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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων  στις Επιχειρήσεις 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστηµάτων Ασφαλείας όλης της 

χώρας» 

(2002-2003-2004) 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 104/6-8-2002) 

 

Στην Αθήνα σήµερα, 24.7.2002, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός ο κ. Κουβέλης 

Παντελής, ως εκπρόσωπος της Ενωσης Εταιρειών Ασφαλείας (ΕΝ.Ε.Α), & ο                   

κ. Αβραµιώτης Κων/νος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ασφαλείας 

και αφετέρου οι: Στεκουλέα Μεταξία, Πρόεδρος ΟΙΥΕ, Βασιλόπουλος Θάνος, 

Γενικός Γραµµατέας ΟΙΥΕ, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συµφωνούν και συναποδέχονται τα 

ακόλουθα: 

Κατά τις διαπραγµατεύσεις τα συµβαλλόµενα µέρη µε αίσθηµα ευθύνης για τις 

οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας και ιδιαίτερα εν' όψει της διοργάνωσης 

των Ολυµπιακών Αγώνων συµφώνησαν να υπογράψουν τριετή Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στον 

κλάδο έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραµµατισµός εκ µέρους των εταιρειών, 

µεγαλύτερη µισθολογική και εργασιακή ασφάλεια των εργαζοµένων και κατοχύρωση 

της εργασιακής ειρήνης, Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να επιδιώξουν 

από κοινού τις αναγκαίες παρεµβάσεις της Πολιτείας, που θα επιβεβαιώσουν και θα 

αναβαθµίσουν το ρόλο τους στην κοινωνία και τον οικονοµικό κλάδο που 

εκπροσωπούν, µε ουσιαστική συµµετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν 

την (εκάστοτε) κυβερνητική πολιτική, στα θέµατα που τους αφορούν. 

Με βάση τα ανωτέρω τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1  

 Πεδίο ισχύος 

Α.  Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται 

όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
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ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας και 

έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες : 

1. Προσωπικό ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες - Επόπτες). Στην έννοια του 

προσωπικού ασφαλείας συµπεριλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι 

χαρακτηρισµένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν 

και καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον 

απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και 

συστηµάτων ασφαλείας. 

2. Συνοδοί χρηµαταποστολών 

3. Οδηγοί χρηµαταποστολών 

4. Γραµµατείς - υπάλληλοι γραφείου, εισπράκτορες - αποθηκάριοι - κλητήρες 

5. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές 

6. Χειριστές-τριες Η/Υ 

7. Τεχνικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας και 

ηλεκτρονικοί τεχνικοί τεχνικού εξοπλισµού 

8. Προσωπικό καθαριότητας 

Β.  Αυτή η ΕΚΣΣΕ ισχύει για τους εργαζόµενους µε τις παραπάνω ειδικότητες, που 

είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων, που ανήκουν στη δύναµη της Ο.Ι.Υ.Ε. Η 

ιδιότητα µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση στον εργοδότη σχετικής 

βεβαίωσης που εκδίδεται από αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια κλαδικά ή 

επιχειρησιακά σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε. 

Άρθρο 2  

 Κατώτατα όρια αποδοχών 

1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ όπως αυτοί 

έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2001, αυξάνονται από 1.1.2002 σε ποσοστό 3,6% 

Στη συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2002 αυξάνονται 

από 1.7.2002 σε ποσοστό 2,4%. 

2. Από 1.1.2003 οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα, θα 

αυξηθούν µε το τυχόν ποσοστό αvαπροσαρµογής που προβλέπεται από την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2002-2003 (άρθρο 1 παρ. Γ) και το οποίο θα χορηγηθεί από 

1.1.2003 σε περίπτωση υπέρβασης του επίσηµου µέσου ∆ΤΚ. 

3. Περαιτέρω, και µετά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγρ. 2.2., οι βασικοί 

µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ όπως αυτοί θα έχουν 
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διαµορφωθεί την 31.12.2002, αυξάνονται από 1.1.2003 σε ποσοστό 3% και στη 

συνέχεια όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2003 αυξάνονται από 

1.7.2003 σε ποσοστό 2,8%. 

4. Περαιτέρω, οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα και 

όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2003, θα αυξηθούν από 1.1.2004 

µε το ποσοστό της ΕΓΣΣΕ του έτους 2004 (και το τυχόν προβλεπόµενο ποσοστό 

αναπροσαρµογής), προσαυξηµένο, κατ' εξαίρεση λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων, 

κατά 3,5%. Το ποσοστό αυτό θα χορηγηθεί σε µία (1) δόση από 1.1.2004. 

5. Με βάση τα παραπάνω οι µισθοί διαµορφώνονται όπως εµφανίζονται στους 

συνηµµένους πίνακες µε αριθµό 1-10 (για το έτος 2002), οι οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση λάθους των 

πινάκων υπερισχύει η παρούσα διάταξη. 

6. Τα µέρη θα καταρτίσουν µε ευθύνη τους και τους πίνακες αποδοχών για τα έτη 

2003 και 2004 τους οποίους και θα συνυπογράψουν. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

1. Το επίδοµα κλάδου προσωπικού ασφαλείας διαµορφώνεται για τα έτη 2002 

και 2003 σε € 47 (δρχ. 16.015). 

2. Το επίδοµα κλάδου συνοδών χρηµαταποστολών διαµορφώνεται για το έτος 

2002 σε € 49,47 (δρχ 16.857) και για το έτος 2003 σε € 58,70 (δρχ 20.002). 

3. Επίδοµα όπλου: Στους εργαζόµενους που νοµίµως φέρουν όπλο κατά τα 

καθήκοντα της εργασίας τους, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 10% επί του 

µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόµενος. 

4. Επίδοµα ακτινοβολίας φύλαξης κεραιών: Στους εργαζόµενους που 

απασχολείται ως προσωπικό φύλαξης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε 

ποσοστό 10% επί του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόµενος. 

5. Επίδοµα αυξηµένης ευθύνης/επικινδυνότητας προσωπικού που 

εργάζεται στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος: Στους εργαζόµενους όλων των 

εταιρειών ασφαλείας που απασχολούνται στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» και για λογαριασµό της εταιρείας «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», 

µόνο χορηγείται ειδικό επίδοµα για την αυξηµένη ευθύνη και επικινδυνότητα της 

εργασίας τους σε ποσοστό 10% επί του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει 

ο κάθε εργαζόµενος. 
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6. Επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ: Για τις ειδικότητες των εργαζοµένων 

που υπάγονται στην παρούσα και για τις οποίες προβλέπονται -από παλαιότερες 

ΣΣΕ ή ∆Α, κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές- επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

αυτά ορίζονται ενιαία σε 18% και 13% αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν 

να ισχύουν, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των επιδοµάτων αυτών. 

7. Αναπροσαρµογή επιδοµάτων: Από 1.1.2004 και εφεξής, το ποσοστό αύξησης 

που θα χορηγηθεί στους βασικούς µισθούς από την παρούσα ΣΣΕ καθώς και από 

τις µεταγενέστερες ΣΣΕ, θα χορηγείται και επί των επιδοµάτων και παροχών σε 

Ευρώ (µη ποσοστιαία, «δραχµικά» επιδόµατα) των εργαζοµένων που υπάγονται 

σε αυτή. 

Άρθρο 4 

Θεσµικές και άλλες ρυθµίσεις 

1. Αναγνώριση 5ης τριετίας: Στο προσωπικό ασφαλείας και στους συνοδούς 

χρηµαταποστολών χορηγείται 5η τριετία από 1.7.2003 (κλιµάκιο προϋπηρεσίας 

15-18 έτη), το οποίο εντάσσεται στο µισθολόγιο µε προσαύξηση 10% που 

υπολογίζεται στο εκάστοτε κατώτατο µισθό 

2. Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό χρηµαταποστολών που θα 

προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από 1.1.2003 έως 

τις 31.12.2004 θα αµείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες εργασίας του µε 

βάση την ΕΓΣΣΕ. Από 1.1.2005 επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή το άρθρο 

5.1.2. της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/29-6-98). 

3. Οι θεσµικοί όροι της από 15/4/2002 ΕΓΣΣΕ (άρθρα 4 έως 11) αποτελούν µέρος 

της παρούσας και ισχύουν και για τους µισθωτούς που υπάγονται σε αυτή. 

4. Εφαρµογή της ΣΣΕ: Τα συµβαλλόµενα  µέρη  θεωρούν το ζήτηµα  της 

εφαρµογής της παρούσας ΣΣΕ από όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες του κλάδου ως 

εξαιρετικά σηµαντικό προκειµένου να σταµατήσουν να παρατηρούνται φαινόµενα 

αθέµιτου ανταγωνισµού, µεγάλης εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς 

και µη καταβολή των νόµιµων αποδοχών των εργαζοµένων.  Τα µέρη ζητούν 

επιτακτικά από τα ελεγκτικά αρµόδια όργανα της Πολιτείας τη διενέργεια 

συνεχών και εκτεταµένων ελέγχων για την πλήρη εφαρµογή της ΣΣΕ και 

εξουσιοδοτούν τους εκάστοτε νοµίµους εκπρόσωπους της ΟΙΥΕ και της ΕΝΕΑ, και 

της FOA να παρεµβαίνουν άµεσα προς το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς 

και στους Επιθεωρητές Ελέγχου του ΙΚΑ προκειµένου να διενεργούνται εντατικοί 

έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων 

ασφαλείας. 
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5. Σχολή Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης: Τα µέρη ζητούν από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

∆ηµοσίας Τάξεως, τη Σύσταση και Λειτουργία Ταχύρυθµης Σχολής 

Προσωπικού Ασφαλείας µε χρηµατοδότηση του ΟΑΕ∆ και τριµερή διοίκηση. 

Σκοπός της θα είναι η χορήγηση πιστοποιηµένου πτυχίου για εργαζόµενους του 

κλάδου και η σύνδεση του µε την αδειοδότηση του επαγγέλµατος που απαιτείται 

για το προσωπικό ασφαλείας και χρηµαταποστολών (εφαρµογή Ν. 2518/1997). 

Για το σκοπό αυτό τα µέρη, θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τα 

αρµόδια Υπουργεία. 

6. ∆ιοργάνωση Στρογγυλού Τραπεζιού: Τα µέρη θα διοργανώσουν από κοινού 

και εντός του 2003, Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα «Η αναγκαιότητα εναρµόνισης 

της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις εταιρείες ασφαλείας» και τη συµµετοχή των 

Ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών (CoeSS) και εργαζοµένων (UNI Europa), 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρµόδιων Υπουργείων της χώρας µας. 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

1. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1.1.2002. 

2. Τα επιδόµατα των διαφόρων ειδικοτήτων των εργαζοµένων που προβλέπονται 

από την παρούσα ΣΣΕ, υπολογίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα κλιµάκια βασικών 

µισθών και ηµεροµισθίων στα οποία ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, εκτός εκείνων 

που ρυθµίζονται διαφορετικά από την παρούσα ΣΣΕ και τις οικείες 

οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ. 

3. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ, 

που καταβάλλονται µε βάση υφιστάµενους νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακές ΣΣΕ ή ∆Α ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας 

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ του κλάδου και των επιµέρους ειδικοτήτων 

που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΑ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ι.Υ.Ε. 
ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


