
 

Κατερίνη, 3 Μαίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Υγειονομική κάλυψη ποδηλατοβόλτας Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Πιερίας  

   

Το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας Πιερίας διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά, την Πέμπτη 26 
Απριλίου 2018, την καθιερωμένη πλέον ποδηλατοβόλτα. 

Πριν την εκκίνηση, μέλη της Ποδηλατικής ΑπόΔρασης Πιερίας έκαναν μια ενημέρωση στους 
μαθητές για τη σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου εντός του αστικού περιβάλλοντος. Η 
εκκίνηση της ποδηλατοβόλτας, μήκους περίπου 12χλμ., δόθηκε στις 9:30, με αφετηρία και 
τερματισμό το Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας. Οι μικροί ποδηλάτες έφτασαν μέχρι την 
Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη ημέρα και ποδηλατώντας σε ένα 
μεγάλο μήκος της διαδρομής παράλληλα με την Πιερική θάλασσα.    

Στην ποδηλατοβόλτα έλαβαν μέρος περισσότεροι από εκατόν εβδομήντα μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης, παρέα με τους γονείς και τους δασκάλους τους. Στόχος της δράσης ήταν να 
περάσει στους μικρούς μαθητές το μήνυμα της σωστής ποδηλατικής συμπεριφοράς, με 
σεβασμό στους πεζούς και στους οδηγούς.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης παρείχε για ακόμα μία χρονιά την υγειονομική κάλυψη της δράσης, 
με εθελοντές της ποδηλατικής ομάδας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγής της. 

  



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

"ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔIΣΤΗ (BLS/AED)"  

 

Στις 11 και 14 Απριλίοιυ 2018, πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης το 
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔIΣΤΗ (BLS/AED)” σε πολίτες του Ν. Πιερίας. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διάρκειας 6 ωρών και οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται τόσο 
στο θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πρακτική εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε εξειδικευμένα 
προπλάσματα και εκπαιδευτικούς απινιδιστές. Η ύλη του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη, 
εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναζωογόνησης (ERC). 

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν είκοσι επτά (27) πολίτες, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.  Η 
επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνης από 
την εκπαιδεύτρια του Τμήματος κ. Χαλκίδου Γεωργία. 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευμένων πολιτών στη Βασική 
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση “ΚΑΑ” και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδιστή “ΑΕΑ - AED” ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια  με 
ασφάλεια, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής 
συμβεί σε ένα συνάνθρωπο, έως ότου καταφθάσουν οι  αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το 
οποίο ισχύει για πέντε χρόνια με πιστοποίηση ISO. 

 

 

 

 

 

 

 



Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού 
Σχολείου Κατερίνης  

 

Το Σώμα  Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης για την 

προσφορά υλικοτεχνικού υγειονομικού εξοπλισμού.  

Η  προσφορά αυτή  αποτελεί για το Σώμα  ιδιαίτερη τιμή,  καθώς αφενός μεν δηλώνει 

έμπρακτα την  εκτίμηση και αναγνώριση της μακροχρόνιας προσφοράς μας, αφετέρου 

δε μας δίνει δύναμη  να συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο.  

Τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου 

Δημοτικού Σχολείου για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει σε συνεργασία με το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Γονείς και Εκπαιδευτικούς, με θέμα «Πρώτες 

βοήθειες στην Οικογένεια και στο Σχολείο». 

 

 

 


