
 

 

Πτολεμαΐδα, 1 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πτολεμαΐδας 
 

Εγγραφή Νέων Μελών Ε.Ε.Σ. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πτολεμαΐδας, ανταποκρινόμενο στην προσπάθεια του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πλατύ άνοιγμα του Οργανισμού στην ελληνική κοινωνία 

και τον εκσυγχρονισμό του, σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν παγκοσμίως, συνεχίζει 

την καμπάνια εγγραφής νέων μελών.  

Για το σκοπό αυτό, και με την ευκαιρία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εθελοντών του Τμήματος, καθώς και άλλων πολιτών, 

όπου η Πρόεδρος κα Ιωάννα Μοσχίδου – Ευαγγέλου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους 

σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών, καθώς και με τις επικείμενες εκλογές την 

17η Φεβρουαρίου όπου σε κάθε μέλος δίδεται η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

τόσο στην Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., όσο και στα Περιφερειακά Συμβούλια.   

Τις διαδικασίες ανέλυσε η Νοσηλεύτρια – Εκπαιδεύτρια Ε.Ε.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Κοζάνης, κα Αγνή Γρατσία.  

Υπεύθυνη της καμπάνιας εγγραφής νέων μελών ορίστηκε η εθελόντρια και ταμίας του 

Τμήματος, κα Παναγιώτα Ψυχουδάκη. 



Σε κλίμα ανανέωσης η εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής Βασιλόπιτας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πτολεμαΐδας 

Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα  και με έντονη διάθεση  ανανέωσης πραγματοποιήθηκε 

στον χώρο της Splendor η εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής Βασιλόπιτας του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πτολεμαΐδας. 

Η πρόεδρος του Τμήματος κα Μοσχίδου - Ευαγγέλου, αφού καλωσόρισε τα μέλη του Δ.Σ., τη 

διδάσκουσα κα Αγνή Γρατσία και τις νοσηλεύτριες του Τμήματος (τις νυν αλλά και τις 

υποψήφιες), ευχήθηκε μία ευλογημένη χρονιά  σε όλους γεμάτη υγεία και χαρούμενες 

μέρες.   

Στη συνέχεια ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις επικείμενες εκλογές του Ε.Ε.Σ. και 

κάλεσε τους συμπολίτες μας να πλαισιώσουν το Περιφερειακό Τμήμα και να εγγραφούν ως 

νέα μέλη ώστε το έργο του, που διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος 

(Ανθρωπισμό, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθελοντισμό, Ενότητα, 

Παγκοσμιότητα) να γίνει πιο πλούσιο και πιο αποτελεσματικό.   

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Εκπαιδεύτρια – Νοσηλεύτρια κα Γρατσία, η οποία και ανέλυσε 

τις διαδικασίες για τις επικείμενες εκλογές. 


