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                  Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά 
δεδομένα, πρόγραμμα πιστοποίησης “ Certi�ed 
Port Security Assistant ” .
Πρόκειται για τo μοναδικό πρόγαρμμα 
πιστοποίησης, που διασφαλίζει το επαγγελματικό 
επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
κατόχου του στο χώρο της ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων.
    
Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες 
του χώρου των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει άρτια και 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση συμφώνα με τις 
απαιτήσεις τόσο του IMO όσο και του κώδικα 
I.S.P.S. οι οποίες όμως είναι συμβατές με την 
ευρωπαϊκή όσο και με την ελληνική νομοθεσία. 

Το  προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας το 
οποίο εργάζεται εντός λιμενικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις 
ευρωπαϊκές επιταγές οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 υποχρεωτικά 
απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας η οποία 
περιγράφεται στο άρθρο 3 του  Ν.2518/1997 και 
να είναι εκπαιδευμένο η αποδεδειγμένα να έχει 
εκπαιδευτεί από αναγνωρισμένα προς τον σκοπό 
αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού η των 
χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης πριν αναλάβει 
καθήκοντα στην λιμενική εγκατάσταση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του της παραγράφου 18.2 του B 
μέρους κώδικα I.S.P.S. 

Μετά το πέρας του προγράμματος πιστοποίησης 
οι πιστοποιημένοι  θα είναι σε θέση εφόσον 
προληφθούν από Α.Ο.Α.  ή  εταιρείες Ι.Ε.Π.Υ.Α. να 
αναλάβουν καθήκοντα ως φύλακες λιμενικής 
εγκατάστασης.  

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε 30 ερωτήσεις 
κλαιστού τύπου. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των 
δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί 
στην απόκτηση της πιστοποίησης.  

Αθήνα:  
Βασ. Σοφίας 48, 11528, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη: 
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr www.acta.edu.gr

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του προγράμματος πιστοποίησης είναι η κάλυψη αναγκών στο χώρο της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων  
μέσα από ειδικευμένες γνώσεις 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.
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2.ΔΙΕΘΝΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3. Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  ISPS 

6.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

7. ΜΕΘΟΔΟΙ- ΤΡΟΠΟΙ  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΝΤΟΣ

 ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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