
 

 

 
 

 

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

Σπάρτθ, 24 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Περιφερειακοφ Τμήματοσ  Ε.Ε.Σ. Σπάρτησ, μηνόσ  Οκτωβρίου 2021 

Κάκε δεφτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου ζχει κακιερωκεί ο εορταςμόσ τθσ Παγκόςμιασ θμζρασ Πρϊτων Βοθκειϊν, 
ενϊ κακ' όλθ τθν διάρκεια του μινα διοργανϊνονται  δράςεισ. 

Το φετινό μινυμα τθσ Π.Η.Π.Β., είναι  αφιερωμζνο ςτα παιδιά και κατ' επζκταςθ ςτουσ γονείσ και ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ των παιδιϊν και ζχει ςαν ςφνκθμα: : «Πρϊτεσ Βοικειεσ ςτο ςχολείο» και «Γίνε ιρωασ Πρϊτων 
Βοθκειϊν ςτο ςχολείο και ςτθν κοινωνία». 

 Το ΠΤ ΕΕΣ  Σπάρτθσ ο Τομζασ Υγείασ και θ Νοςθλεφτρια - Εκπαιδεφτρια του Τμιματοσ παρουςίαςαν το  
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρϊτων Βοθκειϊν Βαςικισ Υποςτιριξθσ Ζωισ και Χριςθσ Αυτόματου Εξωτερικοφ 
Απινιδιςτι με πιςτοποίθςθ ςτουσ κακθγθτζσ  του Γυμναςίου και του  Λυκείου Μονεμβάςιασ. 

 Το ΠΤ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ, μζςω του Τομζα Υγείασ  και τθσ Νοςθλεφτριασ-Εκπαιδεφτριασ κ.Σταυροφλασ Χατηι ςε 
ςυνεργαςία  με το Κζντρο Κοινότθτασ  Διμου Σπάρτθσ και τθν Επιτελικι -Συντονιςτικι Δομι πραγματοποιιςαν τθν 
δράςθ «Χζρια Κακαρά - Μικρόβια Μακριά» ςτουσ μακθτζσ, ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αμυκλϊν Σπάρτθσ και ςτο Δθμοτικό 
Σχολείο Ελαφονιςου.  Η δράςθ αυτι είχε ωσ ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του 
πλυςίματοσ των χεριϊν με ςαποφνι και νερό, ωσ του πιο απλοφ και οικονομικοφ τρόπου για τθν πρόλθψθ των 
αςκενειϊν και τθν προάςπιςθ τθσ  ηωισ. 

 Το ΠΤ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ, μζςω του Τομζα Υγείασ και τον Εκελοντϊν του κάλυψε και ςυντόνιςε τθν Υγειονομικι 
Εποπτεία, το Επετειακό Επιςτθμονικό Συμπόςιο με κζμα: Παιδεία, Επιςτιμθ και Εκκλθςία - Η Πελοπόνθςςοσ ςτον 
Νεοελλθνικό Διαφωτιςμό για τα 200 χρόνια από τθν Εκνικι Παλιγγενεςία που διοργανϊκθκε ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ 
από 1-3 Οκτωβρίου 2021 από το Ν.Π.Πολιτιςμοφ και Πεπιβάλλοντοσ του Διμου Σπάρτθσ  και από τθν Εταιρεία 
Σπαρτιατικϊν Σπουδϊν. 

 Το ΠΤ ΕΕΣ Σπάρτθσ,  ςε ςυνεργαςία με το Σφλλογο Δράςθσ Πολιτϊν Γυκείου, το Διμο Αν. Μάνθσ και τθν 
Πυροςβεςτικι Υπθρεςία Γυκείου με ςυντονιςτι τον Διοικθτι τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Γυκείου κ. Κων/νο 
Γραφάκο πραγραματοποίθςαν θμερίδα με κζμα «Τα παιδιά εκπαιδεφονται ςτθν πυροπροςταςία» πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ εγκαυμάτων και πυρκαγιϊν και διαδραςτικι δράςθ αντιπετϊπιςθ και ςβιςιμο φωτιάσ για τουσ 
μακθτζσ και τουσ γονείσ των Δθμοτικϊν Σχολείων Γυκείου που πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο του ανοικτοφ Σταδίου 
Γυκείουμε όλα τα μζτρα προςταςίασ. 

 Συμμετοχι των Εκελοντϊν Υγείασ  του ΠΤ ΕΕΣ Σπάρτθσ  ςτθν Δοξολογία και ςτθν παρζλαςθ τθσ επετείου για 
τθν 28θ Οκτωβρίου 1940. 

 

 Υγειονομικι κάλυψθ απο τουσ Εκελοντζσ Τομζα Υγείασ ΠΤ ΕΕΣ Σπάρτθσ ςτο Δρόμο των Ακανάτων με 
Δριαδρομι Σπάρτθ -Τρίπολθ-Ακινα και ςτον 2ο Δρόμο για τον Βαςιλία Λεωνίδα με διαδρομι Τρίπολθ -Σπάρτθ. 

 

 Διανομι τροφίμων και ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ από το ΠΤ ΕΕΣ Σπάρτθσ ςε  ςυνεργαςία με το Διμο 
Ανατολικισ Μάνθσ  ςτα πυρόπλθκτα χωριά  τθσ περιοχισ. 
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