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χων του οργανισμού και τη διαμόρφωση 
της στρατηγικής του. 

Odyssey: Στρατηγικός Συνεργάτης 
στην Ασφάλεια Πληροφορίας και 
στην Ασφάλεια στο Cloud

Η Odyssey ιδρύθηκε πριν από 20 χρό-
νια, σε ένα τομέα τότε άγνωστο στον πε-
ρισσότερο κόσμο, με το διαδίκτυο να βρί-
σκεται ακόμη σε νηπιακή μορφή. Στόχος, 
να παρέχει εξειδικευμένες και ολιστικές 
υπηρεσίες ανίχνευσης και διαχείρισης 
κινδύνου στην ασφάλεια πληροφοριών, 
διασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα και 
εξέλιξη των οργανισμών. 

H Odyssey, αποτελεί το στρατηγικό 
συνεργάτη κάθε οργανισμού ως προς την 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των πλη-
ροφοριακών του συστημάτων. Σε έναν 
τομέα που αλλάζει με τρομερά γρήγο-

ρους ρυθμούς, που απαιτεί συνεχώς νέες 
προτάσεις, η Odyssey προσφέρει καινο-
τόμα προϊόντα και λύσεις που μπορούν 
να υποστηρίξουν τους οργανισμούς στην 
στρατηγική τους για την κυβερνοανθεκτι-
κότητα.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία, εμπειρία και ανθρώπινο δυναμι-
κό, αλλά και εφαρμόζοντας μια ολιστική 
προσέγγιση, στηρίζει τους οργανισμούς 
τόσο στην στρατηγική ασφάλειας της 
πληροφορίας τους όσο και στον σχεδια-
σμό, την εφαρμογή, τη παρακολούθηση, 
τη διατήρηση αλλά και τη συνεχή ενη-
μέρωση των αναγκαίων τεχνολογιών και 
διαδικασιών.

Μέσω της ολιστικής της προσέγγι-
σης, υποστηρίζει τους οργανισμούς στην 
αποτελεσματική διαχείριση των Ψηφια-
κών Κινδύνων, σε όλες τις λειτουργικές 
πτυχές τους (ανθρώπους, διαδικασίες, 
τεχνολογία). Η ολιστική αυτή προσέγ-
γιση, συμπεριλαμβάνει έξι πυλώνες με 
λύσεις, υπηρεσίες αλλά και προϊόντα, με-
ταξύ των οποίων το ClearSkies™ Threat 
& Vulnerability Management Platform, 
Managed Security/Managed Detection 
& Response Services, Governance, Risk 
& Compliance, Threat Risk Assessment 
services, Cloud Security και Integrated 
Solutions. Κάθε ένας απ’ αυτούς, χωριστά 
ή σε συνδυασμό συμβάλει επίσης στην 
αποτελεσματική διαχείριση του Λειτουρ-
γικού Κινδύνου ενός οργανισμού, δημι-
ουργώντας ένα ανθεκτικό οργανισμό που 
μπορεί να προβλέπει αποτελεσματικά, να 

ανταποκρίνεται, να ανακάμπτει γρήγορα 
και να προσαρμόζεται σε αναδυόμενες 
απειλές, διασφαλίζοντάς έτσι την επιχει-
ρησιακή του συνέχεια.

Παγκόσμια Αναγνώριση
Η Odyssey, έχει αναγνωριστεί από 

την Gartner, στο Magic Quadrant του 
2021, για το προιόν της ClearSkies, ως 
ένα από τα 20 καλύτερα παγκοσμίως 
στην κατηγορία Security Information 
and Event Management. Επίσης, κέρ-
δισε το Βραβείο Καινοτομίας τόσο το 
2018 όσο και το 2021, της ΟΕΒ, το 
Παγκόσμιο Data Impact Award αλλά 
και τα Business IT Excellence (BITE) 
Awards,το 2015.

Η εταιρεία είναι επίσης πιστοποι-
ημένη με ISO 27001, ISO 9001 και 
ISO 22301 και διαπιστευμένη ως 
Qualified Security Assessor (QSA) από 
το Payment Card Industry Security 
Standards Council (PCI SSC). Παράλ-
ληλα έχει διακριθεί ανάμεσα στις κορυ-
φαίες εταιρείες στον κόσμο όσο αφορά 
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, με 
το πιστοποιητικό Great Place to Work.

Η εταιρεία έχει γραφεία σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένο 
Βασίλειο ενώ το πελατολόγιο της απο-
τελείται από οργανισμούς διαφορετι-
κού μεγέθους, τομέα και πολυπλοκότη-
τας, σε 35 χώρες.

Ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
τοπίο απειλών

Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς, με απρό-
βλεπτες αλλαγές που χαρακτηρίζονται 
από αστάθεια, αβεβαιότητα, πολυπλο-
κότητα αλλά και ασάφεια. Τα θέματα 
κυβερνοασφάλειας, η προστασία και 
ανθεκτικότητα των πληροφοριακών 
συστημάτων απέναντι στις συνεχώς 
εξελισσόμενες απειλές του σύγχρονου 
κυβερνοχώρου είναι πλέον πιο επίκαι-
ρα από ποτέ. Οι οργανισμοί αναζητούν 
τρόπους για να διασφαλίσουν την ικα-
νότητα τους όχι μόνο να προβλέπουν 
και να ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες 
απειλές αλλά και να μπορούν να ανα-
κάμπτουν γρήγορα με στόχο την κυβερ-
νο-ανθεκτικότητα.  

Την ίδια στιγμή η στρατηγική κάθε 

σύγχρονου οργανισμού εστιάζεται στην 
ψηφιακή μεταρρύθμιση η οποία αποτε-
λεί επιβλητική ανάγκη. Η πολυπλοκότη-
τα που δημιουργείται στο ΙΤ οικοσύστη-
μα από την όλο και μεγαλύτερη εξάρτη-
ση σε τρίτους παράγοντες, όπως πάρο-
χους υπηρεσιών Cloud και τεχνολογικών 
εφαρμογών, καθώς και η εδραίωση της 
τηλεργασίας, δημιουργούν ένα καινούρ-
γιο φάσμα ψηφιακών κινδύνων. Όσο αυ-
ξάνονται τα πληροφοριακά συστήματα 
μιας επιχείρησης και διευρύνεται η ψη-
φιακή περίμετρος τόσο δυνητικά εκτεί-
νεται και το πεδίο απειλών. Ως αποτέ-
λεσμα, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου 
αλλάζει δραματικά ενώ η έννοια της 
αρχιτεκτονικής περιμετρικής ασφάλειας 
όπως την γνωρίζουμε, δεν είναι πλέον 
επαρκής.

Διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα 
της υποδομής και των 
πληροφοριακών συστημάτων 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η ελάχιστη 
εμπειρία ή ακόμα και η άγνοια ως προς 
τους ψηφιακούς κινδύνους που αναδύο-
νται, ενδέχεται να εκθέσουν ένα οργανι-
σμό σε νέους τύπους απειλών, αυξάνο-
ντας έτσι σημαντικά το κίνδυνο παραβί-
ασης της ασφάλειας των υποδομών του.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προ-
κλήσεις, ένας οργανισμός δεν πρέπει να 
διαχειρίζεται μεμονωμένα, ή την στιγμή 
που προκύπτουν τα θέματα που αφορούν 
στην ασφάλεια και στη διαθεσιμότητα. 
Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο το 
τμήμα τεχνολογίας αλλά πρέπει να ανα-
γνωρίζεται και να τυγχάνει χειρισμού 
κατά τον καθορισμό των εταιρικών στό-

20 χρόνια εμπειρίας, καινοτομίας 
και εξειδίκευσης στην Κυβερνοασφάλεια
Με 140 άτομα προσωπικό σε τέσσερις χώρες εκ των οποίων το 70% να αποτελεί

εξιδεικευμένους μηχανικούς, σύμβουλους και αναλυτές, στην κυβερνοασφάλεια,  
η Odyssey αποτελεί το μεγαλύτερο, και πιθανώς παλαιότερο, οργανισμό στην ευρύτερη 

περιοχή με ξεκάθαρη εξειδίκευση και 20ετή εμπειρία στον τομέα της.

Odyssey
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ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΊΝΑΊ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΉ 
ΑΞΊΑ ΣΤΌΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΥΣ 
ΚΑΊ ΣΤΌΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ, 
ΜΕ ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΊΣ, ΥΠΉΡΕΣΊΕΣ ΚΑΊ 
ΠΡΌΪΌΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΌΝΤΑΣ 
ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΉΜΑ ΜΠΡΌΣΤΑ 
ΑΠΌ ΤΉΝ ΕΠΌΧΉ ΚΑΊ ΤΌ 
ΣΥΝΕΧΏΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΌΜΕΝΌ 
ΤΌΠΊΌ ΑΠΕΊΛΏΝ. 
Ελευθέριος Αντωνιάδης, 
CTO & Founder, Odyssey

ΌΣΌ ΠΑΡΑΤΉΡΌΥΜΕ ΤΌ 
ΠΕΔΊΌ ΑΠΕΊΛΏΝ  
ΝΑ ΔΊΕΥΡΥΝΕΤΑΊ,  
ΤΌΣΌ ΠΡΌΣΠΑΘΌΥΜΕ  
ΝΑ ΒΓΑΊΝΌΥΜΕ ΕΚΤΌΣ  
ΤΏΝ ΌΡΊΏΝ ΜΑΣ.  
ΣΤΌΧΌΣ ΜΑΣ Ή ΠΕΡΑΊΤΕΡΏ 
ΕΞΑΠΛΏΣΉ ΜΑΣ  
ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ ΚΑΊ Ή 
ΕΊΣΌΔΌΣ ΜΑΣ ΣΤΉΝ ΑΓΌΡΑ 
ΤΏΝ ΉΠΑ. 
Χρίστος Ονουφρίου, 
CEO, Odyssey
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