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     Με το από 23/6/2014 Φ7/1346 και με το από 24/6/2014 Φ7/1358 έγγραφά μας 
καταθέσαμε στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης πλήρης φακέλους για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων που 
υπάγονται στη διοικητική εποπτεία των Ε.Α.Κ.Θ. και συγκεκριμένα του ΣΠΙΤΙΟΥ 
ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ στη Μίκρα και του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, από 
την επιτροπή αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Σημειώνουμε ότι για τους ανωτέρω χώρους 
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της προηγούμενης επιτροπής 
ελέγχου.  
     Με το Φ7/1704 7/8/2014 έγγραφό μας επανήλθαμε και ζητούσαμε να 
επισπεύσετε την αυτοψία για τις άδειες λειτουργίας των ανωτέρω χώρων, διότι 
όπως ήταν γνωστό από τον Ιούνιο ήδη σε όλους και σε εσάς και στις υπηρεσίες 
σας, στις 31/8/2014 θα εκπνεύσει η προθεσμία που προέβλεπε η σχετική 
υπουργική απόφαση και οι προσωρινές άδειες λειτουργίας. 
     Έγιναν επίσης από την υπηρεσία μας επανειλημμένες τηλεφωνικές 
επικοινωνίες και με την υπηρεσία σας και με την πρόεδρο της αντίστοιχης 
επιτροπής προκειμένου να τονιστεί το επείγον των υποθέσεων. Σε αυτές τις 
συνομιλίες μας δηλώθηκε ότι είτε υπάλληλοι είτε μέλη της επιτροπής θα 
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απουσίαζαν με άδεια έως τις 9/9/2014 και δεν επεδείχθη καμία διάθεση να 
αναζητηθεί λύση.  
     Μέχρι και σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στα Ε.Α.Κ.Θ. κανένα έγγραφο από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για τα εν λόγω θέματα. 
Δεδομένου ότι όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει άλλη παράταση στην ισχύ των 
προσωρινών αδειών λειτουργίας, οι συγκεκριμένοι αθλητικοί χώροι θα 
παραμείνουν από 1/9/2014 κλειστοί – με ότι αυτό συνεπάγεται – με αποκλειστική 
ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και μέχρι η αρμόδια 
επιτροπή να δεήσει να πραγματοποιήσει τις αυτοψίες και να εκδώσει τις άδειες 
λειτουργίας.          
 

 

Για την Επιτροπή Διοίκησης 
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