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Λαµία, 17 Μαρτίου 2017 

 
 
Ο Μπακογιάννης στο υπ. Υγείας για το νέο νοσοκοµείο Χαλκίδας 
 
 
Στην σύσκεψη µε τον Γενικό Γραµµατέα του υπ.Υγείας Σταµάτη Βαρβαρό για την δηµιουργία 
του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας συµµετείχε σήµερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης. 
 
Ο κ. Μπακογιάννης ενηµέρωσε για την πορεία των έργων που γίνονται για την ολοκλήρωση του 
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας, αλλά και για την εξασφάλιση, από την Περιφέρεια, της 
χρηµατοδότησης του έργου. Κατά την συνάντηση, συζητήθηκε και το θέµα της αξιοποίησης 
του κτιρίου του παλαιού νοσοκοµείου. 
 
Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης έδωσε την πλήρη εικόνα του έργου και τα στοιχεία για τις 
παροχές του νέου νοσοκοµείου που θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες υγειονοµικής 
περίθαλψης και θα ικανοποιήσει προγραµµατικούς στόχους για την ανάπτυξη και αναβάθµιση 
υποδοµών στη δευτεροβάθµια υγεία, την άρση των ανισοτήτων στον τοµέα των 
νοσοκοµειακών υποδοµών. 
 
Όσον αφορά στην χρηµατοδότηση του έργου, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι η Περιφέρεια έχει 
εξασφαλίσει πλήρως τη χρηµατοδότηση του έργου, µε αποτέλεσµα οι κυρίως εργασίες να 
συνεχίζονται απρόσκοπτα, αλλά και τα συνοδά έργα οδοποιίας, αποχέτευσης κτλ. να 
δροµολογηθούν άµεσα. 
 
Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε να µην υπάρξει κανένα κενό στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της µετάβασης από το κτίριο του παλαιού στο νέο 
νοσοκοµείο και πρότεινε το παλαιό κτίριο να αποδοθεί προς αξιοποίηση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
 
«Είµαι πολύ αισιόδοξος γιατί όλος ο σχεδιασµός που κάναµε στην Περιφέρεια, όλος ο αγώνας 
που δίνουµε για ένα από τα σηµαντικότερα έργα που γίνονται στον τοµέα της Υγείας για την 
Στερεά Ελλάδα, προχωρά κανονικά. Είµαστε υπερήφανοι γιατί ένα τέτοιο έργο, ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, έχει µπει στην τελική ευθεία και οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας θα µπορούν να 
απολαµβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Υπηρεσίες που τους αξίζουν» δήλωσε µετά την 
συνάντηση ο κ. Μπακογιάννης. 
 
 Στην σύσκεψη συµµετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός, ο ∆ήµαρχος 
Χαλκίδας Χρήστος Παγώνης, στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Στερεάς Ελλάδας, ο 
διοικητής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας Παναγιώτης Τζαφέρος, η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ και 
στελέχη του Υπ. Ανάπτυξης.   



 


