
 
 

Λάρισα, 4 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Λάρισας" 

H Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
συμμετείχαν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, με αφοσίωση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη 
και στις Θεμελιώδεις Αρχές του Ερυθρού Σταυρού. 

 

H Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχαν επίσης στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε το 
Τμήμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, σε ειδική κινητή μονάδα αιμοληψίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

 

H Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από 
επικοινωνία που είχε με το κατάστημα MY MARKET, συγκέντρωσε μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία παρέλαβαν ο Κοινωνικός 
Λειτουργός και ομάδες εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ.  

 

 



Αφού τα δεματοποίησαν, η Κοινωνική Υπηρεσία τα προσέφερε 
ενόψει του Πάσχα σε οικογένειες, μοναχικά άτομα και 
άστεγους που υποστηρίζει.  

Τα είδη ήταν προσφορά των εργαζομένων του MyMARKET και 
του CASH & CARRY της περιοχής της Λάρισας. Eπίσης, τρόφιμα 
προσέφερε και η βιομηχανία κονσερβοποιημένων ελαιών 
ΜΠΡΕΤΤΑΣ, ενώ η UNILEVER HELLAS προσέφερε είδη ατομικής 
υγιεινής και απορρυπαντικά. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία Ε.Ε.Σ. Λάρισας και Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας της ειδικής ομάδας παρέμβασης σε έκτακτες 

ανάγκες, παρουσία και του Προέδρου του 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, συμμετείχαν σε 
άσκηση  ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
σεισμικού φαινομένου, με κωδικό όνομα 
ΣΕΙΣΊΧΘΩΝ 2018, που οργάνωσε η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με την  
πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας σε χώρο 
της ΔΕΥΑΛ και σε συνεργασία με πολλούς 
φορείς της πόλης μας.  

Σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση 
του βαθμού ετοιμότητας αλλά και ο 
συντονισμός σε κατάσταση εκτάκτου  
ανάγκης.  

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από κάλεσμα της 
περιφέρειας Θεσσαλίας, συμμετείχε στην εβδομαδιαία περιβαλλοντική δράση "LETS 
DO IT GREECE", η οποία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2018 και διήρκησε έως την Κυριακή 
29 Απριλίου 2018. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. οργάνωσε 4 εθελοντικές ομάδες (συνολικά 40 
εθελοντές), οι οποίες με την κατεύθυνση του κοινωνικού λειτουργού επέλεξαν 4 
διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Λάρισας (κυρίως περιφερειακά) 
αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Οι περιοχές αυτές ήταν:  

 Οι αποθήκες του ΚΕΠΥΕΛ, επί της οδού Θεοφράστου (εσωτερικά και εξωτερικά) 

 Το κηποθέατρο στο πάρκο του Αλκαζάρ (σε συνεργασία με την κοινωνική 
υπηρεσία του "ΑΡΙΣΤΕΑ" Γιάννουλης και στα πλαίσια της ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές αναπηρίες) 

 Ο προαύλιος χώρος του Δημοτικού Γηροκομείου και ο εξωτερικός χώρος επί της 
οδού Καρδίτσης. 

 Ο προαύλιος χώρος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Μεζούρλο και 
εξωτερικά ο δρόμος από την κεντρική είσοδο, στα όρια του νοσοκομείου.  

Οι εθελοντές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανάληψη και ολοκλήρωση αυτής 
της πρωτοβουλίας. 

 


