
 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Καλαμάτα, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας για τον μήνα Αύγουστο  

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ. μέσω του Τομέα Υγείας τον Αύγουστο του 2022 

πραγματοποίησε τις εξής δράσεις : 

1. Υγειονομικές καλύψεις :  

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας ο Τομέας Υγείας παρείχε 

υγειονομική κάλυψη σε θεατρικές παραστάσεις  που παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του 

Κάστρου της πόλης. 

Επίσης κάλυψε υγειονομικά στις 03-08-2022 μουσική συναυλία, στην περιοχή Νεοχώριον,  μετά 

από αίτημα του Δήμου Οιχαλίας, ενώ  στις 27-08-22 την εκδήλωση  «Λευκή  Νύχτα 2022», μετά 

από αίτημα του Δήμου Καλαμάτας από 21:00-02:00. 

2. Διανομή τροφίμων :  

Κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 20 Αυγούστου 2022 δεματοποιήθηκαν και παραδόθηκαν σε 

οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας 95 πακέτα με είδη διατροφής. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 

380 άτομα. 

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών :  

Κατά το χρονικό διάστημα από 05 έως 18 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών διάρκειας 16 ωρών με χρήση AED σε ομάδα κοινού. 

4. Εθελοντική Αιμοδοσία : 

Οργάνωση και ολοκλήρωση δράσεων προγραμματισμού για την Εθελοντική Αιμοδοσία που 

διεξήχθη στις 04 Σεπτεμβρίου 2022. 

5. Παροχή Πρώτων Βοηθειών και υποστηρικτικής φροντίδας σε αφίξεις προσφύγων-

μεταναστών :  



6. Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας μέσω του Τομέα Υγείας παρείχε φροντίδα σε 

αφίξεις προσφύγων-μεταναστών στο λιμάνι της Καλαμάτας στις 02-08-2022 και στις 27-08-

2022.  

Η Πρόεδρος, η Γραμματέας και οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος, με την αμέριστη βοήθεια των 

εθελοντών του Τομέα Υγείας, μετά από τηλεφωνικό αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτικής 

προστασίας, παρευρέθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι της Καλαμάτας  για την 

παροχή  Βοήθειας στους πρόσφυγες-μετανάστες.  

Η υποστηρικτική φροντίδα περιλάμβανε : 

- την παροχή Πρώτων Βοηθειών 

- την γενικότερη φροντίδα σε θέματα υγείας 

- την ψυχοκοινωνική στήριξη των προσφύγων-μεταναστών 

ενώ υπήρξε άριστη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας σε θέματα που 

αφορούσαν την διατροφή τους. 

*** 


