
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Μοίρεσ, 5 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Οι δράςεισ των εκελοντϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν ςυνεχίςτθκαν δυναμικά, 
ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ, όπου υπιρχε ανάγκθ τον μινα Ιοφνιο. 

 Υγειονομικι κάλυψθ τθσ δράςθσ του Συλλόγου Γονεϊν και Φίλων ΑμΕΑ Νότιασ Κριτθσ «ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ», ςτισ 2 Ιουνίου 2022, ςτο ςτάδιο Μοιρϊν «ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ» για επίδειξθ ςε 
μικροφσ μακθτζσ των παραολυμπιακϊν ακλθμάτων, με τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ Περιφζρειασ 

Κριτθσ και του Δ. Φαιςτοφ.  
 Συλλογι τροφίμων από ςυμπολίτεσ μασ, ςτο παηάρι των Μοιρϊν, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, προσ 

μερικι ανακοφφιςθ οικογενειϊν με οικονομικζσ δυςκολίεσ.  
 Υγειονομικι κάλυψθ, ςτισ 5 Ιουνίου 2022, ςτο γιπεδο Τυμπακίου και του τελευταίου 

ποδοςφαιρικοφ αγϊνα μπαράη, του ΑΟ Τυμπακίου, για τθν άνοδο ςτθν Γ’ Εκνικι. 
 Εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του δθμοτικοφ ςχολείου Καμαρϊν, ςτισ 10 

Ιουνίου 2022, από τουσ πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν. 
 Συμμετοχι, τθν 10θ Ιουνίου 2022, ςτθν επιμορφωτικι δράςθ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 

Φαιςτοφ, με τθν ςυμμετοχι φορζων τθσ Π.Π. για ενθμζρωςθ προσ τουσ πολίτεσ για τθ φετινι 
αντιπυρικι περίοδο.  

 Υγειονομικι κάλυψθ του παςίγνωςτου πλζον κεςμοφ του Matala Street painting και τθσ ςυναυλίασ 
που ακολοφκθςε αργά το βράδυ, ςτα Μάταλα τθν 12θ Ιουνίου2022. 

 Συνδρομι ςτουσ ςυναδζλφουσ εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου ςτθν 
υγειονομικι κάλυψθ του 10ου Παγκόςμιου πρωτακλιματοσ beach handball, ςτισ νζεσ 
εγκαταςτάςεισ, ςτον Καρτερό Ηρακλείου, υπό τθν αιγίδα του Υφυπουργείου Ακλθτιςμοφ, ςχεδόν ςε 
κακθμερινι βάςθ, από τισ 15 ζωσ τισ 26 Ιουνίου 2022. 

 Υγειονμικι κάλυψθ παιδικοφ τουρνουά ποδοςφαίρου, ςτισ 17 και 18 Ιουνίου 2022, διοργάνωςθσ 
τθσ ΑΕ Φαιςτόσ, ςτουσ Βϊρρουσ. 

 Διανομι τροφίμων, για 4θ φορά το 2022, ςε οικογζνειεσ που βρίςκονται ςε πραγματικι ανάγκθ, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, ςτισ 25 και 26 Ιουνίου 2022. 

 Επανεκπαίδευςθ εκελοντϊν ςε πρωτόκολλα Πρϊτων Βοθκειϊν, ςτισ 29 Ιουνίου 2022, λόγω τθσ 
κερινισ περιόδου και των δρϊμενων που αναμζνονται.  

Οι εκελοντζσ του Τμιματοσ Μοιρϊν κα ςυνεχίηουν να προςφζρουν ανιδιοτελϊσ όπου υπάρχει 
ανάγκθ, ςε όποια δράςθ χρειάηεται, με επίκεντρο πάντα τον άνκρωπο. 

*** 


