Πολιτική
Βοήθειες

Προστασία

και

Α’

Προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του
Συνδέσμου μας και την ιδιαίτερη ενότητα για την Πολιτική
Προστασία και τις Α’ Βοήθειες.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ COVID- 19 για όλες τις
κοινόχρηστες επιφάνειες, αντικείμενα και πόρτες Οικοδομών,
Δημοσίων Κτηρίων, Σχολείων κλπ που προορίζονται για χρήση του
κοινού ή πολλών μελών του προσωπικού. Η Ομάδα μας παρατήρησε
ότι υπάρχουν πόμολα θυρών Κτηρίων και πλήκτρα ανελκυστήρων,
που κάθε μέρα εκατοντάδες φορές τα χρησιμοποιούνται χωρίς
προφυλάξεις. Τις ετικέτες αυτές σχεδίασε και εκτύπωσε η Ομάδα
Εκτάκτων Αναγκών/ΠΠ του ΣΕΑΝΣ. Είναι ελεύθερες για αναπαραγωγή
με μεταφόρτωση (download). Ο ΣΕΑΝ προτείνει την ευρεία χρήση
τους και τις διαθέτει εκτυπωμένες προς κάθε Φορέα που θα τις
ζητήσει .
https://seanserron.gr/ygieini-a-voitheies/

Εορτή
της
Υπερμάχου
Στρατηγού, της Παναγίας μας
σήμερα, Εορτή των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων
Εορτή της Υπερμάχου Στρατηγού, της Παναγίας μας σήμερα, Εορτή
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα
σήμερα να αποδώσουμε τις συνηθισμένες τιμές με δοξολογίες και
καταθέσεις Στεφάνων, ως μικρή συμβολή στον εορτασμό όμως,

αναρτούμε και πάλι τον πολύ μεστό νοημάτων πανηγυρικό που
εκφώνησε το μέλος του Συνδέσμου μας κ. Γρηγόριος Δίνας, εφ.
Αξκος και θεολόγος μέλος της Αδελφότητας Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ,
κατά την προπέρσινη επέτειο. Ο Ελληνικό Στρατός είναι ο άοκνος
υπερασπιστής της Εθνικής Ασφάλειας που είναι έτοιμος να
συντρίψει οποιονδήποτε τολμήσει να απειλήσει την Πατρίδα.
Ζήτω η Ελλάδα
Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός

Ανθρωπιστική βοήθεια
Απέραντη θλίψη και πόνος για το νέο κύμα προσφυγιάς των
Αρμενίων που αναγκάζονται να ξεριζωθούν από τις πατρογονικές
τους εστίες στο Αρτσάχ. Ήδη η Αρμενική Εθνική επιτροπή Ελλάδος
μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν περισσότεροι από 100.000
πρόσφυγες που κατευθύνονται στην Αρμενία. Οι ανάγκες τους σε
ανθρωπιστική βοήθεια σημαντικές και είναι καθήκον μας να
συνδράμουμε στην προσπάθεια της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής
Ελλάδος για την συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας.
Παραθέτουμε κατάλογο με τα είδη που συγκεντρώνει η Αρμενική
Εθνική Επιτροπή Ελλάδος και θα αποστείλει με δική της ευθύνη
στην Αρμενία. Όσοι συνάδελφοι και φίλοι του Συνδέσμου μας
επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να
προμηθευτούν όποια από τα αναγραφόμενα στην λίστα είδη
επιθυμούν και να τα προσκομίσουν στο γραφείο του Συνδέσμου μας
την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από ώρα 18,30 έως 20,30., τηρώντας
απαρέγκλιτα τις υγειονομικές διατάξεις για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.

Η Ανθρωπιστική βοήθεια που θα συγκεντρωθεί θα παραδοθεί στην
Αρμενική Κοινότητα Σερρών ,και κατόπιν μαζί με την βοήθεια που
θα παραδώσει ο Δήμος Σερρών και άλλοι φορείς θα σταλεί στην
Αρμενία με ευθύνη της Αρμενικής Εθνικής; Επιτροπής Ελλάδος.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΦΑΡΜΑΚΑ — MEDICAL PRODUCTS & DRUGS
1. Bandage-Επίδεσμοι
2. Cotton-Βαμβάκι
3. Gauze (sterile) – Γάζες αποστειρωμένες
4. Gauze (non — sterile) – Γάζες μη αποστειρωμένες
5. H2O2 3% peroxide of hydrogen – Οξυζενέ διάλυμα
6. Betadine
7. Betadine lubricant (αλοιφή)
8. Betafusin lubricant (Fusicort) (αλοιφή)
9. Non sterile gloves – Μη αποστειρωμένα γάντια
10. Sterile gloves – Αποστειρωμένα γάντια
11. Masks (small and normal sizes) – Μάσκες (μικρά και μεγάλα
μεγέθη)
12. Hand sanitizer – Απολυμαντικό χεριών
13. Syringe 1-10ml with needle – Σύριγγες με βελόνα 1-10ml
14. Syringe 60ml – Σύριγγες 60ml
15. Tourniquet bandage – Αιμοστατικοί επίδεσμοι
16. Adhesive bandage – Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι
17. Adhesive tape – Αυτοκόλλητες ιατρικές ταινίες
18. Topical skin adhesive — Τοπικό αυτοκόλλητο δέρματος
19. Cervical collar – Αυχενικό κολάρο
20. Pampers – Εσώρουχα μιας χρήσεως
21. Underpads – Υποστρώματα υγιεινής
22. Thermometer — Θερμόμετρα
23.
Acetylsalicylic
acid–Aspirin-(tablet
75mg-500mg)–Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ΑΣΠΙΡΙΝΗ
24. Ibuprofen — tablet 200mg (Algofren)–Ιβουπροφένη Algofren
200mg.
25. Paracetamol-tablet, 500mg (Depon, Panadol)-Παρακεταμόλη

500mg (Depon, Panadol)
26. Pulvo 47 spray powder-PULVO 47 σπρεΐ
27. Dexamethasone (solution for injection 4mg/ml, 1ml)-Διάλυμα
4mg/1ml, 1ml
28. Dexamethasone (solution for injection 4mg/ml, 2ml)-Διάλυμα
4mg/1ml, 2ml
29. Prednisolone (solution for injection 30mg/ml, 1,0ml)Διάλυμα 30mg/1ml, 1,0ml
30. Metoclopramide (solution for injection 5mg/ml)-Ενέσιμο
διάλυμα 5mg/1ml
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚAΙΑ ΥΛΙΚΑ – CLOTHING & ITEMS
1. Waterproof raincoats-Αδιάβροχα μπουφάν
2. Cotton shirt-Βαμβακερά μπλουζάκια
3. Cotton briefs-Βαμβακερά εσώρουχα (σλιπάκια)
4. Warm underwear-Ζεστά εσώρουχα (φανελάκια και σκελέες)
5. Wool socks-Μάλλινες κάλτσες
6. Cotton socks-Βαμβακερές κάλτσες
7. Warm gloves-Ζεστά γάντια (μάλλινα)
8. Wool blankets-Μάλλινες κουβέρτες
9. Underarm crutches-Πατερίτσες μασχάλης
10. Elbow crutches-Πατερίτσες αγκώνα
11. Wheelchair-Αναπηρικό καροτσάκι
12.Walking sticks-Μπαστούνια

ΣΕΑΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ (περίοδος:

Μαϊος-Οκτώβριος 2020)
1. ΠΡΟΣ ΓΓΠΠ : Αίτημα για διευκρίνιση τρόπου χορηγήσεως αδειών
σε εργαζόμενους από τους εργοδότες τους στον Δημόσιο και
ιδιωτικό Τομέα, όταν εκτελούν εθελοντική Υπηρεσία, μετά από
νόμιμη πρόσκληση Φορέα Πολιτικής Προστασίας (28.9.2020).
2. ΠΡΟΣ ΥΠΑΙΘ : Υπόμνημα σε κα Υφυπουργό για ενσωμάτωση
μονίμου μαθήματος Α΄ Βοηθειών στους μαθητές σε όλες τις
βαθμίδες υποχρεωτικά, κατ΄ αρχήν μέσα στην ύλη του μαθήματος
της Γυμναστικής και κατόπιν με ειδικότερο σχεδιασμό, διδακτικό
προσωπικό, συγγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά.
3. ΓΙΑ ΤΟΝ COVID- 19 : Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον
ΣΕΑΝΣ / Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών/ΠΠ οι Ετικέτες προστασίας
κοινοχρήστων και δημοσίων επιφανειών (βλ παρακάτω στις
Προτάσεις μας) .
4. ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ –ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
i. Αναγνώριση Πυροφυλακίου Λαϊλιά «Προφ. Ηλία» (Αλή Μπαμπά)
και δοκιμαστική επικοινωνία ασυρμάτου από Ομάδα οκτώ (8) Εφ.
Αξκων την 20.7.2020.
ii. Πραγματοποίηση μια (1) εθελοντικής υπηρεσίας πυροφύλαξης
την 4.9.2020 στο άνω Πυροφυλάκιο από τον Δκτη Επιχειρήσεων
Εκτάκτων Αναγκών του ΣΕΑΝΣ Εφ. Λχγο (ΕΜ) Ανέστη Παναγιώτου .
5. ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ : Εκπαίδευση Εφ.
Αξκών στις τηλεπικοινωνίες και στην ύλη εξετάσεων για λήψη
Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Ιουν. 2020)
6. ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ :
i. Συγγραφή εγχειριδίου ΕΦ-Κ4 «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &
ΔΑΣΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ISBN 978-618-84270-2-0) Βρίσκεται σε αναμονή
επισημάνσεων από Αρχηγείο ΠΥΣ και ΓΓΠΠ , καθώς και στην
διαδικασία εκδόσεως εν όψει της Αντιπυρικής Περιόδου 2021 .
ii. Επίσης έγιναν επισκέψεις στελεχών μας στην ΠΥΣ και στο Τμ.
ΠΠ/ΠΕ Σερρών για ενημέρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕΑΝΣ :
α) Πιστοποίηση BLS/ERC μελών ΣΕΑΝΣ σε Α΄ βοήθειες BLS σε
συνεργασία με στελέχη του ΕΚΑΒ (20.7.2020).
β) Λήψη Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη από τέσσερεις (4) Εφ. Αξκους
στις 23.6.2020 και παρακίνηση και σε άλλα μέλη μας για να
πράξουν ομοίως .
γ) Συγκρότηση Παιδικού Τμήματος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
την 12.7.2020 με προσαρμοσμένη εκπαίδευση στη δασική περιοχή
Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
δ) τηλεδιάσκεψη μελών για ενημέρωση σχετικά με τις Δασικές
πυρκαγίες (25.5.2020) από τον Εφ. Λχγο (ΕΜ) Ανέστη Παναγιώτου

Η Παναγιά της Νίκης που
αγιογράφησε ο στρατιώτης του
μετώπου του 1940 Γιάννης
Τσαρούχης
Η Παναγιά της Νίκης που αγιογράφησε ο στρατιώτης του μετώπου
του 1940 Γιάννης Τσαρούχης. Όλοι οι Έλληνες τότε ΕΝΩΜΕΝΟΙ
συνέτριψαν τον υπερόπτη εισβολέα. Σήμερα και πάντα οι Έλληνες
ενωμένοι δεν έχουμε αντίπαλο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε πρόκληση κατά της Πατρίδας μας.
Η Παναγία της Νίκης ας σκεπάζει την Ελλάδα μας και να την
Στεφανώνει με Νίκες.
Χρόνια Πολλά στην Πατρίδα μας, Χρόνια Πολλά Έλληνες.

Ως Έφεδροι Αξιωματικοί και ως
Έλληνες,
ας
μελετήσουμε
προσεκτικά την επιστολή του
Παύλου Μελά
“Προς τους νέους Ευέλπιδας”, μας αφορά όλους, αποτελεί ιερή
παρακαταθήκη του.
“Η ζωή είναι πόλεμος. Η γη σου είναι φρούριο και χρέος σου η
νίκη. Μη μιλάς, να σκέπτεσαι, να αγαπάς, να μην πονάς. Ένας
είναι ο σκοπός σου: ο πόλεμος.
Πολέμα για τα ιδανικά σου, για τα Ελληνικά ιδανικά του
ανθρωπισμού.
Πολέμα για τη Μεγάλη Ιδέα.
Άνδρες που περπατούν στη ζωή ευθυτενείς και με γαλήνη,
μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν, να νικούν χωρίς να
θριαμβολογούν, να νικώνται χωρίς να μοιρολογούν. Αυτοί είναι
οι πραγματικοί άνδρες, θεμέλια γενεών. Αυτοί είναι οι
Ευέλπιδες, οι αυριανοί ηγήτορες του Έθνους.
Νεαρέ Εύελπι μάθε και εξασκήσου να είσαι απλός, ολιγόλογος,
συγκρατημένος, σεμνός. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Ανθρωπιά
μεγάλη, πειθαρχία, πείσμα, αντοχή. Θέλω να σε κοιτώ και να
γεμίζουν τα μάτια μου παλλικάρι. Περισσότερο να προσβάλλεσαι
όταν σε κυριεύει ο πόνος. Μη θυμώνεις, χειρότερα είναι. Έστω
και αν μόλις κρατιέσαι με έναν κόμπο στον λαιμό. Να φύγεις
είναι δειλία. Μόνος σου αποφάσισες να γίνεις αξιωματικός.
Απελπισία, ύστερα γελάς και από τη μια μέρα στην άλλη γίνεσαι
άνδρας, δηλαδή μαθαίνεις να κρατάς μέσα σου τον πόνο. Έτσι,
χωρίς να φαίνεται, αλλά να επιμένεις πάντα στον σκοπό σου, στα
όνειρά σου.”

Νέα σειρά αναμνηστικών του
ΣΕΑΝ Σερρών
Νέα σειρά αναμνηστικών του ΣΕΑΝ Σερρών. Τα μέλη και οι φίλοι
μας μπορούν να τα προμηθεύονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
απόγευμα από το γραφείο του Συνδέσμου μας.

Πιστοποιητικό
κατάστασης

στρατολογικής

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης μπορούν να τα
λαμβάνουν ηλεκτρονικά, όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον ΣΤΗΝ
Σερρών ή να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση ταυτότητας Εφέδρου
Αξιωματικού.
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/
pistopoietiko-stratologikes-katastases

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ BLS

ΓΙΑ
ΤΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

1ο
Α΄

Κατόπιν συνεννόησης με τους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του
BLS , η 1η εκπαίδευση του ΣΕΑΝ Σερρών για το πολύ ενδιαφέρον
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ BLS ορίστηκε να γίνει στις
Σέρρες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 ώρες 16:00 έως και
21:00 στο χώρο της ΚΕΔΗΣ (Δήμου Σερρών).
Τα Πτυχία θα έχουν πανευρωπαϊκό αριθμό Πιστοποίησης ERC και θα
παραβρίσκεται στην εκπαίδευση και εκπρόσωπος του ERC Ελλάδος.
Οι εκπαιδευτές μας ενημέρωσαν ότι το κόστος συμμετοχής είναι
50 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Θα πρέπει να προκαταβληθεί στα γραφεία
του ΣΕΑΝΣ, Κ. Καραμανλή 1 (στοά Δημαρχείου Σερρών τηλ.
2321022057) μέχρι την Τετάρτη 23.9.2020 ώρα 19:00.

Παρακαλούνται οι Εφ.Αξκοι που επιθυμούν να συμμετέχουν, να
δηλώσουν μέχρι το Σάββατο βράδυ 19.9.2020 τη συμμετοχή τους ή
τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
στέλνοντας στο cippo@seanserron.gr τα εξής στοιχεία στα
ΛΑΤΙΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στην αστυν. ταυτότητά τους:
ΟΝΟΜΑ /FIRST NAME :
ΕΠΩΝΥΜΟ / LAST NAME :
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΜΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ) :
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Λόγω μέτρων covid-19 θα κρατηθεί προτεραιότητα στον αριθμό των
συμμετεχόντων.
Κατά την εκπαίδευση παρακαλείσθε να φοράτε μάσκα προσώπου.
Ιωάννης Χ. Ευστρατιάδης
ΕφΑνθλγος (ΦΠΖ) – SV7ERA
Συντονιστής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών/ΠΠ, ΣΥΠΠΟ ΣΕΑΝ Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ BLS
Κατόπιν συνεννόησης με τους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του
BLS , η 3η εκπαίδευση του ΣΕΑΝ Σερρών ορίστηκε να γίνει στις
Σέρρες την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 κατά τις πρωϊνές ώρες
9:00 έως 14:00 στον χώρο της ΚΕΔΗΣ (Δήμου Σερρών) .
Παρακαλούνται οι Εφ.Αξκοι που δεν συμμετείχαν στις
προηγούμενες εκπαιδεύσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν, να
δηλώσουν μέχρι την Κυριακή βράδυ 30.8.2020 τη συμμετοχή τους ή
τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , είτε
στον ΔΚΤΗ Επιχειρήσεων του ΣΕΑΝ Σερρών Εφ ΛΓΟ ΕΜ Παναγιώτου
Αναστάσιο (τηλ. 6978445058) ή στο cippo@seanserron.gr .
Λόγω μέτρων covid-19 θα κρατηθεί προτεραιότητα στον αριθμό των
συμμετεχόντων.
Κατά την εκπαίδευση παρακαλείσθε να φοράτε μάσκα προσώπου .
Το κόστος συμμετοχής είναι 25 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.

Ο Δήμος Σερρών οργανώνει τη
Δευτέρα
20
Ιουλίου
2020
Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
για τους πεσόντες κατά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο
το 1974
Ο Δήμος Σερρών οργανώνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 Εκδηλώσεις
Τιμής και Μνήμης για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο το 1974. Είναι η πρώτη φορά που τέτοιες εκδηλώσεις
οργανώνονται επίσημα από τον Δήμο Σερρών. Τα προηγούμενα
χρόνια αντίστοιχη τελετή συνδιοργάνωνε ο ΣΕΑΝ Σερρών με την
Λέσχη Καταδρομέων Σερρών και είχαμε αμφότεροι εκφράσει το
αίτημα και την ευχή να οργανωθούν κάποια στιγμή επισήμως από
τον Δήμο Σερρών. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
προς τον Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη και το Δημοτικό
Συμβούλιο που με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την διοργάνωση
αυτών των εκδηλώσεων. Ο ΣΕΑΝ Σερρών, όπως είναι αυτονόητο,
συμμετέχει στις ανωτέρω εκδηλώσεις και καλούμε τα μέλη και

τους φίλους του Συνδέσμου μας να συμμετέχουν τιμώντας έτσι
τους ηρωικούς νεκρούς μας εκείνων των θλιβερών για το Έθνος
μας στιγμών. Μεταξύ των πεσόντων είναι οι έλκοντες από το Νομό
Σερρών την καταγωγή τους Αντιστράτηγος Γεώργιος Κατσάνης
ηρωικός Διοικητής της 33 Μοίρας Καταδρομών, ο Αντισμήναρχος
Στ. Συμεωνίδης, συγκυβερνήτης του μοιραίου Nοράτλας NIKH 4 που
καταρρίφθηκε από φίλια πυρά και ο Αρχιλοχίας τότε Κων/νος
Κούρλιος από το Μητρούσι Σερρών.

ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
BLS
ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ BLS
Κατόπιν συνεννόησης με τους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του
BLS , η εκπαίδευση του ΣΕΑΝ Σερρών ορίστηκε να γίνει στις
Σέρρες τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 κατά τις απογευματινές ώρες
(θα ανακοινωθoύν σύντομα η ακριβής ώρα, ο τόπος και το κόστος
συμμετοχής) .
Παρακαλούνται οι Εφ.Αξκοι που επιθυμούν να δηλώσουν μέχρι την
Κυριακή βράδυ 5.7.2020 τη συμμετοχή τους ή τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , είτε στον ΔΚΤΗ

Επιχειρήσεων του ΣΕΑΝ Σερρών Εφ ΛΓΟ ΕΜ Παναγιώτου Αναστάσιο
(τηλ. 6978445058) ή στο cippo@seanserron.gr , διότι λόγω
μέτρων covid-19 θα κρατηθεί προτεραιότητα στον αριθμό των
συμμετεχόντων.
Ιωάννης Χ. Ευστρατιάδης
ΕφΑνθλγος (ΦΠΖ) -SV7ERA
Συντονιστής Ομάδας Εκτ. Αναγκών/ΠΠ, ΣΥΠΠΟ ΣΕΑΝ Σερρών

