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Πρόγραμμα τολής Αρτηγών Αναβάζεων ωμαηείων ΔΟΟΑ 

ΔΟ Αταρνών - ΔΟΟΑ 2023 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

Σθνπόο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα νξγαλώζνπλ θαη 

λα ζπληνλίζνπλ αλαβάζεηο ζωκαηείωλ ΔΟΟΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηέο ηνπ 

ΔΟΣ Αραξλώλ. Τν πξόγξακκα ηεο ζρνιήο είλαη πιήξωο ελαξκνληζκέλν κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό θαλνληζκό ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Οξεηβαζίαο θαη 

Αλαξξίρεζεο θαη παξέρεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. Σεκεηώλεηαη πωο ην 75% 

ηωλ καζεκάηωλ πξαγκαηνπνηείηαη κε πξαθηηθή ζην αιπηθό πεδίν (απαίηεζε 

UIAA). 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιή απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα εμήο: 

 

1. Αξηζκόο κέινπο εγγξαθήο ζηνλ ΔΟΣ Αραξλώλ. 

2. Αίηεζε/δήιωζε ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιή: Παράρτημα ΙI Αίτηση Συμμετοχής 

(eooa.gr).  

3. Καηαβνιή ηέινπο ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΟΟΑ, ίζν κε 5 €. 

4. Ιαηξηθή βεβαίωζε από θαξδηνιόγν ή παζνιόγν, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην 

ηειεπηαίν εμάκελν από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη λα 

αλαθέξεη όηη ν ζπκκεηέρωλ κπνξεί λα αζθήζεη αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

5. Φωηνγξαθία ηαπηόηεηαο. 

6. Φωηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

7. Βεβαίωζε αζθάιηζεο έλαληη αηπρήκαηνο. Η αζθάιηζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ ΔΟΣ Αραξλώλ θαη έρεη θόζηνο 26.50 €. 

8. Καηάζεζε (ζε έληππε εθηππωκέλε κνξθή) νξεηβαηηθήο δξάζεο, πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ζρνιή νξεηβαζίαο αξραξίωλ ή νξεηβαηηθνύ ζθη 

αξραξίωλ θαη θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

15 αλαβάζεηο ζε αιπηθά βνπλά ηεο Διιάδαο, από ηηο νπνίεο νη 10 ζε 

ρηνληζκέλν πεδίν. 

  

http://www.eooa.gr/el/%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BF%CE%BF%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B9i-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B7%CF%83
http://www.eooa.gr/el/%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BF%CE%BF%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B9i-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B7%CF%83
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟΛΗ 

 

Κσριακή 12 Φεβροσαρίοσ 2023, 15.30, ΔΟ Αταρνών: Υπνβνιή αηηήζεωλ 

ζπκκεηνρήο. Γηαδξαζηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηηο πξώηεο βνήζεηεο ζην 

βνπλό. 

Γεσηέρα 6 Μαρηίοσ 2023, 19.00-21.00, ΔΟ Αταρνών: Σπλάληεζε. Τειηθή 

πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο. 

άββαηο-Κσριακή 18-19 Μαρηίοσ 2023, Αλπικό Πεδίο: Πξαθηηθή ζηελ 

νξγάλωζε αλαβάζεωλ ζηα πιαίζηα ηωλ Σωκαηείωλ ΔΟΟΑ. 

Γεσηέρα 20 Μαρηίοσ 2023, 19.00-21.00, ΔΟ Αταρνών: Σπλάληεζε. 

άββαηο-Κσριακή 01-02 Απριλίοσ 2023, Αλπικό Πεδίο: Πξαθηηθή ζηελ 

νξγάλωζε αλαβάζεωλ ζηα πιαίζηα ηωλ Σωκαηείωλ ΔΟΟΑ. 

Γεσηέρα 03 Απριλίοσ 2023, 19.00-21.00, ΔΟ Αταρνών: Σπλάληεζε. 

 

 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθηόο ηνπ θαηάιιεινπ ξνπρηζκνύ 

θαη ζαθηδίνπ, θξάλνο, δώλε αλαξξίρεζεο (κπνληξηέ), θξακπόλ, πηνιέ, 

θαξακπίλεξ αζθαιείαο, πέληε ηκάληεο 60 cm, ππόζηξωκα, ππλόζαθν θαη 

πιήξε εμνπιηζκό γηα θιαζζηθή νξεηβαζία. 

 

ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΥΟΛΗ 

Η ζρνιή ζηειερώλεηαη από ηνπο επίζεκνπο Οδεγνύο Βνπλνύ ηεο ΔΟΟΑ, Γ. 

Κάξαιε θαη Κ. Τζνπθιείδε. Σην κάζεκα ηωλ πξώηωλ βνεζεηώλ εηζεγεηήο 

είλαη ν Κ. Τδώξηδεο, Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηώλ & Υπεύζπλνο Σεκηλαξίωλ 

CPR/AED Δπξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ Αλαδωνγόλεζεο θαη Δθπαηδεπηήο 

Emergency First Response. 

 

ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπξηζηηθά 

ιεωθνξεία, κε αλαρώξεζε από ηνλ ΔΟΣ Αραξλώλ πνιύ λωξίο ην πξωί ηνπ 

Σαββάηνπ. Τα θόζηε ηωλ κεηαθηλήζεωλ κε ηα ηνπξηζηηθά ιεωθνξεία 

επηβαξύλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη εθδειώζεηο θαη νη εκεξνκελίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζρνιήο δύλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγωο ηωλ ζπλζεθώλ. 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιή είλαη 160 € θαη επηρνξεγείηαη από ην 

ζύιινγν κε 20%. Τν θόζηνο θαηαβάιιεηαη ζηνλ ππεύζπλν ηεο ζρνιήο θαηά 

ηελ ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ. Δθδίδεηαη Απόδεημε Παξνρήο Υπεξεζηώλ ή 

Τηκνιόγην Παξνρήο Υπεξεζηώλ. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε κε ηνλ ππεύζπλν 

ηεο ζρνιήο, Γ. Κάξαιε (KaralisDimitris@TEEmail.gr). 


