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Η Defensor Civitatis είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών και
εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας που καλύπτει όλους
τους τομείς των υπηρεσιών ασφάλειας. Με περισσότερα από 25
χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική ασφάλεια, η εταιρεία μας
προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός
ασφαλούς οικοσυστήματος για κάθε πελάτη, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες κάθε πελάτη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
απολύτως αυστηρά εμπιστευτικές πρακτικές. Η ανάγκη για
απόλυτη εξατομίκευση στα σχέδια των πελατών απορρέει από
τα υψηλότερα πρότυπα πρακτικής που μας χαρακτηρίζουν ως
εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλείας
υψηλού επιπέδου.

Αντιπροσωπεύουμε μόνο την ακεραιότητα και την αριστεία σε
κάθε δυνατό επίπεδο. Ιδιαίτερα, είμαστε υπερήφανοι για τους
εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες μας, των οποίων
το διακύβευμα είναι η ανάπτυξη και ένας κύκλος ζωής συνεχούς
βελτίωσης στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η Εταιρία 



Υπηρεσίες

Ασφάλεια | Συντήρηση | Συμβουλευτική



V.I.P.
Ασφάλεια

defensor.gr/vip

Limits are a construct of the mind. This is a
service for the mindful, yet limitless.

Στατικές υπηρεσίες ασφαλείας & ένοπλοι φρουροί.
Θωρακισμένα οχήματα με οδηγό ασφαλείας
Σχέδιο ασφάλειας V.I.P. & αξιολόγηση κινδύνων.
Ειδική προστασία K9.
Φύλαξη σπιτιού κατά την διάρκεια των διακοπών.
Ασφάλεια διεθνών ταξιδιών.
V.I.P. προστασία κατά τη διάρκεια των διακοπών στην
Ελλάδα.
Αποκλειστικές υπηρεσίες Concierge.
Ειδικές Ασφαλιστικές Καλύψεις.
Ειδικές κατασκευές για την ασφάλεια των χώρων.

Αλεξίσφαιρες καμπίνες και καμπίνες ασφαλείας.
Περιμετρικοί φράχτες ασφαλείας.
Δωμάτια πανικού.

1.0



Στατική
Ασφάλεια

defensor.gr/staticsecurity

We never wish that misfortune doesn't cross
your path. We make sure it does not happen. 

Στατικές υπηρεσίες ασφαλείας & ένοπλοι φρουροί.
Παρακολούθηση και αναφορά από κάμερες CCTV.
Κινητή φύλαξη, περιπολία και φύλαξη γειτονιάς.
Φρουροί υποδοχής για εταιρίες.
Παρακολούθηση εργοταξίων 24/7.
Παρακολούθηση με χρήση Drone.
Μηχανήματα ελέγχου.

2.0



Event
Planning &
Security

3.0

defensor.gr/eventsecurity

A place where a lot of people gather is a place where
misfortunes hides. But it does not appear on our watch.

Διαχείριση έργου εκδήλωσης από την αρχή έως το τέλος.
Αποκλειστικό Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας, χτισμένο από
την αρχή με βάση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
Στατική φρουρά και τεχνική παρακολούθηση μέσω CCTV.
Προγραμματισμό για τη μεταφορά όλων των καλεσμένων.
Κινητές καμπίνες ασφαλείας και άλλες ασφαλείς κατασκευές.
Σημείο πληροφόρησης επισκεπτών.
Έλεγχος πρόσβασης και πάσο επισκεπτών.



Τεχνικά
Συστήματα
Ασφαλείας

4.0

defensor.gr/technicalsecurity

One single vulnerability is all an attacker needs. We
make sure you have none.

Σύνδεση σε Κέντρο Λήψης Σημάτων
Συστήματα συναγερμού και εγκατάσταση CCTV.
Σχεδιασμός έξυπνου σπιτιού και σχεδιασμός ασφαλούς
οικοσυστήματος.
Αναβάθμιση έξυπνου σπιτιού. 
Δημιουργία τεχνικού σχεδίου ασφάλειας.
Δέσμες laser και φωτισμός ασφαλείας.
Έξυπνα κουδούνια.
Περιμετρική ασφάλεια.
Αλεξίσφαιρες καμπίνες ασφαλείας με εξοπλισμό CCTV για κάθε
μέγεθος και ανάγκη.
Παρακολούθηση στόλου και εντοπισμός GPS.
Έλεγχος πρόσβασης (Access Control).
Συντήρηση τεχνικών συστημάτων ασφαλείας.



Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

5.0

defensor.gr/consulting

They say that the only use for advice is to give it away.
Defensor turns proper advice into reality in a blink of
an eye.

Συμβουλευτική συστημάτων.
Ανάπτυξη σχεδίου ασφαλείας.
Συμβουλευτική προσωπικής ασφάλειας.
Συμβουλευτική VIP Security.
Αξιολόγηση και έλεγχος τρωτότητας.
Risk Assessment.
Αξιολόγηση ασφάλειας οχημάτων / στόλου.
Διεθνής συμβουλευτική ασφάλειας.
Custom Security Consulting.


