ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
9 Ιουνίου 2022

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου
αναφορικά με σχολεία στη Λάρνακα
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ),
σύμφωνα με τις συντεταγμένες διαδικασίες, τη μελέτη των δεδομένων και τον
προγραμματισμό

των

Διευθύνσεων

Εκπαίδευσης

και

των

αρμοδίων

υπηρεσιών του, προχωρά τόσο σε τυχόν ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων,
όσο

και

σε

συντήρηση,

επιδιόρθωση

και

βελτίωση

υφιστάμενων

εγκαταστάσεων, εκεί όπου χρειάζεται. Τέτοια είναι η περίπτωση του Γυμνασίου
Δροσιάς στη Λάρνακα.
Προκαλεί εντύπωση η παρέμβαση και προσπάθεια ανάμειξης του Δημάρχου
Λάρνακας στους προγραμματισμένους σχεδιασμούς των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου και η επιμονή του να σχολιάζει αρνητικά ή και αν ήταν δυνατόν
να ματαιώσει τα έργα στο Γυμνάσιο Δροσιάς. Ανάλογα έργα γίνονται σε σχολεία
σε όλη την Κύπρο χωρίς να προσπαθούν οι τοπικές Αρχές να τα
παρεμποδίσουν και να αναλάβουν ρόλο που δεν είναι δικός τους.
Ενδεικτικό της σύγχυσης που όπως φαίνεται δημιουργείται σκόπιμα, είναι οι
αναφορές του Δημάρχου κ. Βύρα σε συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή
Παιδείας της Βουλής. Ο κ. Βύρας όμως γνωρίζει ότι το κτηριολογικό πρόγραμμα
και την ανάπτυξη δεν είναι η Βουλή, αλλά η εκτελεστική εξουσία που τα
αποφασίζει και σχεδιάζει.
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Για ποιο λόγο αναφέρεται σε συζητήσεις στη Βουλή; Ως Δήμαρχος γνώριζε εδώ
και καιρό ότι υπάρχει μεν μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για ανέγερση
γυμνασίου, αλλά αυτό δεν προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2022-24. Επομένως, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τυχόν νέο
γυμνάσιο αναφέρεται στην μετά το 2024 περίοδο. Γνωρίζει ακόμα ότι το
ΥΠΠΑΝ μέχρι το τέλος αυτού του έτους θα έχει ολοκληρώσει μελέτη για να
αποφασιστεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για ένα νέο γυμνάσιο και ποιος θα
είναι ενδεχομένως ο σχεδιασμός.
Πώς είναι δυνατόν στην αρχή του δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει μέχρι
το τέλος του 2024, μήνα Ιούνιο του 2022, να διαμαρτύρεται για κάτι το οποίο
γνώριζε από τα προηγούμενα χρόνια;
Όταν διαμαρτύρεται για την κατάσταση των παλιών κτηρίων της Διανελλείου τα οποία γνωρίζει ότι σύντομα το Υπουργείο θα κατεδαφίσει- μπορεί να μας πει
ποια θα ήταν η τύχη και η κατάσταση αυτών των κτηρίων και οι επιπτώσεις για
την περιοχή εάν το ΥΠΠΑΝ δεν είχε φροντίσει να τα αποκτήσει και στη συνέχεια
να αποκαταστήσει τον χώρο;
Επιπλέον, θα ήταν έτοιμος ο Δήμαρχος να αναλάβει τις τυχόν ευθύνες από
επιπτώσεις εάν, όπως εισηγείται, δεν γίνουν τα απαραίτητα έργα συντήρησης
και επισκευών στο Γυμνάσιο Δροσιάς;
Το ΥΠΠΑΝ έχει πολύ καλή συνεργασία με τις τοπικές Αρχές σε διάφορες
περιοχές, σε όλη την Κύπρο, με πολύ καλά αποτελέσματα για την εκπαίδευση
και τις τοπικές κοινωνίες. Εναπόκειται στον Δήμαρχο Λάρνακας να επιλέξει εάν
θα υπάρξει συνεργασία για καλύτερα αποτελέσματα ή εάν θα προτιμά να
λειτουργεί στη βάση κάποιας πολιτικής/κομματικής ατζέντας, όπως δείχνουν οι
τελευταίες αντιδράσεις του.
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