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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

MOUNTAIN GUIDE  
 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

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

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αντιλαμβάνεται την Αγγλική Γλώσσα γραπτώς και προφορικώς.  

 Αναγνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας Η/Υ , πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών. 

 Περιγράφει τις  βασικές Αρχές Διοίκησης και  Μάρκετινγκ Ορεινού Τουρισμού 

 Παρουσιάζει τις σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης 

 Περιγράφει τα βασικά στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων 

 Περιγράφει την τεχνική πρώτων βοηθειών – αντιμετώπιση ατυχημάτων  

 Περιγράφει βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Περιγράφει της αρχές της Διδακτικής και της Ηγεσίας Ομάδας. 

 Περιγράφει τις μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, τις μεθόδους εξερεύνησης και 

αναγνώρισης σημείου κατασκήνωσης.  

 Αναγνωρίζει τη φυσική γεωγραφία της χώρας καθώς και τις προστατευόμενες περιοχές (Εθνικούς δρυμούς, μνημεία  ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους , προστατευόμενες περιοχές) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική Γλώσσα 

 Χρησιμοποιεί μέσα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής 

 Χρησιμοποιεί τις βασικές Αρχές Διοίκησης και  τις  βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Ορεινού Τουρισμού. 

 Υλοποιεί σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης. 

 Εφαρμόζει βασικά στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων 

 Παρέχει πρώτες  βοήθειες κατά την αντιμετώπιση ατυχημάτων  

 Χρησιμοποιεί τα βασικά στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Χρησιμοποιεί  τις  βασικές Αρχές Διδακτικής και Ηγεσίας Ομάδας με στόχο την εφαρμογή της κινησιακής μάθησης. 

 Αναπτύσσει προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων, εξερεύνηση, κατασκήνωσης & υπαίθριας διανυκτέρευσης στο βουνό. 

 Παρουσιάζει στους επισκέπτες σημεία ενδιαφέροντος 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους στο χώρο του τουρισμού. 

 Συνοδεύει αυτόνομα εκδρομείς και τουρίστες σε δραστηριότητες βουνού. 

 Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην εξυπηρέτηση και στην ασφαλή διαμονή των εκδρομέων/ τουριστών βουνού. 
 

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

 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας εργάζεται συνοδεύοντας ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, που πραγματοποιούν, στο πλαίσιο 
οργανωμένων τουριστικών προγραμμάτων, δραστηριότητες στη φύση. 

Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-
2001), ως ισχύει. 

http://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/ 

 

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  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

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) 
 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι 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: 

Εισαγωγή στον τουρισμό-Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας, Φυσική γεωγραφία της Ελλάδας- Ορεινές προστατευόμενες περιοχές, Ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά- Παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί, Αρχές διδακτικής και ηγεσίας ομάδας, Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας I & II, 

Εισαγωγή στους Η/Υ, Αγγλικά-Ορολογία, Φυσικό περιβάλλον-Οικολογία- Γεωλογία-Ορεινή χλωρίδα και πανίδα, Προσανατολισμός - 
Στοιχεία Μετεωρολογίας – Τηλεπικοινωνίες, Οικονομική διαχ/ση δραστηριοτήτων, Πρώτες βοήθειες - Αντιμετώπιση ατυχημάτων, Βασικές 

αρχές αναρρίχησης, Αρχές διοίκησης, Μάρκετινγκ ορεινού τουρισμού, Κατάβαση φαραγγιών, Κατασκήνωση & υπαίθρια διανυκτέρευση στο 
βουνό, Σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης, Στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό - Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, 

Υπαίθριες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου - Αναψυχή στο βουνό.  

 
 

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/ 
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