
 

 

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για το μήνα 
Δεκέμβριο  

Συνοδεία μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα 
Μακεδονίας Θράκης από εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 11:00 - 14:00, εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας  

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του 

Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών (Παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης) στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. 

Συγκεκριμένα συνόδεψαν τα μέλη του Συλλόγου από την πλατεία Αριστοτέλους έως το 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η γνωριμία τους ήταν παλαιότερη, καθώς πριν από έναν 

μήνα περίπου είχαν ξανασυναντηθεί σε άλλη διαδρομή, τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο 

Θεσσαλονίκης. Αυτή την φορά όλοι τους πιο έμπειροι. Μια όμορφη αμοιβαία "σχέση" 

φαίνεται να έχει ξεκινήσει.... 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους φίλους και υποστηρικτές του, 

που διαχρονικά στηρίζουν τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, καθώς και 

στους εθελοντές του και τους απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρωγοί στο 

ανθρωπιστικό του έργο και πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις του. 

Διανομή τροφίμων σε υποστήριξη του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» 

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα», Πρόγραμμα 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD), πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διανομή τροφίμων από το 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης σε 167 εξυπηρετούμενους, που προσήλθαν στην ΔΕΘ, στο 



περίπτερο 16, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να παραλάβουν την τόσο 

αναγκαία για τους ίδιους υλική βοήθεια. 

Συγκεκριμένα, κάθε εξυπηρετούμενος έλαβε: 1 πεντόκιλο λάδι, 1 πακέτο φασόλια, 7 πακέτα 

μακαρόνια, 1 κονσέρβα τόνου, 1 κονσέρβα 

σαρδέλα, 1 τμχ. τοματοπολτό, 2 κοτόπουλα, 2 

σακιά πατάτες, 2 σακιά κρεμμύδια, 2 χλωρίνες, 

2 απορρυπαντικά ρούχων υγρά.  

Τη διανομή πραγματοποίησαν 9 Εθελοντές 

Κοινωνικής Πρόνοιας με την υποστήριξη και την 

εποπτεία της Κοινωνικής Λειτουργού κας 

Ιωάννας Δαλιάνη, ενώ προηγήθηκε τηλεφωνική 

ενημέρωση των δικαιούχων από 4 εθελοντές 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 


