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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Ο Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης στην άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 12 Οκτωβρίου 2018, στο πεδίο "ΑΕΤΟΣ" του Νομού Έβρου, ολοκληρώθηκε η τελική φάση 
της διακλαδικής άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018"  με τη συμμετοχή αρμάτων μάχης, δυνάμεων 
του πυροβολικού και μαχητικών αεροσκαφών, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας, καθώς και των τοπικών αρχών. 

Την άσκηση παρακολούθησαν οι Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης και οι Νοσηλεύτριες - Εκπαιδεύτριες του Tμήματος, έπειτα από πρόσκληση 
του Στρατηγού Διοικητή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης  Μεραρχίας Πεζικού. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της άσκησης, ένα μικρό τμήμα Εθελοντών Νοσηλευτικής συμμετείχε 
στο νοσηλευτικό κατάλυμα του στρατιωτικού νοσοκομείου βοηθώντας το ιατρικό προσωπικό 
επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τη ΧΙΙ Μεραρχία και 
το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 
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Παράδοση οχημάτων από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαο Οικονομόπουλο στα 
Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου 

Στις 13 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η παράδοση τριών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. από τον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Διοίκησης κ. Νικόλαο Οικονομόπουλο στα Περιφερειακά Τμήματα της 
Αλεξανδρουπόλεως, της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου. 

Τα οχήματα παρέλαβαν από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρουπόλεως, ο Πρόεδρος 
του Τμήματος κ. Γεώργιος Κουκουράβας, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας, ο     
Αντιπρόεδρος κύριος Κωνσταντίνος Ευαγγέλου μαζί με τον κύριο Αmar Wakin εκ μέρους των 
Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών και από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Διδυμοτείχου, ο Πρόεδρος του Τμήματος κύριος  ασίλειος Καραφεϊζης μαζί με τον κύριο 
Χριστόδουλο Τερζούδη εκ μέρους των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών. 

Η απόφαση για την παράδοση των οχημάτων είχε ληφθεί μετά από την πρόσφατη περιοδεία 
του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. στις ανωτέρω περιοχές, καθώς είχε διαπιστωθεί και καταγραφεί η 
σημαντική ανάγκη σε μέσα μεταφοράς προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης κάλυψη του 
μεγάλου φάσματος των δράσεων των περιφερειακών τμημάτων στην παραμεθόρια περιοχή. 

Οι Εθελοντές του Τομέα Νοσηλευτικής και του Τομέα Σαμαρειτών υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο 
του Ε.Ε.Σ. κύριο Νικόλαο Οικονομόπουλο, πλαισιωμένο από τον Τομεάρχη Σαμαρειτών 
Διασωστών κύριο Ιωάννη Μακρή και τον Εκπαιδευτή Σαμαρειτών-Διασωστών Θεσσαλονίκης 
κύριο Μανώλη Πρώιμο, ενώ μετέπειτα ακολούθησε συνέντευξη του Προέδρου στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης. 
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Υγειονομική κάλυψη αγώνων καλαθοσφαίρισης της αθλητικής ομάδας «Ολυμπιάδα» 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης υποστηρίζει 
την αγωνιστική πορεία της 
Αθλητικής Ομάδας 
Καλαθοσφαίρισης "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" 
για το έτος 2018 - 2019 με την 
παροχή των Πρώτων  οηθειών. 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης 
του Τομέα Νοσηλευτικής 
παραβρέθηκε στις 3 αγωνιστικές 
προσπάθειες της τοπικής ομάδας 
που πραγματοποιήθηκαν στις 13 

και 14 Οκτωβρίου 2018, στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ"  παρέχοντας Πρώτες  οήθειες σε περιστατικά θλάσεων στις εξής 
αναμετρήσεις: έναντι της Ομάδας Αίας Κομοτηνής στην κατηγορία εφήβων, έναντι της Ομάδας 
Εθνικός Αλεξανδρούπολης στην κατηγορία παίδων και έναντι της Ομάδας Χρυσούπολης στην 
κατηγορία των ανδρών. 

Βράβευση εθελοντών Νοσηλευτικής από τον ΣΕΓΑΣ 

Στις 17 Οκτωβρίου 2018, η Ε.Α.Σ. 
ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης πραγματοποίησε στο 
χώρο του Νομαρχείου 
Αλεξανδρούπολης τη βράβευση 
των συμμετεχόντων εθελοντών 
και των συνεργαζόμενων 
φορέων που στήριξαν την 
αθλητική διοργάνωση "RUN 
GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
2018". 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες 
φορείς και συλλόγους, ήταν και 
το Περιφερειακό Τμήμα του 
Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης, με την  
Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής για την ουσιαστική προσφορά  του 
στους σταθμούς των Πρώτων  οηθειών κατά την υγειονομική κάλυψη των αθλητών. 

Το Περιφερειακό Τμήμα επικροτεί παρόμοιες εκδηλώσεις, οι οποίες  αναγνωρίζουν και 
επιβραβεύουν το έργο των εθελοντών καθώς λειτουργούν ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους 
σε μελλοντικές δράσεις, ενώ παράλληλα αποτελούν και ηθική ικανοποίηση των εθελοντών για 
τον προσωπικό χρόνο που διαθέτουν στην υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. 
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