Δελτίο Τύπου
Ηράκλειο 28 Απριλίου 2022
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των
υπαλλήλων του και με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, εν όψει
μάλιστα και της νέας τουριστικής περιόδου, προχώρησε στην διοργάνωση Σεμιναρίου
Εκπαίδευσης Βασικών Πρώτων Βοηθειών από το ΕΚΑΒ
Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 6 ωρών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου 2022, σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΟΛΗ. Η σπουδαιότητα της γνώσης των
Πρώτων Βοηθειών μέσα από την θεωρητική εκπαίδευση αλλά και την πρακτική εξάσκηση,

είναι προφανής στην αναγκαιότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση κάποιου
που γνωρίζει Πρώτες Βοήθειες μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή.
Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών παρείχε στους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους
του ΟΛΗ την χορήγηση πιστοποίησης από το ΕΚΑΒ οι οποίοι όχι μόνον παρακολούθησαν
αλλά και εκπαιδεύτηκαν στις καταστάσεις της Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, της
παροχής Πρώτων Βοηθειών, της Τραυματολογίας,

στις Επείγουσες μη τραυματικές

καταστάσεις, στην εκπαίδευση και χρησιμοποίηση απινιδωτών.

Σημαντική ήταν η παρουσία του Διευθυντή του ΕΚΑΒ κ. Νίκου Γιαννακουδάκη ο οποίος
αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β σε πραγματικά
δύσκολες συνθήκες, όπου οι διασώστες ξεπερνούν πολλές φορές τους εαυτούς τους
προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, όποτε υπάρχει ανάγκη. Στη συνέχεια ο κ.
Γιαννακουδάκης προχώρησε στο εκπαιδευτικό μέρος με γενική και ειδική θεματολογία
στο τομέα των Πρώτων Βοηθειών και στη συνέχεια οι Διασώστες κ. Κλάδος Αντώνης και
Μαγκουφάκης Γεώργιος, προχώρησαν στο πρακτικό μέρος εκπαιδεύοντας τους
υπηρεσιακούς υπαλλήλους του ΟΛΗ που μπορεί να έχουν εμπλοκή στην αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών.
Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς τόνισε, ότι το Σεμινάριο αποτελεί
μοναδική ευκαιρία λήψης βασικών γνώσεων Πρώτων Βοηθειών στην παροχή βοήθειας και
αποτελεί βασικό ανθρωπιστικό καθήκον.

Η Ειδική Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Ελένη Τσαντηράκη, αφού ευχαρίστησε τον Διευθυντή του
ΕΚΑΒ κ. Γιαννακουδάκη και τους Διασώστες, για το σημαντικό έργο που προσφέρουν στην
διάσωση, επεσήμανε την αξία της πρόληψης και ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή όπου έχουν
αυξηθεί οι λόγοι πρόκλησης ατυχημάτων απειλητικών για την ανθρώπινη ζωή και η ανάγκη
γνώσης παροχής Πρώτων Βοηθειών είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ.
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