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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 126 / 17-03-2023  
 
 

Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης  

& Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή 
 
    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Union που εργάζονται στα Κτίρια 
Παπαστράτου-Πεσμαζόγλου-Αμαλίας & Σουρή-25ης Μαρτίου Ταύρος-Πανεπιστημίου 34-36 

 
Η διαρκής εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες συνιστά έναν καθοριστικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε στάση και νοοτροπία του ατόμου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και 
κατ’ επέκταση στον επαγγελματικό του χώρο. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δυστυχώς αυξάνει συνεχώς τα καρδιακά επεισόδια πολλά από τα 
οποία οδηγούν στο θάνατο. Είναι αλήθεια ότι χρειάζονται ειδικές γνώσεις και εμπειρία καθώς και 
εξοπλισμός προκειμένου να προσφέρει κανείς ουσιαστική βοήθεια σε περίπτωση ανακοπής. Ωστόσο, η 
ανακοπή μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και να μην υπάρχει άμεσα γιατρός για να προσφέρει τις πρώτες 
βοήθειες. Εάν το θύμα μείνει αβοήθητο για 5 λεπτά, ουσιαστικά έχει χάσει το «παιγνίδι με τη ζωή». Η 
παρέμβαση ενός εκπαιδευμένου ατόμου στην ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με την ύπαρξη Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.) αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες ο άνθρωπος να κρατηθεί στη ζωή 
μέχρι να δεχθεί νοσοκομειακή βοήθεια.  

Γι’ αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζει κανείς πως μπορεί να βοηθήσει σε μια 
τέτοια κρίσιμη στιγμή, ακόμα κι αν δεν είναι γιατρός. 

Το Σωματείο μας, πρωτοπόρο στον τομέα εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες καθώς ήταν το 
πρώτο στο χώρο των Ελληνικών Τραπεζών που όχι μόνο εισήγαγε κύκλους εκπαίδευσης στις Πρώτες 
Βοήθειες, αλλά σε συνεργασία με την Τράπεζα, εγκατέστησε απινιδωτές (Α.Ε.Α.) στα Κτίρια της Νέας 
Ιωνίας και εκπαίδευσε εθελοντές συναδέλφους στη χρήση τους. 

Για ακόμη μια φορά, μετά το τελευταίο δυσάρεστο γεγονός με την απώλεια της ζωής του 
συναδέλφου μας Μάκη Πάπαρη στο κτίριο της  DoValue και εν ώρα υπηρεσίας (κλασσική περίπτωση 
εργατικού ατυχήματος με στρεσογόνα αίτια). Η ανάγκη για εκπαίδευση στον ευαίσθητο αυτό τομέα 
είναι επιτακτική. Για το λόγο αυτό το Σωματείο μας ξεκινάει νέο κύκλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
των συναδέλφων μας στη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή (Α.Ε.Α.). Σε 1η φάση στα μαζικά κτίρια της Τράπεζας. 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συναδέλφους από τα Κτίρια: 
 

1. Παπαστράτου 19, Πειραιάς  
2. Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 
3. Λεωφ. Αμαλίας & Σουρή, Αθήνα 
4. 25ης Μαρτίου, Ταύρος  
5. Πανεπιστημίου 34-36, Αθήνα 

 

Οι συνάδελφοι θα εκπαιδευτούν στην ΚΑΡΠΑ αλλά και στη χρήση των Α.Ε.Α. που θα εγκατασταθούν 
σύντομα, σε συνεργασία με την Τράπεζα, στα Κτίρια αυτά.  

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές: 

 Κοιλιακή Μαρμαρυγή 

 Ξαφνική Καρδιακή Ανακοπή 

 Ελευθέρωση Αναπνευστικής Οδού 

 Αγωνιώδης Αναπνοή 

 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Ενηλίκου 

 Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Α.Ε.Α.) 

 Περιγραφή του Α.Ε.Α. 

 Φωνητικές Εντολές του Α.Ε.Α. 

 Ασφάλεια και Συντήρηση του Α.Ε.Α. 

 Τα αποτελέσματα της χρήσης του Α.Ε.Α. 
 

Με το πέρας της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί εξέταση των εκπαιδευομένων: 

1. Γραπτή πολλαπλής επιλογής 
2. Σενάρια - Πρακτική εφαρμογή 

 

→ Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις θα χορηγηθεί πιστοποίηση με διάρκεια τα δύο (2) χρόνια.  
 

→ Οι Πιστοποιήσεις που θα αποκτηθούν θα συμπεριληφθούν στον Υπηρεσιακό Φάκελο  
που διατηρεί η Τράπεζα για κάθε εργαζόμενο. 

 

→ Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τρεις (3) ώρες. 
 
 
 

Οι ημερομηνίες & ώρες εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
 
 

 Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, 17:00-20:00 

 Σάββατο 8 Απριλίου 2023, 17:00-20:00 

 Κυριακή 23 Απριλίου 2023, 17:00-20:00 
 

 

 

Δηλώστε συμμετοχή για την ημέρα που σας εξυπηρετεί ώστε να οργανωθούν  
τα τμήματα με email στον συνάδελφο Θανάση Μπούτα  

(email: aboutas@unioneurobank.gr / Τηλ.: 6932407360-2103624278) 
 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εκπαιδευομένων σε κάθε τμήμα                                       

θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                       Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 

mailto:aboutas@unioneurobank.gr

