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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Για όλους εσάς που είτε είστε εθελοντές ή στελέχη πολιτικής προστασίας είτε είστε απλοί πολίτες και θέλετε

να έχετε περισσότερα εφόδια σε θέματα ασφάλειας για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους δικούς

σας ανθρώπους ή θέλετε να συμμετάσχετε σε μια συναρπαστική εμπειρία ζωής έχουμε τη χαρά να σας

ανακοινώσουμε ότι διοργανώνεται Σεμινάριο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (Σ.Ε.Θ.Ε.). στα

αυστηρά πρότυπα της Ελληνικής Αεροπορίας και των αντιστοίχων στην Ε.Ε. Γιατί η ζωή είναι πιο ασφαλής

όταν είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τους εκάστοτε κινδύνους. Το σεμινάριο

συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εκπαίδευση στην θάλασσα. Οι εκπαιδευτές του

προγράμματος είναι κάτοχοι πτυχίου ναυαγοσώστη, αυτοδύτη των ενόπλων δυνάμεων με πολύχρονη

εμπειρία στην θαλάσσια επιβίωση. Το κόστος του διήμερου σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα προσιτό, όπως

οφείλει να είναι και το δικαίωμα όλων στην πρόληψη και στην ασφάλεια. Η εν λόγω διοργάνωση είναι

πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων (ΠΕΠ) με την επιμέλεια της iForce Επικοινωνίες ΑΕ και

την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πέραν της ασφάλειας το

σεμινάριο είναι και μια ευχάριστη εμπειρία προς όλες τις ηλικίες για την ενδυνάμωση της

προσωπικότητας και το χτίσιμο δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εκπαίδευση στην θάλασσα. Οι

εκπαιδευτές του είναι κάτοχοι πτυχίου ναυαγοσώστη, αυτοδύτη των ενόπλων δυνάμεων με πολύχρονη

εμπειρία στην θαλάσσια επιβίωση. Το κόστος του διήμερου σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα προσιτό, όπως

οφείλει να είναι και το δικαίωμα όλων στην πρόληψη και στην ασφάλεια.

Οι πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο είναι οι εξής:

Αθήνα 20-21/05/2017, Πάτρα: 27-28/05/2017. Κέρκυρα: 3-4/06/2017. Ρόδος: 10-11/06/2017. Χανιά

Κρήτης: 17-18/06/2017. Ηράκλειο Κρήτης: 24-25/06/2017. Καβάλα: 01-02/07/2017. Ηγουμενίτσα: 08-

09/07/2017. Βόλος: 22-23/07/2017.
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Μεταξύ άλλων θα γίνει εκπαίδευση σε τάξη (έως 40 άτομα μέγιστο) στα εξής θέματα :  Σωστικά μέσα-

λειτουργία Σωσιβίου, επίδειξη υλικών survival kit, λειτουργία λέμβων 7-25 ατόμων, άνοιγμα λέμβους 7-25

ατόμων, επικίνδυνη θαλάσσια ζωή, κολύμβηση-επιβίβαση σε λέμβους, ιατρικά προβλήματα στην θαλάσσια

επιβίωση – πρώτες βοήθειες, έρευνα – εντοπισμός - διάσωση, χρήση ειδών εντοπισμού διάσωσης, ηγεσία

σε κρίσιμες καταστάσεις κλπ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, στελέχη πολιτικής προστασίας

Δήμων, Περιφερειών, Οργανισμών, πιλότους, πλήρωμα αεροπλάνων ή πλοίων, στελέχη επιχειρήσεων,

ιδιώτες με συχνή χρήση αεροπλάνων, πλοίων αλλά και σε κάθε άλλο άτομο που ενδιαφέρεται να έχει μια

κατάρτιση στο αντικείμενο αυτό χωρίς διακρίσεις.

LINKS: www.iforce.gr, www.hellenicpilotsassociation.org

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ-ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Για  περαιτέρω πληροφορίες ή δυνατότητες συμμετοχής ή χορηγικές ευκαιρίες

επικοινωνήστε με την iForce Επικοινωνίες

Τηλ.: 210-3392500, 6936-850951 ώρες 12:00-17:00, info@iforce.gr

Οι εγγραφές γίνονται με κατάθεση των διδάκτρων στον λογαριασμό τραπέζης του σεμιναρίου, ο οποίος
είναι ο εξής με αναγραφή του ονόματός σας.

0026.0012.35.0200722736
EUROBANK ΙΒΑΝ GR8602600120000350200722736

Δίδακτρα: 300 ευρώ. (Οι φοιτητές, μέλη πολιτικής προστασίας, εθελοντές, πρόσκοποι, μέλη ΠΕΠ,
ιστιοπλοϊκών και Ναυτικών Ομίλων, Επιμελητηρίων, Λιμενικοί, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΜΟΔ, Δήμοι,
Περιφέρειες, Δημόσιοι Κοινωφ. Οργανισμοί κλπ έχουν έκπτωση 50%, ήτοι καταβλητέο 150 Ευρώ). Για
γκρουπ των πέντε ατόμων και άνω ακόμα χαμηλότερες τιμές.
Η οργάνωση τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας τόσο για την θεωρία όσο και για

την πρακτική - Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας.

Λήξη προθεσμίας προ-εγγραφών: 17 Mαΐου 2017.

Θα δοθεί “βεβαίωση παρακολούθησης” του σεμιναρίου
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(φωτογραφίες από παλιότερη εκπαίδευση)


