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Του

Χρήστου Χαραλάμπου

Απειλή για
την ασφάλεια
των πολιτών
τα παλιά κτίρια
Η εκδήλωση πυρκαγιάς πριν από λίγες
μέρες σε μια παλιά εγκαταλειμμένπ

κατοικία στο ιστορικό κέντρο τπς

Λεμεσού

οποία ξεκίνπσε από σωρούς
σκουπιδιών που άφπσαν προφανώς κάποιοι
οι οποίοι είχαν αναζητήσει στέγη
στο συγκεκριμένο χώρο ξαναφέρνει
στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα
π

που δημιουργούν τα εγκαταλειμμένα
και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνα
κτίρια για τα οποία οι Τοπικές Αρχές
παρά τα δυσάρεστα περιστατικά
που σπμειώνονται όλο και πιο συχνά
δεν επιδεικνύουν το ανάλογο και ουσιαστικό
ενδιαφέρον και δεν προχωρούν
σε ενέργειες για αντιμετώπιση του
προβλήματος

Το πρόβλπμα που αντιμετωπίζει π Λεμεσός
όπως και άλλες περιοχές τπς Κύπρου

με τις εκατοντάδες επικίνδυνες
που αποτελούν καθπμερινή
απειλή όχι μόνο για τους ενοίκους αλλά
και ανυποψίαστους διερχόμενους πολίτες
επισπμάνθπκε κατά καιρούς από
οικοδομές

συλλόγους αρχιτεκτόνων και πολιτικών
μπχανικών αλλά και από το ΕΤΕΚ
υποδεικνύοντας τπν αναγκαιότπτα τπ
θέσπισπς του Πιστοποιητικού Τακτικής
Επιθεώρησης Κτιρίων
Τα τελευταίο αυτό περιστατικό αποτελεί
τρανή επιβεβαίωσπ για τπν ανάγκη
που υπάρχει για χωρίς άλλπ καθυστέρηση
νομοθετική ρύθμιση του θέματος
Και είναι προς πίστπ των αρμόδιων
ιδιωτικών φορέων ότι επανειλπμμένα
έχουν δπλώσει τπν πρόθεσή τους να
σειρά επαφών με τις Τοπικές
Αρχές και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
αλλά και τη Βουλή με σκοπό να
επιτευχθεί επιτέλους π προώθπσπ τπς
νομοθετικής ρύθμισης του Πιστοποιητικού
Τακτικής Επιθεώρπσπς Κτιρίων
Να θυμίσουμε όμως ότι το πρόβλπμα
τα
επικίνδυνα κτίρια έχει απασχολήσει
με
αρκετές φορές και τπν Επιτροπή
Εσωτερικών μετά από κατάθεσπ σχετικών
προτάσεων νόμου για τροποποίηση
του Περί Δήμων Νόμου και του Περί
Οδών και Οικοδομών Νόμου ώστε να
υποχρεώνονται τόσο οι Τοπικές Αρχές
όσο και οι ιδιοκτήτες σε συντήρπσπ
υποστατικών διαφορετικά να
υπόκεινται σε πρόστιμο ή και σε φυλάκιση
ξεκινήσουν

επικίνδυνων

Και θα πρέπει να πούμε ότι σε πρόταση
που είχε υποβλπθεί από βουλευτή
του ΑΚΕΛ οφείλεται π πρόνοια του
νόμου που ισχύει σήμερα και προβλέπει
επιβολή προστίμου 1.700 ευρώ ή
ενός χρόνου ή και τις δυο ποινές
στους παραβάτες Βέβαια με δεδομένη
τη χαλαρότπτα που υπάρχει στπν
τήρπσπ των νόμων και τπν εφαρμογή
των δικαστικών αποφάσεων οι
ποινές μοιάζουν με ψύλλο
στον κόρφο των παραβατών Και είναι
εδώ που καλούνται Βουλή και κυβέρνηση
να αντικρίσουν πλέον με περισσότερη
αυστηρότητα το όλο θέμα αφού
πρόκειται πρωτίστως για τπν ασφάλεια
των πολιτών
φυλάκιση

προβλεπόμενες

