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

Εργασίες και εργασιακά καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος θα είναι σε θέση να:
1.           Γνωρίζει τα πρότυπα ασφαλείας
2.         Ανταποκρίνεται στις διαδικασίες πρόληψης 
έκνομων ενεργειών εναντίον της πολιτικής 
αεροπορίας
3.   Υλοποιεί πρακτικές πρόληψης έκνομων 
ενεργειών σε εγκαταστάσεις αερολιμένα
4.    Αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει απειλές 
και συμβάντα
5.   Γνωρίζει τις νόμιμες ενέργειες για την 
υλοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας
6.          Τηρεί το επίπεδο ασφαλείας υψηλό
7.        Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες ασφάλειας 
σε αεροπορική εγκατάσταση

8. Λαμβάνει αποφάσεις που θα καθορίζουν 
την ασφάλεια πτήσεων
9. Αναγνωρίζει απαγορευμένα ή παράνομα 
αντικείμενα
10. Να γνωρίζει τον τρόπο συνεργασίας των 
συναρμόδιων υπηρεσιών στον τομέα της 
ασφάλειας αερολιμένα
11. Ανταποκρίνεται στα στάδια χειρισμού 
μιας απειλής 

Η Εξεταστέα Υλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
11 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. Ορισμοί - Έννοιες

2. Προγράμματα και διαδικασίες ασφάλειας

        ΠΡΟΣΩΠΟΥ3. Αντιμετώπιση απειλών και συμβάντων

4. Ταχυμεταφορές, ταχυδρομείο και αερομεταφορές

5. Επιβάτες και χειραποσκευές   

        ΠΡΟΣΩΠΟΥ6. Παραδιδόμενες αποσκευές

7. Τομείς και μέτρα ασφάλειας   

8     ΠΡΟΣΩΠΟΥ8.    Εμπλεκόμενοι φορείς και συνεργασία με τις αρχές 

9. Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας - Περιπολίες

10. Εξοπλισμός ασφάλειας

111      ΠΡΟΣΩΠΟΥ11. Απαγορευμένα αντικείμενα
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Το σχήμα πιστοποίησης στοχεύει σε όλους τους έλληνες πολίτες και τους πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε
που διαθέτουν άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Επίσης στοχεύει στις ιδιωτικές εταιρίες παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας που απασχολούν το ανωτέρω προσωπικό. 

Το σχήμα πιστοποίησης υπαλλήλου ιδιωτικής 
ασφάλειας εγκαταστάσεων αερολιμένων 
πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου, που 
σχετίζεται με τις πάγιες εργασίες τη ειδικότητας 
και προορίζεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
ασφαλείας εγκαταστάσεων αερολιμένα. Ο 
υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας εγκαταστάσεων 
αερολιμένα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας σε πρώτο 
επίπεδο, αλλά και ουσιαστικά αποτελεί τον πλέον 
νευραλγικό κρίκο ασφάλειας στην 
πραγματοποίηση ασφαλών αεροπορικών 
μεταφορών.


