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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Προωθεί σπατάλες εκατομμυρίων για το «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα
ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τα όρια του σκανδάλου αγγίζει η επιμονή του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Αντρέα
Δημητρίου για αναβάθμιση του παλαιού κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η Πρεσβεία της
Δημοκρατίας στην Αθήνα, έναντι δαπάνης περίπου €2,3 εκατ., με σκοπό να φιλοξενηθεί εκεί
το «Σπίτι της Κύπρου», τη στιγμή που κατασκευάστηκαν δύο όροφοι στο νέο κτήριο της
Πρεσβείας της Κύπρου για το σκοπό αυτό έναντι δαπάνης άλλων €2,5εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο όροφοι που διαμορφώθηκαν στο νέο κτήριο της Πρεσβείας
της Κύπρου στην Αθήνα παραμένουν αναξιοποίητοι εδώ και δύο χρόνια, ενώ όλο αυτό το
διάστημα οι φορολογούμενοι πληρώνουν ενοίκιο για άλλο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το
«Σπίτι της Κύπρου».
Η επιμονή για ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η Πρεσβεία και το
οποίο βρίσκεται στο Κολωνάκι, οδήγησε το διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων Αλέκο
Μιχαηλίδη να αποστείλει επιστολή στο γενικό διευθυντή του υπουργείου Συγκοινωνιών (με
σκοπό την ενημέρωση της υπουργού Συγκοινωνιών) στην οποία επισημαίνονται και τα εξής:
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα (Αξιοποίηση του παλαιού κτηρίου της Πρεσβείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οδό Ηροδότου 16, Κολωνάκι στην Αθήνα) και στην επιστολή
του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς την υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2011 την οποία μου έχετε διαβιβάσει και σας πληροφορώ τα
ακόλουθα:

1/3

ΚΥΠΡΟΣ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΙΜΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.
Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2011 11:38 -

1Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ηλικία του κτηρίου, τις απαιτούμενες αναδιαρρυθμίσεις
που χρειάζονται να γίνουν και την προσθήκη ορόφου για διαλέξεις θα απαιτηθεί πλήρης
στατική αναβάθμιση του κτηρίου χωρίς να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Σπιτιού της Κύπρου.
2Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν θα έχουν υψηλό κόστος κατά την άποψή μας,
δυσανάλογο ως προς το αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ανάλογες εργασίες στατικής
αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης εσωτερικών χώρων και ανακαίνισης χωρίς όμως την
προσθήκη ορόφου έγιναν στην πρεσβευτική κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό και στοίχισαν
περίπου €2,3εκατ. Σημειώνεται ότι το παλαιό κτήριο της Πρεσβείας στο Κολωνάκι, αν και
έχει μικρότερο εμβαδόν, οι οποιεσδήποτε εργασίες θα έχουν αυξημένο κόστος σε σχέση με
τις εργασίες που έγιναν στην κατοικία λόγω του ότι δεν υπάρχει χώρος για εναπόθεση
υλικών του εργολάβου, ενώ θα απαιτείται να κλείνει ο δρόμος για εκτέλεση συγκεκριμένων
εργασιών.
3Να σημειωθεί επίσης ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι αναγκαίες πρόνοιες και υποδομές για τη
μεταστέγαση του Σπιτιού της Κύπρου στο νέο κτήριο της κυπριακής Πρεσβείας, στην οδό
Ξενοφώντος στην Αθήνα, με την κατασκευή δύο πρόσθετων ειδικά σχεδιασμένων ορόφων
με ξεχωριστή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και με κατάλληλη πρόσβαση για άτομα
με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από την Πρεσβεία. Οι δύο
αυτοί όροφοι έχουν ειδικά διαμορφωθεί και εξοπλιστεί με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.
Οι πιο πάνω χώροι συνολικού εμβαδού 1.000τ.μ., που κόστισαν γύρω στα €2,5εκατ.
παραμένουν κενοί εδώ και δύο χρόνια και το Σπίτι της Κύπρου βρίσκεται ακόμη σε
ενοικιαζόμενο κτήριο. Σχετική είναι και η προς εσάς επιστολή με ημερομηνία 21 Απριλίου
2010.

ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ
Σε πορεία διαφοροποιημένη κατά 180 μοίρες σε σχέση με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου που ελήφθη τον Μάιο του 1999 κινείται ο υπουργός Παιδείας, όσον αφορά στη
στέγαση των κρατικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στην Έκθεση της για το 2009 η Γενική
Ελέγκτρια επισημαίνει: «Ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Μάιο
1999,όπως προωθείται η συστέγαση όλων των κρατικών υπηρεσιών στο εξωτερικό, για
λόγους όπως τη δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών, τη συνεργασία και ευχερέστερη
αλληλοενημέρωση και συντονισμό δραστηριοτήτων, την αποτελεσματικότερη προώθηση
των συμφερόντων της Κύπρου στο εξωτερικό, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών
συμφώνησαν ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες που εδρεύουν στην Αθήνα, πλην του
Ναυτιλιακού Γραφείου που στεγάζεται στον Πειραιά, θα στεγαστούν στο νέο οίκημα της
Πρεσβείας».
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, ο υπουργός Παιδείας θέλει ξεχωριστό κτήριο στο Κολωνάκι.

Η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη παραπέμπει σε παραπλάνηση
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗστην πρόθεση του υπουργού Παιδείας για ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου της
Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα έκανε και η Γενική Ελέγκτρια κ. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη η
οποία μάλιστα υποδεικνύει εμμέσως ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε για όλες
τις παραμέτρους που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Οι υποδείξεις της Γενικής
Ελέγκτριας παραπέμπουν σε παραπλάνηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα,
στην ετήσια Έκθεση της για το 2009 η Γενική Ελέγκτρια αναφέρει και τα εξής:«Ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στις 6/9/2010 στον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι λόγω διαφοροποίησης των δεδομένων από το
1999 (πρώτη Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου) σήμερα επιβάλλεται όπως το Σπίτι της
Κύπρου παραμείνει κτηριακά ανεξάρτητο και μεταφερθεί στο κτήριο επί της οδού
Ηροδότου. Αναφέρει επίσης ότι τα πιο πάνω τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου
κατά τη συνεδρία του στις 5/11/2009, οπότε αυτό διαφοροποίησε την προηγούμενη
απόφαση της κυβέρνησης.
Παρατηρούμε πάντως ότι στη σχετική Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
που τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στις 5/11/2009, ούτε το ιστορικό και ο
προηγούμενος προγραμματισμός αναφέρεται ούτε και οποιαδήποτε δεδομένα που να
διαφοροποιούν αυτά με βάση τα οποία λήφθηκε η πρώτη Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου.
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