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Το πρόγραμμα πιστοποίησης στοχεύει σε όλους τους εργαζομένους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς,  σε 
ξενοδοχειακές ή παρεμφερείς εγκαταστάσεις. Αφορά όχι μόνο τους μόνιμους, αλλά και τους εποχικούς 
υπαλλήλους, καθώς και τους μαθητευόμενους στα  πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης   και   ανέργους  ως  
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Ξενοδοχείων σε Θέματα Ασφαλείας

Certified Hotel Security Assistant

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

Στοχεύει στην ανάγκη ασφαλείας της 
ξενοδοχειακής εγκατάστασης, του προσωπικού 
και των πελατών της. Οι υπάλληλοι, άσχετα με το 
ποσοστό στο οποίο απασχολούνται, θα κληθούν 
πρώτοι να ανταποκριθούν σε έκτακτα γεγονότα ή 
εγκληματικές συμπεριφορές και ουσιαστικά να 
παρέχουν ασφάλεια σε πρόσωπα και αντικείμενα.

Εργασίες και εργασιακά καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος θα γνωρίσει:
1. Τις βασικές έννοιες ασφαλείας και το νομικό 
πλαίσιο
2. Τον τρόπο δράσης εγκληματιών (modus 
operandi)
3. Τι είναι η τρωτότητα εγκαταστάσεων και ποια 
τα τρωτά σημεία
4. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας και η κατάλληλη 
χρήση αυτών
5. Πως να ανταποκριθεί σε έκτακτα συμβάντα.
6. Πως να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει 
άτομα με αποκλίνουσα συμπεριφορά

7. Πως να αναγνωρίσει ύποπτα άτομα και 
οχήματα και ποια χαρακτηριστικά αυτών πρέπει 
να συγκρατήσει
8. Να γνωρίζει πως θα ενεργήσει σε μία 
σκηνή εγκλήματος καθώς και σε ένα τετελεσμένο 
αυτοκτονικό επεισόδιο
9. Τι είναι η προστασίας φυσικών 
προσώπων (VIP)

11. Να αναγνωρίζει το ύποπτο ταχυδρομείο
12. Τι ενέργειες να κάνει σε περίπτωση 
εντοπισμού αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού 
(Α.Ε.Μ.) και τι σε περίπτωση έκρηξης αυτού
13. Πως να συμπεριφερθεί σε μια κατάσταση 
ομηρίας
14. Τι και ποια είναι τα μέτρα ατομικής 
προστασίας
15. Ποια είδη πυρκαγιών υπάρχουν και πως 
αντιμετωπίζουμε το καθένα.
16. Να παρέχει πρώτες βοήθειες

Η Εξεταστέα Υλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 
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. Γενικά περί ασφαλείας

2. Κρίσιμα περιστατικά και ενέργειες προσωπικού     

        ΠΡΟΣΩΠΟΥ3. Ασφάλεια εγκαταστάσεων

10. Τρόποι προστασίας VIP προσώπων  
ξενοδοχείων.

πρόσθετο προσόν στην ανεύρεση εργασίας.  Επίσης, στο προσωπικό των  ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας  που  απασχολούνται μόνιμα ή για  περιορισμένο χρονικό  διάστημα στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ Β10) του Υπουργείου Τουρισμού το      πρόγραμμα πιστοποίησης
αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο στην κατηγοριοποίηση των Ξενοδοχείων σε αστέρια.


