
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Τρίπολθ, 26 Αυγοφςτου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Τρίπολησ 

Παράδοςη Δωρεάσ Εξοπλιςμοφ από τον Κ.Π.Σ. Δολιανών 

Κατόπιν τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του 6ου Ορεινοφ Θμιμαρακϊνιου Δολιανϊν, που 

διεξιχκθ ςτισ 26 Ιουνίου 2022, ο Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Δολιανϊν, με αίςκθμα ευκφνθσ 

και κοινωνικισ προςφοράσ και αναγνωρίηοντασ τθν εκελοντικι προςφορά του Σϊματοσ 

Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, τυο Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Τρίπολθσ και τθν πολυετι και 

επιτυχι ςυνεργαςία τουσ, προζβθ ςτθ δωρεά εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα ςυμβάλει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ εκτζλεςθ του ζργου των εκελοντϊν. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Δολιανϊν, προχϊρθςε ςτθ δωρεά ενόσ 

πτυςςόμενου φορείου και ενόσ ςετ παιδιατρικά pads για αυτόματο εξωτερικό απινιδιςτι. 

Κατά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, ςτθν οποία το Περιφερειακό Συμβοφλιο του 

Τμιματοσ εκπροςωπικθκε από τθν κυρία Παντϊτθ Μιράντα, μζλοσ Π.Σ. και εκελόντρια, 

ςυηθτικθκαν ποικίλεσ προτάςεισ για μελλοντικζσ δράςεισ και ςυνεργαςίεσ, ενϊ 

ανανεϊκθκε το ραντεβοφ για τθν επόμενθ διοργάνωςθ. 

Το Περιφερειακό Συμβοφλιο, οι εκελοντζσ και το προςωπικό του Περιφερειακοφ Τμιματοσ 

Ε.Ε.Σ. Τρίπολθσ ευχαριςτοφν κερμά τον Πολιτιςτικό Σφλλογο Δολιανϊν για τθν πολφτιμθ 

ςυμβολι τουσ ςτο ζργο του Ε.Ε.Σ., τονίηοντασ παράλλθλα τθ ςθμαντικότθτα τζτοιων 

κινιςεων αλλθλεγγφθσ, επ’ ωφελεία τθσ κοινωνίασ. 

Διεξαγωγή Πιςτοποιοφμενου Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ από τον Ε.Ε.Σ. - Τεγζα 2022 

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν, του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Τρίπολθσ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ Τεγζασ, 



διεξιγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βαςικισ Υποςτιριξθσ Ηωισ και Χριςθσ Αυτόματου 

Εξωτερικοφ Απινιδιςτι (BLS/AED), το Σάββατο 20 Αυγοφςτου 2022 και ϊρα 14:30 – 21:00, 

ςτο κτιριο τθσ Οικοκυρικισ Σχολισ, υπό τθν αιγίδα του Τεγεατικοφ Συνδζςμου. 

Το πρόγραμμα που πραγματοποιικθκε, περιελάμβανε τισ δεξιότθτεσ τθσ βαςικισ 

υποςτιριξθσ ηωισ για ενιλικεσ, παιδιά και βρζφθ (καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ, 

διαχείριςθ αεραγωγοφ, διαχείριςθ πνιγμονισ, κ.α.) και ιταν εναρμονιςμζνο ςφμφωνα με 

τισ τελευταίεσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναηωογόνθςθσ (ERC). Θ διάρκεια του 

προγράμματοσ ιταν 6 ϊρεσ και διεξιχκθ από πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ, ενϊ 

εφαρμόςτθκε το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ISO 9001:2015, πιςτοποιθμζνο από το 

Διεκνι Φορζα Πιςτοποίθςθσ Lloyd’s Register LRQA. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, απζκτθςαν πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ, το οποίο ιςχφει για πζντε χρόνια. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ιταν 20€. 

Σθμειϊνεται ότι, από το τον Ιοφνιο του 2021 ζωσ και ςιμερα, περιςςότεροι από 140 

ςυμπολίτεσ μασ ζχουν πιςτοποιθκεί από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Ε.Σ. 

Τρίπολθσ, μεταξφ άλλων, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, προπονθτζσ 

Ακλθτικϊν Συλλόγων, μζλθ του φαρμακευτικοφ και Ιατρικοφ Συλλόγου, κ.α.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα 

www.samarites.gr ι να επικοινωνιςουν με το Σϊμα Σαμαρειτϊν, του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Τρίπολθσ ςτο samarites.tripoli@redcross.gr 

Συμβολή του Ε.Ε.Σ. Τρίπολησ ςτισ Εκδηλώςεισ – Τεγζα 2022 

Κατόπιν αιτιματοσ του Τεγεατικοφ Συνδζςμου, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Τρίπολθσ, 

για ακόμα μια χρονιά, κάλυψε υγειονομικά τισ εκδθλϊςεισ τισ 137θσ εμποροπανιγυρθσ 

που διεξιχκθ ςτθν Τεγζα Αρκαδίασ, επανδρϊνοντασ τον Στακμό Πρϊτων Βοθκειϊν που 

παραχωρικθκε από τθ διοργανϊτρια αρχι, για το διάςτθμα από τισ 14 ζωσ τισ 21 

Αυγοφςτου 2022. 

Κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, του Τμιματοσ, διενιργθςαν 

ςυνολικά περιςςότερεσ από 175 εκελοντικζσ ϊρεσ υπθρεςίασ, ενϊ αντιμετϊπιςαν 

επιτυχϊσ 67 περιςτατικά, εκ των οποίων τα 4 διακομίςτθκαν για προλθπτικοφσ λόγουσ ςτο 

Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Τρίπολθσ. 

Παράλλθλα, λειτοφργθςε περίπτερο εντόσ του εκκεςιακοφ χϊρου τθσ 50θσ 

Παμπελοποννθςιακισ Ζκκεςθσ Τεγζασ, ςτο οποίο αναδείχτθκε το ζργο του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ, ενϊ οι επιςκζπτεσ είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτϊν του Ε.Ε.Σ., αλλά και τθ δυνατότθτα να γίνουν και οι 

ίδιοι μζλθ τθσ μεγάλθσ Ερυκροςταυρικισ Οικογζνειασ ςυμμετζχοντασ ωσ εκελοντζσ ςτα 

Εκελοντικά Σϊματα του Ε.Ε.Σ. Επίςθσ, τθν Τετάρτθ 17 Αυγοφςτου, πραγματοποιικθκε 

επίδειξθ Κ.Α.Α. και Χριςθσ Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδιςτι από τουσ εκπαιδευτζσ του 

Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν & Ναυαγοςωςτϊν Τρίπολθσ, 

http://www.samarites.gr/
mailto:samarites.tripoli@redcross.gr


ενθμερϊνοντασ τουσ επιςκζπτεσ για τα οφζλθ τθσ εκπαίδευςθσ των πολιτϊν ςτισ Πρϊτεσ 

Βοικειεσ. 

Από τθν πλευρά του το Περιφερειακό Συμβοφλιο, οι εκελοντζσ και το προςωπικό του 

Τμιματοσ ευχαριςτοφν κερμά τον Τεγεατικό Σφνδεςμο και τον Πρόεδρο, κ. Ψυχογυιό 

Βαςίλειο, για τθν υποςτιριξθ και τθν επιτυχι ςυνεργαςία. 

*** 


