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Δελτίο Τύπου
Σε πλήρη ετοιμότητα τα αεροδρόμια των Κυθήρων, Χανίων και
Ηρακλείου - Ολοκλήρωση της 2ης ημέρας επισκέψεων του Νίκου
Χαρδαλιά
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2020
Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η περιοδεία του Υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στα αεροδρόμια της χώρας.
Σήμερα, Σάββατο, 27 Ιουνίου πρώτος σταθμός του Νίκου Χαρδαλιά ήταν το
αεροδρόμιο των Κυθήρων, ενώ στην συνέχεια επισκέφθηκε τα αεροδρόμια των
Χανίων και του Ηρακλείου στην Κρήτη όπου πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων, με
τις κατά τόπου διοικήσεις των αεροδρομίων, τους τοπικούς φορείς, τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, ενόψει του «ανοίγματος» των πτήσεων εξωτερικού από την 1η Ιουλίου.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά το τέλος των συσκέψεων δήλωσε, μεταξύ άλλων:
“τα δεδομένα είναι πολύ θετικά’’. Υγειονομική ομάδα των Ενόπλων δυνάμεων θα
αναλάβει το κομμάτι της δειγματοληψίας και θα συνεπικουρείται από προσωπικό
της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τους φορείς
διαχείρισης του αεροδρομίου», σημειώνοντας ότι το μεσημέρι της Δευτέρας θα
πραγματοποιηθούν οι τελικές ασκήσεις προσομοίωσης για το προσωπικό που θα
συμμετέχει στην διαδικασία των υγειονομικών ελέγχων.
Ειδικότερα, στο αεροδρόμιο των Χανίων, ο Υφυπουργός συμμετείχε σε
σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν, η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, ο
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης
Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο Περιφερειακός
Διοικητής της Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Αρχιπύραρχος Δημοσθένης
Μπουντουράκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος Γιώργος Λιμπινάκης
υπηρεσιακοί παράγοντες της Αντιπεριφέρειας, του Πολεμικού Ναυτικού, ο Γενικός
Διευθυντής του αεροδρομίου Τάσος Τηνιακός και ο CEO της Fraport Ηλίας
Μαραγκάκης. Στην σύσκεψη συζητήθηκαν όλες οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα
που θα τηρηθούν, ώστε το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού και από το
αεροδρόμιο Χανίων να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους.
Στην αντίστοιχη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο
παρευρέθησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και οι
βουλευτές του νόμου Ηρακλείου, Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και
Μάξιμος Σενετάκης. Συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης,
ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
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Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, τοπικοί φορείς, υγειονομικοί παράγοντες,
αυτοδιοικητικοί και τα τοπικά στελέχη στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηράκλειο, ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε
επιπλέον ξεχωριστή συνάντηση μετά τη σύσκεψη, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο ενημέρωσε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σχετικά
με το ασφαλές άνοιγμα όλων των αεροδρομίων που θα υποδεχτούν επισκέπτες από
1η Ιουλίου, αλλά και γενικότερα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη
θωράκιση της Κρήτης έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και τα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
Τέλος, η σύσκεψη στο αεροδρόμιο των Κηθύρων πραγματοποιήθηκε
παρουσία του Δημάρχου Κυθήρων Ευστράτιου Χαρχαλάκη, του Αντιδημάρχου
Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κατσανεβάκη, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» Γεώργιου Μεγαλοκονόμου, του Αερολιμενάρχη Σταύρου
Παϊζάνου, του Διοικητή Α/Τ Κυθήρων και του Προϊσταμένου Π.Κ Κυθήρων.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα συνεχιστεί την Κυριακή 28/6 με τα
αεροδρόμια της Καρπάθου (08:00), της Ρόδου (09:45), της Κω (13:00), της Σάμου
(15:15), της Χίου (17:30) και της Μυτιλήνης (19:15), ενώ ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, θα επισκεφθεί αύριο τα
Αεροδρόμια του Ακτίου, της Αγχιάλου και του Άραξου.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
Τηλ: 213 1510186/163/176, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr

www.civilprotection.gr

