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EDITORIAL

ο νέο Space Talk συμπίπτει με τη δεύτερη 

αλλαγή του λογοτύπου της Space Hellas, 

στα 32 χρόνια πορείας της. 

Η Space Hellas προχώρησε στην ανανέωση της ε-

ταιρικής της ταυτότητας, θέλοντας να τονίσει τον 

εξωστρεφή χαρακτήρα της και το διεθνή προσανα-

τολισμό της. 

Η ανάπτυξη νέων λύσεων και υπηρεσιών βασισμένων 

στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής, που α-

πευθύνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον της νέας 

ψηφιακής εποχής, εκφράζει τη στρατηγική επιλογή 

της Space Hellas, να είναι ανταγωνιστική διεθνώς. Σε 

αυτή την κατεύθυνση η Space Hellas, έχει δημιουργή-

σει εδώ και αρκετά χρόνια το δικό της γεωγραφικό 

αποτύπωμα, με θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο, τη 

Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σερβία.

Σήμερα, η Space Hellas επεκτείνει την παρουσία της 

στην Ιορδανία, ενώ διαθέτει ήδη το δικό της τηλεπι-

κοινωνιακό κόμβο στη Φρανκφούρτη, εκ των μεγαλύ-

τερων κέντρων διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών οργα-

νισμών και παρόχων υπηρεσιών cloud στην Ευρώπη. 

Ως ένα ακόμη βήμα διεθνοποίησης, η Space Hellas, 

δίδει στην υπάρχουσα στρατηγική συνεργασία με την 

Ολλανδική εταιρεία λογισμικού Web-IQ B.V. νέα δυ-

ναμική, μέσω της συμμετοχή της στη μετοχική σύνθε-

ση αυτής, γεγονός που πλέον τοποθετεί την εταιρεία 

μας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Διαχείρισης 

Ψηφιακού Κινδύνου.

Ωστόσο, όσο και αν το νέο μας λογότυπο συμβολίζει 

τη δυναμική της Space Hellas και το διεθνή προσα-

νατολισμό της, οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες 

ξεκινήσαμε, παραμένουν οι ίδιες και θα συνεχίσουμε 

να τις υπηρετούμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση και 

στο μέλλον. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και ο σεβασμός 

προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, τους 

οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη 

τους, θα παραμείνουν αξίες σταθερές και αναλλοίωτες 

στο χρόνο.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε η Space 

Hellas να παραμείνει ο υπ’ αριθμόν ένα, έμπιστος και 

αξιόπιστος συνεργάτης των πελατών της και η σταθε-

ρή επιλογή τους για το μέλλον.

Καλή ανάγνωση, 

Σπύρος Μανωλόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αγαπητοί συνεργάτες, 

T
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SPACE HELLAS

Οι εποχές αλλάζουν, τα χρόνια περνούν και οι 

άνθρωποι μεγαλώνουν, μαζί μεγαλώνουν και οι εταιρείες. 

Η Space Hellas διαγράφει σήμερα 32 χρόνια πορείας,  

μια μεγάλη διαδρομή που ξεκίνησε το 1985.

Οι αλλαγές αποτυπώνονται και στο λογότυπό μας, όπως διαμορφώθηκε  

στο πέρασμα του χρόνου από το 1985 μέχρι σήμερα.

1985 - 1995 1996 - 2016 2017

Οι αλλαγές του λογοτύπου μας από το 1985 μέχρι σήμερα
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NEWS FLASH

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 86% 
και ανήλθαν σε € 1,4 εκ. το 2016 έναντι € 753 χιλ. το 2015 
και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 
12,7% σε € 900 χιλ. έναντι € 798 χιλ. το 2015, παρά τη 
μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών που ανήλθε 
σε € 48,2 εκ. έναντι € 54,9 εκ. το 2015 παρουσιάζοντας 
μείωση 12,1%.
Η μείωση του κύκλου εργασιών προήλθε από τη χαμηλή 
συνεισφορά των έργων δημοσίου στα συνολικά εταιρικά 
έσοδα, η οποία δεν ξεπέρασε το 3% και ήταν ιδιαίτερα 
χαμηλή σε σχέση με το 2015, που κινήθηκε στο 25%. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι, το 2016 η 
αύξηση των εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα, απορρόφησε 
σε μεγάλο βαθμό την πτώση των εσόδων του δημοσίου 
τομέα, ενίσχυσε την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, 
παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα θετική πορεία στα οικονομικά 
μεγέθη του Ομίλου, πλην του συνολικού κύκλου εργασιών.  
Τα μεικτά κέρδη διατηρήθηκαν σε € 13,1 εκ. όπως και 
το 2015, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο EBITDA, το 
οποίο έκλεισε σε € 4,3 εκ. έναντι € 4,2 εκ. το 2015.
Αξιοσημείωτη ήταν και η δημιουργία θετικών λειτουργικών 
ταμειακών ροών ύψους € 1,8 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν 
κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις και στην αύξηση των 
διαθεσίμων, τα οποία ανήλθαν στα € 7,5 εκ. έναντι € 4,9 
εκ. το 2015, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον 

για την ανάπτυξη του Ομίλου. 
Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 
€ 44,9 εκ. έναντι € 51,8 εκ. το 2015, ενώ τα κέρδη προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 3,1 
εκ. έναντι € 3,7 εκ. το 2015. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων 
της μητρικής ανήλθαν σε € 1,0 εκ. έναντι € 0,4 εκ. το 2015 
και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 
€ 791 χιλ. έναντι € 848 χιλ. το 2015.
Ως γενική εκτίμηση, για το 2017 αναμένεται μια πιο 
ισορροπημένη εικόνα σε σχέση με τα έσοδα από το 
δημόσιο τομέα, μιας και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές 
συμβασιοποίησης μεγάλων έργων, χωρίς όμως αυτό να 
αλλάζει τη στρατηγική του ομίλου, που είναι η αύξηση του 
μεριδίου αγοράς στον ιδιωτικό τομέα και η επέκτασή του 
σε αγορές του εξωτερικού.  ■

Αύξηση κερδών για τον Όμιλο Space Hellas το 2016

Η Space Hellas, Platinum Partner της Dell EMC, διακρίθηκε ως "Brand Ambassador 

of the Year" στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων συνεργατών της Dell EMC 

που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στις 16 Μαρτίου 2017.

Τα βραβεία αποτελούν αναγνώριση και εκτίμηση προς τους συνεργάτες της Dell 

EMC, οι οποίοι προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, βασιζόμενες στις αντίστοιχες 

τεχνολογίες, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. 

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότεροι από 90 συνεργάτες, 

υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Dell EMC στο κανάλι των συνεργατών, 

μέσω του νέου, ενοποιημένου προγράμματος συνεργατών.  ■

Brand Ambassador of the Year: Space Hellas
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NEWS FLASH

Η Space Hellas βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους «Certified 
IT Partners» της Rittal. Με τη νέα αυτή πιστοποίηση οι 
δύο εταιρείες αναπτύσσουν περαιτέρω τη στρατηγική 
τους συνεργασία, με στόχο να προσφέρουν στην 
αγορά άρτιες και πιστοποιημένες 
λύσεις υποδομών Data Center, 
τελευταίας τεχνολογίας. Η Rittal 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές συστημάτων 
υποδομών ΙΤ εξοπλισμού, διανομής 
ισχύος, κλιματισμού και λογισμικού 
ενοπο ίησης ,  με  παγκόσμ ια 
παρουσία σε περισσότερες 
από 75 χώρες.  Δεδομένου του 
μεγάλου εύρους προϊοντικών λύσεων της Rittal, η Space 
Hellas είναι σε θέση να προσφέρει σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση/οργανισμό, ολοκληρωμένες προτάσεις για 
τις ανάγκες στέγασης, ψύξης και παρακολούθησης του 
ΙΤ εξοπλισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους και αναγκών. 

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τυχόν ζητήματα 
συμβατότητας μεταξύ εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρονα η 
δυνατότητα της Rittal να παραδώσει σε πολύ σύντομο 
χρόνο τον εξοπλισμό της, μειώνει σημαντικά το χρόνο 

υλοποίησης ενός έργου. Οι δύο 
εταιρείες διατηρούν εδώ και 
πολλά έτη μια καλά εδραιωμένη 
σχέση,  προσφέροντας λύσεις 
υποδομών  σε πολυάριθμους 
ικανοποιημένους πελάτες τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και  στο 
εξωτερικό.  Από το 1985, η Space 
Hellas, συγκαταλέγεται στους 
δυναμικότερους και ικανότερους 

System Integrators. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
πιστοποιημένων μηχανικών, η υψηλή εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένες τεχνολογίες, αλλά και η προσφορά 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, προσδίδουν στην εταιρεία 
ηγετική θέση στην αγορά ICT.  ■

H Space Hellas στους “Certified IT Partners” της Rittal

Το έργο HEIMDALL αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο του προγράμματος “H2020-Secure Soci-
eties”. To έργο στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση 
πολύπλοκων καταστάσεων κρίσης (φυσικών καταστροφών, 
τρομοκρατικών ενεργειών, κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό, 
το HEIMDALL σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα σύνθετο 
σύστημα για την ανάπτυξη σεναρίων (scenario build-
ing), το σχεδιασμό της απόκρισης (response planning), 

καθώς και τη διευκόλυνση του οργανωτικού συντονισμού 
μεταξύ πολλών φορέων (μονάδων πυρόσβεσης, ιατρικών 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αστυνομικών τμημάτων, 
μονάδων πολιτικής προστασίας, κέντρων διοίκησης και 
ελέγχου). Το έργο ερευνά τα υπάρχοντα εργαλεία και τις 
μεθοδολογίες με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και 
των τελικών χρηστών και παρέχει μηχανισμούς για την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκ. ευρώ και 
συντονίζεται από το γερμανικό κέντρο αεροδιαστημικής 
(DLR). Η Space Hellas κατέχει βασικό ρόλο στο έργο, 
καθώς αναπτύσσει εργαλεία για το συντονισμό και την 
επικοινωνία μεταξύ των φορέων και επίσης συντονίζει τις 
τεχνικές ενέργειες ολοκλήρωσης (system integration) του 
συστήματος του HEIMDALL.  ■

HEIMDALL: H Space Hellas βασικός φορέας σε νέο ευρωπαϊκό 
αναπτυξιακό έργο
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Iδιαιτέρως επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της εταιρείας 
μας στο Cisco Live που διεξήχθη στο Βερολίνο στις 20-
24 Φεβρουαρίου 2017. 
Η Space Hellas,  Cisco Gold Partner, ήταν η μόνη ελληνική 
εταιρεία που συμμετείχε ως εκθέτης στο Partner Village του 
Cisco Live και με ομιλία στο Partner Theater για το κοινό.
Το συνέδριο, που διεξάγεται κάθε χρόνο και το 
παρακολουθούν πάνω από 3.500 άτομα από όλη την 
Ευρώπη, αποτελεί παγκόσμιο σημείο συνάντησης και έχει 
σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων σε 

θέματα αιχμής της τεχνολογίας των επικοινωνιών. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία να 
ανακοινώσουμε την ενδυνάμωση της στρατηγικής 
συνεργασίας μας με την Ολλανδική εταιρεία WEB-
IQ, στην οποία πλέον η Space Hellas συμμετέχει 
με 17,21% στο μετοχικό της κεφάλαιο και να 
παρουσιάσουμε το νέο μας προϊόν Web Intel-
ligence με την ονομασία “Digital Risk Score”. Οι 
επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
ζωντανά στο περίπτερο μας την εφαρμογή και 
να δουν σε πραγματικό χρόνο το Web-DNA 

ενός προσώπου στο Internet, όπως διαμορφώνεται 
από πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους και από το Dark-
Net.
Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον που έδειξε το 
κοινό και για την ομιλία μας με θέμα: «Reduce risk 
and improve insights through Big Data Analytics” που 
πραγματοποιήθηκε από τους κυρίους Eldert van Wijn-
gaarden, CEO της Web-IQ και Ιωάννη Μερτζάνη, CEO 
της Space Hellas.  ■

Η Space Hellas @ Cisco Live
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Στην Alpha Bank, 
ολοκληρώσαμε 
με επιτυχία, την 
προμήθεια, εγκα-
τάσταση και υπο-
στήριξη σύγχρο-
νης πλατφόρμας 
καταγραφής φω-
νής Engage 6.4, 

του κατασκευαστικού οίκου NICE Systems. 
Η πλατφόρμα Engage είναι η τελευταία και πιο προηγ-
μένη πλατφόρμα καταγραφής του οίκου NICE Systems. 
Το σύστημα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 
τηλεφωνικών συνομιλιών σε διάφορες υπηρεσίες και 
τμήματα, ακολουθώντας όλα τα διεθνή τραπεζικά πρό-
τυπα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συναλλαγές με 
τους πελάτες της Τράπεζας.
Το καταγραφικό φωνής NICE Engage είναι πλήρως συμ-
βατό με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Τράπεζας 
και διαθέτει προηγμένες δυνατότητες επέκτασης, τόσο 
όσον αφορά τον αριθμό των καναλιών που μπορεί να 
καταγράψει, όσο και τα είδη επικοινωνίας που μπορεί 
να υποστηρίξει. Πέραν της φωνής, έχει τη δυνατότητα 
να καταγράψει, οθόνες χρηστών (screen recording), 
video conference, chat, e-mail κ.τλ, παρέχοντας ένα 
πανίσχυρο εργαλείο στην Τράπεζα για την κάλυψη τόσο 
των σημερινών, όσο και των μελλοντικών αναγκών της.
Η εγκατεστημένη σουίτα εφαρμογών NICE Engage ε-
πιτρέπει στους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα 
πρόσβασης, να πραγματοποιούν αναζητήσεις και να 
αναπαράγουν τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, εφ’ ό-
σον απαιτηθεί από τα αρμόδια τμήματα της Τράπεζας. 
Οι καταγραφές τηρούνται πλήρως κρυπτογραφημένες, 
για τη διασφάλιση του περιεχομένου.
Η Alpha Bank, εμπιστεύεται τη Space Hellas στην ολο-
κλήρωση σύνθετων έργων τηλεπικοινωνιών και πληρο-
φορικής, καθώς το άρτια καταρτισμένο και πιστοποιη-
μένο προσωπικό της εταιρείας, αλλά και η τεχνολογική 
υποδομή που διαθέτει σε συνδυασμό με την 30ετή 
εμπειρία της, μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχία 
σημαντικών έργων, με τη χρήση της πιο προηγμένης 
τεχνολογίας.  ■

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο συνέδριο 
Hotel Tech στις 9 Φεβρουαρίου 2017, στην Αθήνα. 
Η Space Hellas και η Cisco συμμετείχαν στο συνέ-
δριο ως Platinum χορηγοί. Οι δύο εταιρείες παρου-
σίασαν πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας που αποσκοπούν σ’ ένα επιτυχημένο και 
υψηλών προδιαγραφών customer experience στον 
ξενοδοχειακό κλάδο. Ο Παύλος Γινατζής, Datacom 
Solutions Specialist της Space Hellas, άνοιξε την 
πρώτη ενότητα του συνεδρίου με την ομιλία του 
"Intelligent Hospitality Solutions". Βασικός άξονας 
της ομιλίας του ήταν ο ρόλος της τεχνολογίας στον 
κλάδο των τουριστικών υποδομών και πως, μέσω της 
τεχνολογίας, μπορεί να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη 
του πελάτη προς την επιχείρηση (customer loyalty).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύθηκε ο 
διττός ρόλος της τεχνολογίας στον ξενοδοχειακό 
κλάδο, καθώς είναι ο παράγοντας που από την μια 
πλευρά αυξάνει τη δύναμη του πελάτη και τον με-
τατρέπει σε έναν opinion influencer, ενώ από την 
άλλη επιτρέπει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση να 
αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που παρουσιά-
ζονται στον κλάδο, να δημιουργήσει μια νέα ροή 
κέρδους και να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη 
κατά την παραμονή του στο ξενοδοχείο. Τέλος, 
παρουσιάστηκε η δικτύωση WiFi, σε συνδυασμό 
με τις τεχνολογίες της Cisco, ως ένα παράδειγμα 
τεχνολογικής λύσης, η οποία δύναται να αποφέρει 
εμπορικά οφέλη στην επιχείρηση, αν γίνει σωστή 
εκμετάλλευσή της.  ■

«NICE Engage» στην Alpha Bank «Intelligent Hospitality Solutions»



talk 9

NEWS FLASH

Το Infocom Security Conference, η κορυφαία ετήσια εκδήλωση 
για την ψηφιακή ασφάλεια, διεξήχθη και φέτος με επιτυχία στις 
29 & 30 Μαρτίου. Η Space Hellas και η Cisco, Platinum Spon-
sors του συνεδρίου, βρέθηκαν εκεί και ανέπτυξαν σε βάθος τη 
σύγχρονη λογική που κάθε επιχείρηση οφείλει να ενστερνιστεί για 
να προστατευτεί από τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές. 
Η Δήμητρα Ζέρβα, Information Security Consultant της Space 
Hellas, στην προγραμματισμένη ομιλία της με τίτλο “Human 
Factor: Secured!”, ανέπτυξε την αναγκαιότητα και τη σημασία 
της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας, 
τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της 
εκπαίδευσης εισαγωγής για κάθε εργαζόμενο που εντάσσεται σε 
έναν οργανισμό. Κεντρικό σημείο αναφοράς της παρουσίασης 
αποτέλεσε η ανάγκη για αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα, δηλαδή 
την αλλαγή των ανθρώπων και των συμπεριφορών προς την 
πεποίθηση ότι η προστασία των δεδομένων ενός οργανισμού 
είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, το κοινό είχε την ευκαιρία 
να δει στην πράξη τις λύσεις ασφάλειας που παρέχει η Space 
Hellas με τα προϊόντα Cisco Security, μέσω του workshop που 
πραγματοποίησαν οι Παναγιώτης Γεωργίου, Information Securi-
ty Consultant της Space Hellas και Νίκος Μουρτζίνος, Security 
Product Sales Specialist, της Cisco. Πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
της αλληλοεπίδρασης των προϊόντων Cisco Security, τα οποία 
παρέχουν μία ενοποιημένη λύση ασφάλειας κατά των σύγχρονων 
απειλών σε όλα τα επίπεδα.  Έγινε μία ρεαλιστική επίθεση εναντίον 
ενός ιδεατού οργανισμού και χρησιμοποιήθηκε το Firepower 
Management Center (FMC), ώστε να αναλυθεί η επίθεση και οι 
επιπτώσεις της, διερευνώντας Indicators of Compromise (IoCs) και 
event correlations των IPS, Advanced Malware Protection (AMP) 
και Security Intelligence.  ■

H Space Hellas και η Cisco συμμετείχαν ως χρυσοί χορηγοί στο 4ο Information Security Conference που πραγματοποιή-
θηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2017, στο Maroussi Plaza. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πολύπλοκα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε workshop από τον Παναγιώτη Γεωργίου, Information Security Consultant 
της Space Hellas, με τίτλο “Security Analytics on the Endpoint: Cisco AMP for Endpoints with Cognitive Threat Analytics”, 
όπου έγινε επίδειξη πραγματικής λειτουργίας του Cisco AMP for Endpoint σε συνδυασμό με το Cognitive Threat Analytics 
με πραγματικά δεδομένα και απειλές και στη συνέχεια αναλύθηκαν τα οφέλη προς την επιχείρηση και την ασφάλεια της 
πληροφορίας.  ■

Infocom Security Conference 2017

Ασφάλεια πληροφοριών από τη Space Hellas
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Μια διαφορετική επίσκεψη δεχθήκαμε πρόσφατα 
στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, στην 
Αθήνα. Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών από το 
3ο Λύκειο Γαλατσίου και το εξωτερικό. H επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει 
το σχολείο για συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών 
οργανισμών, με τίτλο: A.P.P.L.E.S. - Applying Practices 
for Productive Learning of Entrepreneurial Skills.  Σε αυτό 
το πρόγραμμα συνεργάζονται 7 Ευρωπαϊκά σχολεία με 
σκοπό την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος 
στους μαθητές τους.
Σαράντα μαθητές 16-18 ετών από την Ιταλία, την 
Πορτογαλία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, 
την Κροατία και την Ελλάδα συνοδευόμενοι από τους 
καθηγητές τους, θέλησαν να βρεθούν στο χώρο μιας 
σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε θέματα 
τεχνολογιών αιχμής, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο 
λειτουργίας της και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές 
προοπτικές που υπάρχουν στο χώρο του ICT. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα στελέχη της εταιρείας 
μας, Γιάννης Αναστασάκος, Γιώργος Λαγογιάννης και 
Μυρτώ Θάνου, κέρδισαν το ενδιαφέρον των συμμετε-
χόντων με τις παρουσιάσεις τους:
• Space Hellas Corporate Presentation 
• Evolution and Current Trends in ICT 
• Job Opportunities Qualifications & Skills
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο χώρο του 
υπερσύγχρονου Service Desk (NOC) της εταιρείας μας, 
όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 
κοντά τις σύγχρονες υποδομές λειτουργίας μας και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε 
καθημερινή βάση. 
Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις της 
τεχνολογίας και τους σύγχρονους τομείς δραστηριο- 
ποίησής μας και εφοδιάστηκαν με γνώσεις σχετικά με 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν επαγγελματία 
του χώρου, όπως μας δήλωσαν, έφυγαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Τους ευχαριστούμε που επέλεξαν την 
εταιρεία μας για την επίσκεψή τους!  ■

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας

NEWS FLASH
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H εταιρεία μας συμμετείχε ως χρυσός χορηγός στο «World 
Stadium Congress» που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα του 
Κατάρ, από 22 έως 24 Μαΐου 2017, σε συνεργασία με την 
τοπική εταιρεία MicroTech Technologies. 
Το συγκεκριμένο συνέδριο, αποτελεί παγκόσμιο σημείο 
συνάντησης διεθνών οργανισμών στο χώρο των σταδίων 
και της αθλητικής βιομηχανίας. Διοργανώθηκε για 8η 
συνεχή χρονιά και φιλοξένησε κορυφαίους χορηγούς 
και εκθέτες που παρουσίασαν τις τελευταίες καινοτομίες 
στην κατασκευή γηπέδων, την ασφάλεια εκδηλώσεων και 
την τεχνολογία χώρου. Η φετινή διοργάνωση είχε στόχο 
την ανάπτυξη των υποδομών στο Κατάρ για τις απαιτήσεις 
του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022.

Η Space Hellas, παρουσίασε στο περίπτερό της σύγχρονες 
και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης σταδίων και 
ασφάλειας, ενώ ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της 
εταιρείας, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: «Stadium 
Security & Event Management - Integration Challenges», 
παρουσιάζοντας στο κοινό τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και πώς αυτές μπορούν να συνδυαστούν για 
την αποτελεσματική και την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών 
γεγονότων.   
Στο πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου, τα στελέχη της 
Space Hellas είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να 
αναπτύξουν νέες στρατηγικές συνεργασίες με ιδιοκτήτες 
και φορείς σταδίων, μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες, αρ-
χιτέκτονες, ειδικούς συμβούλους, μεγάλες κατασκευαστι-
κές εταιρείες, καθώς και πολλούς άλλους παράγοντες του 
διεθνούς αθλητικού στερεώματος.  ■

Το UCC Conference πραγματοποιήθηκε στις 25 
Aπριλίου 2017, στο Metropolitan Expo. H εταιρεία 
μας σε συνεργασία με τη Cisco, ήταν Platinum 
Sponsors του συνεδρίου και παρουσίασαν στο 
κοινό τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο 
Unified Communication & Collaboration. 
Η Ισμήνη Μαυρογιάννη, Unified Communications 
Specialist της Space Hellas, στην ομιλία της με 
θέμα: "Advances in modern UCC Τechnology”, 
παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη 
του Unified Communications & Collaboration, 
οδηγείται από τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
των υπαλλήλων και στελεχών των μοντέρνων 
επιχειρήσεων. Επίσης, ανέπτυξε το πώς οι 
προηγμένες τεχνολογίες των υποδομών IP καθώς 
και οι εξελίξεις στο λογισμικό που παρέχουν 
τα μέσα επικοινωνίας, εξυπηρετούν με ευέλικτο 
τρόπο τις νέες απαιτήσεις. Ανέλυσε τον τρόπο με 
τον οποίο τα νέα UCC συστήματα συμβάλλουν 
στη μείωση της πολυπλοκότητας, με σύνθημα: 
«H ποιότητα συναντά την απλότητα». Η Ισμήνη 
Μαυρογιάννη παρουσίασε έξυπνες συνθέσεις 
λύσεων με τις οποίες μπορείτε να υιοθετήσετε τις 
νέες εξελίξεις και να αυξήσετε την παραγωγικότητα 
της επιχείρησής σας.
Ο Άλκης Ζούπας,  System Engineer της Cisco, στην 
ομιλία του με θέμα: "Cisco Spark. Νέες υπηρεσίες 
cloud collaboration”,  παρουσίασε ζωντανά τις νέες 
cloud cοllaboration υπηρεσίες που έχει αναπτύξει 
η Cisco τα τελευταία χρόνια, με κύριους άξονες 
την τεχνολογική καινοτομία, την ασφάλεια και την 
ευελιξία. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το κοινό είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει αναλυτικά και να ενημερωθεί 
εκτενέστερα, από τα στελέχη των δύο κορυφαίων 
εταιρειών, για τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας 
αγοράς στον τομέα του UCC. ■

“World Stadium Congress 2017” “UCC Conference 2017”
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H Space Hellas συμμετείχε ως χορηγός στο Microsoft 
Summit που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2017, στην 
Αθήνα. Η Space Hellas, πιστοποιημένος συνεργάτης 
της Microsoft στο ανώτατο επίπεδο (GOLD Part-
ner) για το CLOUD Platform και λύσεις Datacenter, 
παρουσίασε στο κοινό λύσεις προστιθέμενης αξίας στο 
Microsoft Azure. Οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες της 
Space Hellas στο Cloud και σε υβριδικά περιβάλλοντα 
μέσω του Microsoft Azure, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
αναγκών στους τομείς του Platform as a Service (PaaS) 
και Infrastructure as a Service (IaaS). Μερικές από τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η φιλοξενία εικονικών 
μηχανών, η διαχείριση χρηστών και ομάδων στο Micro-
soft Azure και σε υβριδικά περιβάλλοντα, η δημιουργία 
αντιγράφων (backup) και η δημιουργία Disaster Recov-
ery sites. 

H Space Hellas διαθέτει σήμερα στην αγορά, 
πιστοποιημένες καινοτόμες υπηρεσίες Microsoft 
Azure προσφέροντας στη σύγχρονη επιχείρηση την 
απαραίτητη ευελιξία, ασφάλεια και ταχύτητα που 
χρειάζεται για την αποτελεσματική της λειτουργία. Η 
εταιρεία με την τελευταία επένδυσή της στη δημιουργία 
τηλεπικοινωνιακού κόμβου στη Φρανκφούρτη, παρέχει 
τη δυνατότητα υπηρεσιών cloud και τη διασύνδεση με 
ασφάλεια, υψηλή ταχύτητα και εγγυημένο τρόπο με 
τα μεγαλύτερα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 
κέντρα δεδομένων, όπως το Microsoft Azure. Επίσης, η 

Space Hellas αξιοποιεί την παγκόσμια υπηρεσία δικτύου 
της ΒΤ, ΙΡ Connect Virtual Private Network (VPN) που 
είναι διαθέσιμη σε 198 χώρες και περιοχές ανά τον 
κόσμο, για να προσφέρει μια ιδιαιτέρως ασφαλή και 
υψηλής απόδοσης διασύνδεση στο Microsoft Azure 
Cloud μέσω του Express Route και με τη δυνατότητα 
πολύ αυστηρού Service Level Agreement. Παράλληλα, 
με το υπέρ-σύγχρονο κέντρο διαχείρισης συστημάτων 
και πελατών (Advanced Service Operation Center – 
Service Desk), το οποίο διαθέτει στις εγκαταστάσεις 
της και λειτουργεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 
του ITILv3, η Space Hellas προσφέρει τη δυνατότητα 
για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπηρεσιών 
του Microsoft Azure, για λογαριασμό των πελατών 
της σε 24x7x365 βάση και παρέχει ευρεία γκάμα 
εξειδικευμένων υπηρεσιών (Managed Services).

Εκτός από τη συμμετοχή της Space Hellas στο Mi-
crosoft Summit, μέσα στο 2016 oι δύο εταιρείες 
πραγματοποίησαν μία παρουσίαση στην Αθήνα και 
μία στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενημέρωση των 
πελατών τους για τις λύσεις Hybrid Cloud και Manage-
ment της Microsoft που παρέχει η Space Hellas. 

Σε μία κρίσιμη εποχή που διαμορφώνεται από την 
κινητικότητα και την αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων, 
η Space Hellas είναι δίπλα στους πελάτες της για να 
σχεδιάσουν μαζί, τις λύσεις που αποτελούν πλέον 
αναγκαιότητα για την επιβίωση της σύγχρονης 
επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία.  ■

Space Hellas: Χορηγός στο Microsoft Summit 
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Η εταιρεία μας συμμετείχε για μια ακόμη συνεχή χρονιά 
στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών-ITW 
2017 που διεξήχθη στο Σικάγο, στις 14-17 Μαΐου. 
Το συνέδριο αποτελεί παγκόσμιο σημείο συνάντησης όλων 
των ηγέτιδων εταιρειών στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών. 
Περισσότερες από 1990 εταιρείες από 140 χώρες και 
6770 επισκέπτες βρέθηκαν και φέτος στο Σικάγο για 
να παρακολουθήσουν και να γνωρίσουν από κοντά τις 
εξελίξεις στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τα στελέχη της εταιρείας 
μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διεθνείς 
τάσεις και εξελίξεις, να πραγματοποιήσουν πολυάριθμες 

Η Space Hellas επέλεξε να είναι ένας από τους υποστη-
ρικτές του καινοτόμου προγράμματος act4Greece και συ-
γκεκριμένα, του έργου  «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: 
Ψηφιακό Αρχείο». Η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπο-
δομής που θα φέρει στο φως αρχειακό υλικό της ιστορίας 
μας, αποτέλεσε για μας έναυσμα να συνδράμουμε στην 
πρωτοβουλία αυτή, δωρίζοντας ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό. Η συνεισφορά αυτή αποδεικνύει ότι η εταιρεία μας 
αποτελεί αρωγό σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, που 
έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κλη-
ρονομιάς. Παράλληλα, η προσπάθειά μας συνιστά πράξη 
συλλογικής ευθύνης και έχει ως στόχο την ανάδειξη της 
αξίας της κοινωνικής προσφοράς.  ■

ΙΤW - International Telecommunications Week 2017 

Υποστηρίζουμε το act4Greece
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συναντήσεις με συμμετέχοντες, αλλά και με στελέχη 
των σημαντικότερων Τηλεπικοινωνιακών οίκων του 
εξωτερικού, να ανταλλάξουν απόψεις και να κλείσουν 
νέες στρατηγικές συνεργασίες.  ■
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Η Space Hellas και η Dell EMC συμμετείχαν ως Diamond 
χορηγοί στο 5ο Security Project Conference, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 26-27 Μαΐου, στο 
Divani Caravel. 
Κατά τη διάρκεια των ομιλιών ο Συμεών Κωνσταντινίδης, 
Διευθυντής Συστημάτων Ασφάλειας και Υποδομών 
της Space Hellas, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: «Η 
αναγκαιότητα σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στον 
τομέα της ασφάλειας». Ο κ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε 
τον τρόπο με τον οποίο σήμερα το έγκλημα έχει αλλάξει, 
καθώς και το τοπίο στον τομέα της ασφάλειας. Οι 
υπεύθυνοι ασφάλειας των επιχειρήσεων/οργανισμών 
οφείλουν να ενστερνιστούν τις νέες τεχνολογίες για 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που 
προκύπτουν καθημερινά από τη χρήση πολύπολοκων 
και διαφορετικών συστημάτων, καθώς και από τη 
διαφορετικότητα των εγκλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με 
τα εξειδικευμένα στελέχη των δύο κορυφαίων εταιρειών 
και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών συστημάτων και τις νέες τεχνολογίες 
αιχμής. 
Η συνεργασία της Space Hellas με την Dell EMC και  στον 
τομέα της ασφάλειας, παρέχει τις πλέον σύγχρονες λύσεις 
ηλεκτρονικών συστημάτων και storages. Παράλληλα, 
η μοναδική τεχνολογία και εξειδίκευση της Web-IQ, 
στην οποία συμμετέχει μετοχικά η Space Hellas, παρέχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των Big Data An-
alytics και στην αναπτυσσόμενη αγορά της Διαχείρισης 
Ψηφιακού Κινδύνου παρέχοντας μια αξιόπιστη, 
ολοκληρωμένη και πλήρως παραμετροποιήσιμη λύση. 
Η Web-IQ αναπτύσσει Web-Intelligence εφαρμογές 
με τη δυνατότητα να ανιχνεύουν, να αναλύουν και να 
αξιοποιούν δεδομένα από διάφορους διαδικτυακούς 
ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το 
DarkNet. Η Space Hellas σε συνεργασία με την Web-
IQ, προσφέρει μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών φυσικής 
ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, με στόχο την 
αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων σε ένταση και 
επιπτώσεις, προβλημάτων της Απώλειας Δεδομένων 
(DLP) και των Εσωτερικών Απειλών (Insider Threats) σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς.  ■

Space Hellas & Dell EMC Diamond χορηγοί του 5ου Security Project 2017

Η Space Hellas αποτελεί σήμερα το μοναδικό 
Panduit "Gold Partner" στην Ελλάδα. 
Η Panduit είναι από τους μεγαλύτερους 
και πιο εξειδικευμένους κατασκευαστές 
συστημάτων δομημένης καλωδίωσης και 
λύσεων Data Center, παγκοσμίως. Οι δύο 
εταιρείες διατηρούν μια πολύ καλά εδραιωμένη σχέση 
και η συνεργασία τους ξεπερνά τη δεκαπενταετία. Στο 
διάστημα αυτό έχουν ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία 
πολύπλοκα έργα υψηλών απαιτήσεων και αναπτύσσουν 
συνεχώς τη στρατηγική τους, συμμετέχοντας από κοινού 
σε σύνθετα έργα υψηλών προδιαγραφών.  
Δεδομένης της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσής 
της στην κατασκευή έργων δομημένης καλωδίωσης 

και Data Center, η Space Hellas 
μπορεί να προσφέρει λύσεις απολύτως 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε 
οργανισμού. H υψηλή τεχνογνωσία που 
διαθέτει η εταιρεία στις δικτυακές και ΙΤ 
λύσεις, εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός 

κάθε έργου δομημένης καλωδίωσης, καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες των συστημάτων πληροφορικής του πελάτη. 
Aξιοποιώντας στο μέγιστο την ευρύτατη προϊοντική γκάμα 
της Panduit, η Space Hellas προσφέρει πληθώρα λύσεων 
που αποσκοπούν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 
των IT υποδομών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
η αναβάθμιση στα 100 Gbps και η ευρεία εφαρμογή του 
PoE σε όλα τα συστήματα.  ■

Space Hellas: Panduit “Gold Partner”

NEWS FLASH
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Η Space Hellas συμμετείχε 
ως Innovation Gold Sponsor 
στην εκδήλωση Oracle Cloud 
Day που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, παρουσιάζοντας 
στο κοινό τo FastConnect. 
To FastConnect είναι η λύση 
που προσφέρει η Space Hel-
las σε συνεργασία με την 
Βritish Telecom, προκειμένου 
να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των χρηστών του Oracle 
Cloud. Πρόκειται για μια ιδιωτική, αποκλειστικής χρήσης 
και υψηλής ταχύτητας ψηφιακή σύνδεση μεταξύ των 
επιχειρήσεων/οργανισμών και του Oracle Cloud. Η όλη 
διασύνδεση είναι ελεγχόμενη και βασίζεται σε αυστηρά 
SLAs, τα οποία έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί και 
υπογραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε 
πελάτη. 
Τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση 
επιλέγοντας το FastConnect, είναι:
•  Εξασφαλισμένη απόδοση: με τη χρήση αυστηρού SLA, 

(Real-Time Data Availability).
•  Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: με ταχύτητες 

που φτάνουν μέχρι και το 1Gbps 
•  Αξιοπιστία και ασφάλεια: Η επιχείρηση δεν εξαρτάται 

από την κοινόχρηστη υποδομή του διαδικτύου, άρα 
δεν αντιμετωπίζει και τους εγγενείς κινδύνους κοινής 
χρήσης υποδομών. 

Η Space Hellas με το FastConnect προσφέρει ουσιαστική 
και μετρήσιμη προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση που 
επιλέγει να συνδεθεί στο Oracle Cloud και της παρέχει 
τη μέγιστη απόδοση, με τη μέγιστη ασφάλεια.  ■

Space Hellas @ Oracle Cloud Day 

Η εταιρεία μας έλαβε από τη Cisco την τιμητική 
διάκριση “Cisco Architectural Excellence 
Collaboration Partner of the Year”, για τη 
γεωγραφική περιοχή της Νότιας Ευρώπης. Το 
βραβείο απονεμήθηκε από τη Cisco κατά τη 
διάρκεια του Παγκόσμιου Partner Summit 2016, 
που διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο. Η εταιρεία 
μας τιμήθηκε και από τη Cisco Ηellas, στην 
ειδική τελετή βράβευσης που διοργάνωσε για 
τους συνεργάτες της, ως “Service Partner of 
the Year” για την περιοχή της Ελλάδας, Κύπρου 
και Μάλτας. Μέσω των βραβείων αυτών, η 
Cisco επιδιώκει την έμπρακτη αναγνώριση 
των υπηρεσιών που προσφέρουν οι καλύτεροι 
συνεργάτες της, οι οποίοι επιδεικνύουν μια 
επιχειρηματική συμπεριφορά που θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως πρότυπο. Το βραβείο “Cisco 
Architectural Excellence Collaboration Partner 
of the Year” αντιπροσωπεύει την αναγνώριση της 
Cisco, για τη στρατηγική της Space Hellas και 
την επιχειρησιακή αριστεία προς τους πελάτες 
της, καθώς και για την ικανότητά της να επενδύει 
συνεχώς και να προσφέρει προστιθέμενη αξία 
στα προϊόντα Cisco. H ανταγωνιστική προσέγγιση 
στις πωλήσεις, σε συνδυασμό με την άρτια 
τεχνογνωσία του πιστοποιημένου ανθρώπινου 
δυναμικού της, οδηγεί τη Space Hellas σε θέση να 
ηγείται στην ελληνική αγορά ICT.  To 2016 η Space 
Hellas πέτυχε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις 
της, για λύσεις βασισμένες στην αρχιτεκτονική 
του Collaboration, με αποτέλεσμα να διακριθεί 
ανάμεσα στους συνεργάτες της Cisco για τη 
Νότια Ευρώπη και να κατακτήσει την πρώτη 
θέση!  ■

“Cisco Architectural Excellence 
Collaboration Partner of the Year”

για την περιοχή της Ν. Ευρώπης
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H Space Hellas πρόσφατα απέκτησε το ποσοστό του 

17,21% της Ολλανδικής Web-IQ B.V. μέσω συμμετοχής 

στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Web-IQ 

αναπτύσσει εφαρμογές Web Intelligence για την ανάλυ-

ση μεγάλου όγκου δεδομένων που αντλούνται από δια-

δικτυακούς ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 

και το DarkNet. H συμμετοχή της Space Hellas στο με-

τοχικό κεφάλαιο της Web-IQ αποτελεί επιστέγασμα της 

πολύ πετυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών στο 

έργο e-crime της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η μοναδική τεχνολογία και εξειδίκευση της Web-IQ, δίνει 

στη Space Hellas ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο 

των Big Data Analytics και την τοποθετηθεί στην ανα-

πτυσσόμενη αγορά της Διαχείρισης Ψηφιακού Κινδύνου 

με μια αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και πλήρως παραμετρο-

ποιήσιμη λύση. Αυτό το συναρπαστικό βήμα ανοίγει νέ-

ους ορίζοντες για την επέκταση και των δύο εταιρειών 

σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. 

O Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της Space Hellas, δήλω-

σε: «Το όφελος από τη συμμετοχή της Space Hellas στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Web-IQ, είναι η στρατηγική τοπο-

θέτηση του ομίλου στη διεθνή αγορά εφαρμογών διαδι-

κτύου και στην ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων για την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διαχείριση ψηφιακού 

ρίσκου. Στόχος, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του 

ομίλου μας και η διεύρυνση μιας γκάμας υπηρεσιών προστι-

θέμενης αξίας, που μπορούν να προσφέρουν από κοινού 

οι δύο εταιρείες στην παγκόσμια αγορά του διαδικτύου.»

Συμμετοχή της Space Hellas στο μετοχικό κεφάλαιο της

WEB-IQ B.V.
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Ο ιδρυτής και CEO της Web-IQ, Eldert van Wijngaarden, 

δήλωσε: «Η καινοτομία είναι στο DNA της εταιρείας μας 

και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε να παρέχουμε την 

πρωτοποριακή τεχνολογία Web Intelligence. Στη Space 

Hellas βρήκαμε έναν συνεργάτη που έχει αποδείξει ότι 

είναι σε θέση να ενσωματώσει και να διαχειριστεί την 

πλατφόρμα μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις 

συνεργασίες της με την BT, τη Microsoft και τη Cisco. H 

συνεργασία των δύο εταιρειών θα μας δώσει την ευκαι-

ρία να διακριθούμε σε όλο τον κόσμο».

Τα δύο βασικά προϊόντα της Web-IQ είναι το Voyager 

και το WebDNA. To Voyager απευθύνεται σε σώμα-

τα ασφαλείας και οργανισμούς κυβερνοασφάλειας για 

την πρόληψη, την έρευνα και την ανάλυση παραβατικών 

και εγκληματικών ενεργειών ή αντικοινωνικών συμπερι-

φορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου, αντλώ-

ντας δεδομένα από ανοικτές πηγές στο διαδίκτυο, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το DarkNet. Ενσωματώ-

νει μια σειρά τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό από μεγάλους οργανισμούς, όπως 

το PhotoDNA και το F1 από την Microsoft για την κατα-

πολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και κακοποίησης. 

Το WebDNA απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργα-

νισμούς για την εκτίμηση και ανάλυση του επιχειρη-

ματικού κινδύνου μέσω της αναζήτησης και συλλογής 

πληροφοριών από δικτυακούς τόπους, μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης και το DarkNet που αφορούν πρόσω-

πα, εταιρικά ή επιχειρηματικά στοιχεία και δραστηρι-

ότητες. Οι δύο εταιρείες εργάζονται από κοινού για 

την ανάπτυξη και προώθηση μιας σειράς καινοτόμων 

υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι διαθέσιμες 

και μέσω cloud. ■

EXPANSION
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Η SPACE HELLAS  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ  
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ DATA CENTER 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Η Space Hellas μετά από δημόσιο διαγωνι-

σμό, ανέλαβε την κατασκευή του νέου Data 

Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής 

του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας), στην Αθήνα. Το έργο ολοκληρώ-

θηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδια-

γράμματος και σύμφωνα με τη μελέτη και τις 

ειδικές απαιτήσεις του οργανισμού.

Η Space Hellas υλοποίησε όλες 

τις απαραίτητες εργασίες για 

τη διαμόρφωση του χώρου, τη 

στατική ενίσχυση των κρίσιμων 

χώρων και την παθητική πυρα-

σφάλεια. Προμήθευσε και εγκα-

τέστησε όλο τον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό για τη διανομή μέσης 

και χαμηλής τάσης (μετασχημα-

τιστής, ηλεκτρολογικοί πίνακες, 

ΗΖ, καλωδιώσεις), τα UPS, τα 

συστήματα ασφάλειας και πυρο-

προστασίας όπως, CCTV,  Access 

Control, πυρανίχνευση και κατά-

σβεση. Επίσης, προμήθευσε, εγκα-

τέστησε και έθεσε σε λειτουργία 

το σύστημα κλιματισμού, τα Racks 

για τη στέγαση του εξοπλισμού, 

τα PDUs, καθώς και το Σύστημα 

Διαχείρισης Κτιρίου (BMS). Για 

την επιτήρηση των συστημάτων 

ασφάλειας και πυρασφάλειας 

εγκατέστησε το λογισμικό Space 

Hellas GuardianTM, το οποίο απο-

τελεί εξ’ολοκλήρου προϊόν εσω-

τερικής ανάπτυξης της εταιρείας.

DATA CENTER
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Ο ΔΕΔΔΗΕ με το νέο Data 

Center, έργο που κατασκευάστη-

κε με τις πλέον αυστηρές προδι-

άγραφες, εξασφαλίζει μια ασφαλή 

και σύγχρονη βάση για τα κεντρικά 

του συστήματα, με αυξημένη διαθε-

σιμότητα και επεκτασιμότητα. 

O ΔΕΔΔΗΕ, ξεκίνησε να λειτουρ-

γεί το Μάιο του 2012 και αποτελεί 

το Διαχειριστή του Ελληνικού Δι-

κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας, μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες στο συγκεκριμένο κλάδο 

πανευρωπαϊκά. Απασχολεί άμεσα 

περίπου 7.000 άτομα και η βασική 

του αποστολή είναι να διασφαλί-

ζει την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση 

7,4 εκ. καταναλωτών σε ολόκληρη 

τη χώρα.

Η Space Hellas, έχοντας διανύσει 

μια δημιουργική πορεία από το 

1985 φέρει πολύ μεγάλη εμπειρία 

σε σύνθετα έργα, σε συνδυασμό 

με τις συνεργασίες που διαθέτει με 

τους μεγαλύτερους κατασκευαστι-

κούς οίκους καθώς και με το πιστο-

ποιημένο προσωπικό της, εγγυάται 

τη μελέτη, την κατασκευή και την 

υποστήριξη υπερσύγχρονων Data 

Centers. 

Για την υλοποίηση του Data 

Center του ΔΕΔΔΗΕ, η Space  

Hellas εγκατέστησε λύσεις των εται-

ρειών Schneider Electric, Panduit, 

Καυκάς, Cummins και Hikvision και 

προέβη σε όλες τις απαραίτητες ερ-

γασίες παραμετροποίησης, για τη 

βέλτιστη και αξιόπιστη συνεργασία 

των συστημάτων αυτών. ■

Το έργο περιλαμβάνει εγγύηση 

καλής λειτουργίας ενός έτους 

καθώς και την υποχρέωση 

συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης για τέσσερα έτη, 

μετά τη λήξη της εγγύησης.

Το Data Center, έχει εμβαδόν 

160 m2 περίπου, ο δε προϋπολο-

γισμός του άγγιξε τα 969.000€ 

πλέον ΦΠΑ.

DATA CENTER
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Κωνσταντίνος Γιαλελής
Διευθυντής Διεύθυνσης 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

Αρκετά χρόνια μετά την απόφαση διαχωρισμού 

του ΔΕΔΔΗΕ από τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ, πού 

βρίσκεται το πλάνο υλοποίησης;

Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012 και 

έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη, συντή-

ρηση και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες στο συγκεκριμένο κλάδο πανευρω-

παϊκά. Βασική αποστολή του είναι να διασφαλίζει την αδιά- 

λειπτη ηλεκτροδότηση 7,4 εκ. καταναλωτών σε ολόκληρη 

τη χώρα. Απασχολεί άμεσα περίπου 7.000 εργαζόμενους 

και διαχειρίζεται ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 236.000 χι-

λιόμετρα, δηλαδή όσο περίπου 6 φορές ο γύρος της γης. 

Έρχεται σε επαφή με όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας, αφού κάνει την καταμέτρηση της κατανάλω-

σής τους, ενημερώνοντας παράλληλα τους Προμηθευ-

τές, τους διασυνδέει στο ηλεκτρικό δίκτυο, αποκαθιστά 

τις βλάβες κ.λπ. Η εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει 

υλοποιήσει σχεδόν πλήρως το πλάνο διαχωρισμού της 

από τη ΔΕΗ. Όσον αφορά την Πληροφορική, μετά και 

την πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου Data Center 

από τις 10 Απριλίου 2017, έχει γίνει πλήρης διαχωρισμός 
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από τη ΔΕΗ. Εκκρεμεί μόνο η δημιουργία ενός αυτόνο-

μου Data Network, το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση 

για τη λειτουργία του έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου. 

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής στο σχέδιο ανεξαρτητοποίησης 

της επιχείρησης;

Ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν η μετεξέλιξη της Γενικής Διεύθυνσης 

Διανομής της ΔΕΗ. Το έργο της ανεξαρτητοποίησης 

ήταν ένα μεγάλο project. Η Διεύθυνση Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε τη λειτουργία της από 

μηδενική βάση. Ο ρόλος της στη ανεξαρτητοποίηση 

της εταιρείας ήταν πολύ σημαντικός αφού έπρεπε να 

διαχωριστούν τα Πληροφοριακά Συστήματα από τη ΔΕΗ 

(τόσο λειτουργικά, όσο και φυσικά) και να λειτουργήσουν 

αυτόνομα, να αναπτυχθούν νέα ώστε να ικανοποιηθούν 

οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ στην 

ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να αποκτήσει την 

απαιτούμενη υποδομή, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά 

στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ποιες ήταν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που 

έπρεπε να υπερβεί ο οργανισμός σε επίπεδο ΤΠΕ 

για την υλοποίηση του σχεδίου; 

Στον κλάδο της Ενέργειας και ειδικότερα στον ΔΕΔΔΗΕ, 

οι προκλήσεις σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών ήταν, είναι και θα είναι τεράστιες. Η αναζήτηση 

κατάλληλων και καινοτόμων λύσεων αποτελούν βασικό 

πυλώνα της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ, δίδοντας έμφα-

ση σε περιοχές όπως η βελτιστοποίηση των εσωτερικών 

λειτουργιών, η λειτουργία και η διαχείριση του Δικτύου 

Διανομής (σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας τα έξυπνα 

δίκτυα), η τηλεμέτρηση, η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δί-

κτυο, οι προβλέψεις παραγωγής και φορτίου, η χρήση 

νέων τεχνολογιών στα δίκτυα και τα Ηλεκτρικά Οχήμα-

τα, η εξυπηρέτηση των πελατών και των Προμηθευτών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις που καλείται να καλύψει 

η Διεύθυνση Πληροφορικής στη νέα μορφή του ορ-

γανισμού τόσο στο εταιρικό, όσο και στο επιχειρη-

σιακό περιβάλλον;

Για να μπορέσει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπι-

κοινωνιών να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, θα πρέ-

πει να μετατραπεί από παροχέα υπηρεσιών Πληροφορι-

κής, σε σύμμαχο του business για την καινοτομία και το 

μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Δεν αρκεί 

να «τρέχει» και να συντηρεί τα Πληροφορικά Συστήματα, 

αλλά να συμμετέχει στην υλοποίηση της στρατηγικής της 

επιχείρησης. Ειδικότερα θα πρέπει:

•  Να έχει άριστη γνώση των εταιρικών διαδικασιών

•  Να αναπτύσσει τη στρατηγική της Πληροφορικής σε 

πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό πλάνο της επι-

χείρησης και τους εταιρικούς στόχους

•  Να είναι ενημερωμένη για τις νέες τεχνολογικές εξελί-

ξεις και τάσεις

•  Να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις

•  Να επιμένει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και στην 

επίλυση των προβλημάτων 

•  Να διευκολύνει την πρόσβαση στην εταιρική πληροφο-

ρία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε

•  Να στοχεύει στην εξυπηρέτηση τόσο των εσωτερικών 

χρηστών, όσο και των πελατών

•  Να παραδίδει τα έργα Πληροφορικής εντός των συμ-

Μπορώ να δηλώσω υπερήφανος για το τελικό αποτέλεσμα,  
αφού το νέο μας DATA CENTER ... θα αποτελέσει βασικό πυλώνα 
στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ”
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φωνηθέντων προθεσμιών και ορίων κόστους και ποι-

ότητας

•  Να ορίζει σαφείς διαδικασίες διακυβέρνησης Πληρο-

φορικής (μετρικές απόδοσης, διαδικασίες διαχείρισης 

της ζήτησης)

•  Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκλη-

ρωμένες λύσεις που προσθέτουν αξία στην επιχείρη-

ση, βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, ικανοποιούν 

τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και βελτιώνουν την απο-

δοτικότητα

Ποιες ανάγκες της ΔΠΛΤ του ΔΕΔΔΗΕ θα εξυπη-

ρετηθούν από το νέο Data Center και ποια ανα-

μένεται να είναι η ανάπτυξή του στο προσεχές δι-

άστημα;

Το νέο μας Data Center αποτελεί βασικό συντελεστή του 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που απο-

τελεί προτεραιότητα της Διοίκησης και έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών που θα οδη-

γήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και 

στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο σύνολο των 

πελατών. Κατασκευάστηκε με τις πλέον αυστηρές προδι-

αγραφές για λειτουργία 24x7 με μηδενικές ανοχές, εξα-

σφαλίζει μια ασφαλή και σύγχρονη βάση για όλα τα κε-

ντρικά πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία 

λειτουργούν σε ένα πλήρως virtualized περιβάλλον με ότι 

αυτό συνεπάγεται στη συντήρηση, τη διαχείριση, το χώρο, 

την κατανάλωση ενέργειας και κλιματισμού. Η αυξημένη 

επεκτασιμότητα του Data Center με τη δυνατότητα server 

provisioning που διαθέτουμε εξασφαλίζει στον ΔΕΔΔΗΕ 

τη φιλοξενία όλων των μελλοντικών του συστημάτων.

Στο πλαίσιο της μετάπτωσης των κεντρικών υπολο-

γιστικών υποδομών απαιτήθηκε η κατασκευή ενός 

νέου DATA CENTER. Ποια ήταν τα κριτήρια για 

την υλοποίηση του έργου, ποιες οι απαιτήσεις του 

και ποιο το αποτέλεσμα;

Η ανάθεση του έργου υλοποίησης του Data Center (εμ-

βαδού 160 τ.μ. περίπου) ανατέθηκε στη SPACE HELLAS 

μετά από ανοικτή δημόσια διαγωνιστική διαδικασία στην 

οποία έλαβαν μέρος πέντε συμμετέχοντες. Οι κύριες προ-

ϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν 

η χρηματο-οικονομική επάρκεια και η απόδειξη εμπειρίας 

σε υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι κύριες απαιτήσεις του έργου αφορούσαν:

•  Τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για τη διαμόρ-

φωση του χώρου και τη στατική ενίσχυση των κρίσι-

μων χώρων

•  Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

   ►  όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη δια-

νομή μέσης και χαμηλής τάσης (μετασχηματιστής, 

ηλεκτρολογικοί πίνακες, ΗΖ, καλωδιώσεις)

   ► των UPS

   ►  των συστημάτων ασφαλείας και πυροπροστασίας 

(CCTV, Access Control, πυρανίχνευση και κατά-

σβεση) 

INTERVIEW
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   ►  των συστημάτων κλιματισμού, των Racks για τη στέ-

γαση του εξοπλισμού, των PDUs καθώς και του Συ-

στήματος Διαχείρισης Κτηρίου (BMS) 

•  Την εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους 

•  Την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

για τέσσερα έτη, μετά τη λήξη της εγγύησης

Η κατασκευή του Data Center ολοκληρώθηκε από την 

SPACE HELLAS ικανοποιώντας και τις τρεις προϋπο-

θέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης κάθε έργου: εντός του 

προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, εντός του προϋ-

πολογισμένου κόστους και με πλήρη εκπλήρωση του κα-

θορισμένου από το ΔΕΔΔΗΕ στόχου. Καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της κατασκευής η συνεργασία με την SPACE HELLAS 

ήταν άριστη και ελπίζω αυτή η συνεργασία να παραμείνει 

έτσι μέχρι και το πέρας της συντήρησης και τεχνικής υπο-

στήριξης. Καταλήγοντας, μπορώ να δηλώσω υπερήφανος 

για το τελικό αποτέλεσμα, αφού το νέο μας Data Center, 

κατασκευασμένο με τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές 

προδιαγραφές ασφάλειας και διαθέτοντας αυξημένη δι-

αθεσιμότητα και επεκτασιμότητα, θα αποτελέσει βασικό 

πυλώνα στο ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς πιστεύετε ότι το οικονομικό περιβάλλον επι-

δρά στις επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ και ει-

δικότερα στον τομέα της ενέργειας; Ποιοι είναι οι 

κίνδυνοι και ποιες οι ευκαιρίες;

Ο ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια παρότι είναι υποχρε-

ωμένος να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο οικονομικό 

περιβάλλον κατάφερε όχι μόνο να ανταποκριθεί πλή-

ρως στο ρόλο του και να βελτιώσει τις λειτουργίες του, 

αλλά και να προετοιμαστεί για το νέο ενεργειακό μο-

ντέλο που επιφέρει ριζικές αλλαγές. Η μετάβαση για τον 

ΔΕΔΔΗΕ σε μια αγορά με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

και με χαμηλό κόστος μπορεί να γίνει μέσω των έξυ-

πνων δικτύων και έχοντας την τεχνολογία σα σύμμαχο. 

Όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗE σε άρθρο του στη εφημερί-

δα των Συντακτών «...πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα δίκτυα 

αποτελούν στρατηγικές υποδομές που μπορούν να παίξουν 

κεντρικό ρόλο στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρό-

τηση της χώρας μας. Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συνεχίσει να 

επενδύει στις κρίσιμες υποδομές του, να μπορεί να αξιοποιεί 

τους εξειδικευμένους επιστήμονες της χώρας μας, να συνε-

χίσει να εξελίσσεται σε μια σύγχρονη εταιρεία με νέες υπη-

ρεσίες και προϊόντα.» 

Έτσι, ο στρατηγικός προγραμματισμός του ΔΕΔΔΗΕ πε-

ριλαμβάνει 12 κρίσιμα στρατηγικά έργα ως το 2020, με 

επίκεντρο τις τελευταίες τεχνολογίες. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ 

είναι υποχρεωμένος να διαχειρίζεται ένα τεράστιο όγκο 

δεδομένων από την καταμέτρηση των μετρητών (ηλε-

κτρονικών ή αναλογικών) μέχρι τις μετρήσεις σε κάθε 

σημείο του Δικτύου. Γίνεται επομένως αντιληπτός και ο 

ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών (ΤΠΕ) στο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, 

κάτι που αποτελεί κύριο στόχο όλων των διαχειριστών 

της Ευρώπης.  ■

INTERVIEW

..πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα δί-

κτυα αποτελούν στρατηγικές υπο-

δομές που μπορούν να παίξουν 

κεντρικό ρόλο στην παραγωγική 

και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στις 

κρίσιμες υποδομές του, να μπορεί να αξιοποιεί 

τους εξειδικευμένους επιστήμονες της χώρας 

μας, να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια σύγχρο-

νη εταιρεία με νέες υπηρεσίες και προϊόντα.”
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στην εποχη των  
αναποφευκτων παραβιασεων

Γιατί είναι όμως σημαντικό να διασφαλίσει 

ένας οργανισμός τις πληροφορίες του…;

Διανύουμε μια εποχή όπου οι παραβιά-

σεις δεδομένων είναι αναπόφευκτες. Οι 

ειδικοί ασφάλειας πληροφοριών χρησι-

μοποιούν τις ικανότητές τους και όλη την 

τεχνολογία που διατίθεται προκειμένου 

να αποτρέψουν τις παραβιάσεις, να με-

τριάσουν τους κινδύνους και να ανταπο-

κριθούν κατάλληλα όταν αυτές συμβούν. 

Οι παραβιάσεις συμβαίνουν και οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε 

ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτές έγκαιρα και αποτελεσματικά, 

μέσω επιχειρησιακών διαδικασιών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 

παρέχουν και να ελέγχουν κάθε πλευρά σχετική με την ασφάλεια των 

πληροφοριών στον οργανισμό.

Οι άνθρωποι καθημερινά χάνουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και 

άλλες συσκευές, οι οποίες περιέχουν μία εξαιρετικά μεγάλη ποσότη-

τα εμπιστευτικών πληροφοριών. Επίσης, οι 

έμπιστοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν 

συμπεριφορά κάτω από διάφορες συνθήκες 

και υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της 

ανάγκης για πρόσβαση σε δεδομένα, της 

ευκολίας του να επιτευχθεί αυτό και της ανά-

γκης για προστασία αυτών των δεδομένων. 

Η διασφάλιση της πληροφορίας γενικότερα 

καθιστά την πρόσβαση σε αυτή και την επε-

ξεργασία της δυσκολότερη.

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και εάν ένας ορ-

γανισμός έχει υποστεί ήδη μια παραβίαση 

ασφάλειας, αυτό δε σημαίνει ότι είναι ασφα-

λής από μια άλλη. Οι πληροφορίες και η γνώ-

ση που βασίζεται σε αυτές αναγνωρίζονται 

όλο και περισσότερο ως πληροφοριακά πε-

ριουσιακά στοιχεία, δηλαδή, κρίσιμα για την 

επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τα 

οποία οι περισσότεροι οργανισμοί απλώς θα 

σταματήσουν να λειτουργούν.

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

πληροφοριών αλλά και κατά τη χρήση τους 

εντός του οργανισμού.

Στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, οι οργανισμοί εξαρ-

τώνται όλο και περισσότερο από τα πληροφοριακά τους συστήματα 

και το κοινό ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ορθή χρήση των 

πληροφοριών, ιδίως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διασφάλιση ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλα προστατευμένες 

είναι τόσο επιχειρησιακή όσο και νομική απαίτηση. Η ασφάλεια των 

πληροφοριών εξετάζει την προστασία των πληροφοριών, καθώς επί-

σης και την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα 

INFORMATION SECURITY

Δήμητρα Ζέρβα 
Information Security Consultant 
Networking Solutions Division 
Space Hellas
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General Data Protection Regulation (GDPR)

Η Space Hellas διαθέτει όλη την απαιτούμενη εμπειρία στην ασφαλή σχεδίαση, ανάπτυξη αλλά και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, βάσει των διεθνών προτύπων, αλλά και των κοινά αποδεκτών πολιτικών ασφάλειας σε εθνικό, Ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. 
Έχει αναπτύξει με επιτυχία συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό –τα περισσότερα από 
τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με ISO 27001:2013- ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί τα συστήματα αυτά τόσο για την ίδια την εταιρεία (είναι 
πιστοποιημένη με ISO 27001 από το 2009 για όλες τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σερβία και τη 
Ρουμανία) όσο και για μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

που θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπι-

κά δεδομένα των επιχειρήσεων και τη 

φήμη τους, γι’ αυτό και θα πρέπει να 

επανεξετάσουν ή και να αναθεωρή-

σουν τις διαδικασίες που ακολουθούν 

για τη διαχείριση των πληροφοριών –

των δικών τους αλλά και των πελατών/

συνεργατών τους. ■

Oι αλλαγές στη νομοθεσία περί προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων 

απαιτούν ένα συστηματικό τρόπο δι-

ασφάλισης των προσωπικών δεδομέ-

νων, ώστε να μην πληγεί η φήμη της 

εταιρείας σε περίπτωση διαρροής ή 

υποκλοπής πληροφοριών ή άλλου 

τύπου απώλειας ή φθοράς. 

Όσοι οργανισμοί χειρίζονται προσω-

πικά δεδομένα (που είναι σπάνιο ένας 

οργανισμός να μην έχει προσωπικά 

δεδομένα ανάμεσα στις πληροφορί-

ες του) τα οποία αφορούν σε άτομα 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με 

το νέο κανονισμό “General Data 

Protection Regulation”. Ο νέος 

κανονισμός θα αντικαταστήσει την 

τρέχουσα Οδηγία και θα εφαρμο-

στεί υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 

Μαΐου 2018. 

Σκοπός του νέου κανονισμού είναι 

να διευρύνει την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, εξασφα-

λίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι η 

προστασία των δεδομένων αποτε-

λεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το 

οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε 

όλη την Ευρώπη. 

Οι οργανισμοί πλέον δε μπορούν να 

αντέξουν οικονομικά τις κυρώσεις 

που θα υποστούν σε περίπτωση που 

αγνοήσουν τις σημαντικές απειλές 

Η ασφάλεια των πληροφοριών εί-

ναι μια συλλογή από τεχνολογίες, 

πρότυπα, πολιτικές και πρακτικές 

διαχείρισης που εφαρμόζονται στις 

πληροφορίες για να τις διασφαλί-

σουν και αφορά όλες τις μορφές 

στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μια 

πληροφορία (προφορική, γραπτή, 

έντυπη ή ηλεκτρονική). Τα οφέλη 

της καλής ασφάλειας των πληρο-

φοριών δεν είναι μόνο η μείωση του 

κινδύνου ή η μείωση των επιπτώσεων 

σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. 

Η καλή ασφάλεια μπορεί να βελτι-

ώσει τη φήμη, την εμπιστοσύνη και 

τη σιγουριά όσων διεξάγουν επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες με έναν 

οργανισμό, και μπορεί ακόμη και 

να βελτιώσει την αποδοτικότητα με 

την αποφυγή χαμένου χρόνου και 

προσπάθειας για ανάκαμψη από ένα 

συμβάν ασφαλείας.

Για την επίτευξη της αποτελεσματικό-

τητας και της βιωσιμότητας στο ση-

μερινό πολύπλοκο, διασυνδεδεμένο 

κόσμο, η ασφάλεια των πληροφο-

ριών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται/

οδηγείται από το ανώτατο επίπεδο 

του οργανισμού. Η ασφάλεια των 

πληροφοριών απαιτεί τη δέσμευση 

της ανώτατης διοίκησης, μια κουλ-

τούρα επίγνωσης της ασφάλειας, την 

προώθηση καλών πρακτικών ασφά-

λειας και συμμόρφωση με τις πολιτι-

κές. Είναι ευκολότερο να αγοράσει 

κανείς μια λύση από το να αλλάξει 

μια νοοτροπία, αλλά ακόμη και το 

πιο ασφαλές σύστημα δεν θα επιτύ-

χει ένα σημαντικό βαθμό ασφάλειας, 

εφόσον χρησιμοποιείται από κακώς 

πληροφορημένο, ανεκπαίδευτο, 

απρόσεκτο ή αδιάφορο προσωπικό.

INFORMATION SECURITY
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Έξυπνες Πόλεις

Αποτελέσματα έργου CITY.RISKS

Η δημιουργία «έξυπνων» και 

ασφαλών πόλεων βρίσκεται τα 

τελευταία χρόνια στο επίκε-

ντρο των Ευρωπαϊκών αναπτυ-

ξιακών προγραμμάτων. Η κε-

ντρική ιδέα πίσω από το έργο 

έξυπνες πόλεις είναι η δημιουργία ενός δικτύου έξυ-

πνων συσκευών λήψης (αισθητήρες) και επεξεργασίας 

(servers, μικροελεγκτές, κ.τ.λ.) πληροφορίας. Η επικοι-

νωνία των συσκευών γίνεται κυρίως με χρήση ασύρμα-

της τεχνολογίας (Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, ZigBee) 

ενώ η πληροφορία διακινείται και επεξεργάζεται μέσω 

υποδομής cloud. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότη-

τα ζωής των πολιτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια τους. 

Κινητήριος δύναμη των προγραμμάτων είναι το συλλο-

γικό πνεύμα που καλούνται να επιδείξουν οι πολίτες.  

Κατά συνέπεια παράλληλα με την τεχνολογική πρόοδο 

προωθείται η οργάνωση των πολιτών σε κοινότητες, η 

ένταξή τους σε ομάδες, καθώς και η ανταλλαγή πληρο-

φοριών και η επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες αυτές. 

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και το ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του 

H2020 City.Risks με την Space Hellas σε ρόλο συντονιστή 

από τον Μάιο του 2015. Βασικός στόχος του έργου City.

Risks είναι να ενι-

σχύσει το αίσθη-

μα της ασφάλει-

ας των πολιτών, 

προωθώντας με 

διαφανή τρόπο 

τη συμμετοχή 

τους σε κοινό-

τητες, μέσω των 

οποίων επικοινω-

νούνται πληροφορίες και συμβουλές, με σκοπό όχι μόνο 

να προστατεύσουν τους πολίτες από το να πέσουν θύμα-

τα εγκληματικών ενεργειών, αλλά και να παρέχουν έγκαι-

ρη, άμεση και σωστή αντιμετώπιση σε περίπτωση κάποιου 

συμβάντος. Στα πλαίσια του City.Risks αναπτύσσεται ένα 

καινοτόμο «οικοσύστημα» κινητών εφαρμογών που θα 

επιτρέπουν στους πολίτες ή επισκέπτες μιας πόλης να 

συλλέγουν, να οπτικοποιούν και να μοιράζουν πληροφο-

ρίες σχετικές με την ασφαλή πλοήγηση των πολιτών μέσα 

στην πόλη, την αναζήτηση μαρτύρων για εγκληματικά 

συμβάντα καθώς και τη δυνατότητα καταγγελίας αυτών.

Στα πλαίσια ανάπτυξης των προαναφερθέντων εφαρμο-

γών η Space Hellas εκτός του συντονιστικού της ρόλου 

έχει αναλάβει τη μελέτη και υλοποίηση ενός σεναρίου 

για την ιχνηλάτηση (tracking), τον εντοπισμό και την 

ανάκτηση κλεμμένων προσωπικών αντικειμένων. Πυρή-

νας του συστήματος που σχεδιάστηκε είναι το ολοκλη-

ρωμένο μικροτσιπ της Redbearlabs. To chip παίζει το 

ρόλο αντικλεπτικού αισθητήρα και βασίζεται στη τεχνο-

λογία Bluetooth Low Energy (πρωτόκολλο επικοινωνί-

ας Bluetooth 4.0+). Ο αισθητήρας αυτός προβλέπεται 

να χρησιμοποιηθεί σε αντικείμενα καθημερινής χρή-

σης των πολιτών (personal belongings) όπως μοτοπο-

δήλατα, αποσκευές και ατομικές τσάντες. Παράλληλα 

και με την κατάλλη-

λη τροποποίηση θα 

μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί και για τον 

εντοπισμό ανηλίκων 

παιδιών ή υπερη-

λίκων με τη μορφή 

wearable βραχιο-

λιού χειρός.

Ο αισθητήρας χα-
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ρακτηρίζεται από το μικρό του μέγεθος ώστε να είναι 

εύκολη η τοποθέτηση και αποτελεσματική η κάλυψη και 

το χαμηλό του κόστος. Ο σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε 

να έχει αυξημένη ενεργειακή αυτονομία αρκετών ημε-

ρών χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης.

Στην ακόλουθη φωτογραφία απεικονίζεται η πλατφόρμα 

Redbearlabs BLE Nano στην οποία βασίζεται η ανάπτυ-

ξη του αντικλεπτικού αισθητήρα.

Η Space Hellas προέβη επίσης στο σχεδιασμό πυλών 

(gateways). Οι πύλες αυτές είναι απαραίτητες για την 

επικοινωνία μεταξύ του επιχειρησιακού κέντρου και των 

αντικλεπτικών αισθητήρων καθώς γεφυρώνουν την τε-

χνολογία WIFI με αυτήν του BLE. Στην ακόλουθη φωτο-

γραφία απεικονίζεται η πλατφόρμα Raspberry Pi 3 στην 

οποία βασίζεται η ανάπτυξη της πύλης.

Το σύστημα που σχεδιάστηκε έχει την εξής εφαρμο-

γή: Σε περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει απώλεια του 

προσωπικού του αντικειμένου αυτόματα αρχικοποιού-

νται  μηχανισμοί ειδοποίησης και ενημέρωσης από το 

Επιχειρησιακό Κέντρο, ώστε να θέσουν τον αισθητήρα 

σε μορφή συναγερμού. Μέσω ενός μηνύματος alarm το 

οποίο θα είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί είτε από ενδι-

άμεσες πύλες (Gateways) που θα έχουν τοποθετηθεί σε 

κεντρικά σημεία αυξημένης συγκέντρωσης πληθυσμού, 

είτε από έξυπνα κινητά που θα τρέχουν την εφαρμογή 

ανίχνευσης κλαπέντων αντικειμένων. 

Αντίστοιχα το μήνυμα αναγνώρισης (Beacon) που 

θα εκπέμπεται από τους αισθητήρες θα είναι δυνα-

τόν να ληφθεί εκ νέου είτε από τις ενδιάμεσες πύλες 

(Gateways), είτε από τα έξυπνα κινητά και στη συνέχεια 

θα ενημερώνεται το Επιχειρησιακό Κέντρο σχετικά με 

την κατά προσέγγιση θέση που βρίσκεται το αντικείμε-

νο που εκλάπη. Μια προσέγγιση της αρχιτεκτονικής της 

εφαρμογής ανίχνευσης κλαπέντων αντικειμένων φαίνε-

ται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Η ειδική εφαρμογή από τα smartphones της κοινότη-

τας χρηστών του City.Risks βασίζεται στη θεωρία του 

participatory crowd-sensing που θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση ώστε να λειτουργήσει το σύστημα συμ-

μετοχικής προσέγγισης το οποίο με τη σειρά του θα 

συμβάλλει στον εντοπισμό κλαπέντων χαμένων αντικει-

μένων.  ■

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΌ ΕΡΓΌ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΌΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙ-
ΌΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΔΙΚΤΥΌΥ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΗΨΗΣ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ) ΚΑΙ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (SERVERS, ΜΙΚΡΌΕΛΕΓΚΤΕΣ, κ.τ.λ.) ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΑΣ”. 

Εικόνα 1 

Αντικλεπτικός  
Αισθητήρας  
τεχνολογίας BLE.

Εικόνα 2

Πύλη τεχνολογίας 
Raspberry Pi 3.

Εικόνα 3 : Αρχιτεκτονική Συμμετοχικής Προσέγγισης 
(Participatory Sensing).
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Our new logo reflects the evolution of our company and its international orientation; 

as we change and grow, the principles that are most important to us remain the same. 

Our core values make us who we are. 

The consistency, reliability and respect to our customers and partners, whom we warmly  

thank for their trust, will continue to be passed down to generations to come. 
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