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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Ασφαλείας ως δευτεροβάθμιας εργοδοτικής
οργάνωσης με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που εδρεύει στην
Αθήνα και με Α.Μ. Ειρ/κείου 4774/2002, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Αθήνα, 22-3-2020
Αξιότιμοι κύριοι,
Με δεδομένο το σημερινό δυσμενές περιβάλλον, λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορονοϊού COVID -19 και στην χώρα μας, το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης ανακοίνωσε την Τετάρτη 18 Μαρτίου πακέτο μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το βαρύ
πλήγμα στην ελληνική οικονομία. Το εν λόγω πακέτο μέτρων προέβλεψε στήριξη σε
εργαζόμενους και επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, ή που ανεστάλη
προσωρινά η λειτουργία τους, με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για τις
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στις προβλέψεις των ειδικών ενισχύσεων ως μέτρο για
την ανάσχεση των απολύσεων.
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Με βάση την δημοσιευθείσα υπουργική απόφαση γνωστοποιήθηκαν οι κωδικοί
δραστηριότητας

(ΚΑΔ)

των

επιλέξιμων

εταιρειών

–

επαγγελματικών

και

των

εργαζομένων σε αυτές. Μεταξύ άλλων προβλέφθηκε η αναστολή πληρωμών προς το
κράτος (εφορίες, ταμεία) και τις τράπεζες, αλλά και επίδομα ύψους 800 ευρώ σε
μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες.
Ωστόσο, μεταξύ των γνωστοποιηθέντων ΚΑΔ των επιλέξιμων εταιρειών ουδεμία
πρόβλεψη ή συμπερίληψη δεν σημειώθηκε για τις εταιρείες του κλάδου μας, παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και για τους απασχολούμενους σε εμάς εργαζόμενους.
Οι εταιρείες του κλάδου μας, εταιρείες κατεξοχήν εντάσεως εργασίας, παρέχουν
υπηρεσίες ασφαλείας σε πληθώρα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων της ελληνικής
επικράτειας. Από την ίδια δε τη φύση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, ήτοι
των υπηρεσιών φύλαξης, επιβεβαιώνεται ο απροσδόκητος και αναπάντεχος χαρακτήρας
των υπηρεσιών που καλείται και αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, λειτουργώντας
αδιαλείπτως 24 ώρες το 24ωρο επί επτά (7) ημέρες της εβδομάδα σε ένα νευραλγικό
τομέα της ελληνικής κοινωνίας αυτόν της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
Παρόλη δε την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 οι εταιρίες μας
και οι εργαζόμενοί μας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας συνεχίζουν να είναι στην
πρώτη γραμμή, προ των πυλών, παρέχοντας ανελλιπώς τις υπηρεσίες ασφαλείας στο
σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ιδιωτών, δημόσιων φορέων.
Με δεδομένο ωστόσο ότι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες έχουν «παγώσει»
σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, οι εταιρείες του κλάδου
μας παροχής υπηρεσιών φύλαξης και οι εργαζόμενοί μας πλήττονται άμεσα και καθέτως
από την εν λόγω πανδημία.
Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας
(επιχειρήσεις, ιδιώτες) σε συνδυασμό με ουσιαστικά το περιορισμένο ωράριο
λειτουργίας των φορέων του ελληνικού δημοσίου και δη με προσωπικό ασφαλείας
συνεπάγεται το αυτόθροο εκ των πραγμάτων «πάγωμα» καταβολής τόσο εκ μέρους των
ιδιωτών όσο και εκ μέρους του δημοσίου των ληξιπρόθεσμων νόμιμων αμοιβών μας. Το
«ντόμινο» των επιπτώσεων του κορονοϊού δυστυχώς άμεσα επηρεάζει και τον κλάδο
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μας οδηγώντας σε άμεση έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας της σχεδόν απουσίας κίνησης
κεφαλαίων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι οι εταιρείες του κλάδου μας παρέχουν υπηρεσίες
φύλαξης λειτουργώντας στον νευραλγικό τομέα της ασφάλειας και του συνταγματικά
κατοχυρωμένου δικαιώματος της προστασίας των πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες σε
Νοσοκομεία, αερολιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, δημόσιες
επιχειρήσεις (ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Ο.Σ.Ε Α.Ε.) και πρεσβείες, επιφορτισμένες και με το έργο των
χρηματαποστολών, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή διακίνηση των χρημάτων
του ελληνικού λαού.
Και ενώ έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης και αναστολής λειτουργίας των εν λόγων
φυλασσόμενων φορέων και οργανισμών, παρατηρείται το παράδοξο να εξαιρούνται οι
εταιρίες μας και οι εργαζόμενοί μας παρά το γεγονός ότι σε πληθώρα περιπτώσεων και
εξαιτίας της δημοσιευθείσας ΠΝΠ της κυβέρνησης, επιβάλλεται η ανάπτυξη μηχανισμών
ελέγχου στις εισόδους τόσο των καταστημάτων τροφίμων όσο και σε δημόσιους φορείς
(Νοσοκομεία, αερολιμένες, εργοστάσια, επιχειρήσεις, Υπουργεία κλπ) προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης στους
οικείους χώρους.
Τέλος,

στο

παράδοξο

της

απουσίας

συμπερίληψης

των

εταιρειών

και

εργαζομένων του κλάδου μας στα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης συμβάλλει
το γεγονός ότι δυνάμει του άρθρου 26 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64Α / 14-3-2020) υπό τίτλο
«Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης» και του μετέπειτα άρθρου 34
της ΠΝΠ από 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020) δόθηκε η δυνατότητα σε οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης για την παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην
αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες. Δηλαδή ενώ προωθήθηκε και αναγνωρίστηκε η ουσιαστική συμβολή και
αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης από την ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά
εξαιρέθηκε η οιαδήποτε στήριξή μας από τις σοβαρότατες επιπτώσεις της εν λόγω
πανδημίας.
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Προς τούτο, και με δεδομένες τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης περί της
περαιτέρω συνδρομής της και διεύρυνσης των πληττόμενων από την πανδημία κλάδων
της ελληνικής οικονομίας, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ δια της παρούσας για όλους τους ανωτέρω
διαλαμβανόμενους λόγους, την υπαγωγή μας στις πληττόμενες από την εξάπλωση του
κοροναϊού επιχειρήσεων και συγκεκριμένα την συμπερίληψη των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου μας στα μέτρα στήριξης όπως ήδη έχουν εξαγγελθεί
και εφαρμόζονται σε άλλους κλάδους δυνάμει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020) και
ειδικότερα:
την αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών
εισφορών των επιχειρήσεων του κλάδου μας, καθώς και των δόσεων για ρυθμίσεις
προηγούμενων οφειλών προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα ασφαλιστικά ταμεία για
τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 31 Ιουλίου χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Ειδικά για
τα ασφαλιστικά ταμεία αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Την επιδότηση επιτοκίου
ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 4 μήνες, την αποζημίωση από τον κρατικό
προϋπολογισμό ύψους 800 ευρώ στους εργαζόμενους για τους οποίους αναστέλλεται
προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, μείωση κατά 40%
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του επαγγελματικού μισθώματος που καταβάλλουμε
οι επιχειρήσεις.
Και όλα τα ανωτέρω, με δεδομένη τη μείωση του τζίρου των εταιριών μας και
προς το ιδιαίτερα υψηλό μισθολογικό κόστος των εργαζομένων μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ΚΑΔ:
80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 80101200
Υπηρεσίες Φύλαξης,
80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,
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47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ κ.α. Παρακαλούμε
να συμπεριληφθεί πρόβλεψη όπως σε περίπτωση εξαψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται
όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
Περαιτέρω,

αναφορικά

με

τους

απασχολούμενους

εργαζομένους

μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ προς το σκοπό προστασίας των θέσεων εργασίας τους, να επιδοτούνται
με το έκτακτο ειδικό βοήθημα που έχει προβλεφθεί ήδη για άλλους κλάδους όσοι έχουν
δηλωθεί στο ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός του μηνός Μαρτίου 2020.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη Σας τα ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη το
δυναμικό χαρακτήρα της ήδη δημοσιευμένης λίστας και τα οικονομικά στοιχεία
(τζίρους) των επιχειρήσεών μας και την απασχόληση πληθώρας αριθμού εργαζομένων
σε αυτές σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, και συνδράμετε στο έργο μας σε αυτή την απρόσμενη και δυσχερή
παγκόσμια συγκυρία.
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