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Σκοπός του προγράμματος πιστοποίησης είναι η κάλυψη αναγκών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας για 
προστασία  φυσικών προσώπων μέσα από ειδικευμένες γνώσεις και βιωματικές ασκήσεις προσομοίωσης,  
προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση της παραπάνω 
δραστηριότητας.

Με την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος επιτυγχάνεται το άρτιο γνωστικό υπόβαθρο του 
εκπαιδευομένου σε βασικές αρχές σωματοφυλακής.
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Πιστοποιημένος Υπάλληλος 

Security για V.I.P.

Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
δημιούργησε το πρωτοποριακό, για τα ελληνικά 
δεδομένα, πρόγραμμα πιστοποίησης “Certified 
V.I.P. Security Assistant ” .
Πρόκειται για τo μοναδικό πρόγραμμα 
πιστοποίησης, που διασφαλίζει το επαγγελματικό 
επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
κατόχου του στο χώρο του V.I.P. Security.
    

Αναπτύσσονται τόσο θεωρητικά όσο και 
πρακτικά μέθοδοι και τεχνικές πεζής και 
εποχούμενης συνοδείας ομάδων Σ.Ο.Α. στον 
ιδιωτικό τομέα που αφορούν την  Ελληνική 
πραγματικότητα.

∆ημιουργούνται νέες δεξιότητες για τον κάθε ένα 
εκπαιδευόμενο ξεχωριστά όπως αυτών της 
εκπόνησης βασικών μέτρων ασφαλείας κατά την 
μετακίνηση επίσημου προσώπου, και της 
αυτοψίας χώρων που προηγείται από τους 
συνοδούς ασφαλείας πριν από την επίσκεψη του 
επίσημου.

Με το πέρας της παραπάνω εκπαίδευσης οι 
εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλάβουν 
ρόλους σε πρόσωπα V.I.P. και να παρέχουν σε 
αυτά την προστασία όπως αυτή νοείται στις 
σύγχρονες σχολές του εξωτερικού 
προσαρμοσμένη όμως στην Ελληνική 
πραγματικότητα και συμβατή με την Ελληνική 
νομοθεσία.

Ένεκα του παραπάνω στο πρόγραμμα 
πιστοποίησης δεν πραγματοποιείται εκπαίδευση 
σε χρήση των όπλων καθότι σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και τον Ν. 2168/93  εφόσον 
χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας και οπλοκατοχής για 
φύλαξη προσώπων το άτομο στο οποίο θα του 
χορηγηθεί η παραπάνω άδεια θα 
πραγματοποιήσει εκπαίδευση από την Ελληνική 
Αστυνομία στο ίδιο το όπλο που θα χρησιμοποιεί 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του στις 
εγκαταστάσεις της Αστυνομίας.

Η Εξεταστέα Υλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις 
εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την 
πρακτική (προφορική εξέταση). Η επιτυχής 
ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής 
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της 
πιστοποίησης.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Σ.Ο.Α.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ο.Α.

3. ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ      

        ΠΡΟΣΩΠΟΥ4. ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V.I.P. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5. ΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

6. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ  V.I.P. 

7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
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