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Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

Aριθ. πρωτ.:39/2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Laser Safety Officer 7-8 /11/2020 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Μετά την αναστολή των εκδηλώσεων που εισηγήθηκε η επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για την αποτροπή εξάπλωσης του 
κορωναϊού Covid-19, και με αίσθημα ευθύνης για την δημόσια υγεία, το ΔΣ της 
HELSOLA αποφάσισε την ONLINE  διεξαγωγή του προγραμματισμένου διήμερου 
σεμιναρίου Laser Safety in Dental Practice- Lasers in Restorative Dentistry- 
Photobiomodulation και  Πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας Laser -Laser Safety 
Officer 7-8 Νοεμβρίου 2020. 

Η παρακολούθηση ONLINE από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
https://webinars.edu.gr/  του Ινστιτούτου ΜΕΡΙΜΝΑ είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και ακολουθήστε τον 
σύνδεσμο παρακολούθησης που θα σταλεί στο e-mail σας. 

Όσοι παρακολουθήσουν το online διήμερο σεμινάριο και θέλουν να αποκτήσουν 
την Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας (LSO), θα διεξαχθούν online εξετάσεις με 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μετά το πέρας του σεμιναρίου σε ειδική πλατφόρμα 
για εξετάσεις.  

Προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις είναι η παρακολούθηση 
τουλάχιστον 90% του σεμιναρίου. 

 
Το  κόστος για την Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας (LSO) είναι 200€.   
 
Επικοινωνήστε με ALL ABOUT TRAVEL Λούμου Μαρία, τηλ +30 6974889454, 

Info@allabouttravel.gr για να καταβάλετε τα 200€ και να δώσετε online εξετάσεις.  

mailto:Info@allabouttravel.gr
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Για άμεση εξυπηρέτηση υπάρχει σύστημα που αποστέλλεται μέσω κινητού  link 
για Secure payment με την πιστωτική σας κάρτα.  

Παρακαλούμε όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις να έχετε δηλώσει 
μέχρι Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. 

Σάββατο πρωί θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα των εξετάσεων έντυπο υλικό το 
οποίο περιλαμβάνει την ύλη του σεμιναρίου και αποτελεί βοήθημα για τις 
εξετάσεις.  

Πρόσβαση θα έχουν μόνον όσοι λάβουν μέρος στις εξετάσεις.  
Θα αναρτηθούν σε μορφή pdf: 

• Safety chapter for delegates LSO 2020 (Springer book-Parker S and P) 
• Safety Manual including Photobiomodulation therapy Delivery manual 

(DeLTA Dosimetry decision grid) 
• Damages in Laser Dentistry (B/W pdf presentation slides)- Poli 
• Local Rules Governing the Use of Dental Lasers 
• European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) GREECE 
• Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC 

‘Artificial Optical Radiation’ 
• MHRA: Lasers, intense light source systems and LEDs – guidance for safe 

use in medical, surgical, dental and aesthetic practices  
Ο επαναπρογραμματισμός της εκδήλωσης δια ζώσης προς το παρόν είναι δύσκολος, 
θα σας προτείναμε λοιπόν να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το σεμινάριο και να 
δώσετε online τις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας (LSO). 

 
Με εκτίμηση 
Η Γεν. Γραμματέας      Η Πρόεδρος 

     
 

Ιωάννα Καμμά       Ευγενία Αναγνωστάκη  


