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Παρέμβαση ΕΤΕΚ για το άστεγο κράτος

Επικρίσεις του

προέδρου του

επιμελητηρίου
Κωνσταντίνου
Κωνσταντή για
το γεγονός ότι
δεν προχωρεί
η ανέγερση
κτηρίων
στην περιοχή
Αρχιγραμμα

τείας για τα

Υπουργεία
Εσωτερικών
Δικαιοσύνης
και Μεταφορών

Επιστολή στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
απέστειλε ο τεχνικός σύμβουλος του
κράτους το ΕΤΕΚ καλώντας τον να
δρομολογήσει ο ίδιος προσωπικά τις
διαδικασίες για την ανέγερση
κυβερνητικών κτηρίων με σκοπό τη
στέγαση υπουργείων κυβερνητικών
τμημάτων και υπηρεσιών που
βρίσκονται για χρόνια στο νοίκι Ο
πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή επικρίνει το γεγονός ότι
απουσιάζει ο απαιτούμενος
προγραμματισμός και συντονισμός εξ
ου και δεν προχωρεί όπως
καταγγέλλει στην επιστολή του η

χωροθέτηση νέων κυβερνητικών
κτηρίων στην περιοχή
Αρχιγραμματείας στο κέντρο της

Λευκωσίας με σκοπό την ανέγερση
κτηρίων για τα Υπουργεία
Εσωτερικών Δικαιοσύνης και
Μεταφορών Παράλληλα ο κ
Κωνσταντή διαβεβαιώνει τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη πως ακόμη
και στην περίπτωση που κρατικές
υπηρεσίες δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν ή δεν επιθυμούν να
συνεργαστούν το επιμελητήριο είναι
έτοιμο να αναλάβει κεντρικό ρόλο σε
αυτή την προσπάθεια
Τονίζεται ότι η Δημοκρατία
καταβάλλει κατά μέσο όρο €25 εκατ
ετησίως σε ενοίκια για τη στέγαση
υπουργείων και κυβερνητικών
υπηρεσιών σε 600 περίπου κτήρια
ανά το παγκύπριο

Προχειρότητα
Ειδικότερα στην επιστολή του προς
τον Πρόεδρο Αναστασιάδης ο
πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή αναφέρει μεταξύ άλλων

Το επιμελητήριο με απογοήτευση
και ανησυχία παρακολουθεί το
τελευταίο διάστημα να
επαναλαμβάνονται οι ίδιες αστοχίες
που χρόνια μαστίζουν το θέμα της
στέγασης κρατικών υπηρεσιών και
υπουργείων η απουσία

προγραμματισμού η έλλειψη
συντονισμού και οι μη ορθολογικές
επιλογές Πρόσφατο παράδειγμα η

περίπτωση της ανέγερσης των τριών
υπουργείων στην περιοχή της
Αρχιγραμματείας ενός έργου
θεμελιώδους σημασίας για την πόλη
της Λευκωσίας αλλά και μια τεράστια
ευκαιρία να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο των εκπτώσεων της
προχειρότητας και των σπασμωδικών
κινήσεων στον τρόπο που

υλοποιούνται τα δημόσια έργα Παρά
την ενεργό υποστήριξη του υπουργού
Εσωτερικών στην πρωτοβουλία του
ΕΤΕΚ να συντονίσει τις εμπλεκόμενες
αρμόδιες αρχές για να συγκροτηθεί
μία από κοινού εισήγηση για τη
βέλτιστη μέθοδο υλοποίησης του
έργου χωρίς τις συνηθισμένες
αγκυλώσεις το θέμα παραμένει σε
εκκρεμότητα Με τον κ Κωνσταντή
να προσθέτει στην επιστολή του τα
εξής Εκτιμώντας τη σοβαρότητα του
θέματος και με έμφαση στην
προάσπιση του δημόσιου
συμφέροντος θεωρούμε πως είναι
κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλίας από
εσάς για να δρομολογηθεί άμεσα ο
σχεδιασμός ορθολογικής και
τεκμηριωμένης στρατηγικής για τη
στέγαση σε ιδιόκτητα κτήρια στο
αστικό κέντρο υπουργείων και
κρατικών υπηρεσιών Ως τεχνικός
σύμβουλος του κράτους και του πολίτη
το επιμελητήριο έχει επεξεργαστεί
συγκεκριμένες προτάσεις και είναι
έτοιμο να συνεισφέρει σημαντικά σε
αυτή τη συζήτηση για να επιτευχθεί το
βέλτιστο αποτέλεσμα για την
αρχιτεκτονική το περιβάλλον την
κοινωνία και την οικονομία του τόπου
Ακόμα κι αν οι κρατικές υπηρεσίες δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν ή δεν
επιθυμούν να συνεργαστούν το
επιμελητήριο με δικές σας οδηγίες
είναι σε ετοιμότητα να αναλάβει
κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛ1ΑΝ0Υ


	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΓΟ ΚΡΑΤΟΣ
	21/04/2021 ΠΟΛΙΤΗΣ σελ. 1
	21/04/2021 ΠΟΛΙΤΗΣ σελ. 21


