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Ο
ι διακρίσεις για την Odyssey 
είναι πολλές. Πέραν της πι-
στοποίησης με το ISO 27001, 
η εταιρεία είναι διαπιστευμένη 
ως Qualified Security Assessor 
και Approved Scanning 

Vendor από το Payment Card Industry 
Security Standards Council, ενώ σε αυ-
τές περιλαμβάνεται το πρώτο βραβείο 
στον διεθνή διαγωνισμό «Data Impact 
Awards» που κέρδισε το 2015. Για τους 
κοινούς θνητούς, οι τεχνολογικές ορο-
λογίες μπορεί να φαντάζουν… κινέζικα, 
ωστόσο για τους γνώστες του τομέα είναι 
εμφανές πως πίσω από τις τόσες διακρί-
σεις κρύβεται μια εταιρεία leader στον 
τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας. Για 
την Odyssey μιλήσαμε με τον Founder & 
CTO της, Λευτέρη Αντωνιάδη. 
Πώς αξιολογείτε τα χρόνια παρουσί-
ας της Odyssey Cyber Security στην 
κυπριακή αγορά;
Η Odyssey ξεκίνησε να λειτουργεί πριν 
από 14 χρόνια με το όραμα να βοηθή-
σει οργανισμούς να προστατεύσουν τα 
δεδομένα και τις ηλεκτρονικές υποδομές 
τους. Σήμερα, κύριος στόχος της εταιρεί-
ας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύ-
σεων και υπηρεσιών για την ασφάλεια 
και διαχείριση πληροφοριών σε οργα-
νισμούς που έχουν επίγνωση της αξίας 
των πληροφοριών και των δεδομένων 
τους και επιθυμούν να τα διαφυλάξουν. 

Η φιλοσοφία μας είναι βασισμένη στις 
αξίες που μας διέπουν σαν εταιρεία και οι 
οποίες αποτελούν το υπόβαθρο κάθε επι-
χειρηματικής μας ενέργειας: καινοτομία, 
πελατοκεντρική αντιμετώπιση και πάθος 
για τελειότητα. Μέσα από μια αμιγώς 
ανοδική πορεία, η οποία μας έχει ανεβά-
σει σε ηγετική θέση στον τομέα σε περι-
φερειακό επίπεδο, λειτουργούμε τελευ-

ταίας τεχνολογίας data centers σε περισ-
σότερες από μία χώρες, ενώ διατηρούμε 
γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα, Σερβία και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το δυναμικό 
των οποίων ξεπερνά τα 85 άτομα.
Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το θέμα 
της ασφάλειας πληροφοριών και δι-
αχείρισης κινδύνων στην Κύπρο; 
Την τελευταία πενταετία, η ραγδαία αύ-
ξηση στις κυβερνο - επιθέσεις κατά επι-
χειρήσεων αλλά και κατά ιδιωτών, όπως 
επίσης και η πληθώρα διαθέσιμων πη-
γών ενημέρωσης για το θέμα, βοήθησαν 
στο να αναβαθμιστεί σταδιακά το επίπε-
δο γνώσης, εκπαίδευσης και κατανόησης 
των θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια 
πληροφοριών. Δυστυχώς όμως, ακόμα 
γίνεται σε ιδιωτικό επίπεδο και όχι σαν 
μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής και επι-
χειρηματικής προσπάθειας προς αλλαγή 
νοοτροπίας. Η εισαγωγή νέων ανθρώ-
πων στις επιχειρήσεις, που εκ προοιμίου 
έχουν πιο ανεπτυγμένο το αίσθημα κιν-
δύνου από κυβερνο - επιθέσεις, η ευρεία 
δημοσιοποίηση συμβάντων και σχετικών 
πληροφοριών, όπως επίσης και η θέσπι-
ση κανονιστικών πλαισίων που διέπουν 
τα θέματα ασφάλειας πληροφοριών, βοη-
θούν στην ευαισθητοποίηση ως προς την 
ανάγκη για δημιουργία ή εισαγωγή σχε-
τικών διαδικασιών και τεχνολογιών για 
προστασία των δεδομένων.
Πόση σημασία αποδίδουν οι κυπρια-
κές επιχειρήσεις στην ασφάλεια των 
δεδομένων τους και ποιες εξελίξεις 
έχετε να μας αναφέρετε σε αυτό το 
κομμάτι της δουλειάς σας; 
Στην Κύπρο, υπάρχουν τριών ειδών νο-
οτροπίες που σχετίζονται με την ασφά-

λεια πληροφοριών. Η πρώτη περιλαμβά-
νει οργανισμούς που έχουν επίγνωση της 
ανάγκης για προστασία των πληροφορι-
ών τους, διαθέτουν συνήθως πλαίσια δι-
αχείρισης κινδύνου και λαμβάνουν μέτρα 
για την αντιμετώπισή τους μέσα από την 
επαρκή διάθεση, τόσο οικονομικών πό-
ρων, όσο και ανθρώπινου δυναμικού. 

Στη δεύτερη, είναι οργανισμοί που 
λαμβάνουν κάποια προστατευτικά μέτρα 
επενδύοντας στον τομέα αυτό, υποκινού-
μενοι, όμως όχι από τη συνειδητοποίηση 
των κινδύνων που διατρέχουν, αλλά από 
τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται 
μέσα από τα κανονιστικά πλαίσια από τα 

οποία διέπονται. Ως αποτέλεσμα, τέτοιοι 
οργανισμοί είναι εκτεθειμένοι σε πολύ 
σοβαρότερους κινδύνους σε σχέση με την 
πρώτη κατηγορία, αφού δεν διαθέτουν 
ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπι-
σης των κινδύνων αυτών. 

Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει 
οργανισμούς που, είτε αγνοούν, είτε δεν 
θεωρούν επιβεβλημένη τη διαχείριση 
των κινδύνων που διατρέχει η ασφάλεια 
των πληροφοριών τους. Έτσι, δεν επεν-
δύουν σε αυτήν παρά μόνο «πυροσβεστι-
κά», δηλαδή εφόσον πέσουν θύματα επί-
θεσης ή αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό 
περιστατικό, το οποίο αφορά στην ασφά-
λεια των πληροφοριών τους. 
Πόσο δυσκολότερη κάνει την ασφά-
λεια πληροφοριών στην κινητή τηλε-
φωνία η συνεχής και ραγδαία εξέλιξη 
στον τομέα της;
Οι κατασκευαστές των κινητών τηλε-
φώνων τύπου smartphones και tablets 
προβαίνουν στην ανάπτυξη ανοιχτής 
πλατφόρμας λογισμικού, δίνοντας τη δυ-
νατότητα σε τρίτους στην ανάπτυξη υπη-
ρεσιών και εφαρμογών. Ως εκ τούτου, 
το οικοσύστημα αυτών των τεχνολογιών 
αυξάνεται αλματωδώς ευνοώντας συνά-
μα και την ανάπτυξη απειλών, η ραγδαία 
εξέλιξη των οποίων αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση τόσο για τους κατασκευαστές, 
όσο και για τους χρήστες. 

Οι κατασκευαστές του λειτουργικού συ-
στήματος αυτών των συσκευών δηλώνουν 
ανίκανοι να ελέγξουν την ομαλή λειτουρ-
γία του οικοσυστήματος και να ανταπεξέλ-
θουν έγκαιρα και επαρκώς στις συνεχώς 
εξελισσόμενες απειλές, οι οποίες δρουν 
ανεξέλεγκτα μέσα στο ίδιο το οικοσύστη-
μα και στοχεύουν κυρίως στην υποκλοπή 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομέ-
νων. Η μορφή των απειλών ποικίλλει και 
αυτό καθιστά δύσκολο εγχείρημα την απο-
τελεσματική αντιμετώπισή τους.
Ποιες λύσεις προτείνετε, ως Odyssey 
Cyber Security, για την ασφαλή χρή-
ση των smartphones και των tablets; 
Οι παρεχόμενες λύσεις και υπηρεσίες της 
Odyssey, Mobile Device Management 
(MDM), Mobile Application Management 
(MAM) και Mobile Antivirus Software 
(ΜAV), όπως και οι υπηρεσίες ελέγχου 
αδυναμιών και διείσδυσης Penetration 
Testing και Vulnerability Assessment, έρ-
χονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
που απορρέουν από τις εξελισσόμενες 
απειλές. Πρόκειται για μία τάση αλλαγής 
στις εργασιακές συνήθειες των εργαζο-
μένων και γενικότερα των χρηστών, με 
ολοένα και περισσότερους εξ αυτών να 
εργάζονται απομακρυσμένα, να χρησιμο-
ποιούν υπηρεσίες cloud και φορητές συ-
σκευές, όπως smartphones και tablets.

Ο Λευτέρης Αντωνιάδης, 
Founder & CTO της 
Odyssey Cyber Security, 
μιλά για τις παγκόσμιες 
καινοτομίες της εταιρείας 
και για την ανάγκη μιας 
ευρύτερης κοινωνικής 
και επιχειρηματικής 
προσπάθειας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών 
και προστασίας δεδομένων

τιποτα δεν ειναι τυχαιο

παΓκοΣΜια καινοτοΜια 
Πώς προέκυψε το ClearSkies SIEM 
and Big Data Security Analytics; 
Αξιοποιώντας τις εμπειρίες και την τε-
χνογνωσία μας, αναγνωρίζοντας τα 
κενά στις διαθέσιμες τεχνολογίες και 
αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των πε-
λατών μας, αναπτύξαμε το δικό μας 
προϊόν ανάλυσης αναφορών που πα-
ράγονται από πληροφοριακά συστή-
ματα και συστήματα ασφαλείας. Πρό-
κειται για μια εξειδικευμένη πλατφόρ-
μα διαχείρισης συμβάντων ασφαλεί-
ας, το ClearSkies SIEM and Big Data 
Security Analytics, το οποίο αποτελεί 
παγκόσμια καινοτομία στον εξειδικευ-
μένο τομέα της ανάλυσης συμβάντων 
ασφαλείας και διαθέτει απτά αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι πα-
ρόμοιων συστημάτων που διαθέτουν 
σήμερα οίκοι παγκοσμίου εμβέλειας, 
όπως η δυνατότητα πολυδιάστατης 
ανάλυσης εκατομμυρίων τέτοιων ανα-
φορών σε πραγματικό χρόνο.
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