Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

SECURITY SERVICES EMPLOYEE
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Κατονομάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές της αυτοάμυνας και της προστασίας προσώπων, εγκαταστάσεων και χρηματαποστολών.

Παρουσιάζει τους τρόπους χρήσης των χειροπέδων και της αστυνομικής ράβδου.

Παρουσιάζει τις βασικές αρχές του γενικού και ειδικού ποινικού δικαίου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα ποινικά
δικαστήρια.

Αναλύει, χωρίς να ανατρέξει σε κάποιο εγχειρίδιο, τους βασικούς όρους της εγκληματολογίας, τα είδη των εγκλημάτων και τις
ερμηνείες εγκληματικής συμπεριφοράς.

Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ανάκριση, την εξακρίβωση ταυτότητας και τη
συλλογή στοιχείων σε ένα τόπο εγκλήματος,

Αναγνωρίζει τα είδη των εκρηκτικών, των επικίνδυνων υλικών και των εκρηκτικών μηχανισμών και τους τρόπους εξουδετέρωσης
βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.

Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη όπλων και τη χρήση τους σύμφωνα με το νόμο.

Παρουσιάζει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λάβει, προκειμένου να προστατευθεί ο τόπος ενός εγκλήματος ή συμβάντος.

Εκφράζει τις βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας εγκαταστάσεων, περιουσιών και προσώπων μέσα στο νομικό και εργασιακό πλαίσιο στο
οποίο υπάγονται.
 Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και άμεσα επικίνδυνες καταστάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του χωρίς να θέσει σε κίνδυνο
τη ζωή τη δική του ή τρίτων προσώπων.
 Απωθεί ή καταστέλλει με τρόπο νομικά κατοχυρωμένο και πρακτικά αποτελεσματικό επικίνδυνους (ένοπλους ή μη) κακοποιούς που
απειλούν τον ίδιον ή τρίτα πρόσωπα.
 Αναγνωρίζει τις κυριότερες ενδείξεις στη συμπεριφορά, τις κινήσεις, τη στάση του σώματος, το βλέμμα, κτλ. που εμφανίζει ένα άτομο
που πρόκειται να προβεί και κάποια εγκληματική ή παράνομη πράξη.
 Συνδράμει αποτελεσματικά τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται κάθε φορά στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων π.χ.
αστυνομία, πυροσβεστική, εισαγγελία, σωφρονιστικά καταστήματα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εργάζεται αυτόνομα στο επαγγελματικό του περιβάλλον, ακολουθώντας τη δεοντολογία του επαγγέλματος του.

Συνεργάζεται έννομα, υπεύθυνα και με συνέπεια με τους πολίτες, τους συναδέλφους του, τον εργοδότη του και τις αρχές.

Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ανάλογες της εμπειρίας και του γνωστικού του αντικειμένου αποσκοπώντας πάντα στην προστασία των
πολιτών.
4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε υπηρεσίες ή σε πελάτες φύλαξης προσώπων και χώρων.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 53-2001), ως ισχύει.

1

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |

2

Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση
(ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα
επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu
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5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του τίτλου
σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1

Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης
(επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1

Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ..
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον
ν.4186/2013)

7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3
ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Αγγλικά, Χρήση Η/Υ, Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων, Επαγγελµατική ∆εοντολογία - Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική
Ποιότητα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Επικοινωνία - Επιχειρηµατικότητα, Πρώτες Βοήθειες, Εγκληµατολογία, Εισαγωγή στο ∆ίκαιο, Πρώτες
Βοήθειες, Ατοµικά & Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Κοινωνική & ∆ικαστική Ψυχολογία, Στοιχεία Ποινικού ∆ικαίου, Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου,
Τουρισµός, Ανακριτική, Αυτοάµυνα - Αυτοπροστασία, Εφαρµογές στην Πληροφορική Ι & ΙΙ, ∆ηµόσιες Σχέσεις, Ασφάλεια Προσώπων Εγκαταστάσεων - Χρηµαταποστολών, Εταιρείες, Στοιχεία Ποινικής ∆ικονοµίας, Εξουδετέρωση Βοµβών & Εκρηκτικών Μηχανισµών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/

