
Τίτλος: «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του  Γ.Ν. Μεσσηνίας» 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» 

 Με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 Προϋπολογισμός: 3.786.367,38 €  

Περιγραφή: 

Η Πράξη αφορά στην πραγματοποίηση παρεμβάσεων που οδηγούν στην 
βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους 
της Περιφέρειας μέσω παρεμβάσεων που αφορούν σε κτιριακές υποδομές, οι 
οποίες αναβαθμίζουν και επεκτείνουν το κτιριακό απόθεμα του Νοσοκομείου. 

Πιο συγκεκριμένα η πράξη αυτή αφορά : 

I. Την υλοποίηση του έργου "Προσθήκες και Αναδιαρρυθμίσεις στο 
Υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας" που σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
περιλαμβάνει : 

1. Προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτίριο της υφιστάμενης Ψυχιατρικής 
Νοσηλευτικής Μονάδας   

Η συνολική επιφάνεια της προσθήκης καθ΄ ύψος της Ψυχιατρικής 
Νοσηλευτικής Μονάδας είναι 1.102,10μ2. 

Στην καθ' ύψος προσθήκη επί του κτιρίου, χωροθετούνται δύο νέες 
Νοσηλευτικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 28 κλινών. 
Συγκεκριμένα, χωροθετείται μια Νοσηλευτική Μονάδα 
δυναμικότητας 19 κλινών και μια δεύτερη Νοσηλευτική Μονάδα 
δυναμικότητας 9 κλινών. 

2. Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών(Τ.Ε.Π.).  

Η επιφάνεια προσθήκης κατ’ επέκταση του ισογείου του ΤΕΠ είναι 
99μ2.  

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επεκτείνεται και 
αναδιαρρυθμίζεται ο χώρος. Συγκεκριμένα, μέρος του Τ.Ε.Π. το 
οποίο σήμερα αποτελεί αναμονή συγγενών - ασθενών, 
αναδιαρρυθμίζεται για να δημιουργηθεί Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών για παιδιά. 

Επίσης, παραπλεύρως της εισόδου του Τμήματος στον υφιστάμενο 
ημιυπαίθριο χώρο, δημιουργούνται δύο νέοι χώροι αναμονής 
συγγενών – συνοδών των εισερχόμενων ασθενών:α) για ενήλικες. 
β) για παιδιά. Στους χώρους αναμονής προβλέπονται και 



αντίστοιχα W.C. (ο χώρος W.C. που εξυπηρετεί το καθιστικό των 
ενηλίκων, εξυπηρετεί και ΑΜΕΑ).  

II. Την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών του νέου έργου  

III. Την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 
του νέου έργου  

IV. Την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του νέου 
έργου  

V. Την προμήθεια υπολογιστών και συνοδού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών του νέου έργου  

Μέσω της συγκεκριμένης πράξης, τα οφέλη είναι πολλά μέσω της 
δημιουργίας δύο νέων σύγχρονων κλινικών πλήρως εξοπλισμένων με 
μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας που υποστηρίζουν τις σύγχρονες 
ιατρικές τεχνικές, που παρέχουν βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης καθώς και 
καλύτερη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στους χώρους περίθαλψης 
αλλά και μέσω τη δημιουργίας ενός νέου τμήματος επειγόντων για παιδιά. Το 
όφελος από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν επιδρά σημαντικά στο κοινωνικό 
σύνολο και εξασφαλίζει βελτίωση της πρόσβασης και χρήση των υποδομών 
υγείας στον συνολικό πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 
αλλά και εν δυνάμει γενικότερα στο πληθυσμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
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