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Η Champion Ellenic Security  διαθέτει μία άριστα εκπαιδευμένη ομάδα από ειδικούς 
φύλακες κι έναν στόλο αυτοκινήτων patrol με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, που 
περιπολούν προληπτικά και σε συγκεκριμένες περιοχές και επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε 
έκτακτη περίπτωση, μετά από ειδοποίηση από το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων, ή και 
από τον ίδιο τον πελάτη.

Η εποπτεία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με τη χρήση 
Τηλεματικών Εφαρμογών και με συστήματα GPS/GPRS μονάδων που έχουν 
εγκατασταθεί σε όλα τα οχήματα-patrol της εταιρίας μας.
Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος από τις κινητές μονάδες περιπόλου και η άμεση 
επέμβαση από τους εκπαιδευμένους φύλακες και τα περιπολικά της Champion Ellenic 
Security είναι το ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε σύστημα ασφαλείας.

Η Άμεση επέμβαση εκτελείται από επανδρωμένα με ειδικούς φρουρούς οχήματα 
περιπολίας, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί εντός των περιοχών ευθύνης 
μας. Μετά από τη λήψη σήματος συναγερμού, ο χειριστής του Κέντρου 24ωρης λήψης 
σημάτων ενημερώνει τον οδηγό του οχήματος που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο 
ανάγκης και ταυτόχρονα ενημερώνει άμεσα την αστυνομία.
Παράλληλα διεξάγεται περιμετρικός έλεγχος του χώρου και ενημερώνεται ο πελάτης. 
Στην περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε προστατευόμενου σημείου, ο οδηγός 
παραμένει μέχρι να παραστεί ο ιδιοκτήτης ή κάποιος αντιπρόσωπός του, ή η αστυνομία.

Περιπολία είναι η υπηρεσία που επανδρωμένο όχημα με ειδικούς φρουρούς της 
εταιρείας κάνει προληπτικό έλεγχο καθημερινά από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το 
πρωί. Ο οδηγός-φρουρός που περιπολεί σε κάθε περιοχή κάνει έλεγχο στον 
προστατευόμενο χώρο κάθε συμβαλλομένου με την εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να είναι 
εξωτερικός, περιμετρικός ή εσωτερικός ανάλογα με το συμβόλαιο του κάθε πελάτη. 
Περιπολία σημαίνει αποτροπή από κλοπή αλλά και γενικότερα έλεγχος και ενημέρωση.

Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία όλων των ανθρώπων της εταιρίας μας έχουν 
καθιερώσει το όνομα Champion Ellenic Security συνώνυμο με την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. 

Η Champion Ellenic Security είναι περήφανη που κατέχει την ηγετική θέση στην παροχή 
επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας στους κυριότερους και σημαντικότερους 
δημόσιους, οικονομικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη.

Παρέχουμε ένστολους φύλακες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως:

     Τράπεζες
     Εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων
     Βιομηχανικές εγκαταστάσειςς
     Δημόσιες οργανισμούς & υπηρεσίες

Τα συστατικά της επιτυχίας και καταξίωσής της είναι:

   Η σωστή επιλογή του κατάλληλου προσωπικού ασφαλείας για την επάνδρωση 
στατικών και περιπολουσών φυλάξεων. Η εταιρία μας, ακολουθεί μία ιδιαίτερα 
εξελιγμένη διαδικασία πρόσληψης που διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα 
του στελεχιακού δυναμικού της. 
      Η εταιρία μας ως επίσημος αντιπρόσωπος της         πέρα από τη βασική εκπαίδευση, 
παρέχει και τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό κέντρο της        με στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άμεση Επέμβαση
& Περιπολία

Επανδρωμένες
Υπηρεσίες

Προστατέψτε το χώρο σας
με τις ευέλικτες μονάδες
άμεσης επέμβασης
& περιπολίας! 



ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

     Επανδρωμένες Υπηρεσίες

     Άμεση Επέμβαση

     Περιπολίες

     24ωρος Κεντρικός Σταθμός

     Λήψης Σημάτων

     Φυλάξεις Χώρων - Εκδηλώσεων

     Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

     Εκτίμησης Κινδύνου

Όνομα Σύμβουλου Ασφαλείας

Ασφάλεια που
μπορείτε να
εμπιστεύεστε

ΚΑΒΑΛΑ, τ. & f: 2510 22 19 34
Ν. ΘΑΣΟΣ: 2510 22 19 34, 6937 451 230

ΞΑΝΘΗ: 2541 10 20 39
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 2531 40 16 21

info@championellenic.gr
www.championellenic.gr


