Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ) στη
Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτει
άρτια οργάνωση και υποδομές, πανελλαδικά με πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2008 σε
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο
στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 που αφορά την εκπαίδευση
προσωπικού φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων.
Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την
εκπαίδευση ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, υπερκαλύπτοντας
τις απαιτήσεις επιχειρήσεων του κλάδου και καταρτιζομένων, πανελλαδικά. Για τη
διεξαγωγή της εκπαίδευσης συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές
σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και κυρίως σύγχρονο
σύστημα e-learning για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση βελτιώνοντας τις
συνθήκες εκπαίδευσης (μειώνοντας χρόνο και έξοδα).
Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται
να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι
εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το
σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη
λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄
Μέρους του Κώδικα ISPS.
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
1.Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε
λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code
2. Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές
εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
3.Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι
πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης
4. Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά
ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου
5.Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και
δεμάτων.
6. Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος
7.. Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
8. Σχέδιο αναφοράς συμβάντος
9. Αρχές πυρόσβεσης
10. Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
ατυχήματος)

Με την παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης είναι δυνατόν οι
επιθυμούντες να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πέρα της
βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από
τον φορέα πιστοποίησης της ICT EUROPE, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
και Ε.ΣΥ.Δ.

