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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Ασφαλής πρόσβαση στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο Φιλύρου»
Η ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη,
αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των πολιτών, αλλά και της πανεπιστημιακής ιατρικής
κοινότητας, στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα Το νέο παιδιατρικό
νοσοκομείο, που σχεδιάστηκε και θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με δωρεά του Ιδρύματος
Σ. Νιάρχος, θα παρέχει υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες υγείας και φροντίδας σε χιλιάδες
παιδιά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και από άλλες περιοχές της χώρας, ενώ θα
αποσυμφορήσει και τις υπάρχουσες παιδιατρικές κλινικές, στα υπόλοιπα νοσοκομεία της
πόλης. Θα ανεγερθεί σε χώρο που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου, του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη. Ωστόσο, ένα βασικό ζήτημα που απασχολεί είναι, αν υπάρχει ο
προγραμματισμός για τη βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου προς το νοσοκομείο, ο
σχεδιασμός της επέκτασης του, η πρόβλεψη για την κατασκευή απαραίτητων κόμβων και
γενικά ότι είναι αναγκαίο για την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στο Παιδιατρικό
Νοσοκομείο τόσο από την πόλη της Θεσσαλονίκης, την Χαλκιδική, την Πιερία, τη Δυτική
Μακεδονία, αλλά και από την Εγνατία οδό που θα εξυπηρετεί την Ανατολική Μακεδονία έως
και τον Έβρο. Να σημειωθεί ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η περιοχή πλήττεται ιδιαίτερα σε
περίπτωση κακοκαιρίας. Μάλιστα οι αρμόδιοι δήμαρχοι Πυλαίας -Χορτιάτη, Νεάπολης Συκεών και Παύλου Μελά κατέθεσαν κοινό υπόμνημα, στο οποίο προτείνονται
συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση και βελτίωση των οδικών αξόνων πρόσβασης στο
υπό κατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Το υπόμνημα συνυπογράφει και ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβας.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
- Ποια είναι η θέση και ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας για την εξασφάλιση της ασφαλούς
και γρήγορης πρόσβασης στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης;
Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι απαραίτητες σχετικές τεχνικές μελέτες και αν έχει εξασφαλιστεί
η απαραίτητη χρηματοδότηση, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ούτως ώστε οι άξονες οδικής
πρόσβασης να είναι έτοιμοι και κυρίως ασφαλείς, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του
νοσοκομείου το έτος 2026;
Ο ερωτών βουλευτής
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