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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, 24-07-2020
Θέμα: «Αίτημα χορήγησης παράτασης έναρξης ισχύος του Ν. 4547/2018 (άρθρο 71 Ν. 4623/2019)»
Αξιότιμε κ. Καραμαλάκη,
Σας ζητούμε όπως υποστηρίξετε και εισηγηθείτε παράταση, μέχρι και την 01-09-2021 της έναρξης
ισχύος της δυσμενούς νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπου σύμφωνα με το άρθρο
71 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) έχει παραταθεί έως 01.09.2020, δεδομένου λόγω της νέας πραγματικής
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορονοϊού COVID -19 και
στη χώρα μας και όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί με
νέα νομοθετική πράξη το δίκαιο και εύλογο αίτημα μας.
Όπως γνωρίζεται με την εν λόγω δυσμενή νομοθετική ρύθμιση, η διαδικασία της αδειοδότησης του
προσωπικού ασφάλειας ως ορίζεται θα ανατεθεί πλέον σε φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου
Μάθησης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να επαυξάνεται σημαντικά
ο αναγκαίος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, αφού από
105 ώρες που απαιτούνται τώρα απαιτείται διετής φοίτηση, οδηγώντας ακόμη και στην εξαφάνιση
του επαγγέλματος του «φύλακα Ι.Ε.Π.Υ.Α.».
Με δεδομένο ότι όπως σας έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση θα
δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων ανυπέρβλητων στον κλάδο αλλά και του γεγονότος ότι μέχρι
και το Σεπτέμβριο του 2020 θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η εφαρμογή της, αιτούμαστε την
χορήγηση επιπλέον παράτασης της έναρξης ισχύος του ν.4547/2018 για τουλάχιστον ένα ακόμη έτος,
προκειμένου εντός του χρονικού αυτού διαστήματος να εκκινήσει ένας πραγματικός διάλογος για την
κατάρτιση ενός δικαιότερου πλαισίου ικανού να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου και να οδηγήσει
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στην επιβίωση των εταιρειών (εσωτερικές εκπαιδεύσεις, ευκολότερη διαδικασία έκδοσης αδειών
κ.α.) αλλά και να αποτρέψει την επικείμενη ενδεχόμενη μελλοντικά συρρίκνωση.
Σας ευχαριστούμε είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
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Παναγιώτης Παππάς.

