
 

 

 

 

 

 
 

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

Σπάρτθ, 23 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτησ 

Κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου του Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, ο Τομζασ 

Υγείασ Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ ςυμμετείχε ςτισ παρακάτω εκδθλϊςεισ: 

2ο Sparta City Ultra 

Tο Σαββατοκφριακο, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2023, ςτθ Σπάρτθ πραγματοποιικθκαν, για 2θ 

χρονιά, αγϊνεσ δρόμου 6, 12 και 24 ωρϊν, εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ, διαδρομι 

ενόσ πλιρθ κφκλου ακριβϊσ δφο (2) χιλιομζτρων. Η διαδρομι των αγϊνων γίνεται ςε 

πιςτοποιθμζνθ πίςτα και διζπονται από τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν ςε αγϊνεσ 

εντόσ κλειςτοφ ςτίβου και ιςχφουν οι διεκνείσ κανονιςμοί τθσ IAU (International Association 

Ultrarunners).  

Ο Τομζασ Υγείασ του Τμιματοσ κάλυψε υγειονομικά τουσ αγϊνεσ με ζνα κεντρικό ςτακμό 

Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ του αγϊνα. 

First Lego League Σπάρτη 

Το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2023, οι εκελοντζσ του Τομζα Υγείασ του Περιφερειακου 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ βρζκθκαν, για άλλθ μια φορά, κοντά ςτα παιδιά. Οι εκελοντζσ 

κάλυψαν υγειονομικά τθν διοργάνωςθ του First Lego League Περιφερειακοφ Διαγωνιςμοφ 

Πελοποννιςου, που πραγματοποιικθκε, για πρϊτθ χρονιά, ςτθ Κεντρικι Βιβλιοκικθ τθσ 

Σπάρτθσ, με ςυμμετοχι 10 ομάδων. 



Συγχαρθτιρια ςτισ 3 ομάδεσ που προκρίκθκαν ςτο τελικό: ENERBOTS, Legakia και 

Νorthside. Η επικοινωνία και θ ςυνεργαςία των εκελοντϊν με τουσ φορείσ τθσ 

διοργάνωςθσ, τον Διευκυντι και τουσ εργαηόμενουσ τθσ Βιβλιοκικθσ κακϊσ και το Σφλλογο 

Φίλων τθσ Βιβλιοκικθσ ιταν άψογθ.  

Συγκέντρωςη τροφίμων για τουσ ςειςμόπληκτουσ Τουρκίασ και Συρίασ 

Δυνατό παρϊν ζδωςε το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ ςτο κάλεςμα τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ του Ε.Ε.Σ., για τθ ςυγκζντρωςθ ανκρωπιςτικισ βοικειασ με ςτόχο τθν ςτιριξθ 

των πλθγζντων των πρόςφατων καταςτροφικϊν ςειςμϊν ςτθν Τουρκία και Συρία.  

Η πρωτοφανισ τραγωδία ευαιςκθτοποίθςε και κινθτοποίθςε τισ τοπικζσ κοινωνίεσ  και τουσ 

πολίτεσ τθσ Λακωνίασ. Η ανταπόκριςθ του κόςμου, των ςυλλόγων και των ςχολείων ιταν 

ςυγκινθτικι. 

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ, ωσ κεντρικόσ αποδζκτθσ ςυγκζντρωςθσ τροφίμων 

και ειδϊν ατομικισ υγιεινισ του Νομοφ, ςτιριξε ανιδιοτελϊσ τθν όλθ αυτι προςπάκεια με 

τουσ εκελοντζσ του Τομζα Υγείασ αλλά και τα μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου να 

δίνουν κακθμερινά το παρϊν ςτθ ςυγκζντρωςθ, κατθγοριοποίθςθ και δεματοποίθςθ των 

υλικϊν αγακϊν για τθν αποςτολι τουσ ςτθν Κεντρικι Αποκικθ του Ε.Ε.Σ., με τελικό 

προοριςμό τισ πλθγείςεσ περιοχζσ. 

Τζτοιεσ πράξεισ αλλθλεγγφθσ και ςυμπαράςταςθσ, δίνουν δφναμθ να ςυνεχίςουμε το 

εκελοντικό, ανκρωπιςτικό ζργο προσ τον πάςχοντα ςυνάνκρωπο. 

*** 


