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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΝ  ΤΑΥΡΟ 
 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18/10  το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – 

Βασική Υποστήριξη Ζωής  στην αίθουσα εκπαίδευσης του Κτιρίου της Τράπεζας στον Ταύρο (25ης 

Μαρτίου και Τέω). Οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν   για τη 

σημασία της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών από όλους μας η οποία μπορεί να αποβεί σωτήρια 

για κάποιον συμπολίτη μας  ή συνάδελφό μας,  όταν εμφανίζονται απειλητικά για τη ζωή 
περιστατικά ,έως ότου καταφθάσουν οι επαγγελματίες υγείας.  

Η μεγάλη επιτυχία του σεμιναρίου κρίθηκε από το αποτέλεσμα: ακόμα και οι πλέον διστακτικοί 

συνάδελφοι , με το πέρας της  θεωρητικής κατάρτισης ,   θέλησαν να δοκιμάσουν την εφαρμογή 

της ΚΑΡΠ.Α και τα κατάφεραν ! 

Ευχαριστούμε την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του  

Σωματείου  μας για τη διάθεση χώρου εκπαίδευσης εντός του κτιρίου της Τράπεζας. Η αρωγή της 

για μία σφαιρική προσέγγιση των ενδιαφερόντων των συναδέλφων  και χρήσης  του εργασιακού  
χώρου ως πόλο έλξης και για κοινωνικές δράσεις είναι πολύτιμη. 

Τέλος ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους  που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα του Union , διέθεσαν το πολύτιμο  χρόνο τους και με την ενεργή συμμετοχή τους μας 

ενθαρρύνουν να συνεχίζουμε το έργο και τις δράσεις μας . Έχει καταστεί πια σαφές ότι το 

Σωματείο μας, εκτός από τη σημαντική συνδικαλιστική του δράση έχει και μια πλούσια πολιτιστική, 

εκπαιδευτική και αθλητική δραστηριότητα σε πείσμα των καιρών και των δυσκολιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                 Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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