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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 070 / 08-03-2019 

 
 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Σην Σετάρτη 06/03/2019 στο κτίριο H’ της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση πέντε 

(5) σύγχρονων εξωτερικών απινιδωτών  για αποκλειστική χρήση στο κτιριακό συγκρότημα της Νέας  

Ιωνίας. Η Σράπεζα ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ωματείου μας το οποίο εδώ και καιρό είχε εντοπίσει 

την ανάγκη τοποθέτησης απινιδωτών στο συγκρότημα της Νέας Ιωνίας καθώς σε αυτό υπάρχει 

μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων. Η συγκεκριμένη ενέργεια  αποτελεί κοινωνικό έργο υψίστης 

σημασίας, διότι όπως έχει αποδειχθεί, ένας απινιδωτής σώζει ζωές, σε περίπτωση ανακοπής καρδιάς. 

το πλαίσιο αυτό και σε συντονισμό με την Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας της Τράπεζας το 

ωματείο μας εκπαίδευσε δέκα εθελοντές συναδέλφους στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και 

τη χρήση Α.Ε.Α. και τους πιστοποίησε σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται διεθνώς. 

Έτσι από σήμερα οι πέντε (5) απινιδωτές  βρίσκονται στα κτίρια Η, Α, Β, Ε, Δ ενώ οι πρώτοι 

πιστοποιημένοι συνάδελφοι διασώστες είναι: 
 

 

ΑΝΣΩΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ GANTONAKOS@EUROBANK.GR KT.A 

ΚΑΣΕΛΛΟΡΙΖΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟ AKASTELLORIZIOS@EUROBANK.GR KT.Γ 

ΚΑΡΚΑΝΗ ΥΩΣΙΟ Fkarkanis@eurobank.gr KT.B 

ΚΕΣΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ SKESTOU@EUROBANK.GR ΚΣ.Ε 

ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ GMANANEDAKIS@EUROBANK.GR ΚΣ.Δ 

ΜΠΑΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ VMPANOS@EUROBANK.GR ΚΣ.Ε 

ΡΟΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ NRODOPOULOS@EUROBANK.GR KT.A 

ΣΑΜΑΣΑΚΗ ΘΕΟΦΑΡΗ TSTAMATAKIS@EUROBANK.GR KT.Γ 

ΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ITSAKONAS@EUROBANK.GR ΚΣ.Δ 

ΥΡΑΓΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ KOFRAGKOS@EUROBANK.GR ΚΣ.Α 

Σωκαηείο Εργαδοκέλωλ Τραπεδηθής Επητείρεζες 
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Οι εξωτερικοί απινιδωτές είναι μηχανήματα απλά πλέον στη χρήση τους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε πολίτη ηλικίας άνω των 12 ετών που έχει παρακολουθήσει ειδικά 

εκπαιδευτικά σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δηλαδή, χρήση του 

αυτομάτου εξωτερικού απινιδωτή και της τεχνητής αναπνοής. 

Ο απινιδωτής είναι ο ΜΟΝΟΣ αποτελεσματικός τρόπος να ανανήψει ένα θύμα από καρδιακή 

ανακοπή. Όσο πιο γρήγορα απινιδωθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επαναφοράς στη ζωή. 

Η χρήση του απινιδωτή δεν μπορεί να βλάψει το θύμα, μόνο να το σώσει μπορεί! 

ήμερα οι απινιδωτές που χρησιμοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο στα τμήματα επειγόντων 

περιστατικών των νοσοκομείων, αλλά πλέον τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, ξενοδοχεία, 

υπουργεία, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, αεροδρόμια, γήπεδα, γυμναστήρια, χώρους 

συναυλιών, πλοία, χιονοδρομικά κέντρα, σχολεία, ναούς, εργοστάσια, ιδιωτικές εταιρίες, περιπολικά 

αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ακόμα και σε κατοικίες. 

Υιλοδοξούμε να εκπαιδεύσουμε και άλλους συναδέλφους-μέλη μας ως πιστοποιημένους 

εθελοντές-διασώστες σε όλα τα πολυάνθρωπα κτίρια της Τράπεζας (Σαύρος, Μοσχάτο κλπ) με 

παράλληλο αίτημα προς την Σράπεζα να εγκατασταθούν και εκεί απινιδωτές που σώζουν ζωές! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο                                     Το 1ο σώμα εθελοντών-διασωστών του Union στη  

                                                                                                                   Ν. Ιωνία. Ανάμεσα τους ο εκπαιδευτής τους σ.δ.  

Γαβριήλ Μιχαλάτος και το μέλος της Διεύθυνσης  

             Υ.Α.Ε. κ. Γιώργος Φυλούκατζης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Απινιδωτής                                                                        Επίδειξη απινιδωτή 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                      Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


