
 

 

Κατερίνη, 26 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Φιλανθρωπικός Αγώνας Καλαθοσφαίρισης για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών  

Ένας διαφορετικός αγώνας καλαθοσφαίρισης, ένας αγώνας για το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης,  

διοργανώθηκε την Τετάρτη, 20 Μαρτίου στο γήπεδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Κατερίνης, όπου η γυναικεία ομάδα του Πιερικού Αρχέλαου υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Στόχος του αγώνα ήταν η ενίσχυση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης για την αγορά διασωστικού οχήματος. 

Ο αγώνας διεξήχθη στις 19:00 δίνοντας την ευκαιρία και στις δύο ομάδες να παραδώσουν 

μαθήματα προσφοράς, δείχνοντας για ακόμα μία φορά το φιλανθρωπικό τους πρόσωπο. Το 

τελικό σκορ του αγώνα ήταν 50 - 69 με την επικράτηση της Εθνική Ομάδας Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά νικητής διακρίθηκε η αλληλεγγύη και η 

προσφορά στο συνάνθρωπο, καθώς και η προσπάθεια για μία καλύτερη κοινωνία. 

Στη διάρκεια του ημιχρόνου πραγματοποιηθήκαν ανταλλαγές αναμνηστικών μεταξύ των δύο 

ομάδων. Επίσης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης με τον αρχηγό του, κ. Κατιρτζή Δημήτριο απένειμε αναμνηστικά στον αρχηγό της 

αποστολής της Εθνικής Ομάδας, Αντιπλοίαρχο κ. Μαργιωλάκη Γεώργιο και στον εκπρόσωπο 

της ομάδας του Πιερικού Αρχελάου. Επιπλέον δόθηκαν αναμνηστικά δώρα στις παίκτριες και 

συγκεκριμένα το κόκκινο βραχιόλι που συμβολίζει την Δέσμευση Προσφοράς του Ερυθρού 

Σταυρού, καθώς και μία Pocket Mask CPR. 



Το Σώμα  Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης επιθυμεί να εκφράσει από καρδιάς τις θερμές του ευχαριστίες 

στον Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟ ΑΡΧΕΛΑΟ και στην Εθνική Ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας για την ευγενική τους χορηγία, η οποία αποτελεί για το Σώμα ιδιαίτερη τιμή, 

καθώς αφενός δηλώνει έμπρακτα την εκτίμηση και αναγνώριση της μακροχρόνιας 

προσφοράς μας, αφετέρου δε, μας δίνει δύναμη  να συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ» από το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Το Σαββατοκύριακο 16 & 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, 

το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ», σε πολίτες του Ν. Πιερίας. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν διάρκειας 12 ωρών και οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν 

«Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης με πιστοποίηση ISO», με ισχύ για πέντε (5) χρόνια. Αποτελείτο 

από 5 ενότητες συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, στις οποίες οι συμμετέχοντες 

εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην πρακτική εφαρμογή των 

παρακάτω: 

• Εισαγωγή - Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών  



• Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

• Αιμορραγίες και Τραύματα 

• Επείγοντα Περιστατικά  

• Αξιολόγηση 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι πολίτες να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική 

βοήθεια με ασφάλεια, σε ένα ευρύ φάσμα έκτακτων περιστατικών, που συμβαίνουν στην 

καθημερινή ζωή, σε ένα συνάνθρωπό τους ή σε ένα δικό τους άνθρωπο, μέχρι να έρθουν οι  

αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν είκοσι (20) πολίτες, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, καθώς 

και μέρος του προσωπικού του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου. Η επιμόρφωση 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, από την 

εκπαιδεύτρια του Τμήματος κα Γεωργία Χαλκίδου, η οποία απάντησε σε πολλά ερωτήματα 

και προβληματισμούς των συμμετεχόντων. 

Ευχαριστούμε θερμά το Café Mikel, για την ευγενική προσφορά ροφημάτων στους 

εκπαιδευόμενους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου, καθώς και για την στήριξή 

του στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης τα 

προηγούμενα έτη. 

*** 


