
 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Συλλογή τροφίμων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, όπως 

κάθε χρόνο, συγκεντρώνει τρόφιμα προκείμενου να 

δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες την  περίοδο του 

Πάσχα. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. της 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με φορείς και 

επιχειρηματίες  της πόλης μας, οργανώνει τακτικά 

Προγράμματα Συλλογής Τροφίμων που υποστηρίζονται 

από το εθελοντικό και επαγγελματικό προσωπικό του. 

Συγκεκριμένα, καλάθια συγκέντρωσης τροφίμων θα 

τοποθετηθούν: 

α. Στα Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, 11o χλμ. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου (περιοχή 

ΙΚΕΑ), για τα επόμενα τρία διαδοχικά τριήμερα του Απριλίου, τις ημέρες Παρασκευή, 

Σάββατο και Δευτέρα, από τις 10:00 π.μ. έως τις 20:30 μ.μ., και 

β. Στο Κτήριο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την 

Δευτέρα 8 Απριλίου έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, από τις 10:00 π.μ. έως 

τις 14:00 μ.μ. 

Οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα ενημερώνουν τους πολίτες, διανέμοντας 

ενημερωτικό υλικό, για τις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού, ενώ θα επικοινωνούν με τους 

δωρητές που αφήνουν τρόφιμα στο καλάθι, για να τους ευχαριστήσουν και να  τους 

πληροφορήσουν για την συνέχεια της δράσης που περιλαμβάνει την διανομή των  

τροφίμων πριν από το Πάσχα. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους δωρητές και τους εθελοντές του, 

που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το ανθρωπιστικό του έργο. 

Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, της 

Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κας Βούλας Πατουλίδου και του Προϊσταμένου της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κ. Χαράλαμπου Στεργιάδη, πραγματοποιήθηκε 

σήμερα η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 



Το θέμα της συνεδρίασης ήταν: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών». 

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αναλύθηκαν τα έργα, 

οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης. Συζητήθηκαν οι προπαρασκευαστικές δράσεις και οι 

αρμοδιότητες των φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικά για τη διαχείριση των όποιων συνεπειών από την εκδήλωση πιθανού σεισμού. 

Επίσης, εξετάστηκαν οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, της Περιφέρειας και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δόθηκαν συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση, τις επιμέρους δράσεις και τα χρηματοδοτικά 

μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας όλων των 

εμπλεκομένων απέναντι στο σεισμικό κίνδυνο. 

Από το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  Θεσσαλονίκης παρόντες ήταν οι 

Προϊστάμενοι της Κοινωνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και συντονιστές της Τοπικής 

Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών κ. Μουρουδέλης και κα Τριανταφυλλίδου 

αντίστοιχα. 

Στην σύντομη αναφορά μας, οι παρόντες φορείς ενημερώθηκαν για την ετοιμότητά μας σε 

τοπικό επίπεδο να συντρέξουμε με το επαγγελματικό και εθελοντικό προσωπικό των τριών 

Σωμάτων μας, όχι μόνο τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον οποίο γεωγραφικά φιλοξενούμαστε, 

αλλά και κάθε όμορο Δήμο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα έχει 

πληγεί. 

Ενημερώθηκαν ακόμη για την ολιστική προσέγγιση (Διάσωση, Α' Βοήθειες, Νοσηλευτική 

παρέμβαση, Ψυχολογικές Α' Βοήθειες και ψυχοκοινωνική στήριξη), που τα στελέχη της 

ομάδας μπορούν να προσφέρουν στο πεδίο, την ικανότητα να κινηθεί με τα δικά της μέσα, 

καθώς και για την εμπειρία των στελεχών της. Αναφορά έγινε τέλος, φωτογραφίζοντας την 

δυναμική του Ερυθρού Σταυρού, στη δυνατότητα να συντρέξει σε μια μεγάλη καταστροφή, 

αν του ζητηθεί, τόσο με τα εκπαιδευμένα στελέχη από όλη την Ελλάδα, αλλά και ως μέλος 

του Διεθνούς Κινήματος. 

*** 


