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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για την σηµερινή δραστηριότητα του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας 

 

Τα γραφεία της Περιφέρειας στην Καβάλα επισκέφθηκε, σήµερα, ο διοικητής του Νοσοκοµείου 

Καβάλας, κ. Χρ. Κοπατσάρης και συναντήθηκε µε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θ. 

Μαρκόπουλο, τον οποίο ενηµέρωσε για όλα τα θέµατα που αφορούν το Νοσοκοµείο Καβάλας και 

τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες της περιοχής. Επίσης, µεταξύ των θεµάτων που 

συζητήθηκαν, περιλαµβάνονται η εγκατάσταση µαγνητικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο 

Καβάλας, τα θέµατα που σχετίζονται µε το ΕΣΠΑ καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

αύξησης των θέσεων στάθµευσης του νοσοκοµείου.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, µετά το τέλος της συνάντησης , αφού αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο 

πρόσωπο του διοικητή του νοσοκοµείου Καβάλας, µε τον οποίο γνωρίζονται από παλιά, δήλωσε 

ότι «κοινός στόχος τόσο της διοίκησης του νοσοκοµείου, όσο και της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης είναι η παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερων ποιοτικά υπηρεσιών υγείας στους 

πολίτες και γι’ αυτό θα συνεργαστούµε στενά προκειµένου να αντιµετωπίσουµε όλα τα ανοιχτά 

θέµατα που υπάρχουν. 

Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας απεύθυνε χαιρετισµό κατά την έναρξη της άσκησης 

«ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2014», η οποία πραγµατοποιείται από σήµερα και στην οποία συµµετέχει 

και η Π.Ε. Καβάλας. 

Ενώ στην συνέχεια προήδρευσε σε σύσκεψη, η οποία αφορούσε τις ζηµίες που προκλήθηκαν στην 

Θάσο από τις πληµµύρες, στην οποία συµµετείχαν : ο ∆ήµαρχος Θάσου κ. Κ. Χατζηεµµανουήλ, ο 

Αντιδήµαρχος κ. Χ. Πεταµίδης, ο Αστυνοµικός Υποδιευθυντής κ. Γ. Γκράνας, ο ∆ιοικητής της 

Π.Υ. κ. Ι. Βασιλειάδης, ο ∆ιοικητής του Π.Κ. Θάσου κ. Ν. Νικολόπουλος, ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Χ. Χουβαρδάς, ο ∆ιευθυντής ∆ασών κ. 

Ι. Καπετανγιάννης, ο ∆ασάρχης  Θάσου κ. Χ. Μαρουκλιάνης, ο Π.Σ. κ. Στ. Τσολάκης και όλοι οι 

εµπλεκόµενοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Καβάλα, 29-09-2014 
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, δήλωσε ότι «µε κάθε τρόπο πρέπει να προστατεύσουµε και την 

ασφάλεια των πολιτών και των υποδοµών. Πρέπει επίσης να προστατεύσουµε το έδαφος της 

Θάσου από την διάβρωση, συγκρατώντας το ψηλά κοντά στην περιοχή του δάσους.» 

Συµφωνήθηκε την προσεχή Παρασκευή, κοινό υπηρεσιακό κλιµάκιο της Περιφέρειας, του 

∆ασαρχείου και του δήµου Θάσου να επισκεφθεί τις «επικίνδυνες» περιοχές προκειµένου να 

οργανωθεί καλύτερα η προετοιµασία αντιµετώπισης των προβληµάτων από επικείµενες βροχές. 

 


