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ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση ή μη για παραχώρηση του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης σε ιδιωτική εταιρία στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων
που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ενέργειας
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ενέργειας προωθεί ιδιωτικοποιήσεις προς
εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων του για περιορισμό
των δημόσιων δαπανών και αύξηση των εσόδων των δημόσιων ταμείων.
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που περνά η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια, καθίσταται ζήτημα υψίστης σημασίας η σωστή
διαχείριση του δημόσιου πλούτου και η στρατηγική εκμετάλλευση του. Οι
ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της
αναδιαρθωτικής πολιτικής που εφαρμόζεται στις πληγείσες ευρωπαϊκές
οικονομίες. Μέρος αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η
προώθηση της ιδιωτικοποιήσεως του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προς
επίρρωση των ανωτέρω στόχων.
Η παραχώρηση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιωτική εταιρεία
συνεπάγεται πληθώρα πλεονεκτημάτων για την περιφέρεια, η διοίκηση
της οποίας θα κληθεί να συντελέσει στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί διεθνή οικονομικό και τουριστικό
πόλο έλξης, η ιδιωτικοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην οικονομική
διάνθιση της περιοχής και στην δημιουργία ενός δυναμικού εμπορικού και
τουριστικού κέντρου στην καρδιά της Μακεδονίας. Ακόμη, αξίζει να
σημειωθεί ότι η περάτωση αυτής της διαδικασίας θα δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Σε πρόσφατη δήλωση του ο Περιφερειάρχης ερωτώμενος για το
πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός
του λιμανιού κρίνεται αναγκαίος για την είσοδο της Περιφέρειας στα νέα
απαιτητικά δεδομένα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Με σχετική διακήρυξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ενέργειας θα
προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός με αντικείμενο
«Παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιωτική εταιρεία στα
πλαίσια των Ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ενέργειας» , προϋπολογισμού 1.500.000.000 χωρίς ΦΠΑ, χρονικής
διαρκείας τριάντα (30) ετών, με παράλληλη κρατική μετοχική συμμετοχή
25% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύμφωνα με το άρθρο 2
της οδηγίας 2004/18/ΕΕ, κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ανεξαρτήτως της αξίας των συμβάσεων
αυτών, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με
διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της
ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος
και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
Μετά την κατακύρωση του έργου στον πλειοδότη συμμετέχοντα θα
ακολουθήσει υπογραφή της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων
των τεχνικών λεπτομερειών της παραχώρησης. Η ολοκλήρωση του
επιδιωκόμενου έργου προβλέπεται να επέλθει έως το 2030 με την σταδιακή
ανάπλαση και αναμόρφωση του λιμενικού χώρου στην Θεσσαλονίκη.
Στην σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται αντικατάσταση των
νεοδόχων και η αναβάθμιση της προβλήτας με εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων του λιμένος. Παράλληλα με την ολοκλήρωση της
μορφολογικής παρουσίασης του λιμένα, η ιδιωτική εταιρεία υποχρεούται
σε σύναψη νέων ναυτικών δρομολογίων από το λιμάνι Θεσσαλονίκης σε
εθνικούς αλλά και διεθνείς προορισμούς. Η επέκταση της εμπορικής
δυνατότητας του λιμένα θα συμβάλει στην αναγωγή του σε
ανταγωνιστικό κέντρο ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, που θα έχει ως
συνέπεια την εισαγωγή πληθώρας νέων προϊόντων στον ελλαδικό χώρο
και την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών των εγχώριων προϊόντων σε
ξένες χώρες. Ακόμη, παραπλεύρως του λιμανιού θα δημιουργηθεί
εμπορικό κέντρο που θα λειτουργήσει ως πρωτογενής χώρος
προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων παράλληλα με την λειτουργία
καταστημάτων που θα ενισχύσουν την τουριστική εισροή και την
πριμοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Για την
δημιουργία του εμπορικού κέντρου η περιφέρεια ενδέχεται να κληθεί να
προβεί στην απαλλοτρίωση και ιδιωτικών εκτάσεων που θα
χρησιμεύσουν ως χώρος τοποθεσίας του έργου.
Κατευθυντήριος δύναμη για την ολοκλήρωση ενός τόσο πρωτοπόρου
εγχειρήματος αποτελεί η πάγια θέση της ελληνικής κυβερνήσεως για
πράσινη ανάπτυξη και την σύνταξη με τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές
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αρχές μέριμνας και ευσυνειδησίας. Προς ικανοποίηση αυτών των πάγιων
αιτημάτων,
θα
ληφθούν
αυστηρά
μέτρα
διαχείρισης
των
βιοαπορριμμάτων των παραγόμενων από τον εκλιμενισμό των πλοίων,
με την ανάληψη τους από ειδική εταιρεία διαχείρισης απορριμάτων και
καταλοίπων φορτίου των πλοίου. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας διαμέσου των
υψηλών ποσοστών αποφυγής της ατυχηματικής και λειτουργικής
ρύπανσης.
Για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων από τα πλοία, σύμφωνα με
το Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
(MARPOL 73/78), θα τεθούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για την
εξασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας των πλεούμενων με την
σταδιακή απόσυρση των πλοίων με μοναδικό κύτος δεξαμενής
πετρελαίου και αντικατάσταση τους με διπλό κύτος της δεξαμενής.
Επιπλέον, σύμφωνα με την σύμβαση θα διεξαχθεί μελέτη για τον
χαρακτηρισμό ειδικών περιοχών ως ιδιαίτερα περιβαλλοντικά επισφαλών,
με τον καθορισμό ξεχωριστών διαδρομών διέλευσης των σκαφών,
υποχρεωτική καθοδηγητική πλοήγηση στο λιμένα και ειδικές
προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο θείου στα καύσιμα. « Η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αιγαίου αποτελεί
κεφαλαιώδη μας ευθύνη. Τα νερά των ελληνικών θαλασσών αποτελούν
την κληρονομιά που οφείλουμε στα παιδιά μας.» δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της
κυβερνήσεως για ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με την
διοργάνωση πανελλαδικών διαδηλώσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με
την συγκέντρωση πολιτών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας που
αρίθμησε 55.000 άτομα. Ακόμα απεργίες σημειώθηκαν σε δημόσιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας, ως εκδήλωση διαμαρτυρίας έναντι της
αποφάσεως και με σκοπό επηρεασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου
να γνωμοδοτήσει αρνητικά προς της παραχώρηση του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης σε ιδιωτική εταιρία. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα,
δεν θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα της περιουσίας της χώρας μας!»
δήλωσαν διαδηλωτές που παρευρέθηκαν στην διαδήλωση στην
Θεσσαλονίκη.
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Στον αντίποδα των επιχειρημάτων, ιδιοκτήτης ενδιαφερόμενης ιδιωτικής
εταιρείας για την ανάληψη του έργου τοποθετήθηκε εκφράζοντας την
άποψη του σχετικά με την θεμελιώδη σημασία της εξέλιξης της
διαδικασίας προς την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού η οποία θα αποφέρει
μέγιστα πλεονεκτήματα για την περιοχή. Την στήριξη του για την
παραχώρηση του λιμανιού σε ιδιωτική εταιρεία εξέφρασε και ο
εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ σε δήλωση του στο Facebook. «Ήρθε η ώρα για
αλλαγές. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα συμβάλλει
στην τόνωση της ναυτιλιακής βιομηχανίας και θα προσελκύσει
σπουδαίους επενδυτές.» Παρά την αναντίρρητη στήριξη εκπροσώπων
της βιομηχανίας, δεν λείπουν οι ψίθυροι στους σχετικούς κύκλους.
Πληροφορίες από έγκυρη πηγή του χώρου, που προτιμά να διατηρήσει
την ανωνυμία της, καταγγέλλουν πως «η διαφθορά στον ελλαδικό χώρο
καλά κρατεί. Πολιτικοί που χρησιμοποιούν δημόσια περιουσία για να
πλουτίζουν αυτοί και οι οικογένειες τους. Δεν είναι τυχαίο που
ενδιαφερόμενος για ανάληψη του έργου της ιδιωτικοποίησης ειναι
πρωτοξάδελφος του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Η ζημιά
δεν τελειώνει εδώ. Ο ΕΒΕΘ έχει επίσης αναμειχθεί. Φήμες λένε πως ο
εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ θέλει να προωθήσει δικό του άνθρωπο για την
δουλειά. Το τρίγωνο του νεποτισμού πρέπει να αναχαιτιστεί».
Αντίθετη με την ιδιωτικοποίηση του λιμένα εμφανίζεται η ελάσσων
αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την περιφερειακή αρχή για διαφθορά
και συμβολή σε μια ανθελληνική πολιτική ξεπουλήματος της δημόσια
περιουσίας. Ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Κεντρικής
Μακεδονίας» σε σχετικές δηλώσεις του, υπονόησε την πρόθεση του να
καταψηφίσει στο περιφερειακό συμβούλιο, με ισχυρό ενδεχόμενο να
ανεξαρτητοποιηθεί από την Περιφερειακή αρχή συμπαρασύροντας
ομοϊδεάτες περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης του αλλα και της
παράταξης «Παρέμβαση» που εξέφρασαν την αντίρρηση τους με την
ιδιωτικοποίηση. Η πραγματοποίηση ενός τέτοιου ενδεχόμενου θα
οδηγήσει σε πιθανή αποδυνάμωση της ισχύος της περιφερειακής αρχής.
Παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί η μείζων αντιπολίτευση
παρουσιάζεται θετική στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, με ορισμένους
περιφερειακούς συμβούλους να αμφιταλαντεύονται ως προς την
κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο
της καταψήφισης. Μέλη της περιφερειακής παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο»
εμφανίζονται αρνητικοί με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, κρίνοντας την
απόφαση «αντίθετη με τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους».
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Αναμεσά τους βέβαια υπάρχουν σκεπτικιστές που περιμένουν τις
τοποθετήσεις των συμβούλων για να σχηματίσουν ολοκληρωμένη
άποψη. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναμένεται με
προσμονή από πολιτικούς κύκλους και ενδέχεται να ταράξει την συνέχεια
της διαδικασίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη πρότασης μεταφοράς των φυλακών των
Διαβατών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η ύπαρξη εγκαταστάσεων φυλακών σε μια περιοχή δημιουργεί συχνά
σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, ενώ συχνά
αποτελεί και πηγή παραπόνων αναφορικά με την έλλειψη προοπτικών
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και τον δικαιολογημένο φόβο για
πιθανές αναταραχές και υποβάθμιση της περιοχής.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του
Δήμου Δέλτα και σε συνδυασμό με τα αυξημένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας και της
εγκατάστασης στην περιοχή μειονοτήτων που συχνά απασχολούν τις
τοπικές αρχές, προτείνεται η μεταφορά των φυλακών από την περιοχή
των Διαβατών στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Στην Αλεξάνδρεια στο στρατόπεδο Πελάγου (722 ΤΜΧ) οι κλειστές,
ερειπωμένες εγκαταστάσεις, είναι κατάλληλες για την ανέγερση των νέων
φυλακών.
Το διοικητικό σχήμα του Περιφερειάρχη στο σύνολό του, έχει θέσει πολύ
ψηλά τον πήχη για το εν λόγω ζήτημα. Η πρώτη κίνηση του Περιφερειάρχη
ήταν η πρόσκληση σε συνεδρίαση των Επικεφαλής όλων των
συνδυασμών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τυπικό αλλά και θετικό
κλίμα. «Ως ώριμη αντιπολίτευση και μελλοντική περιφερειακή αρχή,
είμαστε σύμφωνοι με την απόφαση του προσωρινού Περιφερειάρχη»
δήλωσε ο Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Παρών στη
συνάντηση ήταν ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ο οποίος εξέθεσε το
πρόβλημα και τη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής
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λόγω της λειτουργίας των φυλακών των Διαβατών, την οποία θεωρούν
ως τον βασικό λόγο έλλειψης προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής.
Η Περιφερειακή Αρχή, έχοντας εξασφαλίσει έστω κατά αυτό τον τρόπο τη
στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχεδιάζει και προγραμματίζει τα
επόμενα βήματα της. Η πρώτη και καίριας σημασίας εργασία ήταν η
συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Η πενταμελής επιτροπή αποτελούνταν από τον Περιφερειάρχη,
τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Επικεφαλής της «Μαζί
για την Κεντρική Μακεδονία», έναν περιφερειακό σύμβουλο από το
«AY.ΡΙ.Ο» και έναν περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης «Οικολογία και
Πράσινη Ανάπτυξη».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ήπιο κλίμα. Ο Υπουργός άκουσε τα
αιτήματα τους και τους πρότεινε να αποστείλουν επίσημη πρόταση ως
Περιφερειακό Συμβούλιο στο Υπουργείο, προκειμένου να την εξετάσουν
διεξοδικά.
Ωστόσο, μόλις ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας πληροφορήθηκε το
σχετικό ιστορικό, ζήτησε προσωπική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη
στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρείας, ο οποίος ήταν
ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι σε αυτή την προοπτική, καθώς έκρινε ότι
αυτό το μέτρο θα δυσχέραινε την καθημερινότητα στην περιοχή, που ήδη
αντιμετώπιζε σοβαρή αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως λόγω της
πρόσφατης εγκατάστασης μειονοτικών ομάδων στην περιοχή, ιδίως
Ρομά, αρκετοί από τους οποίους αρέσκονταν να επιδίδονται σε κλοπές
και βανδαλισμούς. Ο Αντιπεριφερειάρχης επικυρώνοντας τους σχετικούς
φόβους, εξέφρασε ακόμη την ενόχλησή του για την έλλειψη πλήρους
ενημέρωσης εκ μέρους Περιφερειάρχη για τα σχέδια του και τόνισε πως
θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τα
συμφέροντα του τόπου του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανότητα
καταψήφισης της πρότασης και παρότρυνσης άλλων περιφερειακών
συμβούλων να εναντιωθούν.
Ο Περιφερειάρχης, θεωρώντας αβάσιμες αυτές τις απειλές και χωρίς να
έχει άμεση επικοινωνία με τον στενό του συνεργάτη Αντιπεριφερειάρχη
Ημαθίας και αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας , σε συνεργασία με την
ομάδα του ερεύνησαν προσεκτικά και μελέτησαν επιμελώς όλες τις
παραμέτρους εγκατάστασης του κτιρίου, στο οποίο σχεδιάζεται να
μεταφερθούν οι φυλακές. Βασικά κριτήρια για να επιλέξουν τον
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συγκεκριμένο τόπο ήταν η γεωγραφική του θέση, καθώς διατηρεί
ασφαλή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και διευκολύνει την εύκολη
μεταγωγή των κρατουμένων λόγω της κοντινής του απόστασης από
κεντρικό οδικό άξονα. Η τοποθεσία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από
το Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας, το οποίο ενώ κρίθηκε ως θετικό
χαρακτηριστικό για την εγκατάσταση των φυλακών, προκάλεσε αιχμηρή
κριτική από την τοπική κοινωνία.
Ο χώρος που έχει προταθεί είναι έκτασης 93 στρεμμάτων. Εκεί, μπορούν
να χτιστούν δύο κτίρια. Κάθε κτίριο θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί
600-700 άτομα. Στόχος είναι, οι νέες φυλακές που θα δημιουργηθούν να
είναι υπερσύγχρονες, εξοπλισμένες με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα
και να ακολουθούν τα πρότυπα αντίστοιχων καταστημάτων κράτησης
του εξωτερικού. Η σχεδιαζόμενη φυλακή θα πληροί
υψηλές
προδιαγραφές ασφαλείας ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της. Η
ασφάλεια της θα ενισχύεται από την παρουσία εξειδικευμένου
προσωπικού που θα εξασφαλίζει την τήρηση της τάξης και την
ασφάλειας στο κτίριο.
Ωστόσο, φημολογείται, πως μέλη της παράταξης «Μαζί για την Κεντρική
Μακεδονία» θα φέρουν στο περιφερειακό συμβούλιο μια αντιπρόταση
για μεταφορά των φυλακών στο Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Πρόιου. Η
περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν φαντάζει για την ομάδα της περιφερειακής
αρχής κατάλληλη. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης δήλωσε σε
συνέντευξη του πως το στρατόπεδο Πρόιου θα ήταν ιδανική επιλογή αν
ένα μέρος του στρατοπέδου δεν αποτελούσε σχολή εκπαίδευσης και
αεροπορική βάση της στρατιωτικής αεροπορίας την παρούσα χρονική
περίοδο. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αφήνουν
υπονοούμενα για μεροληπτική συμπεριφορά εκ μέρους του
Περιφερειάρχη, ο οποίος, οφείλει σε μεγάλο βαθμό την εκλογική του νίκη
στους ψηφοφόρους της Περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης
Εν κατακλείδι, η Περιφερειακή Αρχή παρουσιάζεται φανερά
ικανοποιημένη από τη συζήτηση γύρω από το θέμα της μεταφοράς των
φυλακών στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας ενώ αναμένει τις
τοποθετήσεις όλων των συμβούλων στην Ολομέλεια του περιφερειακού
συμβουλίου. Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου που διαμορφώνει κάθε φορά την ημερήσια διάταξη,
υπογράμμισε πως είναι θετικός στις ουσιαστικές αντιπροτάσεις από
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μεριάς αντιπολίτευσης. Μέλη των παρατάξεων «Μαζί για την Κεντρική
Μακεδονία» και «Α.Υ.Ρ.Ι.Ο.», χωρίς να αποκλείουν την υπερψήφιση της
πρότασης, έχουν εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις τους ως προς το
κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η πιθανή μεταφορά, κάτι που φαίνεται
να απασχολεί ιδιαίτερα και τις άλλες δύο συνδιοικούσες παρατάξεις, με
την «Παρέμβαση» να εμφανίζεται ως η πλέον αρνητική. Μέλη της
τελευταίας μάλιστα έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν δημόσια πως θα
την καταψηφίσουν, σε περίπτωση που γίνει σαφές ότι αυτή η αλλαγή θα
ταράξει τις ισορροπίες. Η παράταξη «Οικολογία και Πράσινη Ανάπτυξη»
εμφανίζεται πιο θετική απέναντι στην προοπτική μεταφοράς των
φυλακών, καθώς κρίνει ότι αυτό το μέτρο θα ανοίξει το δρόμο για την
αναβάθμιση της περιοχής των Διαβατών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη σχεδίου διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με
τη συμμετοχή αθλητών με ειδικές ανάγκες προερχόμενους από
Μεσογειακές χώρες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που γιορτάζεται
παγκοσμίως στις 3 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να
διοργανώσει μια αθλητική εκδήλωση, μεσογειακού ενδιαφέροντος για την
ευαισθητοποίηση του κοινού προς τα άτομα με αναπηρία και την
εξασφάλιση της ομαλότερης κοινωνικής τους ένταξης. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει αθλητικούς αγώνες και επιδείξεις, με την συμμετοχή
αθλητών με ειδικές ανάγκες, καταγόμενων από πληθώρα Μεσογειακών
χωρών.
Η περιφερειακή αρχή εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της για την
διοργάνωση μιας τέτοιου βεληνεκούς εκδηλώσεως που θα συντελέσει
στην προώθηση του σεβασμού των ατόμων με αναπηρία και στην
σύσφιξη των σχέσεων των μεσογειακών λαών. Συγκεκριμένα ο
Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε σε ερώτηση που του
τέθηκε από δημοσιογράφους για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην
κοινωνική ζωή της Περιφέρειας: «Η περιφερειακή μας θητεία
χαρακτηρίζεται από όραμα, να φέρουμε τους πολίτες κοντά στα κοινά και
να εξαλείψουμε τυχόν περιορισμούς που αναστέλλουν τη συμμετοχή τους
στον δημόσιο βίο. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ισότιμα μέλη της
κοινωνίας και στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την δημιουργική
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τους έκφραση». Η δήλωση αυτή του Περιφερειάρχη χαιρετήθηκε θετικώς
από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου.
Η εκδήλωση που πρόκειται να διεξαχθεί απευθύνεται σε αθλητές από
μεσογειακές χώρες, προσδίδοντάς της διεθνή διάσταση. Δελτία τύπου και
προσκλήσεις θα αποσταλούν σε αθλητικούς συλλόγους ατόμων με
αναπηρία μεσογειακών χωρών ως κάλεσμα συμμετοχής με την
προσδοκία να συμβάλλουν στην εξάλειψη των συνόρων μεταξύ των
κρατών για τα άτομα με αναπηρία. «Μετά τους Μεσογειακούς
παράκτιους αγώνες στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019, ήρθε η ώρα να
διοργανώσουμε τους πρώτους Μεσογειακούς αγώνες για άτομα με
αναπηρία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας!» δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας.
Για την διεξαγωγή των αγώνων μπορούν να αξιοποιηθούν ως χώροι της
διοργάνωσης τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης που διαθέτουν
εξαιρετικές υποδομές για αθλητές με ειδικές ανάγκες. Τα Εθνικά Αθλητικά
Κέντρα συναποτελούνται από υποδομές σε διακριτές περιοχές στην
Θεσσαλονίκη για να διασφαλίζεται η ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων
στον αθλητισμό. Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, ένας
από τους χώρους των Εθνικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν
από τους σπουδαιότερους αθλητικούς χώρους της Κεντρικής
Μακεδονίας, έχοντας φιλοξενήσει μεγάλες πανελλήνιες αλλά και
παγκόσμιες αθλητικές οργανώσεις από την ίδρυση του το 1960 έως και
σήμερα. Διαθέτει σάλα μπάσκετ-βόλεϊ, προπονητήριο ρυθμικής και
ενόργανης γυμναστικής, κλειστού στίβου, προπονητήριο πυγμαχίας και
δύο γήπεδα μπάτμιντον.
Ακόμα, ένας από τους προτεινόμενους χώρους αποτελεί το Ποσειδώνιο
Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, που διαθέτει υποδομές για ΑΜΕΑ και
αξιοποιείται για τέτοια χρήση σε καθημερινή βάση. Στην κλειστή πισίνα του
Ποσειδωνίου φιλοξενούνται πανελλήνια πρωταθλήματα κλασικής
κολύμβησης και τεχνικής κολύμβησης, κορυφαία κολυμβητικά meetings
αλλά και αγώνες του πρωταθλήματος Α1 πόλο ανδρών. Επιπλέον, το
Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο περιλαμβάνει 4 ανοιχτά γήπεδα τένις, 2
κλειστά γήπεδα τένις, 10 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, 1 ανοιχτό γήπεδο
μπάσκετ, 2 ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ και άλλα.
Η αθλητική εκδήλωση προβλέπεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, με την
παράλληλη διεξαγωγή αγώνων σε διάφορα αθλήματα από τους
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συμμετέχοντες αθλητές. Η μεταφορά των αθλητών από και προς τους
αθλητικούς χώρους θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με
το Δίκτυο μεταφοράς ΑΜΕΑ ‘ΑΙΝΕΙΑΣ’ που εδράζεται στην Θεσσαλονίκη.
Η λήξη της διοργανώσεως θα σηματοδοτηθεί με την παραλαβή από τους
συμμετέχοντες τιμητικών διακρίσεων και επαινετικών τίτλων συμμετοχής,
την οποία θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.
Για την στελέχωση της εκδήλωσης θα ακολουθήσει περίοδος υποβολής
αιτήσεων εθελοντών που θα εργαστούν για την προετοιμασία των
χώρων που θα φιλοξενήσουν τους αθλητές, και για την διαρκή στήριξή
τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Έκτακτο προσωπικό θα προσληφθεί
για να αναλάβει την καθαριότητα των υποδομών και να εξασφαλίσει την
ασφάλεια των αθλητών και των παρευρισκομένων. Η περιφέρεια θα
αναλάβει την ανεύρεση ειδικών συνεργατών για την δημιουργία
διαδικτυακής σελίδας και την προώθηση της διοργανώσεως με
πρόσκληση αθλητών από μεσογειακές χώρες.
Προβληματισμός εκφράστηκε εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως η οποία
παραπονέθηκε για το ενδεχόμενο κόστος της εκδηλώσεως «σε μια
περίοδο όπου οι ιδιωτικοποιήσεις και ο περιορισμός δημοσίων δαπανών
είναι καθημερινό ζήτημα» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της
μείζονος αντιπολίτευσης. Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο» παρότι αρχικά
τοποθετήθηκε θετικά για την διενέργεια της αθλητικής εκδηλώσεως, δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στο μέγεθος του εγχειρήματος και άφησε
ψήγματα αμφισβήτησης ως προς την επιτυχία της.
Η Περιφερειακή Αρχή αφουγκράστηκε τα πάγια αιτήματα της κοινωνίας
για την διεξαγωγή αγώνων για άτομα με ειδικές ανάγκες και επιδιώκει την
προώθηση της διαφορετικότητας με την προβολή θετικών προτύπων. Τα
άτομα με αναπηρία αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους νέους της
Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από την δράση των οποίων παραδίδονται
μαθήματα θάρρους και αυτοπεποίθησης. Η διεξαγωγή των αγώνων θα
δώσει ένα νέο πρόσημο στην περιφέρεια σηματοδοτώντας την
απεριόριστη αποδοχή και στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Κατά την
διάρκεια της εκδηλώσεως θα γίνει έρανος για την στήριξη του
πανελλήνιου συνδέσμου ατόμων με αναπηρία, η οποία θα ενισχύσει την
ολοκλήρωση πρωτοβουλιών για δημιουργία υποδομών κατάλληλων για
άτομα με αναπηρία.
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Ο Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου αθλητών με αναπηρία
δήλωσε τον ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας
αθλητικής εκδηλώσεως για ΑΜΕΑ: «Είναι καιρός ο κόσμος να αρχίσει να
προσέχει τα άτομα με αναπηρία που κυκλοφορούν γύρω του. Οι αθλητές
μας έχουν τιμητικές διακρίσεις παγκοσμίως και δίνουν το πιο δυνατό
παρόν, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες στις οποίες εκτίθενται
καθημερινά.» Το πιο δύσκολο εμπόδιο ωστόσο δεν έχει ακόμα
υπερακοντιστεί, όπως λέγεται ανάμεσα στους κύκλους αθλητών με
αναπηρία, οι οποίοι προβληματίζονται εντόνως για την εξέλιξη των
αγώνων με δεδομένη την ελλιπή συντήρηση των εγκαταστάσεων και τα
χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Οι αθλητές
δήλωσαν πως ορισμένα από τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης,
παρά τις εξαιρετικές τους προοπτικές, έχουν περιέλθει σε αχρησία, λόγω
της πλημμελούς τους συντήρησης και καθίστανται επικίνδυνα για χρήση
από άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, καταγγελίες έχουν γίνει για την
απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα και
σημαντικότερα
κολυμβητήρια
της
Θεσσαλονίκης,
το
Εθνικό
Κολυμβητήριο επί της οδού Αγίου Δημητρίου, το οποίο χρησιμοποιείται
και από τους φοιτητές ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. «Το Εθνικό Κολυμβητήριο είναι πλέον ακατάλληλο για
χρήση, με την πρώτη βροχή οι διάδρομοι πλημμυρίζουν και οι συνθήκες
υγιεινής είναι αμφίβολες. Αρκετοί αθλητές έχουν τραυματιστεί κατά την
διάρκεια των προπονήσεων, η περιφέρεια όμως δεν λαμβάνει μέτρα για
την συντήρηση των υποδομών» δηλώνουν οι αθλητές. Μέσα σε αυτό το
κλίμα, επιστολές διαμαρτυρίας έχουν αποσταλεί από αθλητικούς
συλλόγους κατά καιρούς στην Περιφέρεια για την ενημέρωση της ως
προς τις συνθήκες που επικρατούν στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα
Θεσσαλονίκης, μετά από ενημέρωση του Δήμου η οποία δεν είχε
ανταπόκριση.
Η Περιφερειακή Αρχή έχει εμπιστοσύνη στην επιτυχία της εκδηλώσεως και
υπηρετεί το όραμα που έχει διαμορφώσει. Παρά τις συζητήσεις στους
πολιτικούς κύκλους, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις ενδεχόμενες
δυσκολίες. Μια αθλητική εκδήλωση για άτομα με αναπηρία θα δώσει νέα
ώθηση για την εκπλήρωση και άλλων έργων προς εξυπηρέτηση των
ατόμων με αναπηρία. «Είναι καιρός να λάβουμε μέτρα που θα έχουν
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η διενέργεια των αγώνων και η
συμμετοχή διεθνών αθλητών θα αναζωπυρώσει τις μνήμες των ένδοξων
ολυμπιακών αγώνων του 2004 και θα αποτελέσει το ελπιδοφόρο
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έναυσμα για μια δημιουργική θητεία.» δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Η
αντιπολίτευση παραμένει σκεπτική. «Όλα θα κριθούν στο περιφερειακό
συμβούλιο» δήλωσε ο Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

