
ΘΕΜΑ: «ΚΑΡΠΑ-Eπιμορφωτικό ςεμινάριο Εκπαιδευτικών Φυςικήσ Αγωγήσ»  
(Έγκριση Ολομζλειας 2

ου
 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας, Αρ. Πράξης 22/28-11-2019) 

 

 
Αγαπθτοί/τζσ ςυνάδελφοι, 

 
ανταποκρινόμενοι ςτο αυξθμζνο ενδιαφζρον για υλοποίθςθ πιςτοποιθμζνου 

προγράμματοσ Καρδιοπνευμονικισ Αναηωογόνθςθσ (ΚΑΡΠΑ) ςασ ενθμερϊνουμε ότι, κα 
πραγματοποιθκεί ςεμινάριο Βαςικήσ Υποςτήριξησ τησ Ζωήσ και Αυτόματου Εξωτερικοφ 
Απινιδωτή,  για τουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικισ Αγωγισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Δήμου 
Ωραιοκάςτρου (ενόψει του εξοπλιςμοφ των ςχολείων με απινιδωτζσ)  τθν Κυριακή 19 Ιανουαρίου 
2020. Οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν πιςτοποίθςθ ικανότθτασ εφαρμογισ του πρωτοκόλλου 
Καρδιοπνευμονικισ Αναηωογόνθςθσ ςε κφματα καρδιακισ ανακοπισ το οποίο, εάν εφαρμοςτεί 
κατά τον χρόνο αναμονισ τθσ εξειδικευμζνθσ βοικειασ (ΕΚΑΒ), είναι εφικτι θ ανάταξθ τθσ 
καρδιακισ λειτουργίασ και θ ελαχιςτοποίθςθ των πικανϊν εγκεφαλικϊν βλαβϊν. 
 
Σο ςεμινάριο διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με τθν 4θ Τγειονομικι Περιφζρεια Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ HEART SAFE CITIES, το οποίο εντάςςεται ςτο INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Είναι πιςτοποιθμζνο από το 
Ευρωπαϊκό υμβοφλιο Αναηωογόνθςθσ (ΕRC), και είναι δωρεάν για τουσ ςυμμετζχοντεσ Ε.Φ.Α.. Θα 
διεξαχκεί ςτο 4ο και 15ο Δημοτικό χολείο Καλαμαριάσ, τρατθγοφ Παπάγου & Μθτροπολίτου Γ. 
Καλλίδου, (δείτε το χάρτθ) πίςω από το γιπεδο του Απόλλωνα Πόντου, από τισ 08:30 ζωσ τισ 14:30.  
 
Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι περιοριςμζνοσ και κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Όςεσ/οι 
επικυμείτε να ςυμμετζχετε, ςυμπλθρϊςτε τθν παρακάτω θλεκτρονικι φόρμα: ΦΟΡΜΑ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
τθ φόρμα ςυμμετοχισ παρακαλοφμε κερμά ςυμπλθρϊςτε το ςχολείο που υπθρετείτε, το 
ονοματεπϊνυμό ςασ και με ελληνικοφσ και με λατινικοφσ κεφαλαίουσ χαρακτήρεσ (όπωσ ακριβϊσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ  
(ΠΕ.Κ.Ε..) 

------ 
 

 

                          
ταυροφπολη,   10-12-2019 
Αρ. Πρωτ.:    1401    

 
ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ Φυς. Αγωγισ ΠΕ11 
Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ όλων 
των ςχολικϊν μονάδων του Δήμου 
Ωραιοκάςτρου  

  (διά των κ. Διευκυντριϊν/κ. Διευκυντϊν    
  των ςχολικϊν μονάδων)  
  ΚΟΙΝ:  Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Β/κμιασ  
               Δυτ. Θεςςαλονίκθσ κ. Ματηιάρθ                                                              
               Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Α/κμιασ  
                Δυτ. Θεςςαλονίκθσ κ. Γεωργίου                                                           

Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρϊνθ 22   
 56430 ταυροφπολθ 
Πλθροφορίεσ: ταμνά Χριςτίνα  
Σθλζφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 

 
    

https://goo.gl/maps/jtMDYwnJ7ym4udxP6
https://forms.gle/fCc8VTThJDw1qw6T9
https://forms.gle/fCc8VTThJDw1qw6T9
mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr
http://www.kmaked.gr/2pekes


αναγράφεται ςτθν Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι Διαβατιριο), την ημερομηνία γζννηςησ κακϊσ και το 
προςωπικό ςασ e-mail. Σα παραπάνω ςτοιχεία κα αξιοποιθκοφν για τθν πιςτοποίθςθ που κα 
παραλάβετε.  
τουσ ςυμμετζχοντεσ προτείνεται θ άνετθ ζνδυςθ για τθν διευκόλυνςθ τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ. 
 
  

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 

                          

                  Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 


