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Δημήτρης Λόγος



 αύξηση του αριθμού των 
απασχολούμενων στην ιδιωτική
ασφάλεια κατά 126%

 σε όλη τη χώρα  δραστηριοποιούνται  
περί τις 2.000 (!) εταιρείες security, οι 
οποίες και απασχολούν συνολικά 
45.000 ανθρώπους!!!



 αρχικά η δραστηριότητα της ιδιωτικής 
φύλαξης είχε περιοριστεί στον 
ιδιωτικό τομέα

 επεκτείνεται και σε φυλάξεις με 
χαρακτήρα δημόσιας τάξης ή χώρων 
γενικώς προσιτών στο κοινό

 Και τελικά επικράτησαν σε φυλάξεις
ΥΖΣ



• Ο εκσυγχρονισμός  των υπηρεσιών στηρίζεται και 
προωθείται δια του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου 
• Η εξειδίκευση οφείλει να προέλθει μέσω της 
επένδυσης στην εσωτερική εκπαίδευση
• δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την 
απασχόληση τους ως προσωπικό ασφαλείας
• πολύ χαμηλές αμοιβές
• ακατάλληλες συνθήκες εργασίας του 
προσωπικού και η έλλειψη κινήτρων
• μη επαγγελματική εξέλιξη στον κλάδο
• προσδιορισμός πλαφόν κατώτατης προσφοράς



 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  ανάγκη για συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας

 μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της 
Ε.Ε. στο πλαίσιο του
προγράμματος «Leonardo da Vinci»

 «Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελματικής 
κατάρτισης στον τομέα της φύλαξης και 
επίβλεψης»

 ένα πρότυπο που στοχεύει στη βελτίωση 
των επιδόσεων των εργαζομένων και στην 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών



 σωστή αξιολόγηση και επιλογή του 
προσωπικού, με βάση τις απαιτήσεις και 
την υπευθυνότητα της εκάστοτε θέσης

 συνέπεια και η αξιοπιστία της 
εταιρίας, απέναντι στον εργαζόμενο

 μεγάλη ευθύνη και επιτακτική ανάγκη 
για τις εταιρίες του κλάδου να 
δημιουργήσουν σήμερα τις 
κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 
προσωπικό τους



Συνήθως πιστεύουμε ότι 
η ασφάλεια είναι πάντα 
υπερβολική, μέχρις ότου 
αποδειχθεί ότι δεν ήταν 
αρκετή! 



 στα μεγάλα έργα ασφάλειας η απόλυτη 
ακρίβεια στα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας είναι ίσως το βασικότερο 
στοιχείο

 Δεν αφήνει κενά στην ασφάλεια και δεν 
κάνει άσκοπη χρήση των διαθέσιμων 
πόρων

 σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί ένα 
τέτοιο έργο χωρίς τη μελέτη ασφάλειας



 Διεθνής Όμιλος εταιριών στα Βόρεια 
προάστια είχε ζητήσει μελέτη 
επικινδυνότητας για την εγκατάσταση 
του

 Η μεγαλύτερη 
απειλή για την 
εγκατάσταση 
βρισκόταν εκτός 
εγκατάστασης…



μελέτη ασφάλειας 
 Συλλογή πληροφοριών, ανάλυση & 

τεκμηρίωση τους,
 Εντοπισμός των παρατηρούμενων 

«αστοχιών» στην ασφάλεια,
 Προσδιορισμός των κινδύνων και 

κατηγοριοποίηση τους,
 Ευπάθειες (τρωτότητες), 
 Αναγνώριση κρίσιμων στοιχείων 

εγκατάστασης – δυνητικών στόχων



μελέτη ασφάλειας 
 Υπολογισμός του βαθμού 

επικινδυνότητας κάθε κινδύνου,
 Πιθανότητες εκδήλωσης του & βλάβες 

που προκαλεί (κατηγοριοποίηση 
επιπτώσεων), 

 Προτάσεις αντιμετώπισης, πιθανά 
σενάρια,

 σε μεγάλο ποσοστό στις μέρες μας οι 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 
ακτιβιστικές ενέργειες



μελέτη ασφάλειας 

 Τρία  διαφορετικά είδη απειλών για την 
ασφάλεια ενός έργου:

1. Ακτιβιστικές ενέργειες – τρομοκρατία / 
βομβιστές αυτοκτονίας 

2.Εναέρια επίθεση
3.Ασφάλεια θαλάσσιων εγκαταστάσεων 
 Συντονισμός και  διοίκηση ασφάλειας 

από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας 
του έργου



Ακτιβιστικές ενέργειες
 ακτιβιστικές ενέργειες - Rouvikonas: Paint Attack at Italian 

Embassy, Kolonaki, Athens https://www.liveleak.com/view?t=aQwCi_1549215031

 Με την πρόοδο της τεχνολογίας, η ασφάλεια 
περιορίζεται από δύο μόνο παράγοντες, την 
φαντασία και τα οικονομικά. 

 Οτιδήποτε, σχετικά με την ασφάλεια και 
προστασία μπορεί να σχεδιαστεί και να 
χρηματοδοτηθεί, μπορεί και να υλοποιηθεί ως 
ένα συνολικό πακέτο ασφάλειας. 

 Οι απλούστερες και σημαντικότερες 
παράμετροι παραμένουν όμως, η κοινή λογική 
και η κατάλληλη προετοιμασία.

https://www.liveleak.com/view?t=aQwCi_1549215031


 Οι ακτιβιστικές ενέργειες έχουν το 
χαρακτηριστικό του αιφνιδιασμού και της 
καταδρομικής επίθεσης

 Αν όμως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι 
και αντιδράσουμε άμεσα, μπορούμε να τους 
αποτρέψουμε ή έστω να περιορίσουμε πολύ 
τις συνέπειες…

 Εδώ οι λύσεις είναι σχετικά απλές…
 Και η ρίψη μολότοφ εντός της εγκατάστασης ?



Καμιά φορά οι απλές 
λύσεις είναι και οι πιο 
αποτελεσματικές….



 Τρομοκρατία & 
βομβιστές αυτοκτονίας

 Η βιομηχανία της 
ασφάλειας στη 
κατασκευή συστημάτων 
εντοπισμού τους

 Το  μέλλον στην 
ανίχνευση τέτοιων 
θανάσιμων απειλών 
ιδίως σε εγκαταστάσεις 
που αφορούν ΥΖΣ



 Ανίχνευση  κρυμμένων 
όπλων, εκρηκτικών ή 
άλλων 
αντικειμένων κάτω από 
τα ρούχα

 Η καθοριστικότερη 
σημασία για την 
αξιοποίηση της δίνεται 
στον κατάλληλο 
σχεδιασμό 

 Να εντοπίσει τους 
δράστες έγκαιρα, στο 
σημείο που θέλουμε εμείς







Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 μπορούν να φέρουν φορτίο από 2 
έως 5 κιλά

 μπορεί να εκτελέσει το σύνολο των 
επιθέσεων που μέχρι 
σήμερα ανακόπτονταν

 τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας 
έχουν ένα κοινό γνώρισμα: δεν 
ελέγχουν τον εναέριο χώρο 



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 ένα drone των 1000 ευρώ να εξαπολύσει 
καταστροφική επίθεση  στην υποδομή και 
στην φήμη της εταιρείας

 με ένα drone και μερικά κιλά εκρηκτικής 
ύλης μπορεί εύκολα να κάνει ομηρία 

 με χρήση μικροφώνων ή καμερών 
παραβιάζουν το απόρρητο των συνομιλιών 
μας και της προσωπικής ή επαγγελματικής 
μας ζωής.



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

βασική προϋπόθεση: άγνοια
σωστή πληροφόρηση = στέρηση του 
πλεονεκτήματος του αιφνιδιασμού από 
τον επιτιθέμενο
εντοπίζει τη θέση του Drone αλλά και 
του πιλότου (drone & pilot localization)



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 παρακώληση των ηλεκτρονικών 
σημάτων ελέγχου, μετάδοσης 
δεδομένων και GPS (jammer) 

 εξελιγμένο αντιαεροπορικό όπλο, 
χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για 
να εκτοξεύσει "έξυπνα" βλήματα 

 το παγιδεύουν με ασφάλεια σε ένα 
δίχτυ

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=197&v=M6tT1GapCe4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=197&v=M6tT1GapCe4


Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 τι ακριβώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
μας ?

 την απάντηση θα την δώσει 
τεκμηριωμένα η Μελέτη Επικινδυνότητας 
του έργου

 Τα drones είναι σύμμαχος στην ασφάλεια 
μας

 εναέριες κατοπτεύσεις - μπορεί να είναι το 
μάτι μας παντού μέσα στο χώρο ελέγχου 
μας



ασφάλεια θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων

 πραγματική πρόκληση η ασφάλεια 
θαλάσσιων εγκαταστάσεων - το 
μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στο κόσμο 

 Οι απειλές : τρομοκρατία και ακτβιστικές
ενέργειες 

 ασφάλεια των εργαζομένων
 Εξειδικευμένες εφαρμογές παράκτιας 

και θαλάσσιας  επιτήρησης με 
ενσωμάτωση θερμικών καμερών

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dAgNr84kb2s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dAgNr84kb2s


ασφάλεια θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων

 Έλεγχος κυκλοφορίας  γύρω από το 
έργο με ραντάρ ακριβείας 

 ζώνες έλεγχου επικινδυνότητας 
 κεντρική διαχείριση και εποπτεία με 

έλεγχο των σημείων σε πραγματικό 
χρόνο

 συστήματα εντοπισμού κίνησης σε 
θάλασσα και αέρα



ασφάλεια θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων

 ενεργοποιείται το σύστημα «άμεσης 
ανταπόκρισης περιστατικών»

 λαμβάνονται άμεσα όλα τα μέτρα 
αποτροπής  & αναχαίτισης 

 συνεργασία με πλωτά και εναέρια μέσα



Δημήτρης Σ. Λόγος

 Σας ευχαριστώ για την προσοχή Σας!

facebook.com/eepiphanianet

dimitrisl.lg2@gmail.com

6944254463
http://iscourses1.wixsite.com/-isc

mailto:dimitrisl.lg2@gmail.com
http://iscourses1.wixsite.com/-isc
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