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Κύριοι, 
  Μετά από τη συνομιλία μας με  άτομο υπεύθυνο από το  ΕΚΕΠΙΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)  σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε σχέση με τη 
θεματολογία την οποία περιμένουμε να εκπονήσουν προκειμένου να προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση των σεμιναρίων με θέμα "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" 
  Μας επιβεβαίωσε, θέματα που γνωρίζαμε και εμείς, ότι δηλ. εμπλέκεται και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το οποίο περιμένουν την τελική έγκριση των 
προγραμμάτων. 
  Όπως και ότι δεν έχει λυθεί ακόμη από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΟΠ) 
το πως χορηγείται το Πιστοποιητικό (με εξετάσεις) πάνω στη θεματολογία του σεμιναρίου που 
θα έχουν παρακολουθήσει οι εργαζόμενοι των εταιρειών-μελών σας. 
  Στη συνομιλία που είχαμε με  το υπεύθυνο άτομο γύρω από την αναγκαιότητα για άμεση 
λύση του προβλήματος μας πρότεινε στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" να επιλέξουμε ένα 
πρόγραμμα από το Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του "ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" που έχει εκπονήσει το ΕΚΕΠΙΣ 
ελπίζοντας ότι το τελικό πρόγραμμα θα είναι αντίστοιχο και θα μπορέσουν οι 
καταρτιζόμενοι-εργαζόμενοι να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το 
Πιστοποιητικό. 
  Αυτό όμως δεν είναι εξασφαλισμένο, εξασφαλισμένη θα είναι η Βεβαίωση του ΚΕΚ ότι θα 
έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
  Η πρότασή μας στα πλαίσια της Πρόσκλησης Α & Β είναι να φτιάξουμε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό ελπίζοντας  ότι αυτό θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να δώσουν τις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό του ΕΟΠ. 
  Επειδή ο χρόνος πιέζει πρέπει να πάρουμε άμεσες αποφάσεις για να υποβάλλουμε μέχρι 
δυο Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής για παράδειγμα 2 στο Ν. Αττικής ή 1 στο Ν. Αττικής 
και 1 στο Ν. Θεσσαλονίκης. 
  *Εννοείται ότι μας ενημέρωσαν πως  σεμινάρια που υλοποιούνται πριν την έκδοση 
της θεματολογίας με αμοιβή δεν είναι έγκυρα και δεν στηρίζονται πουθενά παρά μόνο 
στις πληροφορίες που σας μεταφέρουμε με αυτή την επιστολή.  
  *Επειδή το πρόγραμμα που θα βγάλουμε μέσα από το Περίγραμμα μπορεί να 
περιέχει όχι όλες τις ενότητες αλλά κάποιες από τις ενότητες που θα απαιτούνται για 
την απόκτηση του Πιστοποιητικού σε αυτήν την περίπτωση θα ζητήσουμε να γίνουν 
μόνο οι συμπληρωματικές ενότητες που τυχόν δεν θα έχουν διδαχθεί και να ισχύσει 
η  Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος. 
  *Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων με προσωπικό μέχρι 49 άτομα. 
 
 

  

 


