ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κύριε Υ̟ουργέ,
Θέµα: Καθήκοντα, ευθύνες Φρουρών Ασφαλείας
Οι σύνεδροι του 12ου Παγκυ̟ρίου Συνεδρίου της Οµοσ̟ονδίας Ιδιωτικών Υ̟αλλήλων
Κύ̟ρου ΣΕΚ ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2020 ενέκριναν το ̟ιο κάτω
ψήφισµα, µε το ο̟οίο ζητούν ό̟ως:
1.

Τρο̟ο̟οίηση της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να ̟ροωθηθεί η κουλτούρα της
συνεχούς ε̟ιµόρφωσης των Φρουρών Ασφαλείας. Να καταστεί υ̟οχρεωτική η
̟αρακολούθηση τουλάχιστον δύο σεµιναρίων σχετικής θεµατολογίας µε τα
καθήκοντα τους κατά την διάρκεια της ̟ενταετίας, κατά την ο̟οία ισχύει η
αδεία του Φρουρού Ασφαλείας. Η ̟αρακολούθηση των σεµιναρίων αυτών θα
α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την ανανέωση της αδείας του Φρουρού Ασφαλείας.
Τα σεµινάρια µ̟ορεί να γίνονται α̟ό την ίδια την αστυνοµία ή α̟ό
̟ιστο̟οιηµένους/αδειοδοτηµένους
εκ̟αιδευτές
ή
οργανισµούς.
Η
̟αρακολούθηση των σεµιναρίων θα συµβάλει στην βελτίωση των γνώσεων των
εργαζόµενων για το αντικείµενο τους, ενώ θα τυγχάνουν ενηµέρωσης για νέες
οδηγίες, ̟ρακτικές ή νοµοθεσίες σχετικές µε το κλάδο τους.

2.

Για τους ιδιώτες φύλακες ασφαλείας θα ̟ρέ̟ει µέσα α̟ό τρο̟ο̟οίηση της
σχετικής νοµοθεσίας να ̟εριοριστεί η ευχέρεια της εργασίας τους µόνο σε
συγκεκριµένα καθήκοντα, ό̟ως αυτό της ̟ροστασίας φυσικών ̟ροσώ̟ων. Ο
̟εριορισµός αυτός θα συµβάλει κατά τέτοιο τρό̟ο ώστε οι ιδιώτες Φρουροί
Ασφαλείας να µην ανταγωνίζονται βασικές υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσφέρουν
εταιρείες ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας.

3.

Εισηγούµαστε την δηµιουργία και εισαγωγή µηχανογραφικού συστήµατος
στην αστυνοµία, ό̟ου οι εταιρείες και ιδιώτες φύλακες, θα είναι υ̟οχρεωµένοι
να καταγράφουν σε ̟οια σηµεία ̟αρέχουν υ̟ηρεσία ανά εικοσιτετράωρο,
καθώς και ̟οιος είναι ο αδειοδοτηµένος φύλακας ̟ου εργάζεται στην κάθε
φύλαξη. Η εφαρµογή του µέτρου αυτού, θα βοηθήσει την αστυνοµία στην
̟ροσ̟άθεια της για διερεύνηση ̟ερι̟τώσεων εγκληµατικών ενεργειών και
συλλογή ̟ληροφοριών, αλλά ̟αράλληλα θα κτυ̟ηθεί και η αδήλωτη εργασία.

4.

Εισηγούµαστε ε̟ίσης τον διαχωρισµό της αδείας του Φύλακα Ασφαλείας σε
κατηγορίες, µε ̟αράλληλη διαφορο̟οίηση της υ̟οχρεωτικής του εκ̟αίδευσης
για σκο̟ούς αδειοδότησης.

Συγκεκριµένα εισηγούµαστε την δηµιουργία ̟έντε κατηγοριών: α) Τεχνικού
Εγκατάστασης συστηµάτων ασφαλείας β) Ερευνητή γ) Φύλακα Ασφαλείας (δ)
Χρηµατα̟όστολου µεταφορέα - ̟ολύτιµων αντικειµένων ε) Φρουρός Φυσικών
̟ροσώ̟ων
Η διαφορο̟οίηση των άδειων άσκησης ε̟αγγέλµατος θα ενίσχυση την
εξειδίκευση και την ορθότερη άσκηση των καθηκόντων των Φρουρών
Ασφαλείας
5.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας µε ̟ιστο̟οίηση ε̟ί̟εδου Β1 για άτοµα ̟ου η
ελληνική δεν α̟οτελεί την µητρική τους γλώσσα θεωρούµε ̟ως, είναι
α̟αραίτητη για την σωστή και α̟οτελεσµατική άσκηση του ε̟αγγέλµατος του
Φρουρού Ασφαλείας.
Συγκεκριµένα ο εργαζόµενός θα ̟ρέ̟ει να µ̟ορεί να κατανοήσει τα κύρια
σηµεία και ορισµένες λε̟τοµέρειες ενός κειµένου, (̟ροφορικού ή γρα̟τού), ̟ου
του ̟αρουσιάζεται µε σαφήνεια και χωρίς α̟οκλίσεις α̟ό τον κοινό γλωσσικό
τύ̟ο και αφορά οικεία για αυτόν θέµατα. Ενώ ̟αράλληλα να µ̟ορεί να
̟αραγάγει ένα α̟λό κείµενο σχετικό µε θέµατα ̟ου του είναι γνωστά και να
̟εριγράψει γεγονότα, εµ̟ειρίες, και να αιτιολογήσει µε α̟λό και σύντοµο
τρό̟ο τη γνώµη του.

6.

Σε σχέση µε τα τέλη έκδοσης και ανανέωσης της αδείας του Φύλακα Ασφαλείας
εισηγούµαστε, ό̟ως το 50% του κόστους έκδοσης ή ανανέωση της αδείας,
ε̟ωµίζονται οι εταιρείες ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας, αφού η αδεία άσκησης
του ε̟αγγέλµατος του φύλακα εκδίδεται για σκο̟ούς εργασίας σε
συγκεκριµένη εταιρεία φύλαξης, ενώ ̟αράλληλα εισηγούµαστε το τέλος της
µεταφοράς της αδείας του φύλακα α̟ό µία εταιρεία σε άλλη να καταργηθεί.

7.

Θεωρούµε ̟ως, ̟ρέ̟ει να ̟ροωθηθούν σχετικοί κανονισµοί, ώστε να α̟οτελεί
̟ροϋ̟όθεση για την συµµετοχή εταιρειών εγκατάστασης συστηµάτων
ασφαλείας και ̟αροχής υ̟ηρεσιών φρούρησης, σε διαγωνισµούς για δηµόσιες
̟ροσφορές, να είναι αδειοδοτηµένες α̟ό την Κυ̟ριακή Αστυνοµία.

