
 

 

 

 

 

 
 

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

Ναφπλιο, 2 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Ναυπλίου 

Υγειονομική κάλυψη αγϊνων καλαθοςφαίριςησ 

Σθν Κυριακι, 13 Νοεμβρίου και τθν Δευτζρα 21 Νοεμβρίου, εκελοντζσ του Tομζα Τγείασ του 
Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ναυπλίου, του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, ζπειτα από πρόςκλθςθ και 
κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, κάλυψαν υγειονομικά, με επιτυχία, 
αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ. 

Εκπαιδεφςεισ μαθητϊν, φοιτητϊν, εκπαιδευτικϊν και πολιτϊν 

Η εκπαιδεφτρια του Σομζα Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Ναυπλίου, μετά απο αίτθμα των 
ςχολείων Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιου 
Αυγερινοφ, πραγματοποίθςε εκπαιδεφςεισ ςτισ ςειρζσ: «Πρϊτεσ Βοικειεσ», «Πρόλθψθ ατυχθμάτων», 
«Ατομικι Τγιεινι» και «Τγιεινι Εμμινου Ρφςεωσ» ςε Δθμοτικά ςχολεία του Διμου Ναυπλίου, ςτο Διμο 
Κρανιδίου και Ερμιονίδασ. 

Επίςθσ, πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ του ζργου του Ερυκροφ ταυροφ και εκπαίδευςθ ςτισ Πρϊτεσ 
Βοικειεσ ςτουσ φοιτθτζσ και κακθγθτζσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου τμιματοσ κεατρικϊν 
ςπουδϊν, που εδρεφει ςτο Ναφπλιο. Μετά απο επίδειξθ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ των φοιτθτϊν, 
ανανεϊκθκε το ραντεβοφ για εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ με τθν πιςτοποιθμζνθ παροχι Πρϊτων 
Βοθκειϊν απο το επόμενο εξάμθνο.  

Επιπλζον, από τισ 7 ωσ και τισ 28 Νοεμβρίου, πραγματοποιικθκε θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν και 
γονζων του ςυλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 4ου Δθμοτικοφ χολείου Ναυπλίου, με το Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν (European First Aid Certificate).  

Υγειονομική κάλυψη του Παλαμηδείου Άθλου 

Σθν Κυριακι, 27 Νοεμβρίου, ο Διμοσ Ναυπλιζων διοργάνωςε τον «7ο Παλαμιδειο Άκλο» 2022. τον 
αγϊνα ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 300 ακλθτζσ και ακλιτριεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Ναυπλίου, ζπειτα από πρόςκλθςθ του Διμου και κατόπιν 
εγκρίςεωσ του Προζδρου Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, ανζλαβαν τθν υγειονομικι κάλυψθ και 
κάλυψαν επιτυχϊσ τα περιςτατικά που προζκυψαν. Ο αγϊνασ ζγινε ςτο πλαίςιο των επετειακϊν 
εκδθλϊςεων για τθν απελευκζρωςθ του Παλαμθδείου και τθσ πόλθσ του Ναυπλίου από τον τουρκικό 
ηυγό που φζτοσ ςυμπλθρϊνονται 200 χρόνια. 
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