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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97 ΕΤΟΥΣ 2011 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:33/7.9.2011) 

Σήµερα. την 1-9-2011 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. 

Λαµπράκη 40, Νίκαια, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ" ενός από το Σύνδεσµο Ελληνικών 

Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΣΕΕΑ) ο κ. Πάγκαλης Κωνσταντίνος,' Πρόεδρος και ο κ. ∆άβρης 

∆ηµήτριος Ειδ. Γραµµατέας και αφετέρου από την Οµοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού 

Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.) κ. Καναβάρος Κυριάκος, Πρόεδρος: και κ, Μιχαήλ 

Νικόλαος Αν. Γεν. Γραµµατέας όλοι νόµιµα προς τούτο εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή 

της παρούσας ΚΣΣΕ συµφώνησαν' τα ακόλουθα: 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ρητά δια της παρούσης τα παρακάτω προκειµένου 

να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του κλάδου, δίνοντας έτσι στους εργαζόµενους µία 

αίσθηση επαγγελµατικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης και συνυπογράφουν την 

παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, έχοντας την εµπειρία της υπογραφής κλαδικών συµβάσεων 

εργασίας και για λόγους που ανάγονται στην διευκόλυνση των ρυθµίσεων της παρούσης, 

αλλά και για να αντιµετωπίσουν µε ιδιαιτερότητα τα θέµατα, των διάφορων ειδικοτήτων του 

ενιαίου κλάδου προσωπικού ασφαλείας, υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. 

Οι παρούσες οικονοµικές συνθήκες στην αγορά εργασίας ουσιαστικά ανέδειξαν τον 

αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα αρκετές από τις 

επιχειρήσεις να εκµεταλλεύονται την δηµιουργηθείσα κατάσταση να δρουν ανεξέλεγκτα και 

να καταστρατηγούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κλάδος απασχολεί πλέον των 45.000 εργαζοµένων αλλά 

και επίσης ότι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς και 

σέβονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων και καταβάλλουν τις νόµιµες 

εισφορές στο ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς αλλά παρ' όλα αυτά 

αντιµετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολα προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία τους, ένα από τα 

οποία είναι ο αθέµιτος ανταγωνισµός. 

Οι κοινωνικοί εταίροι, γνωρίζοντας την δυσµενή κατάσταση που αντιµετωπίζει ο 

κλάδος αλλά και τις επιπτώσεις της δυσµενούς αυτής κατάστασης στην ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ασφαλείας καθώς και τα επιπρόσθετα προβλήµατα που 
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δηµιουργεί η αύξηση της εγκληµατικότητας από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες, υπογράφουν την παρούσα, έχοντας συµφωνήσει πλήρως µεταξύ τους, τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, για την ανάγκη της από κοινού συµµετοχής τους στην εκπαίδευση 

και µετεκπαίδευση όλων των ενασχολούµενων µε Ι.Ε.Π.Υ.Α. και των εργαζοµένων αυτών. 

Τούτο δε προς τον σκοπό: 

α) της αναβάθµισης των παρεχοµένων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών 

β) της απρόσκοπτης και υγιούς λειτουργίας του Κλάδου και 

Υ) της µε κοινές και συντονισµένες προσπάθειες επίτευξης των συµφωνηθέντων. 

Η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. κρίνεται αναγκαία προκειµένου να ανακουφίσει το πρόβληµα που 

έχουν διαµορφώσει οι ανισότητες παυ προέκυψαν από την υπογραφή των επιχειρησιακών 

συµβάσεων που έχουν συνάψει το τελευταίο χρονικό διαστήµατα περισσότερα σωµατεία 

όπως η κατάσταση αυτή έχει διαµορφωθεί τελευταία στον κλάδο και αποτυπώνεται στις 

προτάσεις των πρωτοβάθµιων σωµατείων. 

Έτσι, µε δεδοµένα τα προβλήµατα που υφίστανται σι εργαζόµενοι σήµερα, οι κοινωνικοί 

εταίροι υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., ώστε να αντιµετωπιστούν οι θεσµικές, 

εργασιακές και οικονοµικές ανισότητες, µε σκοπό την διασφάλιση των θέσεων 

εργασίας και την δηµιουργία νέων και κυρίως την ποιοτική αναβάθµιση των  

παρεχοµένων υπηρεσιών ασφαλείας προς την ελληνική κοινωνία. 

Με βάση τα παραπάνω οι κοινωνικοί εταίροι συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  

‘Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται 

όλοι οι εργαζόµενοι, που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας και στις Επιχειρήσεις Συστηµάτων Ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν 

τις ακόλουθες ειδικότητες: 

1.1 Προσωπικό. Ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες - Επόπτες) 

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συµπεριλαµβάνονται  και  οι εργαζόµενοι 

χαρακτηρισµένοι ως υπάλληλοι αποδοχής (Reception), οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 

πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

1.2 Συνοδοί Χρηµαταποστολών 

1.3  Οδηγοί Χρηµαταποστολών  

1.4  Καταµετρητές χρηµάτων 
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1.5  Προσωπικό Ασφαλείας, Εποχούµενων Περιπολιών Φυλάξεων 

1.6  Προσωπικό ασφαλείας �- Ελεγκτές Ασφαλείας Αεροµεταφορών, Λιµανιών και 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς SCREENERS). 

1.7 Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ. 

1.8 ∆ιοικητικό και Υπαλληλικό Προσωπικό 

1.9 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστηµάτων Ασφαλείας και 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

1.10 Καθαρίστριες 

1.11 Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας 

βάσει του Ν. 2518/97, ή εκτελούν χρέη προσωπικού ασφαλείας. 

1.12 Αυτή η Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει για τους εργαζόµενους µε τις παραπάνω ειδικότητες που 

είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων και ανήκουν στη δύναµη της ΟΜ.Υ.Π. Α.Ε. 

 

Άρθρο 2 

Γενικές διατάξεις 

2.1 Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. είναι τριετής (3ετής) µε ισχύ από 1-1-2011. 

2.2 Σε ότι αφορά στην παρούσα Κ.Σ.Σ. Ε. και λόγω της ιδιοµορφίας του κλάδου υπάρχει 

η ευχέρεια, µετά από πρόσκληση είτε της πλευράς των εργοδοτών είτε αυτής των 

εργαζοµένων να πραγµατοποιείται συνάντηση των συµβαλλόµενων µερών που 8α έχει 

ως αντικείµενο την τροποποίηση όρων της παρούσας εφόσον προκύπτουν αλλαγές στο 

εργασιακό καθεστώς ή τροποποιήσεις του Νόµου 2518/97. 

2.3 Συµφωνείται ρητά και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται ότι, 

αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του επαγγέλµατος (τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί οι θάνατοι εν ώρα υπηρεσίας) θα καταθέσουν από κοινού προτάσεις προς τα 

αρµόδια Υπουργεία όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας, 

λαµβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελµατικού περιγράµµατος από το 

Ε.ΚΕ.Π.Ι.Σ. µέχρι 31-12-^2011. 

2.4  Κατόπιν κοινής συµφωνίας τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να προωθήσουν στο 

αρµόδιο Υπουργείο από κοινού Κανονισµό Ασφαλείας του προσωπικού ασφαλείας. Βάσει 

διεθνών προτύπων, λαµβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελµατικού 

περιγράµµατος από το Ε.Κ.Ε.Π.ΙΣ µέχρι την 31-12-2011. 

2.5  Στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. εάν ενδεχοµένως προσβληθεί κάποιο άρθρο αυτής αυτό δεν 

επηρεάζει το κύρος  και την ταχύ των υπόλοιπων άρθρων της.  

2.6 Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων τους οποίους καλύπτει η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., 
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όπως αυτοί έχουν  διαµορφωθεί έως την 30-6-2011 αυξάνονται από 1-7-

2011 κατά 1,6% σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

 

Άρθρο 3 

Θεσµικές και άλλες ρυθµίσεις 

3.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε µονοµερή 

παραβίαση των όρων - άρθρων και γενικά της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. και µε µεταξύ τους 

διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει. 

3.2  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι στους ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται 

στον κλάδο από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και από κάθε αρµόδια Κρατική Αρχή, 

δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωπος της δευτεροβάθµιας οργάνωσης  0.Μ.Υ.Π.Α:Ε. 

ή εκπρόσωπος πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στη δύναµη της Ο.Μ.Υ.Π;Α:Ε. 

καθώς και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Α. 

3.3 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται ρητά να- έχουν πλήρη συνεργασία; να 

προωθήσουν την ίδρυση σχολών εκπαίδευσης µε σκοπό την αναβάθµιση του 

επαγγέλµατος σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία.  

Επίσης τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται για την προώθηση του πιστοποιητικού  

που εξέδωσε ο ΣΕΕΑ και το οποίο θα µπορεί να προµηθεύεται  κάθε αδειούχος του Ν., 

2518/97 ο οποίος και θα παραδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό στον πελάτη} κατά την 

παράδοση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας µε ηλεκτρονικά µέσα (συστήµατα 

ασφαλείας). Τα συµβαλλόµενα µέρη επίσης συµφωνούν ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα 

παραδίδεται ΚΑΤ' ΕΤΟΣ από τον αδειούχο Ν. 2518/97 στον πελάτη κατόπιν του 

γενοµένου ετησίου SERVICE  των συστηµάτων ασφαλείας του πελάτη. Το πιστοποιητικό 

είναι απαραίτητο σε κάθε φυλασσόµενο χώρο. Επίσης το εν λόγω πιστοποιητικό  είναι 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για την σύναψη ασφαλιστικού συµβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη 

της ιδιοκτησίας του πελάτη από ασφαλιστική εταιρία. 

Επίσης τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού από τους 

αρµόδιους φορείς την άµεση θέσπιση του εν λόγω πιστοποιητικού διότι αυτό αποτρέπει την 

φοροδιαφυγή, προστατεύει την νόµιµα λειτουργούσα επιχείρηση, διασφαλίζει 

τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δηµιουργεί νέες, οπότε προκύπτει 

µείωση της ανεργίας, αύξηση των εσόδων της πολιτείας και προστασία του κοινού. 

3.4  Για  την ένταξη των εργαζοµένων στα µισθολογικά κλιµάκια κάθε ειδικότητας ως 

προϋπηρεσία θεωρείται η πραγµατική υπηρεσία σε  επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας και στην συγκεκριµένη ειδικότητα. 

3.5 Οι συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από το Ν. 1264/82, θα καταβάλλονται µε τα 

πλήρη ηµεροµίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά) από τον εργοδότη και θα 
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χορηγούνται µε έγγραφο της Οµοσπονδίας ή του πρωτοβάθµιου Σωµατείου. 

 

Άρθρο 4  

Επιδόµατα 

4.1 Το επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% δίδεται σε όλους τους έγγαµους 

µισθωτούς, χήρους - χήρες, διαζευγµένους, καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον 

αυτές έχουν την επιµέλεια τέκνου ή τέκνων. 

4.2 Τα επιδόµατα των ειδικοτήτων τα οποία περιλαµβάνονται στα υπό έγκριση 

επαγγελµατικό περίγραµµα του  Κλάδου Βαθµοφόρων από το ΕΚΕΠΙΣ θα υπολογίζονται 

επί του βασικού µισθού κάθε εργαζοµένου βάσει του άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ. 

 

Άρθρο 5 

Κατώτατο Εργατικό Κόστος 

5.1 Προσδιορισµός κατώτατου εργατικού κόστους: τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν το 

ελάχιστο εργατικό κόστος που θα διέπει το καθεστώς σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 

διαγωνισµούς καθώς και σε απευθείας αναθέσεις έργου θα είναι αυτό που προβλέπεται 

από την ισχύουσα ΚΛΑ∆ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Επίσης θα υπάρχει συνυπευθυνότητα των 

συµβαλλοµένων µερών, δηλ. της αναθέτουσας αρχής ή του ιδιώτη και της Ι.Ε.Π.Υ.Α. 

για την τήρηση των ανωτέρω. Αν δεν τηρούνται τα ανωτέρω τότε θα θεωρούνται 

ΑΚΥΡΕΣ οι συναφθείσες κατά παράβαση των ανωτέρω συµβάσεις και αµφότεροι 

οι συµβαλλόµενοι θα τιµωρούνται µε πρόστιµο  που θα ορίσει το αρµόδιο 

Υπουργείο. 

5.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας τον αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ 

ορισµένων επιχειρήσεων του Κλάδου στους διαγωνισµούς, µε συνέπεια, την µη 

εφαρµογή της υφιστάµενης εργατικής νοµοθεσίας και τελικό αποδέκτη τους 

εργαζόµενους (µε µισθούς κάτω και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), την µη νόµιµη απόδοση των 

ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ (που σηµαίνει πάνω από εκατό εκατοµµύρια 

ευρώ εισφοροδιαφυγή κ.λ.π.) συµφωνούν και αποδέχονται ρητά να ζητήσουν 

από το αρµόδιο Υπουργείο να προσθέσει στην διάταξη του άρθρου 68 του νόµου 

3863/2010 ως µια εκ των αιτιών ακυρότητάς των, στην εν λόγω διάταξη 

προβλεποµένων συµβάσεων εργολαβίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και την 

παράβαση της εργατικής νοµοθεσίας και την συνυπευθυνότητα µε την επιβολή 

χρηµατικού προστίµου σε οποιαδήποτε σύµβαση δηµόσια είτε ιδιωτική. 
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Άρθρο   6 

Τελικές διατάξεις 

6.1 Εάν οι βασικοί µισθοί που θα διαµορφωθούν αντίστοιχα από την ΕΓΣΣΕ είναι 

υψηλότεροι από τους υφιστάµενους, τότε θα επαναδιαπραγµατευθούν και οι 

βασικοί µισθοί της παρούσας ΚΣΣΕ. 

6.2 Αποφάσεις διαιτησίας, Σ.Σ.Ε., ατοµικές συµβάσεις, προεδρικά διατάγµατα που 

ορίζουν αποδοχές ανώτερες από τις προβλεπόµενες από την παρούσα δεν 

θίγονται. 

6.3 Ό,τι δεν τροποποιείται ρητά µε την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. εξακολουθεί να ισχύει, 

ως ίσχυε πριν την υπογραφή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. 

οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆ΑΒΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


