
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κιλκίσ, 13 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε. Ε.. Κιλκίσ 

Διανομή ςχολικϊν ειδϊν ςε μαθητζσ 

Σθν Παραςκευι, 9 επτεμβρίου 2022, με πρωτοβουλία του Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Ερυκροφ ταυροφ Κιλκίσ και με τισ ευγενικζσ χορθγίεσ βιβλιοπωλείων τθσ πόλθ και 

πολιτϊν, που πάντοτε ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του Σμιματοσ, πραγματοποιικθκε, 

για 8θ χρόνια, θ γιορτι υποδοχισ τθσ νζασ ςχολικισ περιόδου, με τθ διανομι ςχολικϊν 

ειδϊν ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου, που προζρχονται από τισ 

οικογζνειεσ που ςτθρίηει αδιάκοπα το Σμιμα. Η εν λόγω δράςθ ζλαβε χϊρα ςτον 

εξωτερικό χϊρο του γραφείου Ε.Ε.. Κιλκίσ, τθρϊντασ όλα τα προβλεπόμενα μζτρα 

πρόλθψθσ και προςταςίασ από τον ιό του Covid-19. 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ε.Ε.. Κιλκίσ κα ικελε να ευχαριςτιςει από καρδιάσ:  

 Σον κ. Κωνςταντίνο Νικολι, από τθ διεφκυνςθ του πολυκαταςτιματοσ Jumbo Toyworld 

Κιλκίσ, που για πολλοςτι φορά ανταποκρίνεται ςε αίτθμα, προςφζροντασ μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ςε ςχολικζσ τςάντεσ. 

 Σα βιβλιοπωλεία φμμετρο, Ηλιάδθ και Ψάλτου για τθν ςυνεχι ςτιριξθ τουσ και τθν 

ευγενικι προςφορά τουσ ςε ςχολικά είδθ.  

Τγειονομική κάλυψη τησ δράςησ «Ποδηλατϊ ςτη πόλη μου» 

Τγειονομικι κάλυψθ από εκελοντζσ αμαρείτεσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κιλκίσ 

ςτθ δράςθ του διμου Κιλκίσ «Ποδθλατϊ ςτθ πόλθ μου», που πραγματοποιικθκε ςτο 

πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Κινθτικότθτασ, τθν Παραςκευι 23 



επτεμβρίου 2022 και ξεπζραςε και τισ πιο αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι 

του κόςμου. Κρατϊντασ γερά το τιμόνι, πάνω από τετρακόςιοι πενιντα μικροί και μεγάλοι 

φίλοι του ποδθλάτου ξεχφκθκαν ςτουσ δρόμουσ, διζςχιςαν τθν 21θσ Ιουνίου, τον 

περιφερειακό δρόμο τθσ Μ. Αλεξάνδρου και κατζλθξαν ςτο Δθμαρχείο Κιλκίσ από όπου 

δόκθκε και θ εκκίνθςθ. Η ποδθλατάδα είχε και αναμνθςτικά δϊρα είκοςι ποδιλατα, 

προςφορά του Διμου Κιλκίσ, τα οποία μετά από κλιρωςθ παραδόκθκαν ςτουσ περιχαρείσ 

νζουσ τουσ ιδιοκτιτεσ. Οι δράςεισ του Διμου Κιλκίσ, ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Εβδομάδασ Κινθτικότθτασ, αποςκοποφςαν ςτθν ενκάρρυνςθ των πολιτικϊν προϊκθςθσ 

βιϊςιμων τρόπων μεταφοράσ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε ότι αφορά τθ 

χριςθ εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ. 

Μαθήματα Πρϊτων Βοηθειϊν 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το πρόγραμμα εκπαίδευςθ πολιτϊν «ΠΡΩΣΕ 

ΒΟΗΘΕΙΕ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ», διάρκειασ 12 ωρϊν, που διοργάνωςε το Περιφερειακό Σμιμα 

Ε.Ε.. Κιλκίσ, το άββατο 1θ και τθν  Κυριακι 2 Οκτωβρίου. ε κλίμα κερμό, οι 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδεφτθκαν τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο από 

πιςτοποιθμζνουσ Εκπαιδευτζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ με 

ειδικότθτα «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED» του Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ 

του Σομζα αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ. 

Σο ςεμινάριο Πρϊτων Βοθκειϊν πραγματοποιικθκε ςτθ φιλόξενθ αίκουςα τθσ 

ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ Habitat με τθ δωρεάν παραχϊρθςθ του χϊρου από τθ 

διεφκυνςθ και για το λόγο αυτό Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Κιλκίσ του ευχαριςτεί κερμά. 

Εκπαίδευςη νζων εθελοντϊν Σομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ 

ε κλίμα χαροφμενο και με διάκεςθ για μάκθςθ και προςφορά, ολοκλθρϊκθκαν τα 

μακιματα του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ εκπαίδευςθσ των εκελοντϊν του νζου τμιματοσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ του Ε.Ε.. Κιλκίσ. Σα μακιματα πραγματοποιικθκαν, από τθ Δευτζρα 

3 Οκτωβρίου ζωσ και το άββατο 8 Οκτωβρίου 2022, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου Κιλκίσ, μετά από τθν ευγενικι και άμεςθ παραχϊρθςθ του χϊρου 

από το Διμαρχο Κιλκίσ. Η Κεντρικι Διοίκθςθ Ε.Ε.. ανταποκρινόμενθ άμεςα ςτο αίτθμα 

του Σμιματοσ για τθν ζναρξθ νζου κφκλου εκπαίδευςθσ, όριςε ωσ εκπαιδεφτρια τθν 

εξαίρετθ κοινωνικι λειτουργό, κα Χαρά Δαςκαλάκθ, θ οποία κατζφκαςε ςτο Κιλκίσ από τθν 

Ακινα για μια εβδομάδα και κακθμερινά μετζδιδε με το μοναδικό τθσ τρόπο τισ πλοφςιεσ 

γνϊςεισ τθσ και τισ εμπειρίεσ τθσ, ςτουσ μελλοντικοφσ εκελοντζσ του Περιφερειακοφ 

Σμιματοσ Ε.Ε.. Κιλκίσ. Οι δόκιμοι εκελοντζσ κα ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι τουσ με το 

πρακτικό μζροσ, ςυμμετζχοντασ ενεργά ςε δομζσ τθσ πόλθσ κακϊσ και ςε δράςεισ που 

πραγματοποιεί κακθμερινά και αδιάκοπα ο Ε.Ε.. Κιλκίσ. 



Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ε.Ε.. Κιλκίσ ευχαριςτεί κερμά τουσ ανκρϊπουσ που 

ςυνζβαλαν ςτθν εκπαίδευςθ των εκελοντϊν με τισ εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ τουσ και 

είναι οι κάτωκι: 

 κ. Αργφριοσ Αλεξιάδθσ, Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ 

Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 κα Κόνι Καραουλάνθ, Ψυχολόγοσ. 

 κα Ζλλθ Φρεγγίδου, Ψυχολόγοσ. 

 κα Ζφθ Παραςκευαΐδου, Κοινωνικι Λειτουργόσ. 
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