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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάσ

Δράςεισ από την 1η ζωσ τισ 3 Ιουλίου 2022

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάσ, κατόπιν αιτιματοσ του Συλλόγου
«Αναπνοι», από τθν 1θ – 3θ Ιουλίου 2022, ανζλαβε αποκλειςτικά τθν υγειονομικι κάλυψθ
όλων των δραςτθριοτιτων που είχαν προγραμματιςτεί για το Town Festival River.
(ςυναυλίεσ, δρϊμενα ηωγραφικισ, μαγειρικζσ δράςεισ, πεηοπορίεσ κ.λ.π). Όλοι οι
εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ επζδειξαν υπευκυνότθτα και ιταν ζτοιμοι να
παρζμβουν όπου χρειαςτεί. Παράλλθλα, και τισ τρεισ θμζρεσ το Περιφερειακό Τμιμα του
Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Λιβαδειάσ διατθροφςε περίπτερο και ενθμζρωνε το κοινό για
το πολφπλευρο ζργο του Ερυκροφ Σταυροφ.

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάσ, κατόπιν αιτιματοσ τθσ Περιφζρειασ
Στερεάσ Ελλάδασ, ανζλαβε τθν υγειονομικι κάλυψθ και τθν εν γζνει υποςτιριξθ των
ακλθτϊν ςτον 1ο Αγϊνα Δρόμου «Livadia Night Run», ο οποίοσ πραγματοποιικθκε ςτθ
Λιβαδειά, ςτισ 2 Ιουλίου 2022. Φυςικά, όλοι οι εκελοντζσ με ιδιαίτερθ κζρμθ αγκάλιαςαν
τθ δράςθ αυτι, κακϊσ κατάφεραν με τθν παρουςία τουσ να δθμιουργιςουν μια
ατμόςφαιρα ιδιαίτερα ηεςτι και ςυγκινθτικι, όπωσ αρμόηει ςε τζτοιου είδουσ αγϊνεσ.
To Περιφερειακό Τμιμα του Ε.Ε.Σ Λιβαδειάσ ςυνεχίηει να προςφζρει ανιδιοτελϊσ όπου
υπάρχει ανάγκθ, ςε όποια δράςθ χρειάηεται, με επίκεντρο πάντα τον άνκρωπο. Θερμζσ
ευχαριςτίεσ προσ όλουσ τουσ φορείσ που εμπιςτεφονται, ςτθρίηουν και αναγνωρίηουν το
πολφπλευρο ζργο του Τμιματοσ.

Απονομή τιμητικήσ πλακζτασ ςτο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάσ
Το Επιμελθτιριο Βοιωτίασ προζβθ ςε επετειακζσ εκδθλϊςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ 70
χρόνων από τθν ίδρυςι του. Στθ εν λόγω εκδιλωςθ παρζςτθςαν Υπουργοί, μεταξφ των
οποίων και ο Υπουργόσ Εξωτερικϊν κ. Δζνδιασ, πλικοσ εκπροςϊπων τθσ πολιτικισ
θγεςίασ, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν φορζων, τθσ αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ Βακμοφ.
Στο Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Λιβαδειάσ και ςυγκεκριμζνα
ςτθ Πρόεδρό του, κα Αγγελικι Μπίνιου, απονεμικθκε τιμθτικι πλακζτα για τθν κοινωνικι
δράςθ και προςφορά του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάσ ςτθν τοπικι
κοινωνία.
***

