
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ 

Παρουςίαςη Πρϊτων Βοηθειϊν ςτο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνησ 

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ, ζπειτα από αίτθμα του Συλλόγου Διδαςκόντων, 

πραγματοποίθςε, τθν Τετάρτθ 7 Σεπτεμβρίου, παρουςίαςθ Βαςικϊν Γνϊςεων Πρϊτων 

Βοθκειϊν ςτο 10ο Δθμοτικό Σχολείο Κατερίνθσ.  

Η παρουςίαςθ υλοποιικθκε ςε χϊρο του ςχολείου, με τθ ςυμμετοχι όλου του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου, το οποίο παρακολοφκθςε με ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον κακϊσ είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε 

πρακτικό επίπεδο ςε κζματα Πρϊτων Βοθκειϊν. Ειςθγθτισ ςτθν εν λόγω παρουςίαςθ 

ιταν ο Εκπαιδευτισ Εκπαιδευτϊν του Τμιματοσ, κ. Δθμιτριοσ Κατιρτηισ. 

Στόχοσ τθσ παρουςίαςθσ ιταν να γίνει κατανοθτόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ο ςωςτόσ 

τρόποσ αντιμετϊπιςθσ διάφορων επειγόντων περιςτατικϊν που ςυμβαίνουν τόςο ςτισ 

ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ, όςο και ςτθν κακθμερινι ηωι μασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

παρουςίαςθσ, ο εκπαιδευτισ ζλυςε πολλζσ απορίεσ που εκφράςτθκαν από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ςυμμετείχαν με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό. 



Υγειονομική κάλυψη του SUPERCUP 2022 τησ ΕΠΣ Πιερίασ 

Τθ Δευτζρα, 6 Σεπτεμβρίου, διεξιχκθ ο αγϊνασ ποδοςφαίρου SUPERCUP 2022 τθσ 

Ζνωςθσ Ποδοςφαιρικϊν Σωματείων Πιερίασ (Ε.Π.Σ.Π.), ανάμεςα ςτισ ομάδεσ Γ.Α.Σ. 

Σβορϊνου και Βατανιακόσ Κατερίνθσ. 

Ο αγϊνασ, ο οποίοσ άνοιξε τθν αυλαία τθσ ποδοςφαιρικισ ςεηόν 2022-2023, διεξιχκθ ςτο 

Α’ Δθμοτικό Ακλθτικό Κζντρο Κατερίνθσ και ζδωςε τθν ευκαιρία ςτουσ φιλάκλουσ τθσ 

Πιερίασ να απολαφςουν τθ «μονομαχία» μεταξφ του πρωτακλθτι και του κυπελλοφχου 

Πιερίασ τθσ προθγοφμενθσ αγωνιςτικισ περιόδου. Για τθν ιςτορία, το τρόπαιο κζρδιςε ο 

Γ.Α.Σ. Σβορϊνου με ςκορ 4-1. Τα ζςοδα του αγϊνα κα διατεκοφν από τθν ΕΠΣ Πιερίασ για 

τθ ςτιριξθ του Συλλόγου Φίλων Παιδιϊν με Καρκίνο «Η Λάμψη τησ Αγάπησ».  

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνθσ, ζπειτα από αίτθμα τθσ Ε.Π.Σ. Πιερίασ, ςε ςυνεργαςία με τον ιατρό του αγϊνα, 

κ. Παγοφρα Αντρζα, παρείχε τθν υγειονομικι κάλυψθ του αγϊνα, φροντίηοντασ για τθν 

αςφάλεια των ακλθτϊν. 
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