Ελλάδα

EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητα Μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(1)

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

Certificate of Vocational Training Specialty of I.E.K. after compulsory education:

PRIVATE SECURITY PERSONNEL
Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο ελέγχου των προσβάσεων και της αναγνώρισης ταυτοτήτων.
 Αναλύει τις δόκιμες αντιδράσεις και τις δέουσες άμεσες ενέργειες όταν βρεθεί αντιμέτωπος με καταστάσεις
ανάγκης κατά την εργασία του π.χ. εγκλωβισμός, φωτιά, απειλή κατά της ζωής ή της ακεραιότητας της δικής του ή
τρίτου προσώπου, ακραία καιρικά φαινόμενα, κτλ.
 Παραθέτει αναλυτικά τις βασικές αρχές ασφάλειας αερολιμένων και λιμένων, προστασίας πλοίων και οπλοφορίας.
 Παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ιδιώτες, καθώς
και βασικές αρχές ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας, του κώδικα ασφαλείας λιμένων/πλοίων και των
κανονισμών ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας και βιομηχανικής ασφάλειας.
 Αναφέρει με τρόπο περιγραφικό και αναλυτικό τα μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να προστατευθεί ο
τόπος ενός εγκλήματος ή συμβάντος. Αναγνωρίζει επικίνδυνα υλικά και τις σχετικές σημάνσεις.
 Διατυπώνει τους κανόνες πυροπροστασίας στο χώρο εργασίας, καθώς και εκείνους που εξασφαλίζουν τις
απαραίτητες συνθήκες εργασίας και υγιεινής.
 Αναφέρει τις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Παρέχει υπηρεσίες προστασίας στον ιδιώτη ή στην εταιρία που τον προσλαμβάνει σεβόμενος τις αρχές δικαίου και
γνωρίζοντας τα όρια παρέμβασης και τη δύναμη καταστολής που διαθέτει.
 Ελέγχει εισερχόμενα πρόσωπα ή αντικείμενα, με βάση τις οδηγίες που έχει λάβει από τους ειδικούς ή τους εκάστοτε
κανονισμούς.
 Διαχειρίζεται επιτυχώς απειλές και κρίσεις στο χώρο που προστατεύει.
 Προστατεύει εγκαταστάσεις και μεγάλο κοινό με τη χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων,
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από τους ειδικούς.
 Συνδράμει τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης με υπευθυνότητα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και
την ασφάλεια της δική τους ή τρίτων προσώπων.
 Αναλαμβάνει την κλήση και την ενημέρωση των ειδικών (αστυνομία, πυροσβεστική, εισαγγελία) και τους βοηθά στο
έργο τους παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις ή τα συμβάντα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Εργάζεται αυτόνομα ενεργώντας με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.
 Εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της υπηρεσίας του.
 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία που τον προσλαμβάνει.
(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα
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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4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1)
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας ή σε τμήμα Εσωτερικής Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων.
(1)

Εφόσον ισχύει.

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τίτλος και θέση της κρατικής ή τοπικής αρχής που είναι
Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
πιστοποιητικού
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών
Επίπεδο 3 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης: Δεν προβλέπεται

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
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)
∆ιεθνείς συµφωνίες
ΟΧΙ

Νοµική βάση
Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί
στην απόκτηση του πιστοποιητικού

Έως 2 εξάµηνα

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων
Ι.Ε.Κ.
Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών (Επίπεδο 2 ΕΠΠ/EQF)
Διδασκόμενα μαθήματα: Παιδεία ασφάλειας, Security Management I,II, Το φυσικό περιβάλλον και ο πλανήτης γη Υγιεινή και ασφάλεια εργασιακών χώρων – Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας – Πυροπροστασία και
πυρασφάλεια, Πρώτες βοήθειες, Στοιχεία εγκληματολογικών επιστημών, Στοιχεία νομικών γνώσεων, Χρήση Η/Υ και
διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Europass
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ. (0030) 210 2709000
europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
http://eoppep.gr
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