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Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στα 18 περιφερειακά αεροδρόμια της
χώρας – Στα αεροδρόμια της Λήμνου, της Καβάλας, της Σκιάθου και
της Σκύρου σήμερα ο Νίκος Χαρδαλιάς
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020
Ολοκληρώθηκε, σήμερα 29 Ιουνίου 2020, η τελευταία ημέρα των
επισκέψεων του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά, σε 18 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με τους τελευταίους 4
σταθμούς να αποτελούν τα αεροδρόμια της Λήμνου, της Καβάλας, της Σκιάθου και
της Σκύρου.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς ξεκίνησε την τελευταία μέρα της περιοδείας του από το
αεροδρόμιο της Λήμνου, όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο, Δημήτρη Μαρινάκη,
τον Αερολιμενάρχη του νησιού, Πέτρο Χασάπη, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, καθώς και με στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας παράλληλα αυτοψία και τεχνικούς ελέγχους
στους χώρους του αεροδρομίου. Κατά την άφιξή του δήλωσε μεταξύ άλλων «Έχουμε
κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή χρειάζεται συνεργασία,
συνεννόηση και πάνω απ’ όλα τήρηση των πρωτοκόλλων, είτε αφορούν στη δημόσια
υγεία, είτε στις διαδικασίες ελέγχου που πλέον δε θα είναι δειγματοληπτικές αλλά
στοχευμένες».
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός μετέβηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας, όπου
συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Χρήστο Μέτιο, τον Αντιδήμαρχο Κυριάκο Σταυρίδη, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου
Χριστίνα Ταβουλτσίδου, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της
Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Αεροπορίας και της αυτοδιοίκησης.
Από την Καβάλα ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε «Η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα.
Περιμένουμε τους ταξιδιώτες, θέλουμε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στο
ζήτημα του τουρισμού, όμως χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα δημόσιας υγείας. Οι
ταξιδιώτες, αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας που θα τους υποδεχτούν, θα πρέπει να
είναι και να παραμείνουν ασφαλείς».
Φθάνοντας στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον
υποδέχτηκαν ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού Λούλης Κωνσταντίνος και ο
Δήμαρχος του νησιού Τζούμας Θεόδωρος, ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η
τεχνική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Ο Υφυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα του νησιού
για να υποδεχτεί επισκέπτες ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε πολύ ο
τουρισμός να πάει μπροστά, είναι προτεραιότητα, αλλά όλο αυτό θα γίνει χωρίς
καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία».
Ο τελευταίος σταθμός του Νίκου Χαρδαλιά ήταν το αεροδρόμιο της Σκύρου,
όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος του Νησιού Νικόλαος Μαυρίκος. Στην τεχνική
σύσκεψη που ακολούθησε ο Υφυπουργός ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν, ενώ
επιθεώρησε και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Παπαγεωργίου, επισκέφθηκε σήμερα τα αεροδρόμια της Μυκόνου, της
Πάρου και της Σαντορίνης, όπου επίσης, πραγματοποίησε σειρά τεχνικών
συσκέψεων με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς.
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