
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αλεξανδροφπολθ, 26 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αλεξανδροφπολησ, μηνόσ Δεκεμβρίου 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

 Σθν 1θ Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιικθκε, ςτθν αίκουςα διδαςκαλιϊν του Σμιματοσ, 

επιμόρφωςθ των Νθπιαγωγϊν Εκπαιδευτικϊν  από διάφορα Νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ. Οι 

εκπαιδευτικοί ενθμερϊκθκαν ςχετικά με τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν 

ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

 τισ 2 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν του 5ου Γυμναςίου 

Αλεξανδροφπολθσ, οι οποίοι ενθμερϊκθκαν ςχετικά με τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν παροχι 

Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον. Με βιωματικό τρόπο εκπαιδεφτθκαν για τθν 

αντιμετϊπιςθ αιμορραγιϊν, τραυμάτων, λιποκυμιϊν και καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ. 

 Οι νοςθλεφτριεσ-εκπαιδεφτριεσ του Σμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ του 3ου 

Δθμοτικοφ χολείου Αλεξανδροφπολθσ πραγματοποίθςαν: 

 τισ 5 Δεκεμβρίου 2022, τθν εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν ςτουσ μακθτζσ τθσ Ε’ Σάξθσ. 

 τισ 7 Δεκεμβρίου 2022, τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν τθσ Γ’ τάξθσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν 

πρόλθψθ των ατυχθμάτων. 

 τισ 9 Δεκεμβρίου 2022, τθν εκπαίδευςθ Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων ςτουσ μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ 

κακϊσ τθν εκπαίδευςθ τθσ Ατομικισ Τγιεινισ ςτουσ μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ. 

 τισ 19 και 20 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε θ εκπαίδευςθ του Προγράμματοσ των 

Πρϊτων Βοθκειϊν ςτουσ μακθτζσ του 6ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ. Οι μακθτζσ εκπαιδεφτθκαν 

ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ορκι αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν που μποροφν να ςυμβοφν ςχολικό και 

οικογενειακό περιβάλλον. 



Εκπαίδευςη Βαςικοφ Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ Πρϊτων Βοηθειϊν και Βαςικήσ Υποςτήριξησ 

Ζωήσ και Χρήςη Απινιδιςτή 

Από τισ 22 Νοεμβρίου ζωσ τισ 9 Δεκεμβρίου 2022, υλοποιικθκε το Βαςικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Πρϊτων Βοθκειϊν και Βαςικισ Τποςτιριξθσ Ζωισ και Χριςθ Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδιςτι 

(BLS/AED). Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδεφτθκαν ςε όλο το φάςμα των Πρϊτων Βοθκειϊν πρϊτα ςτο 

κεωρθτικό και ζπειτα ςτο πρακτικό μζροσ των μακθμάτων ςυμμετζχοντασ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

ςτα βιωματικά ςενάρια των μακθμάτων. 

Εκπαίδευςη Βαςικήσ Ζωήσ και Χρήςησ Εξωτερικοφ Απινιδιςτή. 

τισ 13 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε το Πρόγραμμα Βαςικισ Τποςτιριξθσ Ζωισ και Χριςθσ 

Εξωτερικοφ Απινιδιςτι. Σο πρόγραμμα υλοποιικθκε ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ του Σμιματοσ με 

τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκπαιδεφονται με βιωματικζσ μεκόδουσ, με τθ χριςθ εξειδικευμζνου 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Συνζντευξη νοςηλευτριϊν – εκπαιδευτριϊν ςε τοπικό τηλεοπτικό ςταθμό 

τισ 9 Δεκεμβρίου 2022, οι νοςθλεφτριεσ - εκπαιδεφτριεσ του Σμιματοσ φιλοξενικθκαν ςτο κεντρικό 

δελτίο ειδιςεων του τοπικοφ τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ΘρακθΝετ. Οι Νοςθλεφτριεσ μίλθςαν για τισ 

δράςεισ του τμιματοσ που αφοροφν:  

 τθν Εκπαίδευςθ: Αγωγι Τγείασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ με προγράμματα Πρϊτων Βοθκειϊν, Τγιεινισ Διατροφισ, Ατομικισ Τγιεινισ ςτουσ 

μικροφσ μακθτζσ κακϊσ και επιμορφϊςεισ εκπαιδευτικϊν. 

 ε προγράμματα Πρϊτων Βοθκειϊν και  BLS ςε ενιλικεσ. 

 ε υγεινομικζσ καλφψεισ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 

 ε κοινωνικι ενίςχυςθ οικογενειϊν ενόψει των Χριςτουγζννων και 

 Ενθμζρωςθ-πρόςκλθςθ ςτο κοινό για τθ ςυμμετοχι του ωσ εκελοντισ και ωσ μζλοσ του Ε.Ε.. 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε  τθ ςυνζντευξθ εδϊ. 

Υγειονομικζσ καλφψεισ 

Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ ςυμμετείχε για τθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν: 

 τθν ακλθτικι αναμζτρθςθ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α.Ο. ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ που πραγματοποιικθκε, 

ςτισ 10 Δεκμβρίου 2022, ςτο κλειςτό γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ», ζναντι Α.Ο. ΦΙΛΙΑ 

Ορεςτιάδασ, ςτθν κατθγορία των Παίδων. 

 τθν ακλθτικι αναμζτρθςθ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α.Ο. ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ  που πραγματοποιικθκε, 

ςτισ 10 Δεκμβρίου 2022, ςτο κλειςτό γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ», ζναντι Α.Ο. 

ΕΘΝΙΚΟ Αλεξανδροφπολθσ, ςτθν κατθγορία των Γυναικϊν. 

 τθν ακλθτικι διοργάνωςθ καλακοςφαίριςθσ του Μουςικοφ χολείου Αλεξανδροφπολθσ που 

πραγματοποιικθκε, ςτισ 16 Δεκεμβρίου 2022, ςτο κλειςτό γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ». 

 το Χριςτουγεννιάτικο πάρκο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτισ 18 και 23 Δεκεμβρίου 2022, ςτο 

πάρκο Ανεξαρτθςίασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=So0Nhjj5FvE


Δημόςιο ευχαριςτήριο  

Σο Περιφερειακό Σμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ Αλεξανδροφπολθσ εκφράηει τισ κερμζσ 

ευχαριςτίεσ του ςτισ παρακάτω εταιρείεσ-SUPERMARKET 

 SUPER MARKET: ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ 

 SUPER MARKET: ΑΒ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 

 SUPER MARKET: ΚΕΟΤΔΗ 

 SUPER MARKET: ΧΛΩΡΟΠΟΤΛΟΑΠΟΣΟΛΟ 

 ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΑΤΛΗ» 

Επίςθσ,  τουσ εξισ κρεοπϊλεσ:  

 ΔΕΤΣΕΡΑΙΟ ΑΒΒΑ 

 ΜΑΛΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 ΙΜΑΝΗ IΩΑΝΝΗ 

 ΠΑΠΑΡΑΔΗ ΔΗΜΟ 

 ΣΙΑΚΑ&ΙΑ Ο.Ε. 

Για τθν πολφτιμθ ςυμβολι τουσ ςτθν κοινωνικι ςτιριξθ οικογενειϊν, με δυςχερι οικονομικι 

κατάςταςθ, ςτισ 21 και 22Δεκεμβρίου  2022,  εν όψει των εορτϊν των Χριςτουγζννων. 

Για άλλθ μια χρονιά ο επιχειρθματικόσ και ιδιωτικόσ κόςμοσ τθσ πόλθσ αλλά και αλυςίδεσ 

supermarket, προςφζρουν με γενναιοδωρία ςε ςυμπολίτεσ μασ που ζχουν ανάγκθ οικονομικισ 

υποςτιριξθσ και κακίςτανται με τθ δωρεά τουσ ςυμμζτοχοι και ςυνεργάτεσ ςτο ερυκροςταυρικό μασ 

ζργο. To  Περιφερειακό υμβοφλιο εφχεται «Καλά Χριςτοφγεννα» και «Καλι Χρονιά» με υγεία και 

αγάπθ! 

*** 


