
 
Κατερίνη, 27 Οκτωβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εκπαίδευση Δήμου Κατερίνης στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και στη Χρήση 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) ― Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης. 
 

 
 
Την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016, με αφορμή 3η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς και 
έπειτα από αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, πραγματοποιήθηκε από 
κοινού με το ΕΚΑΒ Κατερίνης πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ομάδα υπαλλήλων του δήμου στη Βασική 
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED), 
διάρκειας 6 ωρών.  

Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαίδευση και πιστοποίηση δεκαοκτώ (18) δημοτικών 
υπαλλήλων στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή από τον Αρχηγό και εκπαιδευτή εκπαιδευτών του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης κ. Δημήτριο Κατιρτζή και τον Υπαρχηγό  και εκπαιδευτή κ. 
Ναούμ Οικονόμου.  

Τις ευχαριστίες του Δημάρχου Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη σε όλους τους συντελεστές μετέφερε ο 
αντιδήμαρχος Κατερίνης και υπεύθυνος για θέματα πολιτικής προστασίας κ. Δημήτριος Βαϊνάς, ο οποίος 
σημείωσε μεταξύ άλλων:  

«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου θωρακίζουμε τους Δημοτικούς χώρους, όπου εργάζεται και 
συναθροίζεται καθημερινά πλήθος κόσμου, με την τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε 
εμφανή σημεία του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Δημοτικού Αμαξοστασίου και με την παράλληλη 
εκπαίδευση των Δημοτικών Υπαλλήλων. Με υπευθυνότητα, προγραμματισμό και προπάντων με σεβασμό 
και ενεργό ενδιαφέρον απέναντι στον άνθρωπο, στον κάθε εργαζόμενο και συμπολίτη μας, ο Δήμος μας 
αναλαμβάνει μία ουσιαστική πρωτοβουλία, μία κίνηση ανθρωπιάς, η οποία μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει παράδειγμα εφαρμογής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και κτίρια της χώρας. Ευχαριστούμε 
για τη γόνιμη συνεργασία  το Ε.Κ.Α.Β. και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης». 

Η πρωτοβουλία του Δήμου Κατερίνης φιλοδοξεί να βελτιώσει τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανθρώπων που 
επιβιώνουν μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Όπως υποστηρίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι της 
χώρας, η εφαρμογή βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή στα πρώτα 1-2 λεπτά από την κατάρρευση του ασθενούς αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης 
από 5-10%, που είναι σήμερα, στο 60%.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης εκφράζει τα συγχαρητήρια 
του στο Δήμο Κατερίνης για τη σημαντικότατη αυτή πρωτοβουλία του και τον ευχαριστεί θερμά για την 
εμπιστοσύνη του.  

 


