ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (105 ΩΡΩΝ)

Αγαπητέ/ή κύριε/α,
Ενόψει της επικείμενης διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης των επαγγελματιών, που
εργάζονται ως «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω θέματα,
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των
συνοδευτικών δικαιολογητικών προκειμένου, να αποφευχθούν προβλήματα ή λάθη του
παρελθόντος που κωλυσιεργούν τη διαδικασία συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Ειδικότερα:
Η αποστολή του φακέλου συμμετοχής υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, για όσους
διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας,
είναι ατομική ευθύνη του καθενός και γίνεται μόνο με συστημένη επιστολή.
Στα απαραίτητα έγγραφα και συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει, να προσεχθούν τα
εξής:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής.
Το υπόδειγμα της Αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις θα επισυναφθεί στην ανακοίνωση
της Εξεταστικής Περιόδου, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Επισημαίνεται, ότι για κάθε εξεταστική περίοδο οι υποψήφιοι θα πρέπει, να
συμπληρώνουν το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης συμμετοχής και όχι άλλα προηγούμενων
εξεταστικών περιόδων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία, δίνοντας μεγάλη σημασία στον
μοναδιαίο αριθμό Α.Φ.Μ., την Δ.Ο.Υ., τον τόπο εξέτασης, καθώς και την ορθή αναγραφή
της ημερομηνίας αποστολής της αίτησης, και η οποία αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη.

2. Φωτογραφία του υποψηφίου.
Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, τύπου ταυτότητας, ώστε να μην υπάρχει
αμφιβολία κατά την προβλεπόμενη ταυτοποίηση την ημέρα εξέτασης για τον υποψήφιο.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή
η άδεια διαμονής) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης
για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής.
Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ή/και το όνομα πατρός
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

4. Βεβαίωση Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης των 105 ωρών.
Η Βεβαίωση Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει, να συνυποβάλλεται, μόνο σε
πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένο ακριβές φ/φο, που εκδίδεται από το ΚΔΒΜ, που
παρείχε την κατάρτιση.
Υπόψη, ότι το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους, και
παραμένει στο αρχείο του ΚΕΜΕΑ.
Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν μπορεί, να επικυρωθεί από
Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, ΕΛ.ΑΣ. κλπ), επειδή συνιστά ιδιωτικό έγγραφο.

5. Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών (συνολικά
150,00€) στις οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου, ως εξής:
Α. Εκατό ευρώ (100,00€) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τα παρακάτω στοιχεία:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δικαιούχος:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ

Αριθ. Λογαριασμού: 125/540034-13
Β. Πενήντα ευρώ (50,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) με τα παρακάτω στοιχεία:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αριθ. Λογαριασμού: 694/480008-72
Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν (μόνο) στην Εθνική Τράπεζα και
μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων τα παραπάνω χρηματικά ποσά, να
αναγράφεται στο αποδεικτικό κατάθεσης το ονοματεπώνυμό τους και να αποστέλλουν με
το φάκελο συμμετοχής μόνο τα γνήσια καταθετήρια της τραπέζης και όχι φωτοτυπίες
αυτών.
Εφιστάται η προσοχή, ώστε να καταβάλλονται τα συγκεκριμένα αντίτιμα – ποσά, τόσο υπέρ
ΚΕ.ΜΕ.Α., όσο και υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να μην προκαλούνται προβλήματα
στη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

6. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών Π.Ι.Α.]

Χρήσιμες Επισημάνσεις
 Με την ανακοίνωση της εξεταστικής περιόδου, θα οριστεί και το χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου θα πρέπει οι υποψήφιοι, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, το
φάκελο συμμετοχής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται, ότι δε δίδεται
παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της ορισθείσας ημερομηνίας. Ως εκ τούτου η
υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω
χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δε γίνεται δεκτή.
 Οι υποψήφιοι που είχαν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου
και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την εξεταστική περίοδο, οφείλουν να
καταθέσουν μόνο τα ανταποδοτικά τέλη των 100,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επίσης, γι’ αυτή την κατηγορία υποψηφίων, απαιτείται η αποστολή μόνο
της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και της απόδειξης κατάθεσης των
ανταποδοτικών τελών.
 Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής
τους.
 Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις, που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο.
 Το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό τμήμα θα
ανακοινωθούν μετά την παραλαβή κι επεξεργασία των αιτήσεων από την Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

