
 

 

Ανακοίνωση Νο 106 25/4/2017 

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών 
Ίδρυση Ομάδας Υποστήριξης Ζωής (Ο.Υ.Ζ) 

Η προσφορά ΖΩΗΣ από το Union συνεχίζεται 
 
 Άλλο ένα σεμινάριο στις Πρώτες Βοήθειες πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 

Σωματείου μας  την Παρασκευή 21/4/2017 , με πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά 

τους συναδέλφους μας. Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα παροχής των Πρώτων 

Βοηθειών φαίνεται από μελέτες κατά τις οποίες το 45% των θανάτων από ατυχήματα 

και το 25% των αναπηριών θα είχαν αποφευχθεί , εάν είχαν δοθεί οι σωστές πρώτες 

βοήθειες , έγκαιρα , στο τόπο του συμβάντος .Για το λόγο αυτό το Σωματείο μας έχει 

εγκαινιάσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων  Πρώτων Βοηθειών , έχοντας εκπαιδεύσει 

μέχρι σήμερα περίπου 160 συναδέλφους. 

 

 Στο περιθώριο του εκπαιδευτικού προγράμματος ανακοινώθηκε στου συναδέλφους 

και η ίδρυση της Ομάδας Υποστήριξης Ζωής (Ο.Υ.Ζ) του Union. Η Ο.Υ.Ζ 

δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση των συναδέλφων 

στις Πρώτες Βοήθειες καθώς και την έμπρακτη εφαρμογή τους μέσα από δράσεις 

κοινωνικού προσανατολισμού όπως συμμετοχή ως υποστηρικτικό προσωπικό σε  

κάλυψη πολιτιστικών , αθλητικών εκδηλώσεων ,ενημέρωση  και εκπαίδευση 

συλλόγων, σχολείων, οργανισμών κτλ. Όποιος συνάδελφος μέλος του Union  

επιθυμεί να ενταχθεί στην ομάδα μπορεί να στείλει e-mail  στο 

gmichalatos@unioneurobank.gr προκειμένου να του σταλούν η αίτηση καθώς και το 

καταστατικό της ομάδας.  

 

 Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια και πρωτοβουλία του Σωματείου μας  θα 

βοηθήσει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας αλλά και τη στάση μας ως εργαζόμενοι 

και ως άνθρωποι στο να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και 

να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά τις περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 

μπορεί να συμβούν είτε στον οικογενειακό μας κύκλο είτε στον κοινωνικό μας 

περίγυρο.  

Πληροφορίες στον υπεύθυνο του προγράμματος σδ. Γαβριήλ Μιχαλάτο (6972051520  

gmichalatos@unioneurobank.gr) 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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Παρασκευή 21/4/2017 : Αμφιθέατρο Union 

 

 

Παρά το προχωρημένο της ώρας οι συνάδελφοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
εκπαιδευτικό αντικείμενο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Για άλλη μια φορά το αμφιθέατρο του Σωματείου μας γέμισε με συναδέλφους 


