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Με το ΦΕΚ 664 της 17ης Μαΐου 2010 καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης
που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του
ν. 2518/1997
, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3707/2008
και αφορούν στην έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β' και Γ'.
Σύμφωνα με την υπ? αριθ. 4892/1/76-στ? από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η
προσκόμιση των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, ως δικαιολογητικό για την έκδοση
αδείας εργασίας, να είναι υποχρεωτική από
01-01-2012
(
πηγή: Ελληνική Αστυνομία
)
Έτσι για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
κατηγορίας Α'
, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής
κατάρτισης:

α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»,

β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό
Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή
του
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
ή του
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
.

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
κατηγορίας Β'
, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής
κατάρτισης:
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α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της
ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.

γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών.

δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών
Διαβιβάσεων.

ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.

η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.

θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών
Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.

ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας
- Τηλεόρασης».

2/5

Προσωπικό ασφαλείας - Τίτλοι εκπαίδευσης για τις άδειες εργασίας στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Π
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2010 18:59 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:22

ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α? κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός
Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος
σπουδών.

ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν.
2009/92 των Ειδικοτήτων:

(1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων».

(2) «Ηλεκτρονικός οπτικό - ήλεκτρο - ακουστικών συστημάτων».

(3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών & μετάδοσης πληροφορίας».

(4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων».

(5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα.

ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης:

«Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των
Ειδικοτήτων:

(1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»
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(2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»

(3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»

(4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»

(5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή
ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. ιστ.
Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που
καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού
βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή
δίπλωμα.

Σύμφωνα με το ν. 3707/2008 στην κατηγορία Α' εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής
δραστηριότητες:

α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,

β. προστασία φυσικών προσώπων,

γ. ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα - τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών,
αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων,
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δ. προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,

ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και
ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους
χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας
αεροπορικής ή λιμενικής αρχής,

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

ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους,

η. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των
δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α' έως και ζ' της παρούσας παραγράφου.

Στην κατηγορία Β' εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες:

θ. εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο,

ι. εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και

ια. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις
δραστηριότητες των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παρούσας παραγράφου.
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