
 

Μοίρες, 29 Οκτωβρίου 2018    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Παρέλαση Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

 
Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε και φέτος η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο 

εορτασμού οι Σαμαρείτες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών παρέλασαν στο 

Τυμπάκι μαζί με τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς, 

συλλόγους και ιδρύματα τιμώντας τους ήρωες του ΄40 και αποσπώντας το θερμό 

χειροκρότημα του κόσμου που παρευρέθηκε στους χώρους των εκδηλώσεων. 

Κατάθεση στεφάνου πραγματοποιήθηκε από τον Αρχηγό του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών κ. 

Μαρκάκη, ενώ στην παρέλαση Μοιρών από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Περγιανάκη. 

Έναρξη νέας σχολής Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Την περασμένη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 

άρχισαν τα μαθήματα της σχολής, για το 

έτος 2018-2019,των Εθελοντών Σαμαρειτών 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν λεπτομερή 

εκπαίδευση σε όλα τα αντικείμενα Α΄ 

Βοηθειών, στην καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση, στη χρήση αυτόματου 

εξωτερικού απινιδιστή, στη διάσωση, στη 

χρήση διασωστικών μέσων, στη χρήση ασύρματων επικοινωνιών, στις τεχνικές έρευνας και 

διάσωσης αγνοουμένου, στην ιστορία του Ερυθρού Σταυρού κ.ά. 



Εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την 

Lloyd’s Register Quality Assurance για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, που είναι η ανώτερη πιστοποίηση. 

Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες, 

στη διάσωση, σε όσους θέλουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπο και να συμμετέχουν 

ενεργά. 

Εκπαίδευση Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών στις Πρώτες Βοήθειες 

Έπειτα από αίτημα του Ορειβατικού 

Συλλόγου Μοιρών ξεκίνησαν την περασμένη 

εβδομάδα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στα 

μέλη του από το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών. 

Με πολυάριθμη συμμετοχή από τα μέλη του 

Συλλόγου και διάθεση για μάθηση ξεκίνησε 

πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί την 

Τρίτη 30 Οκτωβρίου.  

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας απλός 

πολίτης, ώστε να παρέχει Πρώτες Βοήθειες σε καθημερινά περιστατικά στο σπίτι του, στον 

δρόμο, στον χώρο εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Μοιρών.  

Στην εκπαίδευση πέρα από την θεωρητική διδασκαλία υπάρχει και η εμπλοκή των 

εκπαιδευομένων σε πρακτική των δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν όσα 

διδαχθούν με ασφάλεια. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει επικεντρωθεί σε διάφορα 

θέματα Πρώτων Βοηθειών, τα οποία μπορεί να συμβούν κατά τις εξορμήσεις τους σε βουνό 

αλλά και στην καθημερινότητα.  

 


