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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καλαμπάκι: 26/11/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ      Αριθμ.Πρωτ.:13608 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Νεροφράκτη & Κανάρη  
Καλαμπάκι 66031 
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Κ. 
Τηλ.: 25213 52400-406 
Fax: 25213 52409 
Email: dimos@doxato.gr                     ΠΡΟΣ: 

Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια  
       Μακεδονίας και Θράκης  
       Υπόψη 
       -κου Τσαλικάκη Δημήτριου  
       Διοικητή 4ης ΥΠΕ   
       email: director@4ype.gr &  
       -κας Χατζοπούλου Ειρήνης 
       Υποδιοικήτριας 4ης ΥΠΕ  
       email: exatzopoulou@4ype.gr    

Αριστοτέλους 16 
       Θεσσαλονίκη  
       Τ.Κ. 54623 
       
ΘΕΜΑ: Δράσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  στον Ν. Δράμας  
 

 Επειδή στις μέρες μας το γκρίζο προς το μαύρο είναι αυτό που κυριαρχεί, θεωρώ 
ότι ενέργειες οι οποίες φωτίζουν αυτό το τοπίο πρέπει να αναδεικνύονται για να 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. 

Τέτοιες είναι οι ενέργειες που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ  στον Νομό Δράμας με το 
προσωπικό και με την ευθύνη  της  ιατρού Ελένης Γαμβρέλη. Δίνουν τον αγώνα τους με 
συνέπεια και ευγένεια πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό δειγματοληπτικών ελέγχων – 
rapid tests, στους κατοίκους της περιοχής ευθύνης τους. 

Εμείς στον Δήμο έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί τους και είμαστε σε θέση 
να επιβεβαιώσουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των δράσεών τους. 

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω και να ζητήσω αυτή η 
συνεργασία μας να συνεχιστεί επ’ ωφελεία  των δημοτών μας ώσπου να υποχωρήσει η 
πανδημία. 

Η συμβολή τους σε αυτήν την προσπάθεια είναι σημαντική. 
Καλές γιορτές.  
 Να είστε χαρούμενοι.  

Ο Δήμαρχος  
Δήμου Δοξάτου 

 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  

 
Κοινοποίηση: 

1. Κέντρο Υγείας Δράμας  
Υπόψη κας Γαμβρέλη Ε.  

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας 
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας  
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