
 

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Συμμετοχή στο «Σχεδιασμό ενεργειών για την πρόληψη και την ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής 
περιόδου 2018-2019» του Σ.Τ.Ο. 

 
 Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε το  
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης  με θέμα: 
«Σχεδιασμός ενεργειών για την πρόληψη και την ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου 
2018-2019», με στόχο την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρών, χιονοπτώσεων ή παγετού. 

 Στην πρόσκληση του Δήμου Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Γ΄ Σώματος Στρατού, 
του Δασαρχείου, του Λιμεναρχείου, της ΕΜΥ, του ΟΑΣΘΣ, του ΕΚΑΒ, εθελοντικών ομάδων, λοιπών 
φορέων της πόλης, των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και  αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

 Τη συνεδρίαση προλόγισε ο Πρόδρομος Ζάνης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας 
Α.Π.Θ (Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας), ο οποίος παρουσίασε προγνωστικά 
μετεωρολογικά μοντέλα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 Ο Προϊστάμενος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Κοινωνικός Λειτουργός, κ. Σωτήρης 
Μουρουδέλης, εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενημέρωσε για τη διαθεσιμότητα των 
χώρων του Ε.Ε.Σ., καθώς και των στελεχών του, στη βοήθεια σε καταστάσεις ψύχους, όπως έχει 
συμβεί και στο παρελθόν. Η υποστήριξη αστέγων πολιτών θα γίνεται με κινητά συνεργεία και 
στελεχειακό δυναμικό, στους χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού που θα επιλεγούν, προκειμένου 
ευάλωτοι πολίτες να προστατευτούν από το ψύχος. 

 



Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
στο "Χαρίσειο" Γηροκομείο 

 

 Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, που υποστηρίζει τους ηλικιωμένους στο 
"Χαρίσειο" Γηροκομείο Θεσσαλονίκης πάνω από 20 χρόνια, ξεκίνησε τη δράση της 
προσφέροντας κάθε απόγευμα της Πέμπτης συντροφιά σε ηλικιωμένους αλλά και συμμετέχοντας 
σε μία πληθώρα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

Μία τέτοια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 για τον Σύλλογο 
Γυναικών Ασβετοχωρίου που περιελάμβανε χορό και μπουφέ με τα νόστιμα χριστουγεννιάτικα 
γλυκά, φτιαγμένα από εθελοντές και φίλους. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους στηρίζουν το έργο των 
Εθελοντών του, στους δωρητές και χορηγούς που διαχρονικά βοηθούν στη συνέχιση των 
προγραμμάτων, των υπηρεσιών και των δράσεών του, καθώς και στους εθελοντές και τους 
απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις 
του.  

AtheNss 550km GuGu Run 
Υπερμαραθώνιος για τα άτομα με αναπηρία 

 
 Την 5η Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 π.μ., ο μαραθωνοδρόμος και δρομέας μεγάλων 
αποστάσεων Σωτήρης Σωτηρίου ξεκίνησε έναν δύσκολο και σημαντικό αγώνα 550 χιλιομέτρων για 
τα άτομα με αναπηρία, από την Ακρόπολη Αθηνών μέχρι τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, όπου 
και τερμάτισε την 9η Δεκεμβρίου και ώρα 3:00 μ.μ. 

 Στόχος του συμβολικού αυτού εγχειρήματος, το οποίο διήρκησε περίπου πέντε (5) ημέρες, 
ήταν η ανάδειξη και η προώθηση της Αναπηρίας και η εξοικείωση της κοινωνίας με αυτήν. 

 Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης παρέστησαν στη 
συγκινητική τελετή τερματισμού μπροστά στον Λευκό Πύργο. 


