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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρώτη Παγκρήτια συνάντηση - ημερίδα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών 

 

 
Νέα εποχή για το επίπεδο δράσης, αποτελεσματικότητας και συνεργασίας ξεκινάει στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό στην Κρήτη. 
 
Με την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Στειακάκη Δημητρίου ως Περιφερειακού 
Υπεύθυνου Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κρήτης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
των Εθελοντικών Διοικήσεων και Εκπαιδευτών όλων των Περιφερειακών Τμημάτων Κρήτης, στο 
Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. της Ιεράπετρας, την 14η Οκτωβρίου 2018. 
 
Συντονιστές της ημερίδας ήταν: 

 Μαμαντόπουλος Ανδρέας, Μέλος Κ.Δ.Σ. Ε.Ε.Σ., Πρόεδρος Π.Τ. Ιεράπετρας, Εκπαιδευτής 
Εκπαιδευτών Α’ Βοηθειών. 

 Περγιαννάκης Χρυσόστομος, Πρόεδρος Π.Τ. Μοιρών, Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών. 



 Στειακάκης Δημήτριος, Περιφερειάρχης Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Κρήτης. 

 Λούρμπας Σταμάτιος, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Α’ Βοηθειών. 
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τα εξής: 
 Επιμόρφωση εκπαιδευτών. 
 Οργάνωση Παγκρήτιων εκπαιδεύσεων και διατμηματικές συνεργασίες. 
 Οργάνωση Παγκρήτιων εκπαιδεύσεων ανάδειξης εκπαιδευτών. 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντών. 
 Εκπαίδευση Τηλεπικοινωνιών. 
 Εκπαιδευτικές συνεργασίες με πιστοποιημένους κρατικούς φορείς. 
 Ενίσχυση του Τμήματος Σητείας από εκπαιδευτές της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
Σε κλίμα αισιοδοξίας για πρόοδο και δημιουργικότητα, ανταλλάχτηκαν απόψεις και τέθηκαν 
βάσεις και κανόνες συνεργασίας, τόσο μεταξύ των Τμημάτων όσο και με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Συζητήθηκαν επίσης εκτός από θέματα εκπαίδευσης και θέματα υποστήριξης του έργου των 
Εθελοντών και προώθησης προτάσεων προς τον Τομέα και την Κεντρική Διοίκηση. 
 
Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία της και απεύθυνε χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, κυρία Ρουμελιωτάκη Μαρία. 
 
Με δεδομένη την ύπαρξη ενός πολύτιμου δικτύου Εθελοντών Σαμαρειτών που εκτείνεται  από 
την Κίσσαμο μέχρι την Σητεία και με τον προγραμματιζόμενο συντονισμό δράσης τους σε όλο το 
νησί, αισιοδοξούμε να είμαστε ένα πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης τόσο στον Τομέα Πολιτικής 
Προστασίας όπως και στους Τομείς υποστήριξης του Πολιτισμού και του Αθλητισμού σε όλη την 
Κρήτη. 
 
Αυτά δήλωσε ο κύριος Στειακάκης μετά την λήξη των εργασιών της 1ης Παγκρήτιας συνάντησης 
συνεργασίας. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας κύριος Μαμαντόπουλος Ανδρέας, σαν οικοδεσπότης της 
συνάντησης, ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη τιμή που η συνάντηση αυτή επιλέχθηκε να 
πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα και ευχήθηκε να είναι η πρώτη από πολλές που θα 
ακολουθήσουν. 

 


