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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας συνέχισε ανελλιπώς να καλύπτει υγειονομικά κάθε 

Σαββατοκύριακο, με τους Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τους αγώνες μπάσκετ αντρών και εφήβων, 

των Αθλητικών Ακαδημιών «Άθλος» και «ΓΑΣ», στο Αθλητικό Κέντρο Μελίκης, έπειτα από αίτημα των 

ανωτέρω, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες σε όλα τα περιστατικά που προέκυψαν, όπως θλάσεις, διαστρέμματα, 

εκδορές, κλπ. 

Επίσης, μετά από αίτημα του Αθλητικού Ομίλου «Μέγας Αλέξανδρος» Τρικάλων Ημαθίας και του τμήματος 

πετοσφαίρισης της Αθλητικής Ακαδημίας «ΓΑΣ», οι Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνέχισαν τις 

υγειονομικές καλύψεις στους αγώνες βόλεϊ κορασίδων, στο κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αλεξάνδρειας.  

Παράλληλα, έγινε έναρξη υγειονομικών καλύψεων και στους αγώνες βόλεϊ αγοριών Κ-17, ύστερα από αίτημα 

του τμήματος πετοσφαίρισης της Αθλητικής Ακαδημίας «ΓΑΣ» παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες στον πρώτο 

αγώνα της αγωνιστικής που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον «ΓΑΣ» Αλεξάνδρειας και τον «ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ» 

Κατερίνης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αλεξάνδρειας. 

Η Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσία του Τμήματος, κα Ελένη Γραμματικοπούλου, μετέβη και 

πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις σε ομάδα πολιτών, διάρκειας 16 ωρών στη Γουμένισσα, για την απόκτηση του 

Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, μέσα από βιωματικά σεμινάρια και ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων. 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με την Τοπική 

Κοινότητα Κλειδίου, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση Πρώτων Βοηθειών στους κατοίκους του 

Κλειδίου η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού από την Προϊσταμένη Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του Τμήματος με τη συμμετοχή των Εθελοντών Νοσηλευτικής καθώς και του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση από την Οδική Ασφάλεια του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου 

για τις δράσεις της, την κλήση έκτακτης ανάγκης 1075 που χρησιμοποιείται στην Εγνατία οδό καθώς και τον 

εξοπλισμό των οχημάτων της. 

Τέλος, παραδόθηκε στο Περιφερειακό Τμήμα ακόμη ένα αναπηρικό αμαξίδιο από την Ένωση Παραπληγικών 

και Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά για τη στήριξη των αναγκών που προκύπτουν στην 

πόλη μας, ως αντάλλαγμα στη μεγάλη συλλογή πλαστικών καπακιών που πραγματοποίησε το Τμήμα μας με 

την ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας. 

*** 


