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29η Ετήσια Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου  

Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Holiday Inn 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,  
Έντιμη κα. Υπουργέ, 
Φίλε κ. Πρέσβη της Ελλάδος, 
Φίλε Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρέ, 
Θεοφιλέστατε, 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,  
 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 

Κύπρου, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση συλλογικής 

παρουσίας και έκφρασης των Δημοτικών Τοπικών Αρχών.  

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας που δείχνει το 

ενδιαφέρον σας να ακούσετε τις θέσεις και απόψεις μας,  τους 

προβληματισμούς μας και τις ανησυχίες μας, αλλά και τις έγνοιες μας για ένα 

καλύτερο μέλλον για τους Δήμους και τους δημότες μας, μεσούσης της 

οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο.  

 

Ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω την εδώ παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. και της Υπουργού Εσωτερικών. Επίσης θέλω να καλωσορίσω 

τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό που ήρθε ειδικά για τη Γενική 

Συνέλευση σήμερα το πρωί και θα φύγει σήμερα το απόγευμα. Έχουμε 
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κατανόηση που αυτή τη φορά δεν έχουμε μαζί μας φίλους και συναγωνιστές 

εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της Ελλάδος προς τους 

οποίους εκφράζουμε τη βαθιά εκτίμησή μας για τα τόσα πολλά που ο 

ελληνικός λαός προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στον κυπριακό 

ελληνισμό. Ξέρουμε καλά τα προβλήματα που η οικονομική κρίση τους 

δημιουργεί γιατί τα ζούμε και εμείς και ευχόμαστε πολύ σύντομα η Ελλάδα 

και η Κύπρος να εισέλθουν στο δρόμο της προόδου και της ευημερίας και οι 

σημερινές ταλαιπωρίες να μας κάνουν σοφότερους. 

 

Ως γνωστόν, από την 1.1.2012 έχουν εγκατασταθεί στους Δήμους νέα 

Δημοτικά Συμβούλια μετά τη διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών του 

Δεκεμβρίου 2011 και ο αριθμός των Δήμων αυξήθηκε στους 39 με την 

είσοδο των 6 νέων Δήμων.  

 

Η Διετία 2012-2013 την οποία ήδη διαβαίνουμε, μας επιφύλαξε δυσάρεστες 

εξελίξεις με ανυπέρβλητα προβλήματα στους Δήμους λόγω, μεταξύ άλλων, 

της σοβαρής διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε καίρια και την 

Κύπρο.  

 

Η Κρατική Χορηγία προς τις Τοπικές Αρχές, που ως γνωστόν, αποτελεί την 

κύρια πηγή εσόδων τους, σε πολλές περιπτώσεις σε ποσοστό πέραν του 

40%, και μιλώ για τους ελεύθερους Δήμους, μειώθηκε δραστικά πρώτα από 

την Κυβέρνηση  κατά 8% και ακολούθως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

χωρίς καμιά διαβούλευση, κατά έναν άλλο 8%. Πέραν τούτου, η χορηγία 

έναντι απώλειας επαγγελματικού φόρου, της οποίας το ύψος είναι 

συμφωνημένο από το 2002 και η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της 

Κυβέρνησης προς τους Δήμους, μειώθηκε επίσης κατά 26%, ήτοι περίπου 7 
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εκατομ. ευρώ, δημιουργώντας στους Δήμους ένα άνευ προηγουμένου 

οικονομικό πλήγμα. Το συνολικό ποσό των περικοπών ανέρχεται στα 25 

περίπου εκατομμύρια ευρώ και η κατάσταση φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολη 

γιατί το ποσό που μένει διαμοιράζεται από φέτος σε 30 Δήμους, αντί σε 24, 

με τη δημιουργία έξι νέων Δήμων. Παρά ταύτα η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Ένωσης Δήμων αποφάσισε, παρ’ όλες τις αντίθετες εισηγήσεις από 

πλευράς κυβέρνησης, να ισχύσει η αρχή της ισοτιμίας στο διαμοιρασμό της 

χορηγίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μερικοί Δήμοι κινδύνεψαν και συνεχίζουν 

να κινδυνεύουν με στάση πληρωμών και ολοκληρωτικό κλείσιμο.  Ήταν 

επόμενο, και ίσως αυτό είναι το πιο σοβαρό, να επηρεασθούν κάτω από τις 

συνθήκες και τα αναπτυξιακά προγράμματα των Δήμων. 

 

Ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του 2012 με τις τόσες δυσκολίες, προβλήματα, 

έγνοιες και περικοπές, όπως κάθε χρόνο, θα ανασκοπήσουμε τον 

προηγούμενο χρόνο δηλ. το 2011 για να δούμε την κατάσταση των 

πραγμάτων ως έχει και τι μεταφέραμε στο 2012.  

 

Το 2011 ήταν μια χρονιά με έντονη δραστηριότητα της Ένωσης Δήμων σε 

όλους τους τομείς και έγιναν προσπάθειες για προώθηση και αντιμετώπιση 

όλων των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν ή εκκρεμούσαν λόγω των 

γνωστών χρονοβόρων διαδικασιών.  

 

Δεν θα σας κουράσω με έναν πλήρη και αναλυτικό απολογισμό, ο οποίος 

σας έχει ήδη διανεμηθεί. Θα επικεντρωθώ μόνο στις σημαντικότερες 

εξελίξεις και δράσεις, μιας και το 2011 ήταν μια χρονιά με έντονη 

δραστηριότητα της Ένωσης Δήμων σε όλους τους τομείς. Καταβλήθηκαν 

σημαντικές προσπάθειες για προώθηση και αντιμετώπιση όλων των 
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θεμάτων που παρουσιάστηκαν ενώπιόν μας ή εκκρεμούσαν λόγω των 

γνωστών χρονοβόρων διαδικασιών.  

 Σε θέματα νομοθεσίας, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τον 

Φεβρουάριο του 2011 στη Βουλή τον «Περί Τοπικών Αρχών και 

Συμπλεγμάτων Νόμο του 2011» και των «Περί Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμο» στο πλαίσιο της 

προσπάθειας αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. 

Η Ένωση Δήμων παρουσίασε τις θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις της, 

στη βάση σχετικού Σημειώματος που ετοιμάστηκε μετά από ενδελεχή 

εξέταση από την Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον νομικό 

σύμβουλο και τη Γραμματεία της Ένωσης. Η συζήτηση συνεχίστηκε 

μέχρι και τον Νοέμβριο του 2011 οπότε και ζητήθηκε αναβολή από την 

Ένωση Κοινοτήτων αναβολή συνέχισης της εξέτασης του από τη 

Βουλή και έγινε δεκτή από την Ένωση Δήμων, λόγω των επικείμενων 

τότε δημοτικών εκλογών του Δεκέμβριο του 2011.  

 

 Τον Ιούλιο του 2011 διεξήχθησαν δημοψηφίσματα στις Κοινότητες 

Γερίου, Τσερίου, Ύψωνα, Λιβαδιών και Σωτήρας για την ανακήρυξή 

τους σε Δήμους και στις Κοινότητες Δρομολοξιάς και Μενεού για την 

ανακήρυξή τους σε ένα ενιαίο Δήμο. Με βάση τα αποτελέσματα των 

δημοψηφισμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε σε Δήμους τα πιο 

πάνω Κοινοτικά Συμβούλια. Η Ένωση Δήμων προσέφερε κάθε δυνατή 

βοήθεια στην προσπάθεια των έξι νέων Δήμων για καλύτερη 

προσαρμογή τους στη νέα και αναβαθμισμένη λειτουργία τους.  

 

 Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα, μέσα στο 2011 συνεχίστηκε η 

προσπάθεια της Ένωσης για αποτελεσματική εκπροσώπηση των 
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Δήμων ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Κυβερνητικών 

Τμημάτων, καθώς και για συντονισμό των Δήμων με στόχο την 

εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών και ερμηνειών σε σχέση με αυτά 

τα θέματα. Το προεξάρχον θέμα ήταν η εφαρμογή των ρυθμίσεων του 

περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, που αποσκοπούν στην παροχή δυνατότητας 

έκδοσης πιστοποιητικών «έγκρισης» και στη συνέχεια τίτλων 

ιδιοκτησίας, σε περιπτώσεις αναπτύξεων που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τους όρους της πολεοδομικής και οικοδομικής τους 

άδειας.  

 

 Στον τομέα των εργασιακών θεμάτων, συνεχίστηκε το 2011 η κοινή 

προσπάθεια Ένωσης Δήμων, Συντεχνιών και αρμοδίων Υπουργείων, 

για εφαρμογή από όλους τους Δήμους νέων ομοιόμορφων Σχεδίων 

Υπηρεσίας. Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, συστάθηκε από 

την Ένωση Δήμων ειδική Επιτροπή για προώθηση μιας ενιαίας 

συλλογικής σύμβασης, η οποία, αφού συγκέντρωσε τις συλλογικές 

συμβάσεις όλων των Δήμων, εργάσθηκε συστηματικά προς την 

κατεύθυνση της συνομολόγησης μιας παγκύπριας συλλογικής 

σύμβασης.  

 

 Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, εντός του 2011 συνεχίστηκε η 

ενεργή συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στις διάφορες συσκέψεις και 

επιτροπές που συστήνονται από την Κυβέρνηση με στόχο την 

ουσιαστικότερη εμπλοκή των Δήμων στα κοινωνικά ζητήματα του 

τόπου. (Λεπτομέρειες στη Λογοδοσία μου). [Σε κάθε περίπτωση η 

Ένωση Δήμων τόνιζε και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω οικονομικής 
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στήριξης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για λειτουργία 

κοινωνικών προγραμμάτων, τόσον από Ευρωπαϊκά όσο και από 

Εθνικά κονδύλια, αφού οι Δήμοι –και όχι κάποιες κρατικές υπηρεσίες ή 

άλλοι φορείς– πρέπει να είναι τελικοί δικαιούχοι για πολλές κοινωνικές 

δράσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα].  
 

 Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιήθηκε η 

Ένωση Δήμων μέσα στο 2011 ήταν αυτός της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η Ένωση εκτός 

από την τακτική συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης των 

δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέσω των οποίων υλοποιείται η 

Περιφερειακή Πολιτική στην Κύπρο, ανταποκρίθηκε σε αίτημα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου Προγραμματισμού 

ετοιμάζοντας τις θέσεις της ενόψει της 5ης Έκθεσης Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω Πολιτική, όπως 

επίσης και για το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα που το Γραφείο 

Προγραμματισμού ετοίμασε ενόψει της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

 

 Στον τομέα της εκπαίδευσης η Ένωση Δήμων συμμετείχε ενεργά στην 

υλοποίηση του προγράμματος για Ανάπτυξη της Διοικητικής και 

Ηγετικής Ικανότητας  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

σε όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2011. 

(Λεπτομέρειες στη Λογοδοσία μου). [Η Ένωση συμμετείχε στις 

τακτικές συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω 

έργου στις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι των προσφορών για συνεργασία 

με εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης συνδιοργανώσαμε ημερίδες –σε 

συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης– που 
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πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες με σκοπό την προώθηση 

του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση 

για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που ακολουθούσαν όσο το 

δυνατό περισσότερων στελεχών των Τοπικών Αρχών].  
 

 Στον τομέα των οικονομικών πραγμάτων των Δήμων, στις αρχές του 

έτους, με πρωτοβουλία του κλιμακίου Οικονομικών Διευθυντών των 

Δήμων, συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων κυβερνητικών τμημάτων (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτική Υπηρεσία, Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού) με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων συναφών 

με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων και συγκεκριμένα 

για τα κριτήρια αξιολόγησης, τους όρους έγκρισης και τον τρόπο 

παρουσίασής τους. (Λεπτομέρειες στη Λογοδοσία μου) 
[Αποτέλεσμα ήταν να επέλθει συμφωνία σε σημαντικά θέματα όπως 

αυτό της συμπερίληψης της κρατικής χορηγίας ως έσοδο για σκοπούς 

ισοσκελισμού των προϋπολογισμών, την αποστολή ξεχωριστής 

επιστολής/εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών προς τους Δήμους 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ετοιμασία των προϋπολογισμών 

τους και άλλα].  
 

 Σημαντική ήταν η δράση της Ένωσης Δήμων και στον τομέα των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και σε θέματα τουριστικής 

πολιτικής και προβολής, όπως τα δύο ενημερωτικά σεμινάρια που 

διοργάνωσε σε συνεργασία με χορηγό από τη Βρετανία.  
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 Καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν οι προσπάθειες της 

Ένωσης για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους 

Δήμους. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, στη διάρκεια των οποίων επεξηγήθηκε 

πλήρως το σκεπτικό της πρωτοβουλίας και τα οφέλη που η εφαρμογή 

της θα φέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Λεπτομέρειες στη 
Λογοδοσία μου. [Μερικά από τα οφέλη αυτά είναι: Η μείωση της 

γραφειοκρατίας, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 

υπηρεσιών και των Δήμων, η ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση 

του δημότη με άμεση διαδραστική συμμετοχή του στη λήψη 

αποφάσεων που τον αφορούν, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών 

διοίκησης των Δήμων και τέλος, η σημαντική μείωση του λειτουργικού 

κόστους των Δήμων]. 
 

 Κατά τη διάρκεια του 2011, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 

συνέχισε, μέσα από υποδειγματική συνεργασία όλων των Δημάρχων 

των Κατεχόμενων Δήμων, τις προσπάθειες διαφώτισης σε Κύπρο και 

Εξωτερικό, σχετικά με την τουρκική κατοχή, την καταστροφή της 

Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω 

της τουρκικής αδιαλλαξίας. Στις προσπάθειες της Επιτροπής, το 

Κράτος ήλθε αρωγός με χορηγία των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, 

γι’ αυτό και εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας. Με το κλείσιμο του 

2011, η Επιτροπή σχεδίασε την παραγωγή σημαντικών εργαλείων 

διαφώτισης, όπως το Λεύκωμα με λεπτομερή Χάρτη για τα υπό κατοχή 

χριστιανικά μνημεία, τη δημιουργία ταινίας για την καταστροφή της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μεγάλη έκδοση, ξεχωριστά για τον 

καθένα, για όλους τους εννέα Κατεχόμενους Δήμους. Με μεγάλη 
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ικανοποίηση σας πληροφορώ ότι όλα τα πιο πάνω έχουν υλοποιηθεί 

και προβληθεί φέτος με μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 

ευκαιριών που πρόσφερε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 
 Ιδιαίτερα έντονη και αποτελεσματική υπήρξε η δράση της Εθνικής 

Αντιπροσωπείας της Κύπρου σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως 

π.χ. η Επιτροπή των Περιφερειών, το Κογκρέσο Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, κ.α.  

 
 Κατά το 2011, συνεχίστηκε η δράση του Γραφείου Βρυξελλών σε 

διάφορους τομείς. Το Γραφείο πραγματοποίησε την έκδοση ελληνικού 

και αγγλικού  ενημερωτικού δελτίου. Το προσωπικό του Γραφείου 

συμμετείχε σε σειρά από συνεδρίες, διαχέοντας την πληροφόρηση 

που αποκόμισε προς τους Δήμους.  Πραγματοποίησε επίσης επαφές 

με νέα δίκτυα πόλεων και περιφερειών και κατ’ ιδίαν επαφές με σειρά 

από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υποδέχθηκε αποστολές 

Δήμων στις Βρυξέλλες και τους βοήθησε στη διοργάνωση 

συναντήσεων με διάφορους  φορείς.  

 
 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του έτους, η Ένωση Δήμων 

γιόρτασε τα τριαντάχρονά της με διάφορες εκδηλώσεις, με 

αποκορύφωμα την πανηγυρική Γενική της Συνέλευση που έγινε 

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολλών επισήμων και 

στην οποία τιμήθηκαν ο ιδρυτής της Ένωσης κ. Λέλλος Δημητριάδης 

και οι εν ζωή πρώην Δήμαρχοι.  
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Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εξελέγη το Φεβράρη του 2012 

συγκέντρωσε την προσοχή της στο χειρισμό των διαφόρων θεμάτων που 

απασχολούν τους Δήμους κάτω από τη σκιά των νέων δυσμενών 

οικονομικών δεδομένων, των μεγάλων περικοπών της χορηγίας από το 

Κράτος και του κλίματος αβεβαιότητας που συνεπακόλουθα δημιουργήθηκε.  

 
Η προσπάθεια της ήταν και είναι ν’ αντιμετωπισθούν οι νέες συνθήκες με 

ψύχραιμη και ρεαλιστική προσέγγιση.  

 
Αφού επέλεξε, μέσα από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, τους εκπροσώπους 

της σε όλες τις θεσμικές Επιτροπές στις οποίες συμμετέχει στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό, δημιούργησε και τις πιο κάτω νέες Επιτροπές Εργασίας που 

στελεχώνονται από μέλη της: 

 
 Την τριμελή Οικονομική Επιτροπή η οποία μελετά οικονομικής 

φύσεως θέματα και παρουσιάζει εισηγήσεις στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, για τη λήψη αποφάσεων,  

 Την πενταμελή Επιτροπή για τη μελέτη της Στρατηγικής της 

Ένωσης Δήμων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, και 

 Την τριμελή Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Δήμους.  

 
Επίσης, ενίσχυσε τη σύνθεση και τον ρόλο της Μικτής Επιτροπής 

Προσωπικού (ΜΕΠ) της οποίας στόχος είναι η συνομολόγηση Παγκύπριας 

Συλλογικής Σύμβασης για όλους τους Δήμους.  
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Συστάθηκε ακόμα η Ad-hoc Επιτροπή Καταστατικών Αλλαγών που συνεχίζει 

το έργο της και αναμένεται να συγκληθεί καταστατικό συνέδριο εντός του 

2013.  

 
Πέραν των πιο πάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει διεκδικήσει με έντονο και 

συστηματικό τρόπο την επιστροφή της Κρατικής Χορηγίας που χωρίς 

διαβούλευση αποκόπηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και της 

χορηγίας έναντι απώλειας επαγγελματικού φόρου που παράνομα και κατά 

παράβαση σύμβασης του κράτους με τις Τοπικές Αρχές έχει μειωθεί.  

 
Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από συνάντηση που είχαν 

με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαν επανειλημμένες συναντήσεις με 

τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, με τον Πρόεδρο της Βουλής, 

την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και τους αρχηγούς όλων των εν 

τη Βουλή κομμάτων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ζήτησε επίσης και 

είχε κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς και 

εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Δυστυχώς η σχεδόν 

καθημερινή χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης και το κλίμα που 

τελικά μας οδήγησε στο μηχανισμό στήριξης δεν επέτρεψαν να επιτύχουμε 

την οποιαδήποτε επιστροφή των κονδυλίων που αποκόπηκαν.  

 
Γι’ αυτό το θέμα κλήθηκαν δύο έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για τη λήψη 

μέτρων και αφού συζητήθηκαν διεξοδικά διάφορα μέτρα, προς το παρόν 

αποφασίστηκε η αποφυγή οιωνδήποτε δυναμικών μέτρων λόγω της 

γενικότερης κρίσης και της εικόνας που πρέπει να εκπέμπουν οι Δήμοι της 

Κύπρου δηλαδή, της διεκδικητικότητας από τη μια πλευρά, αλλά και της 

σοβαρότητας και υπευθυνότητας που πρέπει να διακρίνει την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση από την άλλη.   
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Υπάρχουν πολλά θέματα που έχει θέσει η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Ένωσης Δήμων τα οποία δεν αφορούν μόνο το ύψος της χορηγίας αλλά και 

το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δήμοι. 

 

Μέσα στα πλαίσια ενός νέου μοντέλου κράτους που πρέπει να δημιουργηθεί 

απαλλαγμένου από κακές συνήθειες και σύνδρομα δεκαετιών, τη διαφθορά, 

τη διαπλοκή και το ρουσφέτι, οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και δυνατότητα εξεύρεσης ιδίων 

πόρων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ταυτόχρονα, έχει ετοιμασθεί από 

πλευράς της Ένωσης Δήμων, μια σειρά θεσμικών και εσωτερικών αλλαγών 

για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων, λιτότητας αλλά και καλύτερης 

λειτουργικότητας. 

 

Η σειρά των πιο πάνω μέτρων έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της Ένωσης 

Δήμων, καθώς και στην κυβέρνηση, Βουλή και κόμματα. Βασική 

προϋπόθεση για υλοποίηση των προτάσεων μας αλλά και αυτών που έχουν 

υποβληθεί ξεχωριστά από τα μέλη μας, είναι να δημιουργηθεί μια Μεικτή 

Επιτροπή στην οποία να συμμετέχουν η Κυβέρνηση και η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ένωσης Δήμων για να συζητηθούν κατάλληλα μέτρα και 

πιθανόν να προκύψει εισήγηση για νέες νομοθεσίες. Δυστυχώς δεν υπήρξε 

ανταπόκριση από την κυβέρνηση, ίσως ένεκα του μεγάλου όγκου εργασίας 

και προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η Επιτροπή 

είναι απαραίτητη και πρέπει να συσταθεί το ταχύτερο, αν θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εύρυθμη 

οικονομική ανάπτυξη του τόπου και την εξυπηρέτηση του πολίτη/δημότη. 
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Στις προσπάθειες αυτές των αναγκαίων προβληματισμών και αλλαγών, η 

Ένωση Δήμων αναμένει, εκτός από την Κυβέρνηση, να έχει στενή επαφή με 

τη νομοθετική εξουσία και το συνδικαλιστικό κίνημα.  

 

Εκτός των πιο πάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει επίσης προβεί σε 

διαβήματα με τις τράπεζες για επιμήκυνση των ενοποιημένων δανείων των 

Δήμων και μεσολάβησε στην προσπάθεια για συμβιβαστική λύση στο θέμα 

της καθυστέρησης πληρωμών πολλών Δήμων προς την ΑΗΚ λόγω 

οικονομικής στενότητας και την αποφυγή της διακοπής παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος σε υποστατικά τους.  

 

Τέλος, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει στο κράτος ότι εκκρεμεί η 

αποπληρωμή δανείου ύψους 500.000 ευρώ που η Ένωση Δήμων 

παραχώρησε το 2009 στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, ύστερα από έντονη 

παραίνεση της Κυβέρνησης, ποσό το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να 

επιστραφεί στην Ένωση, διότι αντιπροσωπεύει το αποθεματικό Κεφάλαιο 

της. 

 

Πρόθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να συνεχίσει με κάθε επιμέλεια 

και σοβαρότητα την ενίσχυση των Δήμων στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, την εφαρμογή μέτρων λιτότητας και αναβάθμισης της 

τρωθείσας εικόνας και αξιοπρέπειας των Δήμων. Θα συνεχίσει επίσης  τη 

στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, αλλά ιδιαίτερα με τα Υπουργεία 

Εσωτερικών και Οικονομικών, στο χειρισμό θεμάτων που αφορούν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών, 

καθώς και του καυτού θέματος της διαχείρισης αποβλήτων σε ταυτόχρονη 
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συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Τέλος, θα προωθήσει το έργο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Δήμων και θα συνεχίσει τη στήριξη των 

Αντιπροσωπειών μας στην Επιτροπή των Περιφερειών, του Κογκρέσου 

Τοπικών και  Περιφερειακών Αρχών,  του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων 

και Περιφερειών και άλλων διεθνών οργανισμών στους όποιους 

συμμετέχουμε, με σταθερό στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους 

Δήμους.  

 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι, 
 

Να υπενθυμίσουμε, ειδικά φέτος, ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι 

οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τα πλαίσια μέσα 

στα οποία κινούμαστε. Η Ένωση Δήμων δεν έχει θεσμικό ρόλο υπό την 

έννοια του να λαμβάνει εκτελεστικές αποφάσεις που δεσμεύουν, παρόλο 

που είναι αναγκαία, περισσότερο τώρα παρά ποτέ, η συναίνεση γιατί σε 

δύσκολους καιρούς «εν τη ενώσει η ισχύς». 

 

Ο βασικός ρόλος της Ένωσης Δήμων σήμερα είναι συμβουλευτικός , 

καθοδηγητικός και αντιπροσωπευτικός στο εσωτερικό και, ιδιαίτερα, στο 

εξωτερικό. 

 

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον καθοδηγητικό μας ρόλο, στη 

προσπάθεια μας για γενικότερη βελτίωση, όχι μόνο στην οργάνωση του 

ευρύτερου κράτους αλλά ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά 

την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σχετικό νομοσχέδιο, 
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για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν, οι προσπάθειες δεν 

προχώρησαν σε σημείο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Κοινοτήτων, Δήμων, 

Κυβέρνησης και Βουλής.  

 

Ελπίζουμε με το νέο χρόνο να γίνει μια ανανεωμένη προσπάθεια η οποία 

όμως να ρίξει το βάρος της όχι μόνο προς την κατεύθυνση της 

συμπλεγματοποίησης και της αντιγραφής σχεδίων όπως π.χ. Καλλικράτης, 

αλλά προς την κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και 

εκεί που είναι δυνατόν συνένωσης υπηρεσιών, όπως και άλλων βελτιώσεων 

που αγγίζουν τόσο το θέμα εξοικονόμησης αλλά και τον τομέα 

λειτουργικότητας και παραγωγικότητας καθώς και, κατόπιν αυτοκριτικής, 

προς τη βελτίωση των κακώς κειμένων γενικά στους Δήμους. 

 

Σήμερα οι προϋπολογισμοί του 2013 ευρίσκονται στη Βουλή και δυστυχώς 

απ’ ότι πληροφορηθήκαμε δεν θα κληθούμε ούτε και φέτος να εκφράσουμε 

απόψεις, γιατί υπό τη σκιά της Τρόικας, η Επιτροπή Οικονομικών θα 

προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες. 

 

Βέβαια, ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα πάρουν και ποιες θα είναι οι 

φετινές περικοπές στους Δήμους, αλλά ούτε ακόμα ποια θα είναι η τελική 

κατάληξη του θέματος μετά από την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης 

του κυπριακού κράτους με την Τρόικα. Δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι, 

εκείνο που πρέπει να σας πω για φέτος είναι ότι ταξιδεύουμε στο άγνωστο 

με Βάρκα την Ελπίδα

 

. Δεν είναι του παρόντος ν’ αναφέρω και να σχολιάσω  

γιατί και πώς καταλήξαμε σ’ αυτή τη δραματική κατάσταση. Αυτό να το 

αφήσουμε σε κάποιο νηφάλιο ιστορικό του μέλλοντος. 



16 
 

 

Μπορώ όμως να σας πω ότι ως Ένωση Δήμων είμαστε αποφασισμένοι να 

πολεμήσουμε με νύχια και με δόντια ώστε να διατηρηθεί αλώβητος ο θεσμός 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να συνεχίσουν οι Δήμοι ν’ αποτελούν τις 

ατμομηχανές ανάπτυξης που μέσω των τοπικών κοινωνιών να προωθούν 

ολόκληρη την οικονομία του τόπου.  

 

Μιλώ βέβαια για ατμομηχανές ανάπτυξης οι οποίες κινούνται με μειωμένη 

ταχύτητα γιατί το κράτος ακόμα δεν έδωσε τη σημασία που όφειλε στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί (μανδαρίνοι) 

ακόμα βλέπουν σαν τοπική διοίκηση με αποικιοκρατικό φακό και υπεροψία. 

 

Οι ατμομηχανές των Δήμων θα αρχίσουν να κινούνται σωστά όταν 

επιτύχουν πραγματική αυτοδιοίκηση και αυτονομία. Όταν δεν θα χρειάζεται 

πλέον να επαιτούν και να κτυπούν διαρκώς τις πόρτες των εκάστοτε 

κυβερνήσεων για κρατικές χορηγίες που νόμιμα τους παρασχέθηκαν. Όταν 

θα έχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης δικών τους πόρων μέσω της είσπραξης 

διαφόρων φορολογιών, όπως ο ενιαίος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.   

 

Όταν ακόμα, έστω κι αν δεν συμφωνούν όλοι, αναλάβουν οι Δήμοι την 

ίδρυση καζίνο που με ορθολογιστικό τρόπο και με βάση διεθνή κριτήρια και 

προδιαγραφές, θα λειτουργούν όχι μόνο ως μέσο αύξησης εισοδημάτων, 

αλλά και ως μέσο κατάργησης του παράνομου τζόγου, ο οποίος αποτελεί 

πηγή ευρύτερης παρανομίας και εγκληματικής δραστηριότητας, τόσο στις 

ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα. 

Οι Δήμοι και οι κοινότητες της Κύπρου, θα σταθούν κοντά στην κυβέρνηση 

ανεξάρτητα από το ιδεολογικό χρώμα και τις καταβολές τους, γιατί αυτό είναι 
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το καθήκον τους στις δύσκολες στιγμές που περνούμε. Θα συνεργαστούν με 

την κυβέρνηση για να υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική συνοχή και η 

καθολική ενότητα που απαιτούν οι συνθήκες. 

 

Ήδη, έχουμε διαμορφώσει μια σειρά από σκληρά, επώδυνα αλλά και 

αποτελεσματικά μέτρα τα οποία είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ως Δήμοι, σε 

συνεργασία με την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Όπως ήδη αναφέραμε, προτείναμε τη δημιουργία μιας Μεικτής 

Επιτροπής Κυβέρνησης και Δήμων για να επεξεργαστούμε αυτά τα μέτρα τα 

οποία, εκτός από κονδύλια, ίσως να χρειάζονται και νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα ορθολογιστικά σκληρά μέτρα που απαιτούν 

οι περιστάσεις και οι καιροί με κοινωνική ευαισθησία αλλά και με επίγνωση 

ότι για ν’ αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να γίνουν θυσίες απ’ όλους και 

σίγουρα αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης. 

 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Θα κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θέλουμε να 

υπενθυμίσουμε ότι μέσα στους 39 Δήμους της Κύπρου συμπεριλαμβάνονται 

και 9 Κατεχόμενοι Δήμοι οι οποίοι, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 

συντελούν έναν άθλο διατηρώντας τη μνήμη των κατεχομένων μας ζωντανή 

μετά από 38 χρόνια. 
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Οι Δήμοι αυτοί έχουν κοντά τους τους πολίτες τους που είναι κι αυτοί 

φορολογούμενοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με ίσα δικαιώματα. Μη 

έχοντας την πόλη τους έχουν τουλάχιστον τους πολίτες τους και διατηρούν 

τον κοινωνικό ιστό των σκλαβωμένων πόλεων τους. 

 

Θέλω και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους Δήμους 

που πάντα αγκαλιάζουν με αγάπη τον αγώνα των εκτοπισμένων αδελφών 

μας. Θέλω επίσης να εκφράσω ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μου, 

τόσο των ελεύθερων όσο και των κατεχόμενων πόλεών μας, για την 

ιδιαίτερα τιμητική εκλογή μου στην Προεδρία της Ένωσης Δήμων. 

 

 

Σε αυτό το σημείο και παρόλον που για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου με 

βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυπριακό, δηλαδή το εθνικό μας θέμα 

παρουσιάζεται να έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα, εμάς το μήνυμα μας είναι 

ότι δεν θα αφήσουμε τα οικονομικά και άλλα προβλήματα να επηρεάσουν τη 

συνέχιση του αγώνα μας για επανένωση της πατρίδας Κύπρου και την 

αποκατάσταση σ’ όλον τον κυπριακό λαό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

βασικών ελευθεριών, ούτε την προσπάθεια μας ν’ απαλλαγεί η ευρωπαϊκή 

Κύπρος από την τουρκική κατοχή και τον εποικισμό. 

Όπως τόνισα και σε άλλην περίπτωση, όταν κάποια όπλα αδυνατίζουν , 

όπως αυτό της οικονομίας, τότε για να διατηρηθεί η εξίσωση πρέπει να 

ενδυναμωθεί το όπλο  της ενότητας και της συστράτευσης, γι’ αυτό και 

ελπίζω και προσδοκώ στο να υπάρξει ένα ήπιο κλίμα στις επερχόμενες 

προεδρικές εκλογές  και να προκύψει μια κυβέρνηση ευρύτερης συναίνεσης 

που ν’ αναλάβει με καθολική υποστήριξη τα μεγάλα προβλήματα που 
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ταλανίζουν τον τόπο και να δώσει μια συνέχεια στις προσπάθειες μας για 

λύση του Κυπριακού. 

 

 

Δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Καμιά φορά στη ζωή τα πολλά πλην 

μπορεί να φέρουν ένα μεγάλο συν. Αν το θελήσουμε και αν το πιστέψουμε, 

θα έρθουν πιθανώς και πιο ευχάριστες ανατροπές. Το ζητούμενο είναι να 

γνωρίζουμε τι θέλουμε ώστε την ώρα που ο άνεμος θα φυσά ευνοϊκά να 

είμαστε έτοιμοι να πλεύσουμε μαζί του. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απελθόντα Πρόεδρο, 

Δήμαρχο Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου, την απελθούσα Εκτελεστική 

Επιτροπή, καθώς και όλους τους Δημάρχους μέλη μας για την αγαστή 

συνεργασία στην Ένωση Δήμων.  

 

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου στην Εκτελεστική Επιτροπή που 

μέσα στις αντίξοες συνθήκες της φετινής χρονιάς αποτελούν ένα αρμονικό 

και δυναμικό σύνολο που με πάθος αγωνίζεται να κρατήσει τους Δήμους μας 

ζωντανούς και ενεργούς.  

 

Ευχαριστίες απευθύνω επίσης στον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων και σε 

όλο το προσωπικό της Ένωσης Δήμων για την καλή συνεργασία στη 

Διοίκηση και τη λειτουργία της Ένωσης.  

 

Ευχαριστώ όλους τους Δημοτικούς Γραμματείς, Δημοτικούς Μηχανικούς και 

Οικονομικούς Διευθυντές για τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στην 

επιτέλεση του έργου των Δήμων. Ευχαριστούμε επίσης τον Νομικό μας 
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Σύμβουλο κ. Χριστάκη Χριστοφίδη και τους ελεγκτές μας Ernst & Young για 

τις πολύτιμες υπηρεσίες που μας προσέφεραν.  

 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που τιμάτε σήμερα με την παρουσία 

σας τη Γενική μας Συνέλευση και για τη στήριξη που προσφέρετε στο έργο 

μας. Εύχομαι σε όλους και όλες κάθε καλό, καλές γιορτές και στον τόπο μας 

καλύτερες μέρες. 

 

 

Σας ευχαριστώ.  


