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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπουλης για τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 
 

1. Η συνεργασία του Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης με την ομάδα Βόλεϊ του 
Εθνικού για την υγειονομική κάλυψη του κοινού συνεχίζεται και φέτος. 

 
Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής έδωσε το παρόν στον αγώνα του 
Εθνικού έναντι της ομάδας του Ολυμπιακού που διεξήχθη στις 5 Νοεμβρίου 2016 στο 
κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ". 

 

2. Από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου, ολοκλήρωσαν το Βασικό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα των Πρώτων Βοηθειών επτά ομάδες πολιτών. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα μήνα, 
παρακολούθησαν τα μαθήματα των Πρώτων Βοηθειών  71 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι 
εκπαιδεύτηκαν στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος των μαθημάτων στην αίθουσα 
διδασκαλίας του Τμήματος. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στο βιωματικό μέρος του 
προγράμματος, κατά το οποίο εφαρμόζεται όλο το φάσμα της θεωρητικής εκπαίδευσης 
στην πράξη, όπως φαίνεται και στο σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
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Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου, που 
περιλαμβάνει όλο το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων και χρησιμοποιείται τόσο για 
την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων όσο και για την εμπέδωση της θεωρίας. 

 
 

3. Στις 14 Νοεμβρίου, το Τοπικό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης διένειμε έκτακτη 
ανθρωπιστική βοήθεια ειδών διατροφής και προσωπικής υγιεινής σε 170 επωφελούμενα 
άτομα της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. 
 

 
 
Εθελοντές και προσωπικό βοήθησαν στη συσκευασία και τη δεματοποίηση των αγαθών σε 
χώρο της μεταφορικής εταιρείας "ΕΒΡΟΣ", στον οποίο προσήλθαν και παρέλαβαν τη δωρεά 
οι δικαιούχοι.  
 
Το υλικό της ανθρωπιστικής βοήθειας εστάλη από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού με σκοπό την προσωρινή ανακούφιση οικονομικά αδύναμων 
οικογενειών. Η πράξη αυτή αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Ε.Ε.Σ. και τη στήριξη 
που παρέχει στα Περιφερειακά Τμήματα για την υλοποίηση ανθρωπιστικών δράσεων. 
   

4. Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 5η αγωνιστική του Εθνικού έναντι της ομάδας της Κηφισιάς. 

 
Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης ήταν παρούσα στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τυχόν 
ατυχήματα, χειροκροτώντας παράλληλα και την προσπάθεια της ομάδας για το νικητήριο 
αποτέλεσμα. 
 



5. Στις 26 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του "Κ. Χριστοφορίδης" 
και της Παλαγίας από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης Τουρνουά Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
τη συμμετοχή όλων των τοπικών ακαδημιών ποδοσφαίρου. Στόχος της αθλητικής 
διοργάνωσης ήταν η συγκέντρωση τροφίμων για άπορες οικογένειες της πόλης μας. 
 

 
 

Το Τοπικό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. παραβρέθηκε στους αγώνες, έπειτα από αίτημα του συλλόγου, 
παρέχοντας υγειονομική κάλυψη στους μικρούς αθλητές.  
 
Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής προσέφερε τις Πρώτες Βοήθειες 
σε περιστατικά θλάσεων και τραυμάτων.  

 
 
   


