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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

       Πρόταση – λύση από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλομίκης 
 

Τη υχοξθέςηρη ςξσ παιδιαςοικξύ Νξρξκξμείξσ Θερραλξμίκηπ ρε ακίμηςξ 162 
ρςοεμμάςχμ πξσ βοίρκεςαι εμςόπ ςχμ διξικηςικώμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ Πσλαίαπ - Χξοςιάςη 
και ειδικόςεοα εμςόπ ςχμ διξικηςικώμ ξοίχμ ςηπ Δ.Ε. Πσλαίαπ, ποξςείμει ςξ ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
μεςά ςα ποξβλήμαςα πξσ ποξέκσφαμ ρςη ρημεοιμή ποξβλεπόμεμη ςξπξθερία σπξδξυήπ 
ςξσ. 

Τξ ακίμηςξ εμςξπίζεςαι ρςξ παοαλιακό ςμήμα ςηπ Δ.Ε. Πσλαίαπ επί ςηπ Λεχτόοξσ 
Γεχογικήπ Συξλήπ. Απέυει από ςξ Διεθμέπ Αεοξδοόμιξ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πεοί ςα 5 υλμ, από ςξ 
όοιξ ςξσ ρσμξικιρμξύ Φξίμικα ςξσ Δήμξσ Καλαμαοιάπ 1 υλμ και από ςξ κέμςοξ πόληπ ςηπ 
Θερραλξμίκηπ πεοί ςα 9 υλμ. Αμςιρςξίυχπ από ςξμ ξικιρμό ςηπ Θέομηπ απέυει πεοί ςα 5 
υλμ εμώ από ςξμ ξικιρμό ςηπ Πεοαίαπ  γύοχ ρςα 10 υλμ. 

Αμήκει ρςξ Ελλημικό Δημόριξ (ΟΑΕΔ).  Για ςξ ακίμηςξ ασςό έυει εκπξμηθεί πξλεξδξμική 
μελέςη εκ μέοξσπ ςξσ Οογαμιρμξύ Εογαςικήπ Καςξικίαπ ςξ 2007. Η παοαπάμχ 
πξλεξδξμική μελέςη δεμ θερμξθεςήθηκε, ςξ ποόγοαμμα  καςξικιώμ  με ςημ καςάογηρη 
ςξσ ΟΕΚ ακσοώθηκε και ςξ ακίμηςξ πέοαρε ρςημ ιδιξκςηρία ςξσ ΟΑΕΔ ρςξμ ξπξίξ 
εμρχμαςώθηκε ξ ΟΕΚ.  Τξ ακίμηςξ είμαι αδόμηςξ με πξλύ μικοή κλίρη ποξπ ςη θάλαρρα. 

Σςξ ποόρχπξ ςξσ ακιμήςξσ επί ςηπ Λεχτόοξσ Γεχογικήπ Συξλήπ σπάουει 
διαμξοτχμέμξπ κσκλξτξοιακόπ κόμβξπ για ςημ ενσπηοέςηρή ςξσ. 

Τξ ακίμηςξ είμαι ρσμδεδεμέμξ με ςξμ κεμςοικό απξυεςεσςικό αγχγό ςηπ αμαςξλικήπ 
Θερραλξμίκηπ, έυξμςαπ μάλιρςα και ςξ αμςίρςξιυξ κςίοιξ ςξσ ποξβλεπόμεμξσ 
αμςλιξρςάριξσ. 

Όλα ςα σπόλξιπα δίκςσα σπξδξμώμ, ύδοεσρηπ, τσρικξύ αεοίξσ, δικςύξσ 
ηλεκςοξδόςηρηπ και ςηλεπικξιμχμιώμ διέουξμςαι πεοιμεςοικά ςξσ ακιμήςξσ. 

Έυξμςαπ χπ δεδξμέμξ όςι ςξ επιςοεπόμεμξ όοιξ καςάςμηρηπ ρςημ πεοιξυή είμαι ςα 10 
ρςο. θα μπξοξύρε μα καςαςμηθεί ςξ ακίμηςξ και μα δξθεί ςμήμα ςξσ έκςαρηπ 50 – 60 ρςο. 
με ποόρχπξ επί ςηπ λεχτόοξσ Γεχογικήπ Συξλήπ για ςη υοήρη ςξσ Παιδιαςοικξύ 
Νξρξκξμείξσ Θερραλξμίκηπ και μα απξμείμει ςξ σπόλξιπξ ςμήμα ςχμ 100 ρςο. για 
ανιξπξίηρη από ςημ πλεσοά ςξσ Ελλημικξύ Δημξρίξσ ρύμτχμα με ςιπ επιςοεπόμεμεπ 
υοήρειπ γηπ. 

Η διαδικαρία υχοξθέςηρηπ ςξσ Παιδιαςοικξύ Νξρξκξμείξσ θεχοείςαι απλή χπ ςξπικό 
οσμξςξμικό ρυέδιξ (μεςά ςημ ποξβλεπόμεμη ιδιξκςηριακή παοαυώοηρη ποξπ ςξ τξοέα 
σλξπξίηρηπ) και πλήοχπ ρσμβαςή με ςιπ υχοξςανικέπ και πξλεξδξμικέπ οσθμίρειπ ςηπ 
πεοιξυήπ. 

Δείτε εδώ ολόκληρη τημ πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2017_19/Protash_
TEETKM.pdf) 
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                                                                           Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούμται στημ ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάμωση Υπηρεσιώμ/Γραφείο Τύπου 
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