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1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και
Υποδομών» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄
1098/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του
άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ.
1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) και ισχύει.

2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων
Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της
ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών » καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
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3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ.
ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Η αυτοεικόνα του ατόμου επηρεάζει την αντίληψη που διαμορφώνει για τα άλλα άτομα; Με ποιόν
τρόπο συμβαίνει αυτό;
2. Να αναφέρετε και να περιγράψετε συνοπτικά τους τρεις (3) τύπους που συνθέτουν την
προσωπικότητα του ηγέτη σύμφωνα με το Ντικ Γουώλλεν.
3. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με την ιεραρχία του Maslow; (περιγράψτε
σύντομα κάθε κατηγορία).
4. Να αναφέρετε έξι(6) χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας.
5. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για την πρόκληση θερμοπληξίας;
6. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της κοινωνικής ψυχολογίας;
7. Να αναφέρετε τρία (3) είδη τοξικών αποβλήτων.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας για τα δράπανα;
9. Ποια μέτρα συμβάλλουν στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων;
10. Να δώσετε την έννοια του εθίμου και τις διακρίσεις αυτού.
11. Τι καλείται κατάχρηση δικαιώματος;
12. Να δώσετε την έννοια του δικαίου.
13. Τι καλείται τυπική και τι ουσιαστική ισχύς ενός νόμου;
14. Ποιος καλείται φορέας δικαιώματος;
15. Τι γνωρίζετε για την κατάργηση του εθίμου;
16. Να διατυπώσετε τη σημασία του όρου προσωπικότητα.
17. Πώς ερμηνεύεται το ψυχολογικό φαινόμενο της επιθετικότητας κατά τον Freud;
18. Ποιες θεωρούνται πηγές της προσωπικότητας σύμφωνα με τις θεωρίες του Freud;
19. Τι μελετά η επιστήμη της Ψυχοφυσιολογίας;
20. Τι γνωρίζετε για την ειδητική μνήμη του μάρτυρα;
21. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους λόγους για τους οποίους ο κατηγορούμενος προβαίνει σε μια
ειλικρινή δικαστική ομολογία.
22. Ποιο είναι το πεδίο μελέτης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας;
23. Ποιοι είναι οι τομείς μελέτης της Γνωστικής Νευροψυχολογίας;
24. Tι καλείται σύμβαση εργασίας και ποια τα στοιχεία αυτής;
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25. Ποια είναι η έννοια και το αντικείμενο του εργατικού δικαίου;
26. Ποιες είναι οι πηγές του εργατικού δικαίου;
27. Αναφέρετε τρεις (3) τρόπους λήξεως της σχέσεως εργασίας.
28. Τι γνωρίζετε για την παραγραφή της αξίωσης του μισθωτού για το μισθό;
29. Ποιες είναι οι μορφές του τουρισμού ;(απλή αναφορά).
30. Ποια είναι τα αίτια της αύξησης και της μείωσης του σφυγμού ;
31. Τι καλείται καταπληξία (σοκ);
32. Να αναφέρετε τρία (3) τουλάχιστον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
33. Τι καλείται oικοσύστημα;
34. Ποια στοιχεία συνθέτουν την έννοια του κράτους;
35. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του Πολιτεύματος;
36. Τι ορίζει η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας;
37. Να δώσετε την έννοια και τις διακρίσεις του πολιτεύματος.
38. Πώς ορίζεται η διαδικασία της επικοινωνίας;
39. Να δώσετε την έννοια της συμπεριφοράς.
40. Να δώσετε τον ορισμό της ομόρρυθμης εταιρείας.
41. Να δώσετε τον ορισμό της ετερόρρυθμης εταιρείας.
42. Να αναφέρετε τις διακρίσεις των εταιρειών του εμπορικού δικαίου.
43. Να δώσετε τον ορισμό της αφανούς εταιρείας.
44. Να δώσετε τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας.
45. Τι εννοούμε με τον όρο “δημόσιες σχέσεις”;
46. Τι ονομάζεται «πομπός» και τι «δέκτης» στην επικοινωνία των Δημοσίων Σχέσεων;
47. Τι ονομάζεται «προπαγάνδα»;
48. Ποια μέσα χρησιμοποιεί η «προπαγάνδα» για την επίτευξη των στόχων της;
49. Να προσδιορίσετε την έννοια της διαφήμισης. Ποια μέσα χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να
πετύχει τους σκοπούς της;
50. Ποια είναι τα τρία (3) είδη φωτογραφίας σύμφωνα με τη φωτογραφική μέθοδο;
51. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την απόδοση του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τον Βohrs;
52. Ποιους ρόλους αναλαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών;
53. Ν’ αναφέρετε και να περιγράψετε συνοπτικά πέντε (5) βασικές αρχές των ανθρωπίνων σχέσεων
στο χώρο εργασίας.;
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54. Ποια είναι τα μέσα και οι τεχνικές που συμβάλλουν στην ορθολογική οργάνωση χώρου και
χρόνου;
55. Πώς ορίζεται ο φωτισμός; Ποια είναι η μονάδα και ποιο το όργανο μέτρησής του;
56. Τι καλείται εργατικό ατύχημα;
57. Πώς μπορεί να προληφθεί ιατρικά το εργατικό ατύχημα;
58. Από ποιους επιμέρους παράγοντες προέρχονται τα αίτια ενός εργατικού ατυχήματος;(ονομαστική
αναφορά)
59. Nα δώσετε την έννοια του «προσώπου» και τις διακρίσεις αυτού.
60. Ποια είναι η έννοια του δικαιώματος σύμφωνα με τον Αστικό κώδικα και ποιες οι διακρίσεις αυτού;
(απλή αναφορά)
61. Τι γνωρίζετε για την απώλεια δικαιώματος;
62. Τι καλείται νόμος και ποιες οι διακρίσεις αυτού;
63. Τι καλείται Σωματείο και τι Ίδρυμα κατά τον Αστικό κώδικα;
64. Ποιες είναι οι πρωτογενείς και ποιες οι δευτερογενείς πηγές του δικαίου;
65. Τι υποστηρίζει η θεωρία της γνωστικής ηθικής ανάπτυξης του L. Kohlberg(1981);
66. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις τρεις (3) μορφές αλληλοεπίδρασης στον τομέα της επικοινωνίας.
Ποιο το κυριότερο γνώρισμα για κάθε μια από αυτές;
67. Σύμφωνα με τις θεωρίες του Συμπεριφορισμού, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας;
68. Ποιο έργο επιτελούν οι φορείς κοινωνικοποίησης; Να αναφέρετε πέντε (5) τουλάχιστον από τους
φορείς κοινωνικοποίησης και να περιγράψετε έναν από αυτούς.
69. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τις κλασσικές θεωρίες της συμπεριφοράς.
70. Πώς μπορεί η αρχή της ηθικής απόδειξης να γίνει πηγή άστοχων δικαστικών πλανών και
δικαστικών κρίσεων;
71. Τι γνωρίζετε για τη μετάνοια του κατηγορουμένου στα πλαίσια της δικαστικής ψυχολογίας;
72. Ποιο έργο πρέπει να επιτελεί ο συνήγορος κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην ποινική
διαδικασία;
73. Προσδιορίστε την έννοια και τις μορφές του κοινωνικού ελέγχου.
74. Περιγράψτε τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έννοια «αποκλίνουσα συμπεριφορά».
75. Να δώσετε την έννοια του μισθωτού και τις διακρίσεις αυτού.
76. Τι γνωρίζετε για τον καθορισμό του τόπου παροχής εργασίας;
77. Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του Eλληνικού Oργανισμού Τουρισμού;
78. Περιγράψτε τις οικονομικές συνέπειες ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού.
79. Ποια είδη καταγμάτων γνωρίζετε;
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80. Τι γνωρίζετε για τα κατάγματα της κάτω γνάθου;
81. Ποια είναι η διαφορά της ρύπανσης από τη μόλυνση:
82. Ποιες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης γνωρίζεται; (Φυσικές και Ανθρωπογενείς);
83. Τι γνωρίζετε για την αρχή της εργασίας ως συνταγματικό δικαίωμα;
84. Περιγράψτε συνοπτικά τα εμπόδια που δυσκολεύουν την αποτελεσματική επικοινωνία.
διαδικασία συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας;

Ποια

85. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λεκτικής επικοινωνίας;
86. Τι γνωρίζετε για το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας;
87. Ποια είναι η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου στην ετερόρρυθμη εταιρεία;
88. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία σύστασης μια ομόρρυθμης εταιρείας;
89. Να δώσετε την έννοια της μετοχής και τα είδη αυτής (απλή αναφορά).
90. Πώς μετατρέπεται μια ομόρρυθμη εταιρεία σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
91. Περιγράψτε, εν συντομία, τα κοινά σημεία της διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων.
92. Ποια είναι η σημασία της διαφήμισης στη σύγχρονη κοινωνία;
93. Να αναφέρετε τρία (3) πεδία εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων (να δοθεί συνοπτική
απάντηση).
94. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων αναφορικά με τη
συμπεριφορά των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων έναντι του κοινού;
95. «Οι δημόσιες σχέσεις είναι επιστήμη»: Να αναλύσετε την άποψη αυτή.
96. Τι γνωρίζετε για τις δημόσιες σχέσεις κράτους – κοινού;
97. Τι γνωρίζετε για το «εξουσιοδοτικό» στυλ ηγεσίας και πώς αυτό διαμορφώνει το ρόλο των μελών
της ομάδας;
98. Ποια είναι τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρηματικό χώρο;
99. Πώς εκδηλώνεται η αλλεργική κυφείτιδα, σε ποιες κατηγορίες εργαζομένων και από ποια αιτία ;
100. Τι γνωρίζετε για την αμιάντωση και ποιες κατηγορίες εργαζομένων διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
από αυτήν;
101. Τι γνωρίζετε για τα νομικά πρόσωπα και τις διακρίσεις αυτών;
102. Τι είναι «κατοικία», σύμφωνα με τον αστικό κώδικα και ποιες οι διακρίσεις αυτής;
103. Τι γνωρίζετε για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου;
104. Πώς συνδέονται οι γενετικοί παράγοντες και η επιθετικότητα;
105. Περιγράψτε, σύντομα, με ποιόν τρόπο η κοινωνική τάξη επιδρά και επηρεάζει την επιθετική
συμπεριφορά ενός ατόμου.
106. Είναι δυνατό τα ΜΜΕ και η κοινή γνώμη να επηρεάσει την ψυχολογία και την απόφαση του
ποινικού δικαστή; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
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107. Να αναφέρετε τις βασικές θέσεις στις οποίες συνοψίζεται η θεωρία για τη βιολογική ερμηνεία της
ανθρώπινης συμπεριφοράς.
108. Αναλύστε το προσυμβατικό, συμβατικό και μετασυμβατικό επίπεδο ανάπτυξης σύμφωνα με τη
θεωρία για τα στάδια της ηθικότητας κατά τον L. Kohlberg.
109. Να αναφέρετε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στην εγκληματολογία για την πρόληψη του εγκλήματος.
110. Ποιες είναι οι τέσσερις (4) μορφές κοινωνικού ελέγχου και τι γνωρίζετε γι’ αυτές;
111. Ποια είναι τα είδη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;
112. Πώς συνάπτεται η σύμβαση εργασίας;
113. Ποια είναι η διαφορά της σχέσης εξαρτημένης εργασίας από τη σχέσης παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών;
114. Να αναφέρετε τους κυριότερους παράγοντες, ψυχολογικούς και μη, που επηρεάζουν και
διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση.
115. Πώς σχηματίζονται οι δευτερογενείς ρύποι;
116. Αναλύστε την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών του κράτους.
117. Τι γνωρίζετε για την τυπική και άτυπη μορφή επικοινωνίας;
118. Να δώσετε τις διαφορές της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας.
119. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία σύστασης μιας ανώνυμης εταιρείας;
120. Nα δώσετε τον ορισμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Πώς λύεται αυτή;
121. Ποιος είναι ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις;
122. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην «ενημέρωση» και τις «Δημόσιες Σχέσεις»;
123. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην «προπαγάνδα» και στις «Δημόσιες Σχέσεις»;
124. Ποιες είναι οι λειτουργίες επικοινωνίας που σχετίζονται με τις Δημόσιες Σχέσεις; Αναφέρατε τους
στόχους των λειτουργιών αυτών.
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ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι γνωρίζετε για τις απαγορευμένες ενέργειες των πελατών στα ξενοδοχεία;
2. Ποιοι είναι οι βαθμοί ευαισθησίας των εκρηκτικών υλών;
3. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των χημικών εκρηκτικών υλών;
4. Να αναφέρετε έξι (6) τουλάχιστον εκρηκτικές ύλες και ένα πυραγωγό σχοινί.
5. Ποια είναι τα είδη των εκρήξεων; Ν αναφερθεί ένα παράδειγμα για κάθε είδος.
6. Ποια είναι τα είδη της αστυνομικής ράβδου;
7. Ποιος είναι ο τρόπος και η θέση μεταφοράς της αστυνομικής ράβδου;
8. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες κατηγορίες ψυχικών διαταραχών σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη
Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.Που χρησιμοποιείται από τις Ευρωπαϊκές Χώρες;
9. Τι γνωρίζετε για τον κανόνα του +1 και ποια η σημασία του στην παροχή προστασίας σε ένα
στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας κατά τον έλεγχο ενός υπόπτου;
10. Πώς επηρεάζουν τα ποτά ή τα φάρμακα τη χρήση των όπλων;
11. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πυροβολείτε στο νερό ή σε σκληρή επιφάνεια;
12. Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια;
13. Τι καλείται αυτόφωρο έγκλημα κατά τον κώδικα Ποινικής δικονομίας;
14. Ποια είναι τα στάδια της ποινικής δίκης;(απλή αναφορά)
15. Τι καλείται «δεδικασμένο»;
16. Πώς ορίζεται η προθεσμία για την επίδοση της πολιτικής αγωγής;
17. Ποιος καλείται «κατηγορούμενος»;
18. Ποιοι είναι οι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι στην Ποινική δικονομία;
19. Ποια είναι τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στον κώδικα Ποινικής Δικονομίας;
(απλή αναφορά)
20. Τι καλείται «έγκλημα» κατά τον Ποινικό κώδικα;
21. Tι καλείται «απόπειρα» κατά τον Ποινικό κώδικα;
22. Να αναφέρετε δύο(2) είδη πλαστογραφίας.
23. Nα δώσετε την έννοια της ποινής. Ποιες ποινές στερητικές της ελευθερίας γνωρίζετε;
24. Τι καλείται «απειλή» κατά τον Ποινικό κώδικα;
25. Ποιος θεωρείται τόπος τέλεσης της εγκληματικής πράξης;
26. Τι καλείται «άμυνα» κατά τον Ποινικό Κώδικα;
27. Τι καλείται «δόλος» κατά τον Ποινικό Κώδικα;
28. Τι καλείται «αμέλεια» κατά τον Ποινικό Κώδικα;
29. Ποιος θεωρείται «απλός συνεργός» κατά τον Ποινικό κώδικα;
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30. Ποια είδη σωματικής βλάβης γνωρίζετε; (απλή αναφορά).
31. Πώς ασκείται η ποινική δίωξη στην απλή σωματική βλάβη και στη σωματική βλάβη από αμέλεια;
32. Τι γνωρίζετε για την αρχή της ανακρίσεως;
33. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα παίγνια; Να αναφερθούν οι κατηγορίες που επιτρέπονται και
οι κατηγορίες που απαγορεύονται.
34. Τι καλείται «κλοπή» κατά τον Ποινικό κώδικα;
35. Τι καλείται «εξύβριση» κατά τον ποινικό κώδικα και πώς τιμωρείται;
36. Να δώσετε την έννοια της ανακριτικής.
37. Ποια είναι τα αντικείμενα της ανακριτικής;
38. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάκρισης;
39. Ποια είναι τα είδη της ανάκρισης;
40. Ποιοι είναι οι φορείς της ανάκρισης; (απλή αναφορά)
41. Αναλύστε το στόχο της δικαστικής ψυχολογίας.
42. Ποια είναι η συμβολή της αστυνομίας στο έργο της ανάκρισης;
43. Να αναφέρετε παραδείγματα οργάνων για μετρήσεις στην ανακριτική έρευνα.
44. Τι γνωρίζετε για την παλαμοδακτυλοσκοπία;
45. Τι ονομάζουμε «πραγματικές ενδείξεις» και ποιες είναι αυτές;
46. Τι ονομάζουμε «διαγνωστικά σημεία»;
47. Τι ονομάζουμε «πειστήρια»;
48. Ποιο είναι το αντικείμενο της παρεχόμενης «ασφάλειας» από τα στελέχη των υπηρεσιών
ασφαλείας;
49. Να δώσετε τον ορισμό της “επίθεσης”.
50. Να δώσετε τον ορισμό της “ομηρίας”.
51. Να αναφέρετε τέσσερα(4) βασικά χαρακτηριστικά δράσης οργανωμένων ομάδων επιτιθεμένων.
52. Ποια πρέπει να είναι τα μέσα εξοπλισμού της ομάδας προστασίας ενός υψηλού προσώπου;
53. Ποια είναι τα επίπεδα ασφάλειας για την παροχή προστασίας ενός υψηλού προσώπου;
54. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες δεν πρέπει να προβεί η ομάδα προστασίας ενός υψηλού
προσώπου;
55. Να αναφέρετε ποια είναι τα μέλη της “ομάδας προστασίας”.
56. Να αναφέρετε τα είδη των σχηματισμών στη συνοδεία ασφαλείας(απλή αναφορά).
57. Πώς λειτουργεί ομάδα πέντε (5) ανδρών για την προστασία πεζής χρηματαποστολής;
58. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα;
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59. Τι γνωρίζετε για το συνταγματικό δικαίωμα του ασύλου της κατοικίας;
60. Τι γνωρίζετε για την ελευθερία της συνάθροισης όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα;
61. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των εκρηκτικών υλών;
62. Πόσων ειδών πυρίτιδες υπάρχουν και ποιες οι υποκατηγορίες τους;
63. Τι καλείται «εκρηκτικό (ωστικό) κύμα»;
64. Ποιες τακτικές θα πρέπει να εφαρμόσουμε προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουμε τη συμπεριφορά των
ατόμων με ψυχικές διαταραχές; Οι τακτικές αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε
περίπτωση;
65. Προσδιορίστε την έννοια του όρου «στρες». Ποιες είναι ο επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική
υγεία του ατόμου;
66. Ποιες είναι οι τρεις (3) στάσεις χειροπέδησης; Αναλύστε την όρθια στάση.
67. Τι είναι το Κ.Α.Π.Α. και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται;
68. Πώς πρέπει να “συμπεριφέρεστε” σ ένα όπλο;
69. Με ποιον τρόπο προλαμβάνονται ατυχήματα παιδιών από όπλα;
70. Τι είναι το βούλευμα και ποια τα είδη αυτού;
71. Πώς ορίζεται η προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο;
72. Ποιοι θεωρούνται ικανοί να εκπληρώσουν καθήκοντα ενόρκου στην ποινική δίκη και σε ποιες
περιπτώσεις μπορεί ο εισαγγελέας να δώσει παραγγελία;
73. Πότε και από ποιον γίνεται η προανάκριση στην ποινική δίκη; Πώς περατώνεται αυτή;
74. Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση στην ποινική δίκη; Πότε και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο
εισαγγελέας να δώσει παραγγελία;
75. Ποια είναι τα καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση;
76. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές της προδικασίας;
77. Τι γνωρίζετε για τα κωλύματα των ενόρκων;
78. Πότε η προανάκριση δεν είναι αναγκαία;
79. Τι καλείται σωματική βλάβη από αμέλεια;
80. Ποιος καλείται «ηθικός αυτουργός» και ποιος «άμεσος συνεργός» κατά τον ποινικό κώδικα;
81. Τι γνωρίζετε για την ποινή της κάθειρξης;
82. Πότε θεωρείται ότι ένας εγκληματίας βρίσκεται σε υποτροπή;
83. Τι καλείται «έκθεση» κατά τον Ποινικό κώδικα;
84. Τι καλείται «ληστεία» κατά τον Ποινικό κώδικα ;
85. Ποια η διαφορά της δυσφήμησης από τη συκοφαντική δυσφήμηση;
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86. Τι γνωρίζετε για την έκρηξη; Να αναφέρετε άλλα δύο(2) εγκλήματα που ανήκουν στα “κοινώς
επικίνδυνα’’ εγκλήματα.
87. Τι καλείται «εμπρησμός» κατά τον Ποινικό κώδικα;
88. Ποια είναι η διαφορά του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια;
89. Ποια είναι η διαφορά της απλής από τη βαριά σωματική βλάβης; Πώς τιμωρούνται αυτές;
90. Ποιοι είναι οι παράλληλοι κλάδοι της ανακριτικής;
91. Ποιες είναι οι μέθοδοι έρευνας της ανακριτικής;
92. Περιγράψτε τη στατιστική μέθοδο έρευνας στην ανακριτική.
93. Ποια πρέπει να είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ανακριτή;
94. Περιγράψτε τη δικαστική ανθρωπομετρία.
95. Τι είναι η μέθοδος βάσει του τρόπου ενέργειας του δράστη;
96. Ποιοι οι βασικοί κανόνες διενέργειας της έρευνας;
97. Ποιος είναι ο σκοπός της προανάκρισης;
98. Αναλύστε δύο (2) μεθόδους εξακρίβωσης του δράστη ενός εγκλήματος.
99. Τι γνωρίζετε για το τραύμα από βλήμα;
100. Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται συνοδεία για λόγους ασφαλείας;
101. Σε ποια πρόσωπα παρέχεται υποχρεωτικά η κατόπιν αιτήσεως τους συνοδεία ασφαλείας;
102. Να αναφέρετε τρεις(3) μεθόδους δράσης του επιτιθέμενου.
103. Περιγράψτε την απαγωγή και τους βασικούς στόχους αυτής.
104. Ποια μέσα μπορούν να βλάψουν την τιμή του ατόμου;
105. Ποια μέσα προσβάλλουν ή βλάπτουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα ενός επισήμου
προσώπου;
106. Περιγράψτε το πορτρέτο ενός επιτιθέμενου.
107. Να αναφέρετε τρία(3) καθήκοντα για τον οδηγό μιας χρηματαποστολής.
108. Ποιες είναι οι ενέργειες του οδηγού, αν η χρηματαποστολή δεχτεί επίθεση;
109. Τι καλείται «δοκισματική επίθεση»;
110. Τι καλείται «φυσική προστασία» και τι περιλαμβάνει;
111. Περιγράψτε την παραπλάνηση ως μέθοδο προστασίας.
112. Ποιες είναι οι συνέπειες του αιφνιδιασμού σε μια ένοπλη αντιπαράθεση;
113. Περιγράψτε τον όρο «άσυλα» για την ασφάλεια του “επίσημου προσώπου”.
114. Να αναφέρετε τρεις(3) τουλάχιστον στόχους της προστασίας που παρέχεται από τα στελέχη
υπηρεσιών ασφαλείας.
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115. Ποια είναι τα ευπαθή σημεία ενός δρομολογίου χρηματαποστολής;
116. Ποια είναι τα υλικά και τα μέσα υποστήριξης της χρηματαποστολής;
117. Ποια είναι τα καθήκοντα των Διοικητών τμημάτων της τουριστικής αστυνομίας;
118. Πόσα είδη πυροκροτητών υπάρχουν και ποιο το περιεχόμενο αυτών;
119. Ποια είναι τα είδη των χειροβομβίδων; Μια χειροβομβίδα χωρίς περόνη ενέχει κίνδυνο για τη
σωματική ακεραιότητα ενός ατόμου και γατί;
120. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται προκειμένου να ελεγχθεί ένας ύποπτος;
121. Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης υπόπτου από δυο (2) αστυνομικά όργανα;
122. Τι γνωρίζετε για τη συντήρηση των όπλων;
123. Για ποιο λόγο πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωτασπίδες όταν πυροβολείτε;
124. Να αναφέρετε τα δικαιώματα που έχει ο κατηγορούμενος στην ποινική δίκη.
125. Τι καλείται κλητήριο θέσπισμα και τι κλήση προς εμφάνιση; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
126. Τι γνωρίζετε για τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον κώδικα Ποινικής δικονομίας; (ποια είναι,
ποιοι τα ασκούν και αν μπορεί να χειροτερέψει η θέση του κατηγορουμένου );
127. Τι καλείται «αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο» και πότε χορηγείται;
128. Τι γνωρίζετε για τα μέτρα ασφαλείας; Ποιες είναι οι διακρίσεις τους και ποια η διαφορά τους από
την ποινή;
129. Τι καλείται κατάσταση ανάγκης; Τι συνέπειες έχει στον άδικο χαρακτήρα μιας αξιόποινης πράξης
και τι στον καταλογισμό αυτής;
130. Να αναφέρετε τους δικονομικούς κανόνες των μαρτύρων.
131. Αναλύστε τα στοιχεία που έχουν επιρροή στην επιμέτρηση της ποινής του άρθρου 79 του
Ποινικού κώδικα.
132. Τι γνωρίζετε για τα δακτυλικά αποτυπώματα ως επιμέρους πραγματική ένδειξη της ταυτότητας
του δράστη του εγκλήματος;
133. Tι καλείται «ταυτότητα» στην ανακριτική;
134. Περιγράψτε την τεχνική του οδοφράγματος ως παγίδα απειλής της χρηματαποστολής.
135. Αναλύστε τις έννοιες «πρόγνωση», «αναγνώριση», «διερεύνηση» και «επίλυση» στην παροχή
προστασίας.
136. Πώς γίνεται επίθεση σε χρηματαποστολή από οχήματα σε κίνηση;
137. Περιγράψτε τις τακτικές της στατικής παρακολούθησης της χρηματαποστολής.
138. Ποια είναι τα απαραίτητα σημεία για τη σχεδίαση της πεζής μετακίνησης της χρηματαποστολής;
139. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των πεζών σχηματισμών των χρηματαποστολών;
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4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και
Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους)
Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της
ειδικότητας Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών, εξετάζονται σε γενικά θέματα
επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και
ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της
ειδικότητας.
Α. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να:
•

Προετοιμάζει σχέδιο αντιμετώπισης φωτιάς, σεισμού, απρόσμενων καιρικών συνθηκών

•

Προετοιμάζει σχέδιο αντιμετώπισης βανδαλισμού, βομβιστικής ενέργειας, ένοπλης σύγκρουσης

•

Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από φωτιά,
σεισμό, απρόσμενες καιρικές συνθήκες

•

Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από
βανδαλισμό, βομβιστική ενέργεια, ένοπλη σύγκρουση

B. Για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και πρώτων βοηθειών να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να:
•

Αντιμετωπίζει εξωτερικούς τραυματισμούς

•

Αντιμετωπίζει κατάγματα, εξαρθρώσεις, διαστρέμματα

•

Αντιμετωπίζει προβλήματα θερμοπληξίας, υποθερμίας

•

Αντιμετωπίζει προβλήματα λιποθυμίας

•

Αντιμετωπίζει καρδιακή προσβολή

•

Αντιμετωπίζει προβλήματα αλλεργίας και δηλητηρίασης
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Γ. Για την εφαρμογή βασικών αρχών – τεχνικών αυτοάμυνας- αυτοπροστασίας να είναι ικανός ο
εξεταζόμενος να:
•

Εφαρμόζει βασικές αρχές άμυνας με χέρια και πόδια

•

Ακινητοποιεί αντίπαλο

•

Αποκρούει επίθεση

•

Προστατεύει τη σωματική του ακεραιότητα

•

Αντιμετωπίζει υπόπτους που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης

Δ. Για την Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να :
•

Εξουδετερώνει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς

•

Αντιμετωπίζει τηλεφωνικές απειλές για ύπαρξη βόμβας

•

Διεξαγάγει έρευνα σε δημόσιους στόχους – προληπτικές ενέργειες

•

Αναλαμβάνει μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις ύποπτων αυτοκινήτων, δεμάτων εκρήξεων Α.Ε.Μ.

•

Περιγράφει ενέργειες σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτικής ύλης

Ε. Για την Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να :
•

περιγράφει την Τεχνική προστασίας προσώπων

•

προβλέπει τους λόγους – κίνητρα επίδοξων δολοφόνων

•

δίδει οδηγίες για ειδικά μέτρα ασφάλειας προσώπων

•

δίδει οδηγίες για την τακτική οδήγηση οχημάτων προσώπων

•

περιγράφει σχηματισμούς συνοδευτικής ασφάλειας

•

Γνωρίζει οδηγίες για την Φρούρηση εγκαταστάσεων Τραπεζών – Πολυκαταστημάτων

ΣΤ. Για την Οπλοτεχνική - Σκοποβολή να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να :
•

Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας και χρήσης του όπλου

•

Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας

•

Γνωρίζει την νομοθεσία περί της χρήσης των όπλων

Ζ. Για τα στοιχεία Ποινικού δικαίου – Ποινικής Δικονομίας να είναι ικανός ο εξεταζόμενος να :
•

Γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία

•

Γνωρίζει τις βασικές έννοιες των όρων του Κώδικα
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•

Γνωρίζει την έννοια της αξιόποινης πράξης , της άμυνας και της υπέρβασης άμυνας

•

Γνωρίζει την έννοια της απόπειρας

•

Γνωρίζει την συμμετοχή στο έγκλημα

•

Γνωρίζει την ποινική διαδικασία

•

Γνωρίζει τις έννοιες μήνυση και έγκλιση

•

Γνωρίζει τι είναι αυτόφωρο έγκλημα

•

Σύλληψη
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