
 

 

 

 

 

Σεμινάριο ανανζωςησ και ζκδοςησ νεασ άδειασ υπαλλήλων Security (ΙΕΠΥΑ) 

Σο ΚΕΚ Σεχνικζσ ςχολζσ του Επιμελθτθρίου Ηρακλείου οργανϊνει ςεμινάριο εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ιδιωτικισ 

αςφάλειασ 105 ωρϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπϋ αρικ. 4892/1/76-γϋ/17-5-2010 Κ.Τ.Α. κατάλλθλο για εξετάςεισ 

απόκτθςθσ Πιςτοποιθτικοφ τφπου Α’. 

Να ςθμειωκεί ότι από 01/01/12 οι εργαηόμενοι δεν μποροφν να ανανεϊςουν τθν άδεια εργαςίασ προςωπικοφ 

αςφαλείασ αν δεν κατζχουν το ςχετικό Πιςτοποιθτικό.  

Οι εγγραφζσ άρχιςαν και κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ ςτο πρϊτο τμιμα 25 ατόμων.  

Απευθφνεται: 

ε οποιονδιποτε κζλει να εργαςτεί ωσ προςωπικό ιδιωτικισ αςφαλείασ (security) ανεξαρτιτου χϊρου ι να ανανεϊςει 

τθν άδεια εργαςίασ του ωσ προςωπικό αςφαλείασ. 

Ενδεικτικζσ Ενότητεσ Σεμιναρίου: 

 Ιςχφον εκνικό νομοκετικό & κεςμικό πλαίςιο  

 Διαχείριςθ διαπροςωπικϊν ςυγκροφςεων  

 Ποινικόσ Κϊδικασ - Δίκαιο  

 Ειςαγωγι ςτθν αςφάλεια - Οριςμοί – Ζννοιεσ - Κατθγορίεσ κινδφνων - Οργανωμζνο ζγκλθμα  

 Βαςικά κακικοντα του προςωπικοφ Ι.Ε.Π.Τ.Α -  Γενικζσ οδθγίεσ για το προςωπικό ιδιωτικισ αςφάλειασ - 
Καταγραφι και μετάδοςθ πλθροφοριϊν 

 Βαςικά κακικοντα του προςωπικοφ Ι.Ε.Π.Τ.Α τατικι φφλαξθ – Φροφρθςθ ςτόχων - Εκτζλεςθ περιπολιϊν - 
Κζντρα Λιψθσ θμάτων (Κ.Λ..)  

 Εκτζλεςθ χρθματαποςτολϊν -  Ζλεγχοσ υπόπτων. Αςφάλεια Φυςικϊν Εγκαταςτάςεων, αςφάλεια Προςωπικοφ, 
αςφάλεια Κτιρίων, αςφάλεια ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, αςφάλεια αερολιμζνων, αςφάλεια λιμζνων, αςφάλεια 
Σεχνολογίασ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Information and          Communication Technology Security), 
αςφάλεια Επικοινωνιϊν Αςφάλεια υςτθμάτων και Δικτφων Πλθροφορικισ  

 Πυραςφάλεια/Πυροπροςταςία/ αντιμετϊπιςθ τεχνολογικϊν ατυχθμάτων και Παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν 
 
Ειςηγητζσ: 

Γεϊργιοσ Σρυγϊνθσ, Εμμανουιλ Σριγϊνθσ, Νικόλαοσ Προκοπάκθσ, Απόςτολοσ Παπαδάκθσ, Χαράλαμποσ Λιλίτςθσ, 

Εμμανουιλ Πετράκθσ, Βαςίλθσ τεφανουδάκθσ  

Διάρκεια ςεμιναρίου: 105 ϊρεσ –NEO TMHMA ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ. ΚΛΕΙΣΕ ΑΜΕΑ ΣΗ ΘΕΗ Α. 

Κόςτοσ προγράμματοσ 340 ευρώ.  

Για όςουσ ενδιαφζρονται να αποκτιςουν τθν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (Πιςτοποιθτικό τφπου Α’) κα πρζπει να 

επιβαρυνκοφν το παράβολο του ΚΕΜΕΑ 150 ευρϊ. Σο Πιςτοποιθτικό τφπου Α’ είναι προςαρμοςμζνο ςτο επαγγελματικό 

περίγραμμα που ζχει δθμοςιοποιθκεί από τον Εκνικό  Οργανιςμό Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ  

(ΕΟΠΠΕΠ) πρϊθν (Ε.ΚΕ.ΠΙ.) του Τπουργείου Παιδείασ και Δια Βίου Μάκθςθσ. 

Να ςθμειωκεί ότι ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από το ΚΕΜΕΑ για να επιδοτθκεί το ςεμινάριο αλλά δεν ζχει 

εγκρικεί ακόμθ από το Τπουργείο!!! 



 

 

  

 

 

Ειςηγητζσ: 

Ο κοσ Λιλίτςθσ Χαράλαμποσ είναι Ιατρόσ-Ιατροδικαςτισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

Ο κοσ Σρυγϊνθσ Γεϊργιοσ είναι εν αποςτρατεία Τποςτράτθγοσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. 

Οι κ.κ Παπαδάκθσ Απόςτολοσ, Προκοπάκθσ Νικόλαοσ, τεφανουδάκθσ Βαςίλειοσ και Σριγϊνθσ Εμμανουιλ είναι εν 

αποςτρατεία Ανϊτατοι Αξιωματικοί τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ο κοσ Πετράκθσ Εμμανουιλ είναι Αςτυνομικόσ 

Διευκυντισ υπθρετϊν ςτθ Αςτυνομικι Δ/νςθ Ρεκφμνου Κριτθσ. 

Επικοινωνία: 

Πλθροφορίεσ και αιτιςεισ ςτο Κ.Ε.Κ. του Επιμελθτθρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τθλ/νο 2810-342136 &  331590 κα 

Μαίρθ Βενιχάκθ venihaki@katartisi.gr και κα Ζφθ Κουτεντάκθ koutentaki@katartisi.gr από τισ  08:00πμ ζωσ 3:00 μ.μ. 

Ιςτοςελίδα:www.katartisi.gr  

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο μπορεί να καλυφκεί από τθν ειςφορά του 0,45 (ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΛΑΕΚ ΣΟΤ ΟΑΕΔ)  

από τισ επιχειριςεισ. 

 


