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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς Υγείας,  
Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσβαση με ασφάλεια στο νέο Παιδιατρικό 

Νοσοκομείο Φιλύρου» 

 

 
Κύριοι Υπουργοί,  

 

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου αποτελεί ένα τεράστιο έργο 

υποδομής στο χώρο της υγείας που θα συμβάλλει στην παροχή υψηλού 

επιπέδου νοσοκομειακής φροντίδας σε χιλιάδες παιδιά από όλη τη Βόρεια 

Ελλάδα και θα αποσυμφορήσει τις υπάρχουσες κλινικές στα άλλα νοσοκομεία 

της Θεσσαλονίκης.    

Ωστόσο, παρά τη δικαιολογημένη αισιοδοξία, υπάρχει ένα μείζον 

πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο νοσοκομείο η οποία κρίνεται από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις 

υπάρχουσες ειδικές μελέτες, ως ανεπαρκής. Ειδικότερα, από τη σχετική 

μελέτη οδοποιίας προκύπτει πως δεν αντιμετωπίζονται βασικά ζητήματα που 

έχουν σχέση με την ασφαλή προσέγγιση και πρόσβαση στο Παιδιατρικό 

Νοσοκομείο Φιλύρου, κάτι που έχει επισημανθεί από όλους τους δημάρχους 

των  όμορων δήμων (Πυλαίας-Χορτιάτη, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου 

Μελά) σε σχετικό υπόμνημα που σας υπέβαλαν με τεκμηριωμένες προτάσεις 

και στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς προσέγγισης στο νοσοκομείο και 

που φέρει και την υπογραφή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νεαπόλεως 

Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ο οποίος είναι αλληλέγγυος σε αυτό το 

σημαντικό αίτημα. 

Επειδή θα ήταν κρίμα να «υπονομευθεί» από τη μη ασφαλή 

πρόσβαση, ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο σηματοδοτεί και τον αγώνα της 

κυβέρνησης για υψηλού επιπέδου δημόσια υγεία.   

 

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί: 

 

1. Θα μπορούσε το κάθε υπουργείο στο μέτρο της δικής του 

αρμοδιότητας να συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των αναγκαίων 

έργων υποδομής για την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στο νέο 

νοσοκομείο;  
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2. Θα μπορούσαν να γίνουν έγκαιρα οι σχετικές τεχνικές μελέτες και να 

εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση των αναγκαίων οδικών 

παρεμβάσεων ώστε οι άξονες πρόσβασης να είναι έτοιμοι όταν 

ολοκληρωθεί το νοσοκομείο;  

 
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου 2021 

Αρίθ. Πρωτοκόλλου: 3583/26-1-2021 

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

                  Έλενα Ράπτη 
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