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 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  
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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 
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Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Ν. 4186/2013  

2 . Μεταφρασμένος τίτλος 
2
 

   

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

PARAMEDIC - AMBULANCE CREW Ν. 4186/2013 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

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

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναπαράγει γνώσεις για την οργάνωση της  προνοσοκομιακής και της επείγουσας ιατρικής και να γνωρίζει  τον ρόλο 

του διασώστη κατά την ασκησή τους. 

 Αναγνωρίζει τον βασικό εξοπλισμό του ασθενοφόρου καθώς και την λειτουργία των μηχανημάτων και των συσκευών 

που έχει στη διάθεση του  

 Συνοψίζει βασικές αρχές της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος καθώς και τις βασικές αρχές εφαρμογής των 
πρώτων βοηθειών.  

  Αναγνωρίζει   τα επείγοντα περιστατικά και τη προσέγγισή τους κατά συστήματα (αναπνευστικό, κυκλοφορικό – 
καρδιακό, νευρικό ιεραρχώντας τις ανάγκες του παθόντα). 

 Κατέχει βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης. 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χορηγεί φαρμακευτικές ουσίες δια μέσω όλων των οδών χορήγησης βάση ιατρικής εντολής. 

 Εκτιμά τις οξείες παθήσεις και  τις  λειτουργικές διαταραχές σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού ,που 

απαιτούν την επείγουσα φροντίδα, διακομίζοντας τον παθόντα με ασφάλεια με κάθε μέσο μεταφοράς στην εκάστοτε 

υγειονομική μονάδα. 

 Ερμηνεύει συνήθεις παθολογικές καταστάσεις όπως αυτές μπορούν να εμφανιστούν ανά σύστημα  και μεταδίδει 
πληροφορίες µε µέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος (VHF, τηλεϊατρική). 

 Προσφέρει µηχανική υποβοήθηση της αναπνοής και ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής ( χρήση απινιδιστή) 
εφαρμόζοντας τα ιατρικά πρωτόκολλα, εκτελώντας  µε ακρίβεια τις εντολές του γιατρού της Επείγουσας Ιατρικής. 

 Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και για τους ασθενείς.  

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ακολουθεί τις οδηγίες από την Ιατρική Υπηρεσία Επειγόντων. 

 Σε περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται αναμονή, λαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. 

 Συνεργάζεται µε οµάδες διάσωσης σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων και δύσκολων καταστάσεων. 

 Εργάζεται με υπευθυνότητα ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος 
 
 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
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Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όπου βοηθά το 
νοσηλευτή και τον ιατρό της Μ.Ε.Θ. στην άσκηση του έργου τους και συµµετέχει σε νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν 
στο επίπεδο και αντικείµενο της εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και εµπειρίας του. Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 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: 

Πρώτες Βοήθειες, Ανατοµία - Φυσιολογία, Μικροβιολογία - Υγιεινή, Χειρουργική, Παθολογία, Γυναικολογία - Παιδιατρική, 
Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας, Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Νοσηλευτική (πρακτική σε νοσοκοµείο), Αναπνευστική 
φυσιοθεραπεία Ι & ΙΙ, Βασικές αρχές αναπνευστικής λειτουργίας και λοιπών συστηµάτων στη Μ.Ε.Θ., Αναισθησία - Ανάνηψη, 
Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. Ι & ΙΙ, Πρακτική Ι & ΙΙ, Ειδική νοσολογία Μ.Ε.Θ., Χειρουργικές επεµβάσεις σε επείγοντα περιστατικά στη 
Μ.Ε.Θ., Αγγλικά, Χρήση Η/Υ 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: https://nqf.gov.gr/ και https://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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