
 

 

Αλεξάνδρεια, 19 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας στις 30 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποίησε την 

ετήσια εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και βράβευσε με επίδοση τιμητικών βραβείων 

φορείς και πολίτες που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο έργο του Τμήματος. Παράλληλα, 

παρουσιάστηκαν σε βίντεο οι δράσεις του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 2018, καθώς και το 

σποτ για την καμπάνια εγγραφής νέων μελών στον Ε.Ε.Σ. και έγινε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους 

για τις επικείμενες εκλογές. 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Αλεξάνδρειας 

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη 

στο ράδιο «AVENA» Αλεξάνδρειας 97,7fm, κάνοντας γνωστό το άνοιγμα στην κοινωνία που 

επιχειρεί ο Ε.Ε.Σ. και παρακινώντας τους πολίτες να εγγραφούν ως νέα μέλη. Στο ίδιο πλαίσιο 

έγιναν ανακοινώσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε. 

Συμμετοχή στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Μετά από πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αλεξάνδρειας, 

το Τμήμα μας παρευρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτάς του, όπου και αναγνωρίστηκε 

ο Ε.Ε.Σ. για την αδιάλειπτη εθελοντική προσφορά και παρουσία του όπου υπάρχει ανάγκη. 

 



Συμμετοχή στην τελετή απονομής πτυχίων των Εθελοντών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σάμου 

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, έπειτα από πρόσκληση του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σάμου, παρευρέθηκε στην Σάμο για την τελετή απονομής 

πτυχίων των εθελοντών, παρουσία της Τομεάρχη Νοσηλευτικής, της Διευθύντριας Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και των αρχών και πολιτών της Σάμου στην 

κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου. 

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε ασυνόδευτους ανήλικους της Δομής Φιλοξενίας και 
Υποδοχής Αλεξάνδρειας 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, έπειτα από αίτημα του Greek Council for Refugees, η Νοσηλεύτρια - 

Εκπαιδεύτρια του Τμήματος πραγματοποίησε βιωματική επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, με την 

υποστήριξη διερμηνέα, στους ασυνόδευτους ανήλικους άρρενες που φιλοξενούνται στη Δομή 

Φιλοξενίας και Υποδοχής Προσφύγων Αλεξάνδρειας. Επίσης, δόθηκαν οδηγίες για προαγωγή της 

υγιεινής, την κατάχρηση φαρμάκων και παρουσιάστηκε ενδιαφέρον για μελλοντικές 

εκπαιδευτικές συναντήσεις. 

Υγειονομική κάλυψη αγώνων βόλεϊ από τους Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας 

Οι εθελοντές Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνέχισαν να καλύπτουν υγειονομικά τους αγώνες βόλεϊ 

Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Αλεξάνδρεια» μετά από το αίτημα των ανωτέρω και 

παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες σε όλα τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των 

αγώνων.  


