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Χαλκίδα, 1 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Δράσεις Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας  

Υγειονομική κάλυψη ΄΄ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ΄΄ Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών 
Χαλκίδας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας 

Την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2022, Εθελοντές Σαμαρείτες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας 

κάλυψαν υγειονομικά τη δράση του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας ΄΄ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ΄΄ που διενεργήθηκε στην περιοχή ΄΄ΝΤΕΡΝΕΚΙ΄΄. Η κάλυψη πραγματοποιήθηκε σε 

κλίμα άψογης συνεργασίας και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.     

Υγειονομική κάλυψη ΄΄ΛΗΛΑΝΤΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ΄΄ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Χαλκίδας 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας με Εθελοντές Σαμαρείτες και Νοσηλευτικής κάλυψε 
υγειονομικά τη δράση ΄΄Ληλάντιος Ημιμαραθώνιος΄΄, την Κυριακή, 5 Ιουνίου 2022. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ευβοίας υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και με συνδιοργανωτές τους Δήμους Ερέτριας και 
Χαλκιδέων. 
Ο αναφερόμενος αγώνας, είναι ιστορικού χαρακτήρα και διενεργήθηκε στον κεντρικό δρόμο 
Ερέτριας – Χαλκίδας. 
Κατά τη διάρκεια της δράσης Εθελοντές με εξοπλισμό και το διασωστικό όχημα του Τμήματος, ήταν 
έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε ανάγκη. 
Η δράση είχε επιτυχία και αντιμετωπίστηκαν όλα τα περιστατικά με υπευθυνότητα και ασφάλεια.   
 

Υγειονομική κάλυψη Εορτής Αγ. Ιωάννου του Ρώσου από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Χαλκίδας 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας από 25 έως και 28 Μαΐου 2022, κάλυψε υγειονομικά, τους 
πεζοπόρους προσκυνητές στην εορτή του Αγ. Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, με 
υπαίθριο Υγειονομικό Σταθμό Α΄ Βοηθειών και περιπολίες κατά μήκος του οδικού άξονα Χαλκίδας 



- Προκοπίου. Η δράση αυτή του Τοπικού Τμήματος έχει 
εξελιχθεί πλέον σε θεσμό, δεδομένης της μεγάλης 
επικινδυνότητας εμφάνισης έκτακτων περιστατικών λόγω 
της αυξημένης προσέλευσης πιστών από όλη την Ελλάδα και 
όχι μόνο. 
Ο Σταθμός λειτούργησε σε 24ωρη βάση και οι Εθελοντές μας, 
με την ικανότητα και την προθυμία που τους διακρίνει 

αντιμετώπισαν 
αρκετά περιστατικά 
με υπευθυνότητα.  

Το διασωστικό όχημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
εκτέλεσε πολλές αποστολές περισυλλογής προσκυνητών 
που βρέθηκαν σε ανάγκη, σε όλο το εύρος της διαδρομής 
και τις τρεις ημέρες της αποστολής. 
Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας προσφέρει 
ανιδιοτελώς όπου υπάρχει ανάγκη, σε όποια δράση 
χρειάζεται, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.   

 

Υγειονομική κάλυψη ΄΄Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής΄΄ από Εθελοντές του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας 

 
Στις 18 & 19 Ιουνίου 2022, διοργανώθηκαν από το Σκοπευτικό 
Όμιλο Ψαχνών, στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, οι 
΄΄Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής΄΄.  
Εθελοντές του Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Χαλκίδας, ανέλαβαν την υγειονομική κάλυψη των αγώνων με 

απόλυτη επιτυχία.    

 

*** 


