
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ηλιοφπολθ, 3 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγκαίνια τησ ςχολήσ εθελοντών του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Ηλιοφπολησ 

Ημερομθνία ςτακμό για το Περιφερειακό Τμιμα τθσ Ηλιοφπολθσ απετζλεςε θ 24θ Οκτωβρίου 2021 με τθν 
ίδρυςθ και υλοποίθςθ των εγκαινίων τθσ Σχολισ Εκελοντϊν του Ε.Ε.Σ. ςτθν Ηλιοφπολθ. Η εκδιλωςθ 
πραγματοποιικθκε ςτθν ανακαινιςμζνθ αίκουςα που παραχϊρθςε ο Διμοσ Ηλιοφπολθσ ςτο Περιφερειακό 
Τμιμα τθσ Ηλιοφπολθσ του Ε.Ε.Σ. και ςτθν οποία ςτο εξισ κα διεξάγονται τα εκπαιδευτικά μακιματα των 
υποψθφίων εκελοντϊν κακϊσ και τα εκπαιδευτικά ςεμιναρία και ενθμερϊςεισ Πρϊτων Βοθκειϊν ςε φορείσ 
τθσ πόλεωσ και ομιλίεσ με ιατρικό και όχΙ μόνο περιεχόμενο.  

Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιοσ Αυγερινόσ  μαηί με τον 
Γενικό Γραμματζα κ. Γεϊργιο Σκοφμα, ο Διμαρχοσ τθσ Ηλιοφπολθσ κ. Γεϊργιοσ Χατηθδάκθσ, Αντιδιμαρχοι τθσ 
πόλεωσ μασ, εκπρόςωποι των πολιτικϊν παρατάξεων, πρόεδροι ςυλλόγων και μζλθ του μθτρϊου εκελοντϊν 
του Περιφερειακοφ μασ Τμιματοσ. 

Μετά το πζρασ του Αγιαςμοφ θ Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ τθσ Ηλιοφπολθσ του Ε.Ε.Σ κα 
Γεωργία Συνοδινοφ καλωςόριςε του παρευριςκόμενουσ και ςτθν ςφντομθ ομιλία τθσ ανζδειξε τθν ςθμαςία 
τθσ ίδρυςθσ τθσ Σχολισ Εκελοντϊν ςτθν πόλθ τθσ Ηλιοφπολθσ, ενϊ ταυτόχρονα ευχαρίςτθςε τον Διμαρχο 
τθσ πόλεωσ μασ για τθν παραχϊρθςθ του ςυγκεκριμζνου αυτοφ χϊρου αλλά και τον Πρόεδρο τθσ Κεντρικισ 
Διοίκθςθσ του Ε.Ε.Σ. για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ του ςτο αίτθμα για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ Σχολισ. 

Ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ. τόνιςε ςτθν ομιλία του τθν ςθμαςία ίδρυςθσ τθσ εν λόγω Σχολισ, ευχαρίςτθςε με τθν 
ςειρά του τον Διμαρχο τθσ Ηλιοφπολθσ για τθν παραχϊρθςθ τθσ αικοφςθσ, ενϊ παράλλθλα δεςμεφτθκε για 
τθν ςυνεχι ςτιριξθ του ζτςι ϊςτε θ Σχολι Εκελοντϊν να ξεξινιςει και να εξελίξει το ζργο τθσ το 
ςυντομϊτερο δυνατόν. Τθν ιδιαίτερθ χαρά του για τθν υλοποίθςθ τθσ Σχολισ εξζφραςε ςτθν ομιλία του και ο 
Διμαρχοσ τθσ Ηλιοφπολθσ και δεςμεφτθκε με τθν ςειρά του τόςο για τθν παροχι υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
όταν και εφόςον αυτι προκφψει, αλλά και για τθν ουςιαςτικι ςυμπαράςταςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ 
ανακυψάντων προβλθμάτων ζτςι ϊςτε θ Σχολι απροβλθμάτιςτα και ομαλά να λειτουργιςει. 

Με απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ του Π.Σ. του Περιφερερειακοφ Τμιματοσ τθσ Ηλιοφπολθσ του Ε.Ε.Σ. 
απονεμικει αναμνθςτικι πλακζτα ωσ βραβείο ανάδειξθσ των ςπουδαίων και ξεχωριςτϊν υπθρεςιϊν για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ Σχολισ Εκελοντϊν τόςο ςτθν Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Τμιματοσ κ. Γεωργία 
Συνοδινοφ όςο και ςτον Ταμία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ και ςφηυγο τθσ κ. Ιωάννθ Συνοδινό. 

Η εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με το κακιερϊμενο κζραςμα προσ τουσ παρευριςκόμενουσ και με τισ ευχαριςτίεσ 
προσ όλουσ για τθν τιμθτικι παρουςία τουσ. 
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