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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 168 ΩΡΕΣ                                                       
 
Σκοπός 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων  στην ασφάλεια 
του κτιρίου και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία του αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας 
 
Στόχοι 

 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε 
θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου 

 

 Να εποπτεύουν την λειτουργικότητα του κτιρίου και να επιμελούνται τη 
φύλαξη και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του κτιρίου 

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία φύλακα 
κτιρίου 

 
Επιμέρους στόχοι 
 
Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει  να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:  
 
Γνώσεις 
 

 Να αναγνωρίζουν τους κανόνες επιτήρησης, που αφορούν την 
λειτουργικότητα του κτιρίου 

 Να αναγνωρίζουν  τη διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας των 
μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία ελέγχου εισόδου και εξόδου στο κτίριο της 
ευθύνης του 

 Να αναγνωρίζουν  τη διαδικασία ελέγχου και ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία διαχείρισης γενικότερα θεμάτων του 
κτιρίου 

 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους 
χώρους εργασίας και να διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα Word, excel και τη διαδικασία 
σύνδεσης στο ιντερνετ 

 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
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Δεξιότητες 
 

 Να επιβλέπουν τη λειτουργικότητα των χώρων 

 Να  επιτηρούν τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου 

 Να επιτηρούν την είσοδο και έξοδο στο κτίριο ευθύνης του 

 Να επιτηρούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

 Να επιμελούνται γενικότερα θέματα του κτιρίου 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 Να χρησιμοποιούν τα βασικά προγράμματα πληροφορικής για τις ανάγκες 
του επαγγέλματος 

 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του 
επαγγέλματος 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             
       

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Εποπτεία της λειτουργικότητας του 
κτιρίου  

18 36 54 

2. Επιμέλεια της φύλαξης και της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων   

18 18 36 

3. Διεκπεραίωση γενικά θεμάτων και 
υποχρεώσεων του κτιρίου   

12 18 30 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας  

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
90 

 
78 

 
168 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική  
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη 
πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Εποπτεία της λειτουργικότητας του κτιρίου (18Θ - 36Π)     54 ώρες 
 
 

1.1  Επιτήρηση της λειτουργικότητας των χώρων (6Θ - 12Π) 
-  Κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας των μηχανημάτων 
-  Κανόνες καθαριότητας και συντήρησης χώρων 
-  Διαδικασία συντήρησης και καλής λειτουργίας αγωγών και φρεατίων 
-  Διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών 
-  Κανόνες φύλαξης και ασφάλειας χώρων 
-  Διαχείριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου 
-  Κανόνες παρατήρησης της ασφαλούς κατάστασης και λειτουργίας 
   των μηχανημάτων θέρμανσης– ψύξης, ύδρευσης– αποχέτευσης και φυσικού 
   αερίου 
-  Κανόνες ελέγχου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
-  Αρχές επικοινωνίας 
-  Διαχείριση βλαβών 
-  Γενικές αρχές ελέγχου και διαχείρισης εισερχόμενης και εξερχόμενη αλληλογραφίας 
-  Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων 
-  Κανόνες ταξινόμησης και φύλαξης αλληλογραφίας 

 
1.2 Επιτήρηση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

κτιρίου(12Θ - 24Π) 
-   Κανόνες παρατήρησης της ασφαλούς κατάστασης και λειτουργίας 
    των μηχανημάτων θέρμανσης– ψύξης, ύδρευσης– αποχέτευσης και φυσικού 
    αερίου 
-   Κανόνες παρατήρησης της ασφαλούς κατάστασης και λειτουργίας των        
    μηχανημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης 
-   Κανόνες ελέγχου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
-   Αρχές επικοινωνίας 
-   Διαχείριση βλαβών 
-   Κανόνες λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων 

 
 

2Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
Επιμέλεια της φύλαξης και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων  (18Θ - 
18Π)  36 ώρες 
 
 

2.1   Επιτήρηση της εισόδου και εξόδου στο κτίριο ευθύνης του( 6Θ - 6Π) 
 
-  Κανόνες επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με το κοινό 
-  Αρχές διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
   και φυσικών φαινόμενων 
-  Κανόνες καταγραφής του περιεχομένου βιβλίου εισόδου– εξόδου και βιβλίου    
   συμβάντων 
-  Μέθοδοι εντοπισμού και παρατήρησης ύποπτων προσώπων και αντικειμένων 
- Τρόποι αναγνώρισης ενδείξεων ύποπτων ενεργειών και προσώπων 
-  Αρχές και μέτρα ατομικής προστασίας και ακεραιότητας κατά τον    
   εντοπισμό κινδύνων και απειλών 
-  Κανόνες διαχείρισης κρίσεων και απειλών 
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2.2  Επιτήρηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων (12Θ - 12Π) 
 
-  Κανόνες διαχείρισης των κλειδιών της φυλασσόμενης εγκατάστασης 
-  Κανόνες φύλαξης και ασφάλειας χώρων 
-  Κανόνες επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με το κοινό 
 

3Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Διεκπεραίωση γενικά θεμάτων και υποχρεώσεων του κτιρίου  (12Θ - 
18Π)  30 ώρες 
 

3.1 Επιμέλεια γενικότερα θεμάτων του κτιρίου (12Θ - 18Π) 
-  Είδη οικονομικών παραστατικών 
- Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
-  Διαχείριση σοβαρών περιστατικών 
-  Αρχές επικοινωνίας 
-  Κανόνες επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με το κοινό 
-  Διαχείριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου 
 
 

4Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:    
Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Μέσα  
ατομικής προστασίας    (12Θ)  12 ώρες 
 
4.1  Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
4.2. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 

5Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
 

  


