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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης" 

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ν. Έβρου  

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, κλιμάκιο του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης, με επικεφαλής την Γενική 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα 
Ευτυχία Ελευθεριάδου, παραβρέθηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα του Νομού Έβρου για 
προγραμματισμένη επίσκεψη με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, κ. Δημήτρη Πέτροβιτς. 

Σε ένα ευχάριστο και ζεστό κλίμα  εξελίχθηκε μια 
δημιουργική συζήτηση κατά την οποία οι 
εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού 

Αλεξανδρούπολης ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα που αφορούν τον Ερυθρό 
Σταυρό και ειδικότερα το Περιφερειακό Τμήμα, αναφέροντας έπειτα και τις δράσεις στις οποίες 
συμμετέχει. 

Ο κ. Πέτροβιτς με τη σειρά του εξήρε το πολύπλευρο έργο του Ερυθρού Σταυρού, φιλανθρωπικό, 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό, το οποίο βασίζεται στους εθελοντές και έχει θετικό αντίκτυπο στην 
τοπική κοινωνία. Επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων προς όφελος του 
πολίτη, ενώ παράλληλα τόνισε τη στήριξή του, θεσμική και υλική, σε οποιοδήποτε αίτημα μπορεί η 
Περιφέρεια να ανταποκριθεί. 

Τη Γενική Γραμματέα πλαισίωσαν οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος κυρίες Ειρήνη Παπάζογλου και 
Αλεξάνδρα Μπαμπούλη, καθώς και Εθελοντές Νοσηλευτικής. 

Εκπαίδευση ομάδας πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησε την εκπαίδευσή 
της στις Πρώτες Βοήθειες η πρώτη ομάδα πολιτών 
για το έτος 2018. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε στις 
23 Φεβρουαρίου 2018. 

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα 
διδασκαλίας του Τμήματος με τους συμμετέχοντες 
να λαμβάνουν γνώση στις Βασικές Αρχές των 
Πρώτων Βοηθειών, αρχικά σε θεωρητικό και έπειτα 
σε πρακτικό επίπεδο. 
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Μετά το πέρας των μαθημάτων ακολούθησε 
η γραπτή αξιολόγηση των  εκπαιδευομένων, 
βάσει της οποίας θα λάβουν το Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα των Πρώτων Βοηθειών, με την 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς 
για την Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας για τον μήνα Φεβρουάριο 

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ηγεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας  συνεχίζεται και για το 2018  η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
σε θέματα Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, από εξειδικευμένους 
εκπαιδευτές του Ερυθρού Σταυρού. 

 

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο εκπαιδεύτηκαν 78 αστυνομικοί υπάλληλοι σε όλο το φάσμα της 
παροχής Πρώτων Βοηθειών υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των Νοσηλευτριών του Τμήματος, 
Αλεξάνδρας  Μπαμπούλη και Ειρήνης Παπάζογλου. 

 

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι συμμετείχαν ενεργά  στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος των μαθημάτων, 
επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της απόκτησης των συγκεκριμένων γνώσεων στο επαγγελματικό, 
οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. 

Έναρξη επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση Εθελοντών  

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της πρώτης ομάδας των Εθελοντών 
Νοσηλευτικής με κεντρικό θέμα τις Πρώτες Βοήθειες, από τις Νοσηλεύτριες - Εκπαιδεύτριες του 
Τμήματος Αλεξάνδρα Μπαμπούλη και Ειρήνη Παπάζογλου.  
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Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου και στοχεύει στην εκπαίδευση όλων των 
Εθελοντών Νοσηλευτικής, που απαρτίζουν την Ομάδα της Υγειονομικής Κάλυψης  και συμμετέχουν 
στις πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις της πόλης. 

 

Παράλληλα με τα μαθήματα των Πρώτων Βοηθειών οι εθελοντές διδάχτηκαν και το μάθημα της 
Δεοντολογίας, στο  οποίο διευκρινίστηκαν οι υποχρεώσεις του εθελοντή έναντι του Οργανισμού 
που εκπροσωπεί, αλλά και των ανθρωπιστικών αρχών του κινήματος. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των Εθελοντών στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος 
των μαθημάτων.   

Η ομάδα υγειονομικής κάλυψης στην αποκριάτικη παρέλαση 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2018, ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε και φέτος τη 
μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση με σύνθημα 
"ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ". 

Περίπου 1500 καρναβαλιστές, μικροί και 
μεγάλοι, κατέκλυσαν την κεντρική οδό της 
πόλης μοιράζοντας κέφι, ενέργεια και 
χαμόγελα στους θεατές. 

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο πάρκο 
Εθνικής Ανεξαρτησίας, όπου ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε επιπλέον μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις γιορτάζοντας τη λήξη 
του τριωδίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής για την παροχή Πρώτων Βοηθειών και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 

Υγειονομική κάλυψη σε αγώνα μπάσκετ 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Αθλητική Ομάδα Μπάσκετ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" για το έτος 2017-2018 και 
έπειτα από αίτημα του Προέδρου αυτής, η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Ερυθρού Σταυρού 
παραβρέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2018 στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» για την 17η αγωνιστική προσπάθεια της ομάδας Μπάσκετ της "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ" 
έναντι της ομάδας της "ΘΥΕΛΛΑΣ" Φερρών στην κατηγορία των Παίδων. 

Υγειονομική κάλυψη στον "Εθνικό" Βόλεΐ 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Αθλητική Ομάδα Βόλεϊ του ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ", η ομάδα Υγειονομικής 
Κάλυψης του Ερυθρού Σταυρού παραβρέθηκε για τον μήνα Φεβρουάριο στο κλειστό δημοτικό 
γυμναστήριο του «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» στις ακόλουθες αναμετρήσεις: 

- Στις 4 Φεβρουαρίου 2018, στην 15η 
αγωνιστική του Εθνικού έναντι της 
Αθλητικής Ομάδας του ΗΡΑΚΛΗ, 

- Στις 17 Φεβρουαρίου 2018, στην 17η 
αγωνιστική του Εθνικού έναντι της 
Αθλητικής Ομάδας της Παναχαϊκής. 
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