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Spartan Security: Στροφή στην στρατηγική ανάπτυξης
μέσω επενδύσεων 

Eξαγορά του 24ωρου ΚΛΣ της PSS, πρώην “ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ
Security

Ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Spartan Security κύριος Μπάμπης
Καραμπάτσος, ολοκλήρωσε και ανακοινώνει επίσημα την εξαγορά του 24ωρου
Κέντρου Λήψεως Σημάτων της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας PSS.

Η PSS Security αποτελεί την συνέχεια της γερμανικής Power Security, όπου είχε
πουληθεί η «Κατράντζος Security» με ιδρυτή τον Βλάση Κατράντζο, γόνο της
γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας που μεσουράνησε τις δεκαετίες ’60 και ’70
στον χώρο του εμπορίου και κατασκευής σπορ ειδών κι όχι μόνο. Ο Βλάσης,
αξιολογώντας τις συνθήκες της εποχής, μετά και τον πολύκροτο εμπρησμό του
πολυκαταστήματος της οικογένειας στο κέντρο της Αθήνας, θα στραφεί στον χώρο
της ασφάλειας ιδρύοντας την «Κατράντζος Security» που ανέλαβε την φύλαξη
σπιτιών της elite της Αθηναϊκής κοινωνίας. αλλά και θρυλικών επαγγελματικών
χώρων της εποχής, που εμπιστευτήκαν την νέα επιχειρηματική του προσπάθεια.
Πριν μερικά χρόνια η εταιρεία πωλείται στη γερμανική Power Security και ο Βλάσης
Κατράντζος αποχωρεί από το χώρο της ασφάλειας.

Σήμερα η PSS Security εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής σε πλήρως ανακαινισμένους
χώρους, δραστηριοποιείται από το 1972 σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που
αφορούν οικιακά και επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας, συστήματα
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί εξέχουσα θέση σε
υπηρεσίες φυσικής επανδρωμένης φύλαξης, που διακρίνονται για το κύρος και τον
επαγγελματισμό τους.

https://www.spartan.gr/spartan-security/arxeio-epikinonias


Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, που
αποβλέπει στην ενδυνάμωση της παρουσίας της Spartan Security με νέες
επενδύσεις σε έργα κύρους και υψηλών απαιτήσεων.

Aνοιχτή εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια του επενδυτικού της πλάνου, η Spartan Security γνωστοποιεί
στον κλάδο, αλλά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό, πως ενδιαφέρετε για
εξαγορές/συγχωνεύσεις, -πλήρως ή και μερικώς- ελληνικών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρονική ασφάλεια, ανεξαρτήτως τόπου
έδρας. Με κύριο γνώμονα την τεχνογνωσία της, προτίθεται να διεξάγει, για
λογαριασμό των ενδιαφερόμενων, ολοκληρωμένες μελέτες/προτάσεις
εξαγορών 24ωρων Κέντρων Λήψης Σημάτων Συναγερμού, με ισχυρές
δεσμεύσεις:

δυνατότητα απορρόφησης προσωπικού
εξαγορά τεχνολογικού εξοπλισμού



διατήρηση των συμβολαίων παρακολούθησης
τεχνική συντήρηση της συνδρομητικής βάσης μέσα από ένα ευρύ
δίκτυο συνεργατών διαχείριση και παρακολούθηση είσπραξης
υπολοίπων
πλήρη εγγύηση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής συνέχειας των
υπηρεσιών ασφαλείας, χωρίς καμία καθυστέρηση και με πλήρη
διαφάνεια.

Μήνυμα Προέδρου

Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς και το δημόσιο
ενδιαφέρον του για νέες επενδύσεις στην ηλεκτρονική φύλαξη, ο Μπάμπης
Καραμπάτσος, στέλνει το παρακάτω μήνυμα στους συνδρομητές της
ηλεκτρονικής ασφάλειας και κυρίως στους επαγγελματίες εγκαταστάτες
συστημάτων ασφαλείας του κλάδου του:



Αγαπητοί συνδρομητές και φίλοι συνάδελφοι,

με την ένταξη της PSS Security στο δυναμικό του Κ.Λ.Σ. της, η Spartan
Security επεκτείνει σημαντικά το εύρος της συνδρομητικής της βάσης που την
έχει αναδείξει leader στην αγορά της ηλεκτρονικής φύλαξης, με
περισσότερους από 45.000 ενεργούς συνδρομητές σήμερα.

Στόχοι μας μας είναι:

η περεταίρω ανάπτυξη του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων και
Εικόνας της Spartan Security μέσω στοχευμένων επενδυτικών
κινήσεων,
η αποτελεσματικότερη και άρτια διαχείριση των μικρότερων σε μέγεθος
Κέντρων Λήψης Σημάτων,



η μεγιστοποίηση της απόδοσης των προηγμένων υπερσύγχρονων
τεχνολογικών εγκαταστάσεών της και
η βέλτιστη αξιοποίηση του έμπειρου κι εκπαιδευμένου προσωπικού της,
για την προώθηση των υπηρεσιών/προϊόντων της Πανελλαδικά.

Θέλω να δηλώσω με κάθε τρόπο και προς όλες τις κατευθύνσεις πως, ενώ η
ομάδα της Spartan Security διευρύνεται θεαματικά και μεθοδεύει νέους
καινοτόμους τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης όλων των συνεργατών της,
προσωπικά αναλαμβάνω την υποχρέωση σχεδιασμού και εφαρμογής κάθε
εφικτής στρατηγικής, ώστε η σημαντική ισχυροποίηση της Spartan Security
να συμπαρασύρει στην πρόοδο κάθε αξιόμαχο μέλος του εκλεκτού και
αυστηρά επιλεγμένου δικτύου μας.

Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που ανέλαβα το κόστος αυστηρής επιλογής για
τίμιες υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας και βεβαίως πέτυχα! Τελικά
σήμερα είμαι σε θέση να εξασφαλίσω το ανώτερο επίπεδο και τον πιο
σύγχρονο επαγγελματισμό της ελληνικής αγοράς σε όλες τις συνεργασίες
μου. Θεωρώ πως αυτή είναι η αληθινή διαφορά που μας κάνει να
ξεχωρίζουμε και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.

Προσωπικά σας διασφαλίζω την διατήρηση της καλής εικόνας και φήμης της
Spartan Security και δεσμεύομαι να συμβάλλω στην εδραίωση της ισχυρής
μας θέσης στην αγορά, ενισχύοντας καθημερινά τις σχέσεις εμπιστοσύνης και
διαφάνειας με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τα
στελέχη μας.

Είμαι πλέον απόλυτα πεπεισμένος πως για όσους επενδύουν στην
τεχνολογία, τολμούν στην καινοτομία και παράλληλα διατηρούν ακέραιες τις
ηθικές αξίες στις συνεργασίες τους, τα καλύτερα έρχονται! Η επόμενη μέρα
της ανάπτυξης του κλάδου είναι κοντά και οι προοπτικές τεράστιες.



  

Θέλετε να αναδημοσιεύσετε αυτό το άρθρο στην ιστοσελίδα σας, να εκτυπώσετε, 

να αναπαράγετε και να το διανείμετε; Μπορείτε μόνο εφόσον φαίνονται καθαρά το 

λογότυπο της Spartan Security και το σχετικό ενεργό link.

Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, 

καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο αποστολή αλληλογραφίας.
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Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr
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