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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Friedrich Hayek/Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας/1974:
«…σταδιακή υποχώρηση του Κράτους …αύξηση
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας….».
• Εmile Durkheim: «…η κοινωνία εξελίσσεται προς το
συνθετότερο…». (Πρώτος ο Ηράκλειτος).
• Enrico Ferri : «Τα ίδια βήματα ακολουθεί και το
έγκλημα… Στόχος… η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ».
• Martin van Cleverd: «… Το Βετσφαλικό κράτος
καταρρέει μαζί με το περιβάλλον σιγουριάς … η
εξουσία περιέρχεται σε άλλα κέντρα… ακόμη και σε
συμμορίες…. Χρησιμοποιούνται ασύμμετρες τακτικές
με χρήση εγκληματικών μεθόδων …» Βίαιη πτώση
ηθικού, της κάθε χώρας «στόχου» (Beaufre), σελ. 41
Δυσμενέστερη θέση ακόμη και από τη θυσία, που
αναμένει. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Raymond Aron/S.M.K.:
Πραξεολογία/Καθημερινολογία στην Ασφάλεια.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1)- ΑΣΣΥΜΕΤΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ (2)ΥΠΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (3)- SITUATIONAL PREVENTION
(4)-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (5)
1) Κράμα Επιχ. Ανταρτών &Συμβατικού πολέμου, με διαρκή
αναδιοργάνωση, προσαρμογή και εκμετάλλευση
πληροφοριών, στο έπακρο και με criminal modes
operandi  Κυριαρχία.
2) Κτύπημα στην «αχίλλειο πτέρνα»= με εγκληματικές
μεθόδους.
3) Βαρύ έγκλημα. Στοιχείο των (1)&(2)  Διεθνής
Επικοινωνία δια του τρόμου. Π.χ. «Tourist War» .
4) Περιστασιακή Πρόληψη  Αυστηρά
Εξατομικευμένη«ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ SECURITY
MANAGER ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

5) Αποτελεσματική Προστασία υπόστασης Κράτους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-Ε.Δ. – «SECURITY»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΥΝΑΜΗ (VIII/Αρ.129-132) σε f
με II/6-35 και ειδικά, 11,21 και 23,
Συντάγματος Κυπριακής Δημοκρατίας &
Περί Αστυνομίας Νόμο 73(Ι) 2004
Reaction CORPUS DELICTI – FACTA
PROBANDA.
ΙΓΠΥΑ. Ν. 125(Ι)/2007 ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ & Ν. 179(Ι)/2014 
Proactiveness PRIMA FACIE - ACTUS
REUS Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SECURITY MANAGER ΓΙΑ
ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

REACTION - PREVENTION
• REACTION: Δικό της σύστημα
γνώσεων εφαρμοσμένων επιστημών.
• PREVENTION: Σύστημα γνώσεών της,
το SECURITY MANAGEMENT, όπου
συναντώνται όλες οι επιστήμες (Η
«ΦΥΛΑΚΙΚΗ» του ΠΛΑΤΩΝΑ).
SECURITY MANAGING = Η ΤΕΧΝΗ της
οργανωμένης δράσης πρόληψης, που
βασίζεται στο Σύστημα γνώσεων του
SECURITY MANAGEMENT ΙΓΠΥΑ &
I.H.S & C.D. Εξατομικευμένη
ασφάλεια.

Οδηγία 19/87, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΗΣ & Η 4ΕΔΡΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
SECURITY

SECURITY = πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων. Ως παράγοντας:
• Μικροοικονομίας, προστατεύοντας από απώλειες και
κινδύνους αλλά και ως «πρώτη γραμμή δημοσίων σχέσεων».
• Μακροοικονομίας, κατά περίσταση. Αν πληγεί για
παράδειγμα μια καλά φυλασσόμενη Μονάδα Φιλοξενίας, θα
υπάρξει πανικός για τις ανάλογες μονάδες σε επίπεδο χώρας,
με αντίκτυπο στους συνεργαζόμενους Operators, του
εξωτερικού. Ακόμη και έκδοση «Ταξιδιωτικών Οδηγιών».
• Αντεγκληματικής πολιτικής. Πρόληψης δηλ. ανά περιστατικό
• Πρώτου επιπέδου, στη διαδικασία, απονομής της
δικαιοσύνης. (Εξωδικαστική/ εξωποινική, διευθέτηση
διαφορών).
• «Δημόσιας Διπλωματίας», π.χ. Local Guarding Force, σε
Πρεσβείες, Πολυεθνικούς Ομίλους κ. α.
• Στοιχείο Εθνικής Ασφαλείας, με τη διαρκή επαγρύπνηση σε
εγκαταστάσεις, που αποτελούν «αχίλλειο πτέρνα» και την
ενημέρωση των Αρχών. Ακόμη και στοιχείο υπερεθνικής

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ TOY
SECURITY MANAGER
• Να σώζει καταστάσεις.
• Δεν είναι μόνο επαρκής αλλά
αποτελεσματικός.
• Γνωρίζει τη σημαντικότητα του ρόλου
του και το ότι η επιστήμη του «είναι
ανώτερη πάσης άλλης επιστήμης…»
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ή περί
ΔΙΚΑΙΟΥ /Β,Γ,Δ, ΒΙΒΛΙΑ).

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
«Semper Aecquus» (Πάντοτε Δίκαιος) και
«Servimus et Servamus» (Υπηρετούμε και
Εξυπηρετούμε). Θεμελιώδεις αξίες του, οι
«Ακεραιότητα, Αμεροληψία, Αριστεία
Ευσπλαχνία και η Παρρησία (του Σωκράτη)».
Εκπαιδεύει το προσωπικό του, στα
προαναφερόμενα. Φροντίζει με επιμέλεια να
αποκτά ο ίδιος και το προσωπικό του,
«αυξανόμενη αξία», με εργαλείο τη «δια
βίου μάθηση».

• Δεν αντιδρά (REACTION) όταν ο κίνδυνος ενσκήψει
αλλά έχει ήδη δράσει προληπτικά,
(PREVENTION/SECURITY MANAGING),
συντάσσοντας σχέδια, αναθέτοντας σαφή καθήκοντα
και εκσυγχρονίζοντας τα σχέδια, αφού κάνει
γυμνάσια και ασκήσεις. Βασικό στοιχείο το ότι
«Γράφει πολύ», (Σύνταξη εισηγήσεων, ειδικών
ενημερώσεων, σχεδίων, εγγράφων δημιουργίας και
ανάπτυξης συνεργασιών με Αρχές, προκειμένου να
επιτύχει αποτελεσματικό “REACTION” . Επίσης
αναπτύσσει συνεργατικές, σχέσεις με υπεύθυνους
ασφαλείας άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών και
προγράμματα, εκπαίδευσης ). Μία καλή ευκαιρία,
είναι τα Συνέδρια, όπως το παρόν.
• Καθοδηγεί και υποκινεί, το προσωπικό του,
λέγοντας τι θα κάνουν και με ποιο τρόπο.

•

•
•

•

SECURITY MANAGING.
Εξατομικευμένη προστασία Προσώπων και Υποδομών, με
βάση ένα λεπτομερές, πρόγραμμα Ανάπτυξης. Οργάνωση
και λειτουργία Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. & Good Office και Γραφείου
Μελετών. Ολοκληρωμένο Σύστημα F.M.
Στενή συνεργασία με ΙΓΠΥΑ , ως outsourcing παρόχου
ασφαλείας.
Σχέδια Ασφαλείας και Πληροφοριών. Συνεχής ενημέρωση
του προσωπικού, με «μύηση» στα μέτρα ασφάλειας και
προστασίας. Υλοποίηση και αναθεώρηση, μέτρων
έξατομικευμένης, προστασίας, συνδυασμού προσωπικού
και τεχνολογίας ώστε να«επικοινωνούν» εικόνα
OMNIPRESENCE.
Δόμηση στενής συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
& τις υπηρεσίες υποστήριξής της.

SECURITY MANAGING
(συνέχεια)
• Οργάνωση αντιμέτρων οικονομικής
κατασκοπίας, η οποία διεξάγεται με τις
λεγόμενες επιθέσεις πρόφασης, με χρήση Η/Υ,
Τεχνική Παρακολούθηση με Τεχνικά
ηλεκτρονικά μέσα, συγκαλυμμένη δράση και
Κυβερνοεπιθέσεις.
• Η υπηρεσίες «υψηλής ποιότητας SECURITY»,
μπορούν να προσφερθούν, ως προϊόν σε ειδικές
απαιτήσεις, μεμονωμένων πελατών, «tailored», στις
ανάγκες τους.
•

SECURITY Vs PRIVACY

SECURITY MANAGING
(συνέχεια)

Επιχειρησιακές φυλάξεις: Καμία τεχνολογία δεν
μπορεί να αντικαταστήσει τις 5 αισθήσεις και το
ένστικτο του έμπειρου στελέχους ασφαλείας.
Αξιοποίηση γυναικείου προσωπικού. Η γυναίκα,
είναι από τη φύση της προικισμένη με την
ικανότητα αναγνώρισης πολύ πρώιμων σημείων
κινδύνου. Επίσης βιώνει τα δυσάρεστα ή
στρεσογόνα συμβάντα, με μεγαλύτερη ακρίβεια
,έχει αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη
και περιπτώσεως συντρεχούσης, έχει ένα
μοντέλο ηγεσίας τέτοιο, που αξιοποιεί το
γυναικείο προτέρημα, της βιομέριμνας. Όλα σε
συνδυασμό, με την τεχνολογική ασφάλεια.

1.
2.
3.
4.
5.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ Εθνικής Ασφάλειας, ή
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ 5 ΦΙΛΤΡΩΝ και η θέση σε
αυτή, του SECURITY
Έρευνες σε τρίτες χώρες (Intelligence Management).
Διεθνείς Συνεργασίες.
Έλεγχοι στα σύνορα.
Επιπλέον δράσεις ασφαλείας στο εσωτερικό.
Ατομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας Προσώπων &
Υποδομών. (Περιστασιακή πρόληψη- SECURITY & Αρχή
Προσέγγισης Αντιτρομοκρατίας).

«Όταν παίζεις στο «γήπεδό» σου, είσαι ο ανίκητος πιλότος στο
cockpit του καλύτερου αναχαιτιστικού, στον κόσμο».
Και τα πέντε σε σύναλμα!!!!!!!!!!!
PREVENTION ΕΠΙΤΥΧΗΣ αν δεν χάσει. REACTION ΧΑΝΕΙ αν δεν
νικήσει

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: Για το Γραφείο Χειρισμού
Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας
(Γ.Χ.Θ.Ι.Υ.Α.) του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου
• Κανονισμός (EC), Νο 428/2009, του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, τα υλικά διπλής χρήσης, απαιτείται να
ελέγχονται ως προς το νομότυπο της μεταφοράς τους και
που προορίζονται για εξαγωγή. Η Ε.Ε, ο Οργανισμός για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, (OSCE)
ή τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις
ή περιορισμούς, με αποφάσεις τους.
• Θα μπορούσε λοιπόν το προσωπικό εξατομικευμένης
ασφάλειας (Security) σε αερολιμένες και λιμένες και
αφού μετεκπαιδευτεί κατάλληλα, να συνδράμει τις
κρατικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλει,
κατά το μέρος, που του αναλογεί, στην πρόληψη των
συγκρούσεων, στον Πλανήτη, αναδυόμενο κατ’
αυτόν τον τρόπο και σε παράγοντα διατήρησης και
εφαρμογής της Ειρήνης.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ.

• Κάθε παρουσίαση είναι μία διεργασία. Είναι είδος
συνεργασίας εισηγητή- συμμετεχόντων.
• Και οι δύο τουλάχιστον, ΥΠΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ !!!!!!!!
• Σας ευχαριστώ για την προσοχή και τη συνεργασία
σας. Υποκινήθηκα και εγώ.

“Mια ερώτηση, μπορεί να oδηγήσει σε
σημαντική συζήτηση” («Τάο» /Λάο
Τσε)

Σπυρίδων Μιχαήλ Κυριακάκης
mob. ++30 6945 38 62 30, spkyriakakis@otenet.gr
and www.RoiforRoi.com

