
                                                                                                                          

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΦΛΧΡΙΝΑ 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

ΔΙΜΟ: ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΔΤΧ 

 

Τν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Φιώξηλαο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη ν 

Παλειιήληνο ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Αγωγήο Τγείαο, ζαο πξνζθαινύλ ζηε 

δηαδηθηπαθή εθδήισζε, κε ζέκα 

«ΔΙΜΟ: ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΔΤΧ» 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ 2021, θαηά ηηο ώξεο από 6.30 

έωο 8.30 κ.κ. 

Οη ζεηζκνί σο θαηλόκελα θηλδύλνπ κπνξεί λα είλαη απξόβιεπηα, νη ζπλέπεηέο ηνπο όκσο 

κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζεκαληηθά, ράξηο ζηα επηζηεκνληθά εθόδηα από έλα επξύ 

γλσζηηθό θαη εκπεηξηθό πεδίν πξόιεςεο, δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο. Δλ κέζσ ηεο 

ζύγρξνλεο παλδεκίαο, νη ζεηζκνί ζέηνπλ έλα επηπιένλ δήηεκα κέγηζηεο αλάγθεο γηα 

ελεκέξσζε, πξνθύιαμε θαη πξνζηαζία, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ κε πεξηζζή 

θξνληίδα. 

Τώξα όζν πνηέ αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο, ηεο νξγάλσζεο ησλ ζρεδίσλ θαη 

ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο ηεο δηπιήο θξίζεο. Με αίζζεκα επζύλεο, κε 

επαηζζεζία, αιιειεγγύε θαη ελζάξξπλζε πξνζηαηεύνπκε ηνλ εαπηό καο θαη 

πξνζηαηεύνπκε θαη ηνπο άιινπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηα παηδηά. 

 

Η εθδήιωζε είλαη αθηεξωκέλε ζηε κλήκε ηωλ δύν παηδηώλ,  
ηεο Κιαίξεο θαη ηνπ Άξε, πνπ ζηνλ θνληθό ζεηζκό ηεο άκνπ (30-10-2020)  

έθπγαλ αγθαιηαζκέλα γηα ηελ αηωληόηεηα ηεο αγάπεο 
 

 

Σηελ εθδήισζε, βαζηθνί νκηιεηέο ζα είλαη: 

 Δπζύκεο Λέθθαο, Καζεγεηήο Γπλακηθήο, Τεθηνληθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο 

θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ, Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο θαη 

Γεσπεξηβάιινληνο, Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜΣ «Σηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, 

Καηαζηξνθώλ θαη Κξίζεσλ» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

Πξόεδξνο ηνπ Οξγαληζκνύ Αληηζεηζκηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο 



 

 Μαξία Παπαδνπνύινπ, Δθπαηδεπηηθόο, MSc Σρνιηθήο Ψπρνινγίαο- Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ 

Αγσγήο Υγείαο 

 Ιωάλλεο Βαικάο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Υπεύζπλνο ηεο Υπεξεζίαο Πξνεηνηκαζίαο, 

Γηαρείξηζεο θαη Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήισζε, κπνξνύλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε https://tinyurl.com/4jpxfnzv  

έωο ηελ Σεηάξηε 7 Απξηιίνπ, ώζηε θαηόπηλ λα ηνπο ζηαινύλ νη νδεγίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

Γηα ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο 

παξαθνινύζεζεο. 

Η εθδήισζε είλαη δσξεάλ θαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εγγξαθήο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΧΗ 

6.30 – 6.50  Καιωζόξηζκα από ηηο Πξνέδξνπο ησλ δύν θνξέσλ-ζπλδηνξγαλσηώλ 

Υαηξεηηζκόο  από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ Γξα Αληώλην Απγεξηλό 

6.50 – 7.20  «Γηαρείξηζε ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ θαη δξάζεηο πξνζηαζίαο – Η εζληθή       

θαη δηεζλήο εκπεηξία» - Δπζύκεο Λέθθαο 

7.20 – 7.50  «Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ηωλ παηδηώλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεωλ θαη  

θαηαζηξνθώλ: Η δύζθνιε ζπγθπξία, ζεηζκόο θαη παλδεκία» - Μαξία Παπαδνπνύινπ 

7.50 – 8.10 «Η ζπλδξνκή ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζηηο αλζξωπηζηηθέο 

ζπλέπεηεο ηωλ θαηαζηξνθώλ» - Ισάλλεο Βαικάο 

8.10 –  8.30   πδήηεζε 

 

 
ΓΙΑ ΤΑ Γ.Σ. 

 

Άλλα Μπαθίηε 
Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο Φιώξηλαο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ 

 
Μαξία Παπαδνπνύινπ 

Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Αγσγήο Υγείαο 
 

https://tinyurl.com/4jpxfnzv

