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Αγαπητοί Συνάδελφοι  

 Όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη ,το Σάββατο 11/5/2019 και ώρα 15:00 θα 

πραγματοποιηθεί  η Γ.Σ. του Συλλόγου μας (Divani Caravel Holet - (Λεωφ. Βασιλέως 

Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). Επειδή οι καιροί  είναι δύσκολοι  οφείλουμε όλοι  να δηλώσουμε 

ένα βροντερό "παρών" και να στείλουμε μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας προς 

κάθε κατεύθυνση. Περιθώρια για αδιαφορία  δεν υπάρχουν καθώς πέρα από τα θέματα 

που αφορούν το αύριο των εργαζομένων , και είναι πολλά αυτά, θα εκλεγούν και τα μέλη 

που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ) . 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου το οποίο αποφασίζει για 

το μέλλον μας. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε στο όποιο κλίμα  εφησυχασμού και 

αδράνειας. Είναι η ευκαιρία οι συνάδελφοι να στηρίξουν τις αρχές της συλλογικότητας , 

της συνεργασίας και της δημοκρατίας που χρόνια τώρα το Union έχει υιοθετήσει ως  

κεντρικό του σύνθημα. 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  

Σ Α Β Β Α Τ Ο Σ  1 1 / 5 / 2 0 1 9  –  1 5 : 0 0  

Ξ Ε Ν Ο Δ .  D I V A N I  C A R A V E L  
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Τ ι  ε ί ν α ι  η  Χ ρ υ σ ή  Κ ά ρ τ α  Υ γ ε ί α ς  τ ο υ  U n i o n ;  

 

Παρουσίαση προγράμματος ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ & ΣΗΛΕΪΑΣΡΙΚΗ 

ΥΡΟΝΣΙΔΑ – EMERGENCY  

 

 

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα :  1. Σε περίπτωση ατυχήματος με 

αυτοκίνητο  με το πάτημα του κόκκινου  κουμπιού, ο χρήστης  

συνδέεται με  το 24ωρο συντονιστικό κέντρο.  

 

 

 

Στη συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός θέσης του τροχαίου ατυχήματος 

μέσω GPS ώστε να διευκολυνθούν η οδική βοήθεια και το 

ασθενοφόρο (αν απαιτείται)  

για την ευκολότερη προσέγγιση τους.  

 

 

 

Σε περίπτωση ατυχήματος με αυτοκίνητο ο χρήστης συμπληρώνει 

(κλικάρει) τα στοιχεία που χρειάζονται για την αξιολόγηση του 

περιστατικού δηλαδή: αν το αυτοκίνητο κινείται, ή όχι, αν έχει σκάσει 

λάστιχο, αν  έχει μείνει από βενζίνη. Μόλις συμπληρώσει τις 

πληροφορίες πατάει ΑΠΟΣΟΛΗ. Το τηλεφωνικό κέντρο αξιολογεί το 

περιστατικό.  
 

 

 

 

Σι είναι το πρόγραμμα Εντοπισμού θέσης & Σηλεϊατρικής 

Υπηρεσία Εντοπισμού Θέσης και Σηλεϊατρικής φροντίδας προς 

όλους, που έχει εφαρμογή κάτω από κάθε συνθήκη, είτε βρίσκεστε 

στο σπίτι σας ή όχι, εκδρομή, σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής 

αδιαθεσίας, έλλειψης προσανατολισμού και οτιδήποτε άλλο, με την 

προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιημένο  το 3G του κινητού σας 

τηλεφώνου. Όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται  

εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία του 2018 τήρησης  

προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τοποθετείται  

στο κινητό του χρήστη μία εφαρμογή – το application insurance 

alert. 

 



 

Αν πρόκειται για ατύχημα αυτοκινήτου χωρίς τραυματισμό το 

συντονιστικό κέντρο ενημερώνει την οδική βοήθεια του χρήστη 

,στέλνει τη φόρμα με τα στοιχεία αιτήματος όπως σημείο 

ατυχήματος, αριθμός συμβολαίου χρήστη κλπ. Ο χρήστης περιμένει 

την οδική βοήθεια να τον εξυπηρετήσει.  

 

 

 

Στην περίπτωση που υπάρχει τραυματισμένος επιβάτης  στο όχημα, ή ξαφνική αδιαθεσία  

στο σπίτι, το δρόμο ή οπουδήποτε αλλού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί 

αμέσως με  γενικό ιατρό.  Στη συνέχεια: 

 Γίνεται αξιολόγηση του περιστατικού από Γενικό Ιατρό σε 

πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεϊατρικής. Γίνεται δηλαδή Τηλε-

διάσκεψη με τον οδηγό, τον ασθενή ή κάποιον που βρίσκεται 

δίπλα στον άρρωστο  και αξιολόγηση του περιστατικού. Ο 

γιατρός θα προσπαθήσει να δώσει τις πρώτες οδηγίες.   

 Παράλληλα το συντονιστικό κέντρο, αν κριθεί αναγκαίο, καλεί 

ασθενοφόρο (ΕΚΑΒ) και ενημερώνει για τη θέση του χρήστη 

τη συγκεκριμένη στιγμή  και την κλινική κατάσταση του.  
 

 Το συντονιστικό κέντρο μπορεί να ενημερώσει τον χρήστη για 

τα πλησιέστερα σε αυτόν φαρμακεία, νοσοκομεία και κλινικές. 

Επίσης το συντονιστικό κέντρο ενημερώνει συγγενείς ή φίλους 

που ο χρήστης έχει υποδείξει.   

Σο 24ωρο συντονιστικό κέντρο αποτελείται από επαγγελματίες 

υγείας με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση περιστατικών και 

συμβάντων. Το εξοικειωμένο προσωπικό με τις εφαρμογές 

(application), μπορεί να εντοπίσει το συμβάν και να καθοδηγήσει 

σύμφωνα με το αίτημα που του έχει σταλεί σε λιγότερο από 1 λεπτό 

τον χρήστη.  
 

ημ: Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα το απογραφικό δελτίο για την 

ένταξη τους στο πρόγραμμα Union Care for All θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν  

στη γραμματεία που θα υπάρχει στην υποδοχή. 

Εγκρίνουμε μαζικά το έργο του ΩΜΑΣΕΙΟΤ μας 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                 τάθης Φαρίτος                       Γιάννης ιδεράτος  


