
 

 

 

 

 

 
 

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

Σπάρτθ, 25 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Τομέα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτησ 

Υγειονομική κάλυψη τησ 16ησ «Ευρωπαϊκήσ Νφχτα χωρίσ ατυχήματα»  

Ο Τομζασ Υγείασ του Ε.E.Σ. Π.Τ. Σπάρτθσ, αποδζχτθκε πρόςκλθςθ  ςυνεργαςία και 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν που αφοροφςε το κεςμό «Ευρωπαϊκι Νφχτα χωρίσ 

ατυχιματα», κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου του  Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ  Dr. Αντωνίου 

Αυγερινοφ. 

Ο κεςμόσ «Ευρωπαϊκι Νφχτα χωρίσ ατυχιματα» που πραγματοποιικθκε για 16θ χρονιά 

πανευρωπαϊκά αλλά και ςε 40 πόλεισ τθσ Ελλάδοσ ταυτόχρονα το Σάββατο 15 

Οκτωβρίου, διεξιχκθ και ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ ςε ςυνεργαςία του Ινςτιτοφτου Οδικισ 

Αςφάλειασ (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνοσ Μυλωνάσ» και του Τομζα Υγείασ του Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ με τθν 

υποςτιριξθ από το Τμιμα Τροχαίασ Σπάρτθσ και εκπροςϊπων του Διμου Σπάρτθσ. 

Στόχοσ τθσ δράςθσ θ ενεργοποίθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για «ζναν κόςμο 

χωρίσ τροχαία δυςτυχιματα» και με μθνφματα που αφοροφν ςε βαςικά αίτια πρόκλθςθσ 

τροχαίων ςυμβάντων.  

Οι εκελοντζσ και θ εκπαιδεφτρια νοςθλεφτρια του Τομζα Υγείασ που πλαιςίωςαν τθ 

δράςθ, μοίραςαν ενθμερωτικό υλικό ςτουσ καμϊνεσ των καταςτθμάτων εςτίαςθσ γφρω 

από τθ Κεντρικι Πλατεία Σπάρτθσ. Προτείνουν ςτισ παρζεσ, να ορίςουν ζνα άτομο που, 

δεν κα καταναλϊςει ποτό εκείνθ τθ βραδιά για να αναλάβει, ςτο τζλοσ τθ βραδιάσ, το 

ρόλο του «οδθγοφ τθσ παρζασ» φορϊντασ ζνα ειδικό βραχιολάκι που κα του το κυμίηει 

με τθν ακόλουκθ προτροπι: «Το να μείνεισ νθφάλιοσ είναι τόςο απλό όςο να φορζςεισ 

ζνα βραχιολάκι! Απλά κάν’ το. Η ηωι είναι ωραία, μθ τθ χάςεισ για ζνα ποτό!».  Στο τζλοσ 



τθσ νυχτερινισ εξόδου πραγματοποιοφςε «φιλικό αλκοτζςτ» από τουσ εκελοντζσ τθσ 

δράςθσ ενϊ δίνονταν ζνα ςυμβολικό δϊρο για τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων ορίων 

κατανάλωςθσ αλκοόλ. 

Η ενθμζρωςθ είχε κετικό αντίκτυπο και απζςπαςε πολλζσ και καλζσ κριτικζσ. Κανζνασ 

από τουσ «οδθγοφσ τθσ παρζασ» δεν ξεπζραςε το  επιτρεπόμενο όριο του αλκοτεςτ. 

Υγειονομική κάλυψη του 3ου αγϊνα «Monemvasia Run Challenge» 

Ο Τομζασ Υγείασ του Ε.E.Σ. Π.Τ. Σπάρτθσ, αποδζχτθκε πρόςκλθςθ τθσ Οργανωτικισ 

Επιτροπισ για υγειονομικι κάλυψθ του 3ου Monemvasia Run Challenge κατόπιν 

εγκρίςεωσ του Προζδρου του  Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ  Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ. 

Τθν Κυριακι 16 Οκτωβρίου 2022 ςτθν πανζμορφθ Μονεμβάςια, διεξιχκθ ο 3οσ αγϊνασ 

δρόμου με τθν ονομαςία «Monemvasia Run Challenge 2022», ο ανερχόμενοσ δρομικόσ 

αγϊνασ τθσ Λακωνίασ που φζτοσ υποδζχτθκε με χαρά αντιπροςωπεία ακλθτϊν Special 

Olympics. Ήταν αγϊνασ απόςταςθσ 10 χλμ. με παράλλθλουσ αγϊνεσ δρόμου 5 χλμ. και 

1,5 χλμ.  

Οι εκελοντζσ και θ εκπαιδεφτρια νοςθλεφτρια του Τομζα Υγείασ του Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ 

κάλυψαν υγειονομικά, με ςτακμό Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο τερματιςμό. Ο 

επαγγελματιςμόσ και θ υπευκυνότθτά τουσ επαινζκθκε, με το αίςκθμα αςφάλειασ που 

πρόςφεραν ςτθ αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν  που 

προζκυψαν. 

Θερμζσ ευχαριςτίεσ προσ τθν Οργανωτικι Επιτροπι του αγϊνα για τθν άψογθ 

διοργάνωςθ και άριςτθ ςυνεργαςία 

*** 


