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Κατερίνη, 11 Μαρτίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγειονομική κάλυψη Ημιμαραθωνίου «KATERINIRUN 2020» από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο 
Διεθνής Ημιμαραθώνιος "KATERINIRUN 2020", ο Αγώνας 
Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5Km και ο αγώνας 
δρόμου 1Km, για παιδιά κάτω των 12 ετών, που 
διοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ», ο Δήμος Κατερίνης, με την 
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υπό την 
αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων. 

Όλοι οι αγώνες είχαν ως αφετηρία και τερματισμό την 
Πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης. Η εκκίνηση των 
αγώνων δόθηκε σταδιακά από τον Πρόεδρο του ΑΠΣ 
Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ», κ. Αλέξανδρο Πούλιο, με πρώτο 
τον αγώνα του Ημιμαραθωνίου. Οι αθλητές κλήθηκαν να 
τρέξουν σε μία πανέμορφη επίπεδη διαδρομή, με θέα τα 
επιβλητικά βουνά, Όλυμπο και Πιέρια Όρη, και σε ένα 
τμήμα παράλληλα με την μαγευτική θάλασσα του Δήμου 
Κατερίνης. 

Στη συνέχεια δόθηκε και η εκκίνηση του Αγώνα Υγείας 
και Δυναμικού Βαδίσματος των 5 Km, ενώ λίγο αργότερα 
και του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων. 

 Στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή, με τους 1250 

συνολικά τερματισμούς, συμμετείχαν άτομα όλων των 
ηλικιών απ' όλη την Ελλάδα, από την Κύπρο και από 12 
ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης παρείχε, για ακόμα μία 
χρονιά, από κοινού με τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας την 
υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης. Για τις ανάγκες 
της κάλυψης του αγώνα αναπτύχθηκαν σταθερές ομάδες 
κατά μήκος της διαδρομής, ποδηλατικές και 
μηχανοκίνητες ομάδες, καθώς και πλήρης υγειονομικός 
σταθμός στον τερματισμό της διοργάνωσης, οι οποίες 

αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά τα περιστατικά που προέκυψαν. 

Η Εθελοντική Διοίκηση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 
Κατερίνης επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της επιτυχημένης αθλητικής 

γιορτής, στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ» και στο Δήμο Κατερίνης και να τους 
ευχαριστήσει για την πολυετή άριστη συνεργασία και εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνης. 

https://www.samarites.gr/?section=1048&page730=9&language=el_GR&itemid730=3221&detail730=1
https://www.samarites.gr/?section=1048&page730=9&language=el_GR&itemid730=3221&detail730=1

