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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:16/28-2-2007) 

Σήµερα 14/02/2007 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. 

Λαµπράκη 40 Νίκαια οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός 

ο κος Σαµπρής Αλέξανδρος Πρόεδρος και ο κος Μιχαήλ Κίτσος Αντιπρόεδρος του 

Συνδέσµου Επανδρωµένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥΑ),ο κος Σκούτας 

Γιώργος εκπρόσωπος του Ελληνικού Οµίλου της BRINKS (HERMES SECURITY 

S.A), ο κος Αντωνόπουλος Βασίλης εκπρόσωπος του Οµίλου GROUP 4 

SECURICOR, και 

αφετέρου από την Οµοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος 

(ΟΜΥΠΑΕ) οι 

Πάλλης Ευάγγελος Πρόεδρος & Γεν. Γραµµατέας Αηδινίδης Ηλίας και το ∆.Σ. αυτής. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για την πιστοποίηση των κατωτέρω για την 

ποιοτικότερη αναβάθµιση του κλάδου δίνοντας στους εργαζοµένους µία αίσθηση 

επαγγελµατικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης συµβάλλοντας στην οικονοµική-

κοινωνική -τεχνική αναβάθµιση τους. 

Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή τούτης της Κλαδικής Συλλογικής 

Σύµβασης. 

Με βάση τα ανωτέρω τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα 

ακόλουθα. 

Άρθρο 1 

 - Πεδίο ισχύος 

1.1.  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: 

Ι.  Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες -Αρχιφύλακες -Επόπτες) 

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συµπεριλαµβάνονται και οι 

εργαζόµενοι χαρακτηρισµένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι 

ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον 

απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 
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II.  Συνοδοί Χρηµαταποστολών 

III.  Οδηγοί Χρηµαταποστολών 

IV.  Καταµετρητών Χρηµάτων 

V.  Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούµενων Περιπολούν Φυλάξεων 

VI.  Προσωπικό Ασφαλείας - Ελεγκτών Ασφαλείας Αεροµεταφορών (Screeners) 

VII.  Εφοδιαστές και Τεχνικοί ΑΤΜ 

VIII.  ∆ιοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού 

IX.  Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστηµάτων Ασφαλείας και 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Χ.  Γενικώς Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας 

βάσει του νόµου 2518/97 

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

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

Άρθρο 2 

 - Κατώτατα όρια αποδοχών 

2.1.  Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε όπως 

αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί µέχρι της 31/12/2006, αυξάνονται από 1/1/2007 σε 

ποσοστό 3 % 

Στην συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/8/2007 αυξάνονται 

από 1/9/2007 σε ποσοστό 3 % 

Για το 2008 οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. 

όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/12/2007, αυξάνονται από 1/1/2008 σε 

ποσοστό 2,9 % 

Στην συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/8/2008 αυξάνονται 

από 1/9/2008 σε ποσοστό 3,1 % 

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων για το προσωπικό ασφαλείας και 

συγκεκριµένα του άρθρου 1 παράγραφος Ι & V που θα προσληφθούν από 

01.01.2007 και στο εξής θα είναι: 

0 µήνες-1 χρόνο, µισθός 670,00 €. 

1 χρόνο-2 χρόνια, µισθός 680,00 € και 60,00 € επίδοµα κλάδου σύνολο 740,00 € 

του άγαµου Ώστε να υπάρξει µια σταδιακή σύγκληση των µισθών. 

Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2006 θα υπαχθούν στο παρόν 
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κλιµάκιο µόλις συµπληρώσουν 1 χρόνο. 

Από τα 2 έτη και µετά θα εντάσσονται στο αντίστοιχο κλιµάκιο 2-4 χρόνια της 

παρούσας σύµβασης. 

2.2  Με βάση τα παραπάνω οι µισθοί διαµορφώνονται όπως εµφανίζονται στους 

συνηµµένους πίνακες για το έτος 2007 και 2008 οι οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 3 

 - Επιδόµατα 

3.1  Το επίδοµα επικινδυνότητας προσωπικού ασφαλείας προσαυξάνεται σύµφωνα µε 

τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008. 

3.2.  Το επίδοµα επικινδυνότητας Οδηγών προσαυξάνεται σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008. 

3.3.  Το επίδοµα επικινδυνότητας Συνοδών Χρηµαταποστολών προσαυξάνεται 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008. 

3.4. Το επίδοµα Καταµετρητών προσαυξάνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ποσοστιαίες 

αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008. 

Άρθρο 4 

 - θεσµικές και άλλες ρυθµίσεις 

4.1.  Συνδικαλιστικές Άδειες Για τον Πρόεδρο της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. όσο διαρκεί η θητεία 

του µε ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Για τον Γεν. 

Γραµµατέα όσο διαρκεί η θητεία του µε ασφαλιστικές εισφορές-και µε αποδοχές 

(από τον εργοδότη). Για τα υπόλοιπα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,9 ηµέρες 

τον µήνα µε ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές(από τον εργοδότη). Για το 

υπόλοιπο ∆,Σ. 4 ηµέρες τον µήνα µε ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από 

τον εργοδότη). Οι άδειες δύναται να αυξηθούν έως και 5 ηµέρες επιπλέον µε 

σκοπό τον έλεγχο για την εφαρµογή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. όλες οι άδειες θα 

χορηγούνται µε έγγραφο της Οµοσπονδίας προς την Εταιρεία του κάθε 

εργαζόµενου. 

4.2.  Συνδικαλιστικές Άδειες Πρωτοβάθµιων Σωµατείων: Για τον Πρόεδρο και τον 

Γεν. Γραµµατέα των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων και όσο διαρκεί η θητεία τους οι 

συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται από το Ν.1264/1982, θα 

καταβάλλονται µε τα πλήρη ηµεροµίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά από τον 

εργοδότη), καθώς και στους αναπληρωτές αυτών όταν τους εκπροσωπούν. 

4.3.  Οι εταιρείες και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που υπάγονται στην 
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παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε συµφωνούν στην συγκρότηση επιτροπής, η οποία, σε 

αποκλειστικό χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της 

παρούσας θα συντάξει και θα καταθέσει για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας 

ενιαίο Κανονισµό Εργασίας. Ο κανονισµός αυτός µετά την έγκριση του, από το 

Υπουργείο Εργασίας, θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 

4.4.  Και τα δύο µέρη συµφωνούν και αποδέχονται την πλήρη συνεργασία τους 

στην οποιαδήποτε δηµιουργία σχολής-εκπαίδευσης µε σκοπό την αναβάθµιση του 

επαγγέλµατος σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία Απασχόλησης-∆ηµόσιας 

Τάξης. 

4.5.  Συµφωνείτε στην παρούσα ότι κάθε Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 

έχει την δυνατότητα να συντάσσει εσωτερικό Κανονισµό Ασφαλείας για της 

Χρηµαταποστολές χρησιµοποιώντας τη δική της τεχνογνωσία (Know How), οι δε 

εργαζόµενοι παραλαµβάνουν ενυπόγραφα τους κανονισµούς αυτούς και 

υποχρεούνται στην τήρηση τους. 

4.6.  Εισφορές υπέρ ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα 

ρύθµιση θα παρακρατούν 4,00 € κάθε µήνα, και από όλες τις µηνιαίες αποδοχές 

του χρόνου των εργαζοµένων, ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. 

Το ποσό που θα προκύπτει από την παραπάνω παρακράτηση κάθε µήνα και µέχρι 

την 15η µέρα του ερχόµενου µήνα, θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασµό 

της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. (αρχής γενοµένης από 1/1/2007). 

4.7  Οι δοσοµετρητές για τα µηχανήµατα X - RAY, είναι υποχρέωση να παρέχονται 

από τον εργοδότη και µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν 

βεβαιώσεις από αρµόδιους φορείς για ασφαλή χρήση στην εργασία. 

4.8  Από 1/1/2007 για τους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται µε ειδικότητα που 

απαιτεί ειδική εκπαίδευση από την ΥΠΑ σε περίπτωση οικιοθελούς αποχωρήσεως 

του εργαζοµένου εντός χρονικού διαστήµατος έξι µηνών από την πρόσληψη του, 

ο εργοδότης δικαιούται να αναζητήσει το κόστος αυτής. 

Άρθρο 5 

 - Τελικές διατάξεις 

5.1  Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ,Ε αρχίζει από 01/01/2007 και λήγει την 31/12/2008. 

5.2  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. 

που καταβάλλονται µε βάση υφιστάµενους νόµους ,διατάγµατα ,υπουργικές 

αποφάσεις εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

5.3  Συµφωνείτε από τους υπογράφοντες ώστε να συζητηθεί η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. µε 
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σκοπό την σταθερότητα και σταδιοδροµία στον κλάδο για το άρθρο 1 

παράγραφος I & V µέσω της προοδευτικής σύγκλισης των µισθών. Στο πλαίσιο 

αυτό θα συζητηθεί η τροποποίηση µισθολογικών κλιµακίων µε βάση την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και προηγούµενες Κ.Σ.Σ.Ε. και θα συζητηθούν τον Ιούλιο του 2007. 

5.4  Επειδή παρατηρούνται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των εταιριών, 

µε τιµές προσφοράς χαµηλότερες του νόµιµου κόστους τα µέρη κοστολόγησαν 

και συµφωνούν στα παρακάτω δειγµατοληπτικά ωράρια παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης µε το αντίστοιχο κατώτερο Νόµιµο Εργατικό Κόστος του 0-12 άγαµος. 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΑΠΟ 1/01/2007 

- 

31/12/2007 (ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ  

 0 – 12 ΜΗΝΕΣ) 

24ωρη φύλαξη όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδος, συµπεριλαµβανοµένου Αργιών. 

5.776,14 € 

16ωρη νυκτερινή φύλαξη από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή και 24ωρη φύλαξη Σάββατο  , 

Κυριακές και Επίσηµες Αργίες 

4.657,54 € 

8ωρη νυκτερινή φύλαξη (22:00-06:00) 

όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος 

2.192,24 € 

8ωρη ηµερήσια φύλαξη όλες τις ηµέρες τις 

εβδοµάδος 

1.792,50 € 

8ωρη ηµερήσια φύλαξη από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή 

1.118,60 € 

Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευµατινή 

απασχόληση από ∆ευτέρα έως Παρασκευή) 

6,55 € 

5.5  Οι διατάξεις των προηγούµενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και των επιµέρους 

ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά µε την νέα Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να 

ισχύουν.
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΥΠΑΕ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΜΠΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ (HERMES 

SECURITY S.A) 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ GROUP 4 

SECURICOR 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   

 


