
 

Κιλκίς, 25 Μαΐου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς 

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  δδαασσοοππρροοσστταασσίίααςς  κκααιι  δδαασσοοππυυρρόόσσββεεσσηηςς  

 

Με τη διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στους τομείς της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης για τα ενεργά 

μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων. Την εκπαίδευση πραγματοποίησε το 

Πυροσβεστικό Σώμα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

Στις εξετάσεις, που διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Κιλκίς, την Κυριακή 14 

Μαΐου 2017, συμμετείχαν Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς, οι οποίοι μετά την 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων και την επιτυχή τους συμμετοχή στις 

εξετάσεις, είναι έτοιμοι να συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, 

όποτε αυτό απαιτηθεί.  

ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  κκάάλλυυψψηη  33οουυ  ΔΔρρόόμμοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  

Με τη συμμετοχή του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 14 Μαΐου, ο 

3ος Δρόμος Υγείας και Αλληλεγγύης του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς. 

Συνολικά διεξήχθησαν 3 αγώνες: Αγώνας δρόμου 10 χλμ., Αγώνας δρόμου 5 χλμ. και 

Λαϊκός περίπατος 3 χλμ. 



 

Εννέα (9) Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες κάλυψαν υγειονομικά τους τρείς 

αγώνες με σταθερούς σταθμούς, στο σύνολο των διαδρομών, καθώς και με σταθμό 

Α’ Βοηθειών στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και άμεσα το 

σύνολο των περιστατικών που προέκυψαν. 

ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  κκάάλλυυψψηη  1100οουυ  ΠΠααννεελλλληηννίίοουυ  ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύ  ΑΑγγώώνναα  --  ΆΆσσκκηησσηηςς  ΕΕφφέέδδρρωωνν  

ΕΕθθννοοφφυυλλάάκκωωνν  

Το τριήμερο 21-23 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε, για δέκατη χρονιά, ο 

Πανελλήνιος Στρατιωτικός αγώνας-άσκηση της Μητροπολιτικής Λ.ΕΦ.Ε.Δ. με την 

ονομασία «Μακεδονομάχος 2017». 

 

Τόπος διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης ορίστηκε το Στρατόπεδο «Κορομηλά», 

στην Αργυρούπολη Κιλκίς, όπου 64 Έφεδροι Αξιωματικοί και 283 Υπαξιωματικοί και 

Οπλίτες διαφόρων ειδικοτήτων προσήλθαν προκειμένου να διαγωνιστούν και 

ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν σε ποικίλους τομείς (διαχείριση αιχμαλώτων, 

ναρκοπόλεμο, περιπολίες, μάχη αστικού περιβάλλοντος, μεταφορά τραυματιών 

κ.ά.). 



Η άσκηση διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και της 71ης 

Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας ΠΟΝΤΟΣ στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 ως 

έτος Εφέδρων-Εθνοφυλάκων. 

Παρόντες στην άσκηση και επτά (7) Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς, οι οποίοι, 

εφοδιασμένοι με κατάλληλο εξοπλισμό, παρείχαν υγειονομική κάλυψη στους 

συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης. 

*** 

 

 


