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Καλημέρα σας,
Ονομάζομαι Πιπέρογλου Νικόλαος και ξεκίνησα να
εργάζομαι σαν συνοδός ασφαλείας με άδεια
οπλοφορίας από το 1994 μέχρι το 2008 και σαν
TEAM LEADER μέχρι το 2012 στην ίδια οικογένεια.
Κάνοντας συνεχείς εκπαιδεύσεις και πληρώνοντας
αρκετά ποσά προσωπικά, χωρίς την βοήθεια
κάποιου εργοδότη( κάποιες φορές έπιασαν τόπο
αλλά και κάποιες φορές όχι ) συνειδητοποίησα ότι
υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην Εκπαίδευση στην
Ελλάδα , που έχει σαν αποτέλεσμα να το
εκμεταλλεύονται οι ξένες εταιρίες, διδάσκοντας
θέματα που δεν αντιπροσωπεύουν την Ελληνική
πραγματικότητα.
Εκπαίδευση με άπειρα κενά σε όλα τα θέματα που
αφορούν τον Έλληνα συνοδό Ασφαλείας.

Όλα αυτά τα χρόνια απέκτησα μία εμπειρία
και διαμόρφωσα μία άποψη για την
πρακτική λειτουργία και αποτελεσματικότητα
του κλάδου. Άποψη που ταυτίζονταν με
πολλούς επαγγελματίες συναδέλφους μου
που εδώ και πολλά χρόνια συζητούσαμε να
κάνουμε έναν σύλλογο - Club ώστε να
μπορούμε να ανταλλάσουμε απόψεις για τα
καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε
στον επάγγελμα μας .Τελικά το
αποφασίσαμε ξεκινώντας με 20 ιδρυτικά
μέλη, μέλη με μεγάλη εμπειρία στον χώρο
μας και είμαστε εδώ να σας το
παρουσιάσουμε .

Δημιουργήθηκε ο ‘’Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνοδών Ασφαλείας ‘’ με διακριτικό τίτλο
ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α. ή ‘’Hellenic Bodyguards
Association ‘’ με διακριτικό τίτλο Η.Β.Α.
Με αριθμό μητρώου 31713 και αριθμό
Διαταγής αναγνώρισης 275/2017 του
Ειρηνοδικείου Αθηνών .
Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Δ.
Γούναρη 78 ,Γλυφάδα και το τηλέφωνο
2112120554 με ΑΦΜ : 996979036 ΔΟΥ :
Γλυφάδας με ιστοσελίδα
www.HBA.com.gr .

Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι 100 μέχρι σήμερα και για
αξιολόγηση έχουμε 430 αιτήσεις.
Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι η εξέλιξη αλλά και η αναβάθμιση
στο επάγγελμα μας είναι απαραίτητη, μιας και το ‘’έγκλημα’’
μεταλλάσσεται συνέχεια και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε
είναι η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των συναδέλφων μας.
Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα να αναδείξουμε ποια
είναι η πραγματική θέση ενός συνοδού ασφαλείας ,ποια είναι τα
καθήκοντα και ο ρόλος του.
Το επάγγελμα μας δεν είναι ένα απλό επάγγελμα που κάποιοι θεωρούν
εύκολο. Καλούμαστε να είμαστε ALERT 24/7/365
Σκοπός μας δεν είναι να προστατευθεί απλώς ο εργοδότης μας, αλλά
ολόκληρος ο τρόπος ζωής (life style) που έχει επιλέξει αυτός και η
καθημερινότητα του στο σύνολό της με προτεραιότητα την πρόληψη.
Δημιουργήσαμε ένα πρωτόκολλο Συνοδού Ασφαλείας ή αλλιώς κώδικας
Επαγγελματικής δεοντολογίας ,σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και τις
ανάγκες , ένα Πρωτόκολλο καθαρά για ιδιώτη Συνοδό Ασφαλείας,
κλείνοντας ένα μεγάλο κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια.

Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι η σωστή εκπαίδευση
με σωστά στάνταρ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και
μάλιστα συχνή, έτσι ώστε ο Συνοδός Ασφαλείας σε κάθε
επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση προσθέτοντας και την
εμπειρία του να γίνεται καλύτερος και πάνω από όλα
σωστός επαγγελματίας .
(Αυτό έχει ξεκινήσει με παράλληλη συνεργασία και με
το εξωτερικό με συναδέλφους και αντίστοιχους
συλλόγους που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε.
Εκπαίδευση δεν εννοούμε φυσικά μόνο στα όπλα που
περιέργως απαγορεύεται στην Ελλάδα (είναι και αυτός
ένας στόχος μάλιστα που ήδη δουλεύουμε)

Είμαστε εδώ να μπορούμε επίσημα και νόμιμα σαν Πανελλήνιος
Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας να ενημερώσουμε σε ημερίδες,
συνέδρια που θα γίνονται ανά την Ελλάδα τον κάθε εργοδότη να
κατανοήσει τον βασικό λόγο ύπαρξης του Σ.Α., για ποιο λόγο είμαστε
απαραίτητοι και τι σημαίνει ασφάλεια.
Μεγαλύτερη βαρύτητα μαζί με όλα όσα αναφέραμε, δίνουμε στο να
βοηθήσουμε νέους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν το
επάγγελμα μας με σωστές βάσεις για να γίνουν επαγγελματίες. Θα
είναι οι αυριανοί Σ.Α. που με την κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και την
στήριξη των τακτικών μελών. Με εμπειρία που θα μεταφέρουν στους
νέους κάνοντας τους να εξελίσσονται διαρκώς.
Η ομαδικότητα είναι η βασικότερη απαίτηση της δουλειάς μας (έτσι
το κάθε μέλος μας με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, προσφέρει
και βοηθάει, δίνοντας λύσεις στα πολλά προβλήματα που έχει ο
χώρος μας )
Για αυτό άλλωστε ξεχωρίσαμε τα μέλη μας σε 2 κατηγορίες. Τα
τακτικά μέλη (Επαγγελματίες συνοδοί ασφαλείας και τα αρωγά
μέλη (Μέλη που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα μας).

Είμαστε εδώ και με την βοήθεια επιστημονικών συνεργατών όπως ο Κος Σπύρος
Κυριακάκης , ο Dr Μανώλης Σκουλάς , o Κος Τσατσούλας Γεώργιος (και τους
ευχαριστούμε που έδειξαν προθυμία από την αρχή της ιδέας μας) αλλά και για την
πολύτιμη συνεργασία τους , τον Νομικό Σύμβουλο μας Κο Γκούσκο Γεώργιο και τους
συνεργάτες του γραφείου του που η βοήθεια τους ήταν καταλυτική για την υλοποίηση
του συλλόγου μας και για την στήριξη του στα νομικά θέματα των μελών μας.
Το βασικότερο όμως όλων για την υλοποίηση των στόχων μας, είναι να συνεργαστούμε
όλοι με την βοήθεια και της πολιτείας, που πρέπει να μας κοιτάξει κατάματα και σοβαρά
έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να δημιουργήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που θα μας
αντιπροσωπεύει επάξια να ονομαζόμαστε Επαγγελματίες συνοδοί ασφαλείας. Φυσικά
και εμείς θα πρέπει να δείχνουμε επαγγελματισμό και ΣΕΒΑΣΜΟ.
Δυστυχώς έχουμε αρκετά άσχημα παραδείγματα συναδέλφων που λόγω απειρίας
αμαυρώνουν το επάγγελμα μας και ο μόνος τρόπος ελέγχου του προβλήματος αυτού
είναι η σωστή νομοθεσία που πρέπει όμως να ελέγχεται επιτέλους για να μην υπάρξουν
σοβαρά ατυχήματα αλλά και η σωστή εκπαίδευση από εκπαιδευτές έμπειρους . Έχουμε
αρκετά παραδείγματα εκπαίδευσης YOUTUBE ή <<ανθρώπων >> που δηλώνου
εκπαιδευτές μη έχοντας τα βασικά.
Θέλουμε να είναι όλα νόμιμα, σήμερα για το πετύχουμε αυτό η νομοθεσία μας αναγκάζει
να ξοδεύουμε υπέρογκα ποσά χωρίς ουσιαστικό λόγο και το χειρότερο να χάνουμε
χρόνο σε γραφειοκρατία. ( πχ οι άδειες οπλοφορίας χρειάζονται 3-4 μήνες κτλ)
Για να πετύχουμε τον σκοπό –όραμα μας αυτό (την εξέλιξη και αναβάθμιση του
κλάδου μας ), υπάρχει αλληλεγγύη και συσπείρωση των μελών , εχεμύθεια και
διαφάνεια και έτσι αναδεικνύουμε την αξιοπιστία του συλλόγου μας .

Τέλος στην στρατηγική μας είναι να έχουν επιτέλους
οι επαγγελματίες συνάδελφοι συνοδοί ασφαλείας έναν
σύλλογο που να μπορούν να ενημερωθούν για ότι έχει
σχέση με το επάγγελμα μας (Δεν υπήρχε ένας φορέας
μέχρι σήμερα να ενημερωθούμε σωστά για όλα αυτά).
Να προσθέσουμε εδώ ότι πετύχαμε να υπάρχει μια
πλήρη Νομική κάλυψη στα μέλη μας και είμαστε στις
διαπραγματεύσεις για μία κάλυψη αστικής ευθύνης,
μιας και όλοι γνωρίζουμε την επικινδυνότητα του
επαγγέλματος μας .
Έχουμε κερδίσει ήδη μεγάλες εκπτώσεις σε είδη που
είναι απαραίτητα στην δουλειά μας από καταστήματα
(είδη ρουχισμού , αξεσουάρ για τον οπλισμό μας ,
σκοπευτήρια κτλ.)
Μεγάλες εκπτώσεις από εταιρείες εκπαιδεύσεων ανά τον
κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα.

Εκ μέρους όλων των μελών του
Συλλόγου μας
Σας ευχαριστούμε .
Για όποιες απορίες ή πληροφορίες
info@hba.com.gr
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