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Η εταιρεία Ι.Ε.Π.Υ.Α LIONS SECURITY ΜΟΝ.ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών ασφάλειας τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τεχνικά
μέσα, εγκαθιστώντας συστήματα ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών με πεδίο
δραστηριότητας την περιοχή του Ν.ΕΒΡΟΥ (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα,
Διδυμότειχο, Σουφλί ,Κομοτηνή).
Η εταιρεία μας με συλλογική και συντονισμένη δράση καθώς και πιστοποιημένη με
ISO 9001 συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης
ασφάλειας. Η μεγάλη τεχνογνωσία της εταιρίας καθώς και η υψηλή εξειδίκευση του
προσωπικού της, το οποίο πιστοποιείτε με σεμινάρια που διοργανώνει η LIONS
SECURITY , επίσης υπάρχουν φύλακες που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο
ISPS CODE την καθιστούν ικανή να καλύψει την διαχείριση και υλοποίηση έργων
ασφαλείας οποιαδήποτε μορφής. Επίσης η εταιρία δραστηριοποιείται στα συστήματα
ασφαλείας με πάνω από τριακόσιους πελάτες συνδρομητικούς και πολλούς μη
συνδρομητικούς. ‘Εχει εμβέλεια από Ορεστιάδα έως Κομοτηνή και συνεργάζεται σε
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με ομοειδής εταιρία. Υπάρχουν 6 οχήματα στο
στόλο της επιχείρησης και 3 μηχανές τα οποία εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των
πελατών με υπηρεσίες π.χ. άμεσης επέμβασης-περιπολιών (patrol) και τεχνικής
υποστήριξης. .Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα τεχνικής υποστήριξης και ξεχωριστό τμήμα
λιανικής -χονδρικής πώλησης με εξιδεικευμένους ανθρώπους. Επιπλέον το
προσωπικό των στατικών φυλάξεων διοικείται από έμπειρο αρχιφύλακα με δέκα
χρόνια εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο.
Επίσης ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια: αντιμετώπισης κρίσεων σε καταστάσεις πανικού ,Marketing , V.I.P.
συνοδείες ,ψυχολογίας , επιλογή προσωπικού και κάποια σεμινάρια πολεμικών
τεχνών για αντιμετώπιση V.I.P. συνοδείας-διαφυγής.

Τεχνικά Μέσα - Συστήματα ασφαλείας
Τα συστήματα συναγερμού έχουν την σφραγίδα των πιο αξιόπιστων
κατασκευαστικών εταιρειών και παρέχουν πλήρη κάλυψη των αναγκών θωράκισης
του χώρου σας.
Οι μέθοδοι προστασίας μπορεί να βελτιώνονται, αντίστοιχα όμως, εξελίσσονται και οι
τεχνικές επίθεσης, που προσπαθούν να παρακάμψουν τους υπάρχοντες
μηχανισμούς ανίχνευσης.
• Εμπεριστατωμένες μελέτες εφαρμογής
• Διαμόρφωση λύσης ανάλογα με τις ανάγκες σας
• Ποιοτικό εξοπλισμό και τεχνικά άρτιες λύσεις με τεχνολογία
• Εξειδικευμένη υποστήριξη από προσωπικό 35 ατόμων με άριστη τεχνική
κατάρτιση και με ανάλογη άδεια εργασίας που απαιτεί η εταιρεία μας.
• Εγκατάσταση εξοπλισμού και εκπαίδευση
• Κέντρο λήψεις συναγερμών επί 24ωρου βάσεως
• Περιπολικό με 24ωρη επάνδρωση
• Όλα τα παραπάνω είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008.

Αναλαμβάνουμε, με συνέπεια και εχεμύθεια, τη φύλαξη :













Στατικές Φυλάξεις
Προστασία χώρων μέσω συστημάτων ασφαλείας και άμεση επέμβαση
Προσωποφύλαξη φυσικών προσώπων
Συνοδεία προσώπων με μεγάλα χρηματικά ποσά
Συστήματα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (κάμερες, μόνιτορ και
καταγραφικά)
Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων
Συνοδεία V.I.P
Συναυλίες-Φεστιβάλ-Εκδηλώσεις-Αθλητικούς Αγώνες
Εκθέσεις-Συνέδρια-Εκθεσιακά περίπτερα
Corporate Events
Συναυλίες
Φύλαξη Φωτοβολταικών Συστημάτων

Υπηρεσίες που ολοκληρώνουν το Σύστημα συναγερμού :
Σύνδεση με πιστοποιημένο κέντρο λήψης σήματος της G4S
Η G4S είναι παγκοσμίως, o μεγαλύτερος διεθνής όμιλος εταιρειών παροχής λύσεων
ασφαλείας, ειδικευμένος να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι
κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας.

Η G4S διατηρεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία δύο 24ωρα Κέντρα Λήψης
Σημάτων, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία διαθέτοντας τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισμό ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αποστολή της επιτήρησης
των χιλιάδων συνδεδεμένων συστημάτων πανελλαδικά και του συντονισμού όλων
των προβλεπόμενων ενεργειών σε 24ωρη βάση.
Σε κάθε περίπτωση ανάγκης το έμπειρο προσωπικό των Κέντρων Λήψης Σημάτων
προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών και όποιων άλλων προσώπων
πρέπει να ειδοποιηθούν ενώ παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, τις πρώτες
συμβουλές/οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.

Οι εξελιγμένες υπηρεσίες των Κέντρων Λήψης Σημάτων είναι αποτέλεσμα του
συνδυασμού:
Σύγχρονος Εξοπλισμός: Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία
αιχμής, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών, ασφάλεια
δεδομένων και ταχύτατη απόκριση και εξυπηρέτηση.
• Πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές
• Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας ενσύρματης/ασύρματης - δικτυακής(IP)
τεχνολογίας, με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας.
• Σύστημα Διαχείρισης Σημάτων (IMS): Γίνεται η διαβάθμιση των σημάτων βάσει της
κρισιμότητας τους, ώστε να προκρίνονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τα πλέον
επείγοντα.
Έμπειρο & Εκπαιδευμένο Προσωπικό: Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό,
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στη διαχείριση σημάτων συναγερμού
Εμπειρία: 30.000 συνδεδεμένα συστήματα ασφαλείας πανελλαδικά
Υπηρεσία άμεσης επέμβαση οχήματος :Με την υπηρεσία άμεσης επέμβασης μετά
από την αυθεντικότητας του σήματος περιπολικό της εταιρίας μας καταφθάνει στο
σημείο για να διαφυλάξει την ζώη και την περιουσία σας
Υπηρεσία περιπολίας :Επανδρωμένο όχημα της εταιρίας άρτια καταρτισμένο και
επανδρωμένο με τα καλύτερα τεχνολογικά μέσα περιπολεί καθημερινά την περιουσία
σας . Τα οχήματα της εταιρίας διαθέτουν σύστημα δορυφορικής εντόπισης (GPRS)
όπου μπορείτε να εντοπίσετε που βρίσκεται το όχημα.

Υπηρεσία video verification :Οι λύσεις network video Verification παρέχουν
άμεση άποψη σε πραγματικό χρόνο των όσων διαδραματίζονται σε
οποιοδήποτε εργασιακό χώρο – είτε πρόκειται για εργοστάσιο, για εμπορικό
κατάστημα ή για θάλαμο νοσοκομείου, Οι εικόνες μπορούν να εποπτευτούν
απομακρυσμένα μέσα από ένα δικτυακό Η/Υ, 24 ώρες την ημέρα. Ο κεντρικός
σταθμός λήψης επεξεργασίας σημάτων επιβεβαιώνει και δρομολογεί τα
σήματα των συνδρομητών. Δηλαδή σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το
σύστημα συναγερμού ανοίγει το κύκλωμα στον κεντρικό σταθμό και κατά
περίπτωση ειδοποιείται η αστυνομία, εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο έχετε
ορίσει εσείς υπεύθυνο.

