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ΘΕΜΑ: Σεµινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών για καθηγητές στο Αγρίνιο 

 

 
Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού µας, διαπιστώνοντας τις ανάγκες για τη 

γνώση και παροχή Πρώτων Βοηθειών στο χώρο του σχολείου διοργανώνει σεµινάριο παροχής 

Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- Περιφερειακό Τµήµα 

Αγρινίου. 

Το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο Αγρίνιο, θα ξεκινήσει την ∆ευτέρα 29  Φεβρουαρίου 

2016 µεταξύ των ωρών 17.00 -20.00 και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού στο Αγρίνιο- (Σταίκου 2- 4ος όροφος). Τα µαθήµατα θα παραδίδονται µε εποπτικό 

τρόπο και µε την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, ενώ οι οµάδες θα είναι (12) 

δωδεκαµελείς. Εάν υπάρξουν περισσότερες από 12 συµµετοχές θα επαναληφθεί το Σεµινάριο σε 

άλλες οµάδες και σε µεταγενέστερο χρόνο.            

Το Σεµινάριο µπορούν να το παρακολουθήσουν όποιοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται. 

Η συνολική διάρκειά του Σεµιναρίου είναι δεκατέσσερις (14) ώρες (5 συναντήσεις) και η 

υλοποίησή του θα πραγµατοποιηθεί από την Εκπαιδεύτρια-Νοσηλεύτρια του Περιφερειακού 

τµήµατος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Αγρίνιο κ. Τσούτσικου Αρετή. 

Το κόστος της παρακολούθησης είναι 20 Ευρώ  (ειδικά για εκπαιδευτικούς) και περιλαµβάνει: 

α) Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Πρώτων Βοηθειών (EFAC) µε ισχύ 3 χρόνια. 

β) Βιβλίο Πρώτων Βοηθειών. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεµινάριο θα πρέπει να 

καταθέσουν το ποσό των 20 Ευρώ πριν την έναρξη των µαθηµάτων στον τραπεζικό λογαριασµό 

του Ε.Ε.Σ. στην EUROBANK - αριθµός λογαριασµού 0026.0240.39.0201168284.   

Ι.Π. Μεσολογγίου, 18-02-2016 

Αρ.Πρωτ.:  Φ.Ε/12/1θ/1688  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &  

∆/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

                            

ΠΡΟΣ 
Σχολεία Νοµού 



Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει µόνο σε ταµείο συναλλαγής και όχι από Αυτόµατες Ταµειακές 

Μηχανές (Α.Τ.Μ.) προκειµένου να φαίνεται το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη στη απόδειξη 

κατάθεσης. Την απόδειξη κατάθεσης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν στα γραφεία 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Αγρίνιο προκειµένου η Υπεύθυνη του Ε.Ε.Σ. κ. Τσούτσικου 

Αρετή να τους συµπεριλάβει στην οµάδα επιµόρφωσης. 

Η κατάθεση των χρηµάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την Παρασκευή 26 

Φεβρουαρίου.  

Πριν από την έναρξη του Σεµιναρίου παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε 

την  Εκπαιδεύτρια κ. Τσούτσικου στο τηλέφωνο 26410-33853, ώστε να πληροφορηθούν σε  ποια 

οµάδα θα ανήκουν. 

Πληροφορίες στον Υπεύθυνο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων κ. Χριστοδουλίδη Ρένο - τηλέφωνο 

επικοινωνίας 6972179642. 

 

  
                                                                                                     

                         
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              
                                                                                        Ο ∆/ΝTΗΣ ∆.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       

                                                                                                         

                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ                                 


