
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 13 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ 

Συμμετοχή ςτην 11η Εμποροβιοτεχνική Ζκθεςη Πιερίασ - Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

Με μεγάλθ επιτυχία και υψθλι επιςκεψιμότθτα ολοκλθρϊκθκε θ 11η Εμποροβιοτεχνική 

Ζκθεςη Πιερίασ – Κεντρικήσ Μακεδονίασ 2022 (ΕΒΕΠ-ΚΜ), θ οποία πραγματοποιικθκε 

ςτον εκκεςιακό χϊρο του Διμου Κατερίνθσ ςτον οικιςμό Ανδρομάχθσ, από τθν 

Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου ζωσ τθν Τετάρτθ  28 Σεπτεμβρίου. Τθν ζκκεςθ 

ςυνδιοργάνωςαν το Επιμελθτιριο Πιερίασ, θ Περιφερειακι Ενότθτα Πιερίασ και ο Διμοσ 

Κατερίνθσ, υπό τθν αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, 

Εςωτερικϊν, Τουριςμοφ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ και τθσ κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ.  

Οι εκκζτεσ κάλυπταν ζνα ευρφ πεδίο όπωσ, αγροτικά μθχανιματα, αυτοκίνθτα, 

βιομθχανικά προϊόντα, επαγγελματικό εξοπλιςμό, δομικά υλικά και καινοτομίεσ, τρόφιμα-

ποτά, υπθρεςίεσ κ.α. Παράλλθλα, ςτθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν κεςμικοί φορείσ και 

ςωματεία δίνοντασ το δικό τουσ ςτίγμα, προβάλλοντασ το ζργο τουσ και τθν προςφορά 

τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Δυναμικό παρϊν ζδωςε το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ, παρουςιάηοντασ ςε 

ειδικό χϊρο - περίπτερο  τόςο το Πανελλαδικό όςο και το τοπικό ζργο των Τομζων Υγείασ 

και Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν, ενθμερϊνοντασ το κοινό για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα Πρϊτων Βοθκειϊν του Ε.Ε.Σ.  



Παράλλθλα, ςε κακθμερινι βάςθ, εκπαιδευτζσ του Τμιματοσ υλοποίθςαν επιδείξεισ 

Πρϊτων Βοθκειϊν με τθν ακρόα ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν. Ταυτόχρονα, παρείχε και 

τθν υγειονομικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ παρζχοντασ αςφάλεια τόςο ςτουσ εκκζτεσ όςο 

και ςτουσ επιςκζπτεσ.  

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ ευχαριςτεί κερμά τουσ διοργανωτζσ τθσ 11θσ 

ΕΒΕΠ – ΚΜ 2022 για τθν ευγενικι δωρεάν παραχϊρθςθ χϊρου-περιπτζρου, που ζδωςε τθ 

δυνατότθτα να προβάλλουμε το ζργο, τισ δράςεισ και τα προγράμματα του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ. 

Υγειονομική κάλυψη τησ 13ησ Πανελλαδικήσ Ποδηλατοπορείασ από το Σϊμα 

Σαμαρειτϊν  

Τθν Κυριακι, 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιικθκε θ 13θ Πανελλαδικι Ποδθλατοπορεία, θ 

οποία διοργανϊκθκε από το ςφλλογο τθσ Ποδθλατικισ Από-Δραςθσ Πιερίασ ςτθν πόλθ 

τθσ Κατερίνθσ. Η ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ πραγματοποιικθκε ταυτόχρονα ςε διάφορεσ 

πόλεισ τθσ Ελλάδοσ με κεντρικό μινυμα «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Εθνική Στρατηγική για το 

Ποδήλατο». 

Η εκκίνθςθ τθσ ποδθλατοπορείασ μικουσ περίπου 12χλμ., δόκθκε ςτισ 11:00 από τθν 

Πλατεία Ελευκερίασ τθσ Κατερίνθσ, με τθ διαδρομι να διαμορφϊνεται ζωσ τθν Παραλία 

Κατερίνθσ και ξανά πίςω ςτθν Κατερίνθ με τερματιςμό ςτθν Πλατεία Ελευκερίασ. 

Στθν διοργάνωςθ ζλαβε μζροσ πλικοσ από ποδθλάτεσ κάκε θλικίασ, γονείσ παρζα με τα 

μικρά παιδιά τουσ, οι οποίοι απιλαυςαν μια θλιόλουςτθ θμζρα, ηθτϊντασ ταυτόχρονα να 

αποκτιςουν τον χϊρο που τουσ ανικει ωσ ποδθλάτεσ, βιϊςιμεσ πόλεισ και αςφαλείσ 

μετακινιςεισ.  

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ παρείχε, για ακόμα μία χρονιά, από κοινοφ με τθ Διαςωςτικι 

Ομάδα Πιερίασ, τθν υγειονομικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ, με τθ ςυμμετοχι εκελοντϊν 

τθσ ποδθλατικισ ομάδασ του Σϊματοσ κακϊσ και αυτοκινοφμενθ ομάδα, παρζχοντασ 

αςφάλεια ςτουσ μικροφσ και μεγάλουσ ποδθλάτεσ. 

*** 


