
«Η Ασφάλεια συναντάει τις Έξυπνες Τεχνολογίες».
Υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου από τους Κεντρικούς Σταθμούς.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

✓Παλιότερα, η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε «μίκρο» και «μάκρο» επίπεδο, 
προερχόταν από τους πολέμους. 

Συνεπώς Πόλεμος = Επιχείρηση.

✓ Σήμερα  μοχλοί ανάπτυξης και ευημερίας, στα ίδια επίπεδα, είναι οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Συνεπώς Επιχείρηση = Πόλεμος. 

Και αυτό αφορά οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή και κατάσταση. 

(Σχετικά και : Christian Nestell Bovee /1820-1904.Εκδότης & Συγγραφέας  “αποκρυσταλλωμένων ιδεών”,
της ιστορικής εμπειρίας).
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“Europa Central  Station”

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες , εξελίξεις και ανάγκες, είναι 
περίπλοκες . 
Κάθε νέο βήμα ή ανταπόκριση σε ρύθμιση,   μπορεί να δημιουργήσει κρίση.  
Η εξ ιδίων μέσων διαχείριση, πρέπει να  είναι αποτελεσματική. 
Όχι  απλά επαρκής. 
Τα παραδείγματα  δυσβάστακτων απωλειών, άπειρα.  
Οι ανάγκες προσανατόλισαν, προς υπέρ-εξειδικευμένους, που δεν θα «σκόνταφταν»
σε μεθοδολογικά εμπόδια. Και θα δρούσαν προληπτικά.  
Απαιτούνται όμως  να  διαθέτουν στρατηγική σκέψη, αποτελεσματική  επιτελική 
ικανότητα αλλά  και επιχειρησιακή  ευελιξία,   επί του πεδίου. 

Μιλάμε λοιπόν, για μια ιδιαίτερη κατηγορία επαγγελματιών, τους 
ειδικούς, που πρέπει να δώσουν λύση, πολλές φορές να 

«τετραγωνίσουν τον κύκλο», σε περιορισμένο χρόνο , λόγω φύσης και 
λόγω οικονομίας.  

Είναι οι «Επιτελείς της 1ης Γραμμής ή Short Time Experts».



www.europa.gr 4

“Europa Central Station”
& Intelligence Business Development Group / IBDS

Group 

=

Δημιουργία Συμφωνίας Στρατηγικής Σημασίας
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“Europa Central Station” & Intelligence Business Development 

Group / IBDS Group 

➢ Είναι λίγα τα χρόνια, που  στο  επιχειρηματικό πλαίσιο  του Πλανήτη 
εμφανίστηκαν σχήματα  “Short Time Expertise”. Δημιούργησαν «pools of
brains» αλλά brains ,με τσαγανό. Καλούνται να επιλύσουν δύσκολα, 
προβλήματα πολύ πριν το κρίσιμο  χρονικό όριο, το οποίο αν ξεπεραστεί, οι 
επιπτώσεις θα είναι από δυσμενείς έως καταστροφικές. 

➢ Οι υπερειδικοί αυτοί, όντας  λίγοι, επιβαλλόταν  να συγκροτηθούν σε σχήμα. 
 Συνακόλουθα  συγκροτήθηκαν τέτοιες «πλατφόρμες» . Πρόκειται  για τις 
οργανωτικές μονάδες  «Short Time Expertise», που  αποτελούν τις βάσεις  των  
«κομάντος/Short Time Experts». 

Μία τέτοια «πλατφόρμα» 
την IBDS-Group, υποστηρίζει  η “Europa Central Station”. 

Την τεχνογνωσία  του σχηματισμού την είχε συνεργάτης μας,  «Short 
Time Expert» των TRANSTEC  & PAMECA, πρώτων χρονολογικά στον   

Κόσμο.
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➢ Δρουν  μόνοι ή σε μικρή ομάδα αλλά σε συνεχή υποστήριξη από και με την οργανωτική 
τους μονάδα , με χρήση νέων τεχνολογιών στα όρια, που θέτει η Σύμβαση της 
Βουδαπέστης κ.α.  

Οι  νεότατες τάσεις των τεχνολογιών Cloud , IoT (Internet of Thinks ,  

Mobility στα συστήματα ασφάλειας και των εφαρμογών με την ενοποίηση όλων των

λειτουργιών (είναι η κατεύθυνση της παγκόσμιας αγοράς) που βρίσκονται στην                              

καθημερινότητά μας αλλά και με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα ειδικών συνθηκών και    

λειτουργίας .
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Short Time Experts
Μέσα από ένα ειδικό Σταθμό που λειτουργεί ως ένα ΕΙΔΙΚΟ κέντρο επιχειρήσεων 

24/7, έχοντας υπό ανάπτυξη ένα τεχνολογικό σύστημα ΣΥΧΡΟΝΗΣ λειτουργίας, 

με δυνατότητα αναμετάδοσης ήχου και ΕΙΚΟΝΑΣ, ME ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ  ‘Η  

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, αναλόγως τον ενδιαφερόμενο και το ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (απαίτηση 

σύμβασης με την IBDS group)

Οι «Short time experts», κάνουν σε πρώτη φάση μία εξατομικευμένη διαγνωστική ανάλυση,

αξιολογούν κλινικά την κατάσταση και την αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστή σημαντική περίπτωση .
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Απαίτηση της Σύμβασης από την IBDS Group
για την υποστήριξη των «Short Time Experts”

ήταν απαραίτητα η προμήθεια από την Europa Central Station με σύγχρονο 
και Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με υψηλές προδιαγραφές όπως:

1. Δορυφορικά Τηλέφωνα Ανάγκης.
2. Άμεση μεταφορά και επεξεργασία εικόνας & ήχου .
3. Μισθωμένα Κυκλώματα Ιnternet.
4. Κρυπτοτηλέφωνα για ασφαλή επικοινωνία .
5. Φορητότητα του Κέντρου 24/7 με μικρό Downtime σε άλλο ασφαλή 

σημείο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
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ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
GPRS – GSM - SATELITE

24/7
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Ο όρος «Short Time Expertise», αφορά στην περιγραφική προσέγγιση, μιας ιδέας.  

Η τελευταία,  δημιουργήθηκε από την ανάγκη δράσεων, της Επιτροπής Εξωτερικής 

Βοήθειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος τρίτων χωρών. Η αρχή 

τοποθετείται μεταξύ 1989- 1994. Οι δράσεις άρχισαν να σχεδιάζονται  όταν πολλές 

χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και ύστερα από τις ραγδαίες και 

δραματικές αλλαγές, σε αυτές,  στράφηκαν προς την Ε.Ε. Το ίδιο συνέβη και με τη 

στροφή, προς το ΝΑΤΟ. 

Από έρευνες για το marketing, τον αθέμιτο εμπορικό ανταγωνισμό και τους 

Business espionage risks, προκύπτει  ότι  οι «ηγέτες», του επιχειρηματικού 

κόσμου, οφείλουν τη  θέση τους, στο ότι βασίζονται στην λεπτομερή 

προετοιμασία, συνεργαζόμενοι με  πανίσχυρη ομάδα  ειδικών, στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δια μέσου της ασφάλειας. 

Δηλαδή με φορέα  «Short Time Expertise», που διαθέτει «Δεξαμενή Σκέψεων και 

Δράσεων» από «Short Time Experts» (είναι:Το Κέντρο Άμεσης Αντίδρασης)
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“Europa Central Station” & Intelligence Business 
Development Group/IBDS Group

Η “Europa Central Station”,  
αποτελεί την  «τεχνολογική πλατφόρμα» υποστήριξης των ειδικών 
μας και  καλούμαστε   ακόμη και από  Κράτη, άλλων Ηπείρων , για 
θέματα οργανωτικά , σχεδιασμού, εκπαιδεύσεων, οικονομικά, 
νομικά και για θέματα “Home Affairs” , “Culture” & “Governance”. 
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Οι δικοί μας «Short Time Experts», δρουν όπως οι «ειδικές 
δυνάμεις» αλλά πάντοτε φέρνουν αποτέλεσμα και στο 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 
Δηλαδή :

• Προετοιμάζονται για τις συνθήκες, του τόπου συνδρομής.

• Αναζητούν πληροφορίες τις οποίες συνδυάζουν ποικιλότροπα σε άμεση 
επικοινωνία και χρήση νέων τεχνολογιών αμφίδρομα με IBDS- Group και 
μέσω Europa Central Station .

• Καταπονούν το κρισιγενές πρόβλημα με «εκτέλεση επιθετικών 
εγχειρημάτων»

• Αποσοβούν απώλειες.

• Εκτελούν ανιχνεύσεις, αμυντικής φύσης για το χρονικό διάστημα,  «μετά» .

• Εκτελούν αναθεωρήσεις σχεδίων, διορθώνουν, θεραπεύουν, 
επαναοργανώνουν, και εκπαιδεύουν, στα νέα  παράγωγα σχέδια, με το να 
κατορθώνουν  σχηματισμό συνάφειας νέας γνώσης,  κατά  Schnotz, στις 
παρεχόμενες εκπαιδεύσεις.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. 
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