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ΔÔÌ¤·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

• Τηλεφ. Κέντρο 24ωρου Βάσεως: 2810-822555, 2810-822615 και στο κινητό 6976-590100.
Κέντρο λήψης σημάτων, καθοδήγηση πληρωμάτων και επικοινωνίας για άμεση επέμβαση – 
ειδοποίηση ιδιοκτητών και κρατικών υπηρεσιών.

EÍÔÏÈÛÌfi˜

• Βασικός εξοπλισμός: Κατά τομέα, εξοπλίζουμε το προσωπικό μας με ασυρμάτους, ηλεκτρο-
νικά όργανα καταγραφής επισκέψεων και strip, ανιχνευτές μετάλλων, αλεξίσφαιρα γιλέκα
και κράνη, σφυρίχτρες, φακούς, προβολείες ομίχης, τηλεβόες, πυροσβεστήρες, ιμάντες και
σκοινιά αναρρίχησης και καταρρίχησης, μηχανοκίνητα - φορητά δισκοπρίονα και αλυσοπρίο-
να, μηχανοκίνητη αντλία νερού, πλήρες φαρμακευτικό υλικό Α’ Βοηθειών, απινιδωτής, πιε-
σόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο, οξυγόνα, αντιασφιξιογόνες μάσκες, γάντια, αντιπυρικές
στολές, μάσκες - στολές κατάδυσης, φιάλες κατάδυσης, μαχαίρια, πλήρη ναυαγοσωστικό 
εξοπλισμό, σωσίβια, πλωτά και πτυσσόμενα φορεία, ταινίες, κώνους και πινακίδες σήμανσης
– φωτοσήμανσης νυκτός και αποκλεισμού κυκλοφορίας, σημαίες, φωσφορούχα γιλέκα, κιά-
λια, κάμερες και φωτογραφικές μηχανές κλπ.

• Μηχανοκίνητος Εξοπλισμός: Διατηρούμε στόλο ασυρματοφόρων περιπολικών οχημάτων και
μοτοσικλετών με φωτοσήμανση, θωρακισμένες λιμουζίνες VIP, mini bus πολυτελείας, συνο-
δευτικά πολυτελείας, τζιπ 4Χ4 υψηλού κυβισμού ειδικών αποστολών, σωστικές λέμβους, 
ταχύπλοο διασωστικό σκάφος, ερπισθιοφόρα μοτοσικλέτα χιονιού και άμμου.

• Σημείωση: Επιπλέον μηχανοκίνητος εξοπλισμός κατά περίπτωση: Ελικόπτερο, αεροσκάφος 
ιδιωτικών πτήσεων, κότερο πολυτελείας, θωρακισμένα οχήματα χρηματαποστολών, λεωφο-
ρεία, πυροσβεστικό όχημα, ασθενοφόρο.

∏ ∂Ù·ÈÚÂ›·
• Η Klados Security S.A. μέλος του ομίλου εταιρειών Klados Group S.A. ιδρύθηκε με γνώμονα

τις ανάγκες για την ασφάλεια των πολιτών. Παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προδια-
γραφών για ατομικές φυλάξεις, για φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα και βέβαια στα περιουσιακά τους στοιχεία. 

• Εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, Ελ. Βενιζέλου 260 με υποκατάστημα στο Ρέθυμνο
Κρήτης, Πορτάλιου 22 και στην Αττική Ελ. Βενιζέλου 113 Πειραιάς σκοπεύοντας στη δημι-
ουργία υποκαταστημάτων και σε άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες
εντός του ελλαδικού χώρου αλλά και σε διεθνή επίπεδα (International Servises) σε συνεργα-
σία με άλλες εταιρείες, ίδιου κύρους. 

• Η επιτελική ομάδα σε επιχειρησιακό επίπεδο στελεχώνεται με εν αποστρατεία αξιωματικούς
της ΕΛΑΣ, των Ένοπλων Δυνάμεων, νομικό σύμβουλο, επαγγελματίες detectives για εμπι-
στευτικές έρευνες και έμπειρους φύλακες security. Με εχεμύθεια και σε συνεργασία με τους
επιτηρητές και τους επόπτες ασφαλείας μελετά, σχεδιάζει τα μέτρα ασφαλείας πάντα με εναλ-
λακτικές λύσεις εκτιμώντας κάθε ορατό και αόρατο κίνδυνο και ρίσκο. (Αποτύπωση χώρων
και διαδρομών, παρακολούθηση – αντιπαρακολούθηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά).

• Επιλογή Προσωπικού: Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πνευματικό επίπεδο, τη γνώση ξένων
γλωσσών, την άριστη φυσική κατάσταση και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό. Επιλέγουμε
τους καλύτερους για την κάθε θέση, υλοποιώντας τη βέλτιστη λύση ασφαλείας σε κάθε υπη-
ρεσία. Όλοι οι τομείς της εταιρείας είναι επανδρωμένοι με εκπαιδευμένο προσωπικό και γενι-
κότερα διπλωματούχους, άτομα ικανά ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό στο πλαί-
σιο της Διεθνούς (International) Νομοθεσίας και με ακριβή προσδιορισμό ειδικοτήτων, σεβό-
μενοι πάντα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για κάθε τομέα γίνεται πιστή εφαρμογή σχεδίου
ασφαλείας, συμπληρώνεται η ειδική αναφορά προσωπικού όπου αναγράφονται τα αξιοσημεί-
ωτα γεγονότα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

• Εκτός από τους τομείς φυλάξεων security, επεκτείναμε τις δραστηριότητες μας και στη
θάλασσα. Δημιουργήσαμε το Ναυαγοσωστικό Τομέα με τα καλύτερα αποτελέσματα στις παρα-
λίες από την Αλεξανδρούπολη έως και την Κρήτη με καινούριο και μεγαλύτερο ναυαγοσωστι-
κό στόλο στην Ε.Ε.. Επίσης τους τομείς V.I.P. TRAVEL, Ο.Α.Κ. και Κ.Ε.Κ.

• Ένδυση: Στο πλαίσιο της καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών λειτουργούμε κατέχοντας όλες τις
προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και όλες τις πιστοποιήσεις ανά τομέα ξεχωριστά, με εγκε-
κριμένες στολές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που ορίζονται σε: α) Ένδυση προ-
σωπικού ασφαλείας security εσωτερικών χώρων χρώματος γκρι β) Ένδυση προσωπικού
ασφαλείας security εξωτερικών χώρων χρώματος μαύρου γ) Ένδυση ναυαγοσωστών χρώμα-
τος πορτοκαλί, σύμφωνα με το με το Προεδρικό Διάταγμα 23 Φύλλο 18 7/2/2000 του Υπουρ-
γείου Εμπορικής ναυτιλίας δ) Ένδυση υπηρεσιών VIP (κοστούμι χρώματος μπλε συμβατικό).

Άδεια λειτουργίας με αρ. 3015/39/60/2199-ζ, Άδεια σήματος με αριθμό 218071
11/09/2012, Άδεια στολής του άρθρου 9 ΑΝ 1342/1938-3/10/2012, Πιστοποίηση ISO
9001:2008 με αρ. 20 100 122007124 18/1/2012, Πιστοποίηση Ε.Π.Ο. για φυλάξεις αθλη-
τικών χώρων, Πιστοποίηση ISPS για φυλάξεις λιμανιών και αεροδρομίων. 

KladosKlados
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02 ΔÔÌ¤·˜ 

¶ÚfiÏË„Ë˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘:

• Συνοδεία – Σωματοφυλακή - VIP: Eνός ή περισσοτέρων ατό-
μων (γκρουπ) με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο, με πιστο-
ποιήσεις από το Ισραήλ και την Αγγλία και αναγνωρισμένο σε
όλες τις συνθήκες που αφορούν στην προσωπική φύλαξη,
βασιζόμενο στην πρόληψη ορατών και αοράτων κινδύνων και
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το προσωπικό μας δια-
θέτει άδειες οπλοφορίες, γνωρίζει πολεμικές τέχνες, άμυνας
και αφοπλισμού. Είναι ειδικά εκπαιδευμένο στη φύλαξη υψη-
λών προσώπων VIP και την ασφάλεια σε ιδιαίτερες περιπτώ-
σεις (καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, αθλητές, δικαστές, δικαστι-
κοί επιμελητές, επιτελικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα). Eπιπλέον συνοδευτικές φυλάξεις αντιπειρατικές-αντι-
τρομοκρατικες σε πλοία, κότερα, αεροσκάφη, λεωφορεία,
χρηματαποστολές, διακίνηση πολύτιμων αντικειμένων.

• Εξοπλισμός: Συνοδευτικά οχήματα πολυτελείας υψηλού κυβι-
σμού, περιπολικά οχήματα και μοτοσικλέτες, ταχύπλοο συνο-
δευτικό σκάφος για θαλάσσιες περιοδείες και ακτοφυλακή.

03 ΔÔÌ¤·˜ √.∞.∫. 

(√Ì¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘)

Μετά από πρόσκληση ιδιωτών, δημόσιων φορέων , πάντα σε
επιχειρησιακή ετοιμότητα επεμβαίνουμε στα δύσκολα για πρό-
ληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοθύελλες,
πυρκαγιές, ορειβασίες – ατυχήματα, ναυάγια).

• Ξηρά: Με εκπαιδευμένα άτομα κομάντος και το βασικό εξο-
πλισμό (ιμάντες, σκοινιά αναρρίχησης και καταρρίχησης φαρ-
μακευτικό υλικό Α’ Βοηθειών) και τα κατάλληλα οχήματα
(μοτοσικλέτα ερπισθιοφόρα χιονιού και άμμου, τζιπ 4Χ4 υψη-
λού κυβισμού) επεμβαίνουμε άμεσα, ακόμα και στις πιο
δύσβατες περιοχές για τυχόν απεγκλωβισμό ατόμων.

• Θάλασσα – Λιμνοδεξαμενές – Ποτάμια: Πιστοποιημένοι και 
έμπειροι δύτες συγκροτούν την ομάδα διάσωσης με γνώσεις Α’
Βοηθειών και ναυαγιοκατάδυσης για περιπτώσεις ναυαγίων.
Κάνουμε αναζήτηση, εντοπισμό και ανάσυρση αγνοουμένων,
αντιμετωπίζοντας έκτακτα περιστατικά σε θάλασσα, ποτάμια,
λιμνοδεξαμενές. Με βασικό εξοπλισμό (φαρμακευτικό υλικό Ά
Βοηθειών, φιάλες κατάδυσης στολές κατάδυσης, σωσίβια, πλω-
τές σανίδες, σωστικές λέμβους, ταχύπλοο διασωστικό σκάφος
σε περίπτωση ναυαγίου), επεμβαίνουμε άμεσα κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες.

• Σημείωση: Πλέον σε ειδικές περιπτώσεις δύναται παροχή επαν-
δρωμένου πυροσβεστικού οχήματος, ασθενοφόρου και ελικο-
πτέρου τόσο για ενίσχυση του έργου, όσο και για τη διακομιδή
ασθενών σε νοσοκομείο.

06 ΔÔÌ¤·˜ ∫.∂.∫. 

∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ.  

• Εκπαιδεύσεις προσωπικού ασφαλείας security: Τα προ-
γράμματα πραγματοποιούνται σε χώρο της εταιρείας και
περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευ-
ση (εισαγωγή στην ασφάλεια, ασφάλεια εγκαταστάσεων,
εξοπλισμός – μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού 
ασφαλείας, προστασία προσώπων, Πυρασφάλεια, Παροχή
Α΄ Βοηθειών, Αστικός και Ποινικός Κώδικας, Ιδιωτική ασφά-
λεια, ΚΟΚ,) πάνω στο αντικείμενο εργασίας. Χορηγούμε
πιστοποιητικά και διπλώματα. 

• Εκπαιδεύσεις ναυαγοσωστών lifeguard: Διεξάγονται σε
χώρο της εταιρείας και μη (πισίνες, κολυμβητήρια) Πιστοποι-
ήσεις απινιδωτή, παροχή Α’ Βοηθειών, κανόνες ασφαλούς
συμπεριφοράς στο υγρό στοιχείο, τεχνικές βοήθειας και διά-
σωσης μέσα κι έξω από το νερό, ενδεδειγμένες τεχνικές υπο-
βρύχιας κίνησης, ελεύθερη κατάδυση, βαθιά κατάδυση, ναυ-
αγιοκατάδυση, αναπνευστικές τεχνικές διάσωσης κλπ.

• Εκπαιδεύσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών: Πέραν της
θεωρητικής εκπαίδευσης γίνεται και πρακτική εκπαίδευση με
χορηγία διπλώματος χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

• Μετεκπαιδεύσεις - Σεμινάρια: Για την αναβάθμιση και τη
βελτίωση του επιπέδου γνώσεων του προσωπικού λειτουργεί
τμήμα μετεκπαίδευσης κι επιμόρφωσης, γυμναστήριο με
θέμα την αυτοάμυνα τις πολεμικές τέχνες και τη φυσική
κατάσταση του προσωπικού.

• Σημείωση: Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από αθλία-
τρο, γυμναστή, δικηγόρο, εν αποστρατεία αστυνομικούς και
πυροσβέστες.

01 ΔÔÌ¤·˜ 

º˘Ï¿ÍÂˆÓ Î·È ¶ÂÚÈÔÏ›·˜:

• Άμεση επέμβαση: Με ασυρματοφόρα οχήματα και μοτοσι-
κλέτες με φωτοσήμανση επεμβαίνουμε άμεσα σε περιπτώσεις
συναγερμών ή τηλεφωνικών κλήσεων για τους συνδρομητές
μας. Το κέντρο καθοδηγεί τα περιπολικά σε περίπτωση άμε-
σης επέμβασης για την άφιξή τους στην εγκατάσταση εντός
ολίγων λεπτών. Το πλήρωμα βρίσκεται σε ετοιμότητα καθ’
όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση, αποτελούμενο από δια-
κεκριμένους φύλακες με εμπειρία στη διαχείριση εκτάκτων
αναγκών (όπως απεγκλωβισμός ατόμων) με ταχύτητα, ακρί-
βεια και αξιοπιστία καλύπτοντας παράλληλα την ασφάλεια
του χώρου μέχρι την άφιξη του ιδιοκτήτη και των αρμόδιων
αρχών (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική).

• Στατικές φυλάξεις: Φύλαξη φυσικών και νομικών προσώ-
πων, VIP, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων (λιμάνια, αεροδρό-
μια, νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζες, ξενοδοχεία, καταστή-
ματα, οικίες κλπ) με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με
γνώση στο θέμα των στατικών – περιφερόμενων και παρα-
θαλάσσιων φυλάξεων, (ποδοσφαιρικός αγώνας, αθλητική
εκδήλωση, έκθεση, συνέδριο, κλπ). 

• Πατρόλ - Περιπολίες: Mε ασυρματοφόρο όχημα ή πεζό φύλα-
κα και το τελευταίας τεχνολογίας καταγραφικό ηλεκτρονικό
όργανο, on line δορυφορικές συνδέσεις με κέντρο αποθη-
κεύει πληροφορίες και εμφανίζει τις ακριβείς κινήσεις του
φύλακα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, επιβεβαιώνο-
ντας την παρουσία του και εμφανίζοντας στον πελάτη μας
μέσω strip το συμφωνημένο ωράριο επιτήρησης. Με ασυρμα-
τοφόρα οχήματα και μοτοσικλέτες φωτοσήμανσης με φάρους
και καταγραφικό περιοδείας, σε προγραμματισμένα ή άτα-
κτα χρονικά διαστήματα γύρω από τους φυλασσόμενους
χώρους, καθώς και επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος περιπο-
λίας και ακτοφυλακής.

• Προπομπός - Κυκλοφοριακή ρύθμιση - Πάρκινγκ:
Με προπορευόμενα ασυρματοφόρα περιπολικά και μοτοσι-
κλέτες με φωτοσήμανση και έμπειρους οδηγούς, για μετακί-
νηση VIP, ποδηλατοδρομίες, αγώνες δρόμου και για μεταφο-
ρά βαρέων οχημάτων σε οδικά δίκτυα. 
Με ειδικά εκπαιδευμένα άτομα έχοντας γνώση του ΚΟΚ ανα-
λαμβάνουμε υπηρεσίες κυκλοφοριακής ρύθμισης σε δημόσια
και ιδιωτικά δίκτυα για ασφαλή διακίνηση διερχομένων, 
εκτέλεση έργων. Επίσης υπηρεσίες πάρκινγκ, ασφαλή χωρο-
θέτηση οχημάτων, διευκόλυνση κατά την είσοδο – έξοδο των
οχημάτων και την ασφαλή ροή του κόσμου.

04 ΔÔÌ¤·˜ VIP

TRAVEL - TRANSFER - ∞™º∞§∂πø¡:

• VIP TRAVEL: Έκδοση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών κλπ εισιτη-
ρίων, κράτηση ξενοδοχείων, διοργάνωση συναυλιών – συνε-
δρίων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων, φυσιολατρικών σπορ, κρουαζιέρων κι εκδρομών, ξενα-
γήσεις, μεταφράσεις, rent a car, moto rent.

• VIP ΤRANSFER: Με μεγάλη διακριτικότητα και αξιοπιστία από
καταρτισμένους οδηγούς, αναλαμβάνουμε την ασφαλή μετακί-
νηση προσωπικοτήτων σε όλη τη χώρα, (επιχειρηματιών, καλ-
λιτεχνών, αθλητών, οικογενειών, γκρουπ  κλπ). Παρέχονται 
υπηρεσίες με λιμουζίνες θωρακισμένες, mini bus πολυτελείας,
οχήματα πολυτελείας υψηλού κυβισμού, τζιπ 4Χ4 για ειδικές
διαδρομές, λεωφορεία, από και προς αεροδρόμια - λιμάνια,
εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους ή χώρους αναψυχής κλπ. 

• Ασφάλειες: Λειτουργεί ασφαλιστικό τμήμα για κάθε ασφαλι-
στική κάλυψη. (Ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσιακών στοι-
χείων κλπ).

• Σημείωση: Πλέον ιδιωτικές πτήσεις με μικρό αεροσκάφος και
ελικόπτερο. Θαλάσσιες περιοδείες και κρουαζιέρες αναψυχής
με κότερο πολυτελείας, τρενάκι περιοδείας, open Bus.

05ΔÔÌ¤·˜ 

¡·˘·ÁÔÛˆÛÙÈÎfi˜ Lifeguard:

• Πισίνες – Παραλίες: Ακολουθώντας την αυξανόμενη ανάγκη 
ασφάλειας των συμπολιτών μας, την ευαισθησία και την
αγάπη για την ανθρώπινη ζωή επεκτείναμε τις υπηρεσίες μας
και στη θάλασσα δημιουργώντας τον τομέα ναυαγοσωστικών 
υπηρεσιών και ακτοφυλακής. Παρέχουμε πλήρη ναυαγοσωστι-
κή κάλυψη με επαγγελματίες ναυαγοσώστες και όλα τα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η νομοθεσία (άδεια
από λιμεναρχείο), ειδικές γνώσεις Α Βοηθειών, πιστοποίηση
απινιδωτή,  πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας σε
παραλίες, πισίνες, water parks, κατασκηνώσεις, για δήμους,
ξενοδοχεία, ιδιώτες. Για κάθε ναυαγοσώστη υπάρχουν απα-
ραιτήτως, σύμφωνα και με το Προεδρικό Διάταγμα 23 Φύλλο
18 7/2/2000 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πορτοκαλί
σωστική λέμβος για παραλίες, πλήρες φαρμακευτικό υλικό Ά
Βοηθειών, κιάλια, σημαίες, σημαδούρες, φακοί, οξυγόνα,
μάσκες, μαχαίρια, πλωτά φορεία, πτυσσόμενα φορεία, σωσί-
βια, κουβέρτες ισοθερμικές, σκοινιά, πυροσβεστήρες κλπ.

• Επιπλέον: Οι υπηρεσίες μας ενισχύονται με επανδρωμένο
ταχύπλοο διασωστικό σκάφος και τον απαραίτητο εξοπλισμό
για περιπολίες και εντοπισμό αγνοουμένων

• Σημείωση: Πλέον και σε ειδικές περιπτώσεις παρέχουμε ασθε-
νοφόρο και ελικόπτερο για τη μέγιστη ασφάλεια. 


