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31 Ιουλίου 2020
Kατάσταση έργων για το έτος 2020 που υλοποιούνται από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδομου Προδρόμου και του
Προϊστάμενου των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Μαραγκού δόθηκε στη
δημοσιότητα η κατάσταση έργων που υλοποιούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).
Ο κ. Υπουργός σε σύντομη παρέμβασή του τόνισε πως το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προβαίνει σε συνεχή αναβάθμιση και
παιδαγωγικό ανασχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων των Δημόσιων Σχολείων,
έχοντας σαν πρώτιστο και αδιαπραγμάτευτο μέλημα την ασφάλεια των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων.
Σημείωσε πως πρόκειται για μια συνεχή και αναπόφευκτη διαδικασία αφού αρκετά
από τα έργα αυτά βρίσκονται στη φάση της υλοποίησής τους.
Ακολούθως ενημέρωσε πως ο συνολικός αριθμός των έργων που έχουν υλοποιηθεί
ή υλοποιούνται είναι 70, συνολικής δαπάνης €38.446.607
Από αυτά, τα 35 είναι μεγάλης κλίμακας έργα με δαπάνη €37.447.654 και 35 μικρής
κλίμακας με δαπάνη €998.953.
23 έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €32.910.006, θα συνεχιστούν και κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021.
17 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό € 498.053 θα συνεχιστούν και μετά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021.
12 έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €4.537.648 αποπερατώθηκαν ή θα
αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021.
18 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό €500.900 αποπερατώθηκαν ή θα
αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021.
21 Νέα Έργα μεγάλης κλίμακας με προϋπολογισμό € 30.076.060 προγραμματίζεται
να ξεκινήσουν μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και πριν το τέλος του
2020.

Επισήμανε παράλληλα πως έργα μικρότερης κλίμακας υλοποιούνται από τις
Σχολικές Εφορείες με την τεχνική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών ανέγερσης για
αντικατάσταση του Β' Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα και Β' Δημοτικού Σχολείου Γερίου.
Έργα Γενικής Αναβάθμισης και Επέκτασης προγραμματίζονται στο Δημοτικό Σχολείο
Μουταγιάκας, Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας
και Δημοτικό Σχολείο Τίμης, Πάφου.
Παράλληλα προχωρά η κτηριακή αναδόμηση-αποκατάσταση του Παγκυπρίου
Γυμνασίου η οποία ανέρχεται στα 6, 5 εκατομμύρια.
Για πιο εύκολη χρήση και αναφορά αποστέλλονται και οι ακόλουθοι πίνακες ανά
κατηγορία. :
I.
II.

Κατάλογος Έργων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) που θα συνεχιστούν κατά τη Σχολική
χρονιά 2020-2021.
Κατάλογος Έργων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται
κατά το 2020, με χρόνο αποπεράτωσης πριν την έναρξη της Σχολικής
χρονιάς 2020- 2021.

III.

Κατάλογος (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)
Μικρής Κλίμακας Έργων τα οποία θα
βρίσκονται σε εξέλιξη το Σεπτέμβριο 2020.

IV.

Κατάλογος (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)
Μικρής Κλίμακας Έργων τα οποία
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το 2020, με χρόνο αποπεράτωσης
πριν την έναρξη της Σχολικής χρονιάς 2020-2021.

V.

Κατάλογος (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε)
με Έργα που η υλοποίηση τους
προγραμματίζεται να αρχίσει μετά την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς
και πριν το τέλος του 2020.

