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H Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας. 

 

Υπογράφοντας όλες τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και συμμετέχοντας 

σε όλες τις επιτροπές τροποποίησης του Ν.2518/97 - στην περιγραφή  του 

επαγγελματικού περιγράμματος του κλάδου -   με συμμετοχή εκπροσώπων 

μας στην επιτροπή αξιολόγησης ΕΟΠΠΕΠ. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματός μας εκδίδεται από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, αφού η φύση εργασίας έχει να κάνει αποκλειστικά 

με την ασφάλεια. 

Κατανοείτε λοιπόν ότι το επάγγελμά μας έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες. 

 

Σας παραθέτουμε σημαντικά θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς σας και 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις. 

 

1.Τήρηση ειδικού βιβλίου τροποποίησης  ωραρίου εργασίας και υπερωριών. 

Αφενός η τροποποίηση του Υπουργείου είχε ως στόχο την πάταξη της  

«μαύρης εργασίας» και την αδήλωτη παράνομη υπερωριακή απασχόληση με 

σαφή πρόθεση την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από πλευράς των 

εργοδοτών και υπέρ των εργαζομένων. 

Αφετέρου όμως, λόγω της ειδικής φύσεως του επαγγέλματος και του 

κυλιόμενου ωραρίου βαρδιών των συναδέλφων, αλλά και του ότι στατιστικά 

ο κλάδος μας λόγω ιδιαιτερότητας εργάζεται με 40% και πλέον έκτακτες 

εργασίες κατ’ απαίτηση των πελατών-συμβολαίων, προκαλεί τρομερή 

δυσχέρεια η αναγκαιότητα εναρμόνισης με την τελευταία νομοθεσία. 

 

 Η Ομοσπονδία μας προτείνει την ηλεκτρονική καταχώρηση κάθε είδους  

τροποποίησης του ωραρίου των εργαζομένων εντός του 8ωρου εργασίας 

του. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται σε όλες τις εταιρίες 

μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής από πλευράς του Δημοσίου με 6 και 8 μήνες, 

το οποίο δυσχεραίνει την καταβολή μισθών από  τον εργοδότη προς τους 

εργαζόμενους. 

 Προτείνουμε σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από το Δημόσιο 

προς τις εταιρίες, να υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού των 

οφειλών των εταιριών προς το  ΙΚΑ καθώς και  απόδοσης του ΦΠΑ 

ώστε να παύσουν οι καθυστερήσεις καταβολής μισθών των 

εργαζομένων. 

 

 

3.Ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια εξαιρείται από κάθε είδους 

επιδότησης  από τον ΟΑΕΔ, η οποία δυσχεραίνει τη διασφάλιση του θεσμού 

εργασίας σε ένα κλάδο, ο οποίος έχει ανάπτυξη θέσεων εργασίας κατά 10% 

με 15%. 

 Προτείνουμε άμεσα την ένταξη του κλάδου σε προγράμματα του ΟΑΕΔ 

καθώς  με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν κατά πολύ οι θέσεις εργασίας 

και κατά συνέπεια και  οι ασφαλιστικές εισφορές  προς το κράτος 

αλλά και μειώνει το ποσοστό ανεργίας στη χώρα. 

 

 

4.Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται η έντονη «απροθυμία» των 

ελεγκτών επιθεωρητών εργασίας να διεξάγουν ελέγχους σε εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του κλάδου μας παρουσία εκπροσώπων της 

Ομοσπονδίας επικαλούμενοι το Ν.1264/82, άρθρο 16, παραγρ.7. 

 

Είναι αδιανόητο οι ίδιες επιθεωρήσεις που τόσα χρόνια μαζί με τους 

εκπροσώπους μας παρίσταντο σε εκατοντάδες ελέγχους μετά από τόσα 

χρόνια, να επικαλούνται παράγραφο νόμου που ουσιαστικά αναφέρει για 

εργατικά κέντρα, δηλαδή Δευτεροβάθμια Οργάνωση και να αποκλείουν 

ορισμένοι επιθεωρητές την Δευτεροβάθμια Οργάνωση του κλάδου. 

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω θέματα προκειμένου να 

ορίσετε συνάντηση ώστε να υπάρχει ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ 

υπουργείου-εργοδοτών-εργαζομένων. 

 

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες.  

 

 

 

Για την Ομοσπονδία 

 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
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