Δ. Κούβελας: Σημαντικό έργο η
πρόσβαση
στο
Παιδιατρικό
Νοσοκομείο Φιλύρου
Στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. κ.
Δημήτρη Κούβελα για το οδικό δίκτυο που οδηγεί στην τοποθεσία
όπου θα ανεγερθεί το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, με δωρεά του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος απάντησε ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής.
Με την επίκαιρη ερώτηση ο κ. Κούβελας κάλεσε τον Υπουργό
Μεταφορών και Υποδομών να γνωστοποιήσει τον σχεδιασμό και
προγραμματισμό για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού
δικτύου από και προς το νέο Νοσοκομείο στην περιοχή του
Φιλύρου, στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης, η οποίο πλήττεται
ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο σε περίπτωση κακοκαιρίας.
Ο κ. Κούβελας εξήρε την σπουδαιότητα της δωρεάς του Ιδρύματος
Σ. Νιάρχος και την αναγκαιότητα η Πολιτεία να την αξιοποιήσει
στο έπακρο, καθώς το υπερσύγχρονο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό
Νοσοκομείο, -το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί το 2025-, θα παρέχει
υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες υγείας και φροντίδας σε χιλιάδες
παιδιά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως τόνισε απευθυνόμενος στον Υπουργό
«Η κατασκευή παιδιατρικού νοσοκομείου, είναι πάγιο και
διαχρονικό αίτημα των πολιτών της Θεσσαλονίκης αλλά και
ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Οφείλουμε σήμερα να τους
δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, τόσο ως προς τον σχεδιασμό για
τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, όσο και να
εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση όσων έργων είναι αναγκαία για
την ασφαλή και ταχεία πρόσβασή στο νοσοκομείο. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, 228 κλινών και 33 κλινών ΜΕΘ, όπου θα στεγαστούν
πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές.

Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσβαση,
των χιλιάδων παιδιών-ασθενών και συνοδών, ιατρών, νοσηλευτών,
εργαζόμενων και επισκεπτών, όσο και των δεκάδων οχημάτων και
ασθενοφόρων να είναι ασφαλής και ταχεία, καθόλο το 24ωρο από
όπου κι αν το προσεγγίζει κανείς. Οφείλουμε στη Θεσσαλονίκη
αυτό το έργο και πρέπει να το ολοκληρώσουμε εντός
χρονοδιαγράμματος». Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη για καλή
συνεργασία του Υπουργείου με τους δημάρχους της περιοχής αλλά
και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την άρτια και
έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής
απαντώντας τόνισε ότι
«H πιο σημαντική υποχρέωση του υπουργείου είναι η μελέτη
οδοποιίας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα εκκρεμεί το
κτηματολόγιο που τελεί υπό έγκριση και ακολουθούν οι
απαιτούμενες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις, όπου εκεί θα
ακολουθήσουμε
διαδικασία
που
τις
επιταχύνει
και
χρησιμοποιείται όταν αφορά σε έργα εθνικής σημασίας ή ειδικού
σκοπού». Συμπλήρωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 10 εκατομμύρια ευρώ
για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου οδικού άξονα και ότι
μέχρι το τέλος του 2021 θα δημοπρατηθεί το έργο, ο χρόνος
υλοποίησης του οποίου είναι από 18 έως 24 μήνες.

