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Σεμινάρια για
Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης dp studies, ως εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης,
διαθέτουν άρτια οργάνωση και υποδομές, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και
καταρτιζομένων, σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας. Τα
σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security)
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.
Το dp studies διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης με βάση της εξής προδιαγραφές:
•
•
•

•

•

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 ωρών και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές
ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Το ωράριο παρακολούθησης είναι απογευματινό (16:00-21:00) ή πρωϊνό (10:00-15:00).
Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Επαγγελματικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και
διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Η εκπαιδευτική ομάδα
αποτελείται από νομικό, εγκληματολόγο, αστυνομικό, κοινωνιολόγο, πυροσβέστη και
νοσηλευτή.
Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και απορρέει από το επαγγελματικό
περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί
και δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης που
αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του
ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου 1 της ειδικότητας "Προσωπικού Ασφαλείας". Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον
απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο
συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

•

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της
ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

•

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
•
•
•
•
•

•

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων,
προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και
δικαιώματα

Ισχύον εθνικό νομοθετικό & θεσμικό πλαίσιο
Διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
Ποινικός Κώδικας - Δίκαιο
Εισαγωγή στην ασφάλεια - Ορισμοί – Έννοιες - Κατηγορίες κινδύνων - Οργανωμένο
έγκλημα
Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α - Γενικές οδηγίες για το προσωπικό
ιδιωτικής ασφάλειας - Καταγραφή και μετάδοση πληροφοριών
Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α Στατική φύλαξη – Φρούρηση στόχων Εκτέλεση περιπολιών - Κέντρα Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.)
Εκτέλεση χρηματαποστολών - Έλεγχος υπόπτων. Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων,
ασφάλεια Προσωπικού, ασφάλεια Κτιρίων, ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων, ασφάλεια
αερολιμένων, ασφάλεια λιμένων, ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Information and Communication Technology Security), ασφάλεια Επικοινωνιών Ασφάλεια
Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής
Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και Παροχή
Πρώτων Βοηθειών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται πριν την
έναρξη του σεμιναρίου και η δεύτερη στο μέσον αυτού. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή με
τραπεζική κατάθεση.

•

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Ειδικά για τους επαγγελματίες του κλάδου υλοποιείται ταχύρυθμο πρόγραμμα διάρκειας 24
ωρών προκειμένου να πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ για ανανέωση της άδειάς τους.

•

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο dp studies στα
τηλέφωνα: 2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810.313.603 ή επισκεφτείτε το www.dpstudies.gr .

