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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα «online εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης» των σχολών Σαμαρειτών Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σοβαρότητα της παρούσας 

κατάστασης, που βιώνουμε και στη χώρα μας, 

σχετικά με την εξάπλωση της ασθένειας COVID-

19 και ενεργώντας στο πλαίσιο της 

υπευθυνότητας που τον διακρίνει, αποφάσισε 

έγκαιρα  από το πρώτο δεκαήμερο του 

Μαρτίου, την πλήρη αναστολή της  λειτουργίας 

των σχολών Σαμαρειτών Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών σε ολόκληρη την επικράτεια.  

Παράλληλα, το τμήμα Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

παρέχει σήμερα η τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενεργοποίησε τις απαραίτητες 

διαδικασίες για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος «online εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης». Στόχος του προγράμματος είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας των σχολών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών, καθώς και η συνεχής 

ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας.    

Το πρόγραμμα «online εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης» λειτούργησε πιλοτικά και με μεγάλη επιτυχία στο 

τμήμα Αθηνών την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 τέθηκε σε πλήρη 

λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών σε 

τριάντα τρία (33) Περιφερειακά Τμήματα της χώρας. 

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι, μέσω  ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

έξυπνης συσκευής κινητής τηλεφωνίας (smart phone) ή μέσω tablet, ενώ η πλατφόρμα του προγράμματος 

υποστηρίζει όλα τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα όπως Windows, MacOs, Android, iOS. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν από τους εκπαιδευτές των Περιφερειακών Τμημάτων με την 

τεχνική υποστήριξη του Tμήματος Εκπαίδευσης. 

Εκτιμάται, ότι μέσω του προγράμματος «online εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης» θα εκπαιδευτούν 

περισσότεροι από 500 εθελοντές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και 

πρακτικής τους άσκησης, θα στελεχώσουν το Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Σύντομα η μέθοδος αυτή θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση όλων 

των εθελοντών  του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 


