
Σεμινάριο   

  
«ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ  
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ SECURITY (ΙΕΠΤΑ)» 
 

 

 
Σν ΚΔΚ Σερληθέο ζρνιέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ νξγαλώλεη ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 
 ηδησηηθήο αζθάιεηαο 105 σξώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Τ.Α. 
θαηάιιειν γηα εμεηάζεηο απόθηεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ ηύπνπ Α’. 
 

Να ζεκεησζεί όηη από 01/01/12 νη εξγαδόκελνη δελ κπνξνύλ λα αλαλεώζνπλ ηελ άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ 
αζθαιείαο αλ δελ θαηέρνπλ ην ζρεηηθό Πηζηνπνηεηηθό.  

Οη εγγξαθέο άξρηζαλ θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζην πξώην ηκήκα 25 αηόκσλ. 

 

 

Απεσθύνεηαι:  
ε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα εξγαζηεί σο πξνζσπηθό ηδησηηθήο αζθαιείαο (security) αλεμαξηήηνπ 
ρώξνπ ή λα αλαλεώζεη ηελ άδεηα εξγαζίαο ηνπ σο πξνζσπηθό αζθαιείαο. 

  

Ενδεικηικές Ενόηηηες εμιναρίοσ: 
  

 Ιζρύνλ εζληθό λνκνζεηηθό & ζεζκηθό πιαίζην  
 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθώλ ζπγθξνύζεσλ  
 Πνηληθόο Κώδηθαο - Γίθαην  
 Δηζαγσγή ζηελ αζθάιεηα - Οξηζκνί – Έλλνηεο - Καηεγνξίεο θηλδύλσλ - Οξγαλσκέλν έγθιεκα  
 Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνύ Ι.Δ.Π.Τ.Α -  Γεληθέο νδεγίεο γηα ην πξνζσπηθό ηδησηηθήο αζθάιεηαο - 

Καηαγξαθή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ 
 Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνύ Ι.Δ.Π.Τ.Α ηαηηθή θύιαμε – Φξνύξεζε ζηόρσλ - Δθηέιεζε  
       πεξηπνιηώλ - Κέληξα Λήςεο εκάησλ (Κ.Λ..)  
 Δθηέιεζε ρξεκαηαπνζηνιώλ -  Έιεγρνο ππόπησλ. Αζθάιεηα Φπζηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, αζθάιεηα 

Πξνζσπηθνύ, αζθάιεηα Κηηξίσλ, αζθάιεηα αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ, αζθάιεηα αεξνιηκέλσλ, 
αζθάιεηα ιηκέλσλ, αζθάιεηα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Information and          
Communication Technology Security), αζθάιεηα Δπηθνηλσληώλ Αζθάιεηα πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ 
Πιεξνθνξηθήο  

 Ππξαζθάιεηα/Ππξνπξνζηαζία/ αληηκεηώπηζε ηερλνινγηθώλ αηπρεκάησλ θαη Παξνρή Πξώησλ 

           Βνεζεηώλ 

 

Ειζηγηηές 
Γεώξγηνο Σξπγώλεο, Δκκαλνπήι Σξηγώλεο, Νηθόιανο Πξνθνπάθεο, Απόζηνινο Παπαδάθεο, 
Υαξάιακπνο Ληιίηζεο, Δκκαλνπήι Πεηξάθεο, Βαζίιεο ηεθαλνπδάθεο  
 

Διάρκεια ζεμιναρίοσ: 105 ώξεο –NEO TMHMA ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ. ΚΛΕΙΣΕ ΑΜΕΑ ΣΗ ΘΕΗ Α. 
 

Κόζηος: πξνγξάκκαηνο 340 εσρώ. Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο (Πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ Α’) ζα πξέπεη λα επηβαξπλζνύλ ην παξάβνιν ηνπ ΚΔΜΔΑ 150 εσρώ.  
Σν Πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ Α’ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα πνπ έρεη δεκνζηνπνηεζεί από 
ηνλ Δζληθό  Οξγαληζκό Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ  (ΔΟΠΠΔΠ) πξώελ (Δ.ΚΔ.ΠΙ.) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
 

Να ζεκεησζεί όηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ην ΚΔΜΔΑ γηα λα επηδνηεζεί ην ζεκηλάξην αιιά δελ 
 έρεη εγθξηζεί αθόκε από ην Τπνπξγείν!!! 
  

Επικοινωνία 
Πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξσλαίνπ 9, ηει/λν 2810-342136 &  
331590 θα Μαίξε Βεληράθε venihaki@katartisi.gr θαη θα Έθε Κνπηεληάθε koutentaki@katartisi.gr από ηηο 
 08:00πκ έσο 3:00 κ.κ. Ιζηνζειίδα:www.katartisi.gr  

Το κόστος σσμμετοτής στο σεμινάριο μπορεί να καλσυθεί από την εισυορά τοσ 0,45 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ)  

από τις επιτειρήσεις. 
 

 
 
 

 

 

 

 Ειζηγηηές 

Ο θνο Ληιίηζεο 
Υαξάιακπνο είλαη 
Ιαηξόο-
Ιαηξνδηθαζηήο 
ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζύλεο 
Γηαθάλεηαο & 
Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. 
 Ο θνο Σξπγώλεο 
Γεώξγηνο είλαη ελ 
απνζηξαηεία 
Τπνζηξάηεγνο 
ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνύ 
ώκαηνο. 
Οη θ.θ Παπαδάθεο 
Απόζηνινο, 
Πξνθνπάθεο 
Νηθόιανο, 
ηεθαλνπδάθεο 
Βαζίιεηνο θαη 
Σξηγώλεο 
Δκκαλνπήι είλαη 
ελ απνζηξαηεία 
Αλώηαηνη 
Αμησκαηηθνί ηεο 
Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο. Ο θνο 
Πεηξάθεο 
Δκκαλνπήι είλαη 
Αζηπλνκηθόο 
Γηεπζπληήο 
ππεξεηώλ ζηε 
Αζηπλνκηθή Γ/λζε 
Ρεζύκλνπ Κξήηεο. 

  
 

 
 

 

 
Σ

ε

 

mailto:venihaki@katartisi.gr
mailto:koutentaki@katartisi.gr
http://www.katartisi.gr/


Σεμινάριο   

  
«ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ  
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ SECURITY (ΙΕΠΤΑ)» 
 

 

 
Σν ΚΔΚ Σερληθέο ζρνιέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ νξγαλώλεη ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 
 ηδησηηθήο αζθάιεηαο 105 σξώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Τ.Α. 
θαηάιιειν γηα εμεηάζεηο απόθηεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ ηύπνπ Α’. 
 

Να ζεκεησζεί όηη από 01/01/12 νη εξγαδόκελνη δελ κπνξνύλ λα αλαλεώζνπλ ηελ άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ 
αζθαιείαο αλ δελ θαηέρνπλ ην ζρεηηθό Πηζηνπνηεηηθό.  

Οη εγγξαθέο άξρηζαλ θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζην πξώην ηκήκα 25 αηόκσλ. 

 

 

Απεσθύνεηαι:  
ε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα εξγαζηεί σο πξνζσπηθό ηδησηηθήο αζθαιείαο (security) αλεμαξηήηνπ 
ρώξνπ ή λα αλαλεώζεη ηελ άδεηα εξγαζίαο ηνπ σο πξνζσπηθό αζθαιείαο. 

  

Ενδεικηικές Ενόηηηες εμιναρίοσ: 
  

 Ιζρύνλ εζληθό λνκνζεηηθό & ζεζκηθό πιαίζην  
 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθώλ ζπγθξνύζεσλ  
 Πνηληθόο Κώδηθαο - Γίθαην  
 Δηζαγσγή ζηελ αζθάιεηα - Οξηζκνί – Έλλνηεο - Καηεγνξίεο θηλδύλσλ - Οξγαλσκέλν έγθιεκα  
 Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνύ Ι.Δ.Π.Τ.Α -  Γεληθέο νδεγίεο γηα ην πξνζσπηθό ηδησηηθήο αζθάιεηαο - 

Καηαγξαθή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ 
 Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνύ Ι.Δ.Π.Τ.Α ηαηηθή θύιαμε – Φξνύξεζε ζηόρσλ - Δθηέιεζε  
       πεξηπνιηώλ - Κέληξα Λήςεο εκάησλ (Κ.Λ..)  
 Δθηέιεζε ρξεκαηαπνζηνιώλ -  Έιεγρνο ππόπησλ. Αζθάιεηα Φπζηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, αζθάιεηα 

Πξνζσπηθνύ, αζθάιεηα Κηηξίσλ, αζθάιεηα αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ, αζθάιεηα αεξνιηκέλσλ, 
αζθάιεηα ιηκέλσλ, αζθάιεηα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Information and          
Communication Technology Security), αζθάιεηα Δπηθνηλσληώλ Αζθάιεηα πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ 
Πιεξνθνξηθήο  

 Ππξαζθάιεηα/Ππξνπξνζηαζία/ αληηκεηώπηζε ηερλνινγηθώλ αηπρεκάησλ θαη Παξνρή Πξώησλ 

           Βνεζεηώλ 

 

Ειζηγηηές 
Γεώξγηνο Σξπγώλεο, Δκκαλνπήι Σξηγώλεο, Νηθόιανο Πξνθνπάθεο, Απόζηνινο Παπαδάθεο, 
Υαξάιακπνο Ληιίηζεο, Δκκαλνπήι Πεηξάθεο, Βαζίιεο ηεθαλνπδάθεο  
 

Διάρκεια ζεμιναρίοσ: 105 ώξεο –NEO TMHMA ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ. ΚΛΕΙΣΕ ΑΜΕΑ ΣΗ ΘΕΗ Α. 
 

Κόζηος: πξνγξάκκαηνο 340 εσρώ. Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο (Πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ Α’) ζα πξέπεη λα επηβαξπλζνύλ ην παξάβνιν ηνπ ΚΔΜΔΑ 150 εσρώ.  
Σν Πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ Α’ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα πνπ έρεη δεκνζηνπνηεζεί από 
ηνλ Δζληθό  Οξγαληζκό Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ  (ΔΟΠΠΔΠ) πξώελ (Δ.ΚΔ.ΠΙ.) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
 

Να ζεκεησζεί όηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ην ΚΔΜΔΑ γηα λα επηδνηεζεί ην ζεκηλάξην αιιά δελ 
 έρεη εγθξηζεί αθόκε από ην Τπνπξγείν!!! 
  

Επικοινωνία 
Πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξσλαίνπ 9, ηει/λν 2810-342136 &  
331590 θα Μαίξε Βεληράθε venihaki@katartisi.gr θαη θα Έθε Κνπηεληάθε koutentaki@katartisi.gr από ηηο 
 08:00πκ έσο 3:00 κ.κ. Ιζηνζειίδα:www.katartisi.gr  

Το κόστος σσμμετοτής στο σεμινάριο μπορεί να καλσυθεί από την εισυορά τοσ 0,45 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ)  

από τις επιτειρήσεις. 
 

 
 
 

 

 

 

 Ειζηγηηές 

Ο θνο Ληιίηζεο 
Υαξάιακπνο είλαη 
Ιαηξόο-
Ιαηξνδηθαζηήο 
ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζύλεο 
Γηαθάλεηαο & 
Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. 
 Ο θνο Σξπγώλεο 
Γεώξγηνο είλαη ελ 
απνζηξαηεία 
Τπνζηξάηεγνο 
ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνύ 
ώκαηνο. 
Οη θ.θ Παπαδάθεο 
Απόζηνινο, 
Πξνθνπάθεο 
Νηθόιανο, 
ηεθαλνπδάθεο 
Βαζίιεηνο θαη 
Σξηγώλεο 
Δκκαλνπήι είλαη 
ελ απνζηξαηεία 
Αλώηαηνη 
Αμησκαηηθνί ηεο 
Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο. Ο θνο 
Πεηξάθεο 
Δκκαλνπήι είλαη 
Αζηπλνκηθόο 
Γηεπζπληήο 
ππεξεηώλ ζηε 
Αζηπλνκηθή Γ/λζε 
Ηξαθιείνπ 
Κξήηεο. 

  
 

 
 

 

 
 

mailto:venihaki@katartisi.gr
mailto:koutentaki@katartisi.gr
http://www.katartisi.gr/

