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Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες, 

 

 

Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την εταιρεία μας η οποία εξειδικεύεται σε      

υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας. 

Παρέχουμε υπηρεσίες φύλαξης πανελλαδικά με κεντρικά σημεία Αθήνα & Θεσσαλονίκη.  

Η MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. είναι  Ελληνική εταιρεία 100%. Βασίζεται  στην προσωπική ευθύνη των 

πολυετούς εμπειρίας και γνώσης στελεχών της, όπου  μέσα από ομαδική συνεργασία επιτυγχάνει  την 

σωστή και ασφαλή  παροχή προς τον πελάτη. 

 

Καθημερινά αξιολογείται, επιτυγχάνει τους στόχους της και μέσα από τους διαχρονικούς 

πελάτες/συνεργάτες,  επιβεβαιώνεται. 

Η εμπειρία διεθνών προδιαγραφών  των στελεχών της εταιρείας μας συμπληρώνει την όσο το δυνατόν 

καλύτερη υπηρεσία ασφαλείας προς τον πελάτη. 

 

Θέλουμε να σας βεβαιώσουμε  ότι επιθυμία και στόχος της εταιρείας μας είναι να παρέχει βέλτιστες 

υπηρεσίες ασφαλείας στους πελάτες της, αξιολογώντας πάντα αυτές τις υπηρεσίες μέσα από προσωπική 

επίβλεψη και πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης. 

 

Οργανωμένη κατά τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που επιβάλλει το παγκόσμιο 

περιβάλλον & η Ελληνική αγορά, η MEGA GROUP SECURITY A.E., ξεχωρίζει για την εξαιρετική κατάρτιση και 

εκπαίδευση του προσωπικού της, τα οποία επιλέγει με αυστηρά ηθικά και λειτουργικά κριτήρια. 

Πιστοποιημένη με τa συστήματα διαχείρισης ποιότητας, 
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σε 

 υπηρεσίες ασφαλείας, 

 στατική φύλαξη, 

 υπηρεσίες φύλαξης φυσικών προσώπων, 

 τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας 

 

 

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζεται η  μέγιστη 

αποδοτικότητα των φρουρών της, στις επιχειρησιακές τους αποστολές. 

 

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διέπεται από τους νόμους του Κράτους. Κατέχει άδεια φύλαξης 

ασφαλείας σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3707/2007 & είναι 

ασφαλισμένο στον Εθνικό Κρατικό φορέα. 

 

Όλα αυτά καθιστούν τη ισχυρή δύναμη ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, ικανή να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κάθε σας ανάγκη. 

 

 
 

Με υψηλό αίσθημα  ασφάλειας καθώς και  ανώτερο επίπεδο   υπηρεσιών, 

η μπορεί να εξαλείψει κάθε ανασφάλεια σας, για  την ζωή και την περιουσία 

σας 



 

 

 

 

        
 

          Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών &                

          εγκαταστάσεων 

          Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

         Φύλαξη Επαγγελματική & βιομηχανική ασφάλεια  
         Φύλαξη γραφείων, καταστημάτων, οικιών   

    Φύλαξη σχολείων 

 

    Προστασία φυσικών προσώπων, 

   Προστασία & συνοδεία V.I.P.   
          Προστασία  ιδιωτικών συμφερόντων 

   Ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα– τεθωρακισμένα οχήματα 

       χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων,  
   Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών 

            και αθλητικών εκδηλώσεων,  

 Ασφάλεια πολυκαταστημάτων

 
   

                              
                      

 



 

     

 

 Φύλαξη αερολιμένων & εκθέσεων 

 Ελεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών,  χειραποσκευών,  

 αποσκευών, φορτίου και  ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες 

 &  λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης  στους χώρους 

 εν γένει, στις  εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση   

 της αρμόδιας  αεροπορικής ή λιμενικής αρχής 

 Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων 

 που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, 

 με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης 

 Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή 

 μετακίνηση τους, 

 Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων  για την ασφαλή 

 πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων φύλαξης 

  

  Ειδικές αποστολές τοπικού & εξωτερικού επιπέδου 

  Συστήματα ασφαλείας συναγερμών 

  Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση 

 λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού 

              

  Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου & διαβίβασης σημάτων συναγερμού 

  

 Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας 

                                                              



 

 

 

 

 

                  Είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την προσωπική & οικογενειακή σας ασφάλεια, καθώς και τον τομέα  

 των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων, όλο  το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. 

Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να εξασφαλίσουμε άριστες υπηρεσίες ασφαλείας, παρέχοντας 

εκπαίδευση στο προσωπικό μας, ώστε να είσθε ασφαλείς και ικανοποιημένοι από την συνεργασία 

μας.  

 

Στο πελατολόγιο μας, όλα αυτά τα χρόνια, μας έχουν εμπιστευθεί μεγάλοι όμιλοι εταιρειών Ελληνικοί 

& Διεθνείς.  

Είμαστε η μόνη εταιρεία η οποία αποδεδειγμένα σε βάθος χρόνου έχει την ικανότητά και εμπειρία στην 

αποτροπή κακόβουλων πράξεων σε χώρους πολυκαταστημάτων. Η συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια 

με εταιρεία πολυεθνικών συμφερόντων έχει καταγράψει έναν καταπληκτικό αριθμό αποτροπών 

πανελλαδικά, έως και σήμερα. 

                                

 

Γιατί να επιλέξετε την MEGA GROUP SECURITY A. E.  

Η απλή απάντηση θα ήταν, να  επικοινωνήσετε  με τους πελάτες της. 

Υπάρχουν στην διάθεσή σας, συστατικές επιστολές πελατών, οι οποίοι εκφράζονται  θετικά  για τις 

υπηρεσίες που τους παρέχουμε μέσω πολυετούς συνεργασίας. 

 

Αφήστε σ’ εμάς την φύλαξη των  εγκαταστάσεών σας και αισθανθείτε ασφάλεια εσείς και οι 

συνεργάτες σας. Διαχειριζόμαστε την ασφάλειά σας με πλήρεις υπηρεσίες, εκτός από την φυσική 

παρουσία του προσωπικού ασφαλείας, όπως περιπολία, CCTV, έλεγχος πρόσβασης, 

απομακρυσμένη παρακολούθηση.  

  
  
Η εταιρεία μας παρέχει κατάλληλο εξοπλισμό βάσει νόμου, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

φύλαξης, στους φρουρούς της, ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη αποδοτικότητα στην διασφάλιση 

λειτουργίας των καθηκόντων τους. 

 

Διαθέτουμε  24ωρο επιχειρησιακό κέντρο στις εγκαταστάσεις μας. 

Εξωτερική συνεργασία με αξιόπιστο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμών. 

 

Θέλουμε να έχουμε «ένα μάτι ανοικτό» σε κάθε θέση φρούρησης. 

Κάθε 30 λεπτά το κέντρο μας  μέσω του ασυρμάτου δικτύου επικοινωνίας καθώς και σταθερής/ 

κινητής τηλεφωνίας  ελέγχει τις φυλασσόμενες θέσεις μας. 

Επίσης, επόπτης ασφαλείας περιπολεί κάνοντας επιτοπίως ξαφνικούς ελέγχους διαφυλάσσοντας 

την περιουσία σας και την σωματική ακεραιότητα  του φρουρού μας.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπολικά παρέχονται με V.H.F, φάρο, εκφοβισμού σειρήνα για άμεση επέμβαση. 

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εταιρείες, χώρους  ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

Και στους δύο τομείς έχουν προσφερθεί υπηρεσίες με ασφάλεια & επιτυχία.  
 

 

Η επιλογή προσωπικού βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια, ακεραιότητα, αφοσίωση, εξελισσόμενη 

γνώση, εμπειρία, όπου σε συνδυασμό με τον έλεγχο των σημείων φύλαξης, μέσω των εσωτερικών 

κανονισμών της εταιρείας μας, επιτυγχάνεται πρόληψη, φύλαξη  σε κάθε είδους επιχειρηματικό 

κίνδυνο. 

 

Το προσωπικό εξετάζεται από ψυχολόγο, για την άμεση αντίδραση και  λήψη σωστών αποφάσεων 

σε κρίσιμες στιγμές. 

Γιατρός & τεχνικός εργασίας επισκέπτεται και εξετάζει τους φυλασσόμενους χώρους σε θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας. 

Η κατάρτιση του προσωπικού μας συνεχώς εμπλουτίζεται με συμμετοχή σε σεμινάρια, γνώση 

μεθόδων ασφάλειας, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται ώστε ο φρουρός να είναι σε θέση να 

προβλέψει και να διαχειρισθεί επικίνδυνες για την ασφάλεια καταστάσεις. 

 

Εγγυόμαστε στους πελάτες μας καλύψεις προς  τρίτους, μέσω αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρείας. 

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες ασφαλείας. 

 

Ευελπιστούμε  να μας δοθεί η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας μαζί σας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας.  

  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

 

Γεώργιος Τσαπάρας 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 
 

Συμπεριλαμβάνονται> Πιστοποιήσεις 

                        Πελατολόγιο 

          Προϋποθέσεις φρουρών 
 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ  MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. 

                        
 PRAKTIKER  HELLAS A.E ΦΡΟΥΡΗΣΗ  & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑTAΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 DIXONS  SOUTH-EAST EUROPE A.E.(ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ)ΦΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΡΟΥΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 MASSIMO  DUTTI HELLAS S.A. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 OYSHO HELLAS S.A. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 BERSHKA  HELLAS S.A.  ΦΡΟΥΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 PULL & BEAR HELLAS S.A. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 STRADIVARIUS  HELLAS S.A. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (GAP) ΦΡ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 MAKRO KAS & KARY A.E. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 LIDL ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 PUBLIC WORLD A.E.  ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 SWAROVSKI  HELLAS ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 Γ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 DRUCKFARBEN EΛΛΑΣ  Α.E.B.E. ΦΡΟΥΡΗΣΗ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 VITEX ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΧΕΛΑΦΑΡΜ) ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 UNILOG  A.E.   ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.   ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΜΕRCK  Α.Ε.   ΦΡΟΥΡΗΣΗ   ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 RAINBOW WATERS ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 ΤΕΚΑ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.    ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Α Ρ Η Τ Η  Α.Ε.  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  &  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. (BOLTON)  ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΝΓΚΟΛΑΣ 

 AΣΠΡΟΚΑΤ  Α.Ε.  ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 THS FASHION  ΦΥΛΑΞΗ KATΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 AΘ. ΚΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 

 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ - Καύσιμα - Λιπαντικά – Υγραέρια – ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣ/ΕΩΝ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    - ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΑΕ -       ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Ε.Λ.Σ) - ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ  Α.Ε. ΕΤ. ΒΙΟΜ. ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ –Εμφιάλωση Υγραερίων - ΦΥΛΑΞΗ   ΕΓΚΑΤΑΣ/ΕΩΝ 

 ELECTRA HOTEL 

 WATT A.E. 

 H. & M 

 LEDRA MARRIOT 

 GRIVALIA PROPERTIES 

 ΕΟS MATRIX 

 NOSTOS 

 OFFICE BUSINESS PLUS 

  
 SUNLIGHT 

 KIPPLING EVENTS 

 OPTIMUM GREECE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  

 

 ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ ΑΕ 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 INTESPORT ATHLETICS AE 

 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

 

   

    

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΡΩΝ  MEGA GROUP SECURITY A.E. 

 

 

        
         

Οι φρουροί οι οποίοι θα επιλεγούν για την επιχείρησή σας θα είναι Μόνιμοι, και  θα εκπαιδευτούν 

στις ανάγκες φρούρησης των χώρων σας. 

 

 Θα διαθέτουν ανάλογο εξοπλισμό για τις ανάγκες της φύλαξης. 

 

 Θα είναι ευπαρουσίαστοι ,ευγενικοί και συνεργάσιμοι με τους πελάτες και το προσωπικό της 

εταιρείας. 

 

 Θα έχουν άμεση επικοινωνία με τους διευθυντές του πελάτη και θα εκτελούν τις νόμιμες εντολές 

αυτών πρόθυμα. 

 

 Θα ειδοποιούν σε περίπτωση κινδύνου, άμεσα την υπηρεσία μας τους καθ’ ύλην αρμόδιους της 

φύλαξης καθώς και όποια αρμόδια δημόσια αρχή. (Πυροσβεστική, Αστυνομία ΕΚΑΒ κ.λπ). 

 

 Θα προσέρχονται κανονικά στην ώρα τους και θα αποχωρούν μετά από διαπίστωση ότι η 

ασφάλεια του κτηρίου έχει καλώς. 

 

 Θα εκτελούν μόνο καθήκοντα φρούρησης και θα παρευρίσκονται στους χώρους συναλλαγής 

κατά τρόπο επιβλητικό και εμφανή. 

 

 Ουδείς εγκαταλείπει το πόστο του πρίν την λήξη της βάρδιας του ή την προσέλευση του τυχόν 

αντικαταστάτη του. 

 

Οι λόγοι αντικαταστάσεώς τους  θα είναι  λόγω, 

 

 Κανονικής Αδείας 

 Ασθενείας 

 H υπηρεσία μας θα έχει την δυνατότητα αντικαταστάσεως των φρουρών που θα ασθενήσουν 

κατά την υπηρεσία τους ή τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από εσάς. 

 Απόλυσης λόγω απειθαρχίας στην συμφωνία φρούρησης.  

 

Ότι αφορά αποζημιώσεις, άδειες, ασφάλεια, αντικατάσταση, εξοπλισμό, εκπαίδευση και έλεγχο 

των φρουρών επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου η MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. 

 

 



                                                                                          

               

 

 

 

 

 
 

 

 

                  

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   


