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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λ. Κονιόρδου
Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δράμας – Ανάγκη για οριστική
λύση»
Σημαντικά είναι τα κατασκευαστικά προβλήματα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας, που
θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων παιδιών αλλά και ενηλίκων που καθημερινά αθλούνται
σε αυτό. Τα προβλήματα έχουν οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του
προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και επιδιόρθωση.
Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι το περιστατικό που σημειώθηκε την
προηγούμενη Παρασκευή (10.11.2017) με την αποκόλληση κομματιού της τοιχοποιίας μέσα στο
Κολυμβητήριο. Αποτέλεσμα ο αθλητικός χώρος να παραμένει κλειστός για προληπτικούς λόγους
(μέχρι και σήμερα 15.11.2017, ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Ερώτησης).
Το συγκεκριμένο κολυμβητήριο είναι ο μοναδικός αθλητικός χώρος, στον οποίο προπονούνται
καθημερινά εκατοντάδες αθλητές της κολύμβησης. Στον ίδιο χώρο προπονείται και ο
Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη ‘δεξαμενή’ επίλεκτων αθλητών
κολύμβησης σε ολόκληρη τη χώρα για την Προ-εθνική Όμάδα.
Το Κολυμβητήριο έχει πρόβλημα αδειοδότησης και παρουσιάζει θέματα στατικότητας. Για την
επίλυση τους απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
βάσει διεθνών αθλητικών προδιαγραφών και προτύπων. Αυτό συνεπάγεται τη διάθεση
σημαντικών κονδυλίων, που όμως δεν υπάρχουν λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των
Δήμων και των Περιφερειών. Ως εκ τούτου υπάρχει άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης από τη
μεριά της επίσημης Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου, ώστε να προχωρήσουν επιτέλους οι
μελέτες, οι κατασκευαστικές εργασίες και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αυτός άλλωστε είναι
και ο επιτελικός ρόλος του κεντρικού Κράτους.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη (03.11.2017) του Υφυπουργού Αθλητισμού στην Αλεξανδρούπολη,
ο κ. Γ. Βασιλειάδης υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου σας και του
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τοπικού Δήμου. Ειδικά στο ζήτημα της αναβάθμισης του κολυμβητηρίου της πόλης τόνισε
«Βλέπουμε και σε ποια άλλα σημεία μπορούμε να έχουμε συνεργασία και ενέργειες ώστε να
τρέξουμε πιο γρήγορα». Επίσης, από το Σουφλί και το Διδυμότειχο δεσμεύτηκε ότι μέσα στην
επόμενη διετία το Υπουργείο θα καλύψει το σύνολο των απαραίτητων παρεμβάσεων στις
υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. Από αυτό το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή σας
φαντάζομαι ότι δεν εξαιρείται και η Δράμα.
Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε άμεσα την πόλη μας και σας ρωτάμε, εκφράζοντας και την
αγωνία της τοπικής κοινωνίας, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση στα προβλήματα
των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, ώστε παιδιά και ενήλικες να έχουν τη δυνατότητα για
ασφαλή και αξιοπρεπή άθληση.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να συνδράμει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και κατασκευαστικών
εργασιών για να καταστεί και πάλι ασφαλές το Κολυμβητήριο της Δράμας σύμφωνα και
με τα διεθνή αθλητικά πρότυπα και πιστοποιήσεις;
2. Ποιες είναι ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες του Υπουργείου σας για την
αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού
Δράμας;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου
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