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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Tης 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, 4-12-2019 

Θέμα: «Θέσεις – Προτάσεις αναφορικά με την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας.» 

Αξιότιμε κ. Καραμαλάκη, 

Δυνάμει της νομοθετικής ρύθμισης που προβλέφθηκε στο Ν. 4547/2018 η διαδικασία της 

αδειοδότησης  του προσωπικού ασφάλειας ανατέθηκε πλέον σε φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου 

Μάθησης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω 

ρύθμισης ορίστηκε αρχικά η 1/1/2019  και ακολούθως αυτή παρατάθηκε για την  1/9/2019. 

Με την νέα αυτή διάταξη επαυξήθηκε σημαντικά ο αναγκαίος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του 

τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης και την αδειοδότηση  του προσωπικού ασφαλείας από τις 105 

ώρες που προβλεπόταν μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να υποβληθούν 

σε πολύμηνη φοίτηση (2ετή) προκειμένου για την απόκτηση της απαιτούμενης εκπαίδευσης, γεγονός 

που αφενός συνεπάγεται αυξημένο κόστος διδάκτρων γι’ αυτούς και αφετέρου οδηγεί στη 

συρρίκνωση αν όχι στην εξαφάνιση του επαγγέλματος του «φύλακα». 

Με δεδομένο ότι ο κλάδος μας της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ως ένας κατεξοχήν κλάδος 

εντάσεως εργασίας, παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες στελέχωσης με προσωπικό αδειοδοτημένο και 

πιστοποιημένο, η επαύξηση της απαιτούμενης εκπαίδευσης των υποψηφίων ουσιαστικά υποθάλπτει 

την απορρόφηση των ανέργων της χώρας. Η απομείωση της υπάρχουσας δεξαμενής ενεργών 

αδειοδοτημένων φυλάκων που έστω και κατ’ επιλογήν δεν θα ανανεώσουν στον αναγκαίο χρόνο τις 

άδειές τους σε συνδυασμό με την δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία ένταξης νέων στον κλάδο θα 

οδηγήσει στην  εκ των πραγμάτων υπο-στελέχωση των εταιρειών μας που παρέχουν υπηρεσίες 

ζωτικής ασφάλειας σε ιδιαίτερα νευραλγικούς τομείς και φορείς όπως αεροδρόμια, λιμάνια, 

πρεσβείες, τράπεζες, δημόσια νοσοκομεία. 
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Σημειωτέον ότι οι υπάρχουσες ανάγκες μας για εξεύρεση νέου προσωπικού είναι πάρα πολύ 

αυξημένες και με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης δεν δυνάμεθα να καλύψουμε ήδη ούτε 

το 30% των αναγκών μας, ενώ παράλληλα ούτε οι ήδη διενεργηθείσες εξεταστικές περίοδοι (2 με 3 

ανά έτος) αντί των προαναγγελθέντων 5 με 6 ανά έτος, μπορούν να συνεισφέρουν στην καλυτέρευση 

του προβλήματος.  

Προς τούτο και δη  προκειμένου για τη διόρθωση της εν λόγω αστοχίας της προηγούμενης 

κυβέρνησης υποβάλλουμε την παρούσα επιστολή μας με άμεσο και αναγκαίο αίτημά μας την 

οριστική διευθέτηση του ως άνω προβλήματος δια της ακύρωσης της υπό κρίση νομοθετικής 

ρύθμισης. 

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 

Παναγιώτης Παππάς. 
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