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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 "Security"
Εκπαίδευση 

για την

Πιστοποίηση
ΣύγχρονηΣύγχρονη  

εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση:εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση:
(μέσω Πλατφόρμας Webex)(μέσω Πλατφόρμας Webex)

  

Διάρκεια: 105 ώρεςΔιάρκεια: 105 ώρες
(σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα)(σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα)

  

Κόστος Συμμετοχής:Κόστος Συμμετοχής:    250€250€
Ενημερωθείτε για τις Ειδικές ΕκπτώσειςΕνημερωθείτε για τις Ειδικές Εκπτώσεις

  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ολοκληρωμένοΟι συμμετέχοντες θα λάβουν ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό υλικό & απαντήσεις σεεκπαιδευτικό υλικό & απαντήσεις σε

ερωτήματα, για την επιτυχή συμμετοχή τουςερωτήματα, για την επιτυχή συμμετοχή τους
στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.

  
Μετά το τέλος της εκπαίδευσηςΜετά το τέλος της εκπαίδευσης  

οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωσηοι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση
Κατάρτισης που είναι  απαραίτητη για τηνΚατάρτισης που είναι  απαραίτητη για την
συμμετοχήσυμμετοχή    στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.  

  
Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούνΟι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν  
να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης,να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης,  
θα ενημερωθούν για τις Ημερομηνίεςθα ενημερωθούν για τις Ημερομηνίες

εξετάσεωνεξετάσεων    από τη σελίδα τουαπό τη σελίδα του  
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία & τις νεότερες
αποφάσεις - εγκυκλίους,  οι εργαζόμενοι ως προσω-
πικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκδώ-
σουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας (κατηγορία
Α) απαιτείται να καταθέσουν Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης.

   Το πρόγραμμα κατάρτισης, απευθύνεται σε όλους
όσους θέλουν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και να απασχοληθούν επαγ-
γελματικά στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής
ασφάλειας (Security). 
   

   Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας
(ΚΕΜΕΑ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ).

Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση 
& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

Εκπαίδευση για το 
Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας

Άμεση ΈναρξηΤμημάτων

ΔΩΡΕΑΝ 
Συμμετοχή σε 3 Ημερίδες:

i. Life Coaching
ii. Soft Skills

iii. Time & Stress Management
 

Ζητήστε Πληροφορίες
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκπαιδευτικό Υλικό & επιπλέον παροχές:
Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει  πλήρως. όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την 
επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.

Στους καταρτιζόμενους, θα δοθούν:

Εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
καταρτιζόμενων για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης του  ΚΕΜΕΑ.

Απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, έτσι ώστε να
προετοιμαστούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξέταση
της Πιστοποίησης των προσόντων.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον
ΕΟΠΠΕΠ και από το ΚΕΜΕΑ και διαθέτουν πλούσια
επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που
διδάσκουν.

Όσοι επιλέξουν την Forum Training Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, για
την εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, θα μπορούν
να συμμετέχουν σε Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πληροφορικής (Ζητήστε σχετικές πληροφορίες).

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης:
Εισαγωγή στην ιδιωτική ασφάλεια
Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις
και Εθνικό νομοθετικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
Ποινικός κώδικας
Ποινική δικονομία
Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού
ασφάλειας Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Προσωπικού Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ).
Ανταπόκριση σε περιστατικά, διαχείριση συγκρούσεων
Ασφάλεια εγκαταστάσεων κτηρίων κλπ
Προστασία πρόσωπων, εκδηλώσεων, χρηματαποστολών κλπ
Πυρασφάλεια, πυροπροστασία & αντιμετώπιση
τεχνολογικών ατυχημάτων
Παροχή πρώτων βοηθειών

Πληροφορίες:  Κόκκινου Φωτεινή - Υπεύθυνη Κέντρου Δια Βίου Μάθησης


