
 

Μαρκόπουλο, 15 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας οργανώνει, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης (EEIE, Πιστοποιημένος διοργανωτής σεμιναρίων 

BLS/AED, ILS του ERC),σειρά τριών Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών και καλεί να τα 
παρακολουθήσουν ένα τουλάχιστον άτομο (προπονητής, εκπαιδευτής, υπεύθυνος 
ομίλου κ.α.) από τα ιππικά σωματεία – μέλη της. 

Επισημαίνουμε ότι, τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διατάξεων 
του αθλητικού νόμου ΦΕΚ Β’ 3568/10.10.2017, άρθρο 12, όπου προβλέπεται ότι σε 
μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται η παρουσία εκπαιδευμένου 
προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών, κατά τη λειτουργία τους. 

Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΟΙ στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκοπούλου, ως εξής: 

1ο Σεμινάριο - Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 09:00 – 14:00 

Εκπαίδευση στην βασική υποστήριξη της ζωής και στον αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτή (BLS/AED).Το κόστος του σεμιναρίου είναι €30/άτομο και 
συμπεριλαμβάνει τσάντα, γραφική ύλη, επίσημο εγχειρίδιο του ERC, 
δικαιώματα ERC, δικαιώματα πτυχίου ERC. 

 
2ο Σεμινάριο - Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 09:00 – 17:00 

«Σωτήριες Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά» - Σεμινάριο αναγνώρισης και 
αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών που αφορούν σε παιδιά και νήπια. 
Το κόστος του σεμιναρίου είναι €40/άτομο και συμπεριλαμβάνει τσάντα, 
γραφική ύλη, δικαιώματα πτυχίου, επίσημο εγχειρίδιο σε CDROM, 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 



3ο Σεμινάριο - Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 09:00 – 17:00 

«Σωτήριες Πρώτες Βοήθειες» - Σεμινάριο αντιμετώπισης επειγόντων 
περιστατικών που αφορούν σε ενήλικες. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 
€40/άτομο και συμπεριλαμβάνει τσάντα, γραφική ύλη, δικαιώματα πτυχίου, 
επίσημο εγχειρίδιο σε CDROM, εκπαιδευτικό υλικό. 

 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίου από 
την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΕΙΕ), που συνεργάζεται με το ERC και 
την ITACCS.Τα πτυχία/πιστοποιήσεις όλων των σεμιναρίων έχουν διάρκεια τριών 
ετών.  
 
Επισυνάπτεται αναλυτικό πληροφοριακό υλικό της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής 
Εκπαίδευσης. 

Η ΕΟΙ θα επιδοτήσει το 50% του κόστους των τριών σεμιναρίων, για ένα άτομο 
ανά σωματείο - μέλος της, ενώ θα παρέχει δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες, 
κατά την διάρκεια των Σεμιναρίων, καφέδες, νερό, αναψυκτικά και σνακ. 
 
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν δεσμευτικά τη συμμετοχή τους στη 
Γραμματεία της ΕΟΙ, έως την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στο email hef@hef.gr, 
αναφέροντας ονοματεπώνυμο, σωματείο, ημερομηνία γέννησης και email, καθώς 
και το σεμινάριο ή τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν. 

Σημειώνουμε ότι η ΕΟΙ θα οργανώσει ανάλογα σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη και 
άλλες περιοχές, μετά από συνεννόηση και προγραμματισμό με τους τοπικούς 
ομίλους.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 


