
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 18 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Δράςεισ του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Κατερίνησ 

Τγειονομική κάλυψη αθλητικϊν δρϊμενων από το ϊμα αμαρειτϊν Κατερίνησ 

Δφο μεγάλεσ διοργανϊςεισ φιλοξζνθςε θ πόλθ τθσ Κατερίνθσ, το τετραιμερο από τθν Πζμπτθ 7 Ιουλίου 

ζωσ τθν Κυριακι 10 Ιουλίου. υγκεκριμζνα, τθν Πζμπτθ και τθν Παραςκευι, πραγματοποιικθκε το 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλησ ςτην Άμμο U20 και U17, ςτθν παραλία Κατερίνθσ, ςτο Beach Bar Aloha. 

Οι αγϊνεσ διεξιχκθςαν, από το πρωί ζωσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ, με ενδιάμεςο μεςθμεριανό διάλλειμα. 

Ακλθτζσ από τθν Ελλάδα, Ουκρανία, Γεωργία, Ρουμανία, Αηερμπαϊτηάν, Μολδαβία και πολλζσ άλλεσ χϊρεσ 

απόλαυςαν τθν Ελλθνικι φιλοξενία. 

Σο αββατοκφριακο 9 και 10 Ιουλίου, ςτθν ίδια τοποκεςία, οι αγϊνεσ ςυνεχίςτθκαν με τθ διεξαγωγι τθσ 4ησ 

ςτάςησ του Παγκοςμίου πρωταθλήματοσ (Beach Wrestling World Series), Ανδρϊν-Γυναικϊν. Παρόλο τον 

βροχερό καιρό του αββάτου, οι αγϊνεσ διεξιχκθςαν με τθ ςυμμετοχι κορυφαίων ακλθτϊν από τθν 

Ελλάδα Γαλλία, Ιςπανία, ΗΠΑ, Ουκρανία, Γεωργία, Ρουμανία, Αηερμπαϊτηάν και πολλζσ άλλεσ χϊρεσ. 

υνολικά, οι δφο διοργανϊςεισ φιλοξζνθςαν 400 ακλθτζσ από 17 χϊρεσ.  

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. 

Κατερίνθσ, ζπειτα από αίτθμα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πάλθσ, παρείχε τθν υγειονομικι κάλυψθ των 

δφο κορυφαίων διοργανϊςεων, λαμβάνοντασ τα ςυγχαρθτιρια από τουσ διοργανωτζσ για τθν 

επαγγελματικι υγειονομικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ. Με ςτακμό Πρϊτων Βοθκειϊν και ςε ςυνεργαςία 

με τον ιατρό των αγϊνων, αντιμετωπίςτθκαν άμεςα και αποτελεςματικά όλα τα περιςτατικά που 

προζκυψαν. 



Προγράμματα Αγωγήσ Τγείασ από τον Σομζα Τγείασ 

Από το Μάρτιο ζωσ τον Ιοφνιο του 2022, υλοποιικθκαν Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ ςε μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ δεκατεςςάρων (14) χολικϊν Μονάδων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Ν. Πιερίασ. 

Σα κζματα αφοροφν τθν Ατομική Τγιεινή, τθν Τγιεινή τησ Ζμμηνου Ρφςησ, τθν Πρόληψη Ατυχημάτων και 

τισ Πρϊτεσ Βοήθειεσ. υνολικά πραγματοποιήθηκαν 168 ϊρεσ ςε 1606 μαθητζσ.  

Η διδαςκαλία των προγραμμάτων ζγινε από τθ νοςθλεφτρια-εκπαιδεφτρια του Σομζα Τγείασ κ. Ράπτθ 

Χρυςοφλα, με τθ ςυμμετοχι Εκελοντϊν Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κατερίνθσ του Ε.Ε..   

κοπόσ των Προγραμμάτων Αγωγισ Τγείασ του Ε.Ε.. είναι θ εδραίωςθ καλϊν πρακτικϊν ςτουσ μακθτζσ, 

τόςο ςτο περιβάλλον του ςχολείου, όςο και του ςπιτιοφ. Οι μακθτζσ φαίνεται να μεταφζρουν τθ γνϊςθ 

ςτθν οικογζνεια τουσ, αντιμετωπίηουν με μεγαλφτερθ ψυχραιμία τα μικροατυχιματα που ςυμβαίνουν ςτο 

ςχολικό περιβάλλον και ακολουκοφν με μεγαλφτερθ ςυνζπεια τουσ  κανόνεσ υγιεινισ μζςα ςτθν ςχολικι 

κοινότθτα. 

Σα προγράμματα κα ςυνεχιςτοφν και από το νζο ςχολικό ζτοσ μζςα ςε ζνα κλίμα άψογθσ ςυνεργαςίασ με 

τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
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