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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προς: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 
 

Κοιν.: 1. Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο 

2. κ.κ. Βουλευτές Ά Πειραιά και Νήσων 
3. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 

  

Θέμα: Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Κυθήρων. 
   

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
Διά της παρούσης σας εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία μου – και ταυτόχρονα την 
απογοήτευσή μου – για την στάση που επιδεικνύει η Διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε., εταιρεία που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο σας, προς το Δήμο Κυθήρων.  
 
Συγκεκριμένα: 
 

1. Με το με αρ. πρωτ. 12427/04-09-2020 έγγραφο του Δ/ντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
κ. Αθανασίου Γιάνναρη, διαβιβάστηκε στο Δήμο μας πλήρης και εγκεκριμένη από το 
Τεχνικό Συμβούλιο της πρώην ΟΣΚ Α.Ε. προμελέτη για το έργο «Ανέγερση 
προσθήκης αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κυθήρων», η οποία έχει εκπονηθεί 
από το 2010 (!).  
 

2. Ο Δήμος μας διεβίβασε άμεσα την ανωτέρω μελέτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων, για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης, προκειμένου να 
προχωρήσει το έργο (αρ. πρωτ. 3909/19-09-2020).  
  

3. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, αντέδρασε ακαριαία, και με το με αρ. 
πρωτ. 802/05-10-2020 έγγραφό της, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο, 
προκειμένου να προχωρήσει στην εισαγωγή του θέματος στο Τοπικό Συμβούλιο 
Μνημείων, καθώς το Γυμνάσιο ευρίσκεται στους πρόποδες του Ενετικού Κάστρου 
Χώρας Κυθήρων, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.  
  

4. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, με το με αρ. πρωτ. 3736/06-10-2020 έγγραφό μας, 
διαβιβάσαμε το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων στην 
Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΥΠ Α.Ε. προκειμένου να προβούν στις συμπληρώσεις 
επί της μελέτης, με βάση τις κατευθύνσεις των αρχαιολόγων.  
  

5. Έκτοτε, παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας προς τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ κ. Τιμολέοντα 
Κατσίπο (προς τον οποίον έχουν υπάρξει οχλήσεις ακόμα και από Βουλευτές της Ά 
Πειραιά και Νήσων), ουδεμία πρόοδος έχει υπάρξει επί του θέματος. Καίτοι η ΚΤΥΠ 
διαθέτει οργανωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες (γεγονός που αναφέρεται και στην 
ιστοσελίδα της) και έχει κάθε δυνατότητα να ολοκληρώσει τη μελέτη με βάση τις 
υποδείξεις της Αρχαιολογίας, δεν παρουσιάζει καμία απολύτως πρόοδο και δεν 
απαντάει στα σχετικά έγγραφα του Δήμου Κυθήρων, το τελευταίο εκ των οποίων 
είναι το με αρ. πρωτ. 387/03-02-2022.  

 

Κύθηρα, 07-06-2022 
Αρ. Πρωτ.:2510                                                             
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
Σε μια περίοδο που τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αυξημένα (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης, 
νέο ΕΣΠΑ, νέο ΠΕΠ κ.λπ.) είναι πραγματικά αδιανόητο να υπάρχει μια τέτοιας έκτασης 
καθυστέρηση για την ωρίμανση ενός άκρως απαραίτητου σχολικού έργου, που οι 
προμελέτες  έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 12 χρόνια. Οι ζητούμενες από την Αρχαιολογία 
προσαρμογές μπορούν κάλλιστα να γίνουν in house, ήτοι από την Τεχνική Υπηρεσία της 
ΚΤΥΠ ΑΕ, που οφείλει άμεσα να ολοκληρώσει τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις, ώστε να 
μπορούμε να αξιώσουμε χρηματοδότηση.  
 
Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση, είναι παντελώς αδικαιολόγητη και θα μας αναγκάσει να 
προβούμε σε επιπλέον νόμιμες ενέργειες.  
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  
 

Με Τιμή,  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (EPP) 

Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής 
Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων της ΚΕΔΕ 

Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ 
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