
 

 
 

Αλεξανδρούπολη, 31 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Συμμετοχή σε Ημερίδα Εκπαίδευσης με θέμα την "Προστασία Ανηλίκων στο πλαίσιο της 
προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη" 

 Στις 26 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στο Ξενοδοχείο 
"GRAND HOTEL EGNATIA-ASTIR", Ημερίδα Εκπαίδευσης με θέμα 
την "Προστασία Ανηλίκων στο πλαίσιο της προσφυγικής και 
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη", υπό τη διοργάνωση του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. 

Η εκπαίδευση απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματίες, 
εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή για την παιδική προστασία, με 
την έννοια της πρώτης παρέμβασης καθώς η Ελλάδα αποτελεί 
χώρα διέλευσης και όχι χώρα προορισμού για τους πρόσφυγες. 

Στην Ημερίδα συζητήθηκαν, με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο 
αλλά και με τη χρήση συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού, η 
κατανόηση της έννοιας της παιδικής προστασίας και το 
προστατευτικό πλαίσιο αυτής, η αναγνώριση και ο 
προσδιορισμός των κριτηρίων επικινδυνότητας των ευάλωτων 

ανηλίκων, η αντιμετώπιση των παιδιών και η επικοινωνία με αυτά σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημαντικές συμβουλές και κατευθύνσεις, με βάση την εμπειρία της Υπηρεσίας, έδωσε 
στους παρευρισκομένους φορείς και στους 
εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η 
Ελληνική Αστυνομία. 

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Ερυθρός 
Σταυρός Αλεξανδρούπολης δια της Νοσηλεύτριας-
Εκπαιδεύτριας κας Ειρήνης Παπάζογλου, η οποία 

παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
παραπάνω ημερίδα. 

Υλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών 

Το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος 
Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών εκπαιδεύοντας δύο επιπλέον ομάδες, στο διάστημα από 
τις 13 έως και τις 26 Οκτωβρίου 2017, στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και κοινό 
πολιτών. 

Συνολικά οι 20 εκπαιδευόμενοι διδάχτηκαν το θεωρητικό μέρος των Πρώτων Βοηθειών, 
ενώ παράλληλα κλήθηκαν να συμμετέχουν στο βιωματικό μέρος των μαθημάτων, κατά το 



οποίο εφαρμόστηκε όλο το φάσμα της θεωρητικής εκπαίδευσης σε πράξη, υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψη της Νοσηλεύτριας - Εκπαιδεύτριας κας Ειρήνης Παπάζογλου. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μάθημα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και 
τη σωστή χρήση του απινιδωτή και ακολούθησε η συμπλήρωση γραπτού - συνοπτικού 
ερωτηματολογίου, με στόχο την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων και την εμπέδωση 
της θεωρίας.   

 

  


