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Ξεκινώντας πρέπει να τονίσω ότι ο ρόλος του Συνοδού 
Ασφαλείας είναι σημαντικός για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων SAFETY, όσο  και φυσικά της βασικής του θέσης 
στο Security part. 
Οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει το επάγγελμα του       
Συνοδού Ασφαλείας είναι καθημερινοί  και χρήζουν 
επαγρύπνηση .
Καλείται αναγκαστικά να παρέχει υπηρεσίες που 
συμπίπτουν με εκείνες των ατόμων-ομάδων που 
ανήκουν στα τμήματα SAFETY.
Αυτόματα αναγκάζεται ο συνοδός ασφαλείας να έχει και την 
ανάλογη εκπαίδευση, προκειμένου να δράσει (αντιδράσει ) 
σωστά και ψύχραιμα σε περιστατικά που έχουν να κάνουν με 
την προστασία της σωματικής ακεραιότητας του εργοδότη του 
αρχικά και στην συνέχεια των μελών της οικογένειας του η και 
των υπαλλήλων της εταιρίας του και σε δεύτερο χρόνο την 
συνεργασία του με τις ομάδες SAFETY.



Ο ρόλος του Συνοδού ασφαλείας 
αρχικά σε όλες τις περιπτώσεις, 
είναι η ασφαλή απομάκρυνση του 
προσώπου που συνοδεύει.

 Πάντα πρέπει να σκέφτεται και να 
λειτουργεί προληπτικά.

Το επίπεδο προστασίας εξαρτάται από το 
επίπεδο και την φύση της απειλής. Γι αυτό τον 
λόγο μια σωστή και ακριβής αξιολόγηση της 
απειλής είναι ζωτικής σημασίας ,όσο εξίσου 
και η κατάλληλη αντίδραση. ****



Το πρόσωπο που συνοδεύει ένας Σ.Α. θα πρέπει 
να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, αρχικά στον 
τρόπο λειτουργίας μια συνοδευτικής ομάδας 
(πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο επίσημος στην 
καθημερινότητα κτλ ) και φυσικά πως θα πρέπει 
να αντιδράσει σε συμβάντα που αφορούν την 
πολιτική προστασία σε πλήρη συνεργασία με 
την συνοδευτική ομάδα του.
Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 
ξεκινήσει μια εκπαίδευση σε αρκετές εταιρίες , 
συνήθως στο προσωπικό του  επιχειρηματία, 
αλλά όχι στον ίδιο. Στις περισσότερες 
εκκενώσεις κτιρίων των εταιριών ο Πρόεδρος 
παραμένει εσωτερικά στο κτίριο αδιαφορώντας 
για όλη αυτή την διαδικασία. 



Η αδιαφορία αυτή μπορεί να του στοιχίσει την 
ίδια του την ζωή. 

Η σπουδαιότητα της σωστής εκπαίδευσης ενός VIP και στα 
θέματα πολιτικής προστασίας δεν αφορά μόνο τον χώρο 
εργασίας του, αλλά και την οικία του (Εξοχική κατοικία, 
ξενοδοχείο που μπορεί να βρίσκεται , εστιατόριο , σινεμά 
κτλ).

Η συμμετοχή του σε συνεχές εκκενώσεις κτιρίων / κατοικιών  
που γίνονται προληπτικά, τον  βοηθούν στην οικειότητα των 
χώρων και των τρόπων που κάποιος πρέπει να κάνει διαφυγή.
Οι Σ.Α. ναι μεν αναλαμβάνουν την ευθύνη απομάκρυνσης του 
όπως έχουν  εκπαιδευτεί να το κάνουν  ΑΛΛΑ …….. σε χώρους 
όπως είναι η οικία του που είναι με την οικογένεια του, ο VIP 
αναλαμβάνει να παίξει τον πρώτο ρόλο στην διαδικασία αυτή , 
μιας και οι Σ.Α. δεν βρίσκονται εσωτερικά στον χώρο αλλά 
εξωτερικά από αυτόν. 
Άρα εκπαιδεύοντας σωστά έναν VIP σε βασικά θέματα 
πολιτικής προστασίας κλείνουμε κατά μεγάλο ποσοστό τον 
κύκλο.



Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα αρκετοί 
επιχειρηματίες (μη εκπαιδευμένοι σωστά 
έως καθόλου) θεωρούν ότι οι εκπαιδεύσεις 
δεν είναι απαραίτητες τόσο για τους Σ.Α., 
πόσο μάλλον για τους ίδιους. 

Θα αναφερθώ πάλι στην διαφορά μας που 
έχουμε με επιχειρηματίες από το  εξωτερικό 
(όχι φυσικά παντού) στον τρόπο και την 
σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν το 
SECURITY part αλλά και SAFETY.



Είναι η συνεχής και επαναλαμβανόμενη

Εκπαίδευση

σε συνεργασία με συναδέλφους  Σ.Α. αλλά και 
ατομικά.

Ποιο όμως είναι το στοιχείο που συνδέει τους Συνοδούς Ασφαλείας 
να ανταποκριθούν  με επιτυχία σε μία δύσκολη και απρόβλεπτη 

κατάσταση και να απομακρύνουν έναν VIP, (όπως για παράδειγμα σε 
μια  πυρκαγιά, σε ένα ατύχημα ή και σε κάποια ανάγκη παροχής 

πρώτων βοηθειών κτλ. )



Δυστυχώς  ας μην κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλο μας, σπάνια έως καθόλου κάποιοι  
εργοδότες ειδικά των Συνοδών Ασφαλείας, δεν 
καλύπτουν τα έξοδα των εκπαιδεύσεων,.
Πολλοί  συνοδοί ασφαλείας καταφεύγουν στο 
εξωτερικό, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν  μεγάλα  
ποσά για την εκπαίδευση τους ώστε να 
εξασφαλίσουν μία αναγνωρισμένη 
«πιστοποίηση». 
Στην Κύπρο όμως η πυρασφάλεια και οι πρώτες 
βοήθειες και γενικά εκπαιδεύσεις που αφορούν 
το κομμάτι SAFETY είναι προσιτές και ισάξιες με 
το εξωτερικό και αρκετές φορές χωρίς κόστος.
(εθελοντικές ομάδες εκπαιδεύουν )



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝOΣ Σ.Α.

Ο συνοδός ασφαλείας καθημερινά καλείται  να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο εύρος επικίνδυνων 
καταστάσεων. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί σωστά  ξεκινώντας από τις  βασικές αρχές 
ασφαλείας. 
Στην συνέχεια θα πρέπει να παρακολουθεί σεμινάρια σε αρκετούς τομείς για να μπορεί  να 
αναλάβει τη φύλαξη προσώπων. (αναφέρονται στην παρακάτω λίστα) 

Γενικά κάποιες  από τις εκπαιδεύσεις που μπορεί να παρακολουθήσει ένας Συνοδός Ασφαλείας 
είναι οι εξής:

Νομοθετικό Πλαίσιο
Τεχνικές προστασίας επισήμου και σχηματισμοί.
Σχεδιασμός/Οργάνωση και Διαχείριση Ασφάλειας και η  Εκτίμηση Ρίσκου
Πρωτόκολλο ιδιώτη. (Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Συνοδών Ασφαλείας) ΗΒΑ
Τεχνικές οδήγησης αυτοκινήτου. ( Αμυντική –Επιθετική οδήγηση , συμβατού αλλά και 
θωρακισμένου οχήματος)
Έρευνας αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και δυνατότητα να αντιλαμβάνεται 
προληπτικά, ύποπτα αντικείμενα σε στατικούς χώρους (περιλαμβάνοντας και 
συσκευασίες, φακέλους κτλ)  αλλά και στα οχήματα.

Τεχνικές παρακολούθησης αντι-παρακολούθησης, αντίμετρα.
Ειδικές Τεχνικές Αυτοάμυνας  (Αφοπλισμός όπλου ,μαχαιριού κτλ) 
Εκπαίδευση στον χειρισμό όπλων. (Στην Ελλάδα ….και σε κάποιες περιπτώσεις και στην
χώρα σας ).
Βασικές αρχές πάνω στην Ψυχολογία (Γλώσσα του σώματος κτλ) 
Εγκληματολογία ( Μια νέα επιστήμη σχετικά)
SAFETY ( περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες όπως Παροχή Πρώτων Βοηθειών, πυρασφάλεια κτλ)



Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα είναι 
πάντα στο πλευρό σας σε όποια 
προσπάθεια και αν κάνετε και θα 
ήθελα να σας συγχαρώ για την 
πρωτοβουλία αυτή, στην σημερινή 
Ημερίδα και επικροτώ τον στόχο σας 
που είναι η ευαισθητοποίηση, η 
ενημέρωση και κατάρτιση των 
συναδέλφων του χώρου της 
ασφάλειας και όχι μόνο.
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