
 

 

 

 

 

 
 

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

Κόρινκοσ, 17 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κορίνθου 

Υγειονομική κάλυψη από το Σϊμα Εθελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν 

Τθ Δευτζρα, 14 Νοεμβρίου 2022, κατόπιν αιτιματοσ του Διμου Κορινκίων, κλιμάκιο 

εκελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κορίνκου, 

παρευρζκθ ςε εκδιλωςθ βράβευςθσ του κ. Ιωάννθ Κόλλια, ςπουδαίου προπονθτι 

ποδοςφαίρου και ςτθ ςυνζχεια κάλυψε υγειονομικά ποδοςφαιρικό αγϊνα προσ τιμι του, 

μεταξφ των παλαίμαχων τθσ Εκνικισ Ελπίδων του 1998 και τθσ ΠΑΣ Κόρινκοσ.   

Ο φιλικόσ αγϊνασ διεξιχκθ, ςτο Δθμοτικό Στάδιο Κορίνκου, με πρωτοβουλία του Διμου και 

των παικτϊν τθσ Εκνικισ Ελπίδων του 1998 και πραγματοποιικθκε προσ τιμι του 

Κορίνκιου καταξιωμζνου προπονθτι ποδοςφαίρου ςε Ελλάδα και εξωτερικό, παιδαγωγοφ 

και ςυγγραφζα, κ. Ιωάννθ Κόλλια. 

Υγειονομική κάλυψη εκδήλωςησ «ΠΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» 

Οι διευκφνςεισ  των ςχολικϊν μονάδων του Νομοφ Κορινκίασ, όπωσ επίςθσ και οι Διμοι τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Κορινκίασ, αντιλαμβανόμενοι τθ ςπουδαιότθτα γνϊςθσ παροχισ 

Πρϊτων Βοθκειϊν, ςυμμετείχαν ςτθν εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ 

αυτϊν, από τθν εκπαιδεφτρια του Τομζα Υγείασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Κορίνκου, κα Παππά. 

Στισ 4 Οκτωβρίου 2022, κατόπιν αιτθμάτων των διευκφνςεων των ςχολικϊν μονάδων και 

εγκρίςεωσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Ε.Ε.Σ., θ εκπαιδεφτρια επιςκζφτθκε το 8ο και το 1ο 

Δθμοτικό ςχολείο Κορίνκου, για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 



αντίςτοιχα, ςτθ ςειρά παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν, ςτθν  αντιμετϊπιςθ αιμορραγίασ, τθν 

περιποίθςθ τραφματοσ  αλλά και ςτισ πρϊτεσ Βοικειεσ  πνιγμονισ. 

Κατόπιν, ςτισ 10 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτο Δθμαρχείο τθσ  

Νεμζασ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν, φορείσ του Διμου, εκπρόςωποι των ςχολείων και  

των ακλθτικϊν ςυλλόγων για τθν ορκι χριςθ του Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδωτι, που 

ζχουν ςτθν κατοχι τουσ, και να εφαρμοςτεί θ εκπαίδευςθ ςτθν καρδιοαναπνευςτικι 

αναηωογόνθςθ.  

Επιπρόςκετα, πραγματοποιικθκε ςειρά επιςκζψεων τθσ εκπαιδεφτριασ, του Τμιματοσ 

Κορίνκου, ςτο 6ο, 8ο και 3ο Δθμοτικό ςχολείο Κορίνκου, τισ θμερομθνίεσ 12 Οκτωβρίου και 

20 Οκτωβρίου, για τθν παρουςίαςθ και βιωματικι επίδειξθ Πρϊτων Βοθκειϊν ςε 

εκπαιδευτικοφσ, ςτο Σφλλογο Γονζων, αλλά και ςτουσ μακθτϊν των εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων. 

Οι ςυναντιςεισ ολοκλθρϊκθκαν με τισ επιςκζψεισ ςτο Δθμοτικό και Γυμνάςιο Σοφικοφ, 

όπου οι μακθτζσ τθσ ΣΤ’ Δθμοτικοφ είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για τον Ελλθνικό 

Ερυκρό Σταυρό και τισ δράςεισ του, ενϊ ςτουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ πραγματοποιικθκε 

ενθμζρωςθ ςτισ βαςικζσ γνϊςεισ παροχισ  Πρϊτων Βοθκειϊν και ζγινε πρακτικι εφαρμογι 

του τρόπου χριςθσ του Απινιδωτι. 

Το Περιφερειακό τμιμα Κορίνκου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ευχαριςτεί κερμά τουσ 

φορείσ και  τισ διευκφνςεισ των ςχολείων του Νομοφ, για τθν αμζριςτθ εμπιςτοςφνθ ςτο 

ζργο και τισ δράςεισ του Ε.Ε.Σ. 

*** 


