
 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ  

        

Μύξηλα, 30 Ινπιίνπ 2021 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΑΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΕΩΖ  

και ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΑΠΗΝΗΓIΣΖ (BLS/AED)” 

 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ  

  ΔΡΤΘΡΟΤΣΑΤΡΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ 

Σε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπ παξνπζία ζηεληνπηθή θνηλωλία απνδεηθλύεη γηα αθόκα 

κηα θνξά ην Πεπιθεπειακό Σμήμα Λήμνος ηος Δλληνικού Δπςθπού ηαςπού, ην 

νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήμο Λήμνος δηνξγαλώλεηαπό ηιρ 2 έυρ ηιρ 6 Αςγούζηος, 

ζηνΚινημαηοθέαηπο «Μαπούλα»,ζεμινάπια Ππώηυν Βοηθειών Καπδιοπνεςμονικήρ 

Αναζυογόνηζηρ (ΚΑΡΠΑ), κε ρξήζε εμωηεξηθνύ απηληδηζηή,κεπιζηοποίηζη 

πενηαεηούρ διάπκειαρ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο.  

Απνηειεί πιένλ ζπλείδεζε όιωλ πωο δωέο ζπλαλζξώπωλ καο έρνπλ ραζεί άδηθα, γηα 

ιίγα ιεπηάθαζπζηέξεζεοή δηζηαγκνύ. Θεωξώληαο ινηπόλ πωο ε γλώζε ζώδεη δωέο, 

εκείο ωο Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Λήκλνπ ηνπ Δ.Δ.ηαπξνύ απνθαζίζακε λα 

θηλεηνπνηεζνύκε θαη λα  πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο κηα επξεία, πηζηνπνηεκέλε 

επηκόξθωζε. 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο δεκηνπξγήζεθε ην 2008 θαη απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ ηωλ  εθπαηδεπκέλωλ  πνιηηώλ θάζε ειηθίαο ζηε Βαζηθή ΚΑΡΠΑ θαη ηε ρξήζε 

Απηόκαηνπ Δμωηεξηθνύ Απηληδηζηή. 

Τινπνηείηαη από πηζηνπνηεκέλνπο Δκπαιδεςηέρ ηος Δλληνικού Δπςθπού ηαςπού με 

ειδικόηηηα “ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ και CPR/AED” ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Σνκέα ακαξεηηώλ, Γηαζωζηώλ θαη Ναπαγνζωζηώλ ηνπ Διιεληθνύ 

Δξπζξνύ ηαπξνύ, ζε όιε ηε Διιάδα, θαη ε ύιε ηνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε, 

ελαξκνληζκέλε θαη ζύκθωλε κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηνπ Δπξωπαϊθνύ πκβνπιίνπ 

Αλαδωνγόλεζεο (ERC). 

Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ηε ζεωξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε ζηελ  ΚΑΡΠΑ και ηη 

σπήζη Αςηόμαηος Δξυηεπικού Απινιδιζηή ζε εξειδικεςμένα πποπλάζμαηα και 

εκπαιδεςηικούρ απινιδιζηέρ ηελεςηαίαρ ηεσνολογίαρ, αποκηούν Πιζηοποιηηικό 

Δκπαίδεςζηρ ηος Δλληνικού Δπςθπού ηαςπού ηο οποίο ιζσύει για πένηε σπόνια. 

Θέινληαο λα δηεπθνιύλνπκε θαη λα ελζαξξύλνπκε ηε ζπκκεηνρή όζωλ πεξηζζόηεξωλ 

ζπκπνιηηώλ καο, κε ζπλεξγάηε ην Γήκν Λήκλνπ απνθαζίζακε, θάζε ζπκκεηέρωλ λα έρεη 

δύν επηινγέο επηκόξθωζεο: 

1. Δξάυπη επιμόπθυζη με πιζηοποίηζη και κόζηορ (για ηην κάλςτη εξόδυν) 20 

εςπώ 

2. Γυδεκάυπη επιμόπθυζη με πιζηοποίηζη και κόζηορ (για ηην κάλςτη 

εξόδυν) 50 εςπώ 



 

Ζ επιμόπθυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο κινημαηοθέαηπο Μαπούλα από 2 έυρ 

6 Αςγούζηος 2021, ηηπώνηαρ αςζηηπά ηα ςγειονομικά ππυηόκολλα πος 

ιζσύοςν, λόγυ COVID-19. 

 

Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νκηιίεο γηα ην θνηλό κε ην ίδην ζέκα. 

 

Παπακαλούμε δηλώζηε ηο ενδιαθέπον για ηη ζςμμεηοσή ζαρ άμεζα ζηο ηηλ. 

6937543409 και με sms(Δλένη Φαπμάκη-ΑνηιππόεδποsΓ..) ή 

ζηοemailfarmakieleniped@gmail.com 

ημειώζηε εάν ενδιαθέπεζηε για ηην επιλογή 1 ή ηην επιλογή 2 και εάν 

επιθςμείηε ππυφνό ή απογεςμαηινό υπάπιο επιμόπθυζηρ έηζι  ώζηε να 

μποπέζει να διαμοπθυθεί ένα ππόγπαμμα πος θα διεςκολύνει ηοςρ 

πεπιζζόηεποςρ. 

 

 
Με εθηίκεζε 

 

Ο Πξόεδξνο                   Ο Γξακκαηέαο 

 

      Γ.ΑρηιαδέιιεοΓ.Γηαλληθηηδάθεο 
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