
 

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού 
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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.  
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1.Τίτλος σπουδών/προσόν
1
 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

2 .Μεταφρασμένος τίτλος 
2
 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 
PERSONNEL AND INFRASTRUCTURE SECURITY OFFICER  

 
3.Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

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

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Προσδιορίζει τις βασικές αρχές του Δικαίου, τα υποκείμενα του Δικαίου και διακρίνει τα είδη δικαιωμάτων. 

 Περιγράφει τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου και διακρίνει τις έννοιες της πράξης, του αδίκου, της συμμετοχής, 
της απόπειρας, του καταλογισμού. 

 Διακρίνει τα εγκλήματα του ποινικού δικαίου και των ειδικών ποινικών νόμων. 

 Διακρίνει τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν, τα αυτόφωρα και τα 
αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα. 

 Ορίζει τις βασικές έννοιες της εγκληματολογίας και τα είδη των εγκλημάτων και ερμηνεύει την εγκληματική 
συμπεριφορά. 

 Κατονομάζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ανάκριση, την εξακρίβωση ταυτότητας και τη συλλογή 
στοιχείων σε ένα τόπο εγκλήματος. 

 Ορίζει τις βασικές έννοιες του Εργατικού Δικαίου και τα δικαιώματα εργαζομένου και εργοδότη. 

 Διακρίνει τα κύρια συμπτώματα προβλημάτων υγείας και περιγράφει τις βασικές πρώτες βοήθειες για την 
αντιμετώπισή τους. 

 Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων. 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εφαρμόζει ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την φύλαξη και προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων και κατά την 
εκτέλεση χρηματαποστολών.  

 Εφαρμόζει βασικές αρχές αυτοάμυνας και αντιδρά αποτελεσματικά σε περίπτωση απειλής για τον ίδιο ή τρίτα 
πρόσωπα. 

 Συνδράμει αποτελεσματικά τις αρμόδιες δημόσιες αρχές κατά την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 

 Εφαρμόζει τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας κατά την χρήση πυροβόλων όπλων. 

 Συντάσσει με σαφήνεια, γραπτές αναφορές για γεγονότα και καταστάσεις. 

 Εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας και χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους προστασίας προσώπων σε περίπτωση 
εντοπισμού εκρηκτικού μηχανισμού ή απειλής για τοποθέτηση βόμβας. 

 Χρησιμοποιεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την πρόληψη ατυχημάτων και κινδύνων. 

 Εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προστατευθεί ο τόπος ενός εγκλήματος ή συμβάντος. 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εκτιμά τα γεγονότα και τις καταστάσεις. 

 Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πολίτες, τους συναδέλφους του, τον επόπτη του και τις Αρχές. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας του επαγγέλματός του. 

 Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ψυχολογίας τους στελέχους ασφαλείας και 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 φύλαξης προσώπων και 
υποδομών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς 
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1
Εφόσον ισχύει. 
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Συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού 

 
ως στέλεχος ασφαλείας. Η αναγνώριση του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού 
προσόντος για διορισμό στο δημόσιο τομέα ρυθμίζεται με το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α' / 5-3-2001), ως ισχύει. 

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 συμφωνίεςαναγνώρισης 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: 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Επαγγελματική Δεοντολογία - Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα, Πρώτες 
Βοήθειες, Εγκληματολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Κοινωνική Ψυχολογία, Στοιχεία 
Ποινικού Δικαίου, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Ανακριτική, Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία, Ασφάλεια Πρόσωπων - 
Εγκαταστάσεων - Χρηματαποστολών, Σκοποβολή, Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών, Στοιχεία 
Ποινικής Δικονομίας. 

 
 

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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