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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                          

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

Δελτίο Τύπου 
 

 
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του τμήματος της Δ.Ε. του  ΤΕΕ 

 Μαγνησίας και του Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου με θέματα την ενεργειακή 

αναβάθμιση του Νοσοκομείου Βόλου καιτην αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του, 

βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης  

Η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνσυ Καπούλα σημείωσε πως η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του κ. Δραμητινού, προκειμένου να 

εξετάσουν τεχνικά θέματα του Νοσοκομείου. 

«Πρόκειται για μία μονάδα που αφορά όλη την κοινωνία του Βόλου και ως ΤΕΕ θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε έξυπνες λύσεις, όπως επιτάσσει η κρίση, για να μπορεί 

το Νοσοκομείο να διαχειρίζεται τους πόρους που διαθέτει». 

Όσον αφορά τα κληροδοτήματα του Νοσοκομείου, η κ. Καπούλα δήλωσε πως είχε 

γίνει μία καταγραφή, σε συνεργασία με τον προηγούμενο διοικητή. «Θέλουμε να 

ξανανοίξουμε το θέμα και να περάσουμε στην επόμενη φάση.  Σίγουρα τα 

κληροδοτήματα αποτελούν μια ευκαιρία για να αποκτήσει έσοδα το Νοσοκομείο.  Θα 

προσπαθήσουμε, με τον πιο οικονομικό τρόπο, να δούμε πως θα αποκαταστήσουμε 

κάποια κτίρια, προκειμένου να τα αξιοποιήσει το Νοσοκομείο προς όφελος της 

λειτουργίας και αυτονομίας του». 

Αναφέρθηκε  πως μεταξύ των κληροδοτημάτων που θα εξεταστούν από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, στις προτεραιότητες βρίσκεται το κτίριο στη συμβολή των οδών 

Αργοναυτών- Καρτάλη- Ιάσονος και αυτό διότι, όπως είπε, στην κατάσταση που 

βρίσκεται αποτελεί εστία μόλυνσης στο κέντρο του Βόλου και παρουσιάζει μια 

εικόνα που δεν είναι θετική ούτε για τους τουρίστες ούτε για τους ίδιους τους 

δημότες. 

«Πιστεύουμε πως θα κάνουμε κάτι για να αναβαθμίσουμε το κτίριο και να 

μπορέσουμε να δώσουμε κάποια αξία σε αυτή την ακίνητη περιουσία». 

Από το ΤΕΕ έχει ήδη γίνει μια έρευνα για τις δυνατότητες αξιοποίησης του 

συγκεκριμένου ακινήτου.  «Από τη στιγμή που υπήρξε η πρόθεση γι’ αυτή τη 
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συνάντηση, έγινε από την πλευρά μας η διερεύνηση των κληροδοτημάτων και 

πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες λύσεις», δήλωσε 

χαρακτηριστικά. 

Ο διοικητής του Νοσοκομείου ο κ. Ματθαίος Δραμητινός σχετικά με τα θέματα 

δήλωσε 

 «Έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και θέλουμε τη γνώμη και την 

τεχνογνωσία του ΤΕΕ. Καλή λειτουργία του Νοσοκομείου σημαίνει και καλύτερη 

περίθαλψη για τους πολίτες. Ευελπιστούμε να μας βοηθήσουν στα ενεργειακά 

προβλήματα που έχουν ανακύψει, ενώ συζητήσαμε επίσης για τα πολλά 

κληροδοτήματα που έχει το Νοσοκομείο στον Βόλο. Πιστεύω ότι θα βγει κάτι καλό 

και για την πόλη»  

Αναφερόμενος στα κληροδοτήματα του Νοσοκομείου, τα οποία είναι αρκετά, αλλά 

παλιά κτίρια, δήλωσε πως στόχος είναι η αξιοποίησή τους, ωστόσο οι εποχές είναι 

δύσκολες. «Κάποια από αυτά είναι σε κομβικά σημεία της πόλης και προσπαθούμε να 

 βρούμε τρόπους αξιοποίησης σε συνεργασία με το ΤΕΕ, όπως επίσης και τρόπους 

εξωραϊσμού τους, ώστε να μην αποτελούν εστίες μόλυνσης», Ο διοικητής του 

Νοσοκομείου πρόσθεσε πως υπάρχουν τα χρήματα για να γίνει αυτό το «λίφτινγκ»  

στα κληροδοτήματα,  ωστόσο θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν σε προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από το ΤΕΕ Μαγνησίας  παραβρέθηκαν στην σύσκεψη η πρόεδρος της Δ.Ε. Νάνσυ 

Καπούλα, η Γ.Γραμματέας Δώρα Παπαζογλου τα μέλη Μιχάλης Μπαλαρούτσος, 

Δημήτρης Πέτρου, Ιωάννα Καραμαργιού και το μέλος της Αντιπροσωπείας Βίκυ 

Μήτρου Από την πλευρά του Νοσοκομείου τον Διοικητή κ. Δραμητινό συνόδευε ο 

αναπληρωτής Διοικητής κος Αποστολίδης.   

 

 
Γραφείο Τύπου  

ΤΕΕ Μαγνησίας 

 


