισμών Ιδιωτικού και 
Δημόσιου χαρακτήρα, χρειαζόμαστε!!!»  

Ευάγγελος Μαστροβασίλης
Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

«Πολλά συγχαρητήρια για την επιτευξη του στόχου 
της έκδοσης του επετειακου σας τευχους Νο 100. Με 
σταθερα βήματα απο το μακρινο 2006, καταφέρατε 
και κερδίσατε επάξια την αναγνώριση των επαγγελμα-
τιών σε θέματα ασφάλειας στην Ελλαδα, ως βασικός  
πυλώνας ενημέρωσης και αποτύπωσης νεων τε-
χνολογιων , διοίκησης και διαχείρισης της Ασφά-
λειας καθώς και Υπηρεσιών Ασφαλέιας μεσα απο τις 
αναλύσεις, τα αρθρα, τις αναφορές και τις παρουσιά-
σεις των επαγγελματιων συνεργατών σας. Ευχομαι να 
ακολουθήσετε την ανοδική σας 
πορεία να διατηρήσετε το υφος 
του περιοδικού και να μας παρέχε-
τε όλη αυτήν την γνωση για πολλα 
πολλα χρόνια ακόμα».

Κώστας Πάσχος
Group Security Officer, Energean 

«Ως πρόεδρος του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑ-
ΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗ-
ΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σας συγχαίρω για 
τα 100 τεύχη που συμπληρώσατε και για την ιδιαίτερη 
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μας (εξέλιξη, ανάπτυξη ,τεχνολογία ,τεχνικές, στρατηγι-
κός και επιχειρησιακός σχεδιασμός).Να συνεχίσετε την 

άριστη δουλειά σας και θα είμαστε 
συνοδοιπόροι σας». 

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος 
Πρόεδρος Δ.Σ : Πανελλήνιο 

Σωματείο Ασφάλειας 
Προσώπων, Υποδομών Χρημα-

ταποστολών, ο Οδυσσεας»

«Ως αντιπρόεδρος του ASIS & Steering Committee του 
OSAC, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέ-
χω σε αυτή τη γενέθλια έκδοση του Security Manager 
για τα 100 τεύχη του, που μεταφράζονται σε σχεδόν 17 
χρόνια ιστορίας για τον τομέα της Ασφάλειας. Έχοντας 
συνεργαστεί μαζί σας, διαπίστωσα τόσο την υψηλή 
ποιότητα της δουλειάς σας, όσο και το ποσό έχει προ-
σφέρει στην εξέλιξη του κλάδου μας. Τα χρόνια της 
συνεργασίας μας χαρακτηρίζονται από επαγγελματικό 
ήθος, ευελιξία, διαφάνεια και προπάντων θετική πρό-
θεση και προσέγγιση στα θέματα μας. Για 17 συναπτά 
έτη, το περιοδικό σας έχει κατορθώσει με τις καίριες δη-
μοσιεύσεις του, και με τον security guru Βλαση Αμανα-
τίδη στον πύρινα του, να εξελιχθεί σε ένα έγκριτο μέσο 
για τους επαγγελματίες του Security, λειτουργώντας ως 
πεδίο ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμών και 
απόψεων, έχοντας δίκαια κερδίσει την εμπιστο-
σύνη και την αναγνώριση του κοινού του. Είναι μία 
από τις πρώτες εκδόσεις με εξειδικευμένο περιεχόμε-
νο και εύχομαι σε κάθε έκδοση, να συνεχίσει να προ-
σφέρει εμπλουτισμένη γνώση. Στους εμπνευστές και 
στους συντελεστές της 
έκδοσης - να έχετε μια 
εξίσου επιτυχημένη και 
δημιουργική συνέχεια με 
τον ίδιο ακάματο ρυθμό. 
Να τα χιλιάσατε!»

Χριστίνα 
Αλεξανδροπούλου 

ASIS, Aegean Chapter 
Vice President / OSAC 

Greece Steering 
Committee

«Το περιοδικό SECURITY 
MANAGER τα τελευταία 17 
χρόνια έχει καθιερωθεί και 
τείνει να γίνει εμβληματικό 
στο χώρο της ασφάλει-
ας δίνοντας πάντα στους 
αναγνώστες του προσεγ-
μένο και «πλούσιο» περιε-

χόμενο. Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει μεγάλη ποι-
κιλία θεμάτων με στήλες, κριτική και αρθρογραφία από 
έγκριτους συγγραφείς και δημοσιογράφους συνδυάζο-
ντας την επιστήμη και την εφαρμογή της στο χώρο που 
πραγματεύεται. Το SECURITY MANAGER ανά τα χρόνια 
διαβάζεται από χιλιάδες αναγνώστες σε όλη την Ελλά-
δα και αποτελεί το περιοδικό σημείο αναφοράς για την 
παροχή γνώσεων περί την ασφάλεια. Εύχομαι να συνε-
χίσει αφενός η απρόσκοπτη έκδοση του ακολουθώντας 
τις επιταγές της εποχής μας αφετέρου η αποφασιστική 
συμβολή του SECURITY MANAGER στον πολυεπίπεδο 
χώρο της ασφάλειας ώστε στις σελίδες του να αποτυ-
πώνονται αναζητήσεις και προβληματισμοί, που θα 
υπερβαίνουν κατά πολύ την «εθνική» προέλευσή του».

Μιχάλης Xάλαρης  
Επίκουρος Καθηγητής,  Υποστράτηγος Π.Σ. (ε.α.), 

Διευθυντής Ερευνών σε θέματα Διακινδύνευσης, Κίν-
δυνων, Κρίσεων και Ασφάλειας στο Θεσμοθετημένο 

εργαστήριο «Ήφαιστος»
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Έχοντας σαν αφετηρία το 2006 και με γνώμονα την 
έγκαιρη ενημέρωση, την ενίσχυση των γνώσεων, την 
προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας ασφαλείας, 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και την προ-
σπάθεια ανάδειξης των παθογενειών του χώρου, το 
Security  Manager συμβάλλει εποικοδομητικά στον 
τομέα της ασφάλειας. Οι έγκαιροι, ενημερωμένοι και 
καταρτισμένοι συνεργάτες με την ποικίλη θεματολογία 
και αρθρογραφία δημιουργούν μια αλυσίδα μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, των επιχειρη-
ματιών του χώρου αλλά και των αναγνωστών. Σας ευ-
χαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας στην 
ποιοτική αναβάθμιση της ασφάλειας. Καλή συνέχεια και 
αντοχή σε όλους τους συντελεστές γιατί ο δρόμος είναι 
δύσκολος και ιδιαίτερα απαιτητικός». 

Βασίλειος Χαλβατζής
Security Consultant

«Διαχρονικά τα ειδικά έντυ-
πα ενημέρωσης όπως το 
SECURITY MANAGER δι-
αδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην πληροφόρηση, την ενη-
μέρωση και την εξειδικευμένη 
γνώση, ενισχύοντας τη δύνα-
μη του επαγγελματία και των 
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στη εξέλιξη 

και την καινοτομία της Ασφάλειας και Πυρασφά-
λειας. Το SECURITY MANAGER ειδικά προβάλλει, ενι-
σχύει και προωθεί σύγχρονες λύσεις, καινοτόμες ιδέες 
και επιστημονικά άρθρα παράλληλα με την διοργάνω-
ση Συνεδρίων, Εκθέσεων και Ημερίδων που φέρνουν 
κοντά τους ανθρώπους και της επιχειρήσεις συναφούς 
δραστηριότητας. Στα 100 τεύχη κυκλοφορίας του, το 
SECURITY MANAGER έχει γίνει σημείο αναφοράς 
στην ενημέρωση και δύναμη προώθησης ιδεών, προϊ-
όντων και συστημάτων Ασφάλειας κερδίζοντας πιστούς 
αναγνώστες, φίλους και συνεργάτες. Θέλω να συγχαρώ 
τους συντελεστές του και να ευχηθώ μακρόβιο και δημι-
ουργικό μέλλον στο SECURITY MANAGER».

Νικόλαος Γ. Διαμαντής 
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. - CEO 

ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΜΕΠΕ

«Το «Security Manager» υπηρέ-
τησε με επιτυχία την αποστολή 
του για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα με την επίκαιρη και άμεση 
ενημέρωση όλων μας, φορείς 
του κλάδου και επαγγελματίες 
με τις 100 εκδόσεις που συμπλη-
ρώνει αυτό το μήνα.  Τολμούμε 

να πούμε επίσης ότι δικαίωσε και τη  μακρά πορεία 
του το οποίο υπήρξε το πρώτο περιοδικό στην Ελ-
λάδα που διέβλεψε ότι ο χώρος της ασφάλειας και των 
νέων τεχνολογιών έχει δυναμική προοπτική, γιατί απο-
τελεί τη ραχοκοκαλιά μιας ασφαλούς και δημοκρατι-
κής κοινωνίας. Θέρμες Ευχές από καρδίας για συνέχεια 
με την ίδια επιτυχία σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων 
νέων κρίσεων όπου όλα αλλάζουν».

Χρήστος Σερετίδης 
Σύμβουλος Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

«O κλάδος των συστημάτων 
ασφάλειας τον οποίο υπηρε-
τεί με συνέπεια το περιοδικό 
«Security Manager», είναι 
κλάδος πρώτης γραμμής 
για την αναπτυξιακή πο-
ρεία της ασφάλειας. Σήμε-
ρα μετά από 17 χρόνια και 
100 τεύχη στο ενεργητικό 
του, το περιοδικό παραμένει 

και συνεχίζει να αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ανα-
βαθμισμένης πληροφόρησης, φιλοξενώντας πλούσια 
τεχνική αρθρογραφία με εξειδικευμένα τεχνολογικά 
θέματα. Είμαι βέβαιη για τη συνέχιση της μέχρι σήμε-
ρα επιτυχημένης πορείας ενός περιοδικού προσφοράς 
έγκυρης ενημέρωσης του κλάδου και ελπίζω να συνε-
χιστεί δυναμικά η πορεία των τευχών και η συνεισφο-
ρά σας με τον ίδιο ρυθμό. Εύχομαι να δημοσιεύετε για 
πολλά χρόνια ακόμη τα τεκταινόμενα της ασφάλειας, 
συνεχίζοντας να παρουσιάζετε τα επιτεύγματα αλλά 
και τους προβληματισμούς του κλάδου μας, καθώς να 
συνεχίσετε να στέκεστε αρωγοί στις επιχειρήσεις και 
στα στελέχη, αλλά και να εδραιώσετε περαιτέρω τη 
θέση σας στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού».

Σάρρα Κωστάλα
Διευθύντρια Κλάδου Πολιτικής και Συστημάτων 

Ασφαλείας, ΔΕΗ ΑΕ

«Το περιοδικό Security Manager 
μέσα από αυτά τα 100 τεύχη του και 
στο διάστημα των 17 ετών παρου-
σίας του, έδωσε μια άλλη διάσταση 
και μια άλλη σημασία σε έναν μάλ-
λον υποβαθμισμένο τομέα, όπως 
ήταν η Ασφάλεια στην Ελλάδα. 
Έδωσε τη δυνατότητα σε επαγγελ-

ματίες και experts του χώρου μας να εκφράσουν 
απόψεις, να παρουσιάσουν ιδέες και τεχνογνωσία 
από το εξωτερικό (και όχι μόνο) και να αναδείξουν 
την σπουδαιότητα της Ασφάλειας σε κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας μας. Η Ασφάλεια σε όλους τους χώ-
ρους είναι μια διαδικασία που δεν σταματά, συνεχώς 
εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και αλλάζει και όλη 
αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο μέσα από το περιοδικό Security Manager. 
Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσει να συμβάλλει με τον δικό 
του σημαντικό τρόπο στην βελτίωση της Ασφάλειας στη 
χώρα μας για πολλά χρόνια ακόμα και τα τεύχη του να 
γίνουν όχι μόνο πολλές εκατοντάδες αλλά και χιλιάδες!»

Άκης Τάκης
Head of Security, Super League Greece

«Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να 
μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου, σε αυτή την 
πολλή σημαντική στιγμή στο χρόνο, δηλ. της επετείου 
του περιοδικού security manager. Η συμβολή της αρ-
θρογραφίας του διατυπώνεται μέσα από άξια στελέχη 
τα οποία τηρούν ευλαβικά τους δημοσιογραφικούς κα-
νόνες δεοντολογίας και με το ανάλογο επιχειρηματικό 
ήθος που επιδεικνύουν αναδεικνύεται η διαχρονικότη-
τα των εκδόσεων και των πλήθος των συνδρομητών 
και των αναγνωστών του. Όσοι εντύπως ή ηλεκτρονικά 
ήρθαν σε επαφή με το περιοδικό, διαπιστώνουν την 
αρχή μιας σχέσης εμπιστοσύνης, σεβασμού και αγά-
πης, με τους ανθρώπους του που κρατάει για χρόνια, 
σεβόμενοι διαχρονικά έννοιες απαράβατες και αδι-
απραγμάτευτες όπως η αξία, το ήθος, η ειλικρίνεια, η 
πιστότητα, ο επαγγελματισμός. Το περιοδικό δεν συμ-
βάλλει μόνο σε εταιρικό επίπεδο, αλλά στηλώνει με 
πάθος και προσήλωση την αδιάκοπη καθημερι-
νή προσπάθεια των ανθρώπων της εξατομικευ-
μένης ασφάλειας που αγωνιούν, πασχίζουν και 
ανταποκρίνονται με επιτυχία, πολλές φορές σε υψηλές 
απαιτήσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 
Ως αναγνώστης θέλω να ζω συνεχώς στιγμές δυνα-
μικής καταγραφής των γεγονότων, μέσα από τη 
θεματολογία του περιοδικού που πολλές φορές έχουν 
προλάβει τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας με 
την εγκυρότητα των θεμάτων που επιλέγονται. Οι 
επέτειοι έχουν τη σημασία που εμείς τους αποδίδου-
με και την κατοχυρώνουν γιατί εμείς το ενισχύουμε με 
το πιστεύω μας, το οποίο αποτελεί και την ευχή μου, 
καμία έκπτωση σε ότι οραματιστήκατε και μας κάνατε 
κοινωνούς των πιστεύω σας. Κρατήστε ψηλά τους δεί-
κτες της αξιολόγησης, όπως συμβάλλω, συνεργάζομαι, 
συμμετέχω».

Δημήτρης Πολύζος 
Ένας από τους χιλιάδες συνοδοιπόρους και 

¨αιμοδότες σας¨ .

«100 τεύχη πρωτοπορίας και εμπροσθοφυλακής 
στον τομέα της Ασφάλειας, 100 τεύχη-εργαλείο για 
την επιστήμη της Ασφάλειας, 17 χρόνια εμπειρογνω-
μοσύνης. Το Security Manager έσπρωξε τα 'σύνορα' 
της γνώσης με τα άρθρα, συνεργασίες, συνέδρια και τις 

γενικότερες δράσεις σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Ως συνεργάτης και πάνω απ' 
όλα φίλος όλα αυτά τα χρόνια εύχομαι 
ακόμα τόσα και παραπάνω να είναι τα 
χρόνια προσφοράς στην Ασφάλεια»

Νικόλας Κολαΐτης
Security Consultant

«Συγχαρητήρια για το επίτευγμα του εκατοστού τεύχους του σημαντικότερου Περιοδικού στον 
χώρο της Ασφάλειας. Πάντοτε ενήμερο με τη γνώση και τη γνώμη των επιφανέστερων επαγγελ-
ματιών του κλάδου, αλλά και σχετικά με την πρόοδο των τεχνολογικών μέσων και καινοτομιών που 
συμβάλλουν στο έργο μας. Προσωπικά πολλά επίσης συγχαρητήρια σε σένα, Βλάσση Αμανατίδη, 
που χωρίς τη συμβολή σου δεν θα ήταν τόσο επιτυχές! Με χαρά περιμένουμε το επόμενο Συνέδριο 
που θα οργανώσετε! Εύχομαι από καρδιάς τα Τεύχη να Χιλιάσουν.!!!»

Στάθης Σεραλίδης - Security Manager, AMANZOE
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για την αναπτυξιακή πο-
ρεία της ασφάλειας. Σήμε-
ρα μετά από 17 χρόνια και 
100 τεύχη στο ενεργητικό 
του, το περιοδικό παραμένει 

και συνεχίζει να αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ανα-
βαθμισμένης πληροφόρησης, φιλοξενώντας πλούσια 
τεχνική αρθρογραφία με εξειδικευμένα τεχνολογικά 
θέματα. Είμαι βέβαιη για τη συνέχιση της μέχρι σήμε-
ρα επιτυχημένης πορείας ενός περιοδικού προσφοράς 
έγκυρης ενημέρωσης του κλάδου και ελπίζω να συνε-
χιστεί δυναμικά η πορεία των τευχών και η συνεισφο-
ρά σας με τον ίδιο ρυθμό. Εύχομαι να δημοσιεύετε για 
πολλά χρόνια ακόμη τα τεκταινόμενα της ασφάλειας, 
συνεχίζοντας να παρουσιάζετε τα επιτεύγματα αλλά 
και τους προβληματισμούς του κλάδου μας, καθώς να 
συνεχίσετε να στέκεστε αρωγοί στις επιχειρήσεις και 
στα στελέχη, αλλά και να εδραιώσετε περαιτέρω τη 
θέση σας στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού».

Σάρρα Κωστάλα
Διευθύντρια Κλάδου Πολιτικής και Συστημάτων 

Ασφαλείας, ΔΕΗ ΑΕ

«Το περιοδικό Security Manager 
μέσα από αυτά τα 100 τεύχη του και 
στο διάστημα των 17 ετών παρου-
σίας του, έδωσε μια άλλη διάσταση 
και μια άλλη σημασία σε έναν μάλ-
λον υποβαθμισμένο τομέα, όπως 
ήταν η Ασφάλεια στην Ελλάδα. 
Έδωσε τη δυνατότητα σε επαγγελ-

ματίες και experts του χώρου μας να εκφράσουν 
απόψεις, να παρουσιάσουν ιδέες και τεχνογνωσία 
από το εξωτερικό (και όχι μόνο) και να αναδείξουν 
την σπουδαιότητα της Ασφάλειας σε κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας μας. Η Ασφάλεια σε όλους τους χώ-
ρους είναι μια διαδικασία που δεν σταματά, συνεχώς 
εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και αλλάζει και όλη 
αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο μέσα από το περιοδικό Security Manager. 
Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσει να συμβάλλει με τον δικό 
του σημαντικό τρόπο στην βελτίωση της Ασφάλειας στη 
χώρα μας για πολλά χρόνια ακόμα και τα τεύχη του να 
γίνουν όχι μόνο πολλές εκατοντάδες αλλά και χιλιάδες!»

Άκης Τάκης
Head of Security, Super League Greece

«Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να 
μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου, σε αυτή την 
πολλή σημαντική στιγμή στο χρόνο, δηλ. της επετείου 
του περιοδικού security manager. Η συμβολή της αρ-
θρογραφίας του διατυπώνεται μέσα από άξια στελέχη 
τα οποία τηρούν ευλαβικά τους δημοσιογραφικούς κα-
νόνες δεοντολογίας και με το ανάλογο επιχειρηματικό 
ήθος που επιδεικνύουν αναδεικνύεται η διαχρονικότη-
τα των εκδόσεων και των πλήθος των συνδρομητών 
και των αναγνωστών του. Όσοι εντύπως ή ηλεκτρονικά 
ήρθαν σε επαφή με το περιοδικό, διαπιστώνουν την 
αρχή μιας σχέσης εμπιστοσύνης, σεβασμού και αγά-
πης, με τους ανθρώπους του που κρατάει για χρόνια, 
σεβόμενοι διαχρονικά έννοιες απαράβατες και αδι-
απραγμάτευτες όπως η αξία, το ήθος, η ειλικρίνεια, η 
πιστότητα, ο επαγγελματισμός. Το περιοδικό δεν συμ-
βάλλει μόνο σε εταιρικό επίπεδο, αλλά στηλώνει με 
πάθος και προσήλωση την αδιάκοπη καθημερι-
νή προσπάθεια των ανθρώπων της εξατομικευ-
μένης ασφάλειας που αγωνιούν, πασχίζουν και 
ανταποκρίνονται με επιτυχία, πολλές φορές σε υψηλές 
απαιτήσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 
Ως αναγνώστης θέλω να ζω συνεχώς στιγμές δυνα-
μικής καταγραφής των γεγονότων, μέσα από τη 
θεματολογία του περιοδικού που πολλές φορές έχουν 
προλάβει τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας με 
την εγκυρότητα των θεμάτων που επιλέγονται. Οι 
επέτειοι έχουν τη σημασία που εμείς τους αποδίδου-
με και την κατοχυρώνουν γιατί εμείς το ενισχύουμε με 
το πιστεύω μας, το οποίο αποτελεί και την ευχή μου, 
καμία έκπτωση σε ότι οραματιστήκατε και μας κάνατε 
κοινωνούς των πιστεύω σας. Κρατήστε ψηλά τους δεί-
κτες της αξιολόγησης, όπως συμβάλλω, συνεργάζομαι, 
συμμετέχω».

Δημήτρης Πολύζος 
Ένας από τους χιλιάδες συνοδοιπόρους και 

¨αιμοδότες σας¨ .

«100 τεύχη πρωτοπορίας και εμπροσθοφυλακής 
στον τομέα της Ασφάλειας, 100 τεύχη-εργαλείο για 
την επιστήμη της Ασφάλειας, 17 χρόνια εμπειρογνω-
μοσύνης. Το Security Manager έσπρωξε τα 'σύνορα' 
της γνώσης με τα άρθρα, συνεργασίες, συνέδρια και τις 

γενικότερες δράσεις σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Ως συνεργάτης και πάνω απ' 
όλα φίλος όλα αυτά τα χρόνια εύχομαι 
ακόμα τόσα και παραπάνω να είναι τα 
χρόνια προσφοράς στην Ασφάλεια»

Νικόλας Κολαΐτης
Security Consultant

«Συγχαρητήρια για το επίτευγμα του εκατοστού τεύχους του σημαντικότερου Περιοδικού στον 
χώρο της Ασφάλειας. Πάντοτε ενήμερο με τη γνώση και τη γνώμη των επιφανέστερων επαγγελ-
ματιών του κλάδου, αλλά και σχετικά με την πρόοδο των τεχνολογικών μέσων και καινοτομιών που 
συμβάλλουν στο έργο μας. Προσωπικά πολλά επίσης συγχαρητήρια σε σένα, Βλάσση Αμανατίδη, 
που χωρίς τη συμβολή σου δεν θα ήταν τόσο επιτυχές! Με χαρά περιμένουμε το επόμενο Συνέδριο 
που θα οργανώσετε! Εύχομαι από καρδιάς τα Τεύχη να Χιλιάσουν.!!!»

Στάθης Σεραλίδης - Security Manager, AMANZOE
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Η καθολική επιτυ-
χία του εγχειρήμα-
τος του SECURITY 
MANAGER, έρχε-
ται ως αποτέλεσμα 
της νοημοσύνης 
της επιτυχίας που 
διέπει τον Αρχισυ-
ντάκτη του, Βλάση 
Αμανατίδη ο οποί-
ος εφαρμόζει και 
εξισορροπεί και 

τις τρεις πτυχές της: την αναλυτική, τη δημιουργική και 
την πρακτική. 
Η καινοτόμος για την εποχή της ιδέα, το μεράκι, το πά-
θος και το πείσμα του Ιδρυτή και της ιδρυτικής ομάδας, 
η ευελιξία στην προσαρμογή των αναγκών των καιρών 
που πρέπει να εκπληρωθούν, η προσαρμοστικότητα 
από την κανονικότητα στην αντικανονικότητα και πάλι 
στην νέα κανονικότητα (έπειτα από αλλεπάλληλες κρί-
σεις) για να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε καταστάσεις 
και καθήκοντα, η διαρκής πρόβλεψη και ανάλυση των 
επερχόμενων και ο ορθολογισμός των επιχειρηματι-
κών αποφάσεων, έφεραν το 100 τεύχος του Security 
Manager να σφραγίσει τον τομέα του Security με 
εθνική καταξίωση σε υψηλό επαγγελματικό επί-
πεδο και ανεκτίμητης αξίας προσφορά εξειδικευμένης 
γνώσης. Εύχομαι στον καλό φίλο και πολύτιμο συνερ-
γάτη Βλάση Αμανατίδη, υγεία, διεθνή καταξίωση και 
ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική και επαγγελματική προ-
σφορά».

Αναστάσιος Γερασιμάτος 
Emergency, Crisis and Disaster Manager, Managing 

Director H.C.D.M.I.

«Η χώρα μας έχει να δείξει πολλά στον χώρο της ασφά-
λειας και ένας από τους κύριους παράγοντες αυτού 
είναι το περιοδικό Security Manager. Η συνδρομή του 
στην επικοινωνία της ασφάλειας σε μια πολυεπίπεδη 
διάσταση εντός Ελλαδικού χώρου είναι ξεκάθαρη και 
ουσιώδης. 
Επαγγελματισμός, προσήλωση, υπευθυνότητα 
και αναζήτηση πάντα της εγκυρότερης πηγής εί-
ναι μερικά από τα χαρίσματα αυτού του περιοδικού και 
των ανθρώπων που το απαρτίζουν. 
Με το περιοδικό και ειδικότερα με τον Βλάση συνεργα-
στήκαμε άψογα όταν ήρθε η ώρα της επικοινωνίας του 
θέματος της υγειονομικής εκπαίδευσης των στελεχών 
ασφαλείας όπου η εξ αρχής προσέγγιση έγινε με γνώ-
μονα την ουσία, την επιμόρφωση αλλά και την ορθή 
επικοινωνία αυτού. 
Μιας και το επετειακό τεύχος είναι στα σκαριά, σας εύ-

χομαι ολόψυχα υγεία για να 
συνεχίσετε το έργο σας με 
αμείωτο ρυθμό και καθαρά 
μυαλά ώστε να μεταφέρετε 
πάντοτε  γνώσεις ορθές και 
ουσιώδεις». 
Αλέξανδρος Α. Τουμπέλης

Διευθυντής Εκπαίδευσης, 
Meducation 

«Η πρώτη μου γνωριμία με το αγαπημένο μου περιο-
δικό security manager, ήταν στην Έκθεση safety expo 
το 2008 στη Θεσσαλονίκη, το τεύχος τότε μου είχε κε-
ντρίσει το ενδιαφέρον γιατί είχε αφιέρωμα στον νόμο 
3707/2008 για τις Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσι-
ών Ασφαλείας. Την επόμενη χρονιά το 2009 έγινα κι εγώ 
συνδρομητής του. 
Τι να πρωτο-θυμηθώ, την ευγένεια και άψογη εξυπηρέ-
τηση του κ. Τσιματσίδη, τότε υπεύθυνου συνδρομών! 
Το 2010 επιτέλους κατέβηκα στην Αθήνα να επισκεφτώ 
μια έκθεση ασφάλειας και γνώρισα από κοντά τους 
όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο περιοδικό. 
Η ευγένεια και η φιλικότητα με εξέπληξε! 
Η νέα υπεύθυνη συνδρομών κυρία Καρουάνα Μαρία 
εξυπηρετικότατη όπως και ο Αρχισυντάκτης του Περιο-
δικού κύριος Βλάσης Αμανατίδης. 
To 2015 για πρώτη φορά επισκέφτηκα τα γραφεία του 
περιοδικού, ευγενέστατοι και φιλικοί, σχεδόν κάθε χρό-
νο τους επισκέπτομαι, το έτος 2017 εκεί που δεν το πε-
ρίμενα, δημοσίευσε το περιοδικό και δυο άρθρα μου 
(Αυτοπροστασία και Ασφάλεια - Διαχείριση Κρίσεων). 
Και έφτασαν αισίως στα 100 τεύχη δυναμικής παρου-
σίας στον χώρο της Ασφάλειας. Εύχομαι τα 100 τεύχη 

να γίνουν 200, 300, μέχρι 
και 1.000! 
Συνεχίστε να προσφέ-
ρετε.....να μας ενημε-
ρώνετε...
Με Εκτίμηση ο συνδρο-
μητής σας

Ευθύμιος 
Μπλιάμπτης 

Ειδικός σε θέματα 
Ασφαλείας 

Γνώρισα το περιοδικό 
Security Manager το μα-
κρυνό 2008. Έκτοτε πα-
ραμένει συνοδοιπόρος 
μου, μη έχοντας χάσει 
ούτε ένα τεύχος! 
Είναι το πιο εξειδικευμένο 
έντυπο με την πλέον σύγ-
χρονη ενημέρωση στον 
ραγδαία εξελισσόμενο 
προς το συνθετότερο χώρο της ασφάλειας, με θεματο-
λογία που την προσεγγίζει ολιστικά.
Όλες οι απόψεις παρουσιάζονται με ελεύθερη έκ-
φραση, σοβαρότητα και προπαντός τεκμηριωμέ-
να. Μέσα από τις σελίδες του γνώρισα αρθρογράφους 
και ανέπτυξα συνεργασίες. Ο αρχισυντάκτης μου έδω-
σε βήμα να εκφράζω τις απόψεις μου. Μέγιστη τιμή!
Η συμβολή του περιοδικού S/M στο χώρο των υπηρεσι-
ών ασφαλείας σε συνδυασμό με τα μοναδικά του συνέ-
δρια είναι τεράστια. Εύχομαι να συνεχίζεις να εμπλουτί-
ζεις τις γνώσεις και να ανατροφοδοτείς τις σκέψεις μας.

Δημήτριος Μερτσιωτάκης
Απόστρατος Αξ/κος Π.Α./Απόφοιτος Σχολής Πολέμου, 

MSc, Strategic Security Management, Πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής Ενήλικων, CPO, VPTS Founder Instructor, 

Εκπαιδευτής ΣΚΟΕ

«Παιδί του κ. Αμανατίδη που γεννήθηκε σαν την Αθηνά από το μυαλό του πάνοπλο με 
φρόνηση και γνώση είναι το Security Manager, μια καταλυτική καινοτομία στο χώρο 
του Security. Άφοβοι όσοι το πίστεψαν γιατί έσπευσαν να εκτεθούν στα αχαρτογρά-
φητα νερά ενός επαγγελματικού χώρου που παραδοσιακά κούτσαινε στο μεταίχμιο 
του Νόμου. Φυγοκέντρισε, διύλισε και συγκέρασε αντίρροπες τάσεις και ετερόκλητες 
προσωπικότητες μέσα του, δημιουργώντας κάτι που περπάτησε από την κούνια και 
ανέπνευσε μόνο του, γινόμενο αυτάρκες και αυτόνομο. 
Στα χέρια μου έγινε εργαλείο για να μπολιάσω το Security πρώτος στην Ελ-
λάδα και από τους πολύ πρώτους στην Ευρώπη με γνήσια Επιστήμη της Ψυ-
χολογίας, όχι άρθρα μεταφρασμένα από το Google translate. Όταν το άγνωστο θα 

φόβιζε άλλους στα πρώτα τους βήματα ο Βλάσης αγκάλιασε εμένα και την Ψυχολογία της Ασφάλειας, βοηθώντας να 
εξελιχθούμε αμφότεροι και θα τον ευγνωμονώ στο διηνεκές για αυτό.
Εύχομαι να συνεχίσει να αγκαλιάζει ό,τι νέο παράγει γνώση και να μη συμβιβάζεται με τα γνωστά «δεν θα περπατή-
σει…» που κλαδεύουν το διαφορετικό. Γιατί το ένστικτο δεν υπάρχει, υπάρχει απλά η σωστή αποκωδικοποίηση των 
επόμενων στιγμών βάσει δεδομένων και αυτό το κάνεις πολύ καλά φίλε Βλάση. Καλή αντάμωση και στο «200»!

Δημοσθένης Παναγιώτου 
Psychologist Ba, MA, 

European Commission Security Expert

«100 τεύχη που έχουν συμβάλει στην ενημέρωση, κατάρτιση και αναγνώριση ενός από τους 
σημαντικότερους κλάδους της ασφάλειας και προστασίας. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς 
που οδηγεί τις εξελίξεις και υποστηρίζει νέες ιδές και πρακτικές. Το περιοδικό αποτελεί το 
μοναδικό μέσο στην Ελλάδα που έχει αναδείξει την ανάγκη για τη συνολική θεώρηση της 
ασφάλειας και την σύγκληση της φυσικής ασφάλεια και της κυβερνοασφάλειας. Εύ-
χομαι, να συνεχιστεί αυτή η μοναδική πορεία και να συνεχίζετε ν’ αναδεικνύετε θέματα και 
πρακτικές τα οποία θα κυριαρχούν. Να τα χιλιάσετε … ασφαλώς ».

Νότης Ηλιόπουλος 
 Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, MR HealthTech
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«Η καθολική επιτυ-
χία του εγχειρήμα-
τος του SECURITY 
MANAGER, έρχε-
ται ως αποτέλεσμα 
της νοημοσύνης 
της επιτυχίας που 
διέπει τον Αρχισυ-
ντάκτη του, Βλάση 
Αμανατίδη ο οποί-
ος εφαρμόζει και 
εξισορροπεί και 

τις τρεις πτυχές της: την αναλυτική, τη δημιουργική και 
την πρακτική. 
Η καινοτόμος για την εποχή της ιδέα, το μεράκι, το πά-
θος και το πείσμα του Ιδρυτή και της ιδρυτικής ομάδας, 
η ευελιξία στην προσαρμογή των αναγκών των καιρών 
που πρέπει να εκπληρωθούν, η προσαρμοστικότητα 
από την κανονικότητα στην αντικανονικότητα και πάλι 
στην νέα κανονικότητα (έπειτα από αλλεπάλληλες κρί-
σεις) για να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε καταστάσεις 
και καθήκοντα, η διαρκής πρόβλεψη και ανάλυση των 
επερχόμενων και ο ορθολογισμός των επιχειρηματι-
κών αποφάσεων, έφεραν το 100 τεύχος του Security 
Manager να σφραγίσει τον τομέα του Security με 
εθνική καταξίωση σε υψηλό επαγγελματικό επί-
πεδο και ανεκτίμητης αξίας προσφορά εξειδικευμένης 
γνώσης. Εύχομαι στον καλό φίλο και πολύτιμο συνερ-
γάτη Βλάση Αμανατίδη, υγεία, διεθνή καταξίωση και 
ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική και επαγγελματική προ-
σφορά».

Αναστάσιος Γερασιμάτος 
Emergency, Crisis and Disaster Manager, Managing 

Director H.C.D.M.I.

«Η χώρα μας έχει να δείξει πολλά στον χώρο της ασφά-
λειας και ένας από τους κύριους παράγοντες αυτού 
είναι το περιοδικό Security Manager. Η συνδρομή του 
στην επικοινωνία της ασφάλειας σε μια πολυεπίπεδη 
διάσταση εντός Ελλαδικού χώρου είναι ξεκάθαρη και 
ουσιώδης. 
Επαγγελματισμός, προσήλωση, υπευθυνότητα 
και αναζήτηση πάντα της εγκυρότερης πηγής εί-
ναι μερικά από τα χαρίσματα αυτού του περιοδικού και 
των ανθρώπων που το απαρτίζουν. 
Με το περιοδικό και ειδικότερα με τον Βλάση συνεργα-
στήκαμε άψογα όταν ήρθε η ώρα της επικοινωνίας του 
θέματος της υγειονομικής εκπαίδευσης των στελεχών 
ασφαλείας όπου η εξ αρχής προσέγγιση έγινε με γνώ-
μονα την ουσία, την επιμόρφωση αλλά και την ορθή 
επικοινωνία αυτού. 
Μιας και το επετειακό τεύχος είναι στα σκαριά, σας εύ-

χομαι ολόψυχα υγεία για να 
συνεχίσετε το έργο σας με 
αμείωτο ρυθμό και καθαρά 
μυαλά ώστε να μεταφέρετε 
πάντοτε  γνώσεις ορθές και 
ουσιώδεις». 
Αλέξανδρος Α. Τουμπέλης

Διευθυντής Εκπαίδευσης, 
Meducation 

«Η πρώτη μου γνωριμία με το αγαπημένο μου περιο-
δικό security manager, ήταν στην Έκθεση safety expo 
το 2008 στη Θεσσαλονίκη, το τεύχος τότε μου είχε κε-
ντρίσει το ενδιαφέρον γιατί είχε αφιέρωμα στον νόμο 
3707/2008 για τις Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσι-
ών Ασφαλείας. Την επόμενη χρονιά το 2009 έγινα κι εγώ 
συνδρομητής του. 
Τι να πρωτο-θυμηθώ, την ευγένεια και άψογη εξυπηρέ-
τηση του κ. Τσιματσίδη, τότε υπεύθυνου συνδρομών! 
Το 2010 επιτέλους κατέβηκα στην Αθήνα να επισκεφτώ 
μια έκθεση ασφάλειας και γνώρισα από κοντά τους 
όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο περιοδικό. 
Η ευγένεια και η φιλικότητα με εξέπληξε! 
Η νέα υπεύθυνη συνδρομών κυρία Καρουάνα Μαρία 
εξυπηρετικότατη όπως και ο Αρχισυντάκτης του Περιο-
δικού κύριος Βλάσης Αμανατίδης. 
To 2015 για πρώτη φορά επισκέφτηκα τα γραφεία του 
περιοδικού, ευγενέστατοι και φιλικοί, σχεδόν κάθε χρό-
νο τους επισκέπτομαι, το έτος 2017 εκεί που δεν το πε-
ρίμενα, δημοσίευσε το περιοδικό και δυο άρθρα μου 
(Αυτοπροστασία και Ασφάλεια - Διαχείριση Κρίσεων). 
Και έφτασαν αισίως στα 100 τεύχη δυναμικής παρου-
σίας στον χώρο της Ασφάλειας. Εύχομαι τα 100 τεύχη 

να γίνουν 200, 300, μέχρι 
και 1.000! 
Συνεχίστε να προσφέ-
ρετε.....να μας ενημε-
ρώνετε...
Με Εκτίμηση ο συνδρο-
μητής σας

Ευθύμιος 
Μπλιάμπτης 

Ειδικός σε θέματα 
Ασφαλείας 

Γνώρισα το περιοδικό 
Security Manager το μα-
κρυνό 2008. Έκτοτε πα-
ραμένει συνοδοιπόρος 
μου, μη έχοντας χάσει 
ούτε ένα τεύχος! 
Είναι το πιο εξειδικευμένο 
έντυπο με την πλέον σύγ-
χρονη ενημέρωση στον 
ραγδαία εξελισσόμενο 
προς το συνθετότερο χώρο της ασφάλειας, με θεματο-
λογία που την προσεγγίζει ολιστικά.
Όλες οι απόψεις παρουσιάζονται με ελεύθερη έκ-
φραση, σοβαρότητα και προπαντός τεκμηριωμέ-
να. Μέσα από τις σελίδες του γνώρισα αρθρογράφους 
και ανέπτυξα συνεργασίες. Ο αρχισυντάκτης μου έδω-
σε βήμα να εκφράζω τις απόψεις μου. Μέγιστη τιμή!
Η συμβολή του περιοδικού S/M στο χώρο των υπηρεσι-
ών ασφαλείας σε συνδυασμό με τα μοναδικά του συνέ-
δρια είναι τεράστια. Εύχομαι να συνεχίζεις να εμπλουτί-
ζεις τις γνώσεις και να ανατροφοδοτείς τις σκέψεις μας.

Δημήτριος Μερτσιωτάκης
Απόστρατος Αξ/κος Π.Α./Απόφοιτος Σχολής Πολέμου, 

MSc, Strategic Security Management, Πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής Ενήλικων, CPO, VPTS Founder Instructor, 

Εκπαιδευτής ΣΚΟΕ

«Παιδί του κ. Αμανατίδη που γεννήθηκε σαν την Αθηνά από το μυαλό του πάνοπλο με 
φρόνηση και γνώση είναι το Security Manager, μια καταλυτική καινοτομία στο χώρο 
του Security. Άφοβοι όσοι το πίστεψαν γιατί έσπευσαν να εκτεθούν στα αχαρτογρά-
φητα νερά ενός επαγγελματικού χώρου που παραδοσιακά κούτσαινε στο μεταίχμιο 
του Νόμου. Φυγοκέντρισε, διύλισε και συγκέρασε αντίρροπες τάσεις και ετερόκλητες 
προσωπικότητες μέσα του, δημιουργώντας κάτι που περπάτησε από την κούνια και 
ανέπνευσε μόνο του, γινόμενο αυτάρκες και αυτόνομο. 
Στα χέρια μου έγινε εργαλείο για να μπολιάσω το Security πρώτος στην Ελ-
λάδα και από τους πολύ πρώτους στην Ευρώπη με γνήσια Επιστήμη της Ψυ-
χολογίας, όχι άρθρα μεταφρασμένα από το Google translate. Όταν το άγνωστο θα 

φόβιζε άλλους στα πρώτα τους βήματα ο Βλάσης αγκάλιασε εμένα και την Ψυχολογία της Ασφάλειας, βοηθώντας να 
εξελιχθούμε αμφότεροι και θα τον ευγνωμονώ στο διηνεκές για αυτό.
Εύχομαι να συνεχίσει να αγκαλιάζει ό,τι νέο παράγει γνώση και να μη συμβιβάζεται με τα γνωστά «δεν θα περπατή-
σει…» που κλαδεύουν το διαφορετικό. Γιατί το ένστικτο δεν υπάρχει, υπάρχει απλά η σωστή αποκωδικοποίηση των 
επόμενων στιγμών βάσει δεδομένων και αυτό το κάνεις πολύ καλά φίλε Βλάση. Καλή αντάμωση και στο «200»!

Δημοσθένης Παναγιώτου 
Psychologist Ba, MA, 

European Commission Security Expert

«100 τεύχη που έχουν συμβάλει στην ενημέρωση, κατάρτιση και αναγνώριση ενός από τους 
σημαντικότερους κλάδους της ασφάλειας και προστασίας. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς 
που οδηγεί τις εξελίξεις και υποστηρίζει νέες ιδές και πρακτικές. Το περιοδικό αποτελεί το 
μοναδικό μέσο στην Ελλάδα που έχει αναδείξει την ανάγκη για τη συνολική θεώρηση της 
ασφάλειας και την σύγκληση της φυσικής ασφάλεια και της κυβερνοασφάλειας. Εύ-
χομαι, να συνεχιστεί αυτή η μοναδική πορεία και να συνεχίζετε ν’ αναδεικνύετε θέματα και 
πρακτικές τα οποία θα κυριαρχούν. Να τα χιλιάσετε … ασφαλώς ».

Νότης Ηλιόπουλος 
 Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, MR HealthTech
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Δεκέμβριος 2006. Παρουσίαση του βιβλίου Κυριακάκη, Purpura και γνωριμία με 
κ. Βλάσης Αμανατίδη Αρχισυντάκτη περιοδικού «Security Manager». Χρονισμός τύ-
χης αγαθής. Ξεκίνησε συνεισφορά, με άρθρα/έρευνες, τόσο υπό την «ομπρέλα» της 
«Press Line» και του ιδρυτικού εκδότη Νίκου Πανδή, αλλά και στη συνέχεια της 
«Smart Press» και του οραματιστή εκδότη κ. Κώστα Νόστη. Η εξέλιξη της Private 
Security Industry, σε Ελλάδα και Κύπρο, παρακολουθήθηκε στενά και επηρεάστηκε 
θετικά, από την παράλληλη ανοδική πορεία του «Security Manager» που μαζί με το 
νεότερο «IT Security», αποτέλεσαν τους κύριους άξονες του «χώρου» καθιερώνο-
ντας, τις μεγάλες επιτυχημένες συναντήσεις «Security Project», των ειδικών της 
ασφάλειας, σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε σύναλμα με το όραμα των κ.κ. Νόστη και Αμανα-

τίδη και αυτό του υπογράφοντος. Για την:  • Πρόοδο της Private Security Industry, σε Ελλάδα και Κύπρο          • Ανάπτυξη της 
πλατωνικής «Φυλακικής» και σχετικών φορέων, ως -διεθνών πόλων εκπαίδευσης • Θεσμοθέτηση του εταιρικού υπευθύνου 
ασφαλείας, στις επιχειρήσεις. • Ουσιαστική αναγνώριση της Private Security, ως «εταίρου», στη «στρατηγική του κρεμμυδιού» 
για την ασφάλεια της κάθε Χώρας. 
Ευχή μου, είναι όπως Εκδότης, Αρχισυντάκτης, επιτελείο της Smart Press, Πολιτεία, συντονισμένοι και συνεργαζόμενοι αρ-
μονικά, να υλοποιήσουν το όραμα. Και οι δικές μου ευχές, όπως είπε και ο μύστης Στρατηγός Γκόρντον (Χαρτούμ/ 1885)… 
Πραγματοποιούνται »

ΜΕ ΤΙΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

«Αντί Συχαρικίων (Συγχαρητηρίων) 
Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου (ΨΕΠ) εμφανίστηκαν στην αρχαιότητα και εξελίχθηκαν σημαντικά στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι ΨΕΠ συνιστούν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος και απευθύνονται σε εχθρούς, φίλους και ουδέτερους. 
Επιχειρήσεις που στόχευαν την λογική και τα συναισθήματα του πλήθους, καθώς και τον επηρεασμό τους μέσα από εξει-
δικευμένες τεχνικές επίδρασης. Η ΨΕΠ (τώρα διαπιστώνω-εκ του ιστορικού αρχείου- ότι η έκδοση του περιοδικού είναι 
ΨΕΠ), την οποία ξεκίνησε το περιοδικό & μια χούφτα " τότε περίεργων αρθρογράφων" με στόχο την διάχυση εξιδεικευ-
μένης γνώσης ΕΠΕΤΥΧΕ τα μάλλα και με την πάροδο των ετών -ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ- 
"ανέβηκε και ανεβαίνει" επίπεδο, με την διεύρυνση της ύλης και προσθήκη αρ-
θρογράφων. Εύχομαι κάθε σοβαρή και πείσμων προσπάθεια οραματιστών (όπως 
Πανδής, Αμανατίδης, κ.α.), να επιτυγχάνει και εκ των γεγονότων και της ιστορίας να 
δικαιώνεται. Έμπρακτη αναγνώριση και αποδοχή της σοβαρότητος. ΣΥΧΑΡΙΚΙΑ 
Και ες άλλα με υγείαν, διότι "Oυ στρατηγικόν το ουκ ώμην" (Πολυαίνου, Στρα-
τηγημάτων Γ’ 9 Ιφικράτης, 17), ήτοι, δεν είναι καλή στρατηγική το να λες "δεν το 
φανταζόμουν".

Γιάννης Κανάλης
Επιστήμης Ασφαλείας Θεράπων - European Commission Registered Expert

«Όταν κάπου στα μέσα του 2005 απά-
ντησα σε μια αγγελία που ζητούσε συ-
ντάκτη για εξειδικευμένο περιοδικό δεν 
φανταζόμουν ποτέ τη συνέχεια! Πόσο δε 
μάλλον, όταν στη συνέχεια λίγο μετά το 
τηλεφώνημα που δέχτηκα από τον Βλάσ-
ση Αμανατίδη και τη συνάντηση που ακο-
λούθησε, ανέλαβα να γράψω τα πρώτα 

άρθρα για το πιλοτικό τεύχος του Security Manager δεν 
μπορούσα να φανταστώ ότι θα αποτελούσα μέρος ενός 
από τα πιο επιτυχημένα και μακροχρόνια εγχειρήματα 
στο απαιτητικό χώρο του εξειδικευμένου περιοδικού 
τύπου. Η μεγάλη επιτυχία του Security Manager τεκμηριώ-
νεται κυρίως με το μοναδικό τρόπο που συνέβαλλε στην 
αναβάθμιση του κλάδου της ασφάλειας. Είναι κάτι που 
όλοι εμείς το βλέπουμε καθημερινά και είναι αυτό το στοιχείο 
που εγγυάται και την μελλοντική επιτυχία του περιοδικού».

Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος

«To περιοδικό security manager αποτελεί διαχρονικά την πιο αξιόπιστη ελληνική έκδοση για το χώρο της 
ασφάλειας. Τα χρόνια που πέρασαν, καθιερώθηκε με την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα που το διακρίνει, 
αλλά και με το ήθος και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Μέσα σε πολύ δύσκολες επιχειρηματικά συνθήκες τη 
τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας την οικονομική, υγειονομική και κάθε άλλη κρίση, καθιέρωσε 
συνέδρια και εκθέσεις με διεθνή διάσταση, στο τομέα της ασφάλειας, συμμετέχοντας στις 
εξελίξεις του χώρου στο διεθνές περιβάλλον. Είμαι βέβαιος ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν 
θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του και θα συμβάλει περαιτέρω στην ποιοτική αναβάθμιση 
του χώρου της ασφάλειας. Συγχαρητήρια! Τα εκατοστίσατε! Τώρα πια να τα χιλιάσετε!»

Δημήτριος Σ. Λογός 
Ταξίαρχος ΕΛ. ΑΣ. ε.α. - Πιστοποιημένος εκπαιδευτής - Σύμβουλος ασφαλείας 

«Με την ευκαιρία της επετειακής έκδοσης του 100ου τεύχους του περιοδικού μας SM, εκφράζω 
τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλλαν στη μέχρι σήμερα επιτυχή πορεία 
του και βέβαια σε όλους τους αναγνώστες του!. Το SM εκτός της έμπρακτης υποστήριξης του 
εγχώριου υγιούς επιχειρείν, καθιερώθηκε επάξια ως ένα πολύτιμο πολυεργαλείο ολιστικής, 
έγκυρης, καινοτόμου, εξειδικευμένης, αξιόπιστης και ποιοτικής ενημέρωσης - για 
όλους τους επαγγελματίες του χώρου μας και όχι μόνο. Ιδιαίτερα σημαντική για μένα είναι και η 
συνεισφορά της πολύπλευρης και εμπεριστατωμένης αρθρογραφίας του με στόχο την συνεχή 
ευαισθητοποίηση όλων των αναγνωστών του στην εμπέδωση κουλτούρας Προληπτικής Ασφά-
λειας με Ολιστική Προσέγγιση, στην Άρνηση Ευκαιρίας, στην Εν συναίσθηση της Ασφάλειας με γνώμονα και πυ-
λώνα πάντα ότι το Security και το Safety αποτελούν Δύο Κρίκους της ίδιας Αλυσίδας. Μετά από 17 συναπτά 
χρόνια το 100 τεύχος του περιοδικού , σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της εγκυρότητάς, 
αξιοπιστίας και αποδοχής του! Τώρα δεν μένει παρά να ευχηθώ από καρδιάς να τα χιλιάσει!!»)

Παρασκευάς Δημ. Βερώνης 
 Safety & Security Consultant (MSc.) 

«100 τεύχη για το Security 
Manager και είναι τιμή 
μου που συνεργάζομαι 
εδώ και πάνω από 8 χρό-
νια με το περιοδικό που 
έχει προσφέρει - μαζί με 
τα συνέδρια που διοργα-
νώνει - πάρα πολλά στο 

κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας και όχι μόνο. Εύχο-
μαι πραγματικά στο περιοδικό κάθε χρόνο να ανε-
βαίνει και ένα επίπεδο παραπάνω, ενισχύοντας την 
απήχηση του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό. Καλή Δύναμη σε όλους». Με Εκτίμηση,

Δημήτρης Κανναβός 
Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κρητών 

Δημοσιογράφων. Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, 

Ελληνικό Τμήμα

Ευχαριστούμε, θερμά τα 100 πρόσωπα που συμμετείχαν 
στο επετειακό αφιέρωμα της έκδοσης των 100 τευχών 
του Security Manager, για τα πολύ όμορφα κείμενα και τις 
εγκάρδιες ευχές που μας στείλανε. 
Ευχαριστούμε φυσικά όλες και όλους που αυτά τα χρόνια 
είναι δίπλα μας και συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι, για την 
υποστήριξη, τη συνεργασία και τη θετική ενέργεια που μας 
μεταδίδουν καθημερινά στις επικοινωνίες που έχουμε με 

κάθε τρόπο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η απήχηση και η 
εκτίμηση που εισπράττουμε και μας δίνει τεράστια δύναμη 
για να συνεχίσουμε μαζί το έργο της ανάδειξης και της 
καταξίωσης της ασφάλειας στους επαγγελματίες και στην 
κοινωνία ευρύτερα!  

Με βαθιά εκτίμηση 
Η ομάδα του Security Manager
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100 ΤΕΎΧΗ SECURITY MANAGER Επετειακό αφιέρωμα

«Δεκέμβριος 2006. Παρουσίαση του βιβλίου Κυριακάκη, Purpura και γνωριμία με 
κ. Βλάσης Αμανατίδη Αρχισυντάκτη περιοδικού «Security Manager». Χρονισμός τύ-
χης αγαθής. Ξεκίνησε συνεισφορά, με άρθρα/έρευνες, τόσο υπό την «ομπρέλα» της 
«Press Line» και του ιδρυτικού εκδότη Νίκου Πανδή, αλλά και στη συνέχεια της 
«Smart Press» και του οραματιστή εκδότη κ. Κώστα Νόστη. Η εξέλιξη της Private 
Security Industry, σε Ελλάδα και Κύπρο, παρακολουθήθηκε στενά και επηρεάστηκε 
θετικά, από την παράλληλη ανοδική πορεία του «Security Manager» που μαζί με το 
νεότερο «IT Security», αποτέλεσαν τους κύριους άξονες του «χώρου» καθιερώνο-
ντας, τις μεγάλες επιτυχημένες συναντήσεις «Security Project», των ειδικών της 
ασφάλειας, σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε σύναλμα με το όραμα των κ.κ. Νόστη και Αμανα-

τίδη και αυτό του υπογράφοντος. Για την:  • Πρόοδο της Private Security Industry, σε Ελλάδα και Κύπρο          • Ανάπτυξη της 
πλατωνικής «Φυλακικής» και σχετικών φορέων, ως -διεθνών πόλων εκπαίδευσης • Θεσμοθέτηση του εταιρικού υπευθύνου 
ασφαλείας, στις επιχειρήσεις. • Ουσιαστική αναγνώριση της Private Security, ως «εταίρου», στη «στρατηγική του κρεμμυδιού» 
για την ασφάλεια της κάθε Χώρας. 
Ευχή μου, είναι όπως Εκδότης, Αρχισυντάκτης, επιτελείο της Smart Press, Πολιτεία, συντονισμένοι και συνεργαζόμενοι αρ-
μονικά, να υλοποιήσουν το όραμα. Και οι δικές μου ευχές, όπως είπε και ο μύστης Στρατηγός Γκόρντον (Χαρτούμ/ 1885)… 
Πραγματοποιούνται »

ΜΕ ΤΙΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

«Αντί Συχαρικίων (Συγχαρητηρίων) 
Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου (ΨΕΠ) εμφανίστηκαν στην αρχαιότητα και εξελίχθηκαν σημαντικά στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι ΨΕΠ συνιστούν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος και απευθύνονται σε εχθρούς, φίλους και ουδέτερους. 
Επιχειρήσεις που στόχευαν την λογική και τα συναισθήματα του πλήθους, καθώς και τον επηρεασμό τους μέσα από εξει-
δικευμένες τεχνικές επίδρασης. Η ΨΕΠ (τώρα διαπιστώνω-εκ του ιστορικού αρχείου- ότι η έκδοση του περιοδικού είναι 
ΨΕΠ), την οποία ξεκίνησε το περιοδικό & μια χούφτα " τότε περίεργων αρθρογράφων" με στόχο την διάχυση εξιδεικευ-
μένης γνώσης ΕΠΕΤΥΧΕ τα μάλλα και με την πάροδο των ετών -ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ- 
"ανέβηκε και ανεβαίνει" επίπεδο, με την διεύρυνση της ύλης και προσθήκη αρ-
θρογράφων. Εύχομαι κάθε σοβαρή και πείσμων προσπάθεια οραματιστών (όπως 
Πανδής, Αμανατίδης, κ.α.), να επιτυγχάνει και εκ των γεγονότων και της ιστορίας να 
δικαιώνεται. Έμπρακτη αναγνώριση και αποδοχή της σοβαρότητος. ΣΥΧΑΡΙΚΙΑ 
Και ες άλλα με υγείαν, διότι "Oυ στρατηγικόν το ουκ ώμην" (Πολυαίνου, Στρα-
τηγημάτων Γ’ 9 Ιφικράτης, 17), ήτοι, δεν είναι καλή στρατηγική το να λες "δεν το 
φανταζόμουν".

Γιάννης Κανάλης
Επιστήμης Ασφαλείας Θεράπων - European Commission Registered Expert

«Όταν κάπου στα μέσα του 2005 απά-
ντησα σε μια αγγελία που ζητούσε συ-
ντάκτη για εξειδικευμένο περιοδικό δεν 
φανταζόμουν ποτέ τη συνέχεια! Πόσο δε 
μάλλον, όταν στη συνέχεια λίγο μετά το 
τηλεφώνημα που δέχτηκα από τον Βλάσ-
ση Αμανατίδη και τη συνάντηση που ακο-
λούθησε, ανέλαβα να γράψω τα πρώτα 

άρθρα για το πιλοτικό τεύχος του Security Manager δεν 
μπορούσα να φανταστώ ότι θα αποτελούσα μέρος ενός 
από τα πιο επιτυχημένα και μακροχρόνια εγχειρήματα 
στο απαιτητικό χώρο του εξειδικευμένου περιοδικού 
τύπου. Η μεγάλη επιτυχία του Security Manager τεκμηριώ-
νεται κυρίως με το μοναδικό τρόπο που συνέβαλλε στην 
αναβάθμιση του κλάδου της ασφάλειας. Είναι κάτι που 
όλοι εμείς το βλέπουμε καθημερινά και είναι αυτό το στοιχείο 
που εγγυάται και την μελλοντική επιτυχία του περιοδικού».

Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος

«To περιοδικό security manager αποτελεί διαχρονικά την πιο αξιόπιστη ελληνική έκδοση για το χώρο της 
ασφάλειας. Τα χρόνια που πέρασαν, καθιερώθηκε με την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα που το διακρίνει, 
αλλά και με το ήθος και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Μέσα σε πολύ δύσκολες επιχειρηματικά συνθήκες τη 
τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας την οικονομική, υγειονομική και κάθε άλλη κρίση, καθιέρωσε 
συνέδρια και εκθέσεις με διεθνή διάσταση, στο τομέα της ασφάλειας, συμμετέχοντας στις 
εξελίξεις του χώρου στο διεθνές περιβάλλον. Είμαι βέβαιος ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν 
θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του και θα συμβάλει περαιτέρω στην ποιοτική αναβάθμιση 
του χώρου της ασφάλειας. Συγχαρητήρια! Τα εκατοστίσατε! Τώρα πια να τα χιλιάσετε!»

Δημήτριος Σ. Λογός 
Ταξίαρχος ΕΛ. ΑΣ. ε.α. - Πιστοποιημένος εκπαιδευτής - Σύμβουλος ασφαλείας 

«Με την ευκαιρία της επετειακής έκδοσης του 100ου τεύχους του περιοδικού μας SM, εκφράζω 
τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλλαν στη μέχρι σήμερα επιτυχή πορεία 
του και βέβαια σε όλους τους αναγνώστες του!. Το SM εκτός της έμπρακτης υποστήριξης του 
εγχώριου υγιούς επιχειρείν, καθιερώθηκε επάξια ως ένα πολύτιμο πολυεργαλείο ολιστικής, 
έγκυρης, καινοτόμου, εξειδικευμένης, αξιόπιστης και ποιοτικής ενημέρωσης - για 
όλους τους επαγγελματίες του χώρου μας και όχι μόνο. Ιδιαίτερα σημαντική για μένα είναι και η 
συνεισφορά της πολύπλευρης και εμπεριστατωμένης αρθρογραφίας του με στόχο την συνεχή 
ευαισθητοποίηση όλων των αναγνωστών του στην εμπέδωση κουλτούρας Προληπτικής Ασφά-
λειας με Ολιστική Προσέγγιση, στην Άρνηση Ευκαιρίας, στην Εν συναίσθηση της Ασφάλειας με γνώμονα και πυ-
λώνα πάντα ότι το Security και το Safety αποτελούν Δύο Κρίκους της ίδιας Αλυσίδας. Μετά από 17 συναπτά 
χρόνια το 100 τεύχος του περιοδικού , σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της εγκυρότητάς, 
αξιοπιστίας και αποδοχής του! Τώρα δεν μένει παρά να ευχηθώ από καρδιάς να τα χιλιάσει!!»)

Παρασκευάς Δημ. Βερώνης 
 Safety & Security Consultant (MSc.) 

«100 τεύχη για το Security 
Manager και είναι τιμή 
μου που συνεργάζομαι 
εδώ και πάνω από 8 χρό-
νια με το περιοδικό που 
έχει προσφέρει - μαζί με 
τα συνέδρια που διοργα-
νώνει - πάρα πολλά στο 

κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας και όχι μόνο. Εύχο-
μαι πραγματικά στο περιοδικό κάθε χρόνο να ανε-
βαίνει και ένα επίπεδο παραπάνω, ενισχύοντας την 
απήχηση του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό. Καλή Δύναμη σε όλους». Με Εκτίμηση,

Δημήτρης Κανναβός 
Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κρητών 

Δημοσιογράφων. Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, 

Ελληνικό Τμήμα

Ευχαριστούμε, θερμά τα 100 πρόσωπα που συμμετείχαν 
στο επετειακό αφιέρωμα της έκδοσης των 100 τευχών 
του Security Manager, για τα πολύ όμορφα κείμενα και τις 
εγκάρδιες ευχές που μας στείλανε. 
Ευχαριστούμε φυσικά όλες και όλους που αυτά τα χρόνια 
είναι δίπλα μας και συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι, για την 
υποστήριξη, τη συνεργασία και τη θετική ενέργεια που μας 
μεταδίδουν καθημερινά στις επικοινωνίες που έχουμε με 

κάθε τρόπο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η απήχηση και η 
εκτίμηση που εισπράττουμε και μας δίνει τεράστια δύναμη 
για να συνεχίσουμε μαζί το έργο της ανάδειξης και της 
καταξίωσης της ασφάλειας στους επαγγελματίες και στην 
κοινωνία ευρύτερα!  

Με βαθιά εκτίμηση 
Η ομάδα του Security Manager
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SECOLINK   
Νέα σειρά υβριδικών συστημάτων συναγερμού και 
οικιακού αυτοματισμού  

και υποστηρίζει 8 ενσύρματες ζώνες ή 16 με διπλασι-
ασμό, που μπορούν να επεκταθούν μέσω bus στις 32 
ενσύρματες ή ασύρματες ζώνες. 

      Διαθέτει ενσωματωμένο κωδικοποιητή / τηλεφωνητή 
PSTN και δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης προς τον 
πίνακα, για τη λήψη πληροφοριών με φωνητικά μηνύ-
ματα στα Ελληνικά.

 •  Οι μονάδες συναγερμού P32 & P64 είναι οι ισχυρότε-
ρες κεντρικές μονάδες, με ενσωματωμένο ασύρματο 
δέκτη και υποστήριξη 32 ή 64 ζωνών αντίστοιχα. 

     Υποστηρίζουν 7 ενσύρματες ζώνες ή 14 με διπλασι-
ασμό, επεκτάσιμες μέσω bus σε 32 ζώνες (μοντέλο 
P32) ή 64 (μοντέλο P64), 1 ενσύρματη ζώνη πυρανί-
χνευσης 2 καλωδίων και τροφοδοτικό 2 Α, με δυνα-
τότητα προσθήκης επιπλέον επιτηρούμενων τροφο-
δοτικών στο bus.

 •  Ο υβριδικός πίνακας S16_eT αποτελεί την εξυπνό-
τερη λύση για μικρότερες εφαρμογές, με compact 
διαστάσεις, πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες και 
πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Διαθέτει εν-
σωματωμένο αμφίδρομο ασύρματο δέκτη 868 MHz, 
5 ενσύρματες ζώνες ή 10 με διπλασιασμό, 1 ενσύρμα-
τη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων, ενσωματωμένο 
κωδικοποιητή κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE M1 (4G) 
με κάρτα eSIM, για σύνδεση IP με Κέντρα Λήψης Ση-
μάτων και σύνδεση στο cloud, για διαχείριση μέσω 
εφαρμογής  και ενσωματωμένη σειρήνα.

Τα πληκτρολόγια της SECOLINK είναι το σήμα κατατεθέν 
της, με εντυπωσιακές οθόνες LCD πολλαπλών γραμμών, 
επιλεγόμενο Ελληνικό ή Αγγλικό μενού, φιλικό στο χρήστη 
και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Διατίθενται 3 μοντέλα: το 

H ΗΛΚΑ – που αντιπροσωπεύει τον οίκο για την Ελληνική 
αγορά – έχει επιλέξει τα 4 καλύτερα μοντέλα κεντρικών 
μονάδων της SECOLINK, που διαθέτουν ποικιλία χαρα-
κτηριστικών, υποστηρίζουν ως 64 ζώνες και είναι ικανά να 
καλύψουν, με τον καλύτερο τρόπο, τις περισσότερες εγκα-
ταστάσεις: 

 •  Η κεντρική μονάδα best seller PAS832, με χαρακτηρι-
στικά κατάλληλα για τις περισσότερες εγκαταστάσεις. 
Πρόκειται για έναν ενσύρματο πίνακα συναγερμού, 
που μετατρέπεται σε υβριδικό με προσθήκη ασύρ-
ματου δέκτη bus EXT116S ή πληκτρολογίου KM25 

ΗΛΚΑ Α.Ε.
www.ilka.gr, τηλ.: 210-6071510

H SECOLINK κατασκευάζει μια σειρά υβριδικών συστημάτων συναγερμού και 
οικιακού αυτοματισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη ευκολία 
στην εγκατάσταση και τη χρήση τους. Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμβατά με το πρότυπο EN50131 
Grade 2 και έχουν δοκιμασθεί στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά για την 
αξιοπιστία τους.

KM24A διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζόμενη 
οθόνη ανάλυσης 128 x 64 
στοιχείων και 7 γραμμών, 
ενώ το KM24G διαθέτει 
LCD οθόνη με υψηλότερη 
ανάλυση 240 x 120. Και τα 
δύο LCD πληκτρολόγια 
διαθέτουν 24 πλήκτρα, 
επέκταση 2 ενσύρματων 
ζωνών ή 1 ζώνης και 1 
εξόδου PGM, θύρα mini 
USB για σύνδεση με Η/Υ 
και προγραμματισμό του 
πίνακα, ενσωματωμένο 
θερμόμετρο και ένδειξη 
θερμοκρασίας στη οθόνη. Το 
πληκτρολόγιο KM25 διαθέτει λεία ενιαία επιφάνεια που 
καθαρίζεται εύκολα, μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζό-
μενη οθόνη ανάλυσης 240 x 120 στοιχείων, 25 πλήκτρα 
αφής, ενσωματωμένο proximity reader για εύκολη 
όπλιση / αφόπλιση και ενσωματωμένο αμφίδρομο 
ασύρματο δέκτη 868 MHz 16 ζωνών, ο οποίος μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει ένα ενσύρματο 
πίνακα PAS832 σε υβριδικό. Τα πληκτρολόγια KM24A και 
KM24G διαθέτουν ενσωματωμένο μεγάφωνο με φωνητι-
κές αναγγελίες στα Ελληνικά.
Όλες οι μονάδες είναι επεκτάσιμες μέσω bus, με αμφίδρο-
μους ασύρματους δέκτες, επεκτάσεις εισόδων / εξόδων 
και επιπλέον επιτηρούμενα τροφοδοτικά. Παρέχεται επί-
σης μια πλήρης σειρά αμφίδρομων ασύρματων χειριστη-
ρίων και περιφερειακών.
Όλα τα συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο Internet 
μέσω κωδικοποιητών WiFi / Ethernet και κινητής τηλεφω-
νίας LTE (4G). Μάλιστα οι κωδικοποιητές WiFi WL800 και 
κινητής τηλεφωνίας GSV1_ET είναι universal καθώς εκτός 
από τους πίνακες της SECOLINK συνεργάζονται και με τους 
περισσότερους πίνακες της DSC και της PARADOX. Οι λοι-
ποί πίνακες της αγοράς μπορούν να συνδεθούν μέσω PGM 
εξόδων στις 2 εισόδους του κωδικοποιητή, αποστέλλοντας 
όμως μόνο 2 πληροφορίες, π.χ. συναγερμός και κατάσταση 
συστήματος (ON/OFF), καθώς και μέσω μιας εισόδου κλει-
δοδιακόπτη στην είσοδο PGM του κωδικοποιητή. 
Οι κωδικοποιητές της SECOLINK έχουν τη δυνατότητα απο-
στολής σημάτων IP σε Κέντρα Λήψης Σημάτων με Contact 
ID, σε πρωτόκολλα SIA / E2 (Enigma) / FIBRO (Surgard) / 
CSV (Patriot). Επίσης μας δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης 
με την διαδικτυακή πλατφόρμα cloud ALARMSERVER.

NEΤ, η οποία επιτρέπει στους τελικούς χρήστες, 
με την χρήση της εφαρμογής SECOLINK Pro, 
διαθέσιμης σε συσκευές iOS & Android, να 
μπορούν να χειρίζονται απομακρυσμένα το 
σύστημά τους (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη 
ζώνης, ενεργοποίηση εξόδων, κ.λ.π.), να επιτη-
ρούν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή 
του, και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (push 
notifications) για συναγερμούς, προβλήματα, 
αλλαγές κατάστασης κ.λ.π. Επίσης, η πλατ-
φόρμα cloud είναι χρήσιμη και στους
εγκαταστάτες για απομακρυσμένη ενημέ-
ρωση των ρυθμίσεων των συστημάτων συ-
ναγερμού και την παρακολούθηση της από-

δοσης τους, μέσω των εφαρμογών για PC, 
MASCAD και MASCAD Pro, της SECOLINK. 

(Ο προγραμματισμός των κεντρικών μονάδων μπορεί να 
γίνει και τοπικά με τις ίδιες εφαρμογές, μέσω θύρας USB 
που διαθέτουν τα πληκτρολόγια, άλλα και μέσα από το με-
νού αυτών.) Οι υπηρεσίες cloud παρέχονται δωρεάν για 2 
χρόνια με την αγορά του κωδικοποιητή WiFi WL800, του 
κωδικοποιητή κινητής τηλεφωνίας (LTE - 4G) GSV1_ET και 
του πίνακα συναγερμού με ενσωματωμένο κωδικοποιητή 
κινητής τηλεφωνίας ( LTE - 4G) S16_eT, ενώ μόλις για 6 μή-
νες (δοκιμαστική περίοδος) με την αγορά του κωδικοποι-
ητή Ethernet LAN8. Το κάθε σύστημα συσχετίζεται με τον 
εγκαταστάτη. Πριν το τέλος της δωρεάν περιόδου, ο εγκα-
ταστάτης θα λάβει ένα email υπενθύμισης για την ανα-
νέωση της παροχής των υπηρεσιών cloud, αγοράζοντας 
ένα κουπόνι (voucher) IPCT, διάρκειας 2 ή 5 ετών σε πολύ 
οικονομικές τιμές, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Για κάθε 
σύστημα με ενεργή συνδρομή στο cloud ALARMSERVER.
NET επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής SECOLINK Pro σε 
10 συσκευές iOS & Android, χωρίς επιπλέον άλλη χρέωση.

Υβριδικός πίνακας S16_eT
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κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμβατά με το πρότυπο EN50131 
Grade 2 και έχουν δοκιμασθεί στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά για την 
αξιοπιστία τους.

KM24A διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζόμενη 
οθόνη ανάλυσης 128 x 64 
στοιχείων και 7 γραμμών, 
ενώ το KM24G διαθέτει 
LCD οθόνη με υψηλότερη 
ανάλυση 240 x 120. Και τα 
δύο LCD πληκτρολόγια 
διαθέτουν 24 πλήκτρα, 
επέκταση 2 ενσύρματων 
ζωνών ή 1 ζώνης και 1 
εξόδου PGM, θύρα mini 
USB για σύνδεση με Η/Υ 
και προγραμματισμό του 
πίνακα, ενσωματωμένο 
θερμόμετρο και ένδειξη 
θερμοκρασίας στη οθόνη. Το 
πληκτρολόγιο KM25 διαθέτει λεία ενιαία επιφάνεια που 
καθαρίζεται εύκολα, μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζό-
μενη οθόνη ανάλυσης 240 x 120 στοιχείων, 25 πλήκτρα 
αφής, ενσωματωμένο proximity reader για εύκολη 
όπλιση / αφόπλιση και ενσωματωμένο αμφίδρομο 
ασύρματο δέκτη 868 MHz 16 ζωνών, ο οποίος μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει ένα ενσύρματο 
πίνακα PAS832 σε υβριδικό. Τα πληκτρολόγια KM24A και 
KM24G διαθέτουν ενσωματωμένο μεγάφωνο με φωνητι-
κές αναγγελίες στα Ελληνικά.
Όλες οι μονάδες είναι επεκτάσιμες μέσω bus, με αμφίδρο-
μους ασύρματους δέκτες, επεκτάσεις εισόδων / εξόδων 
και επιπλέον επιτηρούμενα τροφοδοτικά. Παρέχεται επί-
σης μια πλήρης σειρά αμφίδρομων ασύρματων χειριστη-
ρίων και περιφερειακών.
Όλα τα συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο Internet 
μέσω κωδικοποιητών WiFi / Ethernet και κινητής τηλεφω-
νίας LTE (4G). Μάλιστα οι κωδικοποιητές WiFi WL800 και 
κινητής τηλεφωνίας GSV1_ET είναι universal καθώς εκτός 
από τους πίνακες της SECOLINK συνεργάζονται και με τους 
περισσότερους πίνακες της DSC και της PARADOX. Οι λοι-
ποί πίνακες της αγοράς μπορούν να συνδεθούν μέσω PGM 
εξόδων στις 2 εισόδους του κωδικοποιητή, αποστέλλοντας 
όμως μόνο 2 πληροφορίες, π.χ. συναγερμός και κατάσταση 
συστήματος (ON/OFF), καθώς και μέσω μιας εισόδου κλει-
δοδιακόπτη στην είσοδο PGM του κωδικοποιητή. 
Οι κωδικοποιητές της SECOLINK έχουν τη δυνατότητα απο-
στολής σημάτων IP σε Κέντρα Λήψης Σημάτων με Contact 
ID, σε πρωτόκολλα SIA / E2 (Enigma) / FIBRO (Surgard) / 
CSV (Patriot). Επίσης μας δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης 
με την διαδικτυακή πλατφόρμα cloud ALARMSERVER.

NEΤ, η οποία επιτρέπει στους τελικούς χρήστες, 
με την χρήση της εφαρμογής SECOLINK Pro, 
διαθέσιμης σε συσκευές iOS & Android, να 
μπορούν να χειρίζονται απομακρυσμένα το 
σύστημά τους (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη 
ζώνης, ενεργοποίηση εξόδων, κ.λ.π.), να επιτη-
ρούν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή 
του, και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (push 
notifications) για συναγερμούς, προβλήματα, 
αλλαγές κατάστασης κ.λ.π. Επίσης, η πλατ-
φόρμα cloud είναι χρήσιμη και στους
εγκαταστάτες για απομακρυσμένη ενημέ-
ρωση των ρυθμίσεων των συστημάτων συ-
ναγερμού και την παρακολούθηση της από-

δοσης τους, μέσω των εφαρμογών για PC, 
MASCAD και MASCAD Pro, της SECOLINK. 

(Ο προγραμματισμός των κεντρικών μονάδων μπορεί να 
γίνει και τοπικά με τις ίδιες εφαρμογές, μέσω θύρας USB 
που διαθέτουν τα πληκτρολόγια, άλλα και μέσα από το με-
νού αυτών.) Οι υπηρεσίες cloud παρέχονται δωρεάν για 2 
χρόνια με την αγορά του κωδικοποιητή WiFi WL800, του 
κωδικοποιητή κινητής τηλεφωνίας (LTE - 4G) GSV1_ET και 
του πίνακα συναγερμού με ενσωματωμένο κωδικοποιητή 
κινητής τηλεφωνίας ( LTE - 4G) S16_eT, ενώ μόλις για 6 μή-
νες (δοκιμαστική περίοδος) με την αγορά του κωδικοποι-
ητή Ethernet LAN8. Το κάθε σύστημα συσχετίζεται με τον 
εγκαταστάτη. Πριν το τέλος της δωρεάν περιόδου, ο εγκα-
ταστάτης θα λάβει ένα email υπενθύμισης για την ανα-
νέωση της παροχής των υπηρεσιών cloud, αγοράζοντας 
ένα κουπόνι (voucher) IPCT, διάρκειας 2 ή 5 ετών σε πολύ 
οικονομικές τιμές, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Για κάθε 
σύστημα με ενεργή συνδρομή στο cloud ALARMSERVER.
NET επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής SECOLINK Pro σε 
10 συσκευές iOS & Android, χωρίς επιπλέον άλλη χρέωση.

Υβριδικός πίνακας S16_eT
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Grandstream GDS3712

Πρόκειται για την ιδανική λύση παρακολούθησης κάθε 
σημαντικής εισόδου, εντός και εκτός κτιρίου, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Η συσκευή διαθέτει 
κάμερα με ανάλυση 1920 x 1080 HD (έως 1080p), καθώς 
και ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο ώστε 
να υποστηρίζει τις λειτουργίες ενός intercom. Ακόμη, 
συνεργάζεται άψογα με ηλεκτρικές κλειδαριές για κλεί-
δωμα και ξεκλείδωμα θυρών και προσφέρει alarm-in και 
alarm-out σε συνεργασία με προϋπάρχοντα συστήματα 
ασφαλείας. 
Το GDS3712 είναι ιδιαίτερα εύκολο στη διαχείριση, με 
το δωρεάν λογισμικό της Grandstream, GDS Manager. Δια-
θέτει τεχνολογία SIP/VoIP, με HD ήχο για εκπομπή και λήψη 
ήχου. Ακόμη, φέρει ένα ανθεκτικό μεταλλικό εξωτερικό 
πλαίσιο κατηγορίας IP66 για προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες, καθώς και από βανδαλισμούς. 
Ο συνδυασμός του GDS3712, των IP τηλεφωνικών συσκευ-
ών της Grandstream, του Wave mobile app και άλλων IP 
συσκευών δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας μίας ενο-
ποιημένης και ολοκληρωμένης λύσης, ιδανικής για τη 

PARTNERNET
www.partnernet-ict.com τηλ.: 2107100000

Το GDS3712 είναι ένα προηγμένο HD Video IP Intercom System, που προσφέρει 
απομακρυσμένο έλεγχο πρόσβασης εγκαταστάσεων, με εύκολο και άμεσο τρόπο. 

διαχείριση και τον έλεγχο κάθε 
εισόδου και εξόδου, εντός ή 
εκτός κτιρίου. 
Σχετικά με τα υπόλοιπα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του συστήμα-
τος αξίζει να αναφέρουμε ότι 
υποστηρίζει ήχο HD με ηχείο 
HD 2W και προηγμένο AEC για 
λειτουργία ενδοεπικοινωνίας, με 
εμβέλεια κάλυψης έως 3 μέτρα 
καθώς επίσης και ενσωματωμέ-
να μικρόφωνα με εμβέλεια λή-
ψης φωνής έως και 1,5 m. 
Στο σύστημα συναντάμε επίσης 
1 κουμπί κλήσης με μπλε οπίσθιο 
φωτισμό LED,  θύρα Ethernet 
Auto-sensing 10M/100M αλλά 
και ενσωματωμένο PoE IEEE 

802.3af Class3 για την τροφοδοσία της συσκευής και την 
παροχή σύνδεσης δικτύου. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει εν-
σωματωμένο Analytics με ανίχνευση κίνησης (έως 4 μά-
σκες απορρήτου) καθώς και λήψη στιγμιότυπων που ενερ-
γοποιούνται σε συμβάντα, αποστολή μέσω email ή/και FTP. 
Η ανάλυση πολλαπλών ροών και ο διακομιστής ροής υψη-
λής απόδοσης επιτρέπει πολλαπλή ταυτόχρονη πρόσβαση 
ενώ το στιβαρό μεταλλικό περίβλημα διαθέτει κατηγορία 
προστασίας από καιρικές συνθήκες και βανδαλισμούς, 
IP66 (EN60529) και IK10 (IEC62262). 
Υποστηρίζει επιτοίχια τοποθέτηση και τοποθέτηση εντός 
τοίχου με το προαιρετικά διαθέσιμο Grandstream GDS37xx 
In-Wall Mountig Kit.
Το GDS3712 με 2 χρόνια εγγύηση είναι η κατάλληλη IP 
Intercom συσκευή για την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύ-
σεων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις όπως γραφεία, ιδιωτικές 
κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, αποθήκες logistics 
και βιομηχανίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το GDS3712 επι-
σκεφθείτε το portal της PartnerNET.

Nέο HD Video IP Intercom System
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Cubitech CB-BIS5028VWI  
IR Bullet IP στα 5MP με έξυπνες λειτουργίες 
ανίχνευσης   

Η CB-BIS5028VWI της Cubitech, αποτελεί μια δικτυακή κάμερα 
που παρέχει συμπίεση βίντεο H.265+ και υποστηρίζει ανάλυση 
5MP(2592×1944) @25/30fps ενώ είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 1/2.8” 
progressive scan CMOS καθώς επίσης και με motorized φακό 2.7-13.5mm. Η 
κάμερα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την λειτουργία της όπως True WDR (120db) για εξαιρετική απόδοση 
βίντεο σε χώρους με χαμηλό φωτισμό καθώς και 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog. Διακρίνεται ακόμα για τα χαρακτηριστικά Video 
analytics, υποστηρίζοντας ανίχνευση προσώπου, ανθρώπων και οχημάτων ενώ παράλληλα υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες ανίχνευ-
σης εισβολών, διάβαση μονής και διπλής γραμμής, καταμέτρηση ατόμων και άλλες. Το νέο αυτό μοντέλο της Cubitech προσφέρει 
Smart IR με εμβέλεια 40m αλλά και ενσωματωμένη υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης SD.

 ARK | www.arktech.gr | τηλ.: 212 808 2100

HILO HL-BI4028FAD  
Active Deterrence IP για την επαλήθευση 
των κινδύνων   

Η  κ ά μ ε ρ α  H L -
BI4028FAD της HILO 
είναι τύπου bullet με 
δικτυακές λειτουργίες, 
παρέχοντας κορυφαία 
συμπίεση βίντεο H.265+ 
ενώ παράλληλα υποστηρίζει ανάλυση 4MP@25fps με αισθη-
τήρα 1/ 3” Progressive Scan CMOS και φακό σταθερής εστία-
σης 2,8 mm. 
H κάμερα διαθέτει μικρόφωνο/μεγάφωνο καθώς και λειτουρ-
γίες ROI, defog, BLC, HLC για υψηλή απόδοση, όπως επίσης και 
ενσωματωμένο ηχείο και φλας (κόκκινο – μπλε) για να εντο-
πίζει με ακρίβεια τους εισβολείς, προστατεύοντας αποτελε-
σματικά τους χώρους. Ανήκει στη σειρά Active Deterrence και 
συνιστά ένα πολυδιάστατο σύστημα που συνδέει βίντεο με ή-
χο, πληροφορίες και συναγερμό για την επαλήθευση πιθανών 
κινδύνων. Με προστασία IP67 & PoE μπορεί να υποστηρίζει 
πολλαπλές εφαρμογές αλλά και να ανταποκριθεί σε συνθήκες 
πολύ χαμηλού φωτισμού διαθέτοντας Smart IR μέχρι 25m. 
Αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα τοποθέτησης κάρτας micro 
SD μέχρι 256 GB και τις λειτουργίες IVS που υποστηρίζει.

UNIVIEW Tri-Guard  
IP κάμερες με διπλό υπέρυθρο                        
και λευκό φωτισμό    

Στην επιτυχημένη οικογένεια IP καμερών ColorHunter Prime-I 
IPC της Uniview έρχεται να προστεθεί και η σειρά Tri-Guard, 
η οποία συνδυάζει διπλό (υπέρυθρο και λευκό) φωτισμό, με επιλεγόμενο τρόπο λειτουργίας (έγχρωμη εικόνα ημέρα – νύχτα / 
συμβατική λειτουργία με υπέρυθρο μόνο φωτισμό τη νύχτα / αυτόματη ενεργοποίηση λευκού φωτισμού σε συναγερμό), ενεργή 
αποτροπή σε συναγερμό, με αναπαραγωγή μηνυμάτων από μεγάφωνο και strobe light, αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία και ισχυρά 
VCA analytics with human and vehicle target classification: line crossing / intrusion / region entrance / region exiting καθώς και 
face capture / people flow counting / crowd density. Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζουμε το μοντέλο IPC2124SB-ADF28KMC-I0, 
μία δικτυακή κάμερα Bullet με ανάλυση 4MP, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 101.1°), 
λευκό και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 30 m, με επιλεγόμενη λειτουργία (έγχρωμη εικόνα ημέρα – νύχτα / IR μόνο / dual: IR 
+ λευκό φωτισμό σε συναγερμό). Λοιπά χαρακτηριστικά: Εξαιρετική ευαισθησία Color 0.003 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR ή 
white light, ICR, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, OSD, 4x privacy masks, συμπίεση Ultra 265 / H.265 / H.264, 8x ROI, συμβα-
τότητα ONVIF, λειτουργία διαδρόμου (corridor), VCA analytics with human and vehicle target classification: line crossing / intrusion 
/ region entrance / region exiting καθώς face capture / people flow counting / crowd density, ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
ισχυρό μεγάφωνο 2W ρυθμιζόμενης έντασης, υποδοχή κάρτας Micro SD ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ANR, ρύθμιση 
σε 3 άξονες, βαθμός στεγανότητας IP67, μεταλλική, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC ± 25% και διαστάσεις (ΠxBxY) 75×191×74 mm..Texas Tech TXT-2708NS-

HC 5MP 
Νέο υβριδικό Pentaplex καταγραφικό 8 
καναλιών στα 5MP   

Η GQ Tech διαθέτει στην Ελληνική αγορά το νέο υβρι-
δικό Pentaplex (AHD, TVI, CVI, CVBS), καταγραφικό 8 κα-
ναλιών με δυνατότητα επιπλέον σύνδεσης τεσσάρων (4) 
IP καμερών έως 5 MP@30fps με τον κωδικό ονομασίας 
TXT-2708NS-HC. Στην είσοδό του δέχεται AHD, TVI, CVI 
(5MP/4MP/1080P/720P/WD1 live) input video signals ενώ 
διαθέτει εξόδους βίντεο video: HDMI x 1: 1920 x 1080 / 1280 
× 1024 / 1024 × 768, VGA x 1: 1920 x 1080 / 1280 × 1024 / 
1024 × 768, BNC output x 1 : CVBS (main or spot). Ως μέσο 
αποθήκευσης διαθέτει : 1 x HDD έως 8ΤΒ + E-SATA x1 (χωρίς 
σκληρό δίσκο) και υποστηρίζει ανάλυση εγγραφής: 5MP Lit
e/4ΜP Lite/1080P/1080P Lite/720P/WD1 με manual, timer, 
motion, smart event. Υποστηρίζει απομακρυσμένη σύνδεση 
με Android, iOS και CMS μέσω NAT (δεν απαιτείται στατική IP 
ή DNS ή ρύθμιση router)..

ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

GQ Tech | www.gqt.gr | τηλ.: 210 6640025
ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

DAHUA WiFi κάμερες 
Η νέα ασύρματη λύση επιτήρησης στα 2 & 4 MP    

Οι νέες ασύρματες δικτυακές κάμερες της DAHUA έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, τον απλό 
τρόπο εγκατάστασης και την εύκολη διεπαφή με τον χρήστη. Είναι κατάλληλες για μικρές και 
μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις, όπως κατοικίες, χώρους γραφείων και καταστημάτων. Δια-
τίθενται μοντέλα Dome και Bullet, σε αναλύσεις 2 & 4MP, με αισθητήρα 1/3΄΄ CMOS, σταθερό 

φακό 2.8mm και IR 30m. Διαθέτουν μεταλλικό περίβλημα και βαθμό στεγανότητας IP67. 
Οι κάμερες τύπου Dome διαθέτουν επιπλέον αντιβανδαλιστική προστασία IK10, ενώ οι 
κάμερες τύπου Bullet διαθέτουν επιπλέον ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
Όλες οι κάμερες της σειράς διαθέτουν καλώδιο RJ45, είναι εξαιρετικά ακριβείς και 

παράγουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Στις κάμερες των 2MP η γωνία θέασης είναι 100°, 
ενώ στις κάμερες των 4MP η γωνία θέασης είναι 90°. Η εμβέλεια του ασυρμάτου φτάνει τα 80m, ενώ ο 

προγραμματισμός γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσα από ένα φιλικό Web Interface. 
Υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ONVIF Profile S και Profile G, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε οποιο-
δήποτε υπάρχον σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Όλες οι κάμερες της σειράς διαθέτουν P2P, με δυνατότητα απομακρυσμένου 
ελέγχου, μέσω της εφαρμογής DMSS για κινητά τηλέφωνα ή PSS/DSS μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και υποδοχή Micro SD, 
που δέχεται κάρτα έως 256Gb, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα. Με το συνολικό Bandwidth στα 36M, 
υποστηρίζουν έως και 6 χρήστες ταυτόχρονα.

 ARK | www.arktech.gr | τηλ.: 212 808 2100
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Cubitech CB-BIS5028VWI  
IR Bullet IP στα 5MP με έξυπνες λειτουργίες 
ανίχνευσης   

Η CB-BIS5028VWI της Cubitech, αποτελεί μια δικτυακή κάμερα 
που παρέχει συμπίεση βίντεο H.265+ και υποστηρίζει ανάλυση 
5MP(2592×1944) @25/30fps ενώ είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 1/2.8” 
progressive scan CMOS καθώς επίσης και με motorized φακό 2.7-13.5mm. Η 
κάμερα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την λειτουργία της όπως True WDR (120db) για εξαιρετική απόδοση 
βίντεο σε χώρους με χαμηλό φωτισμό καθώς και 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog. Διακρίνεται ακόμα για τα χαρακτηριστικά Video 
analytics, υποστηρίζοντας ανίχνευση προσώπου, ανθρώπων και οχημάτων ενώ παράλληλα υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες ανίχνευ-
σης εισβολών, διάβαση μονής και διπλής γραμμής, καταμέτρηση ατόμων και άλλες. Το νέο αυτό μοντέλο της Cubitech προσφέρει 
Smart IR με εμβέλεια 40m αλλά και ενσωματωμένη υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης SD.

 ARK | www.arktech.gr | τηλ.: 212 808 2100

HILO HL-BI4028FAD  
Active Deterrence IP για την επαλήθευση 
των κινδύνων   

Η  κ ά μ ε ρ α  H L -
BI4028FAD της HILO 
είναι τύπου bullet με 
δικτυακές λειτουργίες, 
παρέχοντας κορυφαία 
συμπίεση βίντεο H.265+ 
ενώ παράλληλα υποστηρίζει ανάλυση 4MP@25fps με αισθη-
τήρα 1/ 3” Progressive Scan CMOS και φακό σταθερής εστία-
σης 2,8 mm. 
H κάμερα διαθέτει μικρόφωνο/μεγάφωνο καθώς και λειτουρ-
γίες ROI, defog, BLC, HLC για υψηλή απόδοση, όπως επίσης και 
ενσωματωμένο ηχείο και φλας (κόκκινο – μπλε) για να εντο-
πίζει με ακρίβεια τους εισβολείς, προστατεύοντας αποτελε-
σματικά τους χώρους. Ανήκει στη σειρά Active Deterrence και 
συνιστά ένα πολυδιάστατο σύστημα που συνδέει βίντεο με ή-
χο, πληροφορίες και συναγερμό για την επαλήθευση πιθανών 
κινδύνων. Με προστασία IP67 & PoE μπορεί να υποστηρίζει 
πολλαπλές εφαρμογές αλλά και να ανταποκριθεί σε συνθήκες 
πολύ χαμηλού φωτισμού διαθέτοντας Smart IR μέχρι 25m. 
Αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα τοποθέτησης κάρτας micro 
SD μέχρι 256 GB και τις λειτουργίες IVS που υποστηρίζει.

UNIVIEW Tri-Guard  
IP κάμερες με διπλό υπέρυθρο                        
και λευκό φωτισμό    

Στην επιτυχημένη οικογένεια IP καμερών ColorHunter Prime-I 
IPC της Uniview έρχεται να προστεθεί και η σειρά Tri-Guard, 
η οποία συνδυάζει διπλό (υπέρυθρο και λευκό) φωτισμό, με επιλεγόμενο τρόπο λειτουργίας (έγχρωμη εικόνα ημέρα – νύχτα / 
συμβατική λειτουργία με υπέρυθρο μόνο φωτισμό τη νύχτα / αυτόματη ενεργοποίηση λευκού φωτισμού σε συναγερμό), ενεργή 
αποτροπή σε συναγερμό, με αναπαραγωγή μηνυμάτων από μεγάφωνο και strobe light, αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία και ισχυρά 
VCA analytics with human and vehicle target classification: line crossing / intrusion / region entrance / region exiting καθώς και 
face capture / people flow counting / crowd density. Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζουμε το μοντέλο IPC2124SB-ADF28KMC-I0, 
μία δικτυακή κάμερα Bullet με ανάλυση 4MP, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 101.1°), 
λευκό και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 30 m, με επιλεγόμενη λειτουργία (έγχρωμη εικόνα ημέρα – νύχτα / IR μόνο / dual: IR 
+ λευκό φωτισμό σε συναγερμό). Λοιπά χαρακτηριστικά: Εξαιρετική ευαισθησία Color 0.003 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR ή 
white light, ICR, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, OSD, 4x privacy masks, συμπίεση Ultra 265 / H.265 / H.264, 8x ROI, συμβα-
τότητα ONVIF, λειτουργία διαδρόμου (corridor), VCA analytics with human and vehicle target classification: line crossing / intrusion 
/ region entrance / region exiting καθώς face capture / people flow counting / crowd density, ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
ισχυρό μεγάφωνο 2W ρυθμιζόμενης έντασης, υποδοχή κάρτας Micro SD ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ANR, ρύθμιση 
σε 3 άξονες, βαθμός στεγανότητας IP67, μεταλλική, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC ± 25% και διαστάσεις (ΠxBxY) 75×191×74 mm..Texas Tech TXT-2708NS-

HC 5MP 
Νέο υβριδικό Pentaplex καταγραφικό 8 
καναλιών στα 5MP   

Η GQ Tech διαθέτει στην Ελληνική αγορά το νέο υβρι-
δικό Pentaplex (AHD, TVI, CVI, CVBS), καταγραφικό 8 κα-
ναλιών με δυνατότητα επιπλέον σύνδεσης τεσσάρων (4) 
IP καμερών έως 5 MP@30fps με τον κωδικό ονομασίας 
TXT-2708NS-HC. Στην είσοδό του δέχεται AHD, TVI, CVI 
(5MP/4MP/1080P/720P/WD1 live) input video signals ενώ 
διαθέτει εξόδους βίντεο video: HDMI x 1: 1920 x 1080 / 1280 
× 1024 / 1024 × 768, VGA x 1: 1920 x 1080 / 1280 × 1024 / 
1024 × 768, BNC output x 1 : CVBS (main or spot). Ως μέσο 
αποθήκευσης διαθέτει : 1 x HDD έως 8ΤΒ + E-SATA x1 (χωρίς 
σκληρό δίσκο) και υποστηρίζει ανάλυση εγγραφής: 5MP Lit
e/4ΜP Lite/1080P/1080P Lite/720P/WD1 με manual, timer, 
motion, smart event. Υποστηρίζει απομακρυσμένη σύνδεση 
με Android, iOS και CMS μέσω NAT (δεν απαιτείται στατική IP 
ή DNS ή ρύθμιση router)..

ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

GQ Tech | www.gqt.gr | τηλ.: 210 6640025
ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

DAHUA WiFi κάμερες 
Η νέα ασύρματη λύση επιτήρησης στα 2 & 4 MP    

Οι νέες ασύρματες δικτυακές κάμερες της DAHUA έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, τον απλό 
τρόπο εγκατάστασης και την εύκολη διεπαφή με τον χρήστη. Είναι κατάλληλες για μικρές και 
μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις, όπως κατοικίες, χώρους γραφείων και καταστημάτων. Δια-
τίθενται μοντέλα Dome και Bullet, σε αναλύσεις 2 & 4MP, με αισθητήρα 1/3΄΄ CMOS, σταθερό 

φακό 2.8mm και IR 30m. Διαθέτουν μεταλλικό περίβλημα και βαθμό στεγανότητας IP67. 
Οι κάμερες τύπου Dome διαθέτουν επιπλέον αντιβανδαλιστική προστασία IK10, ενώ οι 
κάμερες τύπου Bullet διαθέτουν επιπλέον ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
Όλες οι κάμερες της σειράς διαθέτουν καλώδιο RJ45, είναι εξαιρετικά ακριβείς και 

παράγουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Στις κάμερες των 2MP η γωνία θέασης είναι 100°, 
ενώ στις κάμερες των 4MP η γωνία θέασης είναι 90°. Η εμβέλεια του ασυρμάτου φτάνει τα 80m, ενώ ο 

προγραμματισμός γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσα από ένα φιλικό Web Interface. 
Υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ONVIF Profile S και Profile G, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε οποιο-
δήποτε υπάρχον σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Όλες οι κάμερες της σειράς διαθέτουν P2P, με δυνατότητα απομακρυσμένου 
ελέγχου, μέσω της εφαρμογής DMSS για κινητά τηλέφωνα ή PSS/DSS μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και υποδοχή Micro SD, 
που δέχεται κάρτα έως 256Gb, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα. Με το συνολικό Bandwidth στα 36M, 
υποστηρίζουν έως και 6 χρήστες ταυτόχρονα.

 ARK | www.arktech.gr | τηλ.: 212 808 2100
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Provision-ISR IV-320IP-37  
H κρυφή κάμερα με 
εμβέλεια υπέρυθρων 10 
μέτρα   

H Signal Electronics Security πα-
ρουσιάζει τη νέα κρυφή κάμερα 
IV-320IP-37 του Οίκου Provision-ISR 
στα 2MP. Η μονάδα διαθέτει φακό, 
3.7 mm fixed με πεδίο οριζόντιας 
θέασης 83ο, παρέχει εμβέλεια υπε-
ρύθρων στα 10 μέτρα, ενώ διαθέτει και 
ενσωματωμένο μικρόφωνο πολύ καλής ποιότητας για τη μέγι-
στη δυνατή εποπτεία του χώρου.
Η κάμερα διαθέτει αισθητήρα 1/2.8‘’ CMOS (16:9) ανάλυσης 
1920x1080 στα 25 fps, ελάχιστη φωτεινότητα ημέρας 0,1 lux 
και νύχτας 0.007 lux (0 lux με ενεργοποιημένα τα IR), συμπίε-
ση ήχου G.711A/G.711U καθώς και επιλογές Digital WDR, BLC, 
HLC, ROI. Επίσης παρέχονται δυνατότητες Video Analytics όπως 
Camera Tampering, Line Crossing, Sterile Area

HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05  
IP κάμερα 4MP με ηλιακό πάνελ   

Πρόκειται για ένα από τα ξεχωριστά μοντέλα καμερών της Hikvision που τροφοδο-
τείται από ηλιακό πάνελ και μπαταρία και υποστηρίζει υψηλή αυτονο-
μία, αποτελώντας την οικονομική εκδοχή των καμερών αυτής της της 
κατηγορίας. 
Επιπρόσθετα διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες όπως η ανίχνευση της ανθρώ-
πινης κίνησης μέσω παθητικού υπέρυθρου ανιχνευτή με εμβέλεια 10 μέτρα 
που είναι ευαίσθητος στη θερμοκρασία του σώματος (PIR). Υποστηρίζει 
υψηλής ποιότητας απεικόνιση με ανάλυση 4MP και αποτελεσματική τεχνο-
λογία συμπίεσης H.265+ και πολλά χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας 
όπως BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS. 
Η κάμερα παρέχει ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο μέσω του ενσωματωμένου αμφί-
δρομου ήχου και είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη (IP66), Φυσικά υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση μέσω 
της εφαρμογής Hik-Connect και πολλαπλά πρωτόκολλά δικτυακής και mobile επικοινωνίας.

HIKVISION NXI-K   
Νέα σειρά NVRs AcuSense    

Στη νέα σειρά AcuSense NVRs παρέχεται η δυνατότητα 
Video Motion Detection 2.0 σε όλα τα κανάλια τους, για απλές 
IP κάμερες, περιορίζοντας τους ψευδείς συναγερμούς με human / vehicle classification. O 
αλγόριθμος Motion Detection 2.0 της HIKVISION, καταγράφει όλα τα συμβάντα κίνησης, όπως και ο παραδοσιακός αλγόριθμος. 
Παράλληλα όμως, καταγράφεται και η αιτία που δημιούργησε το συναγερμό, αν δηλαδή οφείλεται σε άνθρωπο ή όχημα ή άλλη 
αιτία. Στη μπάρα αναπαραγωγής τα συμβάντα μαρκάρονται με διαφορετικό τρόπο για κάθε αιτία και έτσι γίνεται εύκολα και γρή-
γορα η αναζήτηση των πραγματικών συμβάντων κατά την αναπαραγωγή. Επιπρόσθετα, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται προς το 
Hik-Connect ή το iVMS-4200 περιορίζονται μόνο στα συμβάντα που αφορούν ανθρώπους και οχήματα. Υποστηρίζεται επίσης 
αναγνώριση προσώπου σε 1 κανάλι στο video stream ή σε 4 κανάλια στο picture stream. Διατίθενται μοντέλα που υποστηρίζουν 
8, 16 ή 32 IP κάμερες έως 12MP καθώς και μοντέλα με 8 ή 16 θύρες PoE. To συνολικό bit rate εισόδου για τα μοντέλα 8 καμερών 
είναι 80 Mbs, των 16 καμερών 160 Mbs και στο μοντέλο 32 καμερών 256 Mbs. To συνολικό bit rate εισόδου για όλα τα μοντέλα 
είναι 160 Mbs. Διαθέτουν 1 έξοδο HDMI σε ανάλυση ως 4K (3840 × 2160) και μία έξοδο VGA. Παρέχουν δυνατότητα decoding 
(ταυτόχρονη αναπαραγωγή καναλιών) 12 καναλιών, όταν η λειτουργία AcuSence είναι απενεργοποιημένη και 8 καναλιών όταν 
είναι ενεργοποιημένη. Διαθέτουν υποδοχές για 2 δίσκους έως 10TB, 1 είσοδο και 1 έξοδο ήχου, 4 εισόδους και 1 έξοδο alarm, 3 
θύρες USB και 1 θύρα Ethernet Gbit. Διατίθενται τα μοντέλα: DS-7608NXI-K2 8 καναλιών, DS-7608NXI-K2/8P 8 καναλιών με 
8 θύρες PoE έως 80W, DS-7616 NXI-K2 16 καναλιών, DS-7616NXI-K2/16P 16 καναλιών με 16 θύρες PoE έως 200W και το DS-
7632 NXI-K2 32 8 καναλιών..

HIKVISION DS-
2CE70D0T-ITMF 
Μικροσκοπική κάμερα Dome για 
εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.   

H κάμερα της Hikvision με κωδικό DS-2CE70D0T-ITMF 2.8mm 
είναι μια ultra mini-Dome (Turret) κάμερα σε μαύρο χρώ-
μα που αποδίδει 2Mpixels 1080p και υποστηρίζει τεχνολο-
γία TURBO HDTVI 1080p. 
Ανήκει στις κάμερες τεχνολογίας 4 σε 1 με επιλεγόμενη έξοδο 
HDTVI/CVI/AHD/CVBS που επιλέγεται ανάλογα τις απαιτήσεις. 
Διακρίνεται για τη μεταλλική αδιάβροχη κατασκευή της, πολύ 
μικρών διαστάσεων 61×60mm, με βαθμό στεγανότητας IP67, 
ώστε να είναι κατάλληλη για χρή-
ση σε εσωτερικούς & εξωτερι-
κούς χώρους. 
Διαθέτει σταθερό ευρυγώνιο 
φακό 2.8mm, με γωνία θέασης 
106° και ενσωματώνει προηγμέ-
νη υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 
με εμβέλεια 20 μέτρα. .

ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227
LEXIS Πληροφορική | www.lexis.gr | τηλ.:2106777007

VIVOTEK VC9101  
Διακριτικός σχεδιασμός και πλούσια λειτουργικότητα    

Το VC9101 της VIVOTEK είναι ένα σύστημα κάμερας υψηλής απόδοσης τύπου split-type. Ο διακριτικός σχεδιασμός, η πλούσια 
λειτουργικότητα και η ικανότητά της κάμερας να ενσωματώνεται με ευελιξία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους, την καθιστούν 
ιδανική για επιτήρηση ΑΤΜ, τραπεζών, καταστημάτων και γραφείων. Το VC9101 διαθέτει ξεχωριστή μονάδα κάμερας (σειρά CU), 
επιτρέποντας στη μικροσκοπική μονάδα κάμερας (με καλώδιο μήκους 5 μέτρων) να εγκατασταθεί εύκολα και ευέλικτα σε οποιαδή-
ποτε διακόσμηση, διατηρώντας έτσι την κομψή εμφάνιση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος εγκατάστασης. Διαθέτει έναν ισχυρό 
επεξεργαστή που μπορεί να μεταδώσει μια εικόνα fisheye 5MP 360 μοιρών ή μια εικόνα 
4MP 16: 9. Το σύστημα VC9101 παρέχει επίσης ανίχνευση προσώπου με βάση τη βα-
θιά εκμάθηση και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα σενάρια εγκατάστασης. Το 
σύστημα μπορεί να υποστηρίξει μία μονάδα κάμερας και έχει σχεδιαστεί για να 
λειτουργεί αρμονικά με μια επιλογή από 4 διαφορετικούς τύπους μονάδων 
κάμερας, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H και CU9183-HF. Ολόκληρο 
το σύστημα ενσωματώνει μια σειρά προηγμένων λειτουργιών που 
βρίσκονται στις κάμερες VIVOTEK, συμπεριλαμβανομένων των WDR 
Pro, SNV, Τεχνολογίας Smart Stream III, 3DNR και χαρακτηριστικών 
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο από την Trend Micro...

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227

Signal Electronics Security | 
www.signalsecurity.gr |  τηλ.: 210 9576351
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Provision-ISR IV-320IP-37  
H κρυφή κάμερα με 
εμβέλεια υπέρυθρων 10 
μέτρα   

H Signal Electronics Security πα-
ρουσιάζει τη νέα κρυφή κάμερα 
IV-320IP-37 του Οίκου Provision-ISR 
στα 2MP. Η μονάδα διαθέτει φακό, 
3.7 mm fixed με πεδίο οριζόντιας 
θέασης 83ο, παρέχει εμβέλεια υπε-
ρύθρων στα 10 μέτρα, ενώ διαθέτει και 
ενσωματωμένο μικρόφωνο πολύ καλής ποιότητας για τη μέγι-
στη δυνατή εποπτεία του χώρου.
Η κάμερα διαθέτει αισθητήρα 1/2.8‘’ CMOS (16:9) ανάλυσης 
1920x1080 στα 25 fps, ελάχιστη φωτεινότητα ημέρας 0,1 lux 
και νύχτας 0.007 lux (0 lux με ενεργοποιημένα τα IR), συμπίε-
ση ήχου G.711A/G.711U καθώς και επιλογές Digital WDR, BLC, 
HLC, ROI. Επίσης παρέχονται δυνατότητες Video Analytics όπως 
Camera Tampering, Line Crossing, Sterile Area

HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05  
IP κάμερα 4MP με ηλιακό πάνελ   

Πρόκειται για ένα από τα ξεχωριστά μοντέλα καμερών της Hikvision που τροφοδο-
τείται από ηλιακό πάνελ και μπαταρία και υποστηρίζει υψηλή αυτονο-
μία, αποτελώντας την οικονομική εκδοχή των καμερών αυτής της της 
κατηγορίας. 
Επιπρόσθετα διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες όπως η ανίχνευση της ανθρώ-
πινης κίνησης μέσω παθητικού υπέρυθρου ανιχνευτή με εμβέλεια 10 μέτρα 
που είναι ευαίσθητος στη θερμοκρασία του σώματος (PIR). Υποστηρίζει 
υψηλής ποιότητας απεικόνιση με ανάλυση 4MP και αποτελεσματική τεχνο-
λογία συμπίεσης H.265+ και πολλά χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας 
όπως BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS. 
Η κάμερα παρέχει ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο μέσω του ενσωματωμένου αμφί-
δρομου ήχου και είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη (IP66), Φυσικά υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση μέσω 
της εφαρμογής Hik-Connect και πολλαπλά πρωτόκολλά δικτυακής και mobile επικοινωνίας.

HIKVISION NXI-K   
Νέα σειρά NVRs AcuSense    

Στη νέα σειρά AcuSense NVRs παρέχεται η δυνατότητα 
Video Motion Detection 2.0 σε όλα τα κανάλια τους, για απλές 
IP κάμερες, περιορίζοντας τους ψευδείς συναγερμούς με human / vehicle classification. O 
αλγόριθμος Motion Detection 2.0 της HIKVISION, καταγράφει όλα τα συμβάντα κίνησης, όπως και ο παραδοσιακός αλγόριθμος. 
Παράλληλα όμως, καταγράφεται και η αιτία που δημιούργησε το συναγερμό, αν δηλαδή οφείλεται σε άνθρωπο ή όχημα ή άλλη 
αιτία. Στη μπάρα αναπαραγωγής τα συμβάντα μαρκάρονται με διαφορετικό τρόπο για κάθε αιτία και έτσι γίνεται εύκολα και γρή-
γορα η αναζήτηση των πραγματικών συμβάντων κατά την αναπαραγωγή. Επιπρόσθετα, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται προς το 
Hik-Connect ή το iVMS-4200 περιορίζονται μόνο στα συμβάντα που αφορούν ανθρώπους και οχήματα. Υποστηρίζεται επίσης 
αναγνώριση προσώπου σε 1 κανάλι στο video stream ή σε 4 κανάλια στο picture stream. Διατίθενται μοντέλα που υποστηρίζουν 
8, 16 ή 32 IP κάμερες έως 12MP καθώς και μοντέλα με 8 ή 16 θύρες PoE. To συνολικό bit rate εισόδου για τα μοντέλα 8 καμερών 
είναι 80 Mbs, των 16 καμερών 160 Mbs και στο μοντέλο 32 καμερών 256 Mbs. To συνολικό bit rate εισόδου για όλα τα μοντέλα 
είναι 160 Mbs. Διαθέτουν 1 έξοδο HDMI σε ανάλυση ως 4K (3840 × 2160) και μία έξοδο VGA. Παρέχουν δυνατότητα decoding 
(ταυτόχρονη αναπαραγωγή καναλιών) 12 καναλιών, όταν η λειτουργία AcuSence είναι απενεργοποιημένη και 8 καναλιών όταν 
είναι ενεργοποιημένη. Διαθέτουν υποδοχές για 2 δίσκους έως 10TB, 1 είσοδο και 1 έξοδο ήχου, 4 εισόδους και 1 έξοδο alarm, 3 
θύρες USB και 1 θύρα Ethernet Gbit. Διατίθενται τα μοντέλα: DS-7608NXI-K2 8 καναλιών, DS-7608NXI-K2/8P 8 καναλιών με 
8 θύρες PoE έως 80W, DS-7616 NXI-K2 16 καναλιών, DS-7616NXI-K2/16P 16 καναλιών με 16 θύρες PoE έως 200W και το DS-
7632 NXI-K2 32 8 καναλιών..

HIKVISION DS-
2CE70D0T-ITMF 
Μικροσκοπική κάμερα Dome για 
εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.   

H κάμερα της Hikvision με κωδικό DS-2CE70D0T-ITMF 2.8mm 
είναι μια ultra mini-Dome (Turret) κάμερα σε μαύρο χρώ-
μα που αποδίδει 2Mpixels 1080p και υποστηρίζει τεχνολο-
γία TURBO HDTVI 1080p. 
Ανήκει στις κάμερες τεχνολογίας 4 σε 1 με επιλεγόμενη έξοδο 
HDTVI/CVI/AHD/CVBS που επιλέγεται ανάλογα τις απαιτήσεις. 
Διακρίνεται για τη μεταλλική αδιάβροχη κατασκευή της, πολύ 
μικρών διαστάσεων 61×60mm, με βαθμό στεγανότητας IP67, 
ώστε να είναι κατάλληλη για χρή-
ση σε εσωτερικούς & εξωτερι-
κούς χώρους. 
Διαθέτει σταθερό ευρυγώνιο 
φακό 2.8mm, με γωνία θέασης 
106° και ενσωματώνει προηγμέ-
νη υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 
με εμβέλεια 20 μέτρα. .

ΗΛΚΑ | www.ilka.gr |  τηλ.: 2106071510

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227
LEXIS Πληροφορική | www.lexis.gr | τηλ.:2106777007

VIVOTEK VC9101  
Διακριτικός σχεδιασμός και πλούσια λειτουργικότητα    

Το VC9101 της VIVOTEK είναι ένα σύστημα κάμερας υψηλής απόδοσης τύπου split-type. Ο διακριτικός σχεδιασμός, η πλούσια 
λειτουργικότητα και η ικανότητά της κάμερας να ενσωματώνεται με ευελιξία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους, την καθιστούν 
ιδανική για επιτήρηση ΑΤΜ, τραπεζών, καταστημάτων και γραφείων. Το VC9101 διαθέτει ξεχωριστή μονάδα κάμερας (σειρά CU), 
επιτρέποντας στη μικροσκοπική μονάδα κάμερας (με καλώδιο μήκους 5 μέτρων) να εγκατασταθεί εύκολα και ευέλικτα σε οποιαδή-
ποτε διακόσμηση, διατηρώντας έτσι την κομψή εμφάνιση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος εγκατάστασης. Διαθέτει έναν ισχυρό 
επεξεργαστή που μπορεί να μεταδώσει μια εικόνα fisheye 5MP 360 μοιρών ή μια εικόνα 
4MP 16: 9. Το σύστημα VC9101 παρέχει επίσης ανίχνευση προσώπου με βάση τη βα-
θιά εκμάθηση και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα σενάρια εγκατάστασης. Το 
σύστημα μπορεί να υποστηρίξει μία μονάδα κάμερας και έχει σχεδιαστεί για να 
λειτουργεί αρμονικά με μια επιλογή από 4 διαφορετικούς τύπους μονάδων 
κάμερας, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H και CU9183-HF. Ολόκληρο 
το σύστημα ενσωματώνει μια σειρά προηγμένων λειτουργιών που 
βρίσκονται στις κάμερες VIVOTEK, συμπεριλαμβανομένων των WDR 
Pro, SNV, Τεχνολογίας Smart Stream III, 3DNR και χαρακτηριστικών 
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο από την Trend Micro...

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227

Signal Electronics Security | 
www.signalsecurity.gr |  τηλ.: 210 9576351
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GSN PATROL-108 PET 
PIR και ΜW ανιχνευτής που μπορεί να τοποθετηθεί παντού 

Ο νέος ανιχνευτής Partol-108 PET  μόλις κατέφτασε στην ELS. O ανιχνευτής διαθέτει έναν αισθητήρα 
υπερύθρων (PIR) και έναν αισθητήρα μικροκυμάτων (MW) , με ξεχωριστά ποτενσιόμετρα ευαισθησίας 
ο καθένας , όπου πρέπει να ανιχνεύσουν κίνηση και οι δύο τεχνολογίες ταυτόχρονα για να έχουμε συνα-
γερμό (λειτουργία AND). Ενδείκνυται τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους , χάρη στην 
προστασία με IP65 ,τη σχεδίασή του για αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην αποτελεσματική λειτουργία 
σε θερμοκρασίες από -40°C έως +60°C . 
Ενδεικτικά, ο νέος ανιχνευτής Patrol-108 της GSN μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε μικρά και στενά μπαλ-
κόνια , πόρτες , γκαραζόπορτες. Ο Ανιχνευτής Patrol-108 PET είναι τύπου κουρτίνας με δέσμη 7 μοιρών και 
μέγιστο ύψος εγκατάστασης τα 2,5 μέτρα, ενώ η εμβέλεια κάλυψης είναι τα 12 μέτρα. Επίσης , είναι φιλικό προϊόν 
προς τα κατοικίδια καθώς διαθέτει ενσωματωμένη ανοχή σε κατοικίδια ζώα με επιλογή ανοχής έως 10 κιλών και έως 30 κιλών , ενώ 
επιλογή παλμών 1-5 και επιλογέα εναλλαγής του ρελέ συναγερμού από NC σε ΝΟ. Τέλος , ο ανιχνευτής ενσωματώνει προστασία 
κατά της κάλυψης (antimasking) και επιταχυνσιόμετρο για σήμανση σε περίπτωση που κάποια βίαια κρούση προσπαθήσει να το 
βγάλει εκτός θέσης ..

DSC PG8914 
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας 
Power G! 

O ασύρματος ανιχνευτής 
τεχνολογίας επικοινωνίας Power 
G αποτελεί ιδανική επιλογή για 
έναν εσωτερικό χώρο. Διαθέτει 
μικρό και κομψό σχεδιασμό 
και τεχνολογία PET. Επιπλέον 
ο αλγόριθμος Advanced True 
Motion Recognition μπορεί να 

ξεχωρίσει τους εισβολείς από 
άλλες παρεμβολές. Υποστηρίζει 
εμβέλεια 15m με άνοιγμα 

δέσμης 90° και διπλή προστασία tamper 
(περιβλήματος και τοίχου). Διακρίνεται για την εύκολη 
πρόσβαση στη θέση των μπαταριών, τη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας 6-8 έτη (με τυπική χρήση), την επικοινωνία 
υψηλής ασφάλειας με κρυπτογράφηση AES 128bit και την 
ανοχή σε κατοικίδια μέχρι 38 Kg (PET).

Concept Sentinel S35  
H μικρότερη σε μέγεθος γεννήτρια 
παραγωγής καπνού

Με διαστάσεις μόλις 34 (Υ) x 14 (Β) x 23 (Π) cm η γεννήτρια 
παραγωγής καπνού Sentinel S35 είναι ιδανική για μικρό 
γραφείο, κατάστημα ή σπίτι, διαθέτοντας ανθεκτικό 
και συμπαγές ατσάλινο περίβλημα και λευκό χρώμα. Η 
εγκατάσταση και ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα 
συναγερμού γίνεται πολύ εύκολα με δυνατότητα κάθετης 
ή υπό γωνία τοποθέτησης. Υποστηρίζει μέγιστη εκτόξευση 
έως 400 m3 ανά λεπτό και διαθέτει 4 εισόδους και 7 εξόδους, 

ισχυρή επιλογή κατάκλισης διάρκειας 
έως 360 sec (Τurbo mode 45 sec) και 
πολλαπλά ακροφύσια. Παρέχει 
υποστήριξη αυτόματης  νέας 
πυροδότησης. Οθόνη κατάστασης 
LCD και αρχείο καταγραφής 
συμβάντων και είναι συμβατό με 
Διεθνή (IEC62642: 8) και Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (EN50131: 8)..

Keeper | www.keeper.gr | τηλ.: 210 2025705 GQ Tech | www.gqt.gr | τηλ.: 210 6640025

Electrosystems | www.electrosystems.gr | τηλ.: 210 9640258

DIONE 
Η αυτόνομη σειρήνα εμπλουτίζεται με νέα χρώματα!

Τρία νέα χρώματα Led έρχονται να προστεθούν στη σειρά σειρηνών Dione. Έτσι, εκτός από το μπλε και κόκκινο, τώρα έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε led πράσινου, κίτρινου ή λευκού χρώματος, με λευκό ή γκρι καπάκι. H Dione συνδυάζει την υψηλή αι-
σθητική με την εγγυημένη ασφάλεια της Sigma Security. Διαθέτει ακουστική ισχύ 122dB στο 1m. 
Παρέχεται με κουτί Polycarbonate και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και Tamper στο καπάκι και τη βάση. Η 
σειρήνα δίνει συναγερμό σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που την συνδέουν με τον πίνακα ή όταν η 
τάση του πίνακα πέσει κάτω από τα 10.0V. 
Η αυτόνομη σειρήνα Dione διαθέτει επίσης είσοδο ενεργοποίησης με θετική ή αρνητική τάση, είσοδο για οπτική ή ηχητική ένδειξη 
της κατάστασης του συναγερμού, έξοδο συναγερμού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας, έξοδο συναγερμού για χαμηλή 
τάση ή βλάβη μπαταρίας και προστασία από βραχυκύκλωμα ή λάθος πολικότητα της μπαταρίας. Η Dione είναι πιστοποιημένη 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 50131-1:2006, κατά Grade 3 και όπως όλα τα προϊόντα της Sigma Security καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 χρόνια!.

Sigma Security | www.sigmasec.gr | τηλ.: 210 9716046

Ajax MotionCam Outdoor PhOD
Η αναβάθμιση του πλέον επιτυχημένου συστήματος PIR & κάμερας 

Πρόκειται για τον ασύρματο εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης PIR με ενσωματωμένη κάμερα για οπτική επιβε-
βαίωση και έξυπνο αλγόριθμο προστασίας από ψευδείς συναγερμούς, αγνοώντας δέντρα, φυτά και μικρά 
ζώα. Το MotionCam Outdoor PhOD αποτελεί την νέα λύση της Ajax για ανίχνευση σε εξωτερικούς χώρους 
παρέχοντας παράλληλα και οπτική επιβεβαίωση χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας δι-
αθέτοντας 3 τρόπους λήψης φωτογραφιών: για επαλήθευση συναγερμού, κατά σενάριο και κατά βούληση. 
Το Photo on Demand επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν φωτογραφίες με τις ενσωματωμένες κάμερες 
των ανιχνευτών κίνησης Ajax. 
Με αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση του χώρου. Ανάλογα με τις ρυθ-

μίσεις, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή ή όταν οι ανιχνευτές βρίσκονται σε λειτουργία 
οπλισμού. Χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δύο επιλογές ανάλυσης (640 x 352 pixels ή 

320 x 176 pixels) , υπάρχει η δυνατότητα λήψης έως 5  φωτογραφιών ανά συμβάν. Διαθέτει ευρυγώνιο φακό 105° ,γωνία κάλυψης 
αισθητήρα 90° και εμβέλεια έως 1700m σε ανοιχτό χώρο .  Το ύψος τοποθέτησης είναι από 80 έως 130 cm . Το Ajax MotionCam 
Outdoor (PhoD) είναι συμβατό με κεντρικές μονάδες HUB 2/HUB 2 PLUS/HUB Hybrid και αναμεταδότη REX 2.

Electrosystems | www.electrosystems.gr | τηλ.: 210 9640258
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GSN PATROL-108 PET 
PIR και ΜW ανιχνευτής που μπορεί να τοποθετηθεί παντού 

Ο νέος ανιχνευτής Partol-108 PET  μόλις κατέφτασε στην ELS. O ανιχνευτής διαθέτει έναν αισθητήρα 
υπερύθρων (PIR) και έναν αισθητήρα μικροκυμάτων (MW) , με ξεχωριστά ποτενσιόμετρα ευαισθησίας 
ο καθένας , όπου πρέπει να ανιχνεύσουν κίνηση και οι δύο τεχνολογίες ταυτόχρονα για να έχουμε συνα-
γερμό (λειτουργία AND). Ενδείκνυται τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους , χάρη στην 
προστασία με IP65 ,τη σχεδίασή του για αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην αποτελεσματική λειτουργία 
σε θερμοκρασίες από -40°C έως +60°C . 
Ενδεικτικά, ο νέος ανιχνευτής Patrol-108 της GSN μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε μικρά και στενά μπαλ-
κόνια , πόρτες , γκαραζόπορτες. Ο Ανιχνευτής Patrol-108 PET είναι τύπου κουρτίνας με δέσμη 7 μοιρών και 
μέγιστο ύψος εγκατάστασης τα 2,5 μέτρα, ενώ η εμβέλεια κάλυψης είναι τα 12 μέτρα. Επίσης , είναι φιλικό προϊόν 
προς τα κατοικίδια καθώς διαθέτει ενσωματωμένη ανοχή σε κατοικίδια ζώα με επιλογή ανοχής έως 10 κιλών και έως 30 κιλών , ενώ 
επιλογή παλμών 1-5 και επιλογέα εναλλαγής του ρελέ συναγερμού από NC σε ΝΟ. Τέλος , ο ανιχνευτής ενσωματώνει προστασία 
κατά της κάλυψης (antimasking) και επιταχυνσιόμετρο για σήμανση σε περίπτωση που κάποια βίαια κρούση προσπαθήσει να το 
βγάλει εκτός θέσης ..

DSC PG8914 
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας 
Power G! 

O ασύρματος ανιχνευτής 
τεχνολογίας επικοινωνίας Power 
G αποτελεί ιδανική επιλογή για 
έναν εσωτερικό χώρο. Διαθέτει 
μικρό και κομψό σχεδιασμό 
και τεχνολογία PET. Επιπλέον 
ο αλγόριθμος Advanced True 
Motion Recognition μπορεί να 

ξεχωρίσει τους εισβολείς από 
άλλες παρεμβολές. Υποστηρίζει 
εμβέλεια 15m με άνοιγμα 

δέσμης 90° και διπλή προστασία tamper 
(περιβλήματος και τοίχου). Διακρίνεται για την εύκολη 
πρόσβαση στη θέση των μπαταριών, τη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας 6-8 έτη (με τυπική χρήση), την επικοινωνία 
υψηλής ασφάλειας με κρυπτογράφηση AES 128bit και την 
ανοχή σε κατοικίδια μέχρι 38 Kg (PET).

Concept Sentinel S35  
H μικρότερη σε μέγεθος γεννήτρια 
παραγωγής καπνού

Με διαστάσεις μόλις 34 (Υ) x 14 (Β) x 23 (Π) cm η γεννήτρια 
παραγωγής καπνού Sentinel S35 είναι ιδανική για μικρό 
γραφείο, κατάστημα ή σπίτι, διαθέτοντας ανθεκτικό 
και συμπαγές ατσάλινο περίβλημα και λευκό χρώμα. Η 
εγκατάσταση και ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα 
συναγερμού γίνεται πολύ εύκολα με δυνατότητα κάθετης 
ή υπό γωνία τοποθέτησης. Υποστηρίζει μέγιστη εκτόξευση 
έως 400 m3 ανά λεπτό και διαθέτει 4 εισόδους και 7 εξόδους, 

ισχυρή επιλογή κατάκλισης διάρκειας 
έως 360 sec (Τurbo mode 45 sec) και 
πολλαπλά ακροφύσια. Παρέχει 
υποστήριξη αυτόματης  νέας 
πυροδότησης. Οθόνη κατάστασης 
LCD και αρχείο καταγραφής 
συμβάντων και είναι συμβατό με 
Διεθνή (IEC62642: 8) και Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (EN50131: 8)..

Keeper | www.keeper.gr | τηλ.: 210 2025705 GQ Tech | www.gqt.gr | τηλ.: 210 6640025

Electrosystems | www.electrosystems.gr | τηλ.: 210 9640258

DIONE 
Η αυτόνομη σειρήνα εμπλουτίζεται με νέα χρώματα!

Τρία νέα χρώματα Led έρχονται να προστεθούν στη σειρά σειρηνών Dione. Έτσι, εκτός από το μπλε και κόκκινο, τώρα έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε led πράσινου, κίτρινου ή λευκού χρώματος, με λευκό ή γκρι καπάκι. H Dione συνδυάζει την υψηλή αι-
σθητική με την εγγυημένη ασφάλεια της Sigma Security. Διαθέτει ακουστική ισχύ 122dB στο 1m. 
Παρέχεται με κουτί Polycarbonate και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και Tamper στο καπάκι και τη βάση. Η 
σειρήνα δίνει συναγερμό σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που την συνδέουν με τον πίνακα ή όταν η 
τάση του πίνακα πέσει κάτω από τα 10.0V. 
Η αυτόνομη σειρήνα Dione διαθέτει επίσης είσοδο ενεργοποίησης με θετική ή αρνητική τάση, είσοδο για οπτική ή ηχητική ένδειξη 
της κατάστασης του συναγερμού, έξοδο συναγερμού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας, έξοδο συναγερμού για χαμηλή 
τάση ή βλάβη μπαταρίας και προστασία από βραχυκύκλωμα ή λάθος πολικότητα της μπαταρίας. Η Dione είναι πιστοποιημένη 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 50131-1:2006, κατά Grade 3 και όπως όλα τα προϊόντα της Sigma Security καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 χρόνια!.

Sigma Security | www.sigmasec.gr | τηλ.: 210 9716046

Ajax MotionCam Outdoor PhOD
Η αναβάθμιση του πλέον επιτυχημένου συστήματος PIR & κάμερας 

Πρόκειται για τον ασύρματο εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης PIR με ενσωματωμένη κάμερα για οπτική επιβε-
βαίωση και έξυπνο αλγόριθμο προστασίας από ψευδείς συναγερμούς, αγνοώντας δέντρα, φυτά και μικρά 
ζώα. Το MotionCam Outdoor PhOD αποτελεί την νέα λύση της Ajax για ανίχνευση σε εξωτερικούς χώρους 
παρέχοντας παράλληλα και οπτική επιβεβαίωση χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας δι-
αθέτοντας 3 τρόπους λήψης φωτογραφιών: για επαλήθευση συναγερμού, κατά σενάριο και κατά βούληση. 
Το Photo on Demand επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν φωτογραφίες με τις ενσωματωμένες κάμερες 
των ανιχνευτών κίνησης Ajax. 
Με αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση του χώρου. Ανάλογα με τις ρυθ-

μίσεις, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή ή όταν οι ανιχνευτές βρίσκονται σε λειτουργία 
οπλισμού. Χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δύο επιλογές ανάλυσης (640 x 352 pixels ή 

320 x 176 pixels) , υπάρχει η δυνατότητα λήψης έως 5  φωτογραφιών ανά συμβάν. Διαθέτει ευρυγώνιο φακό 105° ,γωνία κάλυψης 
αισθητήρα 90° και εμβέλεια έως 1700m σε ανοιχτό χώρο .  Το ύψος τοποθέτησης είναι από 80 έως 130 cm . Το Ajax MotionCam 
Outdoor (PhoD) είναι συμβατό με κεντρικές μονάδες HUB 2/HUB 2 PLUS/HUB Hybrid και αναμεταδότη REX 2.

Electrosystems | www.electrosystems.gr | τηλ.: 210 9640258



products.Update

130 .security manager

Honeywell DT-8012F4
Υπέρυθρος ανιχνευτής 
διπλής τεχνολογίας  

Η οικογένεια ανιχνευτών κίνησης 
της Honeywell DT8000 στην οποία 
ανήκει και το μοντέλο DT-8012F4, 
προσφέρει εξαιρετικά αποτελέ-
σματα στην ανίχνευση εισβολών 
και την μείωση των ψευδοσυνα-
γερμών χάρη στη προηγμένη τε-
χνολογία εμβέλειας 12x17m, με 

γωνιά κάλυψης 90 μοιρών. Υποστη-
ρίζει λειτουργία αποφυγής ανίχνευσης 

κατοικίδιων έως 45 κιλά  καθώς και Microwave Frequencies 
10.587 GHz. Διαθέτει σύγκριση θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
κάθετη δέσμη και λειτουργία  Anti-Mask όπως επίσης και ρύθ-
μιση ευαισθησίας, υψηλή ανοσία RF, silent relay και προστασία 
από υγρασία περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα ανιχνευτή με 
προδιαγραφές EN50131-2-2 Grade 2 Class II, NF&A2P 2 shields.

ORISEC RK-500-002
Πληκτρολόγιο LCD οθόνης με πορτάκι, 
φωτιζόμενα πλήκτρα και εμφάνιση 128 
χαρακτήρων   

To νέο πληκτρολόγιο LCD οθόνης με πορτάκι της σειράς 500 
της Orisec, διαθέτει φωτιζόμενα πλήκτρα και εμφάνιση 128 
χαρακτήρων καθώς και ενσωματωμένο Proximity Reader NFC 
(NTAG203) συμβατό με NFC Prox. Tags. 
Παρέχει ανιχνευτή φωτός, αυτορρυθμιζόμενο backlight 

φωτισμό και αισθητή-
ρα θερμοκρασίας ενώ 
διαθέτει ηχείο piezo, 3 
ζώνες με δυνατότητα 
προγραμματισμού σε 
ζώνη εισόδου ή σε έ-

ξοδο 100mA, 
driver/έξοδος 

ηχείου με ελάχι-
στο φορτίο 16 Ohm..

Grande | www.grande.gr | τηλ.: 210 2135884-5 GQ Tech | www.gqt.gr | τηλ.: 210 6640025

Hikvision DS-PWA96-DB-WE
Η Βαλίτσα επίδειξης του συναγερμού AX Pro 

Η Hikvision πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά παρουσιάζοντας τη 
λύση  AX PRO Demo Box που στην ουσία αποτελεί μια βαλίτσα 
επίδειξης του ολοκληρωμένου και πολύ δημοφιλούς ασύρματου 
συστήματος συναγερμού ΑΧ PRO.  
Στη βαλίτσα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέρη της ολο-
κληρωμένης λύσης AX PRO και υποστηρίζεται δίκτυο TCP/IP, Wi-Fi 
και 3/4G καθώς επίσης και πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας 
νέας γενιάς: Tri-X/Cam-X. 
Η αμφίδρομη επικοινωνία επιτυγχάνεται με κρυπτογράφηση 
AES-128 ενώ συνδέει έως και 96 ασύρματες ζώνες/εξόδους (συ-
μπεριλαμβανομένων 48 PIRCAM), 48 ασύρματα τηλεχειριστήρια, 4 repeaters, 6 σειρήνες, 8 συσκευές ανάγνωσης ετικετών και 
πληκτρολόγια. Υποστηρίζει ακόμα έως και 48 χρήστες δικτύου, συμπεριλαμβανομένου 1 προγράμματος εγκατάστασης, 1 διαχει-
ριστή και 46 κανονικών χρηστών. Η διαμόρφωση γίνεται μέσω Web client, mobile client και Cloud ενώ διαμόρφωση Hik-Connect 
και Hik-ProConnect εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη.

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227

intrusion alarm
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Grandstream GWN7062 
Wi-Fi 6 router   

Ένα αξιόπιστο και ασφαλές router είναι η βάση πάνω 
στην οποία οικοδομείται κάθε αποτελεσματικός χώρος 
εργασίας. Το νέο Wi-Fi 6 dual band router GWN7062 της 
Grandstream αποτελεί την ιδανική λύση για τις ανάγκες 
του ασύρματου δικτύου επαγγελματικών χώρων όπως 
μικρά και μεσαία γραφεία, αλλά και κατ’ οίκον γραφεία. 
Το GWN7062 dual band 2×2 MU-MIMO, με τεχνολογία 
DL/UL OFDMA και υποστηρίζει ασύρματη δικτύωση 
Mesh, καθώς και ενσύρματες συνδέσεις AP. Ακόμη, δια-
θέτει έναν ισχυρό τετραπύρηνο επεξεργαστή 64-bit 1,2 
GHz για να παρέχει ταχύτητες Wi-Fi έως και 1,77 Gbps, 
σε έως και 256 ασύρματες συσκευές.
Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα 
στο GWN7062 να τροφοδοτεί λειτουργίες smart office 
και smart home, ομαλή ροή 4K Ultra HD, web meetings, βιντεοδιασκέψεις, διαδικτυακά παιχνίδια και πολλές ακόμη λειτουργίες 
που απαιτούν σταθερή και ταχεία ασύρματη σύνδεση. Εν συνεχεία, υποστηρίζει VPN για να διασφαλίζει ασφαλή σύνδεση στους 
εξ αποστάσεως εργαζόμενους με το εταιρικό δίκτυο, από το σπίτι ή τα υποκαταστήματα. 
Το GWN7062 παρέχει επίσης χαρακτηριστικά ασφαλείας enterprise-grade, για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης Wi-Fi και VPN, 
συμπεριλαμβανομένων μοναδικών πιστοποιητικών ασφαλείας και τυχαίων προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης. 
Η εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση διασφαλίζονται από το ενσωματωμένο χειριστήριο, που βρίσκεται στο web user interface 
του GWN7062. Υποστηρίζεται επίσης από το GWN.Cloud, τη δωρεάν πλατφόρμα διαχείρισης Wi-Fi Cloud της Grandstream..

Orbita E3042 
Aδιάβροχη και πυράντοχη κλειδαριά RFID 

H Κλειδαριά RFID για πόρτες ξενοδοχείου της Orbita, Ε3042, προσφέρει διασύνδεση με τα περισσότερα συστήματα PMS, 
και συμβατότητα με Fidelio / Opera, ενώ διαθέτει πιστοποίηση με CE & FCC. Είναι μια κλειδαριά αδιάβροχή και πρά-
ντοχη  καθώς και μηχανισμό ευρωπαϊκού τύπου με διαστάσεις 60/72mm και λειτουργία Anti-Panic. Παρέχει κλείδωμα 
ασφαλείας στην εσωτερική πλευρά της κλειδαριάς και υποστηρίζει κάρτα Mifare με δυνατότητα 100.000 χρήσεις, υψηλή 

ασφάλεια, συμβατή με εξοικονομητές ενέργειας.
 Επίσης διατίθεται κλειδί για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το λογισμικό είναι φιλικό προς το χρήστη, ενώ 
υποστηρίζει έκδοση καρτών master, κτιρίου, ορόφου, επισκέπτη, έκτακτης ανάγκης. 

Επιπλέον τρία επίπεδα πρόσβασης για κοινόχρηστους και συνεδριακούς χώρους και επιτρέπει να υπάρχουν πολλαπλοί 
χρήστες λογισμικού με διαφορετικά δικαιώματα έκδοσης καρτών. Υποστηρίζει καταγραφή των τελευταίων 240 γεγο-
νότων και δυνατότητα εκτύπωσης. Η διάρκεια ζωής μπαταριών είναι 12 με 18 μήνες, παρέχοντας ειδοποίηση χαμηλής 
μπαταρίας. Περιλαμβάνει μηχανισμό πόρτας,κλειδιά και κύλινδρο. 

Force | www.force.gr | τηλ.: 210 5757227

Partnernet  | www.partnernet-ict.com  | τηλ.: 2107100000
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Εργαλείο cable stripper ML-526  
Στη συλλογή εργαλείων που διαθέτει η Microlink στην Ελληνική αγορά, οι τεχνικοί εγκα-
ταστάτες μπορούν να βρούνε το ML-526, μια πρέσσα για βύσματα RJ45, RJ11 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απογυμνωτής και κόφτης καλωδίων 
UTP με πολύ εύκολο patch σε UTP καλώδιο που ταιριάζει απόλυτα με τα 
φυσσάκια  004580.

Διπλός ασύρματος ανιχνευτή καλωδίων από την 
Microlink
Διευκολύνοντας το έργο των τεχνικών, η Microlink Technology & 
Security διαθέτει στην αγορά τον διπλό ασύρματο ανιχνευτή καλωδίων. 
Υποστηρίζει ταυτόχρονη ανίχνευση δύο ζευγών στην ενσύρματη και 
ασύρματη λειτουργία με 2 ασύρματα κανάλια ταυτόχρονης εκπομπής 
- λήψης με εμβέλεια μεγαλύτερη των 100 μέτρων σε ανοιχτό χώρο. 
Διαθέτει: 2 Ισχυρά BUZZER διαφορετικού τόνου - 2 Ενδεικτικά Led κόκκινο 

και πράσινο, ένα για κάθε κανάλι και 2 Διαφορετικά ζεύγη (κορκοδειλάκια). Επίσης επιτρέπει ενεργοποίηση πομπού με αντίσταση 
καλωδίου μεγαλύτερη των 10Kohm και καθυστέρηση εκπομπής - λήψης μικρότερη των 100 millisecond. Είναι κατασκευασμένα 
με κέλυφος αλουμινίου με κλιπ ζώνης και με αθραυστο διάφανο πολυκαρμπονικό κάλυμμα αλλά ισχυρό φακό Led με απόχρωση 
ενίσχυσης χρωμάτων. Συχνότητα εκπομπής - λήψης : 433,92MHz.

Γωνιακές Βάσεις Θυροτηλεοράσεων 
…made by Vector Security
Λαμβάνοντας υπόψη μια σοβαρή ανάγκη στα έργα εγκατάστασης 

θυροτηλεοράσεων. η Vector Security κατασκεύασε η ίδια, μια σειρά 
από γωνιακές βάσεις θυροτηλεόρασης που διαθέτει ήδη στην Ελληνική 
αγορά. Πολλοί εγκαταστάτες συστημάτων ασφάλειας κατά καιρούς, είχανε 
εκφράσει τη συγκεκριμένη ανάγκη, προκειμένου να δοθεί μια αποτελεσματική λύση σε ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά σχετικά με το θέμα εγκαταστάσεων θυροτηλεοράσεων. Για παράδειγμα, είναι πολύ σύνηθες σε μια 
κατοικία, στο σημείο της εξώπορτας που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να τοποθετήσει τη θυροτηλεόραση να μην μπορεί να φανεί καλά 
ποιος είναι στην εξώπορτα (πχ εάν είναι γωνία) και καλεί μέσω της θυροτηλεόρασης. Σε αυτή τη περίπτωση μια γωνιακή βάση που 
θα επιτρέψει να γυρίσει τη θυροτηλεόραση 45° θα προσφέρει ορατότητα. Μιας και δεν υπάρχει κάποιος από τους προμηθευτές 
που να διαθέτει αυτή τη λύση, η Vector Security αποφάσισε να κατασκευάσει αυτό το προϊόν, που εφαρμόζει απόλυτα στις 
θυροτηλεοράσεις των μεγάλων οίκων όπως η Hikvision και η Dahua.

Vector Security | www.vectrosecurity.gr | 210-4925473

Microlink  | www.mlink.gr | τηλ.: 2105786534

Microlink  | www.mlink.gr | τηλ.: 2105786534



security manager. 133 

TARGET RACK 19”   
Μια πλήρη γκάμα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 

H PGM Systems σύμφωνα πάντα με τα υψηλά standards τα οποία θέτει, παρουσιάζει μία ποικιλία από RACK και παρελκόμενα 
αυτών, του γνωστού κορυφαίου κατασκευαστικού οίκου, TARGET!  
Τα RACK 19” διατίθενται σε επιτοίχια με μεγέθη 6U,9U,12U,15U,18U και επιδαπέδια με μεγέθη 22U,32U,42U διαφόρων 
διαστάσεων. Είναι κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας, προσφέροντας μέγιστη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο. 
Είναι από ψυχρής έλασης γαλβανιζέ ατσάλι πάχους 1,2mm, διαθέτει πλαϊνές ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριές, καθώς 

επίσης  εμπρός και πίσω πόρτες με κλειδαριές, η μπροστινή πόρτα είναι από γυαλί ασφαλείας, επιτρέποντάς 
σας να έχετε άμεση αλλά και ασφαλή εποπτεία του εξοπλισμού σας. 

Η γκάμα ολοκληρώνεται με τα παρελκόμενα, στα οποία μπορείτε να βρείτε: Σταθερά 
ράφια για RACK 1U και 2U, τυφλά πάνελ για RACK, τυφλά διάτρητα πάνελ για RACK, 
οργανωτές καλωδίων με μεταλλικούς και πλαστικούς δακτυλίους, πάνελ 1U με 

βούρτσα, παξιμάδια εγκλωβισμού και βίδες, μονάδες ανεμιστήρων, 
μονάδες εξαερισμού, θερμοστάτη, πολύπριζα 230V AC, 

μπροστινό SET κλειδαριάς, πλαϊνό και πίσω SET 
κλειδαριάς, SET ρόδες, Patch panel, φωτιστικό για τις 
καμπίνες RACK, βάσεις τοίχου..

PGM Systems | www.pgm.gr  | τηλ.: 210 5777800

TARGET DVR Case   
Μεταλλικά Κυτία για καταγραφικά με διπλή προστασία TAMPER

H PGM Systems δε σταματάει να πρωτοπορεί και επέλεξε να εισάγει και να διαθέτει στην 
αγορά κυτία προστασίας για τα καταγραφικά, του κατασκευαστικού οίκου TARGET.
Είναι τα μεταλλικά επίτοιχα κυτία προστασίας DVR, τα οποία διαθέτουν δύο (2) 
κλειδαριές και διπλή προστασία TAMPER, κατά το άνοιγμα του κυτίου ή/και την 
αποκόλλησή του από τον τοίχο. 
Περιλαμβάνουν μεταλλικούς βιδωτούς αποστάτες για ενισχυμένη 
σταθερότητα εγκατάστασης σε σύγκριση με τους πλαστικούς και 
όδευση των καλωδίων.
Διαθέτουν επίσης, ειδικές οπές για την εσωτερική τοποθέτηση switching 
τροφοδοτικού και όλων των μοντέλων DC/DC & Fuse modules της 
TARGET, καθώς και προεγκατάσταση ανεμιστήρα για την βελτίωση της 
αποβολής θερμότητας από το εσωτερικό. 
Κατασκευασμένα από χάλυβα πάχους 1,2mm με αντιδιαβρωτική 
κάλυψη προστασίας λευκού και μαύρου χρώματος. Διατίθενται σε 
τρία μεγέθη Small 430 x 320 x 85 mm, Medium 500 x 435 x 145 mm και 
Large 650 x 535 x 145 mm..
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SIGMA SECURITY - X. ΦΕΙΔΑΣ
Εθν. Μακαρίου 5, 173 43 Άγ. Δημήτριος 
Τηλ.: 210 9716046
e-mail: sales@sigmasec.gr
website: www.sigmasec.gr

GQ TECH SA
17o χλμ. Λ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία
Τηλ.: 210 6640025
e-mail: sales@gqt.gr
website: www.gqt.gr

ARK TECH
Κύπρου 4-6 
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 212 8082100
e-mail: info@arktech.gr
website: www.arktech.gr

ILKA
Τεμπών 14, 153 42 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 210 6071510
e-mail: sales@ilka.gr 
website: www.ilka.gr

HELLAS 
DIGITAL MONITORING SERVICES
Ι. Μεταξά 14, 190 02 Παιανία
Τηλ.: 210 6028120
e-mail: info@hellasdms.com
website: www.hellasdms.com

EUROPA SECURITY
Λεωφόρος Κηφισίας 64
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 2202100
e-mail: info@europa.gr
website: www.europa.gr

BOOS S.A.
Λεωφόρος Μεσσογείων 262
155 62 Χολαργός
Τηλ.: 210 6549590
e-mail: info@boos.gr
website: www.boos.gr

PERSONAL SECURITY
Mεσογείων 99, 151 26 Μαρούσι
Τηλ.: 210 8068675
e-mail: info@personalsecurity.gr
website: www.personalsecurity.gr

PARTNERNET 
Σαρανταπόρου 9 
155 61 Χολαργός 
Τηλ.: 210 2116501
e-mail: sales@partnernet.gr 
website: www.partnernet.gr  

PARADOX HELLAS 
Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2855000 
e-mail: paradox-hellas@paradox.gr 
website: www.paradox.gr

PARADOX NEXT
Μεσολογγίου 20
14451 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2817000
e-mail: info@paradoxnext.com
website: www.paradoxnext.com

NOVO TECHNOLOGIES
Τρωάδος 15 
142 33 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2723127
e-mail: info@novo.gr
website: www.novo.gr 

NSC HELLAS
Στ. Καζαντζίδη 47
555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2311 821295
e-mail: info@nsc-hellas.gr
website: www.nsc-hellas.gr 

OLYMPIA ELECTRONICS
72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνη
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο Πιερίας
Τηλ.: 23530 51200
e-mail: info@olympia-electronics.gr
website: www.olympia-electronics.com

ORBIT SYSTEMS
Περσεφόνης 19,
19 200, Ελευσίνα Αττικής
Τηλ.: 210 5552037
e-mail: info@orbitsystems.gr
website: www.orbitsystems.gr

KEEPER GROUP
Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου 3 
111 45 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2025705 
e-mail: info@keeper.gr
website: www.keeper.gr

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Καρπάθου 2-4
15344 Γέρακας
Τηλ.: 210 6777007
e-mail: lexis@lexis.gr
website: www.lexis.gr

INTERTECH SA
Αφροδίτης 24 
167 77 Ελληνικό 
Τηλ.: 210 9692300
e-mail: info@intertech.gr 
website: www.intertech.gr 

FORCE
Στ. Σαράφη 15, 122 41 Αιγάλεω 
Τηλ.: 210 5757227
e-mail: athens@force.gr 
website: www.force.gr

TECHFORALL   
Μ. Αννίνου 10
546 46 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 428083 
e-mail: sales@techforall.gr
website: www.techforall.gr

GRANDE
Λ. Πρωτοπαπαδάκη 83, 111 47 Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2222210 & 210 2135886 
e-mail: info@grande.gr
website: www.grande.gr

VECTOR SECURITY
Αγίου Σάββα 2, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210 4925473 
e-mail: info@vectorsecurity.gr
website: www.vectorsecurity.gr

ATLAS SECURITY
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85 
166 74 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210 9600556
e-mail: info@atlasecurity.gr
website: www.atlasecurity.gr

ELECTROSYSTEMS
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 262 
173 43 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210 9640258
e-mail: sales@electrosystems.gr  
website: www.electrosystems.gr

MICROLINK
Θηβών 92,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: 210 57.86.534
e-mail: info@mlink.gr
website: www.mlink.gr

ESA SECURITY SOLUTIONS
Ηνιόχου 26, 152 38 Χαλάνδρι
Τηλ.: 214 1001400
e-mail: info@esasecurity.gr
website: www.esasecurity.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΥ SECURITY GROUP
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Τοπική Κοινότητα Κοίλων
Πόντου & Εκθεσιακού Κέντρου, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
τηλ: 2461045666 
email : info@vnikolaou.gr
Website: www.vnikolaou.gr

SIGNAL ELECTRONICS SECURITY
Παναγή Τσαλδάρη 25 & Ύδρας 
176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9576351
e-mail: info@signalsecurity.gr
website: www.signalsecurity.gr

SIMON TECHNOLOGIES
Αδελφών Κυπραίου & Γαίας
192 00 Ελευσίνα
Τηλ.: 210 5563303
e-mail: info@simon-technologies.com
website: www.simon-technologies.com

SPACE HELLAS
Λ. Μεσογείων 312
153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6504100
website: www.space.gr

LEGUARD
12131 Περιστέρι Αττικής
Τηλ: 2105787486
Email: centralstation@leguard.gr
website: www.leguard.gr

UNION SECURITY SERVICES
Χελμού 8 
145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής 
τηλ.: 2108144444
email: info@union-security.com
website: www.union-security.com

DIVICO SECURITY
Αυστραλίας 95, Πάτρα
Δάφνης 12, Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: 2610 461900, 210 461 900
e-mail: info@divico.gr
website: www.divico.gr

PGM SYSTEMS
Λευκωσίας 68 
121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777800
Fax: 210 5718080
e-mail: info@pgm.gr
website: www.pgm.gr

PLANET SECURITY
Μενελάου 32 
141 22 Ηράκλειο
Τηλ.: 210 2841680
e-mail: info@planet-security.gr
website: www.planet-security.gr

SPARTAN SECURITY
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου
117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 9232437
E-mail: info@spartan.gr
Website: www.spartan.gr

index.Companies
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SIGMA SECURITY - X. ΦΕΙΔΑΣ
Εθν. Μακαρίου 5, 173 43 Άγ. Δημήτριος 
Τηλ.: 210 9716046
e-mail: sales@sigmasec.gr
website: www.sigmasec.gr

GQ TECH SA
17o χλμ. Λ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία
Τηλ.: 210 6640025
e-mail: sales@gqt.gr
website: www.gqt.gr

ARK TECH
Κύπρου 4-6 
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 212 8082100
e-mail: info@arktech.gr
website: www.arktech.gr

ILKA
Τεμπών 14, 153 42 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 210 6071510
e-mail: sales@ilka.gr 
website: www.ilka.gr

HELLAS 
DIGITAL MONITORING SERVICES
Ι. Μεταξά 14, 190 02 Παιανία
Τηλ.: 210 6028120
e-mail: info@hellasdms.com
website: www.hellasdms.com

EUROPA SECURITY
Λεωφόρος Κηφισίας 64
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 2202100
e-mail: info@europa.gr
website: www.europa.gr

BOOS S.A.
Λεωφόρος Μεσσογείων 262
155 62 Χολαργός
Τηλ.: 210 6549590
e-mail: info@boos.gr
website: www.boos.gr

PERSONAL SECURITY
Mεσογείων 99, 151 26 Μαρούσι
Τηλ.: 210 8068675
e-mail: info@personalsecurity.gr
website: www.personalsecurity.gr

PARTNERNET 
Σαρανταπόρου 9 
155 61 Χολαργός 
Τηλ.: 210 2116501
e-mail: sales@partnernet.gr 
website: www.partnernet.gr  

PARADOX HELLAS 
Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2855000 
e-mail: paradox-hellas@paradox.gr 
website: www.paradox.gr

PARADOX NEXT
Μεσολογγίου 20
14451 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2817000
e-mail: info@paradoxnext.com
website: www.paradoxnext.com

NOVO TECHNOLOGIES
Τρωάδος 15 
142 33 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2723127
e-mail: info@novo.gr
website: www.novo.gr 

NSC HELLAS
Στ. Καζαντζίδη 47
555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2311 821295
e-mail: info@nsc-hellas.gr
website: www.nsc-hellas.gr 

OLYMPIA ELECTRONICS
72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνη
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο Πιερίας
Τηλ.: 23530 51200
e-mail: info@olympia-electronics.gr
website: www.olympia-electronics.com

ORBIT SYSTEMS
Περσεφόνης 19,
19 200, Ελευσίνα Αττικής
Τηλ.: 210 5552037
e-mail: info@orbitsystems.gr
website: www.orbitsystems.gr

KEEPER GROUP
Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου 3 
111 45 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2025705 
e-mail: info@keeper.gr
website: www.keeper.gr

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Καρπάθου 2-4
15344 Γέρακας
Τηλ.: 210 6777007
e-mail: lexis@lexis.gr
website: www.lexis.gr

INTERTECH SA
Αφροδίτης 24 
167 77 Ελληνικό 
Τηλ.: 210 9692300
e-mail: info@intertech.gr 
website: www.intertech.gr 

FORCE
Στ. Σαράφη 15, 122 41 Αιγάλεω 
Τηλ.: 210 5757227
e-mail: athens@force.gr 
website: www.force.gr

TECHFORALL   
Μ. Αννίνου 10
546 46 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 428083 
e-mail: sales@techforall.gr
website: www.techforall.gr

GRANDE
Λ. Πρωτοπαπαδάκη 83, 111 47 Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2222210 & 210 2135886 
e-mail: info@grande.gr
website: www.grande.gr

VECTOR SECURITY
Αγίου Σάββα 2, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210 4925473 
e-mail: info@vectorsecurity.gr
website: www.vectorsecurity.gr

ATLAS SECURITY
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85 
166 74 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210 9600556
e-mail: info@atlasecurity.gr
website: www.atlasecurity.gr

ELECTROSYSTEMS
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 262 
173 43 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210 9640258
e-mail: sales@electrosystems.gr  
website: www.electrosystems.gr

MICROLINK
Θηβών 92,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: 210 57.86.534
e-mail: info@mlink.gr
website: www.mlink.gr

ESA SECURITY SOLUTIONS
Ηνιόχου 26, 152 38 Χαλάνδρι
Τηλ.: 214 1001400
e-mail: info@esasecurity.gr
website: www.esasecurity.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΥ SECURITY GROUP
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Τοπική Κοινότητα Κοίλων
Πόντου & Εκθεσιακού Κέντρου, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
τηλ: 2461045666 
email : info@vnikolaou.gr
Website: www.vnikolaou.gr

SIGNAL ELECTRONICS SECURITY
Παναγή Τσαλδάρη 25 & Ύδρας 
176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9576351
e-mail: info@signalsecurity.gr
website: www.signalsecurity.gr

SIMON TECHNOLOGIES
Αδελφών Κυπραίου & Γαίας
192 00 Ελευσίνα
Τηλ.: 210 5563303
e-mail: info@simon-technologies.com
website: www.simon-technologies.com

SPACE HELLAS
Λ. Μεσογείων 312
153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6504100
website: www.space.gr

LEGUARD
12131 Περιστέρι Αττικής
Τηλ: 2105787486
Email: centralstation@leguard.gr
website: www.leguard.gr

UNION SECURITY SERVICES
Χελμού 8 
145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής 
τηλ.: 2108144444
email: info@union-security.com
website: www.union-security.com

DIVICO SECURITY
Αυστραλίας 95, Πάτρα
Δάφνης 12, Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: 2610 461900, 210 461 900
e-mail: info@divico.gr
website: www.divico.gr

PGM SYSTEMS
Λευκωσίας 68 
121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777800
Fax: 210 5718080
e-mail: info@pgm.gr
website: www.pgm.gr

PLANET SECURITY
Μενελάου 32 
141 22 Ηράκλειο
Τηλ.: 210 2841680
e-mail: info@planet-security.gr
website: www.planet-security.gr

SPARTAN SECURITY
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου
117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 9232437
E-mail: info@spartan.gr
Website: www.spartan.gr

index.Companies
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ I ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ I
ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ I ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ I ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ I ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ I
ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ I  

ΜΠΑΡΕΣ I ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ I ΛΟΥΚΕΤΑ I ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Γεωργίου Παπανδρέου 51, Θεσσαλονίκη, 546 46
Τ. +30 2310 953 253 F. +30 2313 018 728

www.b-safe.gr | info@b-safe.gr 

`
Στράτος Πατσέλης

Σύμβουλος Ασφαλείας

•Εκτίμηση Τρωτότητας
•Διαχείριση Κινδύνου

Κιν. +30 6932 479 727
Τηλ.: +30 210 7780060

www.patselis.gr | info@patselis.gr | stratos.patselis@gmail.com

Μαιάνδρου 48-50
Αθήνα 14341

Φραγκιαδάκης Κωνσταντίνος
Συστήματα & Υπηρεσίες Ασφάλειας

Καζαντζάκη 14, Ηράκλειο Κρήτης. Tηλ.: 28910 22262 - Κιν: 694 6216 581

Γιαννακόπουλος Νικήτας 
✓Συναγερμοί ✓Κάμερες

✓Ελεγχόμενη Πρόσβαση ✓Πυρανίχνευση
✓Μηχανή Καπνού ✓Θυροτηλεόραση

✓Εφαρμογές Δικτύων ✓Αυτοματισμοί
✓Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

  Σταδίου 80, Καλαμάτα | Τηλ.: 6974 367 811 – 27210 24564

e-mail: info@securesystems.gr | e-shop: www.securesystems.gr 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Ακαδήμου 49, Εύοσμος, 562 24  Τηλ.: (+30) 2311 111 025  aaf@gqt.gr
• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:30π.μ. - 5:00μ.μ. • ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:30π.μ. - 1:30μ.μ.

ΑΘΗΝΑ:  17ο χλμ. Λ.Λαυρίου Παιανία, 190 02  Τηλ.: (+30) 210 664 0025  sales@gqt.gr
• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:30π.μ. - 6:00μ.μ. • ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:30π.μ. - 1:30μ.μ.

2-10 
ΧΡΟNΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗMADE IN BRITAIN

  όνο 
   έσω

Εγκαταστατών

Εφαρμογή Cloud &  Υπηρεσίες

Επίσημη Αντιπροσωπεία 

Εσωτερικοί Ανιχνευτές

Εσωτερικές Σειρήνες

Πληκτρολόγια

Εξωτερικοί Ανιχνευτές

Εξωτερικές Σειρήνες

Μονάδες Συναγερμού

Ανιχνευτές Πυρανίχνευσης

Key Fobs, Doorbell & Proximity

Κορυφαία προϊόντα κατασκευής Ηνωμένου Βασιλείου

Διαθέσιμα μόνο μέσω επαγγελματιών εγκαταστατών

Όχι σε e-shop και καταστήματα λιανικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Ακαδήμου 49, Εύοσμος, 562 24  Τηλ.: (+30) 2311 111 025  aaf@gqt.gr
• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:30π.μ. - 5:00μ.μ. • ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:30π.μ. - 1:30μ.μ.

ΑΘΗΝΑ:  17ο χλμ. Λ.Λαυρίου Παιανία, 190 02  Τηλ.: (+30) 210 664 0025  sales@gqt.gr
• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:30π.μ. - 6:00μ.μ. • ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:30π.μ. - 1:30μ.μ.

2-10 
ΧΡΟNΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗMADE IN BRITAIN

  όνο 
   έσω

Εγκαταστατών

Εφαρμογή Cloud &  Υπηρεσίες

Επίσημη Αντιπροσωπεία 

Εσωτερικοί Ανιχνευτές

Εσωτερικές Σειρήνες

Πληκτρολόγια

Εξωτερικοί Ανιχνευτές

Εξωτερικές Σειρήνες

Μονάδες Συναγερμού

Ανιχνευτές Πυρανίχνευσης

Key Fobs, Doorbell & Proximity

Κορυφαία προϊόντα κατασκευής Ηνωμένου Βασιλείου

Διαθέσιμα μόνο μέσω επαγγελματιών εγκαταστατών

Όχι σε e-shop και καταστήματα λιανικής

100 πρόσωπα μιλάνε  
για τα 

τεύχη
• Private Security ως στοιχείο Εθνικής Ασφαλείας

• Υπεύθυνος Ασφάλειας και  Κουλτούρα Ασφάλειας

• Συνθήκες αξιόπιστης διερεύνησης συμβάντων

• Βελτιώνοντας την αστική εμπειρία με συστήματα επιτήρησης

• Private Security ως στοιχείο Εθνικής Ασφαλείας

• Υπεύθυνος Ασφάλειας και  Κουλτούρα Ασφάλειας

• Συνθήκες αξιόπιστης διερεύνησης συμβάντων

• Βελτιώνοντας την αστική εμπειρία με συστήματα επιτήρησης

Επετειακή Έκδοση


