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ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠτΔ

ΕΤΕΚ Αστοχίες στη στέγαση
υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών
✓ Το ΕΤΕΚ απευθυνόμενο προς τον ΠτΔ θεωρεί πως είναι κρίσιμη η ανάληψη
πρωτοβουλίας από πλευράς του για να δρομολογηθεί αμέσως ο σχεδιασμός
ορθολογικής και τεκμηριωμένης στρατηγικής για τη στέγαση σε ιδιόκτητα
κτίρια στο αστικό κέντρο υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών

Σ
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αποφάσισε

να απευθυνθεί το ΕΤΕΚ με
στόχο να δρομπλπγηθεί μετά από

χρόνια ο σχεδιασμός ορθολογικής και τεκμηριωμένης

στρατηγικής για τη στέγαση
υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών σε
ιδιόκτητα κτίρια στο αστικό κέντρο Το Επιμελητήριο

σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο

σημειώνει ότι για το συγκεκριμένο
θέμα επαναλαμβάνονται οι ίδιες αστοχίες
που χρόνια μαστίζουν το θέμα της στέγασης
κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων με
απουσία προγραμματισμού έλλειψη συντονισμού

και μη ορθολογικές επιλογές

ΑΣΤΟΧΙΕΣ Αναλυτικότερα στην επιστολή
του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το
ΕΤΕΚ σημειώνει ότι η χωροθέτηση και η

αρχιτεκτονική

ποιότητα υπουργικών και κυβερνητικών

κτιρίων έχουν ευρύτερη κοινωνική

αρχιτεκτονική πολεοδομική και οικονομική

σημασία με σημαντικό αντίκτυπο
στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος την εξυπηρέτηση της ορθολογικής

πολεοδομικής ανάπτυξης και την
οικονομική διαχείριση υπέρ του δημόσιου
συμφέροντος Παρόλο το αυτονόητο της
διαπίστωσης αυτής το ΕΤΕΚ με απογοήτευση
και ανησυχία παρακολουθεί το τελευταίο
διάστημα να επαναλαμβάνονται οι ίδιες
αστοχίες που χρόνια μαστίζουν το θέμα της
στέγασης κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων

αναφέρει ενδεικτικά στην επιστολή
του το Επιμελητήριο

ΤΟ ΕΤΕΚ αναφέρεται περαιτέρω στην περίπτωση

της ανέγερσης τριών υπουργείων
στην περιοχή της Αρχιγραμματείας ενός έργου

θεμελιώδους σημασίας για την πόλη
της Λευκωσίας αλλά και μια τεράστια ευ¬

καιρία να σπάσει ο φαύλος κύκλος όπως
αναφέρει των εκπτώσεων της προχειρότητας
και των σπασμωδικών κινήσεων στον τρόπο
που υλοποιούνται τα δημόσια έργα Προσθέτει
ότι παρά την ενεργό υποστήριξη του υπουργού

Εσωτερικών στην πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ
να συντονίσει τις αρμόδιες αρχές για να συγκροτηθεί

μια από κοινού εισήγηση για τη
βέλτιστη μέθοδο υλοποίησης του έργου χωρίς

τις συνηθισμένες αγκυλώσεις το θέμα
παραμένει σε εκκρεμότητα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Το ΕΤΕΚ απευθυνόμενο προς
τον ΠτΔ θεωρεί πως είναι κρίσιμη η ανάληψη
πρωτοβουλίας από πλευράς του για να δρομολογηθεί

αμέσως ο σχεδιασμός ορθολογικής
και τεκμηριωμένης στρατηγικής για

τη στέγαση σε ιδιόκτητα κτίρια στο αστικό
κέντρο υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών

ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΑ Μιλώντας στην Αλήθεια ο

πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταν
τή σημειώνει ότι παρατηρείται ανοργανωσιά
και καθόλου προγραμματισμός στο θέμα
της στέγασης υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών

με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάσπαρτες

υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές
και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες στην προσπάθεια

τους να εξυπηρετηθούν Εδώ και
χρόνια προσθέτει δεν έχουμε καταφέρει
να βρούμε τρόπους ώστε να εκσυγχρονίσουμε

τις διαδικασίες για το συγκεκριμένο
ζήτημα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΓΗ Όπως αναφέρει ο κ Κωνσταντή
από τη στιγμή που υπάρχει κρατική γη θα
μπορούσε με το σωστό προγραμματισμό
να ανεγερθούν ιδιόκτητα κτίρια με βάση
σωστές προδιαγραφές ώστε να είναι λειτουργικά

και να εξυπηρετούνται οι πολίτες
Ωστόσο καταλήγει φαίνεται ότι κάποιους
βολεύει να συνεχίζεται η παρούσα κατάσταση
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