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Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης  

του ΤΕΙ Αθήνας 
µε τίτλο  

«Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Βασική 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση 

Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή» 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΠΕ) µε τίτλο «Εκπαίδευση 
και πιστοποίηση στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδιστή». 

Το ΠΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της 
Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της 
Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές 
αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας,  βάσει της 
ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας». 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης µε τίτλο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ 

Επιστημονικός (Ακαδημαϊκός) Υπεύθυνος: Καπάδοχος Θεόδωρος 
 

Επιστημονικό Πεδίο    : Πρώτες Βοήθειες 

Υλοποίηση   : Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

Προγραμματισμένοι κύκλοι : Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 
και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 

Διάρκεια του Προγράμματος : Μονοήμερο 

Σύνολο Ωρών     : 4 ώρες (09:00-13:00), ανά κύκλο 
 
Εκπαιδευτική Σύνθεση:  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 ώρα θεωρητική παρουσίαση (Ανακοπή, Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση, Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής) και 3 ώρες πρακτική εξάσκηση με 
προπλάσματα και εκπαιδευτικό αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή (Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση, Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής, Θέση Ανάνηψης). 
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Αριθμός καταρτιζομένων: 6 άτομα ανά κύκλο 

Κόστος συμμετοχής: 20€ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 
 

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (με προτεραιότητα στα 
επαγγέλματα υγείας) 

• Καλή γνώση ελληνικών 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του 
Ι∆ΒΕ (http://idve.teiath.gr).  

Οι αιτήσεις συμμετοχής και για τους 3 κύκλους θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-
mail ce.nursing@gmail.com µε την επισήμανση «ΠΕ – BLS/AED», έως την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2016.  

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα ελεγχθούν οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
θα κλιθούν οι υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας.  

Αν οι αιτήσεις δεν είναι ολοκληρωμένες ή σωστά συμπληρωμένες, όπως επίσης αν δεν 
συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα γίνονται δεκτές και ο 
ενδιαφερόμενος θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να καταθέσει εκ νέου αίτηση, με νέο επίσης 
αριθμό προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που κάποιος 
υποψήφιος δηλώσει κόλλημα θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος υποψήφιος με πλήρη αίτηση 
και δικαιολογητικά. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης αναμένεται να συνεχιστεί με νέους κύκλους 
μαθημάτων και κατά το νέο έτος (2017). Στην περίπτωση αυτή, θα διατηρηθεί η 
προτεραιότητα των υποψήφιων που είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν είχαν επιλεγεί στους 3 
πρώτους κύκλους μαθημάτων. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση, στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα δια βίου 
εκπαίδευσης και αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία 

2. Φωτοτυπία Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα) 

3. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα εξής κριτήρια: 

1. Γενικά κριτήρια:  
- Κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης σε επαγγέλματα υγείας (κατά προτεραιότητα 

στην επιλογή) 
- Κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης άλλων επιστημών  

2. Ειδικά Κριτήρια: 
- Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης συμμετοχής (τήρηση χρονικής 

προτεραιότητας) 
-  Εμπρόθεσμη κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια, εισάγονται σε κάθε 
κύκλο μαθημάτων με ποσοστό επί του προβλεπόμενου αριθμού των θέσεων, το οποίο 
καθορίζεται ως εξής: 

 Επαγγέλματα υγείας 66%. (4 άτομα σε ομάδα των 6)  

 Άλλα επαγγέλματα 34%. (2 άτομα σε ομάδα των 6) 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Καπάδοχος Θεόδωρος 

Ε-mail: ce.nursing@gmail.com (για κατάθεση αιτήσεων και για πληροφορίες)  

Τηλέφωνα: 2105385293, 2105385649  

Ημέρα και Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: Αποκλειστικά Τετάρτες, 09.00 – 13.00 (κα. 
Στεφάνου Ευαγγελία) 
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