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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΥΡΑ 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 

 

 

(ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) 

 

 

Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω στην φετινή Τακτική Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης Δήμων.  

 

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του αρμοδίου νέου 

Υπουργού μας τιμά ιδιαίτερα. 

 

Ειδικά γιατί αυτή την περίοδο, η Εκτελεστική Εξουσία, όπως και η 

νομοθετική που εκφράζουν συντεταγμένα το κεντρικό κράτος, καλούνται 

να λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Στη σημερινή μας Γενική Συνέλευση έχουμε έτσι την ευκαιρία μίας υψηλού 

επιπέδου συνάντησης για να αξιολογήσουμε την πορεία μας, να σας 

ακούσουμε και να ακουστούμε. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον αγαπητό φίλο  και συνάδελφο, 

Δήμαρχο Λατσιών, για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα μας για 

παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για τη διεξαγωγή και αυτής της 

Συνέλευσης.  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Οι αποφάσεις για την Μεταρρύθμιση είναι προϊόν πολύμηνης εντατικής 

διαβούλευσης της Κυβέρνησης με την Ένωση Δήμων. Οι θέσεις της 

Ένωσης Δήμων λήφθηκαν δημοκρατικά στα πλαίσια έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων, συναινετικά ή κατά πλειοψηφία, μετά από μακρές 

συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι το 

αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει ένα πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας και 

κοινής αντίληψης. Το υπογραμμίζω γιατί, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια 

δεν είναι πάντοτε δεδομένο, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να 

κατακτηθεί. 

 

Όλοι μαζί, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, θέλουμε να υπηρετήσουμε 

ένα κοινό σκοπό: Να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στην ποιότητα της 

δημοκρατίας μας, με αποκέντρωση εξουσιών και με νέα εχέγγυα για την 

πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Προχωρούμε. Δεν μένουμε άλλο 

στάσιμοι. Η στασιμότητα για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, δεν ωφέλησε 

κανέναν, σε ένα περιβάλλον που κάθε χρόνο γεννά νέες απαιτήσεις. 

 

Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την τελευταία πράξη της μακράς διαδικασίας 

που προηγήθηκε. 

 

Αναμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ότι θα επισφραγιστεί η όλη 

προσπάθεια με τις αναγκαίες συναινέσεις, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι 

το τέλος, αλλά η αρχή μιας ανανεωμένης προσπάθειας στο αυτοδιοικητικό 

κίνημα της πατρίδας μας. 

 

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου.  
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Κύριε Πρόεδρε,  

 

Ας μου επιτραπεί σε αυτό το σημείο μια παρέκβαση, ως αναγκαία 

υπόμνηση, αλλά και οφειλή προς την πατρίδα μας, τους κατεχόμενους 

Δήμους και τον προσφυγικό κόσμο. 

Η εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δείκτης για τη συνολικότερη 

πρόοδο του τόπου μας. Όμως όσο κι αν πατρίδα μας μπορεί να 

προοδεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο λαός μας θα αξιοποιήσει το σύνολο της 

δύναμής του, μόνο αν τερματιστεί ο αναχρονισμός της διαίρεσης και 

απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή. 

Υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας. 

 

Ύστερα από δυόμιση χρόνια καταχνιάς στο Κυπριακό, πρόσφατα είχατε 

την ευκαιρία της τριμερούς συνάντησης στο Βερολίνο. Είναι προσωπική 

μου ευχή, αυτή η νέα συγκυρία να αξιοποιηθεί, ώστε με την βοήθεια του 

ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακτήσετε το κεκτημένο 

πολύχρονων διαπραγματεύσεων και να καταλήξετε σε στρατηγική 

συμφωνία το συντομότερο, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο της 

Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και όσα συμφωνήσατε με τον 

Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. 

  

Γνωρίζετε ότι από την οικογένεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, λείπει 

σήμερα ο Αλέξης Γαλανός, τέως Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων. Ο 

Βαρωσιώτης δήμαρχος, βετεράνος πολιτικός και πρώην πρόεδρος της 

Βουλής, έφυγε και αυτός αλύτρωτος, όπως πολλοί συμπολίτες του. 

Έφυγε με την πίκρα που συνοδεύει γενεές προσφύγων, κουβαλώντας το 

βάρος της κατοχής που τώρα μεταφέρεται σε μας και στις νεότερες γενιές. 

Θα θυμόμαστε πάντα τον Αλέξη Γαλανό για την αγάπη του για τον τόπο. 

 

Θα τον θυμόμαστε ως ένα ευπρεπή πολιτικό, έντιμο και ασυμβίβαστο με 

την ιδέα της διχοτόμησης. 
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Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Θα επιχειρήσω ένα σύντομο απολογισμό της φετινής χρονιάς, χωρίς να 

σας κουράζω. 

 

Από την αρχή της θητείας μας, έχουμε θέσει ρεαλιστικούς στόχους πάνω 

σε τρεις βασικούς πυλώνες: 

 

Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μας και  

Εξωστρέφεια όπως απαιτούν οι σύγχρονες διεθνείς συγκυρίες. 

 

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση γιατί η Ένωση Δήμων λειτούργησε 

μεθοδικά και υπήρξε δραστήρια συμμέτοχος στη διαδικασία της 

Μεταρρύθμισης. Ενήργησε αποτελεσματικά, με πραγματισμό και 

ομοθυμία εκεί που χρειάστηκε η λήψη καίριας απόφασης για να φθάσει 

σε σύνθεση απόψεων και να προχωρήσει το εγχείρημα που είναι τόσο 

αναγκαίο για την σύγχρονη εποχή. Θα μιλήσω για την Μεταρρύθμιση και 

στη συνέχεια γιατί είναι το κυρίαρχο θέμα. 

 

Η Ένωση Δήμων έχει παράλληλα επιτελέσει παραγωγική εργασία σε ευρύ 

φάσμα άλλων θεμάτων. Συμμετέχουμε συστηματικά σε διαβουλεύσεις και 

συνεδρίες στη Βουλή, σε ειδικές επιτροπές με άλλους φορείς και 

υπηρεσίες, ως η ενιαία φωνή των Δήμων. 

 

Σε διεθνές επίπεδο, η Ένωση Δήμων εκπροσωπεί δυναμικά την κυπριακή 

τοπική αυτοδιοίκηση σε πληθώρα Οργανισμών και σε διεθνή σώματα και 

fora. Πιο σημαντική είναι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 

Περιφερειών και το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

Κατά το τρέχον έτος, ξεχωρίζω από τη διεθνή μας δράση, τη φιλοξενία της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Assembly of 

European Regions στη Λάρνακα, τον περασμένο Ιούνιο. Πήραν μέρος 

περίπου 100 εκπρόσωποι από διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. 

Σημειώνουμε την ξεχωριστή παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής των Περιφερειών, κυρίου Karl-Heinz Lambertz.  
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Η Ένωση Δήμων μέσα από τη δράση της έθεσε στόχο να βοηθήσει στην 

επίλυση προβλημάτων που απασχολούν συλλογικά τους Δήμους.  

 

Μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο και για τους Δήμους, ως μέρος και της 

συζήτησης για την Μεταρρύθμιση, είναι η αποτελεσματική διαχείριση των 

αποβλήτων.   

 

Η Ένωση Δήμων συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για τη Διαχείριση των 

Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση 

τόσο με την ετοιμασία προσχεδίων νόμων όσο και κανονισμών, για 

σκοπούς καλύτερης εφαρμογής και ελέγχου των νέων αρμοδιοτήτων των 

Δήμων.  

 

Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για όλους τους Δήμους, δεδομένου ότι η 

οικονομική του πτυχή, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Υπουργού 

και του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, ούτε 

γνωρίζουμε το συνολικό ποσό της οικονομικής στήριξης, τον τρόπο και 

την μέθοδο κατανομής της. 

 

Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους Δήμους και θα 

παραμείνουν ανοιχτά όσο δεν διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη πολιτική 

διαχείρισης των αποβλήτων που είναι μέγιστη ευθύνη του κεντρικού 

κράτους. 

 

Συναφής είναι και η πτυχή που αφορά την Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού 

Μη Συσκευασίας. Θέση της Ένωσης Δήμων είναι να υπάρξει έγκαιρα 

ρύθμιση αυτού του ρεύματος αποβλήτου από το Τμήμα Περιβάλλοντος, 

γιατί διαφορετικά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην 

απρόσκοπτη συλλογή του ρεύματος του χαρτιού γενικότερα, με 

συνεπακόλουθο αντίκτυπο στους Δήμους και στους δημότες.  

 

Η Ένωση Δήμων ενεργεί εκ μέρους των Δήμων και σε άλλες πτυχές που 

επηρεάζουν τα οικονομικά τους. Ειδικότερα η Ένωση Δήμων έχει προβεί 

σε σειρά ενεργειών για την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων σε 

σχέση με την απόφαση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  

για τη δημοσίευση των νέων αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τη νέα 

Γενική Εκτίμηση σε τιμές 1.1.2018.  
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Οι ανησυχίες και προβληματισμοί μας, δυστυχώς, δεν εισακούστηκαν και 

τώρα επιβεβαιώθηκαν δημιουργώντας διάφορα προβλήματα στους 

Δήμους, εξαιτίας της σημαντικής γενικής μείωσης στις αξίες, με 

αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας εσόδων. 

 

Στα πιο καθημερινά - πλην όμως σοβαρά ζητήματα για τους πολίτες, είναι 

το κενό ρύθμισης σε σχέση με την ηχητική οχληρία που προκαλείται από 

κέντρα αναψυχής. Τα προβλήματα του ισχύοντος νόμου του 2016, τον 

έχουν καταστήσει ανεφάρμοστο. Η Ένωση Δήμων συμμετέχει στις 

διαβουλεύσεις με το κράτος για να σταματήσει αυτή η αναρχία και 

συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την εξομάλυνση 

των προβλημάτων εφαρμογής του Νόμου. 

 

Η Ένωση Δήμων συμμετέχει παράλληλα στον διάλογο για εκσυγχρονισμό 

του περί Σκύλων Νόμου, στη βάση του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. Το νομοσχέδιο 

σύντομα θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία, με κάποιες από τις θέσεις 

μας να έχουν υιοθετηθεί και κάποιες όχι.            

   

Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο ενεργεί η Ένωση Δήμων είναι η 

συγκέντρωση στοιχείων από τους Δήμους, αναφορικά με τα κυριότερα 

προβλήματα και ανάγκες σε έργα υποδομής, σε προσφυγικούς οικισμούς. 

Στόχος είναι να υπάρξει από πλευράς Εκτελεστικής Εξουσίας η 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το τι θα γίνει με τους 

οικισμούς. Παρά τις συζητήσεις που αναπτύσσονται, δεν έχει ακόμα 

διαφανεί κάποιος συγκεκριμένος προγραμματισμός από το κράτος με 

αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

 

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε η ανάθεση του 

διαγωνισμού της Ένωσης Δήμων, για την υλοποίηση του έργου της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους. Αναμένουμε ότι θα αρχίσει 

τους πρώτους μήνες του 2020, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης 

ένστασης, που καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

   

Η προώθηση του έργου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους, 

κατέστη δυνατή, γιατί η παρούσα Εκτελεστική Επιτροπή το αξιολόγησε ως 
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ένα έργο υψίστης σημασίας και προτεραιότητας και ενήργησε με τον 

ανάλογο τρόπο.  

 

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να εκσυγχρονιστούν οι 

μηχανογραφημένες διαδικασίες των διαφόρων τμημάτων των Δήμων. Η 

αξιοποίηση μοντέρνων τεχνολογιών και δυνατοτήτων του «υπολογιστικού 

νέφους» (Cloud Computing), αναμένεται ότι θα προσδώσει καινούργια 

ισχύ, τόσο στο προσωπικό των Δήμων, όσο και στους πολίτες γενικότερα. 

Ένα τέτοιας κλίμακας έργο θα συμβάλει σημαντικά στην  προσπάθεια για 

τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ενιαίο μηχανογραφικό 

σύστημα όλων των Δήμων θα αποτελέσει το όχημα για την υλοποίηση της 

μεταρρύθμισης γιατί θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των 

δεδομένων και διαδικασιών των νέων Δήμων που θα προκύψουν. Το νέο 

σύστημα προσβλέπουμε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, με τη 

συνεργασία των Δήμων, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις 

ανάγκες τους, πρωτίστως ως των χρηστών. 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί 

προσκεκλημένοι,  

 

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το θέμα που 

αναμφίβολα μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τη συζήτηση τους τελευταίους 

μήνες.  

 

Το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου που βρίσκεται τώρα ενώπιον της 

Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία, αποτέλεσε το 

αποκλειστικό θέμα των δύο τελευταίων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 

της Ένωσης Δήμων τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο. 

 

Δεν θα επανέλθουμε στο περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, καθώς το έχουμε 

συζητήσει εις βάθος στις προηγούμενες συνελεύσεις, κατά τις οποίες 

έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις για το θέμα της Μεταρρύθμισης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Θα κρατήσω την ουσία! 
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Έχουμε στα χέρια μας ένα Νομοσχέδιο που εν πολλοίς διασφαλίζει τους 

βασικούς πυλώνες που είχαμε θέσει ως στόχο από την αρχή της 

διαδικασίας, αφού τηρήθηκε η συμφωνία να πραγματοποιηθεί επαρκής 

διαβούλευση και ανατροφοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Αυτοί οι βασικοί πυλώνες είναι: 

 

- Οι Δήμοι να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και να μπορούν να 

ασκούν ουσιαστική πολιτική. Οι αυξημένες αρμοδιότητες να 

συνοδεύονται με μεταφορά πόρων για το κόστος παροχής των εν 

λόγω αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος 

- Οικονομική αυτοτέλεια, με την συνολική διασφάλιση επαρκών 

οικονομικών πόρων 

- Διοικητική αυτονομία από το κεντρικό Κράτος. 

- Η δομή των νέων Δήμων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις 

μεταξύ Δήμων ή και Κοινοτήτων, είναι τέτοια ώστε να αποτυπώνεται 

η διατήρηση των υφιστάμενων Δήμων με τη μορφή των δημοτικών 

διαμερισμάτων, η εκλογή αντιδημάρχων και η αναλογική ανάδειξη 

δημοτικών συμβούλων στο νέο Δήμο. 

- Η θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων ως νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου 

- Οι συνενώσεις Δήμων για τις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια. 

 

Με την μεταρρύθμιση κάνουμε ένα νέο σημαντικό βήμα για να 

ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών. Ευθυγραμμίζουμε την 

πορεία μας με τον απώτερο στόχο που θέτει ο Χάρτης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για πραγματικές αυτό-

κυβερνήσεις. 

 

Η πρόοδος στις σύγχρονες πολιτείες επιτυγχάνεται με σταθερά βήματα 

που διασφαλίζουν τη συνέχεια, τη συνέπεια, που οικοδομούν πάνω στην 

συλλογική σοφία, τις βέλτιστες πρακτικές και την υφιστάμενη εμπειρία. Ο 

εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλό ήρθε και είναι προτιμότερο 

από την μακρά στασιμότητα της προηγούμενης περιόδου. 
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Σίγουρα, το κείμενο του Νομοσχεδίου που λάβαμε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών δεν μας ικανοποιεί πλήρως, καλύπτει όμως, σε ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό το βασικό πυρήνα των διεκδικήσεών μας.  

 

Η δουλειά μας βέβαια δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε, μπορούμε και γι’ αυτό 

διεκδικούμε την ανάπτυξη των ικανοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην κοινωνική πολιτική – το νέο μεγάλο κεφάλαιο που τώρα ανοίγει, τα 

υγειονομικά θέματα, τη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών, καθώς 

και την κατοχύρωση των δικλείδων ασφαλείας για το ύψος των εσόδων 

από τα τέλη των αδειών κυκλοφορίας, στα επόμενα στάδια της 

διαδικασίας. Επισημαίνω σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι με τις 

προτεινόμενες συνενώσεις, ενσωματώνεται στους νέους Δήμους ένας 

σημαντικός πληθυσμός που μέχρι τώρα αναλογούσε στις Κοινότητες. 

 

Ταυτόχρονα όμως, πετύχαμε για παράδειγμα την ανάληψη των 

αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών, τη διαχείριση των παραλιών, την 

αρμοδιότητα  για τη συντήρηση των δρόμων εντός δημοτικών ορίων. 

 

Η Ένωση Δήμων λειτούργησε ως καταλύτης στο πιο κρίσιμο στάδιο των 

διαβουλεύσεων. Παραμείναμε προσηλωμένοι στην ουσία της 

μεταρρύθμισης και δεν επιτρέψαμε να διαιωνίζεται η συζήτηση στα 

επιμέρους.  

 

Η διαδικασία για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα ήταν διαδραστική, 

πολύπλοκη και απαιτητική. Η συνεχής καταγραφή των θέσεων των 

Δήμων, η διαβούλευση τόσο με τους Δήμους όσο και με το Υπουργείο 

Εσωτερικών, καθώς και η νομοτεχνική επεξεργασία που γινόταν καθ’ όλη 

τη διάρκεια των ζυμώσεων, απαιτούσαν μεγάλη αφοσίωση στο έργο αυτό 

από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας, αιρετούς, υπηρεσιακούς και τον 

νομικό μας σύμβουλο. 

 

Νιώθω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω για την όλη προσπάθεια και 

συγκέντρωση για να πετύχουμε τον στόχο μας. 

 

Στο ζήτημα των συνενώσεων δήμων με δήμους, ή/και με Κοινότητες, ως 

Ένωση Δήμων επικεντρωθήκαμε στη διαμόρφωση των πιο κάτω 

κριτηρίων και των προϋποθέσεων:  
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1. Πληθυσμιακά κριτήρια. 

2. Κοινωνικά κριτήρια. 

3. Οικονομικά κριτήρια. 

4. Γεωγραφικά κριτήρια. 

5. Κριτήρια συμμετοχηκότητας του πολίτη. 

6. Αναπτυξιακά κριτήρια. 

 

 

Με τον τρόπο αυτό απεγκλωβίσαμε την Ένωση Δήμων και την τοπική 

αυτοδιοίκηση από την σεναριολογία, την οξύτητα και τον τοπικισμό. 

Επίσης αντιστρέψαμε τις όποιες αιχμές, την μεμψιμοιρία και τους 

υπαινιγμούς ότι οι Δήμοι κωλυσιεργούν για ιδιοτελή τοπικίστικα 

συμφέροντα, για να διαιωνίσουν τα βασίλειά τους κοκ.  

 

Μείναμε προσηλωμένοι στην ουσία και φέραμε ξανά την άμαξα πίσω από 

τα άλογα! 

 

Θεωρώ επίτευγμα το γεγονός ότι στις δύο συνελεύσεις της Ένωσης 

Δήμων, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο, επικράτησαν ο σεβασμός, η 

δημοκρατία και παρά τις όποιες διαφορετικές απόψεις, στο τέλος νικητής 

είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Δουλέψαμε συλλογικά και αρμονικά, σε πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου 

και κατανόησης, αφήνοντας στο πλάι τις όποιες επιμέρους κομματικές ή 

προσωπικές θέσεις. Θέσαμε σε απόλυτη προτεραιότητα το συμφέρον της 

τοπικής δημοκρατίας και κατ’ επέκταση το συμφέρον του πολίτη. Αυτός 

ήταν και ο λόγος που πολύ συνειδητά η Ένωση Δήμων απείχε και από τη 

συζήτηση για τα σενάρια των συγχωνεύσεων / συνενώσεων Δήμων. 

Εξάλλου, αυτή δεν είναι η ουσία της Μεταρρύθμισης, αλλά πρόκειται για 

μια προϋπόθεση ώστε να λάβει μορφή η μεγάλη εικόνα που 

παρουσιάζεται σήμερα. 

  

Μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών για τις 

συνενώσεις, πάνω σε κριτήρια και προϋποθέσεις, η Ένωση Δήμων 

απέφυγε και θα συνεχίσει να αποφεύγει την τοποθέτηση επί των 

προταθεισών συνενώσεων  από το Υπουργείο στις 2 Δεκεμβρίου 2019. 
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Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η κάθε επηρεαζόμενη Τοπική Αρχή 

έχει το δημοκρατικότατο δικαίωμα να εκφράσει τις θέσεις της κατά τη 

διαδικασία προώθησης της Μεταρρύθμισης.  

 

Θα διατυπώσουμε τις θέσεις και την κριτική μας για την τελική 

διαμόρφωση της Μεταρρύθμισης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την 

νομοθεσία που θα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Θα το πράξουμε νηφάλια και αντικειμενικά και θα απαντήσουμε στο καίριο 

ερώτημα: 

 

Είμαστε εντός των πλαισίων και των παραμέτρων ή όχι; 

 

Η όποια τελική τοποθέτησή μας θα είναι η ώριμη αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της Μεταρρύθμισης, με βάση τα όσα οι ίδιοι έχουμε 

καθορίσει.  

 

Με βάση το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου που έχει σταλεί για 

νομοτεχνική επεξεργασία, η κατ’ αρχήν τοποθέτηση της Γενικής 

Συνέλευσης της Ένωσής μας  είναι ότι το νομοσχέδιο της Μεταρρύθμισης 

βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί κατά την άποψή μου 

πορευόμαστε στο σωστό πλαίσιο και γιατί η πρόοδος θα συντελεστεί με 

μια αποφασιστική κίνηση προς τα εμπρός, όχι με την εσωστρέφεια και όχι 

με τον εγκλωβισμό στα επιμέρους. 

 

Σημασία έχει η μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η 

Μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει. 

 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι 

 

Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί και στην Ένωση Δήμων θα 

συνεχίσουμε με την ίδια πίστη στην πρόοδο και την εξέλιξη. 

Αναμένουμε για παράδειγμα να δούμε τι θα γίνει με την μεταβατική 

περίοδο. 
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Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να προσφέρει την καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών που μπορεί, ώστε να διασφαλίζει την καλύτερη 

δυνατή ποιότητα ζωής για τον πολίτη.  

 

Στην πορεία μας προς τη Μεταρρύθμιση, εμείς ως Ένωση Δήμων 

κρατήσαμε αυτή την αξία ως την πυξίδα που οδηγούσε και οδηγεί τις 

κινήσεις μας. Εύχομαι ειλικρινά ότι το ίδιο δημοκρατικό κλίμα θα 

επικρατήσει μέχρι το πέρας της διαδικασίας και στους υπόλοιπους 

θεσμούς. 

 

Γιατί νικητής από μια πετυχημένη Μεταρρύθμιση δεν θα είναι ο Α ή Β 

Δήμος, ή το Γ ή Δ Κόμμα, αλλά οι πολίτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, 9 Δεκεμβρίου 2019. 
 

 


