Εµπιστευτείτε την ασφάλειά σας
στους ειδικούς

Εμπιστευτείτε
την ασφάλειά σας στους
ειδικούς
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι συνθήκες
της δημόσιας τάξης και της εγκληματικότητας διαρκώς επιδεινώνονται, σε μια εποχή
που οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για ασφάλεια αυξάνονται, η εταιρεία μας παρέχει με
απόλυτο επαγγελματισμό προστασία κορυφαίων προδιαγραφών στους πελάτες της.
Η συντονισμένη επιχειρησιακή
δράση μας επιτυγχάνει τη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας.
Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η διαρκής
εκπαίδευση των στελεχών μας, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση, καθιστούν την
OnGuard, μια από τις σημαντικότερες
εταιρείες στον χώρο.
Παράλληλα, το διεθνές δίκτυο
συνεργατών μας και συμβούλων ασφαλείας είναι ικανό να ανταπεξέλθει και στον πιο
απαιτητικό σχεδιασμό φύλαξης, εντός αλλά
και εκτός συνόρων.

Trust the experts
with your safety
In an environment marked by deteriorating
conditions of public order and crime, at a
time when the needs and demands for safety
and security keep increasing, our Company
provides top-grade protection to its clients
with absolute professionalism.
Our coordinated operational action
creates an environment of absolute safety.
The know-how, experience and on-going
training of our employees, combined with
our exceptional organization, make
ONGUARD a leader in the field.
At the same time, our international
network of associates and security consultants can respond to even the most demanding security designs, both in Greece
and abroad.

A1
⇢⇢Στατικές φυλάξεις
•
•
•
•

Γραφεία • Χώροι παραγωγής / αποθήκευσης

Καταστήματα • Εμπορικά κέντρα • Νοσοκομεία • Εργοτάξια

Κατοικίες • Ξενοδοχεια • Τηλεοπτικοί / ραδιοφωνικοί σταθμοί
Εφημερίδες • Ιδιωτικά σχολεία

και άλλα...
Κάθε φύλαξη αποτελεί για εμάς μια μοναδικής σημασίας αποστολή 
προσαρμοσμένη στις ξεχωριστές ανάγκες που προκύπτουν από τους παράγοντες
“χώρος” και “ιδιαίτερες συνθήκες”.
Έχουμε την ικανότητα εκπόνησης σχεδίου και επιτυχούς εκτέλεσής του
ώστε να αποτρέψουμε περιστατικά βίας και βανδαλισμών, καταπατήσεις
ιδιωτικού χώρου, καθώς και να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε πρόσβαση
στις φυλασσόμενες περιοχές.

⇢⇢Static guarding
•
•
•

Offices • Production / storage facilities • Stores

Shopping malls • Hospitals • Worksites • Residences • Hotels
Television / Radio stations • Newspapers • Private schools

and others...
Each mission is uniquely important for us, tailored to the individual needs
that emerge from two crucial factors: “venue” and “particular conditions”.
We have the know-how to lay out a plan and successfully implement it in order 
to prevent incidents of violence, vandalism or trespassing of private property,
as well as to prevent access to guarded areas.
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⇢⇢Δυναμικές φυλάξεις
•
•
•
•

A2

Αθλητικές εκδηλώσεις • Συναυλίες / φεστιβάλ

Δημοτικές εκδηλώσεις • Τηλεοπτικά γυρίσματα / διαφημιστικά
Συνέδρια / σεμινάρια • Εκθεσιακά κέντρα / εκθέσεις • Studios
Ιδιωτικές συγκεντρώσεις • Parties

και άλλα...
Οι παραπάνω εκδηλώσεις προϋποθέτουν φυλάξεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων
και ως τέτοιες τις αντιμετωπίζουμε.
Επιλέγουμε το προσωπικό που θα αναλάβει την ασφάλεια ανάλογα με το ύφος της
εκδήλωσης. Αναλαμβάνουμε από τον αρχικό έλεγχο εισόδου και πρόσβασης στον χώρο
μέχρι τη διαρκή επιτήρηση αυτού. Επιπλέον, παρακολουθούμε την εφαρμογή και τήρηση
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια ασφαλείας.
Φροντίζουμε να γνωρίζουμε τον αριθμό των ατόμων στον χώρο ανά πάσα στιγμή,
τις εξόδους διαφυγής, τα μέτρα πυρόσβεσης και είμαστε καθοδηγητές και αρωγοί
σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

⇢⇢Dynamic guarding
•
•
•
•

Sports events • Concerts / festivals • Municipal events

Television / Commercial shoots • Conferences / seminars
Exhibition centres / exhibitions • Studios
Private gatherings • Parties

and others...
Such events require top-grade guarding and are handled accordingly.
Our security personnel are selected according to the nature of the event.
We undertake initial control of entry and access to the venue and continuous
surveillance of the event. Moreover, we monitor the implementation and observation
of health and safety measures, as outlined in the security plans.
We make sure that we are aware of the number of individuals present at the venue
at all times, and that we know the location of emergency exits and fire-extinguishers.
We are also ready to guide and assist in cases of emergency.
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A3
⇢⇢Φυλάξεις αυξημένων απαιτήσεων
•
•

Επιχειρηματικές αποστολές • Επιχειρηματίες

Δημοσιογράφοι • Αθλητές • Άτομα υψηλού κινδύνου

και άλλα...
Οι απαιτητικές φυλάξεις χρειάζονται τους καλύτερους και απαιτούν απόλυτη
προσήλωση στις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
Το προσωπικό στις φυλάξεις αυξημένων απαιτήσεων είναι κορυφαίων προδιαγραφών 
με σημαντικές και διαρκείς εκπαιδεύσεις. Η μετακίνηση και ασφάλεια του πελάτη 
οργανώνεται και επιτυγχάνεται με γνώμονα τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του.

⇢⇢High specification protection
•
•

Business delegations • Businessmen • Journalists
Athletes • High risk individuals

and others...
Demanding protection missions need the best and require absolute dedication to the
security specifications agreed upon with the client.
The personnel employed for high specification protection meet top requirements and
undergo continuous, top-level training. The transportation and safety of the client are
organized and achieved according to his/her needs or particular circumstances.
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B1
⇢⇢Υγεία και ασφάλεια
Δεδομένου ότι η ασφάλεια και η υγεία είναι η βάση για την επιτυχημένη διεξαγωγή οποιασδήποτε διοργάνωσης, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν τα παραπάνω για
τους παρεβρισκόμενους σε κάθε τύπου εκδηλώσεις.
Έτσι, αναλαμβάνουμε:

•
•
•
•
•

τη δημιουργία σχεδίου εκκένωσης χώρων και πλάνων δράσης
την τοποθέτηση πυροσβεστικών μέσων
τη σήμανση εισόδων και εξόδων
τον έλεγχο της ομαλής εισόδου στους χώρους της εκδήλωσης
τη διακριτική αλλά ικανή δύναμη ατόμων στα “τρωτά” σημεία
του χώρου

⇢⇢Health and safety
As health and safety are the basis for the successful organization of
any event, we take all necessary measures to protect participants’ health and safety
at any type of event.
Thus, we undertake the following tasks:

•
•
•
•
•

preparation of an evacuation plan and action plans
positioning of fire extinguishers
marking of entrances and exits
control of smooth entry into the event venue
discreet but adequate placement of individuals at
venue’s “vulnerable” points
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B2
⇢⇢Σχεδιασμός ασφάλειας
Στο πλαίσιο της πρόληψης και της επιχειρησιακής
επάρκειας, περιλαμβάνονται:

•

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων
ασφαλείας κορυφαίων προδιαγραφών, σε συνεργασία με
τοπικούς και διεθνείς ειδικούς

•
•
•
•
•
•
•

Συστήματα ελέγχου διακίνησης
Κλειστά και περιμετρικά κυκλώματα προστασίας
Ασύρματοι μεγάλων αποστάσεων και ευκρίνειας
Ανιχνευτές μετάλλων
Μαγνητικές κάρτες
Συστήματα πυρασφάλειας
Συστήματα συναγερμών

⇢⇢Security planning
The prevention and operational adequacy
framework includes the following:

•

Studying, planning and preparing top specification security plans,
in cooperation with local and international experts

•
•
•
•
•
•
•

Movement control systems
Closed and perimeter protection circuits
Long-range high-definition wireless communication
Metal detectors
Magnetic cards
Fire safety systems
Alarm systems
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C
⇢⇢Εκπαίδευση
Στην ONGUARD, σε συνεργασία με το GLOBAL COLLEGE στην Κύπρο,
δημιουργήσαμε ένα νέο ακαδημαϊκό τμήμα που αφορά μία σύγχρονη ειδικότητα,
το «SECURITY MANAGMENT».
Το τμήμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και οι
σπουδές επιδοτούνται από το Κράτος.
Παράλληλα συστήσαμε ένα τμήμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης προκειμένου οι
υφιστάμενοι επαγγελματίες του χώρου της ασφάλειας να αποκτήσουν τις σύγχρονες
γνώσεις που απαιτoύνται για ένα στέλεχος ασφαλείας. Το πιστοποιητικό επιτυχούς
ολοκλήρωσης του προγράμματος αυτού αναγνωρίζεται από την Κυπριακή
Αστυνομία και αποτελεί κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα.
Τέλος, η εταιρία μας, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές των πιο
αξιόλογων σχολών του εξωτερικού, ξεκίνησε πρόγραμμα εκπαίδευσης φυλάκων
αυξημένων απαιτήσεων και ικανοτήτων (προσωποφύλακες).
Σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις παρέχεται όλη η σύγχρονη θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται, για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους.

⇢⇢Training
ONGUARD, in cooperation with GLOBAL COLLEGE in Cyprus,
has created a new academic department offering a modern specialization:
“SECURITY MANAGEMENT”.
The department is recognized by the Cypriot Ministry of Education and study
courses are subsidized by the State.
Moreover, we have created an accelerated training group, so that
professionals already established in the field of security can acquire the modern
knowledge necessary for security employees. The certificate for successful
completion of this program is recognized by the Cypriot Police and provides
recognition of a regulated vocational right.
Finally, in cooperation with experienced instructors from outstanding
international schools, our Company has launched a training program for
guards with top specifications and skills (bodyguards).
All modern theoretical and practical training for the impeccable execution
of duty is provided at specially designed facilities.

GREECE
Athens

GYPRUS
Nicosia

www.onguard.gr

