
1 
 

 

Πάτρα, 17 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα «Πρώτων Βοηθειών και Ασφάλειας στο 

σχολικό περιβάλλον» από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, 

ανέλαβε να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Πρώτες 

Βοήθειες και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον». 

Το σεμινάριο διεξήχθη την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ήταν διάρκειας 5 ωρών. 

Πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του 21ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και το 

παρακολούθησαν περίπου 40 καθηγητές από τον Νομό Αχαΐας. 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν αρχικά το θεωρητικό μέρος ενώ στη συνέχεια 

συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας, υπό την επίβλεψη Εκπαιδευτών του Σώματος 

Σαμαρειτών Πάτρας, εξασκώντας και εφαρμόζοντας στην πράξη την αποκτηθείσα γνώση.  

Φέτος ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διεξαγωγής του σεμιναρίου, το οποίο εντάσσεται 

στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας του Σώματος με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας. 

Σημειώνεται ότι μέσω των ανωτέρω σεμιναρίων, τα τελευταία χρόνια έχουν εκπαιδευθεί 

από τους Σαμαρείτες Διασώστες Ε.Ε.Σ. Πατρών πάνω από τετρακόσιοι (400) καθηγητές στον 

Νομό Αχαΐας! 
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Για το έτος 2017, επίσης μετά από αίτημα των Διευθύνσεων Γυμνασίων και Λυκείων του 

Νομού Αχαΐας και την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 

& Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Πατρών θα υλοποιήσει ανάλογες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

βιωματικού χαρακτήρα, με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες και την Ασφάλεια στο σχολικό 

περιβάλλον, οι οποίες θα απευθύνονται αυτή τη φορά σε μαθητές. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί έναν Οργανισμό συνυφασμένο από την ίδρυσή του 

με τον Εθελοντισμό, τις Πρώτες Βοήθειες, τη Διάσωση και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας 

στην Ελλάδα. Για τους Εκπαιδευτές του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών Πατρών είναι πρωταρχικής σημασίας άλλωστε η ασφάλεια και η υγεία 

τόσο των μαθητών όσο και των εκαπιδευτικών στον ευαίσθητο χώρο του σχολείου. 


