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H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Η Ομοσπονδία δημιουργήθηκε το 2002 και μετά από συντονισμένες προσπάθειες, το 2014,
έγινε η αναβίωση της Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία μάχεται για τη βελτίωση της θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής
παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. με σκοπό την θωράκιση του κλάδου και για την βελτίωση του
συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Β. και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας CoESS (Confederation of
European Security Services).



ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

Δικαστική1. προσβολή του νόμου περί σύναψης ατομικών συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης τόσο σε εθνικό
επίπεδο (ΣτΕ) όσο και σε ευρωπαϊκό (ΔΕΚ).

Προσφυγή2. στη δικαιοσύνη κατά της προσφάτως εκδοθείσας ΚΥΑ των Υπουργείων Άμυνας και Δημοσίας
Τάξης για την θεσμοθέτηση ενιαίας στολής για όλο το προσωπικό των ΙΕΠΥΑ.

Συμβολή3. μας και συνεργασία μας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα με τον κύριο
Αναγνωστάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που κατέληξε στην έκδοση της ΓΔΟΕΣ/1/2/328/2017
(ΦΕΚ 1020/Β/24.3.2017) σχετικά́ με τις εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού ασφαλείας για την οποία
αιτηθήκαμε παράταση και για φέτος ή τουλάχιστον έως ότου επιλυθεί οριστικά το αναφυόμενο
πρόβλημα.

Συνάντηση4. με Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των Ι.Ε.Π.Υ.Α. ESA Security ,Brinks Security ,G4s Security με
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΠΟΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

• Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας έχει διανύσει τα τελευταία έτη μία
αλματώδη πρόοδο που συνδυάζεται τόσο με τις ανάγκες της ίδιας της
ελληνικής κοινωνίας.

Στην• χώρα μας, δραστηριοποιούνται πάνω από 2.188 μικρές ή μεγάλες
επιχειρήσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας.

• Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών
ασφαλείας διαμορφώθηκε περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Οι• εν ενεργεία αδειοδοτημένοι εργαζόμενοι του κλάδου είναι πάνω
από 45.000



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην διεθνή και εγχώρια σκηνή τόσο σε πολιτικό
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο έχουν τροποποιήσει την διεθνή και δη
ελληνική πραγματικότητα φέρνοντας το νευραλγικό τομέα της ασφάλειας σε
πρώτη ζήτηση.

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, οι μαζικές ένοπλες συρράξεις σε
όμορες γεωγραφικές περιοχές που οδήγησαν στη διάλυση κρατών και στη
δημιουργία πρωτοφανούς μεταναστευτικού ρεύματος, η εξάπλωση ακραίων
και πρωτόγνωρων μέχρι πρότινος φαινομένων τόσο ένοπλης τρομοκρατικής
βίας όσο και άλλων μορφών της, βλέπε περιπτώσεις κυβερνο-τρομοκρατίας και
λοιπών ακραίων μορφών διαμαρτυρίας.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Εξωστρέφεια προκειμένου να προκαλέσουμε την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

2. Εξειδίκευση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις εκάστοτε
προκλήσεις.
1. Εκπαίδευση
2. Υποδομές – τεχνολογία

3. Ενοποίηση και αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την
αδειοδότηση και δη την ίδια τη λειτουργία του επαγγέλματός μας



Καλούμε όλες τις εταιρείες, κοντά μας, γιατί 
όλοι μαζί μπορούμε να απαιτήσουμε καλύτερο 

μέλλον για τον κλάδο. 
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