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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαίδευση Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας και του Σώματος Σαμαρειτών -

Διασωστών του Π.Τ Ε.Ε.Σ Λάρισας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών-

Υποδοχή σε καταυλισμό πληγέντων από  Φυσική Καταστροφή 

Η Κοινωνική Υπηρεσία Ε.Ε.Σ του Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας και  Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας της ομάδας Κινητοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
πραγματοποίησαν εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική το Σάββατο στις 4/6/2022 στο 
Συκούριο Λάρισας με θέμα« υποδοχή και ψυχοκοινωνική υποστήριξη πληγέντων από 
Σεισμό και παροχή Α΄ Βοηθειών ψυχικής υγείας» με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της 
επιχειρησιακής ανταπόκρισης του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Λάρισας σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης  με εισηγητές και εκπαιδευτές, Κοινωνικό Λειτουργό του Ε.Ε.Σ Π.Τ 
Λάρισας και Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 
συμπληρώνει 20 χρόνια συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και παρέμβασης σε Έκτακτες 
Ανάγκες συμμετέχοντας μαζί με τους υπόλοιπους Εθελοντές του Σώματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Λάρισας για 4 χρόνια στο κέντρο προσφύγων του Κοκκινοπηλού Ελασσόνας 
2002-2005 ,στις πλημμύρες στην Καρδίτσα 2006 και στα Φάρσαλα 2019, στις προσφυγικές 
ροές στο Κουτσόχερο Λάρισας 2016,  στο Σεισμό στην Ελασσόνα 2021, σε συλλογή και 
αποστολή τροφίμων στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας-Αττικής, στη συλλογή κ΄ 
αποστολή τροφίμων στους πληττόμενους από τον πόλεμο στην Ουκρανία ,σε ενεργητική 
προσέγγιση αστέγων στην πόλη της Λάρισας κ.α. 



Επίσης, στην εκπαίδευση συμμετείχε και το Σώμα των Εθελοντών Σαμαρειτών -Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών Λάρισας το οποίο βοήθησε να στηθεί η σκηνή Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης της Κοινωνικής Υπηρεσίας και η αποθήκη υλικών και παρακολούθησαν το 
Σεμινάριο Ά βοηθειών Ψυχικής Υγείας. 

Στόχος της άσκησης  ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην παροχή ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών  και η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 
στους συμμετέχοντες αναφορικά με θέματα επικοινωνίας ,πληροφόρησης με τους 
πληγέντες, την υλική υποστήριξή τους και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης μετά από 
μια έκτακτη ανάγκη. 

Την άσκηση τίμησε με την παρουσία τους η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ Λάρισας κα 
Καρανίκα Ελισάβετ και υποστήριξε με την παραχώρηση εξωτερικών χώρων και με υλικά ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Συκουρίου κος Μιχάλης Γκουντής . 
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