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ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 15/9/23.4.2012)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/21.09.2010) 

«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 24, παρ. 5.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/14.02.1992) 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης», όπως εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956/τ. Β΄/
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης 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, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της 
διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του 
Ν. 4027/2011 (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 Οι−
κονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίη−
σης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)", "Εθνικό Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)" και "Εθνι−
κός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)", 
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων» και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 9, η 
οποία κοινή υπουργική απόφαση κυρώθηκε με τη διάτα−
ξη της παρ. 2α του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/
Α΄/11−04−2012).

6. Τον με αρ. Φ.1/Α/14523/ΙΒ/10.02.2012 (ΑΔΑ ΒΟΖΘ9−
Ζ09) εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2012 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

7. Την Υ.Α. αρ. 4378/30−6−2011 «Παράταση των προθε−
σμιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του Ν. 3879/
2010».

8. Το αίτημα του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) με θέμα: την «Πιστοποίηση επαγγελματικής 
κατάρτισης του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας» το 
οποίο έλαβε αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3200/09−02/2012.

9. Την απόφαση της 10/02.03.2012 Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 7β: «Συγκρότηση Ομάδας Ερ−
γασίας για τη σύνταξη του προγράμματος της ειδικό−
τητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» − επιπέδου 1 
(ΜεταΓυμνασιακό)».

10. Το από 27−03−2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμή−
ματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών της ΚΥ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σχε−
τικά με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων του 
Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφαλείας» − επιπέδου 1.

11. Το με αριθμό 7120/10−04−2012 έγγραφο διαβίβασης 
και κατάθεσης του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικό−
τητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» − επιπέδου 1 
(ΜεταΓυμνασιακό).

12. Το από 23 Απριλίου 2012 Πρακτικό της Ομάδας 
Εργασίας για τη σύνταξη του Προγράμματος της ειδικό−
τητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» − Επιπέδου 1.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του προ−
ϋπολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
αποφασίζει:

Α. 1. Την έγκριση της νέας ειδικότητας «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφαλείας» σύμφωνα με τον συνημμένο Οδη−
γό Κατάρτισης. Ο τύπος τίτλου σπουδών εισαγωγής 
είναι το απολυτήριο Γυμνασίου και η διάρκεια σπουδών 
είναι 1 εξάμηνο. 

2. Την ένταξη της ανωτέρω ειδικότητας στον Τομέα 
«ΥΓΕΙΑΣ − ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ», Ομάδα «Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Β. Η εν λόγω ειδικότητα θα λειτουργήσει το φθινο−
πωρινό εξάμηνο 2012 (2012Β) και εξής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

με τίτλο:

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
(ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)

Περιεχόμενα

Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηρι−
οτήτων

(προφίλ επαγγέλματος)
Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα
Β.2. Αναλυτική Περιγραφή Ικανοτήτων (γνώσεων – δε−

ξιοτήτων – στάσεων) της Ειδικότητας
Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Ικανοτήτων
Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Β. 2.1.1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Β.2.1. 2. SECURITY MANAGING I,
Β.2.1.3. SECURITY MANAGING IΙ.
Β.2.1.4. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
Β.2.1.5. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Β.2.1.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Β.2.1.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Β. 2.1.8. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Β.2.2. Αναλυτική Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών 

Ικανοτήτων
Β.2.2.1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Β.2.2.2. SECURITY MANAGING I,
Β.2.2.3. SECURITY MANAGING IΙ.
Β.2.3 Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων
Β.2.3.1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ.
Β.2.3.2. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Β. 2.3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Β.2.3.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Β. 2.3.5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Β.3.2.3. Τα αναλυτικά προγράμματα
Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης
Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗ−

ΤΑΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1»

Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρ−
τισης

Β.3.1.2. Τα μαθήματα εξειδίκευσης
Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα)
Β.3.2.1. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης 

στο θεωρητικό μέρος
Β.3.2.2. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης 

στο πρακτικό μέρος
Β.3.2.3. Τα αναλυτικά προγράμματα
Β.3.2.4. Εκπαιδευτικό Υλικό
Β.3.2.5. Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού 

για το πρακτικό μέρος
Β.3.2.6. Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 

Κατάρτισης
Β.3.2.7. Προσόντα Εκπαιδευτών
Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κα−

τάρτισης)
Β.5. Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης

Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων
Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους
Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους
Β.5.4. Διπλώματα – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις
Γ.3. Αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

που αφορούν την ειδικότητα
Γ.4. Διορισμός στο Δημόσιο – Κλαδολόγιο
Γ.5. Οδηγία Ε.Ε. (92/51) (πρόσβαση στην αγορά εργα−

σίας της Ε.Ε.)
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηρι−

οτήτων 
Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρ−

τισης, επιπέδου 1, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτι−
κής Ασφαλείας», θεωρείται επιχειρησιακό προσωπικό 
ασφαλείας στον μεγάλο κλάδο της Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας. Είναι ο επαγγελματίας εκείνος, που μετά 
την πιστοποίηση του, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθε−
σία, θα μπορέσει να λάβει Άδεια Εργασίας Κατηγορίας 
Α΄ και να καλύψει τις ανάγκες αλλά και να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά, σε όλες τις επιχειρησιακές και διοικη−
τικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας και των Τμημάτων Εσωτερικής 
Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των τομέων 
της οικονομίας, σύμφωνα με το αρ. 1 παραγ. 1 εδαφ. α΄ 
έως και η΄ και παραγ. 2, 3 και 4 του Ν. 3707/2008 αλλά 
και της περιπτώσεως (ιβ), που προστέθηκε στην παραγ. 
1, αρ. 1 του Ν. 3707/2008, με το αρ. 11 του Ν. 4058/2012, 
αλλά και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ασφαλεί−
ας πρόληψης των κινδύνων, του εγκλήματος αλλά και 
των απωλειών από οπουδήποτε και αν προέρχονται ή 
να υποστηρίξει τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
αυτές. Με τη σωστή κατάρτιση, που επιδιώκεται με τον 
παρόντα Κανονισμό Κατάρτισης, ο πιστοποιημένος/νη 
θα μπορέσει να αδειοδοτηθεί και θα είναι ικανός να 
χειριστεί οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας αρμοδιό−
τητός του/της, σύμφωνα, με το Πιστοποιημένο Επαγγελ−
ματικό Περίγραμμα (Π.Ε.Π.), του τ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (ανήκοντος 
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών, με μη ενοχλητικό τρόπο, τόσο 
από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους 
εγκληματίες. Με τη σωστή κατάρτιση, ο πιστοποιημέ−
νος/νη επαγγελματίας της ασφάλειας (Private Security), 
πέραν της αποτελεσματικής διεξαγωγής, των επί μέ−
ρους εργασιών, των επαγγελματικών λειτουργιών, που 
προβλέπονται από το (Π.Ε.Π.), θα μάθει τον τρόπο του 
να μαθαίνει και να αναζητά εκπαιδευτικές ευκαιρίες για 
την προσωπική του και κοινωνική του ανέλιξη αλλά και 
για την ποιοτική ανάπτυξη του Κλάδου της Ιδιωτικής 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. 

Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα
Τα πεδία εφαρμογής και τα επαγγελματικά καθήκοντα, 

καθορίζονται από τη Νομοθεσία, που αναφέρεται στην 
ανωτέρω Παράγραφο Β.1.1 και οι σχετικές επαγγελματικές 
εργασίες, περιλαμβάνονται στο Π.Ε.Π., 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:
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«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,

η. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την 
ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των πε−
ριπτώσεων α΄ έως και ζ΄ της παρούσας παραγράφου.

Και σύμφωνα με το N. 4058 (ΦΕΚ 63, Α/22−03/2012), περί 
Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς 
σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις, αρ. 11.

«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.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 παράγραφος 2, 5 και 
6 εφαρμόζονται και για το προσωπικό οποιασδήποτε 
ιδιωτικής επιχείρησης, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη 
και η προστασία των ιδίων αυτής χώρων, αγαθών και 
εγκαταστάσεων ή του προσωπικού τους, καθώς και για 
το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο ανατίθεται 
ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών.

4. Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δεν θίγει 
τις αρμοδιότητες των Κρατικών Αρχών, στους τομείς 
αυτούς».

Οι επιμέρους επαγγελματικές εργασίες καθορίζονται 
ανά επαγγελματική λειτουργία κύρια και δευτερεύου−
σα, σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο Πιστοποιημένο 
Επαγγελματικό Περίγραμμα (εφεξής Π.Ε.Π). Οι κύριες 
επαγγελματικές λειτουργίες έχουν, ως ακολούθως, συ−
γκεντρωτικά: 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία (ΚΕΛ) 1: Παρέχονται 

υπηρεσίες προστασίας σε σταθερούς επί του εδάφους 
διαμορφωμένους και αδιαμόρφωτους χώρους και πρό−
σωπα που υπάρχουν σ’ αυτούς με βάση τους διατυπω−
μένους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία (ΚΕΛ) 2: Ελέγχονται 
εισερχόμενα πρόσωπα και αντικείμενα και διαχειρίζεται 
απειλές και κρίσεις στο χώρο που προστατεύει.

Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία (ΚΕΛ) 3: Επιτηρού−
νται και προστατεύονται εγκαταστάσεις και μεγάλο 
κοινό με τη χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών μέσων 
και μεθόδων.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−

ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
Η ειδικότητα αυτή συμπίπτει με το βασικό επάγ−

γελμα. 
1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−

ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΣΩΝ 
ΦΥΛΑΞΕΩΝ (PATROL)

Προαπαιτούνται οι κύριες λειτουργίες του «Ιδιωτικού 
Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΚΕΛ 1, 
ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3) όπως περιγράφηκαν παραπάνω και επι−
πλέον μία Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία (ΚΕΛ 4).

ΚΕΛ 4: Πρόκειται για τη φύλαξη εγκαταστάσεων, πε−
ριουσιών και προσώπων, μέσω εποχουμένων περιπο−
λουσών φυλάξεων (PATROL).

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−

ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

Προαπαιτούνται οι κύριες λειτουργίες του «Ιδιωτικού 
Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΚΕΛ 1, 
ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3) όπως περιγράφηκαν παραπάνω και επι−
πλέον μία Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία (ΚΕΛ 5).

ΚΕΛ 5: Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών προστα−
σίας χρηματαποστολών και ασφαλούς μεταφοράς αξιών 
και πολύτιμων αντικειμένων.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−

ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗ−
ΜΑΤΩΝ

Προαπαιτούνται οι κύριες λειτουργίες του «Ιδιωτικού 
Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΚΕΛ 1, 
ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3) όπως περιγράφηκαν παραπάνω και επι−
πλέον μία κύρια επαγγελματική λειτουργία (ΚΕΛ 6) που 
αναλύεται, ως εξής:
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ΚΕΛ 6: Λήψη και διαχείριση σημάτων συναγερμού 
μέσω Κέντρου λήψης σημάτων και διαχείριση στον κε−
ντρικό σταθμό ραδιοεπικοινωνιών και συντονισμού 1.

Β.2. Αναλυτική Περιγραφή Ικανοτήτων (γνώσεων – δε−
ξιοτήτων – στάσεων) της Ειδικότητας

Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Ικανοτήτων
Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτι−

σης επιπέδου 1, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής 
Ασφαλείας» πρέπει να έχει γνώσεις, στάσεις και δεξιό−
τητες, στα ακόλουθα θέματα: 

Β. 2.1.1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Να κατανοήσει, τις βασικές διαστάσεις του ρόλου του, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία και το κοινωνικό πλαίσιο. 
Προς τούτο και ενισχυτικά θα πρέπει να μάθει τα περί 
των κινδύνων και των απωλειών, που συνεπάγονται για 
πρόσωπα, περιουσίες και επιχειρήσεις, την ασφάλεια και 
την προστασία ως μεγέθη και τις ανάγκες τους, που 
θεραπεύονται με διαδικασίες μέτρων προστασίας. Επί−
σης τα Δικαιώματα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και τους 
ρόλους του/της, τη σημαντικότητα της Επικοινωνίας – 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
φροντίδα του πελάτη, ενισχυτικές επίσης του τρόπου 
αποφυγής της θυματοποίησής του/της. Να ενημερωθεί 
επί του σχεδιασμού ασφαλείας μέσα στον οποίο θα 
έχει τη δική του/της θέση.

Β.2.1. 2. SECURITY MANAGING I 
Αφορά στον τρόπο ελέγχου προσβάσεων, την ανα−

γνώριση τρωτοτήτων και τον τρόπο επέμβασης για την 
απάλειψή τους. 

Β.2.1.3. SECURITY MANAGING IΙ
Με τις γνώσεις του εκπαιδευτικού αυτού αντικειμέ−

νου θα καταστεί ικανός/ή στην εκτέλεση καθηκόντων 
ελέγχου ασφαλείας που προβλέπονται ως επιμέρους 
επαγγελματικές εργασίες από το ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

Β.2.1.4. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΠΡΟ−

ΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα καταστεί ικανός στο να αναγνωρίζει μία επικίνδυνη 
κατάσταση ή συνθήκη και να συνδράμει αποτελεσματικά 
στην ασφάλεια και την υγιεινή του ιδίου/ιδίας και των 
άλλων εργαζομένων όπως και το να συνδράμει στην πυ−
ρασφάλεια, γνωρίζοντας όλα τα μέσα πυροπροστασίας 
και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας.

Β.2.1.5. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Θα καταστήσουν τον καταρτιζόμενο/νη ικανό να αντα−

ποκριθεί, με ασφάλεια για τον ίδιο/ίδια, σε κάθε περι−
στατικό υγείας, τραυματισμού, οποιουδήποτε στο χώρο 
εργασίας του, με βασική υποστήριξη ζωής. 

Β.2.1.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με το Ν. 3707/2008, αρ. 3, παρ. 3, απαι−

τείται άδεια κατηγορίας Β΄, για το προσωπικό ελέγχου και διαβίβασης 
σημάτων κλπ. (περιπτ. «ι» παρ. 1, αρ. 1 του ιδίου νόμου.). Πρακτικά όμως 
οι εργαζόμενοι στους Κεντρικούς Σταθμούς Λήψης Σημάτων, είναι επι−
χειρησιακό προσωπικό, το οποίο μάλιστα, έχοντας την επιχειρησιακή, 
επί του πεδίου εμπειρία, αποδίδει αποτελεσματικά. Συνακόλουθα και 
προς το σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης, αναφέρονται και τα της 
ειδικότητας αυτής, για την οποία θα γίνεται, μία ενημέρωση στους 
καταρτιζόμενους, για τους οποίους ο παρών κανονισμός. 

Μάλιστα με το νέο πεδίο δραστηριότητας, που εισαγάγει ο Νόμος 4058/
2012 (ένοπλη συνοδεία πλοίων Εμπορικού Ναυτικού υπό Ελληνική Ση−
μαία), η υφιστάμενη εκτός περιγράμματος ειδικότητα του Ιδιωτικού 
Ερευνητή (Ν. 3206/2003 και Ν. 3707/2008) αλλά και η ανάγκη παιδείας 
ασφαλείας για τους τεχνικούς στον Κλάδο (Άδεια Κατηγορίας Β΄). 

Επειδή το λεγόμενο security, έχει μία διακριτή φύση: 
«την πρόληψη του εγκλήματος», με αυτόν τον τρόπο 
θα καταστεί ικανός/ή να κατανοεί παράγοντες όπως, 
προδιάθεση για έγκλημα, ευκαιρία λόγω τρωτοτήτων. 
Επίσης να μάθει, τους τρόπους ενέργειας κατά είδος 
εγκλήματος, στοιχεία ειδικών εγκλημάτων και στάδια 
πραγμάτωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρί−
σει «πρόδρομα σημεία» και να δράσει προληπτικά αλλά 
και κατασταλτικά, τηρώντας τις αρχές προστασίας του 
τόπου εγκλήματος ή συμβάντος, και να συνεργαστεί 
αποτελεσματικά, με τους ειδικούς της δημόσιας δύνα−
μης. Επίσης θα μάθει χρήσιμα συμπληρωματικά στοι−
χεία, που αφορούν στοιχεία κοινωνικής και δικαστικής 
ψυχολογίας, τη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσω−
πικότητας, την επιθετικότητα αλλά και την ψυχολογία 
του ιδίου του εργαζομένου ως Προσωπικού Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τις λεγόμενες καταστάσεις stress. 

Β.2.1.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Αυτές θα αφορούν σε γνώσεις που θα τον/την κατα−

στήσουν ικανό/ή στην αποτελεσματική εκτέλεση των 
ειδικών επαγγελματικών εργασιών, που συνθέτουν τις 
Κύριες και Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες, της 
ειδικότητάς τους, σύμφωνα με το Νόμο και με σεβασμό 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Β. 2.1.8. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η χρήση του Η/Υ, διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

την ορθότητα απόδοσης γεγονότος, στη δημιουργία 
αρχείου και ιστορικού και συμβάλει στην ευνοϊκή αξιο−
λόγηση του συντάκτη, εκ μέρους των προϊσταμένων.

Επίσης διευκολύνει στο χειρισμό των ηλεκτρονικών 
μέσων ασφαλείας, με εστίαση σε συμβάν που συμβαίνει 
σε πραγματικό χρόνο και στην αναζήτηση στοιχείων, 
για την περίοδο πριν το συμβάν. 

Η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει στην αναζήτηση 
επαγγελματικών ευκαιριών και πηγών, για την ενημέ−
ρωση σε θέμα, που απασχολεί και στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία,(υποβολή εγγράφων κ.λπ.).

Β.2.2. Αναλυτική Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών 
Ικανοτήτων

Η Περιγραφή αφορά σε θέματα επαγγελματικής κα−
τάρτισης τα οποία θεμελιώνουν εξειδικευμένες γνώσεις 
και δεξιότητες, που δεν αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη 
του επαγγέλματος.

Β.2.2.1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Να κατανοήσει, τις βασικές διαστάσεις του ρόλου 

του, με κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου, που θα 
λειτουργήσει. 

Απαραίτητοι όροι: 
• H γνώση της αβεβαιότητας, των κινδύνων, των 

απωλειών, που συνεπάγονται για πρόσωπα, περιουσί−
ες και επιχειρήσεις, την ασφάλεια και την προστασία 
ως μεγέθη και τις ανάγκες τους, που θεραπεύονται με 
διαδικασίες μέτρων προστασίας

• Η γνώση ορολογίας ασφαλείας και την αγγλική 
(διεθνή), απόδοσή της

• H ιστορική αντίληψη των θεμάτων ασφαλείας και η 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του/της

• Το Brand, του προσωπικού Private Security και πως 
θα γίνει το Branding

• Τα Δικαιώματα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και τους 
ρόλους του/της Επικοινωνία – Δεξιότητες
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• Το νομικό πλαίσιο, το επαγγελματικό και το κοινω−
νικό πλαίσιο

• Τρόπους αποφυγής της θυματοποίησής του/της
• Καθημερινή προετοιμασία.
• «Πρωινός Οπλισμός»
• Δημόσιες Σχέσεις και οι Δημόσιες Υποθέσεις
• Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις – 

Επικοινωνία στον επαγγελματικό χώρο – Η σχέση 
πλαίσιο που κάθε φορά και σε κάθε περίσταση ανα−
πτύσσεται – Δημιουργική λύση προβλημάτων και λήψη 
αποφάσεων

• Τρόπους φροντίδας του πελάτη και Ηθικός Κώδικας
• Το περιβάλλον ενδιαφέροντος: Ο προστατευόμενος, 

η επιχείρηση (έννοια, λειτουργίες, marketing), τα μέσα 
Δημοσιότητας και τα Μ.Μ.Ε. 

• Η φροντίδα του Πελάτη
• Private Security
• Μελλοντικές εξελίξεις στη Χώρα και Διεθνώς
• Αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών
• Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
• Ανθρώπινα Δικαιώματα και Προστασία τους
• Περί σχεδιασμού ασφαλείας
Β.2.2.2. SECURITY MANAGING I
Αφορά στον τρόπο ελέγχου προσβάσεων, την ανα−

γνώριση τρωτοτήτων και τον τρόπο επέμβασης για την 
απάλειψή τους. Τρόποι ελέγχου προσβάσεων αναλυτικά 
και με λεπτομέρεια, όπως προκύπτουν από τις επιμέρους 
επαγγελματικές εργασίες, των Βασικών και επιμέρους 
επαγγελματικών λειτουργιών του ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

Β.2.2.3. SECURITY MANAGING IΙ 
Με τις γνώσεις του εκπαιδευτικού αυτού αντικειμέ−

νου θα καταστεί ικανός/ή, στην εκτέλεση καθηκόντων 
ελέγχου ασφαλείας, που προβλέπονται ως επιμέρους 
επαγγελματικές εργασίες από το ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

Επίσης θα είναι σε θέση, να αναγνωρίσει ύποπτα αντι−
κείμενα, ουσίες και διατάξεις τους, τα οποία μπορούν 
να απειλήσουν την ασφάλεια και τους τρόπους παρά−
καμψης των μέτρων ασφαλείας.

Επίσης θα προετοιμαστεί κατάλληλα, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει σε ειδικές εκπαιδεύσεις οι οποίες αφο−
ρούν στην ασφάλεια αερολιμένων και λιμένων και στην 
προστασία πλοίων.

Θα διδαχθεί πάνω στις αρχές που διέπουν την οπλο−
φορία στη σχέση «Security & Handling of Firearms». 

Β.2.3 Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων
Β.2.3.1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Προς το σκοπό της αποφυγής «αθέλητων παγίδων», 

για τον εαυτό του/της και των άλλων εργαζομένων, την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την άμεση αναφορά 
και συνδρομή στην επέμβαση άρσης κάθε επικίνδυνης 
κατάστασης. 

Επίσης στο να καταστεί ικανός/ή, να τηρήσει σε ότι 
τον/την αφορά, ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων 
του/της, τις αρχές για την Προστασία του Περιβάλ−
λοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, στην επίβλεψη 
των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, να αναγνωρίζει τα 
επικίνδυνα υλικά και τις ενδεικτικές σημάνσεις, και την 
άμεση αναφορά ιεραρχικώς, κάθε απειλητικής συνθή−
κης, (ακόμη και από κενές συσκευασίες που περιείχαν 
επικίνδυνα υλικά), και που αφορά με περαιτέρω ενη−

μέρωση, των οργάνων βελτίωσης συνθηκών υγιεινής 
και εργασίας, της επιχείρησης όπου έχει ταχθεί για 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα και με το 
Ν.3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων).

Έλεγχος των μέσων Πυροπροστασίας, στο χώρο ερ−
γασίας, αναφορά ελλείψεων και βλαβών και γνώση των 
καθηκόντων του/της στη συνδρομή περιπτώσεων επέμ−
βασης για την πυρασφάλεια. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων στο χώρο 
εργασίας και Θέματα υγιεινής του ιδίου/ας με τήρηση 
αρχών χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας και των 
αρχών προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Β.2.3.2. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Θα καταστήσουν τον καταρτιζόμενο/νη ικανό να αντα−

ποκριθεί, με ασφάλεια για τον ίδιο/ίδια, σε κάθε περι−
στατικό υγείας, τραυματισμού, οποιουδήποτε στο χώρο 
εργασίας του, με βασική υποστήριξη ζωής, ώστε να 
σταθεροποιηθεί η κατάσταση, του πάσχοντος, καθόσον 
μετά από ένα ατύχημα, η κατάσταση επιδεινώνεται. 

Β. 2.3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επειδή το λεγόμενο security έχει μία διακριτή φύση 

«την πρόληψη του εγκλήματος», με αυτόν τον τρόπο 
θα καταστεί ικανός/ή να κατανοεί παράγοντες όπως, 
προδιάθεση για έγκλημα, ευκαιρία λόγω τρωτοτήτων. 

Επίσης να μάθει, τους τρόπους ενέργειας κατά είδος 
εγκλήματος, στοιχεία ειδικών εγκλημάτων και στάδια 
πραγμάτωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να αναγνω−
ρίσει «πρόδρομα σημεία» και να δράσει προληπτικά. Να 
δυνηθεί όμως και να αντιδράσει σε περίπτωση συμβά−
ντος, εγκληματικού ή μη, τηρώντας τις αρχές προστα−
σίας του τόπου εγκλήματος ή συμβάντος, και να συνερ−
γαστεί αποτελεσματικά, με τους ειδικούς της δημόσιας 
δύναμης. Επίσης θα μάθει στοιχεία συμπληρωματικά 
των ανωτέρω, που αφορούν στοιχεία κοινωνικής και 
δικαστικής ψυχολογίας, τη διαμόρφωση της ανθρώπι−
νης προσωπικότητας, την επιθετικότητα αλλά και την 
ψυχολογία του ιδίου του εργαζομένου ως Προσωπικού 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, ώστε να μπορεί να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά τις λεγόμενες καταστά−
σεις stress, που πιθανόν να δημιουργηθούν λόγω των 
ευθυνών του/της.

Β.2.3.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Αυτές θα αφορούν σε γνώσεις που θα τον/την κατα−

στήσουν ικανό/ή στην αποτελεσματική εκτέλεση των 
ειδικών επαγγελματικών εργασιών, που συνθέτουν τις 
Κύριες και Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες, της 
ειδικότητάς τους, σύμφωνα με το Νόμο και με σεβασμό 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προς τούτο, θα πρέπει 
να διδαχθούν τα ακόλουθα: 

− Νομικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από 
Ιδιώτες, 

− Περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Προστασίας 
τους, 

− Βασικά στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δι−
κονομίας, βασικές διατάξεις εργατικού δικαίου, αστικού 
δικαίου και ειδικών ποινικών νόμων, που να αφορούν 
ουσιαστικά στο έργο του Ιδιωτικού Προσωπικού Παρο−
χής Υπηρεσιών Ασφαλείας,

− Επίσης στοιχεία κώδικα ασφάλειας λιμένων/πλοίων, 
καθώς και στοιχεία κανονισμών ασφαλείας Πολιτικής 
Αεροπορίας και Βιομηχανικής Ασφάλειας.
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Β. 2.3.5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Προκειμένου να είναι σε θέση, να παρουσιάσει ένα 

βιογραφικό, μία αναφορά, μία εισήγηση με ελκυστική 
μορφή και με τάξη, λόγω της δυνατότητας μεταφοράς 
τμημάτων του κειμένου κατά λογική τάξη και συμπλή−
ρωση κενών, ύστερα από νεώτερη εξέταση.

Η χρήση του Η/Υ, διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
την ορθότητα απόδοσης γεγονότος, στη δημιουργία 
αρχείου και ιστορικού και συμβάλει στην ευνοϊκή αξιο−
λόγηση του συντάκτη, εκ μέρους των προϊσταμένων.

Η χρήση Η/Υ, στη σύνταξη εγγράφων βοηθά κατά 
πολύ στην αποφυγή της παραμόρφωσης του σημαινο−
μένου με το γραπτό, στην αντικειμενική απόδοσή του 
και σε περιπτώσεις εισηγήσεων, δια μέσου αναφορών 
ή εκθέσεων, πείθει.

Επίσης διευκολύνει στο χειρισμό των ηλεκτρονικών 
μέσων ασφαλείας, με εστίαση σε συμβάν που συμβαίνει 
σε πραγματικό χρόνο και στην αναζήτηση στοιχείων, 
για την περίοδο πριν το συμβάν. 

Η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει στην αναζήτηση 
επαγγελματικών ευκαιριών και πηγών, για την ενημέ−
ρωση σε θέμα, που απασχολεί και στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, (υποβολή εγγράφων κ.λπ.).

Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης
Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1»

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΝΑ (1)

ΕΞΑΜΗΝΟ 
Θ Ε Σ Σ

1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 5 60

2. SECURITY 
MANAGING I 5 5 60

3. SECURITY 
MANAGING ΙΙ 4 4 48

4.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ −
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

3 3 36

5. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 1 12

6.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4 4 48

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 6 6 72

8. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2 2 24

Σ 27 3 30 360

Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ 

ΣΥNΟΛΙΚΑ
ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ − ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ)
Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρ−

τισης.
1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
2. SECURITY MANAGING I 
3. SECURITY MANAGING IΙ 
Β.3.1.2. Τα μαθήματα εξειδίκευσης
1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ − ΠΡΟ−

ΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

2. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα 
Β.3.2.1. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης 

στο θεωρητικό μέρος:
1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Κατανοήσει, τις βασικές διαστάσεις του ρόλου του, 

μέσα στο χώρο της Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών 
Ασφαλείας.

• Κατανοεί ότι εργάζεται για δύο «αφεντικά» Την Εται−
ρεία του και τον Πελάτη. 

• Αναγνωρίζει τη σημασία της φροντίδας του Πελάτη 
και το κόστος απώλειάς του.

• Κατανοεί το κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 
λειτουργεί.

• Γνωρίζει τη σημασία των κινδύνων και των απωλει−
ών, που συνεπάγονται.

• Γνωρίζει επαρκώς την ορολογία ασφαλείας και την 
αγγλική (διεθνή), απόδοσή της.

• Αντιλαμβάνεται την ιστορική προοπτική της ασφά−
λειας.

• Αναπτύξει δεξιότητες Επικοινωνίας.
• Αναπτύξει δεξιότητες αποφυγής της θυματοποίησής 

του/της.
• Επιλύει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο και να 

τηρεί τον Κώδικα δεοντολογίας
• Φροντίζει να προστατεύει τα δικαιώματα, των αν−

θρώπων.
• Αναπτύξει τους τρόπους καθημερινής του αυτο−

προετοιμασίας.
• Γνωρίζει τον περί μέσων Δημοσιότητας και τα Μ.Μ.Ε. 

αλλά και περί Σχεδίων Ασφαλείας. 
2. ΜΑΘΗΜΑ: SECURITY MANAGING I
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Γνωρίζει όλους τους τρόπους που αφορούν στους 

ελέγχους των προσβάσεων, την αναγνώριση τρωτοτή−
των και τον τρόπο επέμβασης για την απάλειψή τους.

• Αναπτύσσει δεξιότητες αυτοπροστασίας και προ−
στασία των συναδέλφων του κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων.
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• Χρησιμοποιεί, αποτελεσματικά τον εξοπλισμό Ασφα−
λείας και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

• Συντάσσει μία καλή αναφορά.
• Πραγματοποιεί ελέγχους χωρίς να θίγει τα δικαιώμα−

τα των πολιτών αλλά και των ξένων προσερχομένων.
3. ΜΑΘΗΜΑ: SECURITY MANAGING IΙ
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Εκτελεί αποτελεσματικά και προστατεύοντας τον 

εαυτό του /της και του 
• Συναδέλφους ελέγχους ασφαλείας που προβλέπο−

νται ως επιμέρους επαγγελματικές εργασίες από το 
ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

• Αναγνωρίζει ύποπτες συμπεριφορές (body language). 
• Αναγνωρίζει ύποπτα αντικείμενα, ουσίες και δι−

ατάξεις τους, τα οποία μπορούν να απειλήσουν την 
ασφάλεια και τους τρόπους παράκαμψης των μέτρων 
ασφαλείας.

• Αναγνωρίζει έγκαιρα «πρόδρομα σημεία» εξέλιξης 
εγκληματικών δραστηριοτήτων.

• Ενεργεί προληπτικά, ανά εγκληματική περίσταση. 
• Συνεργάζεται αρμονικά με τους εκπροσώπους των 

Αρχών και της Δημόσιας 
Δύναμης 
• Προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλ−

θει σε ειδικές εκπαιδεύσεις οι οποίες αφορούν στην ασφά−
λεια αερολιμένων και λιμένων και στην προστασία πλοίων.

• Κατανοεί τις αρχές, που διέπουν την οπλοφορία στη 
σχέση «Security & Handling of Firearms». 

4. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑ−
ΝΗΤΗΣ ΓΗ.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Κατανοήσει τη σημασία προστασίας του Περιβάλ−

λοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.
• Επιμελείται τα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

και την άμεση αναφορά και συνδρομή στην επέμβαση 
άρσης κάθε επικίνδυνης κατάστασης.

• Αναγνωρίζει επικίνδυνα υλικά και να συμβουλεύει 
για τον χειρισμό τους.

• Τηρεί σε ότι τον/την αφορά, ως εκ της θέσεως και 
των καθηκόντων του/της, τις αρχές για την, στην επί−
βλεψη των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, να αναγνω−
ρίζει τα επικίνδυνα υλικά και τις ενδεικτικές σημάνσεις, 
και την άμεση αναφορά ιεραρχικώς, κάθε απειλητικής 
συνθήκης, (ακόμη και από κενές συσκευασίες, που πε−
ριείχαν επικίνδυνα υλικά), και που αφορά με περαιτέρω 
ενημέρωση, των οργάνων βελτίωσης συνθηκών υγιεινής 
και εργασίας, της επιχείρησης όπου έχει ταχθεί για 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα και με το 
Ν.3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων).

• Ελέγχει τα μέσα Πυροπροστασίας, στο χώρο εργα−
σίας., Αναφέρει ελλείψεις και βλάβες.

• Γνωρίζει επακριβώς τα καθηκόντων του/της στη συν−
δρομή περιπτώσεων επέμβασης για την πυρασφάλεια.

• Προλαμβάνει ατυχήματα στο χώρο εργασίας.
• Αντιμετωπίζει καταστάσεις σε ατυχήματα.
• Χειρίζεται θέματα υγιεινής του ιδίου/ας με τήρηση 

αρχών προστασίας σε / από δυσμενείς καιρικές συν−
θήκες.

5. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ

Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−
πει να είναι ικανός/ή, να:

• Κατανοεί παράγοντες όπως, προδιάθεση για έγκλη−
μα.

• Αναγνωρίζει Τρωτότητες ως ευκαιρίες για διάπραξη 
εγκλημάτων.

• Μπορέσει να αντιδράσει σε περίπτωση συμβάντος, 
εγκληματικού ή μη, τηρώντας τις αρχές προστασίας 
του τόπου εγκλήματος ή συμβάντος, και να συνεργα−
στεί αποτελεσματικά, με τους ειδικούς της δημόσιας 
δύναμης. 

• Γνωρίζει πολύ βασικά στοιχεία και ανακριτικής.
• Αναγνωρίζει «πρόδρομα σημεία» εγκληματικών Πρά−

ξεων.
• Δρα προληπτικά σε άψογη και πειθαρχημένη συνερ−

γασία με συναδέλφους και τη Δημόσια Δύναμη. 
• Κατανοεί, στο μέτρο του δυνατού, την ανθρώπινη 

προσωπικότητα και την επιθετικότητα.
• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το stress, που πιθανόν 

να δημιουργηθούν λόγω των ευθυνών του/της.
6. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Κατανοεί το Νομικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας από Ιδιώτες.
• Εμβαθύνει στα θέματα σεβασμού των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.
• Κατανοεί την ποινική πλευρά των εγκλημάτων που 

παρουσιάζουν κατά κάποιο τρόπο, πάγιο χαρακτήρα.
• Κατανοεί τα στοιχεία, των εγκλημάτων, που προ−

βλέπονται από ειδικούς ποινικούς νόμους.
• Γνωρίζει τη νομική έννοια του υπόπτου.
• Γνωρίζει στοιχεία της ποινικής διαδικασίας μετα−

χείρισης των εγκληματιών.
• Μπορεί να δώσει, μία ακριβή μαρτυρική κατάθεση.
• Γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία, σε σχέση με το 

επάγγελμά του/της, που εμπίπτουν στον Αστικό Κώ−
δικα.

• Γνωρίζει βασικές διατάξεις του Εργατικού Δικαίου.
• Γνωρίζει διατάξεις νομοθετημάτων που αφορούν 

στο επάγγελμά του/της, όπως στοιχεία κώδικα ασφά−
λειας λιμένων/πλοίων καθώς και στοιχεία κανονισμών 
ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας και Βιομηχανικής 
Ασφάλειας.

Β.3.2.2. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης 
στο πρακτικό μέρος: 

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Ανταποκριθεί, με ασφάλεια για τον ίδιο/ίδια, σε κάθε 

περιστατικό υγείας, τραυματισμού, οποιουδήποτε στο 
χώρο εργασίας του, με βασική υποστήριξη ζωής, ώστε 
να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, του πάσχοντος, κα−
θόσον μετά από ένα ατύχημα, η κατάσταση επιδεινώ−
νεται. 

2. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Στο τέλος του Μαθήματος ο/η καταρτιζόμενος/η πρέ−

πει να είναι ικανός/ή, να:
• Γνωρίζει τις βασικές έννοιες της πληροφορικής.
• Γνωρίζει την εσωτερική δομή, οργάνωση και λει−

τουργία του υπολογιστή
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• Γνωρίζει τον τρόπο αποθήκευσης και διακίνησης 
της πληροφορίας μέσα στον υπολογιστή.

• Γνωρίζει και να περιγράφει τις περιφερειακές μο−
νάδες του υπολογιστή

• Γνωρίζει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
του προσωπικού υπολογιστή (ΡC).

• Χρησιμοποιεί, αποτελεσματικά τον Η/Υ, στη σύνταξη 
ενός εγγράφου.

• Επιφέρει τροποποιήσεις στο έγγραφο.
• Δημιουργεί αρχείο. 
• Χρησιμοποιεί επαρκώς το Διαδίκτυο, προς το σκοπό 

αναζήτησης πηγών, σε σχέση με την ειδικότητά του 
αλλά και για αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών. 

Β.3.2.3. Τα αναλυτικά προγράμματα
Πριν παρατεθεί η ανάλυση των κατωτέρω στοιχείων 

που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό, εξετάσεις, προσό−
ντα εκπαιδευτών, παρατίθενται αναγκαία στοιχεία που 
αφορούν στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους2.

Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευο−
μένων

Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά της «ομάδας στό−
χου», ελάχιστο όριο, η επιτυχής αποφοίτηση από το 
Γυμνάσιο, αλλά και λαμβανομένου υπόψη για όσους 
έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αλλά είτε έχουν 
προηγούμενα σταδιοδρομήσει σε άλλο κλάδο και επιλέ−
γουν για διαφόρους λόγους την εργασία στην παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας, ως επιχειρησιακό προσωπικό 
Κατηγορίας Α΄, είτε επιθυμούν την απόκτηση γνώσεων 
ασφαλείας, για διαφόρους, ομοίως ανά περίσταση λό−
γους, ενώ έχουν άλλες σπουδές κατά τον τυπικό ή μη 
τυπικό τομέα, μάθησης και στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης σύμφωνα και με το Ν. 3879/2010, για την ανά−
πτυξη της δια βίου μάθησης, επιδιώκουν εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, καλούμαστε στην περίπτωση αυτή, αλλά και 
στις προηγούμενες, να εκπαιδεύσουμε ενήλικες και άτο−
μα ώριμης ηλικίας. Συνεπώς απαιτείται όπως, η σχετική 
κατάρτιση, κινηθεί, στις ακόλουθες συντεταγμένες.

Ενήλικοι Εκπαιδευόμενοι – Χαρακτηριστικά
Έχουν αφήσει πίσω την εφηβική κρίση και τις έντονες 

συγκινησιακές φάσεις. Ο ίδιος ο οργανισμός έχει τελει−
οποιήσει τον εξοπλισμό του, ώστε να είναι έτοιμος να 
αντιμετωπίσει αξιώσεις οποιουδήποτε βαθμού, που θα 
προκύψουν μελλοντικά.

Πρώτο βήμα, λοιπόν είναι ‘‘η στροφή προς τα έξω’’ και 
ο προσανατολισμός είναι προς το μέλλον. Το άτομο 
αξιολογεί την κάθε αλλαγή.

Η επόμενη φάση είναι έντονα συναισθηματική και από 
κάποια περίοδο και μετά, το άτομο γίνεται ιδιαίτερα 
θεληματικό (έχει ισχυρή θέληση). Μέχρι την ηλικία που 
έχει τεθεί ως κάτω όριο της ηλικίας της ωριμότητας, 
το άτομο οριστικοποιεί τη θέση του έναντι ορισμένου 
συστήματος αξιών. Στη συνέχεια το έχει ως οδηγό, για 
να ρυθμίζει ιδέες και πράξεις. Συναισθάνεται έτοιμο να 
αγωνισθεί. Εκδηλώνει λοιπόν αγωνιστική διάθεση αλλά 
και βιώνει κρίση από τις αποτυχίες, πού πολλές φορές 
του δημιουργούν μία καταπληξία. Το βάρος πέφτει στην 
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Το παρόν είναι πιο κυρί−
αρχο, από το μέλλον. Ο ρυθμός της ζωής αλλάζει και 
στη φάση αυτή ακριβώς, το άτομο επιθυμεί μια «ρεβάνς», 

2 Πηγή: Εκπαιδευτικό Υλικό από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
«Σπουδές στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», και Σ. Κυριακά−
κη «Εγχειρίδιο, για αποτελεσματική εκπαίδευση στα θέματα Security, με 
το μοντέλο των κριτικών γεγονότων ή Μοντέλο Nadler», υπό έκδοση

για να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα, από 
αποτυχίες στις προηγούμενες φάσεις. Τότε εκδηλώνει 
τη θέληση να ξανακερδίσει το χρόνο, όσον αφορά τον 
τομέα της εκπαίδευσης.

Οι ώριμοι εκπαιδευόμενοι. 
Η ωριμότητα είναι ένα στάδιο που επιδιώκεται, κά−

νοντας λόγο όμως για την ηλικιακή ωριμότητα, αυτή 
φαίνεται να ξεκινά από την ηλικία των 34/35 ετών. Η 
δράση της καθημερινής ζωής, ο κεκτημένος ρυθμός, η 
συνεχής θέληση για δημιουργία, ξεπερνούν τα όρια της 
ηλικιακής αυτής περιόδου. Για το λόγο αυτό λέμε ότι 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση δεν υπάρχει ανώτατο όριο. 
Στην ωριμότητα μετά από μια μεταβατική κρίση στην 
αρχή, η δημιουργικότητα και η τόλμη και πολλές φορές 
η προσπάθεια διάνοιξης νέων δρόμων είναι η περίοδος 
της ωριμότητας της ψυχής, που σύμφωνα με τον Αρι−
στοτέλη, ολοκληρώνεται, περί το 49ο έτος. («Ακμάζει … 
δε η ψυχή περί τα ενός δειν πεντήκοντα» − Ρητορική). 
Η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας κυριαρχεί. 

Η περίοδος αυτή, όμως, είναι και η περίοδος δοκιμασι−
ών από προβλήματα υγείας. Όλα αυτά κάνουν το άτομο 
να νιώθει ότι αγωνίζεται σε πολλά μέτωπα, ότι περνά 
από ναρκοπέδιο, γι’ αυτό και έχει μια διάθεση για αγώνα. 
Αποτέλεσμα να ρυθμίζει το χρόνο του και προσπαθεί 
να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε σε προηγούμενες φάσεις. Η 
στροφή σε σπουδές, είναι μία τέτοια έκφανση. 

Αρχές Μάθησης. 
Έχουν να κάνουν με την προσέλευση για εκπαίδευση, 

με δεδομένες προθέσεις. Ο καθένας έχει αποκρυσταλ−
λώσει το δικό του μοντέλο μάθησης. Οι προσδοκίες 
τους δεν αφορούν μόνο στο αντικείμενο της μάθησης 
αλλά σχετίζονται και με πλατύτερα επαγγελματικά 
όνειρα.

Στις προσδοκίες τους συγκαταλέγεται και η βολιδο−
σκόπηση συνεργασίας με άλλους συμμετέχοντες στην 
συγκεκριμένη εκπαίδευση. Τα ενδιαφέροντα τους είναι 
ανταγωνιστικά. Έχουν δηλαδή και άλλα ενδιαφέροντα 
(επαγγελματικά, προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά). 
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση γι’ αυτούς μπορεί να μη 
βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, των ενδιαφε−
ρόντων τους. Μεταφέρουν μαζί τους ένα σύνολο αξιών 
και εμπειριών. Τα σύνολα αυτά, έχουν βοηθήσει τους 
ενήλικους και τους ώριμους να δημιουργήσουν τη δική 
τους αντίληψη, για την ταυτότητά τους για αυτό το 
τελευταίο ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί: «απόρριψη της εμπειρίας τους 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, σημαίνει απόρριψη 
των ιδίων των εκπαιδευομένων».

Οι δύο τρόποι μάθησης δηλαδή η αφηρημένη / συμ−
βολική μάθηση, (που οι διδασκόμενοι προσκαλούνται 
από τον εκπαιδευτή να την αφομοιώσουν) και η εμπει−
ρική μάθηση που συντελείται με τη δράση, συνδέονται 
μεταξύ τους. Με άλλα λόγια η σκέψη συνδέεται με τη 
δράση.

Υφίστανται αμφίδρομες σχέσεις με τους διδάσκο−
ντες. 

Οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν την ύλη, πού είναι 
προς μάθηση, με φίλτρο τις δικές τους εμπειρίες, τις 
οποίες συνδέουν με την ύλη αυτή. 

Οι ίδιοι οι διδασκόμενοι, είναι το επίκεντρο της εκπαι−
δευτικής διεργασίας, αφού η εκπαίδευση σχετίζεται με 
συγκεκριμένες ανάγκες τους. Κάθε γνώση που παίρνει 
ο εκπαιδευόμενος, την προσαρμόζει με τον πιο χρήσι−
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μο τρόπο στα επαγγελματικά του και στη σφαίρα της 
προσωπικής του ζωής (ΒΑνΙΑ6 σελ. 36). 

Οι εμπειρίες των ενηλίκων και των ωρίμων εκπαιδευομέ−
νων, τους διδάσκουν ότι τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο 
από πριν. Άρα ο τρόπος σκέψης τους είναι κριτικός.

Οι εκπαιδευόμενοι ενήλικοι και ώριμοι, δεν προσεγ−
γίζουν τη γνώση τμηματικά, αλλά επιστρατεύουν όλες 
τις γνώσεις από όλα τα πεδία, ώστε να αντιμετωπίσουν 
την κάθε περίπτωση. 

Οι σχέσεις των ενηλίκων και των ώριμων σε μία εκ−
παιδευτική διεργασία γίνεται μέσα από την ανταλλαγή 
απόψεων, εμπειριών και ιδεών που αναπτύσσονται δι−
αλεκτικά (θέση, αντίθεση, σύνθεση). Στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και ατόμων ώριμης ηλικίας ισχύει αυτό που 
επισήμανε ο Κομφούκιος* το 451 π.χ. ‘‘ό,τι ακούω το 
ξεχνώ, ό,τι βλέπω το θυμάμαι αλλά καταλαβαίνω εκεί−
νο που κάνω’’. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο 
τρόπος, που λειτουργεί, η Ομάδα Ενηλίκων και Ώριμων 
Εκπαιδευόμενων τα εμπόδια και οι φόβοι στη μάθηση 
και τα πιθανά προβλήματα στο ακροατήριο.

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 60/εξάμηνο, 5/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Να κατανοήσουν, οι καταρτιζόμενοι, τις βασικές διαστά−

σεις του ρόλου τους. Αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν 
όχι μόνο ένα καλό επαγγελματία των Ιδιωτικών Υπηρεσι−
ών Ασφαλείας αλλά κάθε σωστό επαγγελματία.

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
1. Το κοινωνικό πλαίσιο 
Η αβεβαιότητα. Οι κίνδυνοι. Η ασφάλεια και η Προ−

στασία ως μεγέθη. Οι ανάγκες της ασφάλειας και της 
προστασίας. Τα μέτρα προστασίας.

2. Η ιστορική αντίληψη των θεμάτων ασφαλείας 
Ιδιωτικά μέτρα, μέτρα της κοινότητας, κοινωνία με 

αστυνόμευση. 
Η εξέλιξη στην Ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφα−

λείας.
Γιατί δόθηκε ώθηση στην ανάπτυξη της Παροχής ορι−

σμένων υπηρεσιών ασφαλείας σε Ιδιώτες.
3. Το ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφα−

λείας 
Τι μαθαίνουμε από τις έρευνες για το «Profile» των 

εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών Private Security.
Brand του προσωπικού Private Security και πως θα 

γίνει το Branding.
4. Δικαιώματα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και ρόλοι ερ−

γαζομένων στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. 
Επικοινωνία – Δεξιότητες.

Το νομικό πλαίσιο, το επαγγελματικό και το κοινωνικό 
πλαίσιο.

5. Αυτοεκτίμηση και Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης του 
προσωπικού Private Security.

6. «Φύλακος Φυλακική»
7. Οι Δημόσιες Σχέσεις και οι Δημόσιες Υποθέσεις
8. Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις – 

Επικοινωνία στον επαγγελματικό χώρο
Η σχέση πλαίσιο που κάθε φορά και σε κάθε περί−

σταση αναπτύσσεται – Δημιουργική λύση προβλημάτων 
και λήψη αποφάσεων.

9. Το περιβάλλον ενδιαφέροντος: Ο προστατευόμενος, 
η επιχείρηση (έννοια, λειτουργίες, marketing), τα μέσα 
Δημοσιότητας και τα Μ.Μ.Ε. Η φροντίδα του Πελάτη.

10. Ο Ηθικός Κώδικας
11. Private Security, μελλοντικές εξελίξεις, στη Χώρα 

και Διεθνώς, αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών, Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό πλαίσιο Προσόντων.

12. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Προστασία τους
13. Τρόποι μάθησης αυτοπροετοιμασίας, των εκπαι−

δευομένων, για την ανάληψη καθηκόντων ασφαλείας, 
«πρωινός οπλισμός». Φυσική Κατάσταση. (Θα γίνουν 
πρακτικές επιδείξεις).

14. Σχέδια Ασφαλείας: Master Plan, Σχέδιο Αντιμετώπι−
σης Εκτάκτων Καταστάσεων, (Σ.Α.Ε.Κ.), Σχέδιο Αντιμετώ−
πισης Κρίσεων, Σχέδιο Πολιτικής άμυνας, σε περίπτωση, 
που οι φυλασσόμενες εγκαταστάσεις έχουν χαρακτη−
ριστεί, ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ι.). Στοιχεία για 
Σχέδια Αναζήτησης Πληροφοριών. 

15. Περί Ιδιωτικών Ερευνών και Ν. 3206/2003& Ν. 3707/
2008. 

2. ΜΑΘΗΜΑ: SECURITY MANAGING Ι − ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟ−
ΣΒΑΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 60/εξάμηνο, 5/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Η αναγνώριση τρωτοτήτων και ο τρόπος επέμβασης 

για την απάλειψή τους. 
Ανταπόκριση σε περιστατικά χωρίς προειδοποίηση. 
Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
• Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών σε σταθερούς επί του 

εδάφους διαμορφωμένους και αδιαμόρφωτους χώρους 
και σε πρόσωπα που υπάρχουν σ’ αυτούς, με βάση τους 
διατυπωμένους κανόνες της επαγγελματικής δεοντο−
λογίας. 

• Τρόποι Εκτέλεσης καθηκόντων, σύμφωνα με τους 
νόμους, τις διατάξεις και τα ψηφίσματα του κράτους.

• Προδιαγραφές και μέσα ασφάλισης και είδη φυλασ−
σόμενων στόχων. Σύνταξη, αρχειοθέτηση και προώθηση 
αναφορών και συμβάντων. Βασικές αρχές επικοινωνίας 
και διαβίβασης πληροφοριών είτε εγγράφως είτε με 
ραδιοεπικοινωνίες και με ηλεκτρονικά μέσα.

• Αρχές και κανόνες ασφαλείας και είδη φυλασσό−
μενων στόχων.

• Αρχές διαδικασίες, μέθοδοι και μέσα διαχείρισης 
πληροφοριών και στοιχείων φύλαξης σταθερών εγκα−
ταστάσεων και προσώπων.

• Τεχνικές επιτήρησης ασφαλούς λειτουργίας εξοπλι−
σμών και εγκαταστάσεων ασφαλείας.

• Βασικά στοιχεία φωνητικού αλφάβητου ραδιοεπι−
κοινωνιών και κώδικες ραδιοεπικοινωνίας.

• Επιτήρηση εισόδου – εξόδου προσώπων του φυ−
λασσόμενου στόχου, εντός των φυλασσόμενων περι−
φράξεων και περιμέτρων από σταθερές σκοπιές, και 
εκτελώντας καθήκοντα κεντρικής πύλης.

• Κανόνες καταγραφής και περιεχόμενο βιβλίου ει−
σόδου εξόδου.

• Προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων, εσωτερικών 
χώρων (βιομηχανιών, επιχειρήσεων, οργανισμών, τρα−
πεζών). 

• Περίμετροι και ζώνες ασφαλείας. 
• Προστασία φυσικών προσώπων, οικίες τους και πε−

ριουσιακά τους στοιχεία.
• Κανόνες και αρχές υποδοχής και επιτήρησης ει−

σερχομένων στο χώρο υποδοχής (ρεσεψιόν). Τρόποι 
επικοινωνίας και διευκόλυνσης.

• Τρόποι εκτέλεσης περιπολιών πεζή. 
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• Τεχνικές και μέσα επιτήρησης χώρων μαζικών εκ−
δηλώσεων. 

• Τεχνικές άσκησης «ελέγχου πλήθους».
• Βασικοί κανόνες χειρισμού ραδιοεπικοινωνιών
• Βασικά λειτουργικά μέρη του ασυρμάτου.
• Ορολογία χρήσης ασυρμάτου.
• Μέθοδοι διαβίβασης στοιχείων και πληροφοριών.
• Βασικές αρχές επικοινωνίας και διαβίβασης πλη−

ροφοριών.
• Τρόποι εκκένωσης χώρων.
• Βασικοί κανόνες και τεχνικές αυτοάμυνας (Σε ειδικές 

περιπτώσεις που προσδιορίζονται από το νόμο απαιτεί−
ται άδεια οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας 
που δίνεται από την αρμόδια για την έκδοση αδείας 
Αστυνομική Αρχή).

• Επιτήρηση και προστασία εγκαταστάσεων και μεγά−
λου κοινού με τη χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών 
μέσων και μεθόδων.

• Έλεγχος λειτουργικότητας του κλειστού κυκλώμα−
τος επιτήρησης (CCTV).

• Επιτήρηση συστημάτων πυροπροστασίας και πυ−
ρασφάλειας.

• Φύλαξη εγκαταστάσεων, περιουσιών και προσώ−
πων, μέσω εποχούμενων περιπολουσών φυλάξεων 
(PATROL).

• Τρόποι διενεργειών εποχούμενων περιπολιών.
• Αρχές και κανόνες διεξαγωγής υπηρεσιών προστα−

σίας χρηματαποστολών και ασφαλούς μεταφοράς αξιών 
και πολύτιμων αντικειμένων.

• Διαχείριση περιστατικών απειλών κατά χρηματαπο−
στολών κλπ μεταφορών αξιών.

• Επικοινωνίες και συνεργασίες ανάγκης. 
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
• Μέσα Άσκησης Ελέγχου.
• Κλιμάκωση των Μέσων Άσκησης Ελέγχου.
• Παράγοντες που επηρεάζουν τη Χρήση Δύναμης και 

την Επιλογή των Μέσων Άσκησης Ελέγχου, (θεωρητι−
κή ανάπτυξη τους κλιμάκωσης τους δύναμης και των 
μέσων ελέγχου).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Συναισθηματικοί Δείκτες Κινδύνου στον Ύποπτο
• Προ−επιθετικές Στάσεις του Υπόπτου
ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙ−

ΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
• Συνεργάσιμοι – Αναποφάσιστοι – Μη Συνεργάσιμοι
• Μεθυσμένοι – Ναρκομανείς – Ψυχοπαθείς
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Παρουσία (Ανοικτή Στάση – Στάση Ετοιμότητας – 

Στάση Άμυνας Τεχνική Ορθής Γωνίας)
• Διάλογος (Διερεύνηση – Πειθώ – Συμβουλή – Προ−

ειδοποίηση)
Έλεγχος με Άδεια Χέρια
• Φάσμα ετοιμότητας
• Διανοητική προετοιμασία για μια σωστή αντιμε−

τώπιση
• Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου – στελέχους 

ασφάλειας
• Τεχνική προστασίας προσώπων. 
ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΠΟΛΥΚΑ−

ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή καθενός 
καταρτιζόμενου και στη δοκιμασία του στις πρακτικές 
εφαρμογές κατά την εξέλιξη του σεναρίου και στην 
αξιολόγηση – βαθμολόγησή του, με κριτήριο τον τρόπο 
αντιμετώπισης – αντίδρασης στα εικονικά περιστατικά – 
ασκήσεις.

3. ΜΑΘΗΜΑ: SECURITY MANAGING ΙΙ − ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 48/εξάμηνο, 4/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Με τις γνώσεις του εκπαιδευτικού αυτού αντικειμέ−

νου θα καταστεί ικανός/ή, στην εκτέλεση καθηκόντων 
ελέγχου ασφαλείας, που προβλέπονται, ως επιμέρους 
επαγγελματικές εργασίες από το ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

Η εξοικείωση και η άσκηση των εκπαιδευομένων σε 
θέματα της τέχνης της προστασίας και ασφάλειας, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και 
ψύχραιμα, επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχε−
ται να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους τόσο τους όσο και σε τρίτα πρόσωπα. Η παροχή 
σύγχρονων και επιστημονικών γνώσεων, προκειμένου 
να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εξασφά−
λιση τους απαιτούμενης ικανότητας για την ασφαλή, 
συστηματική, μεθοδική, σύννομη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περιστατικών.

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
• Βασικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες άσκησης 

ελέγχου και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε σταθε−
ρές εγκαταστάσεις και πρόσωπα. 

• Αναγνώριση όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών, επικινδύ−
νων διατάξεων, επικινδύνων υλικών και ετικετών τους.

• Έλεγχος με τεχνικά μέσα, κατόπιν νόμιμης εκχώρη−
σης δικαιώματος και εξουσιοδοτήσεως, της εισερχόμε−
νης αλληλογραφίας και προσώπων, στο φυλασσόμενο 
χώρο.

• Μέσα ανίχνευσης οχημάτων και αντικειμένων προς 
εντοπισμό απαγορευμένων και επικίνδυνων αντικειμέ−
νων.

• Τυπικές διαδικασίες ελέγχου οχημάτων και αντικει−
μένων προς εντοπισμό επικίνδυνων και απαγορευμένων 
αντικειμένων.

• Ασφάλεια απορρήτων
• Αναγνώριση ενεργειών υπόπτων και δραστών για 

κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατική ενέργεια και κάθε άλλη 
παράνομη πράξη και δολιοφθορά στο χώρο ευθύνης 
του.

• Καταγραφή και διαχείριση τηλεφωνικών αλλά και 
τρομοκρατικών απειλών.

• Αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις των ελιγμών, που προ−
ηγούνται μια δυναμικής ένοπλης ενέργειας ή ασύμμε−
τρης απειλής. 

• Χειρισμός ηλεκτρονικών μηχανημάτων σάρωσης, για 
έλεγχο ασφαλείας, προσώπων, αποσκευών, φορτίων, 
ταχυδρομικού υλικού.

• Προστασία και διασφάλιση εταιρικών και υπηρεσια−
κών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών.

• Ενημέρωση αρμοδίων (αρχών και εντολέων) σε πε−
ρίπτωση εγκληματικής πράξης.

• Περί διαχείρισης κλειδιών πρόσβασης στους χώρου 
ευθύνης προστασίας.

• Κριτήρια αναγνώρισης και διάκρισης διαπιστευτη−
ρίων.
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• Βασικές αρχές ελέγχου και καταχώρησης στοιχείων 
διαπιστευτηρίων.

• Έλεγχος σε εισερχόμενα άτομα και τα προσωπικά 
τους είδη δια μαγνητικών πυλών ανίχνευσης μετάλλων, 
ανιχνευτές μορίων ύλης και άλλων τεχνικών μέσων ανί−
χνευσης προς εντοπισμό μεταφοράς απαγορευμένων 
αντικειμένων και ουσιών.

• Εφαρμογή αμυντικών ενεργειών σε περίπτωση ενερ−
γής απειλής με ραδιοβιοχημικά μέσα.

• Προστασία της ασφάλειας του κοινού που παρευρί−
σκεται σε θεάματα, εκθέσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς, 
δεξιώσεις, αθλητικές και κάθε είδους εκδηλώσεις, ασκώ−
ντας τον «έλεγχο του πλήθους» (crowd control).

• Ασφάλεια ΑΤΜ και ασφάλεια καταμέτρησης χρημά−
των, για εφοδιασμό ΑΤΜ.

• Διαχείριση λαμβανομένων σημάτων συναγερμού 
μέσω Κέντρου λήψης σημάτων και διαχείριση Κεντρικού 
Σταθμού ραδιοεπικοινωνιών και συντονισμού, με βάση 
την περιγραφόμενη ειδικότητα 4 του ΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1) ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡ−

ΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
2) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
3) ΛΟΓΟΙ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΔΟΞΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
4) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
• Ανάλογα με τους Χώρους
• Ανάλογα με τους Τρόπους
• Ανάλογα με τους Χρόνους Κίνησης ή Παραμονής 

τους
5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
6) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΔΟΞΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
7) ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ
8) ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΠΙΔΟΞΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩ−

ΠΩΝ
9) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ
10) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ−

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
11) ΕΡΕΥΝΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(που έχουν σχέση με παρουσία ή διαμονή προσώπων, 

που χρήζουν προστασίας)
12) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13)  ΛΗΣΤΕΙΕΣ 
14) ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΠΤΩΝ – ΟΜΗΡΙΕΣ –
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
• Κατηγορίες 
• Ανάλυση
ΒΟΜΒΕΣ:
• Μολότωφ
• Εμπρηστικές
• Ταχυδρομικές Βόμβες
ΕΚΡΗΞΗ – ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΥΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΡΗ−

ΞΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΒΟΜΒΑΣ 
• Ανάλυση – Αιτίες – Στόχος
• Διαχείριση Καταστάσεων Απειλών – Αξιολόγηση 

Απειλών

• Μέτρα Ασφάλειας σε Καταστάσεις Απειλών
• Διαδικασία Έρευνας σε Περίπτωση Απειλής
• Ειδοποίηση της Δημόσιας Δύναμης.
4. ΜΑΘΗΜΑ: Το φυσικό περιβάλλον και ο πλανήτης Γη. 
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων. 
Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια.
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 36/εξάμηνο, 3/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ και ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: 
Η γνώση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

προκύπτουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης 
η γνώση των κινδύνων σε ένα περιβάλλον εργασίας για 
την αποφυγή τεχνολογικών ατυχημάτων με επιπτώσεις 
στην υγεία των εργαζομένων. Επίσης οι γνώσεις για τα 
μέσα πυροπροστασίας αλλά και τις ορθές ενέργειες αν 
ξεσπάσει η πυρκαγιά (ενέργειες πυρασφάλειας).

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
• Το φυσικό περιβάλλον και ο πλανήτης Γη 
• Άνθρωπος και περιβάλλον (φυσικό, τεχνητό, κοινω−

νικό, ιστορικό) 
• Βασικές έννοιες για το περιβάλλον. Αρχές λειτουρ−

γίας περιβάλλοντος Ενέργεια και περιβάλλον. Δυναμική 
περιβάλλοντος. Σχέσεις στο περιβάλλον Παραγωγοί, 
καταναλωτές, αποικοδομητές, διατροφική αλυσίδα

• Οικολογικές πυραμίδες
• Κύκλος νερού στην φύση 
• Βιο−γεωχημικοί κύκλοι 
• Κύκλος άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου
• Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον. Γε−

νικά Μόλυνση – ρύπανση
• Αλιεία, Θήρα, Υλοτομία
• Θήρευση, συνεργασία, συμβίωση, παρασιτισμός 

κ.λπ.
• Ατμοσφαιρική ρύπανση − Αίτια, αποτελέσματα, «νέ−

φος», όξινη βροχή, αέριοι ρύποι, καταστροφή όζοντος, 
ηχορύπανση, φαινόμενο θερμοκηπίου

• Ρύπανση νερού. Ρύπανση εδάφους − Πυρκαγιές, 
Σκουπίδια, Παρασιτοκτόνα, Πυρηνικά ατυχήματα, Κα−
ταστροφή βιοποικιλότητας, Εξαφάνιση ειδών

• Δομημένο περιβάλλον και προβλήματα − Αίτια, απο−
τελέσματα 

• Τα προβλήματα της πόλης.
• Αντιμετώπιση περιβαλλοντικής κρίσης
• Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
• Μεταβολή καταναλωτικής συμπεριφοράς
• Ανακύκλωση 
• Βιολογικός καθαρισμός
• Βιολογική ταφή σκουπιδιών
• Έργο Οικολογικών οργανώσεων 
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων.
• ΝΟΜΟΣ 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84/02.6.2010)
• Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων
1) ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Απαιτούμενοι χώροι
• Αρχιτεκτονική
• Γενικός Εξοπλισμός
2) ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Φωτισμός
• Θερμικό Περιβάλλον
• Θόρυβοι
• Χρωματισμοί
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• Τοξικοί Παράγοντες 
• Επιδημιολογία
• Αερισμός εσωτερικών χώρων
• Πηγές ακτινοβολίας
3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Χαρακτηρισμός και κατάταξη
• Εργονομία
• Επιλογή− Διάταξη
• Κατάλληλες συνθήκες εργασίας
• Ατομικά είδη προστασίας και χρήση τους
4) ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
• Συνθήκες υγιεινής
• Μεταδοτικές Ασθένειες
5) ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• Βασικές αρχές
• Βασικές αρχές σχεδίασης πρόληψης
• Μηχανική του σώματος 
• Μεταφορά βαρέων φορτίων
6) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
• Καταγραφή κινδύνων
• Καταγραφή μερών του συστήματος που εκτέθηκαν 

στον κίνδυνο
• Εξοπλισμοί ατομικής προστασίας
• Σήμανση
7) ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• Ατυχήματα που οφείλονται στον εργαζόμενο
• Ατυχήματα στο περιβάλλον εργασίας και μέσα πα−

ραγωγής
• Ατυχήματα που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγο−

νότα
• Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων
• Δείκτες συχνότητας και βαρύτητας
8) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗ−

ΜΑΤΩΝ
• Ανθρωπιστικοί 
• Οικονομικοί
• Ψυχολογικοί
• Νομικοί
• Αποκατάσταση και βοήθεια εργαζομένων, θυμάτων 

εργατικών ατυχημάτων, αναπηρίες, συντάξεις κτλ.
9) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
10) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡ−

ΓΑΣΙΑΣ
11) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
12) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
• Τοξικά απόβλητα
• Οικιακά απορρίμματα
13) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
14) ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
15) ΠΥΡΚΑΓΙΑ
• Πρόληψη− Ανίχνευση− Καταστολή
16) ΕΚΡΗΞΕΙΣ
17) ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
18) ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑ−

ΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια.
Α΄ ΜΕΡΟΣ 
Βασικές Γνώσεις Παθητικής και Ενεργητικής Πυρο−

προστασίας
> ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
o Διαχωρισμός Νομοθετικού πλαισίου
o Διάκριση ανά Είδος Χρήσης
o Προληπτική και Κατασταλτική Πυροπροστασία 

> ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
o Μηχανισμός γέννησης πυρκαγιάς
o Διαχωρισμός Καύσιμης ύλης
o Δημιουργία Πυρκαγιάς
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Τρόποι και Μέσα Ενεργητικής Πυροπροστασίας
> ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
> ΕΝΟΤΗΤΑ 4 − ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
o Πυροσβεστήρες
• Νομοθεσία
• Είδη
• Κατασβεστική ικανότητα
o Διάφορα εργαλεία
> ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
o Πυρανίχνευση
o Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
o Συστήματα Καταιονισμού Ύδατος (sprinklers)
o Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής
o Συστήματα Ολικής Κατάκλισης
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Δράσεις και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
> ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΥΡΚΑ−

ΓΙΩΝ
> ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
o Αίτια Εγκλωβισμού 
o Τρόποι εκκένωσης
o Διάσωση 
o Διαφυγή 
Δ΄ ΜΕΡΟΣ
Εκπαιδευτικά VIDEO 
E΄ ΜΕΡΟΣ
Πρακτικές Ασκήσεις− Προσομοίωση
> Εικονική Εκκένωση Κτιρίου
5. ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εγκληματολογικών Επιστημών
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 48/εξάμηνο, 4/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Η θεωρητική εξέταση του κοινωνικού προβλήματος 

του εγκλήματος και των σημερινών μορφών του καθώς 
και των τρόπων αντιμετώπισής του από την έννομη 
τάξη.

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
• ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ από την αρχαι−

ότητα ως τις ημέρες μας. 
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΛΗ−

ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (FORENSIC 
CRIMINALISTICS) 

− Εννοιολογικoί προσδιορισμοί 
− Ιστορική εξέλιξη
− Εγκληματολογικοί κλάδοι
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: 
− Έγκλημα. Το έγκλημα σύμφωνα με τον ποινικό νο−

μοθέτη. Το έγκλημα σύμφωνα με την Εγκληματολογία 
και τους Εγκληματολόγους. Το Έγκλημα για το Security 
Management και το Security Managing.

− Εγκληματίας 
− Θύμα 
− Εγκληματικότητα 
− Αντιεγκληματική Πολιτική 
• ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
• ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
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Σύμφωνα με τους Manouvrier, De Greef, Pinatel και τη 
γεωμετρική αλληγορία των CORREA –PINATEL.

5) Η βία στην κοινωνική ζωή. 
Τα είδη της Βίας κατά καθηγητή Ezzat FATAH
− Κλοπή 
− Ληστεία 
− Εμπρησμός 
− Βία στους αθλητικούς χώρους 
6) Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗ−

ΜΑΤΩΝ
− Τα οικονομικά εγκλήματα
− Το οργανωμένο έγκλημα
− Τα τεχνολογικά εγκλήματα και τα εγκλήματα δια 

μέσου Η/Υ
− Η τρομοκρατία και η αντιγραφή του τρόπου ενερ−

γειών της 
− Αεροπειρατείες
− Η πειρατεία και οι ένοπλες επιδρομές κατά πλοί−

ων
− Βιομηχανική/εμπορική/οικονομική κατασκοπεία και 

οι εκφάνσεις της
− Διασυνοριακό έγκλημα
− Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥ−

ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ−
ΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Αστυνομία
• Εισαγγελία
• Δικαστήρια
• Σωφρονιστικά Καταστήματα 
Η ΕΓΚΉΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (Η επιστήμη της έρευ−

νας του εγκλήματος)
− Η εγκληματολογική έρευνα
− Η σκηνή του εγκλήματος ή του συμβάντος ως πηγής 

πληροφοριών.
− Τρόποι ενέργειας (Modes Operandi)
− Συλλογή πληροφοριών δια μέσου επικοινωνίας
− Τι ενδιαφέρει τη Δ/νση Εγκληματολογικών Υπηρε−

σιών
− Αναφορές
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
− Προκαταρτικές εξετάσεις προανακριτικές πράξεις 

και ανάκριση 
− Οι παράγοντες
− Η διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας − 

Προσεγγίσεις
− Ψυχιατρική, συμπεριφοριστικές θεωρίες, γνωστική 

κατεύθυνση, σύγχρονες θεωρίες
− Η ανάπτυξη της ηθικότητας
− Περί επιθετικότητας – Μορφές − Επιδράσεις
Οι παράγοντες της ποινικής δίκης και η ψυχολογία 

τους.
• εισαγγελέας
• ανακριτής
• συνήγορος υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής
• δικαστής
• ένορκος κατηγορούμενος
• μάρτυρας
Η ψυχολογία του εργαζομένου στη παροχή υπηρε−

σιών 
6. ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Νομικών Γνώσεων
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 72/εξάμηνο, 6/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους κα−

ταρτιζόμενους στο Νομικό Πλαίσιο του επαγγέλματός 
τους, με ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας, όπως έχει 
αναφερθεί. βασικές έννοιες του δικαίου. Επίσης η γνώ−
ση βασικών εννοιών και θεμάτων του γενικού και του 
ειδικού μέρους του Π.Δ. και επιλεγμένων ειδικών νόμων 
για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι, ως εργαζόμενοι, θα 
ασχολούνται, κατ’ εξοχήν, με την αντιμετώπιση και την 
πρόληψη εγκλημάτων.

Επιπλέον αποσκοπείτε η απόκτηση από τους καταρτι−
ζόμενους στοιχειωδών γνώσεων για τη διαδικασία που 
ακολουθείται στα ποινικά δικαστήρια οι οποίες θα τους 
είναι χρήσιμες όταν θα συμμετέχουν π.χ. ως μάρτυρες 
σε μια ποινική δίκη.

Επίσης γίνεται εισαγωγή στο Αστικό δίκαιο και ιδί−
ως στις διατάξεις που αφορούν το επάγγελμα και στο 
εργατικό δίκαιο προς το σκοπό της ενημέρωσης επί 
θεμάτων που αφορούν τους καταρτιζόμενους στην 
αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει επίσης, στοιχεία της νομοθεσίας για την 
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ιδιώτες τις διατάξεις 
για την Ασφάλεια του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι−
καίου, του Διεθνούς Κώδικα ISPS (International Ship and 
Port Facility Security code, εφεξής ISPS) και των άρθρων 
εκείνων του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής 
Αεροπορίας (εφεξής ΕΚΑΠΑ) και στον Εθνικό Κανονισμό 
Βιομηχανικής Ασφάλειας (εφεξής ΕΚΒΑ).

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
1) Η σχετική νομοθεσία {Ν. 2518/97, όπως συμπληρώ−

θηκε το 2000, το 2003 δύο φορές και τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε το 2008 με το Ν. 3707. Ο τελευταίος 
πολύ πρόσφατα, στις 22 Μαρτίου 2012, συμπληρώθη−
κε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4058, το 
αρ. 11 του οποίου προσθέτει το εδ. (ιβ), στο αρ. 1,του 
Ν.3707/08 καθώς και οι εκδοθείσες μέχρι τώρα σχετι−
κές Υ.Α. και κοινή υπουργική απόφση, με την τελευταία 
1016/109/183, να καθορίζει τα περί τίτλων αποδεκτών για 
την άδεια εργασίας στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας}.

2) ΟΡΙΣΜΟΙ − ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Ο Νόμος
• Διακρίσεις του Νόμου
• Ισχύς των Νόμων
• Κατάργηση των Νόμων
• Ιεραρχική Θέση των Νόμων
• Έθιμο
• Ιεραρχική Θέση του Εθίμου
• Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και Διεθνείς Συμ−

βάσεις
• Βοηθητικές Πηγές
• Ερμηνεία των Κανόνων Δικαίου
3) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Φυσικό Πρόσωπο
• Έναρξη Προσωπικότητας
• Ιδιότητες των Φυσικών Προσώπων
• Εξατομίκευση του Φυσικού Προσώπου
• Νομικά Πρόσωπα
• Έννοια του Νομικού Προσώπου
• Είδη Νομικών Προσώπων
• Είδη Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
• Είδη νομικών Προσώπων Αστικού Δικαίου
4) ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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• Έννοια του Δικαιώματος
• Κτήση Δικαιωμάτων
• Απώλεια Δικαιωμάτων
• Διάκριση Δικαιωμάτων
• Άλλες Διακρίσεις Δικαιωμάτων
• Κατάχρηση Δικαιωμάτων
• Άσκηση του Δικαιώματος
5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
•  Αντικείμενο και πηγές. Έννοιες.
• Πολίτευμα. Έννοια, διακρίσεις και θεμελιώδεις αρχές. 

Η δημοκρατική αρχή. Η κοινοβουλευτική αρχή. Η αρχή 
του πολυκομματισμού. Η αρχή του κράτους δικαίου. Η 
αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

• Πολιτεία και Κράτος. Οργάνωση της Πολιτείας. (Όρ−
γανα του Κράτους).

• Τα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και η Προ−
στασία τους.

• Ανάλυση των άρθρων 4−25 του Συντάγματος της 
Χώρας

• Έννοια και νομική φύση των ατομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

• Φορείς και αποδέκτες των δικαιωμάτων.
• Δεσμευτικότητα, τριτενέργεια και αμοιβαίες σχέσεις 

των δικαιωμάτων.
• Διακρίσεις των δικαιωμάτων.
• Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων. 
• Μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων σε διε−

θνές επίπεδο.
6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Έννοια και αντικείμενο του εργατικού Δικαίου.
• Βασικές έννοιες.
• Υποχρεώσεις του μισθωτού.
• Υποχρεώσεις εργοδότη.
• Συνδικαλισμός.
• Λήξη της σχέσης εργασίας.
• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
• Επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων στην 

παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. 
7) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
• Το ποινικό φαινόμενο και το ποινικό δίκαιο. Η θέση 

του ποινικού δικαίου στο σύστημα των κανόνων δικαί−
ου. Οι πηγές του ποινικού δικαίου. Οι ποινικές και οι 
εγκληματολογικές επιστήμες.

• Η διπλή λειτουργία του ποινικού δικαίου (προστασία 
των εννόμων αγαθών και η προστασία του ατόμου από 
την κρατική αυθαιρεσία). Το δικαίωμα του κράτους να 
τιμωρεί.

• Έγκλημα και ποινή. Το σύστημα των ποινικών κυρώ−
σεων της ελληνικής έννομης τάξης.

• Τα γενικά στοιχεία του εγκλήματος. Πράξη και πα−
ράλειψη. Άδικο. Καταλογισμός. Πλήρης και ελαττωμένη 
ικανότητα για καταλογισμό και υπαιτιότητα. 

• Ειδικές μορφές εμφάνισης και μέτρησης εγκλημά−
των. Απόπειρα. Συμμετοχή. Συρροή.

• Εγκλήματα κατά της ζωής. Ανθρωποκτονία με πρό−
θεση. Εγκλήματα βλάβης της ανθρώπινης ζωής. Εγκλή−
ματα διακινδύνευσης της ανθρώπινης ζωής.

• Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας και 
υγείας. Σωματική βλάβη.

• Εγκλήματα κατά των περιουσιακών εννόμων αγαθών. 
Κλοπή. Υπεξαίρεση. Παρασιώπηση εύρεσης. Ληστεία. 
Κλοπή χρήσης. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Φθορές που 
προκαλούν το κοινό αίσθημα.

• Εγκλήματα κατά της κοινωνικής παράστασης−τιμής. 
Δυσφήμηση (απλή και συκοφαντική). Εξύβριση.

• Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία. Δωροδοκία 
για νόμιμες και παράνομες πράξεις. Παραβάσεις στην 
εκτέλεση των ποινών. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. 
Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας. Απεργία δημοσί−
ων υπαλλήλων. Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. 
Παράβαση καθήκοντος. Παρότρυνση υφισταμένων και 
ανοχή.

• Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Εμπρησμός. Έκρηξη 
και παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες. Κοινώς 
επικίνδυνη βλάβη.

• Παραβίαση απορρήτων (επιστολών και τηλεφωνη−
μάτων).Παραβίαση απορρήτου επιστολών. Παραβίαση 
απορρήτου τηλεφωνημάτων και προφορικής συνομι−
λίας. 

• Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας. Αρ−
παγή. Παράνομη κατακράτηση. Κατακράτηση παρά το 
Σύνταγμα.

• Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας. Αντί−
σταση. Απείθεια. Στάση κρατουμένων. Ελευθέρωση 
φυλακισμένου. Απόδραση κρατουμένου.

• Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

8) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
• Αθλητισμός – Βία στους αθλητικούς χώρους.
• Αφισοκόλληση – Διάδοση ιδεών.
• Σχέση πολίτη – κράτους. Ταυτότητες. Γνήσιο υπο−

γραφής.
• Όπλα – Εκρηκτικά – Βεγγαλικά – Πυροτεχνήματα.
• Κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
• Προσδιορισμός, δομή και αρχές της ποινικής δί−

κης.
• Προϋποθέσεις για την άσκηση της ποινικής δίω−

ξης.
• Τα πρόσωπα που μετέχουν στην ποινική δίκη (προ−

ανακριτικοί υπάλληλοι, εισαγγελέας, ανακριτής, πολιτι−
κώς ενάγων, αστικώς υπεύθυνος, συνήγορος, δικαστής, 
ένορκοι, κατηγορούμενος, μάρτυρες, πραγματογνώμο−
νες, τεχνικοί σύμβουλοι, διερμηνείς). Ο ρόλος τους στην 
εξέλιξη και την έκβαση της δίκης.

• Η Ποινική διαδικασία. Αρχές και στάδια (προκαταρ−
κτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, διαδικασία 
στα δικαστικά συμβούλια, διαδικασία στο ακροατήριο). 
Ειδικά: Οι ανακριτικές πράξεις − Το τεκμήριο αθωότητας 
και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. 

• Η συνοπτική διαδικασία των αυτόφωρων εγκλημά−
των.

• Τα ένδικα μέσα. Το δεδικασμένο.
• Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Αναβολή, 

διακοπή και περάτωση των ποινών.
• Ποινικό Μητρώο.
•  Στοιχεία Αστικού Κώδικα.
• Προσβολή νομής.
• Εύρεση Απολωλότων. 
10) Εισαγωγικά στοιχεία για τον Διεθνή Κώδικα ISPS 

και στον ΕΚΑΠΑ. Επίσης εισαγωγικά στοιχεία στον 
ΕΚΒΑ.

7. ΜΑΘΗΜΑ: Πρώτες Βοήθειες 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 12/εξάμηνο, 1/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
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Είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την παροχή 
πρώτων βοηθειών και τη βασική υποστήριξη της ζωής, 
επειδή η κατάσταση υγείας επιδεινώνεται συνεχώς, 
μετά από ένα τραυματισμό, μέχρι της άφιξης ιατρικής 
βοήθειας. .

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
1) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• Ορισμός και σκοπός Πρώτων Βοηθειών
• Η αναγκαιότητα των Πρώτων Βοηθειών
• Στόχοι εκπαίδευσης εφαρμογής Πρώτων Βοηθειών
2) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΕΩΣ ΠΑΣΧΟ−

ΝΤΟΣ
• Ιστορικό και φυσική εξέταση
• Πρωταρχική εκτίμηση του οξέως πάσχοντος με τον 

σφαιρικό έλεγχο του αναπνευστικού, κυκλοφορικού και 
νευρικού συστήματος (A, B, C, D, E)

3) ΟΞΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Γενικά
• Καρδιακή ανακοπή – ορισμός – αίτια – διάγνωση – 

αντιμετώπιση.
• Καταπληξία shock – ορισμός – είδη shock – αίτια 

– διάγνωση
• αντιμετώπιση
• Απώλεια της συνείδησης – ορισμός – αίτια – αντι−

μετώπιση
• Λιποθυμία – ορισμός – αίτια – αντιμετώπιση
4) ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
• Κλειστές κακώσεις – ορισμός – είδη κλειστών κακώ−

σεων – αντιμετώπιση
• Ανοικτές κακώσεις – ορισμός – αιμορραγίες – είδη – 

συμπτώματα εσωτερικής αιμορραγίας αντιμετώπιση – 
ξένα σώματα στα τραύματα − αντιμετώπιση

5) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
• Μάτια – αυτιά (ξένο σώμα ή τραυματισμοί)
• Πρόσωπο – στόμα, μύτη
• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
• Κακώσεις θώρακα, σπονδυλικής στήλης
• Κακώσεις της κοιλιάς
6) ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Κάταγμα (ορισμός)
• Είδη καταγμάτων – αντιμετώπιση
• Διάστρεμμα (ορισμός) – αντιμετώπιση
• Εξάρθημα (ορισμός) – αντιμετώπιση
• Νάρθηκες – εφαρμογή
7) ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
• Βλαβερές επιδράσεις από υψηλή Θερμοκρασία
8) ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
• Εγκαύματα (βαθμός – βαρύτητα – έκταση – αντιμε−

τώπιση)
• Ηλιακά εγκαύματα – αντιμετώπιση
• Χημικά εγκαύματα (πρώτης βοήθειας)
• Θερμοπληξία
• Ηλίαση
• Βλαβερές επιδράσεις από χαμηλή Θερμοκρασία
9) ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
• Κρυοπαγήματα – βαθμοί – αντιμετώπιση
10) ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
• Υποθερμία – αντιμετώπιση
• Βλάβες του οργανισμού από ηλεκτρική εκκένωση
• Ηλεκτροπληξία – αντιμετώπιση
• Ατυχήματα στο νερό
• Πνιγμός – αντιμετώπιση – τρόποι διάσωσης πνιγμέ−

νου θύματος

11) ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
• Γενική συμπτωματολογία – κλινική εικόνα – αντι−

μετώπιση
• Δηλητηρίαση από το στόμα και από τρόφιμα
• Εισπνοή δηλητηρίου – CO
• Απορρόφηση δηλητηρίου από το δέρμα
• Δήγματα από έντομα και φίδια
12) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Βασικές αρχές
• Ενδείξεις – τρόποι ασφαλούς μεταφοράς (ένα ή δύο 

άτομα) με ειδικές καρέκλες με φορεία
13) ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
• Γενικά – διαλογή τραυματιών
• Βασικές αρχές αντισεισμικής προστασίας πριν – 

κατά τη διάρκεια – μετά το σεισμό
14) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ − ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
• Εργαλεία – επιδεσμικό υλικό – φάρμακα – διαλύ−

ματα
8. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 24/εξάμηνο, 2/εβδομάδα
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: 
• Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο 

χειρισμό Η/Υ
• Εξοικείωση με το μηχανογραφικό εξοπλισμό και βα−

σικές γνώσεις χρήσης των προσωπικών υπολογιστών
• Γνώσεις αυτοματισμού γραφείων. Γνώση αποτύπω−

σης ενός εγγράφου και περαιτέρω επεξεργασία, απο−
θήκευση και χρήση.

Ανάλυση διδασκόμενης ύλης:
1) Η γνωριμία με τον όσα συνθέτουν το Hardware και 

το Software των Η/Υ
2) Δυνατότητες
3) Office
4) Επεξεργασία κειμένων – WORD
5) Βάσεις δεδομένων 
6) Λειτουργία και εξοικείωση με το INTERNET
7) Πρακτικές ασκήσεις
Β.3.2.4. Εκπαιδευτικό Υλικό
Μορφές του Εκπαιδευτικού Υλικού
• Έντυπο (παραδοσιακό): Πρόκειται για εγχειρίδια, 

σημειώσεις, υποστηρικτικά κείμενα όπως άρθρα, κείμενα 
νόμων κλπ.

• Εναλλακτικό: Αυτό μπορεί να είναι ηχητικό, σειρά 
μαθημάτων σε DVD, δραματοποιημένες ιστορίες (Videο, 
DVD) για τη μελέτη υποθέσεων. 

• Δικτυακής τοποθεσίας: Σε αυτήν η πρόσβαση επι−
τυγχάνεται με τη χρήση Η/Υ και αφορά:

• Καθοδήγηση στην εκπαίδευση με τη χρήση εκπαι−
δευτικού λογισμικού, ιδιαίτερα αυτού που βοηθά στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και προγράμματος, 
όπως είναι το λογισμικό πολυμέσων.

− Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές βι−
βλιοθήκες.

− Πρόσβαση σε e−learning πλατφόρμες. Σε αυτές 
αναπτύσσονται: Ύλη μαθημάτων, οδηγίες εκπαιδευτών, 
αναφορά πηγών για περαιτέρω μελέτη, υποδείγματα 
ασκήσεων, τίτλοι εργασιών που θα ανατεθούν κλπ.

Για τους σκοπούς όμως του παρόντος, θα ασχοληθού−
με με το έντυπο υλικό. Όσα όμως θα αναφερθούν ισχύ−
ουν και για το εκπαιδευτικό υλικό, που αναπτύσσεται 
προκειμένου να αποτελέσει μέρος μιας εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας.
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Η αξιολόγηση για τη χρησιμοποίηση του εκπαιδευτι−
κού υλικού αφορά τους εξής άξονες:

− Καταλληλότητα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και 
τις εμπειρίες, όσων πρόκειται να εκπαιδευτούν.

− Αρμονία, ως προς τη βαρύτητα του επιπέδου της 
εκπαίδευσης.

− Δυνατότητα υποβοήθησης των εκπαιδευομένων, 
στην επίτευξη των εκπαιδευτικών προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων.

− Καλυπτόμενη έκταση του προγράμματος εκπαίδευσης.
− Το ενδεχόμενο διαδικασιών αδείας, από αυτούς που 

έχουν τα πνευματικά δικαιώματα του υπάρχοντος υλι−
κού, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί.

− Τα διάφορα κόστη, όπως και το ενδεχόμενο κόστος 
της μετάφρασης, που μπορεί να είναι αναγκαία.

Στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (παραδοσιακό), πρέπει 
να περιέχονται τα ακόλουθα:

1. Σκοπός
2. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
3. Εισαγωγική Σημείωση
4. Λέξεις κλειδιά
5. Ερμηνείες όρων
6. Σύνοψη
7. Βιβλιογραφία
8. Παραρτήματα και Προσαρτήματα (αν υφίστανται) 
Επιπλέον, εξετάζονται τα κείμενα εάν:
• Είναι κατανοητά
• Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα
• Η ύλη είναι χωρισμένη σε μικρά τμήματα
• Επεξηγούνται δύσκολα σημεία και έννοιες
• Υπάρχουν οι κατάλληλοι τίτλοι στα κεφάλαια
• Υπάρχουν επεξηγηματικοί υπότιτλοι
• Τα κεφάλαια και οι ενότητες έχουν συνοχή
Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται, οπωσδήποτε, από 

υλικό αξιολόγησης των σπουδαστών. 
Ένα τέτοιο υλικό περιλαμβάνει:
1) Ασκήσεις του τύπου «Σωστό − Λάθος» 
2) Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
3) Συμπλήρωση κενών (επιδιώκεται ο έλεγχος των 

γνώσεων)
4) Αντιστοιχία (επιδιώκεται ο έλεγχος των γνώσεων και 

η ενίσχυση δεξιοτήτων κατανόησης και ερμηνείας)
5) Εντοπισμό λάθους σε ένα μικρό κείμενο (που δίδεται)
6) Ασκήσεις σωστής ακολουθίας
7) Ασκήσεις αντιστοιχίας 
8) Δραστηριότητες: Σε υποθέσεις εργασίας, για έκ−

φραση απόψεων, που ζητούνται ή δίδεται εκπαιδευτικό 
υλικό από διάφορα κείμενα και οι εκπαιδευόμενοι κα−
λούνται να κάνουν συνδυασμούς. 

9) Γραπτές εργασίες
Αφορούν αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και συ−

νήθως ζητείται ένα δοκίμιο επί ενός θέματος. Τίθεται 
χρονικό όριο, παράδοσης των εργασιών. Στους εκπαι−
δευόμενους δίδονται (ή έχουν δοθεί), οδηγίες του τρό−
που σύνταξης μιας τέτοιας εργασίας. 

Επίσης εποπτικό υλικό, με προβολικό μηχάνημα δια 
μέσου Η/Υ, ή Overhead Projector, VIDEO, DVD με πραγ−
ματικά περιστατικά, δραματοποιημένες ιστορίες για τον 
τρόπο δράσης των παρανομούντων και για αναγνώριση 
όπλων, εκρηκτικών, επικινδύνων υλικών και ουσιών, τρό−
πων παράκαμψης μέτρων ασφαλείας κλπ.

Β.3.2.5. Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού 
για το πρακτικό μέρος.

Γενικά στην Αίθουσα Μαθήματος (Τάξη)
• Διπλός πίνακας και γραφικό υλικό για αυτούς (Διευ−

κολύνεται η μάθηση, με πιο παραστατική απόδοση)
• Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό
• Προβολικό μηχάνημα για παρουσιάσεις με power 

point και προβολή VIDEO, DVD, αλλά και Overhead 
Projector (να αξιοποιηθεί αν υφίσταται) για την προ−
βολή διαφανειών.

Ειδικά είδη για εκπαιδευτική επίδειξη
•  Ένα (1) αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα (1) αντιβαλλιστικό – 

προστατευτικό κράνος, με προδιαγραφές σύμφωνα με 
τα αρ. 2 και 3 αντίστοιχα, της 1016/109/151−α ΦΕΚ 2039/ 
τ. Β/22.09.2009 κοινής υπουργικής απόφασης.

− Διάφορα Ατομικά Προστατευτικά Μέσα (εργασίας).
− Είδη προσωπικού εξοπλισμού π.χ. Σφυρίχτρα, φα−

κός, κουμπί κλήσης βοήθειας, ραδιοτηλέφωνο με το 
φορτιστή του και ότι κατά την κρίση και σε σχέση με 
τις συγκεκριμένες επαγγελματικές λειτουργίες (κύριες 
και δευτερεύουσες).

− Επιπλέον επίδειξη εξοπλισμού υπηρεσίας όπως ει−
δικού εξοπλισμού μεταφοράς χρημάτων, βιβλίων που 
αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων, ταινίες πε−
ριχαράκωσης τόπου συμβάντος κ.λπ.

Πρώτες Βοήθειες
− Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη «προπλάσματος» 

ανθρώπου για την επίδειξη Καρδιοαναπνευστικής ανα−
ζωογόνησης.

− Επίσης η ύπαρξη “Σάκου Πρώτων Βοηθειών”. 
Αυτός θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον:
• Σάκο Ambu
• Στοματικούς Αεραγωγούς
• Ρινικούς Αεραγωγούς
• Ψαλίδι
• Νυστέρι
• Λαβίδα Magile
• Βαμβάκι
• Betadine
• Οινόπνευμα
• Επιδέσμους, (ελαστικούς, αιμοστατικούς, αποστει−

ρωμένους)
• Γάντια
• Φλεβοκαθετήρες
• Λάστιχο Περίδεσης
• N/S 0.9% − 10 ml
• N/S 0.9% − 100 ml
• R/L 250 ml 
• D/W 5% − 10 ml 
Επίσης ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλα είδη, σύμ−

φωνα με τις εισηγήσεις του αρμόδιου διδάσκοντος / 
εκπαιδευτή.

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία
Απαιτούνται το λιγότερο: 
− «Κουβέρτα πυρασφάλειας» για επίδειξη.
− «Πυράντοχα Γάντια» − για την επίδειξη με τον προσο−

μοιωτή, κατάσβεσης ηλεκτρικού πίνακα (εκπαιδευτικού 
μοντέλου επειδή ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ανοίξει 
«το πορτάκι» του πίνακα. 

− Πυροσβεστήρες, αν είναι δυνατόν να καλύπτουν, 
περισσότερες κατηγορίες πυρκαγιών για παρουσίαση.

− Επίσης πυροσβεστήρες αναλώσιμοι ανά τάξη και 
ανάλογα των αριθμό των εκπαιδευομένων, για σχετική 
πρακτική κατάσβεσης σε φωτιά με τον προσομοιωτή. 
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− Θα απαιτηθεί επίσης, φιάλη υγραερίου και εξωτερική 
βρύση, ως επίσης και «λάστιχο» ποτίσματος.

− Επιπλέον προσομοιωτής πυρκαγιάς, ο οποίος λει−
τουργεί με υγραέριο, είναι ακίνδυνος και λειτουργεί με 
ακριβή τήρηση των ευρωπαϊκών πρότυπων κατασκευής 
και λειτουργίας. Εγκαθίσταται εύκολα σε εξωτερικούς 
χώρους, με ελάχιστη απαιτούμενη έκταση 20 τ.μ.

Για το μάθημα των Η/Υ
Θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις των σχετικών 

εργαστηρίων του Ι.Ε.Κ.
Β.3.2.6. Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 

Κατάρτισης
Ο εκπαιδευτικός χώρος θα πρέπει να αποτελείται από 

αίθουσες, οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες ανά 
κατηγορία εκπαιδευτηρίων προδιαγραφές, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Μάλιστα με βάση την αρχή 
εκπαίδευση για όλους, οι χώροι του εκπαιδευτηρίου να 
είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ. (Ένα άτομο με βραχυ−
σωμία για παράδειγμα, μπορεί να έχει ουσιαστικά και 
τυπικά προσόντα τέτοια, ώστε να είναι αποτελεσματικό 
σε επιτελικές θέσεις).

Γενικά οι αίθουσες, θα πρέπει να είναι ψηλοτάβανες, 
να διαθέτουν ηχομόνωση, καλό εξαερισμό και φωτι−
σμό.

Επίσης θα πρέπει να μην γλιστράνε τα πατώματα των 
αιθουσών, να υπάρχει επάρκεια θέρμανσης και κλιματι−
σμού, υπάρχει πυρασφάλεια και φαρμακείο, οι πόρτες 
των αιθουσών και των εξωτερικών χώρων να ανοίγουν 
προς τα έξω και να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου. Επιπλέον 
να υπάρχουν τουαλέτες και νιπτήρες (και για ΑΜΕΑ), 
σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των σπουδαστών, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ψύκτες 
νερού σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί και η ύπαρξη ή η 
συνεργασία με γυμναστήριο, για κάποια μαθήματα, επί−
δειξης τρόπων καθημερινής γυμναστικής και κάποιων 
πρακτικών μεθόδων Αυτοπροστασίας, στο μάθημα της 
Παιδείας Ασφαλείας.

Β.3.2.7. Προσόντα Εκπαιδευτών
1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Αστυ−

νομίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και 
Ενόπλων Δυνάμεων (που θεωρούνται ΑΕΙ), κατά προτί−
μηση με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολο−
γία ή στην Ασφάλεια (π.χ. Σχολή Εθνικής Ασφαλείας 
της Ελληνικής Αστυνομίας) με τριετή επαγγελματική 
εμπειρία.

2. SECURITY MANAGING I 
Πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Αστυ−

νομίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και 
Ενόπλων Δυνάμεων (που θεωρούνται ΑΕΙ), κατά προτί−
μηση με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολο−
γία ή στην Ασφάλεια (π.χ. Σχολή Εθνικής Ασφαλείας 
της Ελληνικής Αστυνομίας) με τριετή επαγγελματική 
εμπειρία.

3. SECURITY MANAGING IΙ 
Πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Αστυ−

νομίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και 
Ενόπλων Δυνάμεων (που θεωρούνται ΑΕΙ), κατά προτί−
μηση με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολο−
γία ή στην Ασφάλεια (π.χ. Σχολή Εθνικής Ασφαλείας 
της Ελληνικής Αστυνομίας) με τριετή επαγγελματική 
εμπειρία.

4. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ − ΠΡΟ−

ΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ανά ενότητα και σε αντιστοιχία, Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ Χημικοί Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι και Παραγωγι−
κής Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος για 
την πυροσβεστολογία ( πυροπροστασία και πυρασφά−
λεια). 

5. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Ιατρός ή Πτυχιούχος Νοσηλευτής/τρια. 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Αστυ−

νομίας, Λιμενικού Σώματος με μεταπτυχιακές ή άλλες 
σπουδές στην Εγκληματολογία.

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  
Δικηγόροι, Πτυχιούχοι Νομικής ή Πτυχιούχοι Παραγω−

γικών Σχολών  Αξιωματικών Αστυνομίας και Λιμενικού 
Σώματος.

8. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής.
B.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κα−

τάρτισης).
Προσδιορίζονται και περιγράφονται τρόποι εξέτασης 

(όπως γραπτές εξετάσεις, διάφορα τεστ διαπίστωσης 
δεξιοτήτων, εργασίες, μελέτες, εργασία αποφοίτησης 
κλπ − οι Εργασίες ή Μελέτες δύνονται να είναι και 
ομαδικές).

Συγκεκριμένα δίδονται:
1) Ασκήσεις του τύπου «Σωστό − Λάθος».
2) Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών.
3) Συμπλήρωση κενών (επιδιώκεται ο έλεγχος των 

γνώσεων).
4) Αντιστοιχία (επιδιώκεται ο έλεγχος των γνώσεων και 

η ενίσχυση δεξιοτήτων κατανόησης και ερμηνείας).
5) Ασκήσεις Εντοπισμού λάθους, σε ένα μικρό κείμενο 

(το οποίο δίδεται).
6) Ασκήσεις σωστής ακολουθίας.
7) Ασκήσεις αντιστοιχίας.
8) Δραστηριότητες: Σε υποθέσεις εργασίας, για έκ−

φραση απόψεων, που ζητούνται ή δίδεται εκπαιδευτικό 
υλικό από διάφορα κείμενα και οι εκπαιδευόμενοι κα−
λούνται να κάνουν συνδυασμούς.

9) Γραπτές εργασίες.
Αφορούν αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και συ−

νήθως ζητείται ένα δοκίμιο επί ενός θέματος. Τίθεται 
χρονικό όριο, παράδοσης των εργασιών. Στους εκπαι−
δευόμενους δίδονται (ή έχουν δοθεί), οδηγίες του τρό−
που σύνταξης μιας τέτοιας εργασίας. Η έκταση δεν θα 
επιβάλλεται να είναι μεγάλη, ενώ μπορεί να είναι και 
ομαδική.

10) Εργασία επί υποτιθεμένου προβλήματος και των 
ενεργειών ασφαλείας, που έλαβαν χώρα (Δεδομένα). 
Το ζητούμενο θα είναι η σύνταξη ποιοτικής αναφοράς 
ή έκθεσης ασφαλείας ή καταχώρησης στο βιβλίο συμ−
βάντων.

Β.5. Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης. Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (αναγράφεται Πιστοποιητικό επειδή πρό−
κειται για ειδικότητα Μεταγυμνασιακή) στην Ειδικότητα 
“Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” πρέπει να ικανοποι−
ούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
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α) Ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση 
της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

γ) Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Πιστοποιητικό χορηγείται μετά από Πιστοποίηση, 
σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 4β του Ν. 2009/1992.

Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους.
Τα 6 από τα 8 μαθήματα συνολικά, είναι ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, τα οποία έχουν 
συνάφεια μεταξύ τους και συνακόλουθα, δημιουργούν 
ΕΝΟΤΗΤΑ.

Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξε−
τάσεων Πιστοποίησης, οι εξεταζόμενοι καλούνται να 
απαντήσουν γραπτώς σε αριθμό ερωτήσεων που ανα−
φέρονται στο Θεωρητικό μέρος του Γνωστικού Αντι−
κειμένου της Ειδικότητας. Κάθε Γνωστικό Αντικείμενο, 
αποτελείται από αρθρωτά εκπαιδευτικά αντικείμενα, 
όπως αναφέρθηκε. Επομένως οι ερωτήσεις δεν πρέ−
πει να προέρχονται ως ενδεικτικές ενός γνωστικού 
αντικειμένου αλλά να αφορούν όλα τα επί μέρους εκ−
παιδευτικά αντικείμενα, που συνθέτουν κάθε γνωστικό 
αντικείμενο.

Οι ερωτήσεις θα στοχεύουν στην απόδειξη εκ μέρους 
του καταρτισθέντος της κατανόησης των σχετικών θε−
μάτων, κατά πόσο δηλαδή επιτεύχθηκε συνάφεια της 
γνώσης. Επομένως δεν θα πρόκειται για εξετάσεις από−
δειξης ικανότητας αποστήθισης.

Η ασφάλεια απαιτεί κριτική σκέψη.
Η διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι 

3 ώρες.
1. Παιδεία Ασφαλείας
Ερωτήσεις επί της Ιστορικής Αντίληψης των  Θεμάτων 

Ιδιωτικής Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.
− Τι γνωρίζετε για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.
− Ερωτήσεις για θέματα ασφαλείας των ιδίων («Φύ−

λακος Φυλακική»).
− Ποιες οι αρχές για την φροντίδα του πελάτη;
− Τι είναι ο «πρωινός οπλισμός»;
− Αποτελεσματική Επικοινωνία. Πως την αντιλαμβά−

νεστε.
− Τρόποι αντιμετώπισης παροχής πληροφοριών στα 

Μ.Μ.Ε.
− Πόσα είδη Σχεδίων Ασφαλείας πρέπει να συντάσ−

σονται;
− Άλλες ερωτήσεις, κυρίως ερωτήσεις κρίσεως.
2. Security Managing I
− Πώς αντιλαμβάνεστε τον έλεγχο των προσβάσεων; 

Αναφέρετε Παραδείγματα. 
− Τι γνωρίζετε για την ψυχολογία του πλήθους; 
− Αναφέρετε ανθρωπογενείς κινδύνους. 
− Χρηματαποστολές και απειλές. Ανάπτυξη. Ο Ποια τα 

καθήκοντα σας σε στατική φύλαξη; 
− Ποια τα καθήκοντα σας σε περιπολία;
− Ποια καθήκοντα μπορεί να σας έχουν αναθέσει, σε 

περίπτωση επιτακτικής εκκένωσης εγκαταστάσεων;
− Άλλες ερωτήσεις, κύρια ερωτήσεις κρίσεως.
3. Security Managing 11
− Πώς αντιλαμβάνεστε τον έλεγχο ασφαλείας; Ανα−

φέρετε Παραδείγματα. 

− Κάντε ένα σκαρίφημα ενός αυτοσχέδιου ωρολογια−
κού εκρηκτικού μηχανισμού.

− Περί προστασίας εταιρικών και ιδιωτικών απορρή−
των. Τι γνωρίζετε; 

− Αναφέρατε τουλάχιστον 10 ελιγμούς, από αυτούς 
που προηγούνται μιας ένοπλης τρομοκρατικής επίθεσης 
κατά προσώπου με απευθείας ενέργεια από δράστες. 

− Κάντε μία περιγραφή υπόπτου ή ύποπτης, για εγκλη−
ματική πράξη, σε εγγύτατο χρόνο. 

− Πώς διενεργείται η έρευνα στον τόπο του εγκλή−
ματος; 

− Ποιες είναι οι ενέργειες προσωπικού ασφαλείας σε 
τηλεφωνική απειλή για ύπαρξη βόμβας; 

− Δίδονται έντυπα με ετικέτες επικινδύνων υλικών και 
καλούνται οι καταρτιζόμενοι να τα αναγνωρίσουν ση−
μειώνοντας από κάτω ή δίπλα, ανάλογα με τη διάταξη 
του εντύπου. 

− Άλλες ερωτήσεις, κυρίως ερωτήσεις κρίσεως.
4. Περιβάλλον και Πλανήτης Γη. Ασφάλεια και Υγιεινή 

στην εργασία.
Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία
− Αρχές λειτουργίας περιβάλλοντος. Πώς τις αντι−

λαμβάνεστε;
− Εξοικονόμηση ενέργειας. Τι σημαίνει;
− Ατύχημα στο χώρο εργασίας, αλλά μέσα στον το−

μέα ευθύνης περιπολούσας φύλαξης, πεζή, μέλος της 
οποίας είσαστε και εσείς και σε χρόνο εκτέλεσης των 
καθηκόντων σας. Ποιες η βασικές σας ενέργειες; 

− Μέσα Πυροπροστασίας. Ονομάσατε, ορισμένα από 
αυτά. 

− Πώς ελέγχουμε τους πυροσβεστήρες; 
− Τι σημαίνει Πυρασφάλεια; 
− Άλλες ερωτήσεις, κυρίως ερωτήσεις κρίσεως.
5. Στοιχεία Εγκληματολογικής Κατάρτισης
− Δώστε τις έννοιες των όρων: Εγκληματίας, θύμα, 

εγκληματικότητα, αντεγκληματική πολιτική. 
− Ποια η έννοια του εγκλήματος κατά τον Ποινικό 

Νόμο, κατά την Εγκληματολογία και για το Security 
Managing; 

− Ποια θα πρέπει να είναι η ψυχολογική κατάσταση του 
Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του; 

− Εγκληματίας. Αποδώστε παραστατικά τους παρά−
γοντες, που τον επηρεάζουν και οδηγούν στο πέρασμα 
στην πράξη. 

− Προσπαθήστε να δώσετε ένα ορισμό για την τρο−
μοκρατία. 

− Τι είναι η πειρατεία; 
− Τι είναι το οργανωμένο έγκλημα; 
− Άλλες ερωτήσεις, κυρίως ερωτήσεις κρίσεως.
6. Στοιχεία Νομικών Γνώσεων
− Αναφέρατε ορισμένες από τις υποχρεώσεις του 

προσωπικού ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν. 3707/2008, όπως αυτό 
αντικατέστησε το άρθρο 4, του Ν. 2518/1997.

− Ποια είναι και πώς ορίζονται τα εγκλήματα κατά των 
περιουσιακών έννομων

− Αγαθών;
− Tί γνωρίζετε για την άμυνα;
− Ποια η διαφορά Κατάστασης ανάγκης που αποκλείει 

το άδικο και κατάστασης ανάγκης που αποκλείει τον 
καταλογισμό;

− Πώς εξετάζεται ο μάρτυρας;
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− Ποιες οι περιπτώσεις απόλυσης εργαζομένου;
− Αυτός που ασκεί εξουσία επί πράγματος, έχει τα ίδια 

δικαιώματα με τον νομέα, με τον οποίο τελεί σε σχέση 
εξάρτησης, σε περίπτωση διαταραχής ή απειλούμενη 
αποβολή από τη νομή; Δικαιολογείστε την απάντηση.

− Τι γνωρίζετε για την εύρεση απολωλότων;
− Τι είναι ο ΕΚΑΠΑ;
− Τι αφορά ο Κώδικας ISPS;
− Άλλες ερωτήσεις, κυρίως ερωτήσεις κρίσεως.
Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους
Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξε−

τάσεων Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 
θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τον 
κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δε−
ξιοτήτων, που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Οδηγό 
Κατάρτισης.

Αναπτύσσεται η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για 
την πραγματοποίηση των Εξετάσεων Πρακτικού Μέ−
ρους και περιγράφεται η μεθοδολογία εξέτασης των 
πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η διάρκεια των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους κυμαί−
νεται από 2 έως 5 ώρες.

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές. 
Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, εφ’ όσον τουλάχι−
στον δύο από τους τρεις εξεταστές τον χαρακτηρίσουν 
επιτυχόντα.

Οι εξετάσεις του πρακτικού μέρους αφορούν κύρια 
στα μαθήματα Παροχής Πρώτων Βοηθειών και βασικές 
ενέργειες Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Επίσης στο να συνταχθεί μία πλήρης αναφορά επί 
υποθετικού συμβάντος ή εγκλήματος, (δίδεται το θέμα 
περιγραφικά) και να συνταχθεί μία πλήρης αναφορά 
με χρήση Η/Υ.

Επίσης και στα δύο μαθήματα μπορούν να γίνουν 
ερωτήσεις, κύρια ερωτήσεις κρίσεως.

Β.5.4. Διπλώματα − Πιστοποιητικά − Βεβαιώσεις
Στους αποφοίτους της ειδικότητας “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩ−

ΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:
α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης τους.
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επι−

πέδου Ι, επιπέδου μεταγυμνασιακής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής 
συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστο−
ποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΩΜΑ−
ΤΑ

Γ.1. Αναφορά στο περιεχόμενο του Επαγγελματικού 
Τομέα και περιγραφή της δυναμικής της ειδικότητας.

Προκειμένου να μην εξετασθούν τα υπό διαπραγμάτευ−
ση στοιχεία «εν κενώ», απαιτείται μία πρώτη προσέγγιση 
του περιβάλλοντος της Ευρώπης. Στη Γαλλία υφίσταται 
η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Ασφαλεί−
ας (CoESS). Είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση−ομπρέλα, για 
τις 27 εθνικές ενώσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
της ασφάλειας Ιδρύθηκε το 1989. Η CoESS αναγνωρί−
ζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) ως 
ευρωπαϊκός τομεακός κοινωνικός εταίρος, σύμφωνα με 
τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Η CoESS αντιπροσωπεύει 18 κράτη μέλη της Ε.Ε. και 
συνολικά 25 χώρες, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 

50.000 ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας που απασχολούν 
συνολικά 1,8 εκατ. ιδιωτικών υπαλλήλων ασφαλείας.

Στον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσι−
ών ασφαλείας δημιουργεί ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 
ύψους € 35 δισ. Ευρώ στις 27 χώρες της Ε.Ε. αλλά και 
σε επτά επιπρόσθετες, για τις οποίες υπάρχουν στοι−
χεία (Βοσνία− Ερζεγοβίνη, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Κροατία, 
Τουρκία, Νορβηγία και Ελβετία).

Σύμφωνα με στοιχεία 2010−2011, οι ΙΕΠΥΑ ανέρχονται 
στον αριθμό των 52.300 και οι εργαζόμενοι σε αυτές 
υπολογίστηκαν σε 2.170.589.

Σε όλον τον Κόσμο, παρά τη δυσκολία λήψης στοιχεί−
ων από τη Νοτιοανατολική Ασία, εκτιμάται ότι ανέρχο−
νται σε 19,5 έως 25,5 εκατομμύρια.

Στη Χώρα μας, οι ενεργείς άδειες εργαζομένων υπο−
λογίζονται περί τις 56.000, ενώ οι εταιρείες που δρα−
στηριοποιούνται στον χώρο της «ιδιωτικής προστασίας» 
αγγίζουν τις 1.300, ενώ οι άδειες που έχουν κατά και−
ρούς αγγίζουν τις 1.800.

Η παγκόσμια αγορά της ιδιωτικής ασφάλειας αγγίζει 
τα 85 δισ. ευρώ ετησίως, από τα οποία το μερίδιο της 
Ελλάδας ανέρχεται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ (σύμ−
φωνα με Βρετανική Πηγή).

Ο πρόσφατος Ν. 4058, ΦΕΚ 63, τ. Α΄/22 Μαρτίου 2012, 
περί παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους 
φρουρούς σε εμπορικά πλοία κ.ά. διατάξεις, διεύρυνε 
το πεδίο εφαρμογής της Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλεί−
ας από Ιδιώτες και αυτό αποδεικνύει την αυξανόμενη 
ανάγκη στην προσφυγή στα Ιδιωτικά Μέτρα Ασφαλείας. 
Τούτο διότι η εξατομικευμένη προστασία δεν συνά−
δει προς τον χαρακτήρα της Δημόσιας Δύναμης, διότι 
τότε θα έπαιρνε τον χαρακτήρα μιας militia, κάτι που 
επιδιώχθηκε από ολοκληρωτικά καθεστώτα σε άλλες 
χώρες. Το αρ. 11, του εν λόγω Νόμου τροποποίησε την 
παράγραφο 1 του αρ. 1 του Ν. 3707/2008, προστιθεμένου 
του εδαφίου «ιβ», σύμφωνα με το οποίο, μπορούν, υπό 
τις προϋποθέσεις του Νόμου, να ανατεθούν υπηρεσίες 
ασφαλείας σε ενόπλους ιδιώτες φρουρούς, σε εμπο−
ρικά πλοία, υπό ελληνική σημαία, για την προστασία 
των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού 
από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά την έν−
νοια των αρ. 101 και 103, της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών, για το Δίκαιο της Θάλασσας και σύμφωνα με 
το Ν. 2321/1995, που αφορά τη Κύρωση της Σύμβασης 
από τη Χώρα μας και της Συμφωνίας που αφορά την 
εφαρμογή του μέρους XI, της Σύμβασης, προστίθεται 
και Πέμπτη Ειδικότητα για το Προσωπικό Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείς του Ν. 2518/97, οι διατάξεις του 
οποίου έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με το 
Ν. 3707/2008.

Η εξέλιξη της σχετικής με την Παροχή Υπηρεσιών 
Ασφαλείας, δείχνει τις συνεχώς αυξανόμενες ανά−
γκες στην προσφυγή τέτοιων υπηρεσιών καθόσον κατ’ 
αλήθεια με λογική, ιστορική και κοινωνιολογική η «Η 
Κοινωνία εξελίσσεται ολοένα προς το συνθετότερο» 
(Emile Durkheim, Κοινωνιολόγος Καθηγητής Πανεπιστή−
μια Μπορντώ και Σορβόννης, 1858−1917). Επίσης «την 
ίδια εξέλιξη ακολουθούν και όλα τα φαινόμενα μέσα σε 
αυτήν. Ειδικά το έγκλημα θα λάβει δυσνόητες μορφές» 
(Enrico Ferri 1856−1929, Συνιδρυτής με τον Λομπρόζο και 
τον Γκαρόφαλλο της Ιταλικής Θετικής Σχολής στην 
επιστήμη της Εγκληματολογίας).
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Η Ελληνική Πολιτεία διακριβώνουσα τις ανάγκες από 
νωρίς ψήφισε το Ν. 1339/1983, για την παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας σε Κοινωφελείς Οργανισμούς (π.χ. Κρατικά 
Νοσοκομεία κ.α.). Ακολούθως η Νομοθεσία στη Χώρα 
μας εξελίχθηκε, ως εξής. Ο Ν. 2518/97, συμπληρώθηκε 
το 2000, το 2003 δύο φορές και τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε το 2008 με το Ν. 3707. Ο τελευταίος 
πολύ πρόσφατα, στις 22 Μαρτίου 2012, συμπληρώθη−
κε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4058, το 
αρ. 11 του οποίου προσθέτει το εδ. (ιβ), στο αρ. Ι, του
Ν. 3707/08, όπως έχει ήδη, αναφερθεί.

Μάλιστα η Νομοθεσία δεν περιορίστηκε, στους ελέγ−
χους προσβάσεων και ελέγχους ασφαλείας, που είναι το 
ουσιαστικό έργο των Security (Private), αλλά ρύθμισε και 
τα θέματα των Ιδιωτικών Ερευνητών, με το Ν. 3206/2003, 
που τροποποιήθηκε με το Ν. 3707/2008. Όλη αυτή η 
διεργασία διεύρυνε συνεχώς το υπό διαπραγμάτευση 
γνωστικό αντικείμενο.

Παράλληλα άλλες εξελίξεις διεθνείς και εσωτερικές 
επί του θέματος ήσαν ραγδαίες.

Αναφέρονται:
α. Η 19/87, απόφαση Συμβουλίου Ευρώπης για ενθάρ−

ρυνση του ιδιωτικού τομέα εκ μέρους των κυβερνήσεων, 
για την περιστασιακή πρόληψη της εγκληματικότητας 
και την ενθάρρυνση ιδιωτών στην προσφορά τέτοιων 
υπηρεσιών.

β. Ο Διεθνής Κώδικας ISPS,του Ι Μ Ο /ΟΗΕ (ασφά−
λεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων) και ιδίως 
το σημείο 18 του Β΄ Μέρους, του Κώδικα. (Ανάπτυξη 
επιγραμματικά, των απαιτουμένων γνώσεων για τον 
ιδιώτη υπεύθυνο ασφαλείας λιμένων) καθώς και στα 
σημεία του 11 και 12 για Υπεύθυνους Ασφ. Εταιρείας και 
Πλοίου αντίστοιχα, που αναφέρονται πάλι σε ιδιώτες.

γ. Η αναγνώριση από τον ΕΚΑΠΑ (Κανονισμός Ασφά−
λειας Πολιτικής Αεροπορίας) των ΙΕΠΥΑ στην ασφάλεια 
αερομεταφορών, ως φορέων ασφαλείας, (το ίδιο γίνεται 
και από τον ICAO διεθνώς). Σημειώνεται ότι η εκπαί−
δευση στον τομέα αυτό και η ειδικότητα παρέχονται 
νομοθετημένα, από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΣΠΟ Α).

δ. Η αναγνώριση από την Ε.Ε., της ανάγκης ύπαρξης 
manager ασφαλείας ιδιώτη σε κάθε ευρωπαϊκή κρίσιμη 
υποδομή − Οδηγία 5/6/2008.

ε. Η Διεθνής Συνθήκη STCW 1978/1995, «Standards of 
Training Certification and Watch Keeping» (Πρότυπα Εκ−
παίδευσης, Πιστοποίησης και Εκτέλεσης Φυλακής των 
Ναυτικών). Μία διαδικασία εκπαίδευσης των ναυτικών 
(Εμπορικού Ναυτικού) στην εκτέλεση καθηκόντων ασφά−
λειας και προστασίας που αξίζει να γίνει αντικείμενο 
μίμησης.

στ. Οι «Αναφορές Χόλκρεστ Ι και II./1985 και 1990 
(ΗΠΑ).

Γίνεται λόγος για ποιότητα προσωπικού και σπουδές 
σε κολλέγια κ.ά. ιδιωτικούς φορείς, σε θέματα συνερ−
γασίας, άδειες κ.τ.λ.

ζ. Η πρωτοβουλία της Ν. Αφρικής, που για την αντι−
μετώπιση της υψηλής εγκληματικότητας, παράλληλα 
με την ενίσχυση της λεγόμενης Security Industry, συ−
γκρότησε με προγράμματα, μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα 
δια μέσου Πανεπιστημίου UNISA με θεαματικά αποτε−
λέσματα. (Οι μικρότερης διάρκειας σπουδές δεν είναι 
κάτω του έτους και με επιπλέον συμβουλευτικές και 
φροντιστηριακές συναντήσεις). 

η. Οι επιστημονικές έρευνες του Καθηγητή Maurice 
CUSSON, (ΗΠΑ). Η έρευνα έγινε για λογαριασμό των 
ΗΠΑ, παρά το ότι ο CUSSON, είναι καθηγητής στον Κα−
ναδά), van OUTRIVE, (Βέλγιο), Fabienne DEGALLIER, (Κε−
μπέκ Καναδά), Frederick OCQUETEAU και Marie POLTIER, 
(Γαλλία), Tim PRENZLER, (Αυστραλία) και Καθηγητή Πα−
ντείου Πανεπιστημίου Αντώνη ΜΑΓΓΑΝΑ τ.3/2001 «Ποινι−
κή Δικαιοσύνη» εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

θ. Οι επισημάνσεις του Διεθνούς Συνεδρίου στο Φρά−
ιμπουργκ Γερμανίας, 27 έως 30 Απριλίου 2000. Η συ−
νάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο ΜΑΞ ΠΛΑΝΚ 
και το Κέντρο Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου 
του Τορόντο με κεντρικό θέμα την παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας από ιδιώτες.

ι. Οι προσφερόμενες σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ, για την απόκτηση BACCALAUREAT en 
SECURITE Et Etudes Policières, Πρόγραμμα 1−066−1−0.

ια. Η σοβαρή ενασχόληση με τα θέματα σε πολλές 
χώρες στην Ευρώπη και αλλού.

ιβ. Τα συγκροτημένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
ασφαλείας αερομεταφορών της Σχολής Πολιτικής Αε−
ροπορίας (ΣΠΟΑ) και οι απαιτήσεις για πιστοποίηση 
προσωπικού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.

Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη και η τροποποίηση του 
υφισταμένου Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περι−
γράμματος, με τις Προδιαγραφές της επιπλέον Κύριας 
και των Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και της 
νέας ειδικότητας και την αναμόρφωση των παλαιών, αν 
απαιτείται, λόγω της διαρκούς προς το συνθετότερο 
εξέλιξης των κοινωνιών και των σε αυτές φαινομένων 
προς το συνθετότερο.

Γ.2. Επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα
Υφίσταται ο Ν. 3191, ΦΕΚ 258, τ. Α΄/258/07.11.2003, που 

αφορά το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την Απασχό−
ληση.

Το επαγγελματικό περιεχόμενο της ειδικότητας ορι−
οθετείται από το Ν. 2518/97, όπως συμπληρώθηκε το 
2000 με το Ν. 28001, το 2003 με τους Ν. 3103 και 3206. 
Όλες οι τροποποιήσεις περιλήφθηκαν στο Ν. 3707/2008. 
Ο τελευταίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στις 22 
Μαρτίου 2012, με το άρθρο 11 του Ν. 4058, το αρ. 11 του 
οποίου προσθέτει το εδ. (ιβ), στο αρ. 1, του Ν. 3707/08 
όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μάλιστα η Νομοθεσία δεν πε−
ριορίστηκε στους ελέγχους προσβάσεων και ελέγχους 
ασφαλείας, που είναι το ουσιαστικό έργο των Security 
(Private) αλλά ρύθμισε και τα θέματα των Ιδιωτικών 
Ερευνητών με το Ν. 3206/2003, που τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3707/2008. Όλη αυτή η διεργασία διεύρυνε συνε−
χώς το επαγγελματικό πεδίο, της ειδικότητας.

Τα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας είναι:
α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσι−

ακών αγαθών και 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 
σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβα−
σης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις 
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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 το Νόμο.

ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή 
μετακίνηση τους,

η. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την 
ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των 
ανωτέρω περιπτώσεων α’ έως και ζ’ της παρούσας πα−
ραγράφου,

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

ι. εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβα−
σης σημάτων συναγερμού και

«ια» εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων 
ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των 
ανοηέρω περιπτώσεων θ΄ και ι΄, «ιβ», σύμφωνα με το 
οποίο, μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, να 
ανατεθούν υπηρεσίες ασφαλείας σε ενόπλους ιδιώτες 
φρουρούς, σε εμπορικά πλοία, υπό ελληνική σημαία, για 
την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του 
φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία 
κατά την έννοια των αρ. 101 και 103, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών, για το Δίκαιο της Θάλασσας και συμφ. 
με το Ν. 2321/1995, που αφορά τη Κύρωση της Σύμβασης 
από τη Χώρα μας και της Συμφωνίας που αφορά την 
εφαρμογή του μέρους XI, της Σύμβασης, όπως προστέ−
θηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4058/22.03.2012.

Πλέον των ανωτέρω για τους οποίους απαιτείται 
Άδεια Κατηγορίας Α΄, η ίδια άδεια απαιτείται και για 
το διοικητικό Προσωπικό των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, στο οποίο ανατίθεται 
ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτοτν των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης η 
ίδια Άδεια απαιτείται και για το προσωπικό, στο οποίο 
ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω 
δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε άλλη εργασία 
υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών αλλά και για 
το προσωπικό που ανήκει σε οποιαδήποτε ιδιωτική επι−
χείρηση, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και η προστα−
σία των ιδίων αυτής χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων 
ή του προσωπικού τους. Ο κάθε επαγγελματικός τομέας 
περιέχει πλήθος ευκαιριών εργασίας, αναλόγως των 
προσόντων, τυπικών και ουσιαστικών του ενδιαφερο−
μένου. Αυτές οι εργασίες σύμφωνα με την πεπατημένη 
πρακτική και με βάση το πιστοποιημένο επαγγελμα−
τικό περίγραμμα, την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας / 
Σ.Σ.Ε. (1.9.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας 
του Ν. 2518/97 έτους 2011 (Πράξη Κατάθεσης− Π.Κ. Υπ. 
Εργασίας, 33/7.9.2011).

Υφίσταται επίσης η κατηγορία των Αρχιφυλάκων, Φυ−
λάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας, για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των οποίων υφίσταται σχετική, 
Πράξη Κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας (Π.Κ. Υπ. 
Εργασίας. 8/25.5.2010). Στο σημείο αυτό πρέπει να ανα−

φερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Ν. 3758/2009, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ προσωπικού 
με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ούτε 
δίνεται εξουσιοδότηση για διαφοροποίηση του προσω−
πικού στο οποίο καταβάλλεται ή όχι το ποσό της έκτα−
κτης οικονομικής παροχής με υπουργική απόφαση.

Φυσικά η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, δεν 
θίγει τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στους τομείς 
αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 1 του 
Νόμου 3707/2008 και αυτή είναι η διάταξη κλειδί σύγκλι−
σης και στενής συνεργασίας του Ιδιωτικού Προσωπικού 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Δημόσιας Δύναμης.

Οι θέσεις εργασίας αναλυτικά είναι:
Παρέχει υπηρεσίες προστασίας σε σταθερούς επί του 

εδάφους διαμορφωμένους και αδιαμόρφωτους χώρους 
και πρόσωπα που υπάρχουν σ’ αυτούς, με βάση τους 
διατυπωμένους κανόνες της επαγγελματικής δεοντο−
λογίας. Οι επαγγελματικές λειτουργίες αυτές αφορούν 
θέσεις εργασίας:

1) Φυλάκων (αλλά και αρχιφυλάκων και εποπτών).
2) Αυτές που είναι χαρακτηρισμένες ως θέσεις εργα−

σίας υποδοχής (Reception).
3) Φύλαξης εγκαταστάσεων, περιουσιών και προ−

σώπων μέσω εποχούμενων περιπολουσών φυλάξεων 
(PATROL).

4) Διεξαγωγής χρηματαποστολών και ασφαλούς με−
ταφοράς αξιών και πολύτιμων αντικειμένων.

Οι θέσεις αυτές περικλείουν τις εργασιακές θέσεις:
α. Συνοδών Χρηματαποστολών
β. Οδηγών Χρηματαποστολών
γ. Καταμετρητές Χρημάτων
δ. Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.
5) Προσωπικού ελέγχου Προσβάσεων σε Αεροδρόμια 

και Λιμάνια
6) Προσωπικού Ασφαλείας (screeners) τις σε Αερο−

δρόμια και Λιμάνια
7) Προσωπικού Φυλάξεων και Ασφαλείας στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ κλπ)
8) Προσωπικού σταθμού ελέγχου CCTV
9) Προσωπικού διαχείρισης Κέντρου Λήψης Σημάτων 

και συντονισμού
10) Επιτελικού, Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσω−

πικού
11) Προσωπικού καθαρισμού και υγιεινής στις Εταιρείες 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
12) Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημά−

των Ασφαλείας, Συστημάτων Ασφαλείας υψηλής τεχνο−
λογίας και Η/Υ (Απαιτείται άδεια εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Β΄, αναφέρεται ως επαγγελματική δυνατότητα)

13) Προσωπικού προστασίας θεαμάτων, εκθέσεων, συ−
νεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων

14) Προσωπικού συνοδείας αθλητικών αποστολών για 
την ασφαλή μετακίνηση τους

15) Προσωπικού συνοδείας για την ασφαλή κίνηση 
οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμε−
να, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμαν−
σης, σύμφωνα με το Νόμο

16) Προσωπικού ένοπλης συνοδείας Εμπορικών Πλοί−
ων, υπό Ελληνική Σημαία, για την προστασία από την 
πειρατεία και τις ένοπλες επιδρομές κατά πλοίων και 
οος εμψυχοπών των πληρωμάτων

17) Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών. (Σχετ. 
Ν. 3206/2003 και 3707/2008
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18) Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυ−
ρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της 
Χώρας

19) Διδασκόντων και Εκπαιδευτών στα θέματα της 
Ιδιωτικής Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

20) Ειδικών για την εκπόνηση μελετών και τον σχε−
διασμό μέτρων για την ασφαλή και αποτελεσματική 
αλλά και μέσα στον ορίζοντα της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραγματοποίηση, όλων των 
δραστηριοτήτων, δυνάμει της νομοθεσίας, που αφορά 
στην Ιδιωτική Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.

21) Ειδικών για την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό 
συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότη−
τες που αφορούν στα Συστήματα Ασφαλείας, Συστήμα−
τα Ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και Η/Υ (Απαιτείται 
άδεια εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, αναφέρεται όμως ως 
επαγγελματική δυνατότητα).

22) Προσωπικού Ασφαλείας − Προστασίας και Συμβα−
τότητας, Ιδιαίτερων Τμημάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών (ΗΣΑΠ/ΜΕΤΡΟ/ ΤΡΑΜ, ΔΕΗ, Προσωπικό 
Ασφαλείας, που υπάγεται στην δικαιοδοσία του ΥΑΛΕ −
Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης − Σύμ−
φωνα με το σημείο 18, του ISPS code),

Resort, Casino κ.ά. Πολυτελών Προορισμών.
Γ.3. Αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

που αφορούν την ειδικότητα.
Υφίσταται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, του 2011, 

υπό τα εξής στοιχεία: Κατηγορία: Παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας (security)

Περιγραφή:
Σ.Σ.Ε. (1.9.2011 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρε−

σιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της 
χώρας του Ν.2518/97 έτους 2011

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/7.9.2011)
Γ.4. Διορισμός στο Δημόσιο − Κλαδολόγιο
Αυτό που υφίσταται είναι η σύναψη συμβολαίων πα−

ροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, σε Κρατικές 
Υπηρεσίες αλλά και συμβόλαια που έχουν συναφθεί 
με ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι ανεξάρτητοι δημόσιοι ορ−
γανισμοί (π.χ. ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, αεροδρόμιο «Ελ. 
Βενιζέλος» κ.ά.).

Υφίσταται επίσης η κατηγορία των Αρχιφυλάκων, Φυ−
λάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας, για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των οποίων υφίσταται σχετική, 
Πράξη Κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας (Π.Κ. Υπ. 
Εργασίας 8/25.5.2010). Στο σημείο αυτό πρέπει να ανα−
φερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Ν. 3758/2009, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ προσωπικού 
με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ούτε 
δίνεται εξουσιοδότηση για διαφοροποίηση του προσω−
πικού στο οποίο καταβάλλεται ή όχι το ποσό της έκτα−
κτης οικονομικής παροχής με υπουργική απόφαση.

Γ.5. Οδηγία Ε.Ε. (92/51) (πρόσβαση στην αγορά εργα−
σίας της Ε.Ε.)

Πρόκειται για διεργασία, που ξεκίνησε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
πρόσφατα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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