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SECURITY ΣΤΟ 2021

Οι κίνδυνοι και οι απειλές για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

και υποδομών έχουν:

❖ αυξηθεί ποσοτικά

❖ εξελιχθεί “ποιοτικά” 

❖ γίνει ασύμμετρες

Η δυναμική μιας συνδυασμένης επίθεσης μέσω εκμετάλλευσης αδυναμιών που 
αφορούν στη φυσική και ψηφιακή ασφάλεια είναι μεγάλη και αποτελεί πιθανό 
σενάριο απειλής που επηρεάζει την ασφάλεια επιχειρήσεων, οργανισμών, 
βιομηχανιών και υποδομών. 2



ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20/20
Ο κορονοϊός ήρθε ξαφνικά και άλλαξε πολλά πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε δεδομένα. Ο τρόπος ζωής μας
περιορίστηκε από πολλές απόψεις και κληθήκαμε πολύ γρήγορα να βρούμε τρόπους να λειτουργούμε διαφορετικά
και κυρίως «από απόσταση», τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.

Το 20/20 είναι μια μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Η οπτική οξύτητα 20/20 (20/20 Vision) σημαίνει ότι ένα άτομο
μπορεί να δει μικρή λεπτομέρεια από 20 πόδια μακριά, όπως το άτομο με κανονική όραση που θα μπορούσε να δει
από τα 20 πόδια. Ο Ολλανδός οφθαλμίατρος, Herman Snellen ανέπτυξε την οπτική οξύτητα του Snellen το 1862. Στην
χρονια που πέρασε υπήρξε έντονος λόγος για την τέλεια όραση που έχουμε όλοι όταν κοιτάμε πισω στο παρελθόν.
Τα βλεπουμε όλα καθαρα, «20/20 hindsight» λένε οι Άγγλοι. Ετσι θα σας δείξω καθαρά τις επιπτώσεις στην Ασφάλεια
στον κλάδο την χρονια που πέρασε. 3



SPEAKER BIO

• Διευθύντρια Ασφαλείας στην μεγαλύτερη τουριστική 
επένδυση της χώρας – το ξενοδοχείο Four Seasons Astir 
Palace – όπου η συνολική επένδυση είναι πάνω από 
650 εκατομμύρια ευρώ σε 75 στρέμματα με 2 
ξενοδοχειακές μονάδες και 61 bungalows, 3 ιδιωτικές 
παραλίες μέσα σε ένα πυκνό δάσος όπου ο συνολικός 
αριθμός των δέντρων υπερβαίνει τις 6.300. 

• OSAC Steering Committee (Overseas Security Advisory 
Council) https://www.osac.gov/

• Vice Chair of ASIS Aegean Chapter (American Society for 
Industrial Security) https://www.asisonline.org/

• Led first “Lean In” Circle for Women In Security in 
Greece https://leanin.org/circles
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HOSPITALITY SECURITY
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



SECURITY SYSTEMS 
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Για την επίτευξη των στόχων όλα τα συστήματα που

επιλέχθηκαν έχουν δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του

πρωτόκολλου TCP/IP, έχουν συνδεθεί στο security VLAN

του ξενοδοχείου, ενημερώνουν και ενημερώνονται σε κοινή

βάση δεδομένων (SQL) και ελέγχονται μέσα από κοινό

λειτουργικό περιβάλλον της πλατφόρμας ενοποίησης

CCURE 9000.

Μια εικόνα από τα συστήματα ασφαλείας που

εγκαταστάθηκαν είναι:

• Access Control and Alarm Monitoring 

• Video Surveillance System

• Security Intercom System

• Automated Key Control System

• Help Assistance System

• Guard Tour System



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Ακολουθώντας την ανωτέρω αρχιτεκτονική έχουμε πετύχει τα κάτωθι:

• Ενιαία Παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού και των σεναρίων λειτουργίας και αλληλεπίδρασης μέσω ενός 

λογισμικού, δηλαδή, της πλατφόρμας ενοποίησης. 

• Ενιαίος Προγραμματισμός των ποικίλων δικαιωμάτων των χρηστών όλων των Συστημάτων.

• Αυτόματη αντίδραση του συστήματος σε περίπτωση συμβάντος χωρίς την ανάγκη επέμβασης του χειριστή.

• Άμεση και ουσιώδη ενημέρωση χειριστών και εποπτών  για παράτυπες και μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες.

• Αυτόματη μεταφορά εκκρεμοτήτων σε χειριστή ανωτέρου επιπέδου.

• Αυτόματος εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και ενημέρωση του administrator, για τον εντοπισμό παρατυπιών 

των χειριστών. 

• Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση όλου του περιφεριακού εξοπλισμού. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΑ ΟΦΕΛΗ
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Τα οφέλη του ανωτέρω ενοποιημένου συστήματος είναι:

• Υψηλό επίπεδο ασφαλείας εργαζομένων και επισκεπτών.

• Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών.

• Δυνατότητα ελέγχου περιουσιακών στοιχείων ανά πάσα στιγμή.

• Ταυτόχρονη επιτήρηση του συγκροτήματος από πολλά σημεία.

• 35% μείωση των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την εποπτεία και λειτουργία του συγκροτήματος σε σχέση 

με ένα συμβατικό σύστημα αφού δεν απαιτούνται πολλοί χειριστές

• 45% μείωση των απαιτούμενου χρόνου εκπαίδευσης αφού οι χειριστές εκπαιδεύονται σε μια εφαρμογή.

• Ελαχιστοποίηση χρόνου ανταπόκρισης σε συμβάν λόγω της αυτοματοποίησης.

• Αποτελεσματικός χειρισμός δεδομένου ότι η επιτήρηση γίνεται από μια εφαρμογή σε έγχρωμο γραφικό περιβάλλον.

• Ελαχιστοποίηση εμφάνισης βλαβών αφού όλη η λειτουργία γίνεται από μια βάση δεδομένων και δεν χρειάζεται να 

επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών βάσεων.



…& THEN 
THERE WAS COVID...

Ο κορονοϊός ήρθε ξαφνικά και άλλαξε πολλά
πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε
δεδομένα. Ο τρόπος ζωής μας περιορίστηκε από
πολλές απόψεις και κληθήκαμε πολύ γρήγορα να
βρούμε τρόπους να λειτουργούμε διαφορετικά
και κυρίως «από απόσταση», τόσο στην
προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.

Η ελληνική αγορά του ξενοδοχειακού κλάδου εκ
του αντικειμένου της έχει εμπειρία στο πώς να
διαχειρίζεται τον κίνδυνο και τα αναπάντεχα
γεγονότα και επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά
στην πρώτη και πιο δύσκολη φάση που
περιελάβανε και το lockdown. Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίσαμε εμείς ως Ασφάλεια ξενοδοχείου
ήταν αρκετές και σε διαφορετικά επίπεδα.
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1 – BUSINESS CONTINUITY

Να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κανονικά ως
επιχείρηση. Το lockdown μας έκλεισε το
ξενοδοχείο στις 23 Μαρτίου και ανοίξαμε πάλι
στις 12 Ιουνίου – όμως έχουμε και γραφεία. Πολύ
γρήγορα έπρεπε να περάσουμε από το
παραδοσιακό μοντέλο εργασίας στα γραφεία μας
σε καθεστώς τηλεργασίας, το οποίο για να γίνει
χρειάζεται οργάνωση, εξοπλισμό, επικοινωνία και
πολλά άλλα. Είναι ένα έργο που γίνεται πιο
δύσκολο όταν μιλάμε για εταιρείες που μετρούν
μερικές εκατοντάδες εργαζόμενων.

Ανταποκριθήκαμε με ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα, ήδη από τις πρώτες μέρες
του lockdown. Ευτυχώς, εν έτη 2020 η τεχνολογία
έχει μεγάλες δυνατότητες και εργαλεία, για να
γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.
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2. SUSTAIN REVENUE

Να διατηρήσουμε ή τουλάχιστον να συγκρατήσουμε
τη μείωση στον προβλεπόμενο τζίρο. Η κρίση
ξεκίνησε από υγειονομική, για να γίνει μέσα σε λίγες
ημέρες και οικονομική. Στο δίλημμα υγεία ή
οικονομία γρήγορα όλοι καταλάβαμε ότι η απάντηση
είναι και τα δύο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να
διαλέξουμε. Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας
του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών &
Προβλέψεων) ήταν ο τζίρος, όπου το 2020 ήταν 1,83
δισ €, έναντι 8,3 δισ € το 2019, σημειώνοντας μείωση
78%. Μόνο 1 από τα 5 ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας κατάφεραν να μείνουν ανοιχτά σε σχέση
με αυτά που λειτουργούσαν την ίδια περίοδο του
2019. Η Ασφάλεια ήταν πάλι εκεί, να βοηθήσει το
ξενοδοχείο να προστατεύσει τα πάγιά του, τις
υποδομές, και την φήμη του. Για την Four Seasons, o
κύριος στόχος της Ασφάλειας είναι το ακρωνύμιο
G.E.A.R. – Guests, Employees, Assets & Reputation. 12



G.E.A.R.

• Guests 

• Employees

• Asset

• Reputation
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ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΈΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ)

Τα ελληνικά ξενοδοχεία έχασαν το 78% του
τζίρου τους το 2020, σύμφωνα με την
έρευνα «Οι επιδόσεις της ελληνικής
ξενοδοχίας το 2020 και οι επιπτώσεις από
τον Covid-19», του ΙΤΕΠ.

• Μόνο 1 από τα 5 ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας κατάφεραν να μείνουν 
ανοιχτά φέτος σε σχέση με αυτά που 
λειτουργούσαν την ίδια περίοδο του 
2019. 

• Από τα 3.965 ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας της χώρας, μετά το 1ο 
lockdown επαναλειτούργησε το 59% 
αυτών (2.328 ξενοδοχεία) και από αυτά 
το 63% αναγκάστηκε να ξανακλείσει μέχρι 
το τέλος του 2020. 

• Ανοιχτά παρέμειναν τον Δεκέμβριο του 
2020 τελικά μόνον 863 ξενοδοχεία 
συνεχούς λειτουργίας που 
αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου.

• Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνολικές 
πωλήσεις δωματίων του τριμήνου 
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2020 ήταν 
λιγότερες από τις αντίστοιχες πωλήσεις 
μόνο του Σεπτεμβρίου του 2019.



3. SUSTAINABILITY & CSR

Να συνεισφέρουμε - Security & Sustainability.

Ο τουριστικός κλάδος είναι αναπόσπαστο μέρος
της κοινωνίας και της οικονομίας και είναι παρών
σε κάθε μεγάλο γεγονός. Ήδη από τις πρώτες
ημέρες της επιδημίας στην Ελλάδα, τόσο η Four
Seasons Astir Palace και πολλές εταιρείες του
κλάδου στήριξαν το σύστημα υγείας με χορηγίες
και δωρεές. H oμάδα Ασφαλείας, όμως, έκανε
πολύ περισσότερο – στηρίξαμε την καθημερινή
σίτιση των αδέσποτων, πραγματοποιήσαμε
καθαρισμούς παραλιών, τρέξαμε για το Terry Fox
Run, για να ενισχύσουμε των αγώνα για θεραπεία
του καρκίνου, κάναμε ανακύκλωση σε λινά,
πλαστικά και καπσουλες καφέ, δωρεα ρούχων και
παιχνιδιών στα Παιδικά Χωρία SOS, και πολλά
ακόμα. 15



Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν και περάσαμε το «τεστ» της
πρώτης φάσης του Covid-19 στην Ελλάδα με επιτυχία.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες,
εμπόδια και προκλήσεις. Και ήδη βρισκόμαστε σήμερα, εν
μέσω του δεύτερου κύματος, να εργαζόμαστε για την
επόμενη μέρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μάλλον
μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα παρά για μια
προσωρινή κατάσταση που θα τελειώσει και θα γυρίσουμε
στην παλιά μας ζωή.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το περιβάλλον είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, οι
προκλήσεις πολλές και οι ανάγκες περισσότερες.
Όμως, εμείς oι επαγγελματίες της Ασφάλειας
είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Αποτελεσματικοί,
ισχυροί και αξιόπιστοι συνεργάτες για τους
πολίτες και την Πολιτεία, έτοιμοι να αναλάβουμε
ρόλο και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα
των καιρών.
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

christina.alexander@fourseasons.com


