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Παρουσίαση της BML Security 

Λίγα λόγια για την εταιρεία….. 

Η BML Security  

 

▪ είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας εδώ και 

αρκετά χρόνια, επενδύοντας στην έρευνα και την εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας, έτσι ώστε να 
παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Κύρια πολιτική της εταιρείας 

είναι η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών της, χρησιμοποιώντας αυθεντικά προϊόντα με τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

▪ είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στο χώρο των εγκαταστάσεων και πώλησης συστημάτων ασφαλείας 
που διαθέτει άδεια λειτουργίας από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου προστασίας του πολίτη με 

αριθμό Αδείας 3015/39/60/2334-ε.  
 

▪ είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία που κατέχει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ISO 9001:2008 για την 

μελέτη, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών στα συστήματα ασφαλείας. 
 

▪ είναι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες και επίσημοι μεταπωλητές των μεγαλύτερων κατασκευαστικών 
οίκων συστημάτων ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

▪ διαθέτει τεχνικό προσωπικό με  σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι πάντοτε στη διάθεση 
σας, για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες.  

 
▪ διαθέτει  24ωρο τεχνικό ασφαλείας 365 ημέρες το χρόνο και σε συνδυασμό με την συνεχή 

παρακολούθηση των συστημάτων μέσω του Κεντρικού Σταθμού Λήψεως Σημάτων, 

δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον προστασίας και ασφάλειας για εσάς και τους δικούς σας 
ανθρώπους. 

 
▪ Διαθέτει στόλο κινητών συνεργείων πλήρως εξοπλισμένο για την άμεση επέμβαση σε οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει με το σύστημα ασφαλείας σας, για την άμεση επίλυση του  
 

▪ Παρέχει τον πιο εξελιγμένο Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων με άρτια υποδομή , ο οποίος 

δημιουργήθηκε και εποπτεύεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
 

▪ Παρέχει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Ασφαλείας , δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την 
προστασία της περιουσίας σας καθώς επίσης και των αγαπημένων προσώπων σας. 

 

 

 

 



 

 

 

Τα προϊόντα μας 

Η BML Security εγκαθιστά πιστοποιημένα συστήματα με μεγάλο βαθμό ασφαλείας (GRADE) των 

μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων συστημάτων ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  

▪ Συστήματα συναγερμού  ▪ συστήματα παρακολούθησης  ▪  συστήματα πυρανίχνευσης 

▪ συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης  ▪ συστήματα θυροτηλεόρασης ▪ αντικλεπτικά συστήματα παραγωγής 

τεχνητής ομίχλης ▪ συστήματα περιπολίας καθώς επίσης χρηματοκιβώτια και μηχανήματα ανίχνευσης 

πλαστότητας χαρτονομισμάτων για κάθε χώρο , οικιακό ή επαγγελματικό 

 

 
 

 

Οι υπηρεσίες μας 

Η BML Security παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

για την ασφάλεια σας και την προστασία της 

προσωπικής σας περιουσίας. Σε συνδυασμό με το 

24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων διαθέτει ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας και 

συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων καλύψεων 

δημιουργεί ασφαλής χώρους 24 ώρες το 24ωρο. 

 

Οι υπηρεσίες της BML Security είναι πιστοποιημένες 

βάση Ευρωπαϊκών οδηγιών ασφαλείας και σύμφωνα 

με τα πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 

27001:2013. 

 

Τέλος, εποπτεύονται και εφαρμόζουν όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες που ορίζει ο νέος 

κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

 

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο ποιον θα επιλέξετε για την μελέτη-προμήθεια-

εγκατάσταση-παρακολούθηση-συντήρηση του συστήματος ασφαλείας σας, καθώς υπάρχουν πολλοί 

που αναλαμβάνουν ανάλογη εργασία χωρίς να είναι καταρτισμένοι καταλλήλως και χωρίς να διαθέτουν 

την σχετική άδεια 

 



 

 

 

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας 

η φιλοσοφία μας 

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες , σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα ασφαλείας με 

γνώμονα την πραγματική και αποτελεσματική προστασία ενός χώρου. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που 

διαθέτουμε και επενδύοντας στην εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα 

απόλυτα ασφαλές περιβάλλον στους χώρους των πελατών που μας εμπιστεύθηκαν. Κύριο μέλημα της 

εταιρείας μας είναι η μέγιστη προστασία του πολίτη και της περιουσίας του, αξιολογώντας στο έπακρο τις 

ανάγκες του πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στη σχέση απόδοση/τιμή. Τέλος, δίνοντας μεγάλη 

σημασία και βαρύτητα στην after sales υπηρεσία, έχουμε δημιουργήσει τμήμα τεχνικής υποστήριξης , το 

οποίο βρίσκετε δίπλα στον πολίτη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο με σκοπό την άμεση επίλυση 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από εξωτερικούς παράγοντες στα συστήματα ασφαλείας που έχουμε 

εγκαταστήσει.   

 

 

σκοπός του συστήματος ασφαλείας 

Το σύστημα ασφαλείας σε ένα χώρο λειτουργεί ως το ποιο αποτελεσματικά αποτρεπτικό όπλο στην 

διαφύλαξη της προσωπικής ακεραιότητας του πολίτη και στην προστασία της περιουσίας του. Η ορθή 

λειτουργία ενός συστήματος ασφαλείας και η αποτελεσματικότητα του ξεκινάει από τη σωστή μελέτη ενός 

χώρου. Μία πιστοποιημένη τεχνική μελέτη έχει ως αποτέλεσμα την σωστή κάλυψη ενός χώρου, αξιολογώντας 

τους βαθμούς επικινδυνότητας που διαθέτει ένας χώρος οικιακός ή επαγγελματικός. Η εγκατάσταση καθώς 

και η περιοδική συντήρηση του πετυχαίνουν τον αρχικό στόχο της εταιρείας μας , καθώς επίσης και το σκοπό 

της τοποθέτησης ενός συστήματος ασφαλείας. Την αποτροπή της κακόβουλης ενέργειας από τον επίδοξο 

διαρρήκτη  

 

 

πιστοποιημένη εγκατάσταση 

Η Πιστοποιημένη εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας απαιτεί την αντιστοίχιση του κάθε 

αισθητηρίου σε μία ανεξάρτητη ζώνη ,έτσι να γίνει ο σωστός διαχωρισμός περιοχών και ζωνών(δηλ. κάθε 
αισθητήριο να αντιστοιχεί σε μία ζώνη). Η εταιρία μας τηρώντας τις  Ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΝ-50131) για 

την μελέτη και την εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας αποφεύγει την μεθοδολογία άλλων εταιριών 
που χρησιμοποιούν μικρές μονάδες στο κεντρικό σύστημα με σκοπό να χαμηλώνουν το συνολικό κόστος 

προκαλώντας δυσκολία στην χρήση και την παρακολούθηση του συστήματος. 
Η σωστή μέθοδος μπορεί να αυξάνει οικονομικά λίγο το κόστος του συστήματος ασφαλείας, όμως μας παρέχει 

εγγυημένη λειτουργικότητα στο σύστημα και έτσι αποφεύγουμε οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία 

του. 
 

 

 



 

 

 

Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και το πρότυπο EN50131 

Βάση Ευρωπαϊκών οδηγιών που εξέδωσε η τεχνική επιτροπή συστημάτων ασφαλείας με την επωνυμία 

CENELEC TC79 στις 4 Απριλίου 2006 , όλες οι εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να 

εγκαθιστούν τα συστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN50131. 

Το πρότυπο ΕΝ 50131 απαρτίζεται από 9 τμήματα τα οποία αναπτύσσονται ως εξής: 

ΕΝ50131-1: Γενικά περί συστημάτων συναγερμού διάρρηξης και Ληστείας. 

ΕΝ50131-2: Ανιχνευτές διάρρηξης. 
ΕΝ50131-3: Εξαρτήματα ελέγχου και ενδείξεων (πληκτρολόγια). 

ΕΝ50131-4: Συσκευές ειδοποίησης (σειρήνες). 
ΕΝ50131-5: Διασυνδέσεις (επικοινωνία ανιχνευτών με κ. πίνακα). 

ΕΝ50131-6: Τροφοδοτικά. 
ΕΝ50131-7: Οδηγίες εφαρμογής – εγκατάστασης. 

ΕΝ50131-8: Συστήματα καπνού. 

ΕΝ50131-9: Εξακρίβωση πραγματικού συναγερμού. 
 

Σκοπός του προτύπου ΕΝ50131 είναι να προσδιορίζει τις απαιτήσεις γύρω από τα συστήματα ασφαλείας 
που εγκαθιστούν σε κτίρια, χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες διασυνδέσεις.  
 

Βαθμίδες ασφαλείας 

Το πρότυπο ΕΝ50131 βαθμονομεί τα συστήματα ασφαλείας σε 4 βαθμίδες (grade) αναλόγως της δεξιότητας, 

των μέσων και της αποφασιστικότητας που ενδέχεται να ασκείται από τους εγκληματίες σε κάθε επίπεδο. Η 

διαβάθμιση αυτή βασίζεται στις λειτουργικές προδιαγραφές και αφορούν στο σχεδιασμό όλων των 
εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας, όπως τον κεντρικό πίνακα, τους ανιχνευτές, τις διασυνδέσεις, τα 

χειριστήρια ελέγχου, τα τροφοδοτικά και τα εξαρτήματα σηματοδότησης.  

Οι τέσσερις βαθμίδες ασφαλείας κατά το πρότυπο ΕΝ 50131, διαμορφώνονται ως εξής: 

Grade1: Χαμηλό επίπεδο ασφάλειας. Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείται να προστατεύσει το χώρο από 

διαρρήκτες οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις πάνω τα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, για τη διάρρηξη 
χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία περιορισμένης χρήσης. 

Grade2: Χαμηλό – μέτριο επίπεδο ασφάλειας. Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείται να προστατεύσει το 
χώρο από διαρρήκτες οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις πάνω στα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, για τη 

διάρρηξη χρησιμοποιεί γενικά εργαλεία ευρείας χρήσης, όπως επίσης και βασικά φορητά όργανα μετρήσεων 
(π.χ. πολύμετρο). 

Grade3: Μέτριο προς υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείται να προστατεύσει το 
χώρο από διαρρήκτες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι πάνω στα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, για τη 

διάρρηξη χρησιμοποιούν μια περιεκτική γκάμα εργαλείων, όπως επίσης και φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(π.χ. φορητό υπολογιστή). 

Grade4: Υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Στο επίπεδο αυτό η ασφάλεια είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους 

παράγοντες και θεωρείται πως οι διαρρήκτες έχουν τις γνώσεις και τα μέσα να φτιάξουν ολοκληρωμένο 

πλάνο διάρρηξης. Φέρουν δε εξοπλισμό κατάλληλο ακόμα και για αντικατάσταση εξαρτημάτων του 

συστήματος ασφαλείας 



 

 

 

Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

Η Εταιρεία έχοντας ως ζητούμενο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, 

να εκτελεί τις δραστηριότητες της κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και να θέτει 

δομές που να εξασφαλίζουν διαρκή βελτίωση στη λειτουργία της και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 

 
Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εξασφαλίζεται από την πολιτική της εταιρίας να χρησιμοποιεί υλικά των 
μεγαλυτέρων κατασκευαστών στον κόσμο, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας και με 
μία καινοτόμο λειτουργία την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας 24 ώρες το 24 ωρο, για την άψογη 
εξυπηρέτηση σας. 
 

προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η παραπάνω οικονομική προσφορά και τεχνική μελέτη συντάχθηκε βάση της επιτόπιας επίσκεψης 
που πραγματοποίησε εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρείας μας, στα συστήματα ασφαλείας, ο 
οποίος φέρει σύμβαση εμπιστευτικότητας με την BML Security, για την ασφάλεια και προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
Η BML Security συμμορφώνεται απόλυτα με τον κανονισμό της ΕΕ 2016/679 γνωστού ως GDPR 
περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και 
τεχνικά μέτρα για τις απαιτήσεις του κανονισμού, καθώς επίσης και πολιτική για την προστασία 
των δεδομένων σας.  
Βάση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζουμε και στις περιπτώσεις που 
αποκτούμε τα δεδομένα σας μετά από αίτημα απλού ενδιαφέροντος ή προσφοράς για προϊόντα 
και υπηρεσίες τις εταιρείας μας , τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην εταιρεία μας για 
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος η 
Εταιρεία μας διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα 
 
Περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ. 

 
Εάν έχετε κάποιον προβληματισμό, παράπονο ή ερώτηση σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων που θέλετε μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της BML 
Security, χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web. Θα απαντούμε σε ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός 30 
ημερών.  

Εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο, η BML Security αποτελεί υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων για 
τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που υπόκεινται 
στην παρούσα προσφορά. Η διεύθυνσή μας είναι BML Security, Αντώνιος & Αναστάσιος 
Χαραλαμπίδης ΟΕ, Κοραή 60, 18345 – Μοσχάτο Αττικής. Τηλέφωνο: (+30) 210 3459781.  

https://www.bmlsecurity.gr/images/GDPR/Πολιτική_Απορρήτου__Προστασία_Προσωπικών_Δεδομένων.pdf
https://www.bmlsecurity.gr/επικοινωνία

