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Συνέντευξη

Μήπως δεν ακολουθούνται σωστές διαδικασίες, 
πρώτο για να εξασφαλιστούν και δεύτερον για 
να διατεθούν αυτά τα κονδύλια? Αν είναι θέμα 
έλλειψης προσωπικού, γιατί δεν ζητείται η βοήθεια 
του ιδιωτικού τομέα, ειδικά μία τέτοια περίοδο 
που αρκετοί μελετητές  και άλλοι επιστήμονες του 
κλάδου έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους? 
Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ώριμα έργα? Υπάρχουν  
ή  δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Κονδύλια? Πώς 
μπορούμε να τα διεκδικήσουμε και γιατί χάνονται 
αναξιοποίητα ήδη εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά 
κονδύλια;

και άλλες που βρίσκονται στην τελική φάση οι οποίες 

έργων εφόσον εγκριθούν πιστώσεις στους 

είναι οι απαλλοτριώσεις, οι οποίες αποτελούν 

συνθηκών, αδυνατεί να καλύψει.  

Ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
για την έγκριση πιστώσεων, είναι ασφαλώς, οι 

καθοριστεί οροφή στις δαπάνες, η οποία καλύπτει 

αποδοτικά έργα και να τα υλοποιήσει στα πλαίσια των 

των διαδικασιών προσφορών, η έκβαση των οποίων 

προσφυγών που κατατίθενται από τους Εργολάβους.

 Επίσης, καθυστερήσεις προκαλούνται από 

κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ειδικά την περίοδο 

για έλεγχο της ρευστότητας, παρατηρήθηκαν 
πρόσθετες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

για διάθεσή τους γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση 

υποβάλλουν τα Υπουργεία για τα έργα/δράσεις 

Συνέντευξη στην Κυριακή Αντωνίου

"Tο Κράτος σήμερα, δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει όλα 
τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία μελετών. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να προωθηθούν τα έργα που είναι βιώσιμα σε 
τεχνοοικονομική βάση" 

Ειδικά την περίοδο 2013-2014, λόγω των πολλών 
περιορισμών που τέθηκαν στα δημόσια οικονομικά 
παρατηρήθηκαν πρόσθετες καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των προγραμματισθέντων έργων.

Όλο ακούμε ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες για έργα ώστε να εξασφαλιστούν 
κονδύλια ή και αν εξασφαλιστούν, στην πορεία μπορεί να χαθούν γιατί δεν προκηρύσσονται 
τελικά. Και διερωτόμαστε που είναι τα κωλύματα; Ο Υπουργός Συγκοινωνιών δίνει 
απαντήσεις στα ερωτήματά μας και μας μιλά για την υλοποίηση δράσεων, από μέρους του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
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που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η διαδικασία 
είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη και χρειάζεται να γίνουν 

Εδώ και καιρό, γίνεται λόγος τόσο για τη Μαρίνα της 
Λάρνακας, όσο και για μία σειρά από ώριμα έργα 
στην επαρχία Πάφου. Πόσο σύντομα αναμένεται να 
προκηρυχθούν προσφορές;

και της Μαρίνας της Λάρνακας, ο στόχος είναι να καταστεί το 

προσφορές για το πιο πάνω έργο υποβλήθηκαν στις 31 Ιουλίου 
2007. H Διαχειριστική Επιτροπή  που έχει οριστεί για το Έργο 

κοινοπραξία “Ζήνων” και στις 3 Αυγούστου 2012 υπογράφτηκε 

Μαρίνας Λάρνακας.

πλήρως τα έσοδα του Κράτους όπως αυτά προβλέπονταν 
στην αρχική προσφορά και γενικότερα στους όρους των 

κατασκευαστικές εργασίες. Δυστυχώς λόγω της δύσκολης 

του έργου. Πρόσφατα, η Κοινοπραξία παρουσίασε εναλλακτικό 

περίοδο ολοκλήρωσης των έργων, σχέδιο που εισηγούνται 
όπως υλοποιηθεί σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι 

Λόγω των πιο πάνω εξελίξεων, δόθηκε παράταση στην ισχύ της 

Όσον αφορά την προώθηση έργων στην Επαρχία Πάφου, 
το Υπουργείο προτίθεται να προωθήσει την κατασκευή 

τις συνεισφορές τους.  Επιπλέον, θα προωθηθεί το 2015 ο 

Γνωρίζετε πόσα δημόσια /  κατασκευαστικά έργα έχουν 
συμπεριληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τί ποσό θα 
διατεθεί για τον κατασκευαστικό τομέα, που έχει δεχτεί και το 
μεγαλύτερο πλήγμα από την απαρχή της οικονομικής κρίσης;

Σε ότι αφορά το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, στον 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν νομίζετε ότι, πρέπει να εξαγγελθούν άμεσα 
Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα και Έργα Συνεταιρισμών 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα PPPs (ΣΔΙΤ);

Agreement/Lease» ως εξής:

κασία προωθήθηκε από την εταιρεία HERMES αλλά δεν 
υπήρξε ενδιαφέρον.

για την αξιοποίηση του χώρου του Συνεδριακού Κέντρου 
και του Ξενοδοχείου «Φιλοξενία», του ευρύτερου χώρου της 
Κρατικής Έκθεσης Κύπρου και του ευρύτερου χώρου στην 
περιοχή «Τσιφλίκι Γεροκηπιάς» στη Γεροσκήπου.  

και το ψηλό κόστος που απαιτείται για να υποβληθούν 

Έχουν ήδη εξαγγελθεί και μάλιστα διά του στόματός σας, τα 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κυβερνητικών κτιρίων. 
Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους;

Το Υπουργείο έχει πρόσφατα προχωρήσει στη 
δημιουργία κλάδου για Έργα Συνεταιρισμών 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κάτω από 
το τμήμα Δημόσιων Έργων. 
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των κυβερνητικών κτιρίων έχει ήδη αρχίσει. 

ενεργειακής υπηρεσίας (ιδιωτική εταιρεία) θα 

τύπου ενεργειακής κλάσης Α+ για το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το 

γραφείου. 

την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
των ιδιόκτητων κυβερνητικών κτιρίων, ένα εργαλείο 
που θα παρέχει προκαταρκτικά τις ανάγκες για 

Ήδη για το 2015 , ένα κονδύλι της τάξεως των 2-3 εκ. 

κυβερνητικών κτιρίων.

Κάνατε πρόσφατα κάποια επαγγελματικά ταξίδια 
στο εξωτερικό, ανάμεσά τους και στο Μιλάνο, 
όπου συζητήθηκαν τρόποι χρηματοδότησης έργων 
υποδομής. Τι ακριβώς λέχθηκε και τί μπορεί να 
εφαρμοστεί στην Κύπρο;

Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε, το οποίο 

ήταν η λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το οποίο στοχεύει σε ένα 

την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), από την 

βάση των οποίων θα υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση, 

αυτά θα τα διαχειρίζονται από κοινού η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πώς πιστεύετε μπορεί να βοηθηθεί ο 
Κατασκευαστικός τομέας, που να μην ξεχνάμε, ότι 
συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων 
κατά συνέπεια συντηρεί και το μέλλον χιλιάδων 
εταιρειών και εργαζομένων συνεισφέροντας στην 
τελική, όπως άλλοτε και στην οικονομία του τόπου 
μας;

Συνέντευξη

Για το 2015, ένα κονδύλι της τάξεως των 2-3 εκ. ευρώ, 
θα διατεθεί για ενεργειακές αναβαθμίσεις των 
κυβερνητικών κτιρίων.
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Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων καταβάλλει 
προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων άντλησης κεφαλαίων, 

απόδοση και όφελος.  Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για 

διευκόλυνση των ιδιωτών επενδυτών και των εργολάβων. Την 

τις δικές τους προσπάθειες για αναδιοργάνωση και τήρηση των 

Ως Υπουργός Συγκοινωνιών, θεωρείται ότι είναι εφικτό να 
διοχετευθούν κονδύλια από άλλα Υπουργεία, προκειμένου να 
προωθηθούν έργα ανάπτυξης;

τις Υπηρεσίες αυτές, καθώς και τεχνική βοήθεια υποστήριξης 

σε διάφορες Υπηρεσίες.  Στόχος του Υπουργείου είναι η 

και η ενοποίηση των διαφόρων Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Κράτους κάτω από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 

Τέλος θα θέλαμε τη γνώμη σας για τις ιδιωτικοποιήσεις των 
Ημικρατικών Οργανισμών.  Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν την 
οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα;

υπέρ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνουν ανεξαρτήτως 

υπήρξε αύξηση του όγκου εργασιών πέραν του 500%.


