
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ / ΕΠΟΠΤΩΝ ΙΕΠΥΑ 

(Managers Ασφάλειας  α΄  γραμμής) 

Σε ποιούς απευθύνεται 

Σε άτομα τα οποία: 

 είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν 
την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους 

 είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως απλό προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να 
στελεχοποιηθούν ως Αρχιφύλακες  - Επόπτες 

 είναι άτομα εφοδιασμένα με Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν το Βιογραφικό τους, προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον 
επαγγελματικό κλάδιο των ΙΕΠΥΑ 

 

Σκοπός - Στόχος 

Το σεμινάριο στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers 
πρώτης γραμμής), ώστε: 

α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν 
επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό των ΙΕΠΥΑ 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με: 

 την εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά του 
 τη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του 
 την ορθή- πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την 

αποτελεσματικότητά  τους 
 την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων  
 το νόμιμο εφοδιασμό και χρησιμοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους 
 τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων 

 
β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε: 

 να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό  
 να αντιμετωπίζουν  το προσωπικό, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως 

προϊσταμένους – ηγέτες της 
 να δίνουν λύσεις σε περιστατικά που δεν μπορεί το προσωπικό φύλαξης πλέον να 

διαχειριστεί 
 να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους 
 να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που υπαγορεύει η θέση τους 

 
γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια : 
 να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά το προσωπικό τους 



 να παρακινούν το προσωπικό στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, 
παράσταση, συμπεριφορά 

 να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των 
υπηρεσιακών Βιβλίων 

 να ενθαρύνουν το προσωπικό για επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους 
Φορείς 

 να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα 
 να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη 

Τι περιλαμβάνει - Διάρκεια 

Το Σεμινάριο αναφέρεται σε 2/ήμερη εκπαίδευση (12 ωρών) και περιλαμβάνει θεωρία και 
πρακτικοποιημένη θεωρία σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην 
ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ. 

Οι Εισηγητές / δάσκαλοι του σεμιναρίου 

Το σεμινάριο υλοποιείται από πιστοποιημένο από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς ειδικό 
εισηγητή (ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΜΕΑ), με ανάλογη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση, τεχνογνωσία, 
νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα,  με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο. 

Κυριότερες Θεματικές Ενότητες : 

 Νομοθετικό πλαίσιο 
 Ηγέτης, Οργάνωση – Διοίκηση 
 Επικοινωνία 
 Καθήκοντα  
 Προφίλ 
 Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα- Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρισιακό 

επίπεδο) 
 

Σημείωση: Οι θεματικές ενότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, 
ανάλογα με: 

- Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων  
- Το γνωστικό τους επίπεδο 
- Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται  κυρίως από το προφίλ 

της Επιχείρισης και τις ανάγκες του Φορέα - πελάτη. 
 

 


