
 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



 
Εν Έργω ΙΙ 3η Πράξη Δημοκρατίας 
Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου  
Κεντρικής Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκη, 15-17/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειρά : Εν Έργω |3η Πράξη Δημοκρατίας – Προσομοίωση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

Τίτλος Εγγράφου: Οδηγός Μελέτης Επιτροπής Υποδομών & Ανάπτυξης 

Συγγραφέας: Αργύρης Παπαδόπουλος 

Επιμέλεια: Βέρα Ελευθεριάδου 

Copyright © 2018 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική, μερική ή περιληπτική ή η 

απόδοση κατά παράφραση ή η διασκευή του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, 

μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, για εμπορικούς σκοπούς. Ο 

εκδότης επιτρέπει τα ανωτέρω μόνο για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. 

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα 



 
Εν Έργω ΙΙ 3η Πράξη Δημοκρατίας 
Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου  
Κεντρικής Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκη, 15-17/11 
 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση ή μη για την αξιοποίηση κτρίων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, ύστερα από την υπόδειξη των 

χωρικώνΑντιπεριφερειαρχών, για την αξιοποίησή τους ως χώρους 

κατοικίας για οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πχ.  

πρόσφυγες, ρομά) 

 

Αδιαμφβήτητα το ζήτημα της ένταξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

είναι κάτι που απασχολούσε την κοινωνία ανέκαθεν. Τα τελευταία ωστόσο 

χρόνια με την αύξηση των προσφυγικών ροών μοιάζει με ωρολογιακή 

βομβα έτοιμη να σκάσει, μιάς και στον τομέα αυτό το κράτος δείχνει να 

αιμορραγεί. Ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος και οι υποδομές είναι 

υποτυπώδεις με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να καλύψουν τις 

ανάγκες τους. Φυσικά και το πολιτικό τοπίο έχει επηρεαστεί σημαντικά 

απο το πολύ φλέγον αυτό ζήτημα,το θερμόμετρο έχει ανέβει τόσο στην 

κεντρική πολιτική σκηνή όσο και σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Πέραν των προσφύγων, κρίσιμο ζήτημα είναι και αυτό των 

Ρομά.Πρόκειται για μια ομάδα με μακρά στο πέρασμα των χρόνων και 

πυκνή στην γεωγραφική τοποθέτηση παρουσία στον Ελλαδικό χώρο, 

που συμβάλλει στην πολυπολιτισμική διάσταση της κοινωνίας και χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής, την οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν 

έχουν απο τους αρμόδιους φορείς, μιάς και τα προβλήματα που βιώνουν 

ποικίλουν και επηρεάζουν όλους τους τους τομείς του κοινωνικοπολιτικού 

γίγνεσθαι. 

Η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης παρά το γεγονός ότι είναι 

πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με τον καυτό φάκελο του 

προσφυγικού αλλά και των Ρομά, σε αντίθεση με την προηγούμενη αρχή 

όπου είχε ασχοληθεί  με αυτά  τα ζήτηματα,ύστερα απο πολύωρες και 

αλλεπάλληλες συσκέψεις με αντιπεριφερειάρχες, συμβούλους 

εκπροσώπους της κυβέρνησης και άλλους αρμόδιους φορείς. Έτσι, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει στην 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, εισήγαγε την πρόταση της  
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αξιοποίησης κάποιων κτιρίων, που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες 

της Περιφέρειας, ώστε να στεγαστούν άτομα που ανήκουν στις ανωτέρω 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Έπειτα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

προτάθηκαν κτίρια από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες των 

περιφερειακών ενοτήτων Πέλλας και Κιλκίς. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται 

για μέρος ενός πρώην στρατόπεδου στο Κιλκίς, ένα συγκρότημα πρώην 

αποθηκών της Κεντρικής Υπηρεσιας διαχειρίσεως Εγχώριων Προιόντων 

(Κ.Υ.Δ.Ε.Π) στην περιοχή των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας και ένα 

αντίστοιχο σε περιοχή του Κιλκίς, τα οποία πρόσφατα περιήλθαν στην 

Περιφέρεια. 

 Σκοπός είναι η εγκατάσταση στα κτίρια αυτά πολύτεκνων οικογενειών 

προσφύγων που έχουν έρθει στην Ελλάδα και διαμένουν σήμερα σε 

καταυλισμούς μέσα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης,αλλά και οικογενειών 

Ρομά που επίσης ζουν κάτω απο άσχημες συνθήκες. Ισχυρίζονται, 

λοιπόν πως, με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλουν στην ένταξη τους στον 

κοινωνικό ιστό, αφού θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθρώπινης 

διαβίωσης και θα κοινωνικοποιηθούν αποτελεσματικότερα.Τα κονδήλια 

θα εξοικονομηθούν στο μεγαλύτερο μερος τους από την Ε.Ε, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προογράμματος «Στρατηγική Ευρώπη 2020» καθώς και 

μέσω του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου, του οποίου ένας απο τους 

θεματικούς στόχους είναι και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Για 

την ολοκλήρωση του τα υπόλοιπα θα δοθόυν απο τα ταμεία της 

περιφέρειας. Επί του θέματος τοποθέτηθηκε και ο πρόεδρος της 

οικονομικής επιτροπής όπου και επισήμανε ότι η περιφέρεια μπορεί  να 

διαθέσει ένα ποσό για να  εκτελεστεί το έργο ωστόσο η δαπάνη οφείλει να 

περιοριστεί στα πλαίσια της μελέτης και να μην την ξεπεράσει καθόλου. 

Όπως ήταν αναμενόμενο,  ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση 

ήταν έντονες και ποικίλες. Έτσι η μείζων αντιπολίτευση έχει κρατήσει μια 

σχετικά μετριοπαθή στάση. Σε δήλωσή του στα social media ο 

επικεφαλής της παράταξης υπογραμμίζει την  απουσία συγκροτημένου 

σχεδίου για τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και για ζητήματα 

ασφάλειας.  Από τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης ως μη 

νεφελώδης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η στάση της παράταξης 

«ΑΥ.ΡΙ.Ο», η οποία συνηγορεί με την παραχώρηση αλλά θέτει και το 

ζητημα των συνθηκών διαβίωσης και το πόσο τελικά θα καταφέρουν να  
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τις βελτιώσουν. Αφού, όπως λένε τα κτίρια είναι στην πλειοψηφία τους 

πολύ παλιά και δεν τηρούν τις προδιαγραφές για να ζήσουν αξιοπρεπώς 

σε αυτά άνθρωποι που θα χτίσουν τα όνειρα τους. Πεποίθηση τους είναι 

επίσης πως, με αυτόν τον τρόπο, δεν λύνεται το πρόβλημα που έχει 

πραγματικά τρομακτικές διαστάσεις και ότι αυτό  το μέτρο προτείνεται 

απλά για λόγους εντυπωσιασμού απο πλευράς Περιφερειακής Αρχής. 

Πέραν των ανωτέρω, «φωνές» ακούγονται και απο τους μικρότερους 

συνδυασμούς που ωστόσο συμμετέχουν στην Διοίκηση μετά την 

συμφωνία σύμπραξης για το νέο σχήμα του Περιφερειάρχη. Ο 

Επικεφαλής και μέλη της  «Παρέμβασης» - ακόμα και αυτά που κατέχουν 

θέσεις Αντιπεριφερειαρχών-  φαίνεται αρνητική απέναντι στην πρόταση 

αυτή και «βάζει στο τραπέζι» την ακαταλληλότητα των κτιρίων, καθώς 

κάποια βρίσκονται εντός των ιστών των πόλεων και έτσι θα 

δημιουργηθούν πολλά προβλήματα αλλά και αντιδράσεις απο τις τοπικές 

κοινωνίες και εκτός τούτου κάνει λόγο περί προτεραιοτήτων στην 

περιφέρεια το γεγονός πως έχει δηλώσει σ όλους τους τόνους πως 

στηρίζει μέχρι τέλους της επιλογές του Περιφερειάρχη . Ως εκ τούτου, δεν 

φαίνεται να είναι πρόθυμη να δημιουργήσει τριγμούς στο σχήμα αυτό 

παρά την όποια αντίδραση. 

Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινείται ο συνδυασμός 

«Οικολογία & Πράσινη Ανάπτυξη», η οποία φαίνεται να είναι σύμφωνη σε 

αντίθεση με την «Δύναμη για την Κεντρική Μακεδονία», η οποία φαίνεται 

να αντιδράει εντονότερα. Σταθερή στα πιστεύω της, είναι κάθετα αντίθετη 

ως προς την πρόταση αυτή, αφού πιστεύουν πως τα χρήματα αυτά θα 

έπρεπε να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα Μακεδόνα φορολογούμενο και να 

καλύψουν τις ανάγκες του που έχουν  τελείως για τα συμφέροντα 

τρίτων.Αψηφώντας λοιπόν το γεγονός πως είναι μέλος του σχήματος 

που διοικεί,απειλεί με αποχώρηση απο αυτό με σκοπό να ασκήσει πίεση 

στην αρχή,  η οποία με επικείμενη αποχώρηση θα χάσει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία, ώστε να μην περάσει η συγκεκριμένη πρόταση. 

Ξεχωριστό ρόλο έχουν και οι τρεις εκπρόσωποι των φορέων που 

κλήθηκαν νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να 

γνωμοδοτήσουν στη συνεδρίαση της. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος 

της Μ.Κ.Ο «ΑΡΣΙΣ», καθώς και εκπρόσωποι των κοινοτήτων των 

προσφύγων και των Ρομά αντίστοιχα, που προσπαθούν με τον τρόπο  
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τους να βοηθήσουν να περάσει το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς εΙναι 

επείγον, όπως συχνά τονίζουν και απαραίτητο για την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσής των συγκεκριμένων ομάδων. Αναμένεται, η 

συνεδρίαση να κυλήσει σε έντονο ύφος και το πολιτικό θερμόμετρο να 

χτυπήσει κόκκινο με τον Περιφερειάρχη να δίνει την πρώτη του σκληρή 

μάχη μετά την νίκη τους στις εκλογές.  

 


