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Παίρνοντας ως αφορμή το φετινό τίτλο της 
υπέροχης διοργάνωσης του SECURITY MANAGER 

"Ολιστική Προσέγγιση της Ασφάλειας“, 

που μας έφερε ακόμη μια χρονιά όλους εδώ,  επέλεξα ως 
θέμα της εισήγησής μου… 



Την ανάγκη της συνεχούς 
παρακολούθησης των ελληνικών αλλά και 
διεθνών εξελίξεων σε θέματα ασφάλειας   



Tις διάφορες συνεχείς μετεκπαιδεύσεις,  που μας 

καθιστούν ικανούς να αναλαμβάνουμε συνεχώς 

νέα καθήκοντα,  κάνοντάς μας επίκαιρους στην 

αγορά των προϊόντων & υπηρεσιών ασφαλείας 

και ικανούς να αποδώσουμε με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση.  

Η κάλυψη της ανάγκης μας 
αυτής, έχει μια μοναδική 

συνταγή επιτυχίας: 



• H αναζήτηση ενημερωμένου συνεργάτη,  ο οποίος θα είναι 
ικανός να του προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανάλογες του 
κινδύνου που διατρέχει.  

• Η συνεχής παρακολούθηση μετεκπαιδεύσεων είναι κίνητρο 
για εμάς, μιας και εκτός του ότι διαφοροποιούμαστε από 
τους ανταγωνιστές μας, καθιστούμε ικανούς τους εαυτούς 
μας να προσφέρουμε στους εν δυνάμει πελάτες μας, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις και με αυτό τον τρόπο 
να απαιτήσουμε και να λάβουμε περισσότερα χρήματα. 

 

Παράλληλα διευρύνεται ο τρόπος σκέψης μας και 
οδηγούμαστε στην προσέγγιση νέων τομέων 

δραστηριοποίησής μας. 

Σημαντικό κίνητρο για τον 
οποιοδήποτε επιθυμεί συνεργασία 

μαζί μας,  είναι: 



 Βλέποντας λοιπόν, τις συνεχείς παγκόσμιες εξελίξεις στα 
θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας, πληροφοριών, 
χρηματαποστολών, κ.α. διαπιστώνουμε πως ο τομέας 
μας με τον καιρό διευρύνεται.  

 
    Η κοινωνία μας βασίζεται ουσιαστικά πλέον στους 

ειδικούς και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και οι εξελίξεις μας έλκουν,  προς τη συνεχή 
μετεκπαίδευση.  

  
 Παρ’όλα αυτά, η κατάσταση στη σημερινή Ελλάδα όπως 

τη γνωρίζουμε, φαίνεται να μένει στάσιμη,  με την κρίση 
ως τροχοπέδη για το αναίτιο αυτό βάλτωμά μας. 



Δεδομένα 

 Οι εταιρείες ασφαλείας (security) στην Ελλάδα, έχουν 
φτάσει τις 2.500 σε αριθμό, με τις περισσότερες να 
δραστηριοποιούνται τοπικά στον τόπο ιδρύσεως τους και 
κάποιες να εξαπλώνονται πανελλαδικά, στο total security.  

  

 Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, βλέπουμε 
καθημερινά δεκάδες από αυτές τις εταιρείες να βάζουν 
«λουκέτο» με την αιτιολογία της οικονομικής κρίσης.  
 

     Είναι άραγε η οικονομική κρίση αρκετή,  για να κλείσει μια 
εταιρεία security, η οποία θα έπρεπε κανονικά να ανθίζει 
στις εποχές που ζούμε;  



 Φταίει πράγματι η κρίση για την ανικανότητα ορισμένων 
ιδιοκτητών εταιρειών security, να ανταπεξέλθουν στις 
αυξημένες απαιτήσεις από γεγονότα που δεν έχουν 
ξαναπαρουσιασθεί στην Ελλάδα; 

  

     Η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να εκχωρήσει κομμάτια της 
ασφάλειας που μέχρι σήμερα καλυπτόταν από τις κρατικές 
δυνάμεις ασφαλείας,  σε ιδιωτικές εταιρίες.  

  

 Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα,  η εκχώρηση της 
φύλαξης των κέντρων κράτησης. Ένα έργο ετήσιου 
προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων euro!  

     Ποια ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, 
διαθέτει την τεχνογνωσία για να συμμετέχει στην 
πραγμάτωση αυτού του έργου; 



Για να προχωράμε στη ζωή μας και να αναπτυσσόμαστε, 
χρειάζεται να είμαστε πάντοτε επίκαιροι ώστε να 

διεκδικούμε νέα μερίδια της αγοράς.  

Διαφορετικά επέρχεται συρρίκνωση και μαρασμός. 

Ποια ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας διαθέτει 
την τεχνογνωσία για να αναλάβει την ηλεκτρονική φύλαξη της 
ελεύθερης διαβίωσης των κρατουμένων; 
 
Ποια ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας διαθέτει 
την τεχνογνωσία για να αναλάβει την φύλαξη των φυλακών,  που 
είναι το επόμενο έργο το οποίο θα εκχωρηθεί; 
 
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι η πιο απλή και 
λογική απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί.  



 Άλλωστε, όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή την αίθουσα, είναι φύση 

αδύνατον στο επάγγελμα που κάνουμε να είμαστε up-to-date 

διαρκώς, αν δε το επιδιώκουμε.  

 Πολυεθνικές εταιρείες και καλύτερα οργανωμένοι και 

ενημερωμένοι ανταγωνιστές αναγκαστικά θα μας ξεπεράσουν,  εάν 

εμείς οι ίδιοι δεν φροντίσουμε να αναβαθμίζουμε τις γνώσεις μας 

καθημερινά.  

     Επιπλέον ακόμη ένας ανταγωνιστής μας είναι η εξέλιξη, η οποία 

δίνει τα όπλα στους κακοπροέραιτους να τη χρησιμοποιήσουν προς 

όφελος τους,  με μέσο τη τεχνολογία. Oι «κακοί» οι οποίοι 

χρησιμοποιώντας προς όφελός τους την τεχνολογία,  πάντα θα μας 

ετοιμάζουν και κάτι ακόμη καινούργιο,  που δεν έχουμε ξαναδεί. 



Πρόληψη… 

Η πρόληψη των επικείμενων προβλημάτων που κάποιοι 

θα θέλουν να καταφέρουν εναντίον μας, άρα και των 

πελατών μας,  γίνεται μόνο μέσω μάθησης και αύξησης 

των γνώσεων μας, έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα εμπρός 

από τις εξελίξεις, ενημερωμένοι, έτοιμοι και ικανοί να 

δώσουμε λύση στα προβλήματα ασφαλείας, συνεπώς να 

κάνουμε τη δουλειά μας επαγγελματικά.   



 



Η καταπολέμηση της άγνοιας, μπορεί να 
πραγματωθεί με έναν συνδυασμό κινήσεων 



ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
του χώρου της μετεκπαίδευσης, των οποίων πρέπει 

πάντα να ξέρουμε τις εκπαιδεύσεις.  

  

  





 ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

μέσα από συμμετοχή σε σεμινάρια 







 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για να είμαστε ενήμεροι για τις παγκόσμιες εξελίξεις. 



 I.Τ.R.R. (Institute of Terrorism Research and Response) 
www.terrorresponse.org 



 

American Society for Industrial Security 
(www.asis.com.gr) 



Λύση... 



Η Α&Κ Risk Management Consulting σας παρέχει τις γνώσεις 
φορέων από όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ευρύ φάσμα του total security καλύπτεται από ειδικούς σε 
κάθε είδος    (Αντιτρομοκρατία - V.I.P  Protection - Tactical pistol 

- Total security – πυρόσβεση – First Aid) με συνεχείς 
εκπαιδεύσεις στην Αγγλία, την Αμερική, την Αυστρία, τη 

Γερμανία και το Ισραήλ. 



Η συνεργασία, πολλές φορές αποκλειστική, με οργανισμούς 
παγκοσμίως αναγνωρισμένους, δίνει το προβάδισμα στην Α&Κ 

να διοργανώνει πιστοποιημένα σεμινάρια υψηλών 
προδιαγραφών και ποιοτικού περιεχομένου. Το Target Group 

των σεμιναρίων ποικίλλει και η Α&Κ προσαρμόζει τα σεμινάριά 
της, στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.  

 



Τα σεμινάρια απευθύνονται σε άτομα, εταιρείες και οργανισμούς και είναι 

είτε ανοιχτά προς το κοινό, για συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται ή ιδιωτικά 

και εκπονούνται πάνω στις ανάγκες κάθε εταιρείας συγκεκριμένα. 

Ενδεικτικά, τα πιο πρόσφατα σεμινάρια που διοργανώθηκαν είναι :  

 Το σεμινάριο της ομάδας ασφαλείας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 Το σεμινάριο Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών που εκπονήθηκε 

ειδικά για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε.  

 Το Σεμινάριο Διευθυντών Ασφαλείας Εγκαταστάσεων, το οποίο 

παρακολούθησαν 14  Διευθυντές  Ασφαλείας γνωστών εταιρειών της 

χώρας μας.  

 



Συγκεντρώνει όλους τους επαγγελματίες και εθελοντές της διάσωσης,  οι 
οποίοι κόβουν συνολικά 15 Ι.Χ οχήματα και προβαίνουν σε διασφάλιση της 
σκηνής του ατυχήματος, σταθεροποίηση των εμπλεκομένων οχημάτων και 

απεγκλωβισμό των τραυματιών,  χρησιμοποιώντας τα διασωστικά εργαλεία 
της Weber Rescue Αυστρίας με τα οποία είναι εφοδιασμένα τα περισσότερα 

διασωστικά οχήματα σε όλο τον κόσμο.  

Το πιστοποιημένο σεμινάριο Hellenic Rescue Days που έχει 
προγραμματιστεί για τον Απρίλιο,  διοργανώνεται από την A&K 

για τρίτη συνεχή χρονιά σε κλειστά τμήματα των 20 ατόμων 





Όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επικοινωνία με την 

Α&Κ Risk Management Consulting 
ή να μάθουν παραπάνω λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, 

μπορούν μέσω του website www.ak-riskmanagment.gr 
και στο τηλέφωνο & φαξ 210.6915118 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

http://www.ak-riskmanagment.gr/
http://www.ak-riskmanagment.gr/
http://www.ak-riskmanagment.gr/
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