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ΑΘΗΝΑ 18 - 25 Ιανοςαπίος 2016 
 

Η FREEDIVE GREECE παξνπζηάδεη Εθπαηδεπηηθό Σεκηλάξην Ειεύζεξεο Καηάδπζεο 

Γεςηέπος Δπιπέδος  ζηελ Αζήλα. Τν γεγνλόο απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 18 έσο θαη 25 Ιαλνπαξίνπ 2016. Απεπζύλεηαη ζε ειεύζεξνπο δύηεο πνπ έρνπλ 

ήδε κηα κηθξή εμνηθείσζε κε ην βάζνο θαη θαηαδύνληαη ζρεηηθά άλεηα, αιιά θαη ζε όινπο 

εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ λα κάζνπλ ηε βαζηθή ζεσξία θαη ηηο ηερληθέο ηεο Ειεύζεξεο 

Καηάδπζεο.  

 

Σθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γλώζεηο πάλσ 

ζε ηερληθέο, ηθαλόηεηεο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ εμνξκήζεσλ, ηθαλόηεηεο αληηκεηώπηζεο 

πξνβιεκάησλ θαη θηλδύλσλ.  

 

Τν ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη εθηόο ησλ άιισλ θαη ηειηθή ππνρξεσηηθή γξαπηή αμηνιόγεζε. 

 

 
Δκπαιδεςηικοί ηόσοι / Δκπαιδεςηική Πποζέγγιζη 
 

Θευπηηικέρ διδακηικέρ ενόηηηερ (αίθοςζα) 

 

 εμνπιηζκόο 

 κεραληθή ηεο αλαπλνήο θαη ραιάξσζε 

 βαζηθέο γλώζεηο γύξσ από ηε θπζηθή θαη ηε θπζηνινγία ηεο ειεύζεξεο θαηάδπζεο 

 δεκνθηιείο κέζνδνη εμίζσζεο πηέζεσλ (Valsalva - Frenzel) 

 πξαθηηθέο αζθαιείαο ζε ζάιαζζα θαη πηζίλα  

 αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ή θηλδύλσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ 

 βαζηθέο αξρέο δηαηξνθήο 

 ζεβαζκόο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ  

 ζπλδπαζκόο ειεύζεξεο θαη απηόλνκεο θαηάδπζεο - κέηξα αζθαιείαο 

 

Μαθήμαηα ζηαηικήρ άπνοιαρ (πιζίνα) 

 

 εμνπιηζκόο 

 ρξήζε ρξνλνκέηξσλ 

 αλαπλνέο πξηλ θαη κεηά από κηα ζηαηηθή άπλνηα 

 θαηάιιειν δέζηακα κε ζηόρν κηα κέγηζηε πξνζπάζεηα 

 ηερληθέο θαη πξαθηηθέο ζπλνδείαο (δεπγάξη) – δηεμαγσγή αζθαινύο πξνπόλεζεο 

 

Μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ, οι ςποτήθιοι θα είναι ικανοί να εκηελούν μια 

καηάλληλα πποζαπμοζμένη αλληλοςσία πποζπαθειών ζηαηικήρ άπνοιαρ ηυν 

οποίυν η ηελεςηαία θα είναι διάπκειαρ ηοςλάσιζηον 2 λεπηών! 



 

 

 

 

Μαθήμαηα δςναμικήρ άπνοιαρ (πιζίνα)  

 

 ρξήζε εμνπιηζκνύ 

 ξύζκηζε θαηάιιειεο πιεπζηόηεηαο γηα ηελ πηζίλα 

 ζσζηέο αλαπλνέο πξηλ θαη κεηά από κηα δπλακηθή άπλνηα 

 απνηειεζκαηηθή ηερληθή θίλεζεο θαη ζπγρξνληζκνύ ησλ πηεξπγίσλ ππνβξπρίσο  

 πξαθηηθέο ζπλνδείαο (δεπγάξη) θαη δηάζσζεο 

 

Μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ, οι ςποτήθιοι θα είναι ικανοί να εκηελούν μια 

δςναμική άπνοια μήκοςρ ηοςλάσιζηον 40 μέηπυν! 

 

Μαθήμαηα ζηη θάλαζζα  

 

 ζσζηόο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο κηαο εμόξκεζεο ζηε ζάιαζζα ζε ζρέζε κε 

ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο (ξεύκαηα, θίλεζε ζθαθώλ, παξνπζία άιισλ δπηώλ, 

ζεξκνθξαζία λεξνύ θ.ν.θ.) 

 πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε εμνπιηζκνύ 

 ξύζκηζε θαηάιιειεο πιεπζηόηεηαο γηα ειεύζεξε θαηάδπζε ζηε ζάιαζζα 

 ραιάξσζε θαη ζσζηή πξνεηνηκαζία - αλαπλνέο πξηλ ηελ θαηάδπζε 

 βαζηθέο κέζνδνη εμίζσζεο ησλ πηέζεσλ (Valsalva - Frenzel) 

 ειεύζεξεο θαηαδύζεηο κε ηερληθή Free Immersion 

 ζσζηή ζέζε θεθαιήο θαη ζώκαηνο σο πξνο θάζεηα πνληηζκέλν ζρνηλί πισηήξα 

 εθθίλεζε θαηάδπζεο 

 αλαπλνέο απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ ειεύζεξε θαηάδπζε 

 αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ ίζσο πξνθύςνπλ 

 νη πξαθηηθέο θαη ν ξόινο ηεο ζπλνδείαο (δεπγάξη) 

 δηάζσζε ζύκαηνο ζηελ επηθάλεηα θαη δηάζσζε ζύκαηνο από ην βάζνο ησλ 5m  

Μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ, οι εκπαιδεςόμενοι θα είναι ικανοί να εκηελούν μια 
πποζπάθεια ελεύθεπηρ καηάδςζηρ με ελάσιζηο βάθορ ηα 16m και μέγιζηο ηα 20m! 

Δκπαιδεςηική Ομάδα  
 
Μανώληρ Γιάνκορ (Manolis Giankos), Έιιελαο πξσηαζιεηήο Ειεύζεξεο Καηάδπζεο ζε 
όιεο ηηο θαηεγνξίεο βάζνπο θαη πηζίλαο, Δηεζλήο πξσηαζιεηήο ζην Υπνβξύρην Κπλήγη (1ε ζέζε 
ζην Euro-African Spearfishing Championship 2013), Πξσηαζιήηεο Ειιάδαο Υπνβξπρίνπ 
Κπλεγίνπ (Αηνκηθό 2010, 2012, 2013, 2014), (Οκαδηθό 2013). Εθπαηδεπηήο Εθπαηδεπηώλ 
Ειεύζεξεο Καηάδπζεο θαη Εθπαηδεπηήο Εθπαηδεπηώλ Υπνβξύρηαο Αιηείαο Ε.Ο.Υ.Δ.Α. - CMAS 
*** Hellenic Federation of Underwater Activities & Sportfishing, εθπαηδεπηήο ειεύζεξεο 
θαηάδπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ πηζηνπνίεζεο APNEA ACADEMY, AIDA 
International θαη Free Diving Institute. Εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηώλ CPR, AED & Basic Life 
Support / Ειιεληθή Εηαηξεία Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγόλεζεο (ΕΕΚΑΑ).  
 
Βαζίληρ Γκαπούηζορ (Vassilis Garoutsos), Εηδηθόο ζηηο Επηζηήκεο Εθπαηδεπηηθήο Αγσγήο 
(Master of Arts In Education Sciences, University of Roehampton, London - United Kingdom). 
Εθπαηδεπηήο Ειεύζεξεο Καηάδπζεο θαη Εθπαηδεπηήο Υπνβξύρηαο Αιηείαο Ε.Ο.Υ.Δ.Α. - CMAS * 
Hellenic Federation of Underwater Activities & Sportfishing, AIDA International Master 
Freediving Instructor, SSI Level IIΙ Freediving Instructor, Moving Limits “Moniteur”. 
Πξσηαζιεηήο ζην Υπνβξύρην Κπλήγη (1ε ζέζε ζην 43ν Οκαδηθό Παλειιήλην Πξσηάζιεκα 
2013), Certified BLACKROLL Trainer  (Functional Training & Fascial Therapy), εθπαηδεπηήο 
CPR, AED & Basic Life Support / REACT RIGHT - SSI's Emergency Training Program. 



Οη εθπαηδεπηέο ηεο FREEDIVE GREECE, γλσξίδνληαο εηο βάζνο ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο ηεο ειεύζεξεο θαηάδπζεο, παξέρνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπο ζηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο ώζηε λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνύλ ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 
δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η εθπαίδεπζε παξέρεηαη κε αζθάιεηα, κέζα ζε ζπλεξγαηηθό 
θαη θηιηθό θιίκα θαη απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ ζην κέγηζην 
βαζκό θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 
 
Ππόγπαμμα  
 
● Γεςηέπα 18 Ιανοςαπίος 2016 #BreathingTechniques 
 
FREEDIVE GREECE, Δμμανοςήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
 
17.00 – 18.00 Παξνπζίαζε / Εγγξαθέο 
18.00 – 22.00 Θεσξεηηθή Σπλεδξία 1 
 
● Σπίηη 19 Ιανοςαπίος 2016 #StaticApnea 
 
FREEDIVE GREECE, Δμμανοςήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
 
17.00 – 19.30 Θεσξεηηθή Σπλεδξία 2 
20:30 – 23.00 Πηζίλα Σπλεδξία 1 (Σηαηηθή Άπλνηα) 
 
● Σεηάπηη 20 Ιανοςαπίος 2016 #DynamicApnea 
 
FREEDIVE GREECE, Δμμανοςήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
 
17.00 – 18.00 Απνινγηζκόο Πηζίλαο / Οπηηθναθνπζηηθέο Πεγέο 
18.00 – 19.30 Θεσξεηηθή Σπλεδξία 3 (Static Apnea Data Analysis) 

20:30 – 23.00 Πηζίλα Σπλεδξία 2 (Δπλακηθή Άπλνηα) 
 
● Παπαζκεςή 22 Ιανοςαπίος 2016 #MiddleEarEqualization #OtoventProtocol 
 
FREEDIVE GREECE, Δμμανοςήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
 
17.00 – 18.00 Απνινγηζκόο Πηζίλαο / Οπηηθναθνπζηηθέο Πεγέο 
18.00 – 20.00 Θεσξεηηθή Σπλεδξία 4  
 
● άββαηο 23 Ιανοςαπίος 2016 #OpenWaterSession1 
 
Eden Beach Resort Hotel, Ανάβςζζορ Αηηικήρ  
www.eden.gr 
 
09.00 – 10.00 Εμνπιηζκόο / Δηαηάζεηο 
10.00 – 14.00 Θάιαζζα Σπλεδξία 1 / Θάιαζζα Σπλεδξία 2 - Αζθάιεηα & Δηάζσζε 
14.00 – 15.00 Απνινγηζκόο / Οπηηθναθνπζηηθέο Πεγέο / Logbook Analysis 
15.00               Απνινγηζκόο Ηκέξαο  
 
● Κςπιακή 24 Ιανοςαπίος 2016 #OpenWaterSession2 
 
Eden Beach Resort Hotel, Ανάβςζζορ Αηηικήρ  
www.eden.gr 
 
09.00 – 10.00 Εμνπιηζκόο / Δηαηάζεηο 
10.00 – 14.00 Θάιαζζα Σπλεδξία 3 / Θάιαζζα Σπλεδξία 4 - Αζθάιεηα & Δηάζσζε 
14.00 – 15.00 Απνινγηζκόο / Οπηηθναθνπζηηθέο Πεγέο / Logbook Analysis 
15.00               Απνινγηζκόο Ηκέξαο  
 
 
 
 
 



 

● Γεςηέπα 25 Ιανοςαπίος 2016 #FormulativeAssessment 
 
FREEDIVE GREECE, Δμμανοςήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
 
17.00 – 18.00 Απνινγηζκόο Εθπαηδεπηηθήο Δηαδηθαζίαο / Οπηηθναθνπζηηθέο Πεγέο   
  Εξσηήζεηο / Αλνηρηή Σπδήηεζε / Εμαηνκηθεπκέλνη Μειινληηθνί Σηόρνη 
18.00 – 20.00 Γλσζηνινγηθόο Έιεγρνο (Test) - Formulative Assessment    
              Aπαηηνύκελε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο πηζηνπνίεζεο 
 
Πποαπαιηούμενα ςμμεηοσήρ 
 

 Όινη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 εηώλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ έλα 
έγθπξν πηζηνπνηεηηθό πγείαο (βεβαίυζη καπδιολόγος ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε 
θξάζε "ικανόρ και ςγιήρ για άθληζη").  

 
 Όινη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ γλήζην έγγξαθν ησλ ηαηξηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ (εθηόο ησλ αληηγξάθσλ πνπ ζα παξαδώζνπλ), θαζώο επίζεο θαη 
γλήζην αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 
 

 Όινη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θνιπκπήζνπλ 200 κέηξα ρσξίο ζηάζε 
θαη 300 κέηξα κε εμνπιηζκό (πέδηια, κάζθα θαη αλαπλεπζηήξα).  

 
Δξοπλιζμόρ 
Γηα ηηο πξαθηηθέο ζπλεδξίεο ζην λεξό, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαη ηνλ εμήο θαηαδπηηθό 
εμνπιηζκό: ζηνιή, αλαπλεπζηήξα, κάζθα κηθξνύ όγθνπ, καθξηά πέδηια, ειαζηηθή δώλε θαη 
βάξε. Γηα ηηο ζπλεδξίεο εθηόο λεξνύ, νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδεηαη λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα 
(θόξκα, T-shirt θαη /ή θνύηεξ) θαη λα θέξλνπλ καδί ηνπο, επίζεο, έλα ζηξώκα εμάζθεζεο θαη 
/ή κηα πεηζέηα. 
 
 

     ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ & ΔΓΓΡΑΦΔ 
 

                           
 

               +30.6944.50.66.79  
 

                          
 
               +30.210.38.00.674 
                      

                          
 
          info@freedivegreece.com 
                         

                      
                          
                          

                                         


