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Κεντρική5 Μακεδονία^
Οχιώ νέα έργα σιο ΕΣΠΑ
Οχτώ έργα συνολικού προϋπολογισµού 16.436.602 ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑins Ksvipmns Μακεδονία. Ανάµεσα
tous n αγορά των ακινήτων στα οποία λειτουργεί το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο, αλλά και ενισχύσει νοσοκοµείων και
προνοιακών δοµών, έργα βελτίωση5 Tns u6po0ornons οικισµών και έργα σε µονέ$ του Αγίου Opous.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο θα
αποκτήσει το κτίριο και το γήπεδο
επί τοθ οποίου έχει οικοδοµηθεί,
ώστε να εξασφαλιστεί π απρόσκοπτη
λειτουργία του

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

Σύµφωνο

µε την
ανακοίνωση Tns
Ενδιάµεσα
∆ιαχειριστικέ
Αρxns
Tns Περιφέρειαε ΚεντριKiis
Μακεδονίαε, τα νέα έργα
που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ
θα
συγχρηµατοδοτηθούν
από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο
Για το ∆ιεθνέ$
Tns Περιφερειακήε
Πανεπιστήµιο
Ανάπτυξ.

iii'Jt'Ll'UlP

...

:

EXXq6as
χρηµατοδοτείται
π

∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο

αγοράακινήτου
Για το ∆ιεθνέε
για την^γκατάστασή
Πανεπιστήµιο
Tns
του µε
προϋπολογισµό Ελλάδαε χρηµατοδοτείται
n
7.481.475 ευρώ αγορά ακινήτου

για την εγκατάστασή
θηκε n προµήθεια βιοϊατρικού έπειτα ano σχετικεε προτασειε
του µε που θεωρείται καταλληλότερη
n
είναι
£ώνη όπου ήδη έχουν
εΕοπλισµού υψηλήε τεχνολογίαεTns Ιεράε Κοινότηταε.
προϋπολογισµό
7.481.475
(µαγνητικόε
και
To πρώτο είναι n αποκατάσταση
ευρώ. To ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο εγκατασταθεί λοιπέε χρήσει
εκπαίδευσα
και έρευναβ
oEovikos τοµογράφοε, ψηφιακόε
των υπογείων iris
θα αποκτήσει το κτίριο
Βορειοανατολικέ
κόδραε
στεφανιογράφοε και
και το γήπεδο επί του οποίου συγγενείε µε την επιδιωκόµενη
ψηφιακόε µαστογράφοε) µε και ένταΕα σε αυτά του σκευοφυλακίο
(π.χ. ΕΚΕΤΑ, Αµερικανική
έχει οικοδοµηθεί, ώστε να
Tns ιεράε µονήε
προϋπολογισµό
2.230.000
Γεωργική Σχολή, Αγρόκτηµα
εξασφαλιστεί n απρόσκοπτη
ΑΠΘ, CEDEFOP icd.). Η αγορά ευρώ.
Σταυρονικήτα, µε προϋπολογισµό
λειτουργία του. Qs αποδεκτή
αφορά ακίνητα συνολικήε
Για το «Θεαγένειο» εγκρίθηκε
821.557,01 ευρώ.
θέση των εγκαταστάσεων
n προµήθεια εξοπλισµού To δεύτερο είναι n αποκατάστασ
επιφάνειαε από
του ιδρύµατοβ Προσδιορίζεται δοµηµένα
Tns ανατολικήε
ακτινοπροστασίαε,
n νοτιοανατολική πλευρά 4.000 µέχρι 4.700 τ.µ. και
περιβάλλοντα χώρου τουλάχιστον
δοσιµετρίαε
και ποιοτικών
πτέρυγαε Tns ιεράε µονήε
του πολεοδοµικού συγκροτήµατοε
ελέγχων για το τµήµα ιατριKns Παντοκράτοροε, µε προϋπολογισµό
2.800 τ.µ.
Θεσσαλονίκα,
εντόε
2.533.297,05 ευρώ.
φυσικήε του νοσοκοµείου.
των διοικητικών ορίων των
Ο προϋπολογισµόε είναι
Η πτέρυγα θα επανέλθει στην
Νοσοκοµεία
δήµων Θεσσαλονίκα, Καλαµαριάε,
παλαιά Tns µορφή από στατιKns,
Αλλα δυο έργα αφορούν
304.100 ευρώ.
Πυλαίαε και Θέρµα.
τα νοσοκοµεία «Ayios Παύλοε»
λειτουργικήβ και µορφολογική
Ιδιαίτερα n τοποθεσία που συγκεντρώνει
και «Θεαγένειο» Tns Αγιον Ορος
άποψα, και θα
τα περισσότερα
∆ύο έργα χρηµατοδοτούνται αποδοθεί npos χρήση για tis
Θεσσαλονίκη.
πλεονεκτήµατα για την εγκατάσταση
Στον «Αγιο Παύλο» εγκρί¬
και για το Αγιον Opos, ανάγκεε Tns µονήε.
του Ιδρύµατοε και
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