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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 563 (1)
Άδεια ίδρυσης Κέντρου Διημέρευσης και Ημερησίας 

Φροντίδας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑ−
ΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ−
ΔΩΝ «Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/07−06−2010/

ΤΑ΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ222/27−12−2010/
ΤΑ΄) «Οργανισμός Περιφέρεια Θεσσαλίας»

3. Με την υπ’ αριθμ. 4/03−01−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας περί «Ανάθεση άσκησης τομέων 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει−
ακής Ενότητας Τρικάλων»

4. Με την υπ’ αριθμ. 555/21−01−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
139/Β/9−2−2011 περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες για τις αντίστοιχες Περιφερειακές 
Ενότητες».

5. Του άρθρου 10 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ.125/1992 τ.Α) 
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών 
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκα−
τάστασης και άλλες διατάξεις».

6. Του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ.213/1995 τ.Α.) «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις.»

7. Του υπ’ αριθμ. 395/22−9−1993 Π.Δ. «Όροι, προϋποθέ−
σεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και με−
ταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.

8. Την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29−9−1993 (ΦΕΚ.789/
5−10−1993 τ.Β) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λει−
τουργίας Κέντρων αποθεραπείας, αποκατάστασης για 
την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και 
για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται 
στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.2072/1992».

9. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ4352/27−9−2011 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Τρικάλων συγκροτήσεως τριμελούς επι−
τροπής γνωμοδότησης για χορήγηση άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Κέντρων Α−Α Νομού Τρικάλων.

10. Την από 23−02−2012 αίτηση του Κέντρου Α−
Α Κέντρου Διημέρευσης και Ημερησίας Φροντίδας 
«Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.».

11. Το από 02−07−2012 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμό−
διας Τριμελούς Επιτροπής Κέντρων Α−Α, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης στο Κέντρο Διημέρευ−
σης και Ημερησίας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με την επωνυμία 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.», σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Π.Δ.395/93.

2. Το παραπάνω Κέντρο Διημέρευσης και Ημερησίας 
Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση θα ιδρυθεί σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί της οδού Αγίας Μα−
ρίνης 3 συνοικία «Βαρούσι» , στο Δήμο Τρικκαίων με Ταχ. 
Κωδ. 42100, σύμφωνα με την σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων 
μελέτης και την υπ’ αριθμ. 289/03−12−2001 άδεια οικοδομής, 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

3. Η άδεια ίδρυσης καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη εάν 
μέσα σε μια πενταετία δεν γίνει έναρξη λειτουργίας 
του ανωτέρω Κέντρου Α.Α.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 9 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 1242 (2)
Άδεια ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας − Αποκατάστα−

σης για αύξηση της δυναμικότητας Ημερήσιας και 
κλειστής Νοσηλείας, με την επωνυμία «ΑΠΟΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗ Α.Ε.».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/07−06−2010/

ΤΑ΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ222/27−12−2010/
τ.Α΄) «Οργανισμός Περιφέρεια Θεσσαλίας».

3. Με την υπ’ αριθμ. 4/03−01−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας περί «Ανάθεσης άσκησης τομέων 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει−
ακής Ενότητας Τρικάλων»

4. Με την υπ’ αριθμ. 555/21−01−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
13 9/Β/9−2−2011 περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες για τις αντίστοιχες Περιφερειακές 
Ενότητες».

5. Του άρθρου 10 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ.125/1992 τ.Α΄) 
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών 
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκα−
τάστασης και άλλες διατάξεις».

6. Του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ.213/1995 τ.Α΄) «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις.»

7. Του υπ’ αριθμ. 395/22−9−1993 Π.Δ. «Όροι, προϋποθέ−
σεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και με−
ταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.

8. Την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29−9−1993 (ΦΕΚ.789/
5−10−1993 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λει−
τουργίας Κέντρων αποθεραπείας, αποκατάστασης για 
την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και 
για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται 
στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992».

9. Την υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.69144/30−6−05 (ΦΕΚ. 
973/τ.Α/13−7−2005) υπουργική απόφαση, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.84960/29−8−05 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ. 1242/τ.Β/5−09−2005) «Προδια−
γραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατά−
στασης Κλειστής Νοσηλείας».

10. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ4352/27−9−2011 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων συγκροτήσεως τριμελούς 
επιτροπής γνωμοδότησης για χορήγηση άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Κέντρων Α−Α Νομού Τρικάλων.

11. Την από 22−5−2012 αίτηση του Κέντρου Α−Α Ημερη−
σίας και Κλειστής Νοσηλείας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.».

12. Το από 02−07−2012 πρακτικό γνωμοδότησης της 
αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Κέντρων Α−Α, αποφα−
σίζουμε:

1. Χορηγούμε στην «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.» άδεια 
ίδρυσης για τη αύξηση της δυναμικότητας των 
κλεινών από 40 σε 59 κλίνες στο Κέντρο Αποθε−
ραπείας − Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας, 
που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας, 
ιατρικές και άλλες φροντίδες σε ασθενείς εσωτερι−
κούς και εξωτερικούς, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Π.Δ. 395/93.

2. Η παραπάνω αύξηση της δυναμικότητας των κλει−
νών του Κέντρο Α−Α θα ιδρυθεί σε ήδη υφιστάμενο 
ιδιόκτητο οικόπεδο και θα αναπτυχθεί στις ήδη υπάρ−
χουσες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του οι−
κοπέδου, στο 6 χλμ Τρικάλων − Καρδίτσας, στο Δ.Δ. 
Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων με Ταχ. Κωδ. 42100, σύμ−
φωνα με την σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων μελέτης 
και την υπ’ αριθμ. 249/6−8−2007 άδεια οικοδομής, της 
Δ/νσης Πολ/μιας & Περ/ντος Ν.Α Τρικάλων καθώς και 
τον Αρ. Φακέλου 474/04−11−2011 που κατατέθηκε στη 
Πολεοδομία του δήμου Τρικκαίων για την ενημέρωση 
της οικοδομικής άδειας.

3. Η άδεια ίδρυσης καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη εάν 
μέσα σε μια πενταετία δεν γίνει έναρξη λειτουργίας 
του ανωτέρω Κέντρου Α.Α.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 9 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Β/14135 (3)
Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγ−

γελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο 
επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπι−
κό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 24/04.07.2012)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 και 23 του άρθρου 24 του 

Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 6 του Ν. 2009/ 
1992 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/14.02.1992) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», όπως εξακολου−
θούν να ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/ 
17.12.2010) υπουργική απόφαση της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».

4. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/08.12.2010 (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Εϋνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
8 του άρθρου 32 του Ν. 4027 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) 
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/ 
20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομι−
κών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστο−
ποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό 
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.ΚΕ.Π.)» 
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και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
(Ε.Ο.Π.Π.)», εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ’ από 17−5−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός τίτλων επαγγελ−
ματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση 
αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 3707/2008» (ΦΕΚ 606/5−3−2012).

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/7630 «Έγκριση νέας ειδικότητας: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟ−
ΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (συνεδρίαση 
15/9/23.4.2012) που πήρε αριθμό ΦΕΚ 1715/17.05.2012.

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8927/
17−05−2012 έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με την αξιολό−
γηση και πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας 
στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων για την 
υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 1016/109/183 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

9. Τις διατάξεις της με αριθμό 2026354/4115/0022/
9−5−96 (Φ.Ε.Κ. 509/1−7−1996, τ.Β΄), κοινής υπουργικής από−
φασης των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνικό 
Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης», 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Ε/9690/19/6/1997 
(Φ.Ε.Κ. 528/26−6−1997, τ.Β΄), όμοια απόφαση και τις με 
αριθμό Δ/21294/12−10−2000 (Φ.Ε.Κ. 1283/20−10−2000, τ.Β΄), 
Δ/30501/12−12−2007 (Φ.Ε.Κ. 2381/14−12−2007, τ.Β΄) και 
ΔΚ2/29224/27−11−2008 (Φ.Ε.Κ. 2438/1−12−2008, τ.Β΄) Απο−
φάσεις του Υπουργού Ε.Π.Θ. και ισχύει.

10. Την ανάγκη σύνταξης Κανονιστικού Πλαισίου πι−
στοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν 
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας 
«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋ πολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
αποφασίζει:

1. Την έγκριση του «Κανονισμού Αξιολόγησης και Πι−
στοποίησης Επαγγελματιών» οι οποίοι δεν διαθέτουν 
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα 
«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» σύμφωνα με την παρ. 
4β του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 και τα οριζόμενα στο 
ΦΕΚ 606/ 5−3−2012.

Η ανωτέρω πιστοποίηση θα διεξάγεται από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι−
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με 
το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Ο τίτλος που θα χορηγείται θα αντιστοιχεί στο Πι−
στοποιητικό Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματι−
κό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. 4β, άρθρο 6)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της υπ’ 
αριθ. 1016/109/183/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 606/Β/05−03−2012)

για την ειδικότητα:
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Προοίμιο
1. Συνοπτική περιγραφή
1.1. Τομέας δραστηριοτήτων
1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα
1.3. Τίτλος πιστοποίησης
2. Εξετάσεις Πιστοποίησης.
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και Κεντρική Επιτροπή 

Αξιολόγησης
2.1 Οργανωτική Δομή
2.2. Διαδικασία Εξετάσεων
α) Σκοπός
β) Περιεχόμενο εξέτασης
γ) Διαδικασία εξετάσεων
2.3. Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης
2.4. Σώμα Επιτηρητών
2.5. Σώμα Αξιολογητών

Προοίμιο

Ο παρών κανονισμός συντάσσεται προκειμένου να 
αποτυπωθούν αναλυτικά οι προδιαγραφές, το πλαίσιο 
καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης 
των υποψήφιων επαγγελματιών της ειδικότητας «Προ−
σωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν κατέχουν 
συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα τίτλο 
(δίπλωμα ή πιστοποιητικό) εκπαίδευσης.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειο−
δότησης για την άσκηση του επαγγέλματος «Προσω−
πικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», καθορίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ’/17−5−2010 Κ.Υ.Α., 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 606/Β/05−03−2012) με θέμα «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ’ από 17−5−2010 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρ−
τισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας 
του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008».

Κρίνεται επιβεβλημένο όπως το πλαίσιο και η διαδικα−
σία αξιολόγησης και πιστοποίησης που αποτυπώνεται 
στον παρόντα κανονισμό να είναι συμβατά και σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα τόσο στο άρθρο 6 παρ. 4β, του 
Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» όσο και 
στην 2384/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση 
θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 
725 Β΄/2011) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
με αριθμό 5989/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
« Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2384/2011 απόφασης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»» (Φ.Ε.Κ. 1063 Β΄/2012).

Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως «επαγγελματίες» 
προκειμένου να συμμετάσχουν στις εν λόγω διαδικασίες 
αξιολόγησης και πιστοποίησης, αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω καθώς και την 
αναγκαιότητα να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν οι 
υποψήφιοι μέσα από έγκυρες και διαφανείς διαδικασίες, 
ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α. συντάσσει 
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τον παρόντα κανονισμό και τον εκδίδει προς ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων.

1. Συνοπτική περιγραφή
Στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτή−

των το Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι ειδικευ−
μένο στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην 
πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, 
στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατό−
μων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης όταν 
αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία καλύπτονται οι τομείς:

1) Φρούρησης.
2) Περιπολίας.
3) Ελέγχου.
4) Ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, 

αθλητικών κ.ά. εκδηλώσεων, χρηματαποστολών, αξιών, 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

5) Συνοδείας αθλητικών αποστολών.
6) Υπηρεσίας ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία 

εμπορικά πλοία.
7) Εκπόνησης μελετών συναφών με το αντικείμενο.
8) Υπηρεσίας υποστήριξης των παραπάνω.
1.1. Τομέας δραστηριοτήτων
Το πιστοποιημένο Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας 

έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγ−
γελματικές ικανότητες που το καθιστούν ικανό να απα−
σχοληθεί:

1. Σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημο−
σίου Τομέα.

2. Στις τράπεζες.
3. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
4. Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ).
5. Σε αθλητικούς οργανισμούς.
6. Σε ιδιώτες.
7. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα
Τα πεδία εφαρμογής και τα επαγγελματικά καθήκοντα 

καθορίζονται από τη Νομοθεσία και οι σχετικές επαγ−
γελματικές εργασίες περιλαμβάνονται στο Πιστοποιη−
μένο Επαγγελματικό Περίγραμμα, ως ακολούθως:

=> Ν.3707/2008 αρ.1, που αντικατέστησε το άρθρο 1 
του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του 
ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), την παράγραφο 2 του άρθρου 
14 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) και την παράγραφο 1 
του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α΄), και έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 1.  Έννοια όρων – Πεδίο εφαρμογής.
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

νόμου, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας, θεωρούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες παρέχουν σε τρίτους μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσι−
ακών αγαθών και εγκαταστάσεων, (σ.σ. και σύμφωνα με 
το αρ.5, παρ. 2α του ιδίου Νόμου, η φύλαξη δημόσιων 
καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που 
έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας 
εγκαταστάσεων).

β. προστασία φυσικών προσώπων,

γ. ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα – τε−
θωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, 
έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων,

δ. προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, δια−
γωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,

ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραπο−
σκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού, 
αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης 
στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών 
μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμε−
νικής αρχής,

στ. συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων , που 
μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχή−
ματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με 
την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4,

ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή 
μετακίνησή τους,

«ιβ. Υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρου−
ρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την 
προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορ−
τίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά 
την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 
103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δίκαιο της Θάλασσας και της 
Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ 
της Σύμβασης», Α΄ 136)».

2. Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των δι−
ατάξεων του παρόντος νόμου νοείται το προσωπικό, 
στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις 
ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε άλλη 
εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών.

1.3. Τίτλος πιστοποίησης
Ο τίτλος που θα χορηγείται θα αντιστοιχεί στο Πι−

στοποιητικό Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφάλειας». Επιπλέον σύμφωνα με το επισυ−
ναπτόμενο υπόδειγμα θα έχει τη μορφή της Βεβαίωσης 
Επάρκειας.

2. Εξετάσεις Πιστοποίησης
Προϋπόθεση απόκτησης, από τον επαγγελματία, της 

πιστοποίησης που αφορά στο επάγγελμα «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφαλείας» είναι η επιτυχής συμμετοχή στην 
εξεταστική διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων και 
ικανοτήτων των υποψηφίων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαι−
τούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξε−
τάσεις Πιστοποίησης θα καθορίζεται με απόφαση των 
αρμόδιων οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του 
ΚΕ.ΜΕ.Α.

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και Κεντρική Επιτρο−
πή Αξιολόγησης

2.1 Οργανωτική Δομή
Για τις ανάγκες των διαδικασιών πιστοποίησης των 

επαγγελματιών συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξε−
τάσεων (Κ.Ε.Ε.) και Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης 
(Κ.Ε.Α.).

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)
Η Κ.Ε.Ε. έχει τη συνολική και επιτελική ευθύνη για τη 

διοργάνωση και τη διεξαγωγή των διαδικασιών Εξετά−
σεων Πιστοποίησης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η σύνθεσή της είναι 
τριμελής και απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α.
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Είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των 
αιτήσεων των υποψηφίων.

Εισηγείται στα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκη−
σης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. το Πρόγραμμα 
Εξετάσεων.

Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την έγκριση των 
Εξεταστικών Κέντρων, τον τύπο των γραπτών δοκιμίων 
των υποψηφίων και όλων των απαιτούμενων Εντύπων 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Κ.Ε.Ε. συ−
γκροτείται Βοηθητική Ομάδα. Η σύνθεσή της είναι τρι−
μελής. Η βοηθητική ομάδα υποστηρίζει την Κ.Ε.Ε. στη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των διαδικασιών Εξετά−
σεων Πιστοποίησης.

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.)
Η σύνθεση της Κ.Ε.Α. είναι τριμελής και απαρτίζεται 

από δύο (2) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έναν (1) 
εκπρόσωπο του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η Κ.Ε.Α. έχει τη συνολική ευθύνη της αξιολόγησης των 
γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων προς πιστοποίηση. 
Κατανέμει ισομερώς τα γραπτά δοκίμια στους Αξιολο−
γητές και τηρεί πρωτόκολλο παράδοσης. Παραλαμβάνει 
τα διορθωμένα γραπτά δοκίμια και τηρεί πρωτόκολλο 
παραλαβής. Καταχωρίζει τα αποτελέσματα σε σχετικό 
λογισμικό και τα αποστέλλει στην Κ.Ε.Ε. Εισηγείται την 
έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα αρμόδια 
συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων τα απο−
στέλλει στα Εξεταστικά Κέντρα ώστε να αναρτηθούν 
σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση των υποψηφίων. 
Στους επιτυχόντες χορηγείται Βεβαίωση Επάρκειας.

Η Πιστοποίηση βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού 
Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση 
τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κα−
νονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Επαγγελματιών 
της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας».

Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμ−
μετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, χωρίς 
περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

2.2. Διαδικασία Εξετάσεων
α) Σκοπός
Κατά την διαδικασία των εξετάσεων επιδιώκεται να 

διαπιστωθεί αν ο εξεταζόμενος κατέχει και είναι ικα−
νός να χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 
εφαρμογές τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για την άσκηση του επαγγέλματος.

β) Περιεχόμενο εξέτασης
Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που επι−

λέγονται από την Κ.Ε.Ε. με ηλεκτρονική κλήρωση που 
διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε αριθμό 
τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της 
εξεταζόμενης ειδικότητας. Τα θέματα αντλούνται από 
το περιεχόμενο της προβλεπόμενης εξεταστέας ύλης 
και μπορεί να προέρχονται απ’ όλα τα γνωστικά αντι−
κείμενα που περιέχονται στις εξεταζόμενες θεματικές 
ενότητες ή μέρος αυτών.

Η Κ.Ε.Ε. με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενι−
κές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, 
Μέτριες και Δύσκολες εισηγείται τον αριθμό των προς 
εξέταση θεμάτων, ώστε:

α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγο−
ριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των 
θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατη−
γοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και

β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντη−
ση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται 
σε δύο (2) ώρες.

Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύ−
σκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων 
ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση 
θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης).

Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε 
κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας 
τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορί−
ζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ 
+ ν, ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων 
της κατηγορίας).

Στη συνέχεια διαμορφώνεται έντυπο θεμάτων με τις 
ερωτήσεις του Κανονισμού Αξιολόγησης και Πιστοποίη−
σης που κληρώθηκαν. Το εν λόγω έντυπο αφού ελεγχθεί 
και υπογραφεί από τα μέλη της Κ.Ε.Ε., αποστέλλεται 
στα Εξεταστικά Κέντρα.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία κλήρωσης των θεμά−
των υποστηρίζεται από σχετικό λογισμικό.

γ) Διαδικασία εξετάσεων
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται στα αρμόδια συλλογικά όργανα δι−

οίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. το Πρόγραμμα 
Εξετάσεων. Μετά την έγκρισή του, το Πρόγραμμα Εξε−
τάσεων ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
και του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η Κ.Ε.Ε. επιλέγει από το Σώμα των Επιτηρητών και 
ορίζει τον υπεύθυνο Επιτηρητή για κάθε Εξεταστικό 
Κέντρο καθώς και τους Επιτηρητές των Αιθουσών. Αντί−
στοιχα, η Κ.Ε.Α. επιλέγει, από το Σώμα Αξιολογητών και 
ορίζει τους Αξιολογητές των γραπτών δοκιμίων των 
υποψηφίων.

Θέματα Εξετάσεων
Η Κ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στους 

Επιτηρητές των Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφο−
ρότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για 
την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη 
ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθου−
σες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Κ.Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά 
στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλού−
νται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν 
τεθεί. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
διευκρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέτα−
ση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από 
την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την 
Κ.Ε.Ε. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα χρήζουν 
απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται σε όλα 
τα Εξεταστικά Κέντρα της επικράτειας.

Εξεταστικά Κέντρα
Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος 

του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και 
συγκοινωνιακών συνθηκών κάθε περιφέρειας.

Κατανομή Υποψηφίων στις αίθουσες
Ο ορισμένος Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου, με 

βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο 
των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται από την Κ.Ε.Ε., 
καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κα−
τάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφο 



29824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτάται αυθημερόν 
στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάστα−
ση αναρτάται και έξω από κάθε αίθουσα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με 
επιμέλεια του Επιτηρητή της αίθουσας, με βάση την 
αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμ−
μένοι στις καταστάσεις. Σε κάθε αίθουσα μπορούν να 
εξετάζονται έως 20 υποψήφιοι, με αναλογία δύο (2) Επι−
τηρητές ανά 20 υποψηφίους.

Διάρκεια εξετάσεων
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί δύο (2) 

ώρες.
Αξιολόγηση − Βαθμολογία
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα 

θέματα που τους έχουν τεθεί.
Κάθε υποψήφιος αφού ολοκληρώσει την απάντηση των 

θεμάτων προσέρχεται στον επιτηρητή της αίθουσας, ο 
οποίος ενώπιον του υποψηφίου καλύπτει τα προσωπικά 
στοιχεία του υποψηφίου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, 
διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και 
υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων.

Τα γραπτά παραδίδονται ή διαβιβάζονται με τον προ−
σφορότερο και ασφαλέστερο τρόπο, το αργότερο μέσα 
στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από τους υπεύθυνους 
Επιτηρητές των Εξεταστικών Κέντρων στην Κ.Ε.Α.

Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμο−
λογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική 
κλίμακα από 1– 20.

Ως «Επιτυχών» θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε 
με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθμός 
προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) 
βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δυο (2). Η βαθμολό−
γηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του 
αθροίσματος των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών 
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογ−
γυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό 
στοιχείο είναι >0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό 
στοιχείο είναι <0.5) ακέραιο βαθμό.

Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντι−
κειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολό−
γηση από τον Αξιολογητή.

Αναβαθμολόγηση
Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγ−

γελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην 
περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του 
πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύ−
τερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας 
ομάδας Αξιολογητών το οποίο ορίζει η Κ.Ε.Α. Ο τελικός 
βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει 
από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια 
του τρία (3). Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν 
της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται.

Επαναληπτική συμμετοχή σε εξετάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμ−

μετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε 
αυτές διεξάγονται.

Αποτελέσματα Εξετάσεων − Έκδοση Βεβαιώσεων 
Επάρκειας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, 
η Κ.Ε.Α. εισηγείται την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκη−
σης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. Μετά την έγκριση 

των αποτελεσμάτων τα αποστέλλει στα Εξεταστικά 
Κέντρα ώστε να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο προς 
ενημέρωση των υποψηφίων. Στους επιτυχόντες χορη−
γείται Βεβαίωση Επάρκειας. Υπόδειγμα της Βεβαίωσης 
Επάρκειας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.

2.3. Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης
Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, 

κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικό−
τητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» εξετάζονται 
σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανο−
τήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις 
και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη 
στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας, 
στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Θεματικά πεδία
• Ιδιωτική Ασφάλεια: Συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερό−

τητες, διεθνείς τάσεις / προοπτικές, ελληνική πραγμα−
τικότητα, θεσμικό πλαίσιο.

• Ασφάλεια και Υγιεινή στον εργασιακό χώρο.
• Εξοπλισμός, συστήματα, μέσα & τρόποι εκτέλεσης 

υπηρεσίας και προστασίας του προσωπικού ιδιωτικής 
ασφάλειας.

• Κέντρα Λήψης Σημάτων.
• Γενικά περί Δικαίου.
• Ποινικό Δίκαιο.
• Ποινική Δικονομία.
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι.
• Στοιχεία εγκληματολογίας.
• Εισαγωγή στην ασφάλεια.
• Επαγγελματική δεοντολογία προσωπικού ιδιωτικής 

ασφάλειας.
• Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Ανταπόκριση σε περιστατικά.
• Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων.
• Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών.
• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία/ τεχνολογικά ατυ−

χήματα.
• Παροχή Πρώτων Βοηθειών.
2.4. Σώμα Επιτηρητών
Το Σώμα Επιτηρητών αποτελείται από τους Επιτη−

ρητές Εξεταστικών Κέντρων και τους Επιτηρητές Αι−
θουσών.

Α. Επιτηρητές Εξεταστικών Κέντρων
Οι υπεύθυνοι Επιτηρητές ανά Εξεταστικό Κέντρο φέ−

ρουν την ευθύνη της σωστής διεξαγωγής και της ορθής 
ολοκλήρωσης των εξετάσεων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία 
πρέπει να διαθέτουν οι Επιτηρητές Εξεταστικών Κέ−
ντρων είναι τα ακόλουθα:

• Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα 
αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέ−
ντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και 
Διαδικτύου.

• Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμ−
βάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη 
άδεια.

Προ της διεξαγωγής των εξετάσεων
• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον 

ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υπο−
ψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται από την Κ.Ε.Ε., καθορί−
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ζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο 
υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των κα−
ταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτώνται αυθημερόν στην 
είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοιες καταστάσεις 
αναρτώνται και έξω από κάθε αίθουσα.

• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου ενημερώνει 
τους Επιτηρητές των Αιθουσών σχετικά με τις υποχρε−
ώσεις και τα καθήκοντά τους.

• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου παραδίδει 
τον κατάλογο των υποψηφίων ανά αίθουσα και τα γρα−
πτά δοκίμια.

• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για 
την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη 
ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθου−
σες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Κ.Ε.Ε.

• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει 
την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων με 
ηλεκτρονικά μέσα στην Κ.Ε.Ε.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων
• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου φέρει την 

ευθύνη της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εξετάσεων.
Μετά το πέρας των εξετάσεων
• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου συγκεντρώ−

νει τα Απολογιστικά Δελτία Εξέτασης από τους Επι−
τηρητές όλων των αιθουσών του Εξεταστικού Κέντρου 
και τα αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στην 
Κ.Ε.Ε.

• Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου συγκεντρώ−
νει τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα αποστέλ−
λει στην Κ.Ε.Α. μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εφόσον 
δεν δύναται να τα παραδώσει αυτοπροσώπως.

Β. Επιτηρητές Αιθουσών
Οι Επιτηρητές Αιθουσών φέρουν την ευθύνη της τή−

ρησης όλων των προδιαγραφών της εξεταστικής δια−
δικασίας.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία 
πρέπει να διαθέτουν οι Επιτηρητές των Αιθουσών είναι 
τα ακόλουθα:

• Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης.

• Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμ−
βάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη 
άδεια.

Προ της διεξαγωγής των εξετάσεων
Οι Επιτηρητές Αιθουσών φέρουν την ευθύνη της κα−

τάλληλης προετοιμασίας της αίθουσας για την ορθή 
διεξαγωγή των εξετάσεων και του ελέγχου της ταυτο−
προσωπίας των υποψηφίων.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Οι Επιτηρητές Αιθουσών που ορίζονται από την Κ.Ε.Ε. 

είναι οι αποκλειστικά και απόλυτα υπεύθυνοι στην αί−
θουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τα καθήκοντά τους κατά τη διενέργεια της εξέτασης 
βάσει του παρόντος Κανονισμού είναι τα εξής:

• Επιβλέπουν και αποτρέπουν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Στην περίπτωση 
αυτή προβαίνουν στις απαραίτητες συστάσεις.

• Απαντούν σε ερωτήματα των εξεταζομένων σχετικά 
με τη διατύπωση των θεμάτων, χωρίς ωστόσο να δίνουν 
απαντήσεις και κατευθυντήριες διευκρινίσεις σχετικά 
με την επίλυση των θεμάτων εξέτασης.

• Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν 
την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως ανάρμοστη 
συμπεριφορά των υποψηφίων, συνεργάζονται με τον 
Επιτηρητή του Εξεταστικού Κέντρου ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης.

Μετά το πέρας των εξετάσεων
Οι Επιτηρητές Αιθουσών προβαίνουν στις ακόλουθες 

ενέργειες:
• Εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη διακοπή της διαδι−

κασίας από όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται 
στην αίθουσα, μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου 
διάρκειας εξέτασης.

• Συγκεντρώνουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων 
και τα παραδίδουν στον Επιτηρητή του Εξεταστικού 
Κέντρου.

• Συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με τις απαιτού−
μενες λεπτομέρειες, το σχετικό Απολογιστικό Δελτίο 
Εξέτασης, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον 
Επιτηρητή του Εξεταστικού Κέντρου. Στο εν λόγω 
δελτίο γίνεται αναφορά σχετικά με προβλήματα που 
ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εξετά−
σεων, προβλήματα οργάνωσης και ελλιπούς τήρησης 
των εξεταστικών διαδικασιών καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο γεγονός επηρέασε σημαντικά την εξεταστική δι−
αδικασία.

2.5. Σώμα Αξιολογητών
Οι Αξιολογητές φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης 

των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία 

πρέπει να διαθέτει ένας Αξιολογητής είναι τα ακόλου−
θα:

• Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα 
αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέ−
ντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και 
Διαδικτύου.

• Εφόσον ο Αξιολογητής είναι δημόσιος υπάλληλος 
οφείλει να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προ−
βλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Τα καθήκοντα των Αξιολογητών είναι τα παρακάτω:
• Η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 

των υποψηφίων κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό.
• Η παράδοση των διορθωμένων και βαθμολογημένων 

γραπτών δοκιμίων στην Κ.Ε.Α. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ   
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