
 

 

 

 
 

 

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

Σθτεία, 7 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Σητείασ, μηνόσ Σεπτεμβρίου 

Στο πλαίςιο των εκδθλϊςεων «Κορνάρεια», μετά από αίτθμα του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,  καλφφκθκαν υγειονομικά 
πζντε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και μια ακλθτικι, o «Ιωαννίδειοσ Δρόμοσ», που διοργάνωςε ο ΔΟΚΑΣ ςε 
ςυνεργαςία με τον Πολιτιςτικό Σφλλογο Λικινϊν και τθν Τοπικι Κοινότθτα Λικινϊν. 

Τθν Παραςκευι, 10 Σεπτεμβρίου 2021, παρείχαμε υγειονομικι κάλυψθ ςτθν Εκπαιδευτικι 
Γεωπολιτιςτικι διαδρομι από τθν παραλία Καραβόπετρα, ζωσ τθν ευρφτερθ περιοχι του Τρυπθτοφ 
ανταποκρινόμενοι ςε αίτθμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτo πλαίςιο 
δράςεων του Γεωπάρκου Σθτείασ. 

Στθρίξαμε τθν δράςθ του ΚΕΘΕΑ ςτθν εκδιλωςθ «Διαγωνιςμόσ Μαντινάδασ», ςτθ Σθτεία, τθν   
Παραςκευι  17 Σεπτεμβρίου, ςτον πεηόδρομο «Πάπιεσ», παρζχοντασ υγειονομικι κάλυψθ των 
παρευριςκομζνων. Συνδιοργανωτζσ ιταν ο Διμοσ Σθτείασ και θ Περιφερειακι Ενότθτα Λαςικίου με 
ςυμμετοχι και ςτιριξθ από το Λφκειο Ελλθνίδων Σθτείασ με χορευτικά, από τοπικοφσ μουςικοφσ με 
μουςικι-τραγοφδι και  Πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ ποφ πρόςφεραν  τοπικά εδζςματα. 

Συμμετείχαμε, τθν Κυριακι 12 Σεπτεμβρίου 2021, ςτθν εκδιλωςθ μνιμθσ τθσ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των                                                                                          
Ελλινων Μικραςιατϊν από τουσ Τοφρκουσ, ςτθν Εκκλθςία του Αγίου Ιωάννου, ςτα Λειβάδια Σθτείασ. 
Είχαμε προςκλθκεί από τον Σφλλογο Μικραςιατϊν Σθτείασ, ο οποίοσ διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ με 
τζλεςθ επιμνθμόςυνθσ δζθςθσ ςτο μνθμείο πεςόντων Ελλινων Ποντίων και Αρμενίων, κατά τθν 
Μικραςιατικι καταςτροφι, με ομιλίεσ και μικρι δεξίωςθ. 

Συμβάλλαμε ςτθν ρφκμιςθ τθσ ομαλισ και αςφαλοφσ προςζλευςθσ  πολιτϊν ςτθν εξζταςθ Rapid test  
που διοργανϊνει ο Διμοσ Σθτείασ με τθν Κ.ΟΜ.Υ του  ΕΟΔΥ, δφο φορζσ τθν βδομάδα όλο το μινα, 
τθρϊντασ τα μζτρα αςφαλείασ, απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ κακϊσ και χριςθ ΜΑΠ. 

Ακόμα μια επιτυχθμζνθ αιμοδοςία διοργανϊςαμε ωσ Σφλλογοσ Αιμοδοτϊν Περιφερειακοφ Τμιματοσ 
Ε.Ε.Σ. Σθτείασ με τθν Κινθτι μονάδα Βενιηελείου Νοςοκομείου, τθν Τετάρτθ 29 Σεπτεμβρίου, ςε χϊρο 
που μασ παραχϊρθςε το Νοςοκομείο Σθτείασ. Συγκεντρϊκθκαν 51  φιάλεσ αίμα. Η προςζλευςθ των 
αιμοδοτϊν είχε ρυκμιςτεί με κλείςιμο ραντεβοφ, για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ, ϊςτε να είναι 
ευκολότερθ για τουσ εκελοντζσ θ τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ, λόγω του Covid-19.        

Εκελοντζσ του Τμιματοσ ζςπευςαν να ςυνδράμουν  το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου και τουσ κρατικοφσ φορείσ  
για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν ςτουσ πλθγζντεσ, από τουσ καταςτροφικοφσ ςειςμοφσ ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι Αρκαλοχωρίου και κα ςυνεχίςουν όςεσ φορζσ χρειαςτεί  τισ επόμενεσ μζρεσ  για να 
βοθκιςουν και να μεταφζρουν τα  είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ που κα ςυγκεντρωκοφν ςτο Τμιμα, από 
ςυμπολίτεσ μασ που κζλουν βοθκιςουν τουσ ςειςμόπλθκτουσ.      
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