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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Δραστηριοποίηση Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για τον μήνα 
Σεπτέμβριο 2016 

 
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης τον Σεπτέμβριο 2016 συμμετείχε στις εξής 
δράσεις: 

 Στο 2ο Φεστιβάλ "VIA EGNATIA", που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 3 
& 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρχαία Εγνατία Οδό, τμήμα της οποίας 
διασώζεται στην περιοχή της Τραϊνούπολης. 

 Στην Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής, η οποία σε συνεργασία 
με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανέλαβε την αντιμετώπιση και περιποίηση 
ατυχημάτων σε αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου "VIA EGNATIA RUN"  
στις 4 Σεπτεμβρίου. 

 Στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποίησε στις 19 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, στην αίθουσα του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης, για τους εθελοντές 
που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου “VIA EGNATIA”. 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και οι εθελοντές της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης, οι 
οποίοι παρέλαβαν ενθύμια για την ουσιαστική συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή του 
αγώνα δρόμου "VIA EGNATIA" μέσω της επάνδρωσης σταθμών Πρώτων Βοηθειών.  
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 Στην αθλητική διοργάνωση “RUN GREECE” που πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη 
χρονιά στην Αλεξανδρούπολη υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Η συμμετοχή των αθλητών, 
μικρών και μεγάλων, υπερέβη τις προσδοκίες των διοργανωτών, ξεπερνώντας τις 3.000. 

 

 

 

   
 
Ανάλογη ήταν και η παρουσία των συμπολιτών μας στις οδούς επί των οποίων διεξήχθη ο 
αγώνας ενθαρρύνοντας και χειροκροτώντας την προσπάθεια των αθλητών. 

 
Το Τμήμα αποδέχθηκε το αίτημα του ΣΕΓΑΣ για την υγειονομική κάλυψη του αγώνα κι 
έδωσε δυναμικό παρόν και στους 3 σταθμούς Πρώτων Βοηθειών με τη συμμετοχή 19 
εθελοντών της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης. Οι εθελοντές μας αντιμετώπισαν κατά τη 
διάρκεια του αγώνα 26 περιστατικά, που αφορούσαν την περιποίηση τραυμάτων και 
θλάσεων, τη φροντίδα δηγμάτων εντόμων, προλυποθυμικά επεισόδια και μετρήσεις 
πιέσεως. 
  
 


