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Φύλακες Υποδοχής (Reception Security)

Το προσωπικό στις εισόδους επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων είναι η πιο άμεση και εμφανής 
παρουσία ασφαλείας. Είναι λοιπόν πιο σημαντικό να ταιριάζουν οι φρουροί ασφαλείας με την εικόνα 
και το περιβάλλον της επιχείρησης ή του οικήματος συνδυάζοντας τη γνώση με την πρέπουσα 
συμπεριφορά.
Η DSS με την παροχή άριστα εκπαιδευμένων υπαλλήλων, μπορεί να επιτύχει αυτή την ευαίσθητη 
ισορροπία δηλαδή ασφάλεια της εισόδου του κτηρίου και επιχειρησιακή υποστήριξη μέσω διαχείρισης 
του τηλεφωνικού κέντρου, της καταγραφής των επισκεπτών και της διατήρησης του ελέγχου 
πρόσβασης στο κτήριο. Οι φρουροί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι μέσω πλήρης σειράς σεμιναρίων 
σχετικών με τον έλεγχο πρόσβασης, τον έλεγχο χώρων και εγκαταστάσεων, την καλή χρήση 
γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
Ένα καλά οργανωμένο γραφείο υποδοχής ενισχύει θετικά την συνολική εικόνα της επιχείρησης 
για αυτό και η ασφάλεια αρχίζει από την είσοδο ενώ παράλληλα μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες 
εκπλήξεις και προβλήματα.

Επόπτες Εισόδου

Οι επόπτες εισόδου της DSS είναι ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη, αρμόδια για την ασφάλεια 
των πελατών και του προσωπικού των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊοντα 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και των χώρων συνάθροισης κοινού και δημοσίων εκδηλώσεων. 
Αποτρέπουν έκρυθμες καταστάσεις και διασφαλίζουν την τάξη.

Κυριότερα καθήκοντα ενός επόπτη εισόδου:
• Έλενχος εισητηρίων και προσβασης.
• Επιτήρηση εντός και εκτός εγκατάστασης με φυσική παρουσία ή μέσω CCTV.
• Διαχείρηση πλήθους.
• Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων περιστατικών και παροχή Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασια με 
τις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες.

Οι επόπτες εισόδου εργάζονται συνήθως σε ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων, ανάλογα με το 
μέγεθος της εγκατάστασης και του εποπτευόμενου χώρου. Διαθέτουν επίσης ράδιο-εξοπλισμό που 
τους κρατά σε διαρκή επαφή μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον άριστο συντονισμό τουε σε στιγμές 
κρίσης.



security

Περιπολούμενες Φυλάξεις

Στην εποχή της αυξανόμενης εγκληματικότητας και ανασφάλειας οι κινητές περίπολοι αποτελούν 
μια οικονομικά αποδοτική και ευέλικτη λύση για την ασφάλεια μεγάλων εγκαταστάσεων και 
ευρύτερων περιοχών, αλλά και μια σημαντική δύναμη για την πρόληψη του εγκλήματος. Κάθε 
κινητή μονάδα περίπολου της DSS αποτελείται από πλήρωςεκπαιδευμένο, έμπειρο και ικανό 
προσωπικό. Οι περιπολίες είναι πεζές ή μηχανοκίνητες. Τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλο εξοπλησμό επικοινωνίας και ασφάλειας, ώστε να επιτύχουν άριστο συντονισμό και 
αποτελεσματική δράση.

Κατά παράκληση του πελάτη, η περίπολος μπορεί να φέρει τα κλειδιά κτιρίων ή συγκροτημάτων 
σε περίπτωση που χρειάζεται να ανοίξει ή να κλείσει τις  εγκαταστάσεις. Τα καθήκοντα 
περιλαμβάνουν επίσης άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις συναγερμών, περίπολο εσωτερικού 
χώρου ή εξωτερικού χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων, επιθεώρηση εισόδων, παραθύρων και 
θυρών για πιθανά σημάδια παραβίασης ή βανδαλισμού, ρύθμιση συναγερμών και συνοδείες 
πελατών και προσωπικου.

Οι κινητές μονάδες έχουν συνεχή παρουσία στους φυλασσόμενους επιχειρηματικούς και 
ιδιωτικούς χώρους, ενημερώνοντας τους πελάτες για όλα τα ασυνήθιστα περιστατικά, καθώς 
επίσης και για επισκέψεις που πραγματοποιούνται νύχτα, Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια 
διακοπών και αργιών. Ο αριθμός των ελέγχων ορίζεται εκ των προτέρων, πραγματοποιείται 
σε συγκεκριμένους ή τυχαίους χρόνους και εξαρτάται από το αν πρόκειται για εξωτερική ή 
εσωτερικη περίμετρο. Οι επόπτες μας είναι επίσης εξοπλισμένοι με ασύρματη επικοινωνία για να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασκορπιστούν.
 
Το προσωπικό μας διενεργεί πλήρεις, προληπτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των πελατών 
για την ανίχνευση απειλών ή κινδύνων (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, διαρροή, κλοπή, αναρμόδια 
είσοδο και οποιαδήποτε άλλη όχληση), αντιμετοπίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κρίσιμες 
καταστάσεις. Τέλος ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για ύποπτα ή επικύνδινα συμβάντα.



Στατικές Φυλάξεις

Η σύγχρονη πραγματικότητα και οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει τις 
απαιτήσεις στις επανδρωμένες υπηρεσίες φρούρησης. Στόχος της DSS είναι να αλλάξει το είδος 
και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
προδιαγραφές.

Η εταιρέια μας παρέχει επαγγελματίες φρουρούς ασφαλείας σε δημόσιες και ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα, εμπορικά γραφεία, οι οποίοι διέπονται από 
επαγγελματισμό, ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται για 
να αναλάβει δύο πολύ σημαντικά καθήκοντα: το πρώτο συνιστάται στην παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών και το δεύτερο είναι να ενεργήσει ως αντάξιος αντιπρόσωπος 
της επιχιχείρησης σας.

Για να επιτύχει η DSS τη διπλή αυτή αποστολή, επιλέγει το προσωπικό της ανάμεσα σε δεκάδες 
υποψήφιους. Κάθε στατικός φύλακας έχει περάσει από κατάρτιση εξειδίκευσης στην εμπορική 
και βιομηχανική προστασία, ολοκληρώνοντας με συνέπεια μια πλήρη σειρά σεμιναρίων πάνω στα 
θέματα ασφαλείας, όπως η επιτήρηση, οι πολεμικές τέχνες, η πρόληψη κλοπής, ο έλεγχος χώρων 
και εγκαταστάσεων, αλλά και οι σχέσεις με τον πελάτη και η επαγγελματική ηθική. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι, οποιεσδήποτε μεμονωμένες απαιτήσεις κι αν έχετε, το τμήμα των στατικών φρουρών της 
DSS μπορεί να τις καλύψει.

Το προσωπικό μας επιθεωρεί όλα τα συστήματα ασφαλείας δίνοντας άμεσες λύσεις στα 
προβλήματα που προκύπτουν. Παράλληλα, ενημερώνει με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες 
(προφορικά ή/και γραπτά), τις αρμόδιες υπηρεσίες, για οποιοδήποτε συμβάν. Όλοι οι ένστολοι 
φρουροί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το πλήρως επανδρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων της DSS, 
το οποίο, 24 ώρες την  ημέρα 365 ημέρες το χρόνο, επιβλέπει, συντονίζει και συνδράμει το έργο 
τους.
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Το τμήμα συνοδείας προσώπων της DSS, παρέχει συνοδείες σε πολιτικά πρόσωπα, Έλληνες και 
ξένους επιχειρηματίες, διασημότητες της τέχνης και των media, διοικητικά στελέχη, αθλητές αλλά 
και σε κάθε άτομο που χρήζει προστασίας και ασφάλειας.
Το διάστημα συνοδείας – φύλαξης προσώπου ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου 
και μπορούν να είναι για κάποια συγκεκριμένη προγραμματισμένη ημερομηνία, είτε και για κάποιες 
ώρες είτε και μεγαλύτερης διάρκειας όπως ημέρες, εβδομάδες ή και κάποιους μήνες πάντα με 
ειδικά εκπαιδευμένους φρουρούς και συνεχή έλεγχο και εποπτεία της ευρύτερης ζώνης κίνησης 
για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος γίνεται καλύτερα σε εσωτερικούς και περιβάλλοντες χώρους, 
ελέγχονται και εντοπίζονται ύποπτες συμπεριφορές και εμποδίζεται η διαρροή πληροφοριών που 
θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον εν λόγο πελάτη.
Εκτός των υπηρεσιών συνοδείας όμως, η DSS σας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης 
των υπηρεσιών ασφαλείας που ήδη έχετε, μέσα από μικρά τεστ ώστε να αναλύσουμε και να 
αξιολογήσουμε τις αδυναμίες του τρόπου φύλαξης που είχατε ως τώρα.

Συνοδείες Προσώπων

Μεταφορά Χρημάτων, Αξιών και Πολύτιμων Αντικειμένων
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Η DSS παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς και έγκυρης μεταφοράς και παράδοσης χρημάτων, 
χρεογράφων, τιμαλφών και κάθε είδους αξιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε 
εταιρίες οικονομικών υπηρεσιών όπως είναι οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές 
επιχειρήσεις.
Με γνώμονα το ανώτατο επίπεδο παράδοσης και επαγγελματισμού, χρησιμοποιούμε ευέλικτες 
λύσεις παραλαβής και κατάθεσης ώστε να διευκολύνουμε τις καθημερινές επιχειρηματικές 
λειτουργίες των πελατών μας.
Οι διαδικασίες μεταφοράς, από το σημείο παραλαβής μέχρι και το σημείο παράδοσης, 
πλαισιώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Η συνεχής επικοινωνία με 
το Κέντρο Επιχειρήσεων της DSS για καλύτερο συντονισμό και παροχή άμεσης βοήθειας στις 
ομάδες μεταφοράς, αλλά και η προεπιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων μας με χρήση της 
απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν μέλημά μας για την πρόληψη και αποτροπή 
πιθανών κινδύνων.



Η Εκπαίδευση του Προσωπικού της DSS περιλαμβάνει:

Τακτικές προστασίας προσώπων
Ανάλυση απειλών και αξιολόγηση κινδύνων
Εντοπισμός και αναγνώριση υπόπτων
Αντιπαρακολούθηση
Έλεγχος χώρων, εγκαταστάσεων και οχημάτων
Καθορισμός δρομολογίων και τρόποι σχηματισμού συνοδείας
Αμυντική αλλά και επιθετική οδήγηση
Πρώτες βοήθειες
χειρισμός όπλων κατά τη συνοδεία (κατά άτομα και ομάδα)
Αναγνώριση εκρηκτικών
Τεχνικές επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Φυσικά από όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να λείπουν η καλή φυσική κατάσταση, η 
παρατηρητικότητα, η δυνατότητα ταχέων αντιδράσεων, η προσαρμοστικότητα και η αντοχή και 
πάνω από όλα, η εχεμύθεια, η ψυχραιμία και η διακριτικότητα απέναντι στον εκάστοτε πελάτη.

Συναγερμοι
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο κίνδυνος διάρρηξης μειώνεται σημαντικά μετά την 
εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, για αυτό και οι συναγερμοί αποτελούν κύριο λόγο 
αποτροπής εισόδου για τους επίδοξους εισβολείς στη ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα την προστασία 
της περιουσίας σας ενώ προστατεύουν και εσάς τους ίδιους.
Στην DSS καλύπτουμε και αυτή την παράμετρο ασφαλείας μέσα από μεγάλη ποικιλία επώνυμων 
ενσύρματων και ασύρματων συναγερμών αλλά και αυτόνομων μονάδων. 
Αρχικά με βάση των αναγκών σας και τις εκτιμήσεις του του συμβούλου της εταιρίας μας γίνεται 
η μελέτη εγκατάστασης και στη συνέχεια το σύστημα τοποθετείται από εξειδικευμένους τεχνικούς 
και συνδέεται με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της DSS. Σε κάθε σήμα συναγερμού το προσωπικό 
μας ενημερώνει άμεσα τον ιδιοκτήτη και τις αστυνομικές αρχές  ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο το 
Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της DSS ελέγχει από κοντά τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Κάμερες
Η DSS διαθέτει μεγάλη ποικιλία συσκευών για όλες τις πιθανές ανάγκες, από εξωτερικές κάμερες 
κίνησης και εστίασης με εξωτερικό στεγανό περίβλημα μέχρι διακριτικές κάμερες για εσωτερική 
χρήση. Η εγκατάσταση φυσικά γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες τεχνικούς.

Συναγερμοί / Κάμερες
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Ασφάλεια Επιχειρήσεων (Retail Security)

Η δημιουργία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί ένα ασφαλές και 
σταθερό περιβάλλον. Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος και την έδρα της, μπορεί να αντιμετοπίσει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν 
πάρει νέες και ολοένα και πιο βίαιες μορφές. Στα πλαίσια του γενικότερου κλίματος ανασφάλειας, 
το κλειδί για την μείωση των απειλών και την διασφάλιση της επιχειρηματικής επιτυχίας και της 
εμπιστοσύνης των πελατών σας, είναι η ολοκληρωμένη προστασία υποδομών και προσωπικού με 
αποτελεσματική φρούρηση των εγκαταστάσεων και έλεγχο της πρόσβασης σε αυτές.

Η DSS διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και την γνώση. Παρέχουμε επαγγελματίες φύλακες 
ασφαλείας, εκπαιδευμένους στον έλεγχο πρόσβασης, την πρόληψη κλοπής, την αναγνώριση 
ύποπτων συμπεριφορών και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίοι διενεργούν στατικές ή/και 
περιπολούμενες φυλάξεις ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και λειτουργίες σας.

Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης φρουρούς, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από 
κρατικούς φορείς, στον έλεγχο και την εποπτεία της διευρημένης ζώνης ασφαλείας. Με τη μέθοδο 
αυτή εποπτεύεται καλύτερα ο περιβάλλων χώρος, ελέγχονται και εντοπίζονται οι παραβατικές 
συμπεριφορές ΠΡΙΝ προλάβουν να εξελιχθούν σε απειλή και εμποδίζεται η διαρροή πληροφοριών 
που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιχείρηση.

Ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία και η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι όροι αδιαπραγμάτευτοι 
και έχουμε τη δυνατότητα να σας διασφαλίσουμε από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Τμήμα Άμεσης Επέμβασης και Διαχείρισης Περιστατικών

Το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της DSS αποτελείται από ολιγομελείς ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε 
ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και καθημερινά χωρίς αργίες και γιορτές, με σκοπό την άμεση 
διαχείριση επειγόντων περιστατικών όπως σήματα συναγερμού ή κλείσεις παροχής βοήθειας.
Τα υψηλά εκπαιδευμένα στελέχη μας είναι ικανά να δράσουν με ταχύτητ, ακρίβεια και αξιοπιστία, 
ώστε να σας παρέχουν υποστήριξη σε όποιο πρόβλημα και αν προκύψει, σε συνεργασία πάντα με 
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Στις βασικές γνώσεις των μελών του τμήματός  Άμεσης Επέμβασης περιλαμβάνονται:
• πρώτες βοήθειες
• πυρασφάλεια
• αξιολόγηση κινδύνων
• διαχείριση κρίσεων
• έλεγχος χώρων, εγκαταστάσεων αλλά και οχημάτων
• γνώσεις όπλων και εκρηκτικών

protection



S E C U R I T Y
D Y N A M I C  S E C U R I T Y  S E R V I S E S

D S S
ΦΕΙΔΙΟΥ  2  &  ΓΡ .  ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΗΛ .  210  400  32  31   Κ ΙΝ .  6934  010  788
E -ma i l :  dss-secur i ty@hotmai l .g r


