
 

              
 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου «Α’ Βοήθειες για Φαρμακοποιούς» ο τοπικός Φαρμακευτικός 

Σύλλογος αναλαμβάνει τα εξής: 

• Εξασφάλιση χώρου για την διεξαγωγή του σεμιναρίου στη διάρκεια τριών ημερών: δηλαδή 

τριών Κυριακών ή 2 Σαββατοκύριακων (1 Σάββατο & 2 Κυριακές ή το ανάποδο). Η διάρκεια 

της κάθε ημέρας εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων που καθορίζει και την 

συνολική διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης σε κάθε ενότητα. Για κάθε ημέρα, η συνολική 

διάρκεια, με τα διαλείμματα, θα είναι από έξι έως οκτώ ώρες. 

• Για την χωρητικότητα χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, ο προγραμματισμένος αριθμός ατόμων 

και επιπλέον χώρος για την επίδειξη και πρακτική εξάσκηση. Αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα 

λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων, αρκεί όλοι οι 

συμμετέχοντες να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ & όχι pcr ή rapid test. 

• Οθόνη, projector, laptop. Επίσης, εφόσον χρειάζεται, να υπάρχει και ηχητική εγκατάσταση. 

• Επισιτιστικά για τους συμμετέχοντες (καφέ, light lunch) ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

που θα καθοριστεί και τις αποφάσεις του Συλλόγου. 

• Έλεγχο πιστοποιητικών για Covid-19 & Έλεγχο παρουσιών των συμμετεχόντων, από την 

τελική λίστα συμμετεχόντων που θα δοθεί από την οργανώτρια εταιρεία NOUFIO και απόδοση 

στον ΕΕΣ της τελικής λίστας για την πιστοποίηση. 

• Διανομή "Φόρμας – Αίτησης" του ΕΕΣ στους συμμετέχοντες (θα αποστέλλεται στο Φ. Σύλλογο 

ηλεκτρονικά προκειμένου να την εκτυπώσει), η οποία, αφού συμπληρωθεί από τους 

συμμετέχοντες στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παραδίδεται στον υπεύθυνο εκπαιδευτή του 

ΕΕΣ. 

• Διανομή των "Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης" του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους 

συμμετέχοντες. Τα Πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στο Σύλλογο από τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. 

 
 
 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανώτρια 

εταιρεία NOUFIO, κα Αδελίνα Τζουβάρα, τηλ.: 6979979631, 210-2775219, email: atzouvara@noufio.gr 

Συνδιοργάνωση: 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
- ΙΔΕΕΑΦ 
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

Σε συνεργασία με:  
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
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