
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κίςαμοσ, 17 Αυγοφςτου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ζνταξη διαςωςτικοφ ςκφλου ςτην ομάδα ζρευνασ και διάςωςησ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ 

Ε.Ε.Σ. Κιςάμου 

Με μεγάλθ χαρά και ικανοποίθςθ υποδζχτθκε το Περιφερειακό Τμιμα Κιςάμου του Ε. Ε. Σ. τον «Δοφκα», το 
Βελγικό Ποιμενικό Γκρζνενταλ, το οποίο κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του, ςε επιχειριςεισ Ζρευνασ και 

Διάςωςθσ, ςυνεπικουρϊντασ τουσ κρατικοφσ φορείσ ςε τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ και βελτιϊνοντασ τθν 
επιχειρθςιακι δυναμικι του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια, ςε 
περιπτϊςεισ αναηθτιςεων και καταςτροφϊν. 

Ο Σεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και Σελίνου και Πρόεδροσ του Π.Τ., κ. Αμφιλόχιοσ, αφουγκραηόμενοσ 
τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ κατά μζςο όρο το Π.Τ. Κιςάμου κάκε χρόνο ςυνεπεικουρεί ςε περίπου 5-6 
αναηθτιςεισ αγνοουμζνων, ειςθγικθκε προσ τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ, τθν εκπαίδευςθ και 
ζνταξθ ςτθν κυνοφιλικι ομάδα Κ-9, ςκυλιοφ που Εκελοντισ Σαμαρείτθσ διακζτει και ο Πρόεδροσ Ε.Ε.Σ., Dr. 
Αντϊνιοσ Αυγερινόσ, ανταποκρίκθκε άμεςα κετικά. 

Για τον ςκοπό αυτό, αυτζσ τισ μζρεσ, βρζκθκε ςτθν Κίςαμο ο Διαςϊςτθσ - Εκπαιδευτισ Εκπαιδευτϊν 
Κυνοφυλικϊν Ομάδων Ζρευνασ και Διάςωςθσ (Κ-9 SAR) του Ε.Ε.Σ., κ. Ηεκι Μεμζτ Αλι, από το Περιφερειακό 
Τμιμα Ε.Ε.Σ. Ξάνκθσ, ο οποίοσ πραγματοποίθςε εκπαίδευςθ ςτον διαςωςτικό ςκφλο και τον χειριςτι του. Τα 
αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςτα οποία ζγινε θ εκπαίδευςθ ιταν τα εξισ: 

• Δοκιμαςίεσ βαςικισ υπακοισ χειριςτι - ςκφλου 

• Διαδικαςία ζρευνασ αγνοοφμενου. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτθν Κίςαμο, υπιρξε επίςκεψθ ςτουσ φιλόξενουσ χϊρουσ τθσ Ιεράσ 
Μθτρόπολθσ Κιςάμου και Σελίνου και ςυνάντθςθ με τον Σεβαςμιότατο Μθτροπολίτθ και Πρόεδρο του Π.Τ., κ. 
Αμφιλόχιο, κατά τθν οποία ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφν τθν επιπλζον ενδυνάμωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των δράςεων του Τμιματοσ, μζςω νζων εκπαιδεφςεων που πρόκειται να 
προγραμματιςτοφν το προςεχζσ διάςτθμα ςτθν περιοχι. 

Θερμζσ ευχαριςτίεσ τόςο προσ τον αξιότιμο κ. Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιο Αυγερινό, για τθν κετικι του 
απόκριςθ ςτο αίτθμα μασ, όςο και προσ τον κ. Αλι, για τθν πολυιμερθ και πολφωρθ εκπαίδευςθ που 
πραγματοποίθςε ςτον καινοφργιο εκελοντι Διαςϊςτθ.  
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