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ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2023» 

Μαθητικός Διαγωνισμός στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

 

 

 Οι Μαθητικοί Διαγωνισμοί αποτελούν, αναμφισβήτητα μια ισχυρή μετα-εκπαιδευτική 
εμπειρία. Ενθαρρύνουν τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, ενισχύουν τη σχέση των συμμετεχόντων 
με την επιστήμη, αλλά και γενικότερα με τη μάθηση. Παράλληλα, οι μαθητικοί διαγωνισμοί 
συνεπιδρούν στον τρόπο αξιολόγησης και αντίληψης του εαυτού τους μέσα στην κοινωνία. 

Το «KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2023 – Μαθητικός Διαγωνισμός στην 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)», αρχικά αποτέλεσε μία ιδέα που γεννήθηκε μέσα από 
την πολυετή εκπαιδευτική τριβή με μαθητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε 
θέματα αναζωογόνησης θυμάτων καρδιακής ανακοπής.  

Διοργανώνεται από την Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES - ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ», σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας» (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις εκπαιδεύσεις του KIDS SAVE LIVES, τις 

δράσεις και για τις πραγματικές ιστορίες διάσωσης του Οργανισμού μας, μπορείτε να μεταβείτε στην 

ιστοσελίδα μας: https://kidssavelives.gr  

 

 

 

 

https://kidssavelives.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ): 

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί προϊόν παγκόσμιας 
πρωτοτυπίας. Μέσα από αυτόν, αναπτύσσεται στους μαθητές/-τριες το «αἰέν ἀριστεύειν», 
επιδιώκοντας να καλλιεργηθούν αυριανοί ενεργητικοί πολίτες με φιλοδοξία την αριστεία, με 
ελεύθερη βούληση, έχοντας πίστη στον εαυτό τους, δίνοντάς τους ουσιαστικά κίνητρα για την 
αυτοβελτίωσή τους. Παράλληλα, υποστηρίζεται το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των 
διαγωνιζομένων μαθητών/-τριων σε μία κοινή προσπάθεια, αυτής της αριστείας και της 
αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους τους. 

Απώτερος στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η άμεση συμβολή εκπαιδευμένων 
πολιτών, ως «Πρώτοι Ανταποκρινόμενοι – First Responders» στην αντιμετώπιση περιστατικών 
εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής και άλλων επειγόντων περιστατικών, όταν μια ζωή 
κινδυνεύει (σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Αναζωογόνησης). Κατ΄επέκταση, ενισχύεται η διάδοση των Αυτόματων Εξωτερικών 
Απινιδωτών (AEDs), που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιστροφή των θυμάτων καρδιακής 
ανακοπής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διασκεδαστικό, με αξιόπιστο, όπως επίσης θα διαθέτει άμεσους 
εκπαιδευτικούς τρόπους μάθησης με την ενίσχυση της τεχνολογίας. Η επιδίωξή μας είναι να 
υποστηρίξουμε και να επικροτήσουμε τη γενικότερη προσπάθεια των μαθητών στη δεξιότητα της 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης), 
προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών που προασπίζουν την υγεία 
μέσα από την ενεργητική και τη βιωματική μάθηση.   

Με γνώμονα τον προηγούμενο αντίστοιχο διαγωνισμό που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2019 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν 
διακατέχονται από ενθουσιασμό, από αισθήματα αλληλεγγύης και αποσκοπούν στο μεγάλο έπαθλο, 
στο να κερδίσουν έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή για το σχολείο τους. 

 
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός μας έχει 

συμβάλλει στο να τοποθετηθούν εκατοντάδες Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές σε πολλά σχολεία 

της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό, ενδυναμώνεται η λειτουργία του σχολείου ως δίκτυο ανάπτυξης 

των σχέσεών του και της επικοινωνίας του με την τοπική κοινωνία, κατά το πρότυπο του «ανοικτού 

σχολείου». 

 

 

 

 

https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπου το σχολείο τους έχει συμμετάσχει στο «KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ 

ΖΩΕΣ, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στις Πρώτες Βοήθειες», 

στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων ‘’KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές’’, αλλά και άλλων συναφών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Για κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο που επιθυμεί να εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική 

Αναζωογόνηση «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», ας επισκεφτεί τον ακόλουθο 

σύνδεσμο κάνοντας το δικό του ηλεκτρονικό αίτημα: https://kidssavelives.gr/ekpaideftiko-

programma-sta-scholeia/  

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

Μόλις εγκριθεί ο διαγωνισμός, η πληροφόρηση των σχολείων για τις λεπτομέρειες του 
διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σχετικές 
επικαιροποιημένες ενημερώσεις θα υπάρξουν στις ιστοσελίδες του KIDS SAVE LIVES και της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Το email επικοινωνίας ορίζεται το 
sch.kidssavelives@gmail.com 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των σχολείων, θα πρέπει να 

ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα των διοργανωτών μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2023, 

συμπληρώνοντας το σχετικό αίτημα στο https://kidssavelives.gr/kids-save-lives-championship/ 

Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο θα συμμετέχει με δύο (2) μαθητές/-τριες του, ώστε εκείνοι να 

εκπροσωπήσουν το δικό τους σχολείο, υπό τη συνοδεία και κατόπιν σχετικής έγκρισης των 

κηδεμόνων τους.  

 

 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ: 

- Δημοτικού, τάξεων: Ε’, ΣΤ’  
- Γυμνασίου, τάξεων: Α’, Β’, Γ’  
- Λυκείου, τάξεων: Α’, Β’, Γ’  

 

 

https://kidssavelives.gr/ekpaideftiko-programma-sta-scholeia/
https://kidssavelives.gr/ekpaideftiko-programma-sta-scholeia/
mailto:sch.kidssavelives@gmail.com
https://kidssavelives.gr/kids-save-lives-championship/
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Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 

- Γενικής Εκπαίδευσης  
- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
- Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια  
- Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια  
- τα Αθλητικά   
- τα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης  

 

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε ώρες και μέρες εκτός της σχολικής τους 
εκπαίδευσης.  

 
Στα πλαίσια του διαγωνισμού θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και 

Λύκεια. Τα σχολεία κάθε κατηγορίας θα διαγωνίζονται σε διαφορετική ώρα ή και μέρα.  

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ): 

Ο διαγωνισμός θα χωρίζεται σε τέσσερις (4) φάσεις. Η πρώτη φάση είναι των Προκριματικών, 

η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια τριών (3) ωρών, στη δεύτερη φάση των Ημιτελικών, η οποία 

προβλέπεται να έχει διάρκεια τριάντα (30) λεπτών, στην τρίτη φάση των Τελικών, η οποία 

προβλέπεται να έχει διάρκεια τριάντα (30) λεπτών και η τέταρτη φάση της τελετής απονομής 

βραβείων, 30 επίσης λεπτών. Συνολικά, ο εκτιμώμενος χρόνος ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι οι 

τέσσερις και μισή (4:30) ώρες. 

 

Ο διαγωνισμός KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2023 θα διεξαχθεί: 

Για τα Λύκεια στις 01 Απριλίου 2023 και ώρα έναρξης στις 10:00.  

Για τα Γυμνάσια θα υλοποιηθεί στις 01 Απριλίου 2023 και ώρα έναρξης στις 15:00.  

Τέλος, για τα Δημοτικά θα λάβει χώρα στις 02 Απριλίου 2023 και ώρα έναρξης στις 10:00.  

 
Ο τόπος διεξαγωγής ορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 
 
Ο διαγωνισμός για τα Λύκεια θα πραγματοποιηθεί στις 01 Απριλίου 2023 
1ο στάδιο – Προκριματικοί: 10:00-13:00 
2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 13:00-13:30 
3ο στάδιο – Τελικοί: 13:30-14:00 
4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 14:00-14:30 
 
Ο διαγωνισμός για τα Γυμνάσια θα λάβει χώρα στις 01 Απριλίου 2023 
1ο στάδιο – Προκριματικοί: 15:00-18:00 
2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 18:00-18:30 
3ο στάδιο – Τελικοί: 18:30-19:00 
4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 19:00-19:30 
 
Ο διαγωνισμός για τα Δημοτικά θα υλοποιηθεί στις 02 Απριλίου 2023 
1ο στάδιο – Προκριματικοί: 10:00-13:00 
2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 13:00-13:30 
3ο στάδιο – Τελικοί: 13:30-14:00 
4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 14:00-14:30 

 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, έχει προβλεφθεί, κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να 

υποστηρίζεται από μέντορες, που θα συνδράμουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα των διαγωνιζομένων 

μαθητών στις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Όλοι οι μέντορες είναι 

πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.  

Ο διαγωνισμός θα τελεστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες των επιστημονικών, διεθνών ή 
εθνικών φορέων υγείας, που αφορούν την πρόληψη μετάδοσης της COVID-19. Κρίνεται σκόπιμο οι 
μαθητές να φορούν μάσκες προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-
2, διότι οι μαθητές λόγω των απαιτούμενων αναγκών θα έρχονται πολύ κοντά, είτε με τους άλλους 
συναγωνιζόμενους μαθητές, είτε με τους μέντορές τους σε κλειστό χώρο. 

 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θα εφαρμοστούν οι τελευταίες συστάσεις 

για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής σε συνθήκες πανδημίες Covid-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Πιο συγκεκριμένα, στις δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ θα 
αποφευχθεί η επαφή στόμα με στόμα στο στάδιο των εμφυσήσεων διάσωσης με σκοπό την αποτροπή  
μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2. Είναι αξιοσημείωτο να ειπωθεί ότι οι εμφυσήσεις διάσωσης θα 
δοθούν με τη χρήση Αυτοδιατεινόμενου Ασκού (AMBU).  

 
Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει ότι οι μαθητές ανεξαρτήτου 

εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι πολύ ικανοί στις δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα 
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ανταποκριθούν εξίσου καλά στη χρήση του Αυτοδιατεινόμενου Ασκού (AMBU) με τη συνεχή 
υποστήριξη των καθοδηγητών τους.  

 
Αυτή η επαφή και η εξοικείωση με αυτό το σωτήριο μέσο αποτελεί μία πολύ σημαντική ευκαιρία 

για τους αυριανούς πολίτες, ώστε να γνωρίζουν να δίνουν εμφυσήσεις διάσωσης και σε καταστάσεις 
πνιγμού που είναι δυστυχώς, πολύ συχνές στη χώρα μας.  

 
Σε όλα τα στάδια της διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού οι μαθητές/-τριες θα εκτελούν 

διαδοχικά τις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και 

εμφυσήσεις διάσωσης) ανά δύο (2) άτομα και ανά δύο (2) λεπτά.  Έπειτα από συνολικά τέσσερα (4) 

λεπτά, οι μαθητές/-τριες του κάθε σχολείου θα ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και θα 

μαθαίνουν άμεσα το ποσοστό επιτυχίας τους. Τα σχολεία με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα περνούν 

στην επόμενη φάση.  

Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριων θα γίνει με σύγχρονη, με επιστημονική μεθοδολογία, σε 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προπλάσματα συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό που παρέχει ακριβή 

ποσοστιαίο δείκτη αξιολόγησης (%).  

Ο σχεδιασμός του διαγωνισμού προβλέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής του. 

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης των αποτελεσμάτων, τα 

οποία, θα υποστούν κατάλληλη στατιστική επεξεργασία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ακολούθως θα 

κοινοποιηθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρόνως, θα ανακοινωθούν ανωνυμοποιημένα μέσω 

δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια. 

Συνοδευτικά, αυτού του Σχεδίου Προκήρυξης του Μαθητικού Διαγωνισμού στην ΚΑΡΠΑ, σας 

επισυνάπτουμε το έντυπο υλικό αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς 

και τους διαγωνιζόμενους μαθητές. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ: 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές/-τριες θα λάβουν ένα αναμνηστικό κιτ, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα εξής: ένα κοντομάνικο μπλουζάκι με τα απαραίτητα αναγραφόμενα στοιχεία του 

Μαθητικού Διαγωνισμού, τη Βεβαίωση Συμμετοχής τους και ένα χρυσό μετάλλιο. 

Για τα σχολεία που θα ξεχωρίσουν φτάνοντας στις τρίτες θέσεις του μαθητικού διαγωνισμού τόσο 

από την Πρωτοβάθμια, όσο και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα κερδίσουν πέντε (5) δωρεάν 
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πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC), για τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς ή και τους γονείς. 

Για τα σχολεία που θα διακριθούν στις δεύτερες θέσεις αυτού του μαθητικού διαγωνισμού θα 

είναι σε θέση να λάβουν δέκα (10) δωρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής 

(BLS | ERC). 

Τέλος, τα σχολεία που οι μαθητές τους κατόρθωσαν να ανέλθουν στην πρώτη θέση σε  Δημοτικό, 

Γυμνάσιο και Λύκειο θα κερδίσουν ως έπαθλο από έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) για το 

σχολείο τους και δέκα (10) δωρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | 

ERC). 

Αθροιστικά θα διατεθούν εβδομήντα πέντε (75) δωρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική 

Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC), όπως επίσης και τρεις (3) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs). 

 
 
 
 

ΌΡΟΙ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
H Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβουν εξολοκλήρου τη 
διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού. Δεσμεύονται να διασφαλίσουν 
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση 
των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών ή των σχολείων: 
 
Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές 
ή το σχολείο. Τα μπλουζάκια που θα φορούν οι συμμετέχοντες, τα μετάλλια, τα έπαθλα νικητών και 
ελαφρύ γεύμα για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το 
κόστος μετακίνησης μεταξύ του εκάστοτε σχολείου και του τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 
(Θεσσαλονίκη), καθώς και το κόστος διαμονής των μαθητών και των συνοδών τους, εφόσον 
απαιτηθεί διαμονή, δεν καλύπτεται από τους διοργανωτές. 
 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και έγκριση 
των γονέων/κηδεμόνων που θα αναγράφουν γραπτά  τη συγκατάθεση συμμετοχής των παιδιών τους 
στον διαγωνισμό, όπως και την άδεια  φωτογράφισης / βίντεοσκόπησης αυτών. 

 



8 
 

Οι μαθητές/-τριες θα αξιολογούνται σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης [ΚΑΡΠΑ] σε 
κατάλληλα προπλάσματα αναζωογόνησης Little Anne του οίκου Laerdal, εξοπλισμένα με 
κατάλληλους αισθητήρες που συνδέονται με το λογισμικό QCPR της Laerdal, το οποίο παρέχει 
ακριβείς μετρήσεις επιδόσεων και επί τοις εκατό (%) βαθμολογία.  
 
Μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές και το ομώνυμο 

Εργαστήριο Δεξιοτήτων, η Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά 

Σώζουν Ζωές και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, σε διάστημα 4 ετών 

έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 70,000 μαθητές/-τριες σε 700 και περισσότερα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της Χώρας, αλλά και 

χιλιάδες ακόμη μέσω της σύγχρονης διδασκαλίας από απόσταση κατά την περίοδο COVID-19.  

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
- Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» 
- «Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας» (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.).  
- Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 
Στεφανάκης Αναστάσιος 
Πρόεδρος Ελληνικού Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος Εκπαίδευσης KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, 
Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Ε.Π.Φ. – Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. Χαλκιδικής, Course 
Organizer ERC 
sch.kidssavelives@gmail.com   |  https://kidssavelives.gr  |  6980952006    
 
 
 

 
 

mailto:sch.kidssavelives@gmail.com
https://kidssavelives.gr/
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ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
Φορτούνης Κωνσταντίνος 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας 
Χειρουργός, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 
 
Σαμαράς Αναστάσιος 
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων 
Ταμίας Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές 
Course Director ERC 
 
Φυντανίδου Βαρβάρα 
Αναισθησιολόγος, ΑΧΕΠΑ Νοσοκομείο, Course Organizer ERC 
Επιστημονικά υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές\ 
 
Χρύσα Ρούσκα 
Νοσηλεύτρια, Instructor ERC, Τμήμα Ερευνών KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές 
 
Κωνσταντίνος Σακκάς 
XR Developer, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Technology 
Manager KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές 
 
Θωμάς Μπαχαράκης 
Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Χρύσα Πρασσά 
Εκπαιδευτικός, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Κώστας Ηλιάδης 
Διοικητικός Υπάλληλος Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 

- Ιωάννα Ευθυμίου, Ελληνική Αστυνομία, Γραμματεία Προέδρου KIDS SAVE LIVES – Τα 
Παιδιά Σώζουν Ζωές, Course Director ERC 
 

- Κατερίνα Ταούλα, Σχολική Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 
 

- Άννα Ευθυμίου, Σχολική Νοσηλεύτρια, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος KSL 
Κρήτης, Instructor ERC 
 

- Ελένη Κραβαρίτη, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 
 

- Θανάσης Χριστοδούλου, Νοσηλευτής, Instructor ERC 

 
- Δωρίδα Κρανιώτη, Υπάλληλος ΕΤΑΝΑΜ Αμβρακικού, Instructor ERC 

 
- Απόστολος Παπαμαργαρίτης, Υγειονομικός, Instructor ERC 

 
- Βενετία Ρεβενικιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Instructor ERC 

 
- Στέλλα Σταγάκη, Σχολική Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 

 
- Ερρίκος Τρουμούλης, Εκπαιδευτικός, Μουσικός-Μουσικολόγος, Instructor ERC 

 
- Έλενα Μπλάνα, Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 

 

- Ηλίας Μανδηλάρης, Ιατρός, Instructor ERC 

 
- Αλεξάνδρα Σκύφτα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Instructor ERC 

 
- Ευαγγελία Γιαννέλου, Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 

 
- Χρυσή Δεληγιάννη, Εκπαιδευτικός/Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 

 
- Αθανασία Ζημιλιάγκου, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Λαμπρινή Οικονόμου, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Στέλλα Ανδρεάδου, Φυσικοθεραπεύτρια, Instructor ERC 
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- Πηγή Λιάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος, Instructor ERC 

 
- Αλατσάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Ερρίκος Τρουμούλης, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Αντώνης Τρουμούλης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Instructor ERC 

 
- Ιουλία Μάγκου, Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Καλλή Κουτσίδου, Νοσηλεύτρια, Instructor ERC 

 
- Χρήστος Κασκέτης, Ναυαγοσώστης | Εκπαιδευτικός, Instructor ERC 

 
- Αθανασούλα Ελένη, Εκπαιδευτικός / Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Instructor ERC 
 

- Βλαχοπούλου Χριστίνα, Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος, Instructor ERC 
 

- Δεληγιάννη Μαρία, Νοσηλεύτρια, Course Director ERC 
 

- Μπόστα Διαλεχτή, Νηπιαγωγός, Instructor ERC 
 

- Στεφανούδη Αναστασία, Ιδιωτική Υπάλληλος, Course Director ERC 
 

- Τζιατζιάς Κωνσταντίνος, Νοσηλευτής, εκπαιδευτής ιδιωτικού ΙΕΚ, Course Director ERC 
 

- Χλιαρά Ουρανία, Νοσηλεύτρια Ιδιωτικού Τομέα, Instructor ERC 
 

- Χοβαρδάς Ζαφείριος, Ναυαγοσώστης, Φοιτητής Ιατρικής, Instructor ERC 
 
 



  Website:  http://kmaked.gr 
 

                                                                                                         
                           
 
    
      

 
 

 
 
 
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

 
 
 
Θεσσαλονίκη,  
Αριθμ. Πρωτ.   

 
 
29-11-2022 
17695 

 
 
 
ΠΡΟΣ:  
 
 
         
 
 
ΚΟΙΝ:  

Ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE 
LIVES-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ- 
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) 
Υπόψη:  κ. Αναστάση Στεφανάκη  
 

1. 1. ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας  
2.Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας 
3.Δημοτικά Σχολεία-Γυμνάσια-ΓΕΛ-
ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ-Μουσικά 
&Καλλιτεχνικά Σχολεία (διά των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο: «KIDS SAVE LIVES 
CHAMPIONSHIP 2023-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)»  
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Κεφαλαίου ΙΑ’ του Μέρους Β’ του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/ 
τ.  Α΄/23-12-2021)  
           2. Η από 31-05-2022 αίτηση του Φορέα KIDS SAVE LIVES-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα 
              

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματος σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

Ν.4876/2021,  σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού  με 

τίτλο: «KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2023-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)» του 

Ανθρωπιστικού Οργανισμού «KIDS SAVE LIVES-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» και της Ελληνικής 

Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) για το σχολικό έτος 2022-2023. Το εν 

λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξεις) και 

των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (όλων των τάξεων) 

της Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023. 

  

Για την υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων 

και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία για τις εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 

ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 
 

 

  

 

 

 

                                   ----- 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Πρασσά Χρύσα 
Τηλέφωνο: 2310 474859 
Ιστοσελίδα: http://kmaked. gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 

 
 
 
 
 
 

http://kmaked.gr/
mailto:kmakedpde@sch.gr
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2. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 

επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει 

στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή του/της, σύμφωνα με 

τους όρους της προκήρυξης. 

3. Όλες οι -σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό- δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός 

του ωρολογίου προγράμματος. 

4. Στο πλαίσιο των υλοποίησης των δράσεων/ δραστηριοτήτων να τηρούνται οι κανόνες 

υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/τριών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

5. Η διενέργεια του διαγωνισμού (διεξαγωγή, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 

ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών. H διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν 

λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

6. Να μην προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε 

τυχόν χορηγούς εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού. 

7. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση,  η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών 

και μαθητριών, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

8. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες και σχολικές 

μονάδες. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

9. Όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/ούσες να λάβουν αναμνηστικά μετάλλια και βεβαιώσεις 

συμμετοχής. 

10. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους οι συντελεστές 

του δεσμεύονται να αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού. 

 

 Επισημαίνεται, ότι η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως 

δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη 

μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των 

σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω 

μαθητικού διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

https://kidssavelives.gr/ και να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησης του διαγωνισμού 

http://kmaked.gr/
https://kidssavelives.gr/


  Website:  http://kmaked.gr 
 

(Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ και Ελληνική Εταιρεία 

Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ))- κ. Α. Στεφανάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

sch.kidssavelives@gmail.com  και στο τηλέφωνο 6980952006. 

 

Επισυνάπτεται: Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 Ο Αναπληρωτής  

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

 

Θωμάς Μπαχαράκης 

http://kmaked.gr/
mailto:sch.kidssavelives@gmail.com
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