
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Σφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Κατερίνθ, 17 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κατερίνθσ 

Εκπαιδευτικζσ Παρουςιάςεισ Πρϊτων Βοθκειϊν 

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του ΠΣ  Ε.Ε.. Κατερίνθσ, 

πραγματοποίθςε ζξι (6) εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ  Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο Δθμοτικό 

χολείο τθσ Νζασ Εφζςου Πιερίασ. Οι παρουςιάςεισ υλοποιικθκαν από τουσ Εκπαιδευτζσ 

Πρϊτων Βοθκειϊν και ΚΑΑ του Σμιματοσ, κ. Κατιρτηι Δθμιτριο και  κα. Χαλκίδου 

Γεωργία. 

Οι παρουςιάςεισ υλοποιικθκαν ςε χϊρο του ςχολείου, με τθ ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ κακϊσ και γονζων των μακθτϊν του ςχολείου. Οι ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδεφτθκαν τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο ςτθν  Καρδιοαναπνευςτικι 

Αναηωογόννθςθ και χριςθ Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδωτι, κακϊσ και ςε κζματα 

Πρϊτων Βοθκειϊν και πρόλθψθσ-αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων, που μπορεί να ςυμβοφν ςτο 

ςχολικό περιβάλλον και ςυγχρόνωσ ζλαβαν και γενικότερεσ γνϊςεισ για τθν παροχι 

πρϊτων βοθκειϊν ςε ςοβαρότερα περιςτατικά. 

Κατά τθ διάρκεια των παρουςιάςεων οι Εκπαιδευτζσ ζλυςαν πολλζσ απορίεσ που 

εκφράςτθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι παρακολοφκθςαν με ιδιαίτερο 

ενκουςιαςμό. 

Τγειονομικι κάλυψθ του Ποδοςφαιρικοφ Σουρνουά Αλλθλεγγφθσ «ΕΛΠΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» 

To άββατο 17 Δεκεμβρίου, πραγματοποιικθκε το Ποδοςφαιρικό Σουρνουά Αλλθλεγγφθσ, 

που διοργανϊκθκε από τθν Ακαδθμία Ποδοςφαίρου “ΕΛΠΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ”, για τθν 

ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κίτρουσ Κατερίνθσ και 

Πλαταμϊνα.    



Οι αγϊνεσ πραγματοποιικθκαν ςτο Γιπεδο τθσ Ανδρομάχθσ Πιερίασ, με τθ ςυμμετοχι 

επτά (7) Ακαδθμιϊν Ποδοςφαίρου του Νομοφ Πιερίασ. Οι κατθγορίεσ των ομάδων που 

ζλαβαν μζροσ ιταν Κ8, Κ10, Κ12 και Κ14.  

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν Διαςωςτϊν του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κατερίνθσ, 

παρείχε τθν υγειονομικι  κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ, εξαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια των 

μικρϊν ποδοςφαιριςτϊν. 

Τγειονομικι κάλυψθ του Πανελλθνίου Διαςυλλογικοφ Κυπζλλου Παγκρατίου Ακλιματοσ 

«Δϋ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2022» 

Σθν Κυριακι 18 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε το Πανελλινιο Διαςυλλογικό 

Κφπελλο Παγκρατίου Ακλιματοσ “Δϋ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2022”,   που διοργανϊκθκε από τον 

Γ.Α.. Ολφμπιοσ Κατερίνθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Παγκρατίου 

Ακλιματοσ, τθν Π.Ε. Πιερίασ, τον Διμο Κατερίνθσ και το Επιμελθτιριο Πιερίασ. 

Η διοργάνωςθ πραγματοποιικθκε ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του ιδθροδρομικοφ τακμοφ 

Κατερίνθσ, με τθ ςυμμετοχι ςωματείων από όλθ τθν Ελλάδα και περιςςοτζρων από 260 

ακλθτϊν. Σα αγωνίςματα ςτα οποία ςυμμετείχαν οι ακλθτζσ ιταν Παλαίςματα, 

Πολυδάμασ, Αγϊν Ημιεπαφισ, Κάτω Παγκράτιο, Αγϊν Παγκρατίου, Πλιρθσ Αγϊν και Πυξ 

Λαξ. 

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Σμιματοσ Ε.Ε.. Κατερίνθσ, ςε ςυνεργαςία με τον ιατρό τθσ διοργάνωςθσ κ. Παγωνίδθ 

Δθμιτριο, παρείχε  τθν υγειονομικι κάλυψθ του κυπζλλου, αντιμετωπίηοντασ τα 

περιςτατικά που προζκυψαν. 

Εκπαιδευτικι - Εορταςτικι Δράςθ 

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Π.Σ.  Ε.Ε.. Κατερίνθσ, 

τθν Πζμπτθ 5 Ιανουαρίου, υλοποίθςε εκπαιδευτικι δράςθ γνϊςθσ Πρϊτων Βοθκειϊν για 

παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. 

τθν Κεντρικι Πλατεία Ελευκερίασ τθσ Κατερίνθσ, ςε εορταςτικό κλίμα και ςε ειδικά 

διαμορφωμζνο χϊρο, οι μικροί μασ φίλοι είχαν τθν ευκαιρία να “γνωριστούν”με ζνα κουτί 

Πρϊτων Βοθκειϊν και με τθν βοικεια των Εκελοντϊν να καταςκευάςουν με εφχρθςτα 

υλικά το δικό τουσ ατομικό φαρμακείο. 

Παράλλθλα πλικοσ παιδιϊν, μζςα από διαδραςτικά παιχνίδια και διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ, είχαν τθν δυνατότθτα να διαςκεδάςουν και να ενθμερωκοφν για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των παιδικϊν ατυχθμάτων. 

Επίςκεψθ ςτθ Παιδιατρικι Κλινικι του Νοςοκομείου τθσ πόλθσ 

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ δράςεων του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ για τθ ςτιριξθ 

ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ, Εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ και θ νοςθλεφτρια του 

Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κατερίνθσ, τθ Σρίτθ 10 Ιανουαρίου 2023, 

πραγματοποίθςαν επίςκεψθ ςτθ Παιδιατρικι Κλινικι του Γενικοφ Νοςοκομείου Κατερίνθσ 

κατά τθν οποία προςζφεραν δϊρα ςτουσ μικροφσ αςκενείσ και αναγκαία είδθ και 

εξοπλιςμό ςτθ Κλινικι.  



Σισ εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ, υποδζχκθκαν εγκάρδια,  θ Προϊςταμζνθ Παιδιατρικισ κ. 

Αδαμοποφλου Πθνελόπθ, θ Τπεφκυνθ Σμιματοσ Παιδιατρικισ κ. Μπλιοφμπα Γεωργιάννα θ 

Διευκφντρια Νοςθλευτικισ κ. Βεργαδι Ευτυχία και θ Σομεάρχθσ Πακολογικισ Κλινικισ κ. 

Μουμουλζτςα Ιφιγζνεια. 

Σο περιβάλλον τθσ παιδιατρικισ κλινικισ είναι πολφ γνϊριμο για τισ εκελόντριεσ, κακϊσ 

ςυχνά ςυνδράμουν ςτθν φφλαξθ και τθν φροντίδα μικρϊν αςκενϊν, που ςτεροφνται τθσ 

επιμζλειασ των οικείων τουσ. 

*** 


