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Λογοδοσία για το έτος 2015 

του Προέδρου της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου 
Δημάρχου Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανού 

στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου 
που θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου, 2016 

στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στη Λευκωσία 
 

_____________________ 
 
 
Το 2015 χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα με εντατικές διαβουλεύσεις 
αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα σημαντικά θέματα. 
Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει στην ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου. 
 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της προώθησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.  Ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των τριών νομοσχεδίων για τη 
μεταρρύθμιση από την Κοινοβουλευτικήν Επιτροπή Εσωτερικών και είναι σε εξέλιξη η 
κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων αυτών. 
 
Είναι γνωστό ότι προηγήθηκε διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων και των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων το 2015 
και το 2016, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των 
μερών αυτών.  Κατά τη διαβούλευση αυτή το Υπουργείο Εσωτερικών οποδέκτηκε 
σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις του νομικού συμβούλου της Ένωσης Δήμων Κύπρου επί 
νομικών σημείων που άπτονται συνταγματικών αρχών ή των αρχών του διοικητικού 
δικαίου. 
 
Όμως πρέπει να σημειώσουμε, από ότι γνωρίζουμε, πως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η 
επικαιροποίηση των τριών νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση. 
 
Επίσης σημειώνεται ότι υπήρξε σύγκληση στο θέμα της θέσπισης κανονισμών, που θα 
ρυθμίζουν τη σύσταση και λειτουργία των τοπικών συμπλεγμάτων που θα 
αποφασιστούν, στην βάση συμφωνηθέντων κριτηρίων, αναφορικά με: 
 
(α) τον πληθυσμό, 
(β) τις υφιστάμενες οικοδομές, 
(γ) τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάγκη 

συντήρησης των υποδομών παροχής υπηρεσιών, 
(δ) τη γεωγραφική περιφέρεια, 
(ε) τα έσοδα/οικονομικούς πόρους, και 
(στ) άλλα κριτήρια.   

 
Και ακόμη ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τους εν λόγω 
κανονισμούς. 
 
Υπάρχουν ακόμα αρκετά άλλα σοβαρά θέματα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές 
διαφωνίες με το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα: 
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(α) για τις εξουσίες και αρμοδιότητες των επαρχιακών συμπλεγμάτων, που 
πρέπει να πηγάζουν από τους Δήμους και τις Κοινότητες, 

(β) Για τη ρύθμιση της οικονομικής πτυχής της μεταρρύθμισης που αφορά το 
σαφή καθορισμό συγκεκριμένων οικονομικών πόρων / εσόδων στους Δήμους 
/ Κοινότητες , στη ρύθμιση των χρεών των Δήμων / Κοινοτήτων, που σαφώς 
δημιουργήθηκαν για σκοπούς ανάπτυξης, καθώς και των λοιπών οικονομικών 
υποχρεώσεων τους, και 

(γ) στη δημιουργία ταμείου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης δημοτικών 
υπαλλήλων, για να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά έξοδα.   
 

Η θέση της ΄Ενωσης Δήμων είναι ότι για τα θέματα αυτά έπρεπε να είχεν προηγηθεί μια 
εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη.  Μια μελέτη που να καταδεικνύει τις 
συγκεκριμένες ανάγκες και στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψην για 
τεκμηρίωση των επιχειρημάτων και συγκεκριμενοποίηση θέσεων και εισηγήσεων που 
θα πρέπει να περιληφθούν στην προτεινόμενη νομοθεσία. 
 
Επίσης σημειώνεται η διαφωνία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με τον 
τρόπον εκλογής των Συμβουλίων των Επαρχιακών Συμπλεγμάτων, αφού το Υπουργείο 
αφήνει το θέμα στην διακριτική ευχέρεια της Βουλής, ενώ η Ένωση Δήμων επιμένει ότι 
στα Συμβούλια αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν, αναλογικά, μόνον εκπρόσωποι των 
Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκονται στα όρια του κάθε Επαρχιακού Συμπλέγματος. 
 
Μια άλλη σημαντική διαφωνία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, παραμένει το θέμα της 
Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης, που το Υπουργείο επιμένει να δοθεί στα Επαρχιακά 
Συμπλέγματα, ενώ η θέση της Ένωσης Δήμων είναι όπως οι αρμοδιότητες αυτές 
παραμείνουν στις Τοπικές Αρχές. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση της Ένωσης Δήμων, αναφορικά με την εφαρμογή των 
διαφόρων σταδίων / φάσεων της μεταρρύθμισης, δηλαδή τη συμπλεγματοποίηση 
υπηρεσιών και την παροχή κοινών υπηρεσιών, είναι ότι θα προχωρεί κατά στάδια και θα 
αξιολογείται ανάλογα, οπότε και η οποιαδήποτε συνένωση Τοπικών Αρχών, εάν και 
εφόσον χρειάζεται / δικαιολογείται, θα έχει συνεπώς εξελικτικό χαρακτήρα. 
 
Είναι η θέση της Ένωσης Δήμων ότι με τα προτεινόμενα νομοσχέδια για τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατηρείται συγκέντρωση παρά 
αποκέντρωση εξουσιών προς το Κεντρικό Κράτος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 

 
(Α) ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
1. Ο Περί Δήμων Νόμος. 
Τον Απρίλιο 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο περί Δήμων (τροποποιητικός) Νόμος 
49(ΙΙ)/2015, με τον οποίο ρυθμίζεται η επιβολή του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας 
στις περιπτώσεις των εξ αδιαιρέτου ιδανικών μερίδων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον περί 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, με βάση τα φυσικά μερίδια 
ιδιοκτησίας επ’ αυτής. 
 
Τον Ιούνιο 2015 δημοσιεύθηκε ο περί Δήμων (τροποποιητικός) Νόμος 78(Ι)/2015, με τον 
οποίο το άρθρο 103 κατέστη μόνο αδειοδοτικό, ενώ εισήχθη νέο άρθρο 103A για την 
επιβολή δικαιωμάτων (φορολογίας) για τη διατήρηση ή χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 



3 
 

οικοδομής, χώρου ή άλλου υποστατικού για την άσκηση επιχείρησης, βιομηχανίας, 
επαγγέλματος κλπ με βάση τον ΄Έβδομο Πίνακα. 
 
Τον Ιούλιο 2015 δημοσιεύθηκε ο περί Δήμων (τροποποιητικός) Νόμος 103(Ι)/2015 με τον 
οποίο εισήχθη νέο άρθρο 60A, με βάση το οποίο ο δημοτικός υπάλληλος δύναται να ασκεί 
τα πολιτικά του δικαιώματα κατά ανάλογο τρόπο με τους δημόσιους υπαλλήλους, 
σύμφωνα με το Νόμο 102(Ι)/2015. 
 
2. Λαϊκές Αγορές 
Στον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο 96(Ι)/2013 
προβλέπεται η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών 
στην οποία εκπροσωπείται και η ΄Ενωση Δήμων.  Η εν λόγω Επιτροπή σε μία συνεδρία 
εξέτασε τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, 
έχοντας υπόψην της στοιχεία και εισηγήσεις των Δήμων στους οποίους λειτουργούν λαϊκές 
αγορές με βάση το νόμον αυτό. 
 
Τον Μάϊο 2015 δημοσιεύθηκε ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 
(τροποποιητικός) Νόμος 57(Ι)/2015, ώστε να μπορούν να διαθέτουν προϊόντα στις λαϊκές 
αγορές και «πωλητές» που είχαν άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκήν αγορά τουλάχιστον 9 
μήνες πριν την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, υπό προϋποθέσεις. 
 
3. Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές 
Αναφορικά με τα προσχέδια Νομοσχεδίου και Κανονισμών που μετά από διαβούλευση 
μεταξύ του Υπουργείου και της ΄Ενωσης Δήμων διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία για 
νομοτεχνικό έλεγχο, δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη εντός του 2015. 
 
4. Λειτουργία Κέντρων Αναψυχής 
Το 2015 πραγματοποιήθηκε μία συνεδρία της Επιτροπής Κέντρων, κατά την οποίαν 
εξετάστηκαν: ανανεώσεις αδειών κέντρων αναψυχής, κατατάξεις κέντρων αναψυχής σε 
κατηγορίες και ανακλήσεις αδειών λειτουργίας κέντρων αναψυχής.  Η ΄Ενωση Δήμων 
υποστήριξε την εφαρμογή των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το θέμα 
αυτό. 
 
5. Νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος 
Η Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος στην Κύπρο συνέχισε τις εργασίες 
της και μέσα στο 2015 με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
απαγόρευση του καπνίσματος και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού.  Επίσης συνεχίστηκε και μέσα στο 2015 η εκστρατεία για τον 
έλεγχο της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας με τη συνεργασία της Αστυνομίας και 
αρκετών Δήμων. 
 
6. Ο περί Σκύλων Νόμος. 
Μετά τη διαβούλευση που προηγήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013, το Υπουργείο 
Εσωτερικών ετοίμασε και κατέθεσε στην Βουλή το Νοέμβριο του 2014 Νομοσχέδιο με 
τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», η συζήτηση  του οποίου 
άρχισε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 3.12.2014 και 
συνεχίστηκε μέσα στο 2015 σε αρκετές συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος. 
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Η Ένωση Δήμων κατά την εξέταση του εν λόγω Νομοσχεδίου εκπροσωπήθηκε από  
Ομάδα Εργασίας η οποία υποστήριξε τις θέσεις των Δήμων, όπως αυτές 
κωδικοποιήθηκαν από το δίκτυο Δημοτικών Υγειονομικών Επιθεωρητών. 
 
7. Η περί Κοιμητηρίων Νομοθεσία 
Για τα προσχέδια των νομοθετημάτων για τα κοιμητήρια (τροποποίηση του Νόμου και 
ετοιμασία Κανονισμών) που στάληκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα περαιτέρω, δεν 
υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη, παρά τις παραστάσεις της Ένωσης Δήμων για το θέμα αυτό. 
 
Συνεχίστηκε και εντός του 2015 η ανταπόκριση Δήμων για την παραχώρηση δωρεάν 
χώρων ταφής για αγνοουμένους σε σχετική παράκληση του Επιτρόπου Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά θέματα. 
 
8. Διενέργεια Εράνων 
Στον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο 68(Ι)/2014 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής 
εξέτασης αιτήσεων για τη διενέργεια παγκύπριων εράνων και Επιτροπών για τη διενέργεια 
εράνων σε επαρχιακό επίπεδο.  Στην Επιτροπή για τους παγκύπριους εράνους συμμετέχει 
εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Δήμων και για τους εράνους σε επαρχιακό επίπεδο 
εκπρόσωπος από Δήμο της οικείας Επαρχίας.  Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκαν 
αρκετές συνεδρίες της Επιτροπής για Παγκύπριους Εράνους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
για εξέταση δεκάδων αιτήσεων για διενέργεια παγκύπριων εράνων.  Επίσης εξετάστηκαν 
προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, καθώς επίσης 
και περιπτώσεις παράνομης διενέργειας εράνων που παραπέμφθηκαν στην Αστυνομία για 
περαιτέρω διερεύνηση. 
 
9. Τέλεση Πολιτικών γάμων 
Συνεχίστηκε και μέσα στο 2015 η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σε πρόσωπα 
που ενδιαφέρονται για την τέλεση του πολιτικού τους γάμου στην Κύπρο. 
 
 
(Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Στις αρχές του έτους παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην έγκριση των προϋπολογισμών των 
Δήμων για το έτος 2015 εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Η 
καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι ο πρότυπος πίνακας παρουσίασης των 
προϋπολογισμών των Δήμων είχε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και τους στάληκε 
καθυστερημένα, με αποτέλεσμα αρκετοί Δήμοι να υποβάλουν τους προϋπολογισμούς τους 
εκπρόθεσμα. Η Ένωση Δήμων από την αρχή του έτους απέστειλε σχετικές επιστολές στα 
δυο συναρμόδια Υπουργεία ζητώντας την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης, με σκοπό 
την αποτροπή προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των Δήμων. Τη φωνή μας ενίσχυσε 
και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών δήλωνε ότι ανέμενε την έγκριση των προϋπολογισμών το συντομότερο 
δυνατόν. Πράγματι, με κάποια καθυστέρηση τα αρμόδια Υπουργεία ενέκριναν τους 
προϋπολογισμούς των Δήμων.           
 
Το Φεβρουάριο του 2015 η Ένωση Δήμων έγινε δέκτης παραπόνων από Δήμους ότι το 
Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε στους Δήμους ειδοποιήσεις 
για επιβολή φορολογίας επί της ακίνητης τους ιδιοκτησίας, η οποία μάλιστα ξεκινούσε 
αναδρομικά από το 1980, χρονιά κατά την οποία αρκετοί Δήμοι δεν είχαν ακόμα συσταθεί. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η φορολογία επιβλήθηκε για πρώτη φορά στους Δήμους. Η 
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Ένωση Δήμων αντέδρασε άμεσα εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση, ενώ απέστειλε σχετικές 
επιστολές προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και τον Έφορο 
Φορολογίας. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο Οικονομικών συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, 
στην οποία αποφασίστηκε όπως οι Δήμοι υποβάλουν στο Τμήμα Φορολογίας αναλυτική 
κατάσταση των ακινήτων τους, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου κατά πόσον τα εν 
λόγω ακίνητα υπόκειντο σε φορολογία ή εξαιρούνταν στη βάση της Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.3.1981. Ακολούθως και στη βάση των 
ευρημάτων του Τμήματος Φορολογίας, αποφασίστηκε να οριστεί νέα σύσκεψη στην οποία 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα και υπόβαλαν τα 
ζητούμενα στοιχεία, όμως το αρμόδιο Τμήμα μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη 
των στοιχείων. Στην ημερησία διάταξη της πιο πάνω αναφερόμενης σύσκεψης 
συμπεριλαμβανόταν και το θέμα της φορολόγησης των εσόδων των Δήμων, το οποίο 
επανήλθε μετά από επιστολές που έλαβαν μερικοί Δήμοι από το Τμήμα Φορολογίας. 
Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν το Τμήμα Φορολογίας είχε ζητήσει από Δήμους την υποβολή 
οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την αξιολόγηση των «εμπορικών» δραστηριοτήτων 
τους για την επιβολή φορολογίας. Το θέμα αυτό αφέθηκε να συζητηθεί περαιτέρω στη 
σύσκεψη που θα οριστεί με το Τμήμα Φορολογίας για το θέμα της φορολογίας ακίνητης 
ιδιοκτησίας, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς το Τμήμα Φορολογίας δεν έχει 
ολοκληρώσει τη μελέτη των στοιχείων που έχουν υποβάλει οι Δήμοι.      
 
Περί τα μέσα του έτους και ενόψει της συζήτησης τότε στη Βουλή για την υιοθέτηση των 
νέων αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2013 και των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν κατά την επανεκτίμηση, το Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι η 
Κυβέρνηση προωθούσε την ενοποίηση της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας που 
επιβάλλεται από την κεντρική κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές και ως εκ τούτου, ζητούσε 
από τις Τοπικές Αρχές να μην προχωρήσουν με την επιβολή της εν λόγω φορολογίας. Η 
Ένωση Δήμων αντέδρασε αποστέλλοντας επιστολές στους Υπουργούς Οικονομικών και 
Εσωτερικών αναφέροντας ότι η πρόταση της Κυβέρνησης θα μειώσει ακόμη περισσότερο 
την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και θα τους καταστήσει περισσότερο εξαρτώμενους 
από το Κράτος, ενώ ζητούσε όπως διασφαλιστεί η επιβολή και είσπραξη της φορολογίας 
από τους Δήμους και τους καλούσε όπως επανεξετάσουν τη θέση τους. Λόγω της 
σοβαρότητας του θέματος, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία των Δημάρχων, στην 
οποία επαναβεβαιώθηκαν οι θέσεις της Ένωσης Δήμων για το θέμα. Κατά τη συζήτηση 
των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή, δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων των 
Κοινοβουλευτικών κομμάτων και δεδομένης της πιεστικής ανάγκης των Δήμων για την 
επιβολή της φορολογίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Τοπικές Αρχές 
επιβάλουν τη σχετική φορολογία για το έτος 2015 με βάση τις αξίες της γενικής εκτίμησης 
της 1.1.1980.          
 
Το Σεπτέμβρη του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών θέλοντας να βελτιώσει τον τρόπο 
παρουσίασης των προϋπολογισμών των Δήμων με σκοπό να τον φέρει πιο κοντά στη 
μορφή του κρατικού προϋπολογισμού, ζήτησε όπως γίνουν αλλαγές στο υφιστάμενο 
πρότυπο. Η Ένωση Δήμων, αν και κλήθηκε καθυστερημένα σε διαβούλευση, 
ανταποκρίθηκε άμεσα και αφού συνέλεξε τις απόψεις των Δήμων, τις παρουσίασε ενώπιον 
του Υπουργείου Οικονομικών. Αποτέλεσμα των συναντήσεων ήταν να ληφθούν υπόψην 
αρκετές από τις παρατηρήσεις των Δήμων, οι οποίες και ενσωματώθηκαν, ενώ 
καθιερώθηκαν για πρώτη φορά συναντήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των 
Δήμων για συζήτηση των υποβληθέντων προϋπολογισμών τους. Δυστυχώς, λόγω της 
καθυστέρησης στην έναρξη του διαλόγου και της πίεσης χρόνου, παρουσιάστηκαν αρκετά 
λάθη τεχνικής φύσεως στο πρότυπο αρχείο που στάληκε στους Δήμους από το Υπουργείο 
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Οικονομικών. Η Ένωση Δήμων και σε αυτή την περίπτωση συνέβαλε με τις ενέργειες της, 
έτσι ώστε να περιοριστεί η έκταση του προβλήματος, συντάσσοντας σχετικές οδηγίες και 
διορθώσεις.                   
 
Καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η συλλογή οικονομικών στοιχείων των Δήμων 
σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού τους και η υποβολή τους στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση συμμετείχε ενεργά στην 
περαιτέρω αναθεώρηση της δομής του σχετικού πίνακα, ενώ σε μηνιαία βάση 
συγκέντρωνε τα στοιχεία και τα καταχωρούσε σε ειδικό αρχείο, το οποίο στη συνέχεια 
απέστελλε στο Γενικό Λογιστήριο.  
 
Παράλληλα, κατά περιόδους και όπου απαιτείτο, η Ένωση Δήμων, μεσολαβούσε για τη 
συλλογή και αποστολή διαφόρων οικονομικών στοιχείων από τους Δήμους, τα οποία 
ζητούσαν τα αρμόδια Υπουργεία, όπως π.χ. τη συλλογή δεδομένων για τα δάνεια και τις 
οφειλές των Δήμων, τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το Δημοτικό Τέλος Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας, τη συλλογή στοιχείων για την Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων του Κράτους 
κ.α. 
 
Καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους, το κλιμάκιο οικονομικών διευθυντών που αποτελείται από 
τους οικονομικούς διευθυντές των Δήμων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και 
σε κάποιες περιπτώσεις με τη συμβολή και άλλων Δημοτικών Ταμείων/Οικονομικών 
Διευθυντών, πραγματοποίησε αριθμό συναντήσεων, οι οποίες συντονίστηκαν από την 
Ένωση Δήμων και είχαν σκοπό τη συζήτηση διαφόρων οικονομικών θεμάτων που 
απασχολούσαν τους Δήμους και την προώθηση εκεί όπου κρινόταν σκόπιμο ανάλογων 
ενεργειών.  
 
 
(Γ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
Μέσα στο 2015 συνεχίστηκε η προσπάθεια της Ένωσης για αποτελεσματική 
εκπροσώπηση των Δήμων ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Κυβερνητικών 
Τμημάτων - καθώς και για συντονισμό των Δήμων με στόχο την εφαρμογή 
ομοιόμορφων διαδικασιών και ερμηνειών σε σχέση με τεχνικά θέματα.  
 
Σημαντικό μέρος της προσπάθειας της Ένωσης κατά την εν λόγω περίοδο αναλώθηκε 
στην προάσπιση των θέσεων των Δήμων σε σχέση με νομοσχέδιο εκτεταμένης 
τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ.96.  
 
Αρχικά οι τροποποιήσεις αφορούσαν δύο θέματα για τα οποία η ίδια η Ένωση Δήμων 
είχε υποβάλει εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχε μάλιστα συνεργαστεί με το 
Υπουργείο αυτό για την αρχική τους διαμόρφωση.  Το ένα από τα θέματα αυτά 
αφορούσε την προώθηση αποτελεσματικότερων ρυθμίσεων με σκοπό την επίλυση των 
προβλημάτων που δημιουργούνται από επικίνδυνες και ασυντήρητες οικοδομές και το 
άλλο αφορούσε την εισαγωγή πιο αποτελεσματικών διατάξεων επιβολής σε 
περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας.  
 
Κατά την τελική όμως διαμόρφωση του νομοσχεδίου το Υπουργείο Εσωτερικών 
εισήγαγε στο νομοσχέδιο τροποποιήσεις με τις οποίες η Ένωση Δήμων είχε διαφωνήσει. 
Η μια από τις επίμαχες τροποποιήσεις αφορούσε την διεύρυνση της εξουσίας του 
Υπουργού Εσωτερικών να εξαιρεί από την αδειοδότηση «…οποιεσδήποτε κατηγορίες 
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κατασκευών που εμπίπτουν στον όρο οικοδομή…», με Διάταγμα που θα εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4Β του Κεφ.96. Μια άλλη τροποποίηση αφορούσε την 
τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού Νόμου για δυνατότητα αυτεπάγγελτης έκδοσης 
άδειας διαίρεσης, από την αρμόδια αρχή. 
 
Η συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
άρχισε τον Ιούνιο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016 οπότε και 
ψηφίστηκε με τον Νόμο Ν. 19(Ι) /2016, με ημερομηνία εφαρμογής την 18.5.2016.  
 
Οι θέσεις της Ένωσης σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα ήταν οι ακόλουθες : 
 
Α.  Διατάξεις που αφορούν την τροποποίηση του άρθρου 4 Β 
Ως θέμα αρχής, διαφωνήσαμε με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4 Β με την 
οποία δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να εξαιρεί από την 
οποιαδήποτε αδειοδότηση, και μάλιστα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των ιδίων των 
αρμοδίων αρχών, ένα πολύ γενικά διατυπωμένο φάσμα οικοδομών που επιτρέπει 
μεγάλο περιθώριο ερμηνείας, με ενδεχόμενο την καταστρατήγηση του Νόμου. Αντί της 
εξαίρεσης οικοδομών από την αδειοδότηση, με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα και 
με σκοπό την επίσπευση της έγκρισης σχετικά απλών οικοδομών, εισηγηθήκαμε προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων ήταν η αδειοδότηση 
τέτοιων περιπτώσεων με συνοπτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετούνται 
οι ενδιαφερόμενοι αλλά ταυτόχρονα θα διατηρήσει η πολιτεία τους τελευταίους 
μηχανισμούς ελέγχου που έχει, προς όφελος όλων των πολιτών. 
 
Β.  Διατάξεις που αφορούν την επιβολή διοικητικού προστίμου  
Επισημάναμε ότι οι ισχύουσες διατάξεις επιβολής είναι χρονοβόρες και μη 
αποτελεσματικές και για τον λόγο αυτό η παροχή, στην αρμόδια αρχή, της δυνατότητας 
για επιβολή διοικητικού προστίμου είναι επιβεβλημένη. Στην περίπτωση όμως που 
υποβάλλονται αιτήσεις για άδεια με ελλειπή ή λανθασμένα στοιχεία, είχαμε εισηγηθεί να 
υπάρχει δυνατότητα για απόρριψη της αίτησης, εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν 
υπάρξει ανταπόκριση ή συμμόρφωση. 
 
Γ.  Διατάξεις που αφορούν επικίνδυνες και δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές 
Τονίσαμε ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν στο νομοθέτημα οι συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις που έχουμε υποβάλει, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
εμπειρίας των Δήμων. Το λεκτικό της νομοθεσίας πρέπει να είναι σαφές ως προς το ότι: 
 

1. Η αποκλειστική ευθύνη για την λήψη κατάλληλων μέτρων συντήρησης και 
αποκατάστασης οικοδομής, ανήκει στον ιδιοκτήτη της  
 

2. Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη επικίνδυνης ή 
δυνητικά επικίνδυνης οικοδομής την λήψη κατάλληλων μέτρων, 
περιλαμβανομένης και της εκκένωσης ή/και κατεδάφισης επικίνδυνης 
οικοδομής 

 
3. Η τυχόν παρέμβαση της αρμόδιας αρχής, περιορίζεται σε συγκεκριμένα μέτρα 

τα οποία αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία, και τα οποία περιορίζονται μόνον 
στην προσωρινή άρση του κινδύνου μέχρι την λήψη μέτρων από τον 
ιδιοκτήτη.  
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4. Η έκδοση Διαταγμάτων γίνεται με διαδικασία που αρχίζει με αίτηση 
μονομερώς (ex-parte) η οποία είναι πιο σύντομη και η οποία εφαρμόζεται και 
τώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του περί Δήμων Νόμου. 
 

5. Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να ανακτήσει με αποτελεσματικό τρόπο τυχόν 
έξοδα τα οποία έχει υποστεί για την λήψη των συγκεκριμένων μέτρων που 
αναφέρονται στη νομοθεσία, σε σχέση με επικίνδυνη οικοδομή 

 
6. Η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να εξασφαλίσει διαμονή σε πρόσωπα που 

διαμένουν σε επικίνδυνη οικοδομή που πρέπει να εκκενωθεί.  
 

 
Δ. Εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού 
Νόμου για δυνατότητα αυτεπάγγελτης έκδοσης άδειας διαίρεσης, από την αρμόδια αρχή 
 
Η άποψη της Ένωσης – την οποία συμμεριζόταν και ο νομικός της σύμβουλος- ήταν ότι 
η τροποποίηση αυτή παρουσιάζει νομικά και διαδικαστικά προβλήματα, τα οποία θα 
πρέπει να μελετηθούν και επιλυθούν. Πέραν των νομικών σημείων σημειώσαμε ότι η 
αυτεπάγγελτη έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή προϋποθέτει κόστος για την 
αρμόδια αρχή - δεδομένου ότι χρειάζεται αρκετή προπαρασκευαστική εργασία, 
ετοιμασία σχεδίων κλπ, που υπό κανονικές συνθήκες γίνεται από τον μελετητή του 
ιδιοκτήτη – το οποίο δεν θα ανακτάται από την αρμόδια αρχή. 
 
Με την ευκαιρία της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων ενώπιον της Επιτροπής 
Εσωτερικών, επαναλάβαμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών εισήγηση μας για 
προώθηση τροποποίησης του Κεφ. 96 έτσι έτσι ώστε να μπορούν οι Αρμόδιες Αρχές να 
εισπράττουν τα δικαιώματα για άδεια «οικοδομής» με τη υποβολή της αίτησης, όπως 
γίνεται και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για πολεοδομική άδεια, με στόχο να 
επιλυθούν τελεσίδικα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι 
Αρμόδιες Αρχές σε σχέση με το θέμα αυτό. Το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε και έτσι η 
Ένωση Δήμων απέστειλε (στις αρχές του 2016) επιστολή προς την Επιτροπή 
Εσωτερικών με την παράκληση όπως εξετάσει αυτεπάγγελτα το αίτημα της Ένωσης 
Δήμων. Δυστυχώς, η τροποποίηση δεν προωθήθηκε λόγω μη στήριξης της από το 
Υπουργείο Εσωτερικών.  
 
Το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ηχητικής οχληρίας που προκαλείται από 
κέντρα αναψυχής απασχολεί τους Δήμους, και την Πολιτεία γενικότερα, από το 2000.  
Αποτέλεσμα των διαφόρων προσπαθειών που έγιναν ήταν η ψήφιση του περί Κέντρων 
Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου (Ν124(Ι)/2007), ο οποίος όμως δεν τέθηκε 
σε εφαρμογή λόγω νομικών και διαδικαστικών προβλημάτων. Τον Ιούλιο του 2013, 
άρχισε νέα προσπάθεια για ρύθμιση του θέματος με κύριο στόχο τον ορθολογικό 
καθορισμό ανώτατων ορίων επιτρεπόμενου ήχου ανά πολεοδομική περιοχή χρήσης γης 
για κέντρα αναψυχής, στην βάση των οποίων η Αρμόδια Αρχή (ο οικείος Δήμος ή ο 
Έπαρχος, ανάλογα με την περιοχή) θα εκδίδει άδεια σύμφωνα με τον Ν 124(Ι)/2007, ο 
οποίος θα τροποποιηθεί ανάλογα.  
 
Εντός Μαρτίου 2015 έγιναν στο Υπουργείο Εσωτερικών συσκέψεις στις οποίες 
προσκλήθηκαν όλοι οι Δήμοι και στις οποίες επεξηγήθηκε το σκεπτικό της νέας 
ρύθμισης και παρουσιάστηκαν χάρτες στους οποίους αποτυπώθηκαν οι περιοχές ανά 
κατηγορία και υποκατηγορία κέντρων αναψυχής που εκπέμπουν ήχο με βάση τα 
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ισχύοντα Σχέδια Ανάπτυξης. Τα πρακτικά των συσκέψεων και οι σχετικοί χάρτες 
αποστάληκαν σε όλους τους Δήμους για ενημέρωση και για τις  απόψεις τους.  
 
Ακολούθησαν υπηρεσιακές συσκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την 
αναθεώρηση του Νόμου κατά τις οποίες η Γραμματεία της Ένωσης υπέβαλε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις με  βάση τις πάγιες μας θέσεις καθώς και τις απόψεις όσων 
Δήμων υπέβαλαν απόψεις.  Τελικά, στο διαμορφωθέν από το Υπουργείο Εσωτερικών 
νομοσχέδιο δεν ενσωματώθηκαν σημαντικές μας παρατηρήσεις και ειδικά αυτές που 
αφορούν την εμπλοκή της αστυνομίας κατά την διερεύνηση παραπόνου για 
ηχορύπανση. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι η θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ένωσης Δήμων, η οποία συζήτησε το θέμα στη συνεδρία της ημερ.13.6.2014, ήταν ότι η 
εμπλοκή της Αστυνομίας είναι απαραίτητη λόγω της φύσης των υποστατικών στα οποία 
θα γίνεται ο έλεγχος.  
 
Το θέμα της εφαρμογής κοινού πλαισίου ρύθμισης των συσκευών πώλησης νερού 
παρέμεινε, δυστυχώς, και κατά την υπό αναφοράν περίοδο σε εκκρεμότητα, λόγω 
παρεμβάσεων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συσκευών Πόσιμου Νερού (ΣΙΣΠΝ) προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών. Στις 15.7.2015 συμμετείχαμε σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό 
Εσωτερικών για συζήτηση του θέματος.  Η σύσκεψη συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συσκευών Πόσιμου Νερού (ΣΙΣΠΝ) προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών και αυτό παρά το ότι στις 18.3.2015 έγινε σύσκεψη για το θέμα υπό τον 
Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, ο οποίος διατύπωσε την θέση ότι θα πρέπει να 
εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της σύσκεψης 
ημερομηνίας 18.3.2015, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων στη συνεδρία της 
ημερομηνίας 7.4.2015 επαναβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις της για εφαρμογή του 
πλαισίου ρύθμισης και μάλιστα έδωσε παράταση μέχρι την 1.6.2015 κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του ΣΙΣΠΝ. 
 
Η άποψη του Υπουργού ήταν ότι θα πρέπει να βρεθεί πρακτικός τρόπος «ρύθμισης» 
(είτε με Διάταγμα Εξαίρεσης με βάση το άρθρο 4Β του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου είτε άλλως πως) έτσι ώστε να εξασφαλίζονται παράμετροι όπως η 
δημόσια ασφάλεια και υγεία κλπ, αλλά η «έγκριση» της Αρμόδιας Αρχής να μην 
ονομάζεται «άδεια οικοδομής» αλλά κάτι άλλο - ίσως «άδεια εγκατάστασης». Μέχρι να 
γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, η θέση του Υπουργού ήταν ότι το όλο θέμα θα έπρεπε 
να παγοποιηθεί.  
 
Η δική μας θέση ήταν ότι οι εν λόγω αναπτύξεις θα πρέπει να αδειοδοτούνται μέσα στα 
πλαίσια της νομοθεσίας -με συνοπτικές έστω διαδικασίες - έτσι ώστε να υπάρχει και 
προληπτικός και εκ των υστέρων έλεγχος τους από την Αρμόδια Αρχή. Εκφράσαμε 
παράλληλα την διαφωνία μας με τυχόν εξαίρεση των εν λόγω συσκευών από την 
αδειοδότηση (με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4Β του Κεφ 96) δεδομένου 
ότι οι αναπτύξεις αυτές επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και άρα οι τήρηση 
των προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να επαφίεται στην καλή θέληση του κάθε 
εμπλεκόμενου.  
 
Πάντως, με σχετική επιστολή μας ημερομηνίας 3.8.2015 ενημερώσαμε όλους τους 
Δήμους για την υπό αναφορά σύσκεψη σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι δεδομένης της 
ισχύουσας νομοθεσίας οι Δήμοι θα πρέπει, στο μεταξύ, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των πολιτών σε σχέση με την 
εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών. 
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Εντός του έτους, επανήλθε προς συζήτηση υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών το θέμα της ρύθμισης της έκθεσης διαφημίσεων, με βάση 
Κανονισμούς που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 40 του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου. Υπενθυμίζεται ότι στο θέμα της έκθεσης διαφημίσεων υφίσταται 
πολυνομία, αφού υπάρχουν σχετικές πρόνοιες σε διάφορα νομοθετήματα -που 
ρυθμίζουν διάφορες πτυχές του θέματος. Οι υπό αναφοράν Κανονισμοί διαμορφώθηκαν 
αρχικά το 2002 και έχουν κατά καιρούς συζητηθεί τόσο ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών όσο και μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων και της 
Ένωσης Δήμων, χωρίς κατάληξη. Οι θέσεις που εξέφρασε η Ένωση Δήμων κατά την 
συζήτηση του θέματος ήταν οι ακόλουθες : 
 
1. Ανεξάρτητα από την νομική μορφή που ενδεχομένως να πάρει η ρύθμιση των 

διαφημίσεων, οι Δήμοι δεν αποδέχονται να απωλέσουν τις εξουσίες που έχουν (και 
μάλιστα από το 1959) τόσο σε ότι αφορά την αδειοδότηση / έγκριση των 
διαφημίσεων εντός των διοικητικών τους ορίων όσο και σε ότι αφορά την εμπορική 
τους εκμετάλλευση, ούτε αποδέχονται οι εξουσίες αυτές να υπαχθούν σε άλλη Αρχή 
(πχ στον Υπουργό Εσωτερικών) ο οποίος θα αποφασίζει κατά πόσον θα εκχωρήσει 
την εξουσία. 

 
2. Ο έλεγχος των διαφημίσεων και διαφημιστικών κατασκευασμάτων θα πρέπει να 

γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας ειδικής και ολοκληρωμένης νομοθεσίας. Αυτή η 
ειδική νομοθεσία είναι ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμος, ο οποίος όμως θα 
πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να περιλάβει όλες τις αναγκαίες τεχνικές και άλλες 
παραμέτρους έτσι ώστε να υπάρχουν στη νομοθεσία αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια καθώς και σαφείς και ευέλικτες διαδικασίες για την έκδοση σχετικής άδειας. 
Επιπλέον, οι διατάξεις επιβολής θα πρέπει να καταστούν πιο άμεσες και 
αποτελεσματικές ( πχ θα μπορούσε να περιληφθεί η δυνατότητα επιβολής εξώδικου 
ή διοικητικού προστίμου).  

 
3. H ειδική και εκσυγχρονισμένη αυτή νομοθεσία θα ήταν ορθότερο να συνοδεύεται από 

νέους ενιαίους Κανονισμούς, με παράλληλη κατάργηση των υφισταμένων δημοτικών 
Κανονισμών. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθεί και το νομικό πρόβλημα που 
ενδεχομένως να υπάρχει με τους υφιστάμενους Κανονισμούς 

 
4. Οι πολεοδομικές και «οικοδομικές» πτυχές του θέματος –δηλ. ποίες πινακίδες 

χρειάζονται ή δεν χρειάζονται πολεοδομική άδεια και άδεια «οικοδομής» μπορούν να 
ρυθμιστούν με σχετικά Διατάγματα με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο και τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, με στόχο να υπάρχει 
εξαρχής πλήρης εικόνα του νομικού πλαισίου και ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση της 
γραφειοκρατίας.  

 
5. Η προτεινόμενη μορφή της ρύθμισης (εξασφάλιση πολεοδομικής συναίνεση ή 

άδειας, έκδοση διαταγμάτων, εντολών και Κανονισμών με βάση τον περί 
πολεοδομίας Νόμο, και στη συνέχεια εξασφάλιση άδειας με βάση τον περί 
Ρυθμίσεως Οδών και  Οικοδομών Νόμο) δεν απλουστεύει τις διαδικασίες αλλά τις 
περιπλέκει.  

 
6. Δεν είναι σαφές πως θα τυγχάνει χειρισμού η αδειοδότηση με βάση την περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσία (αν θα πρόκειται για άδεια με 
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συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αν θα εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης κλπ) και 
τέλος 

 
7. Δεν έχει αναφερθεί τι θα γίνει με τις σχετικές διατάξεις του περί Οδικής Ασφάλειας 

Νόμου που αφορούν τα διαφημιστικά κατασκευάσματα, οι οποίες κατά την άποψη 
μας θα πρέπει να μεταφερθούν στην νέα ρύθμιση.  

 
Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε έντονα την Ένωση Δήμων ήταν οι τροποποιήσεις 
στην περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων νομοθεσία οι οποίες τέθηκαν 
προς συζήτηση ενώπιον των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και 
Εσωτερικών. Στόχος της ρύθμισης ήταν ο απεγκλωβισμός αγοραστών που έχουν 
εκπληρώσει πλήρως (ή προτίθενται να εκπληρώσουν πλήρως) όλες τους τις 
υποχρεώσεις - προς τον πωλητή, προς το Κράτος, προς τις Τοπικές Αρχές κλπ – και της 
μεταβίβασης του ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο σχετικής σύμβασης. Η Ένωση 
Δήμων δεν διαφώνησε με τον στόχο της ρύθμισης, επεσήμανε όμως σοβαρά νομικά 
κενά και αδυναμίες τα οποία ζήτησε να διορθωθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα των Δήμων και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων. 
 
Ένα τέτοιο κενό ήταν η έλλειψη πρόνοιας για υποχρεωτική προσκόμιση, πριν από την 
μεταβίβαση ακινήτου, αποδεικτικών στοιχείων ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τέλη 
και δικαιώματα που βαρύνουν το ακίνητο και είναι πληρωτέα προς τον οικείο Δήμο ή 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων όπως ισχύει τώρα όταν η μεταβίβαση γίνεται κατόπιν σχετικής 
δήλωσης των ενδιαφερομένων, με βάση το άρθρο 18(3) του βασικού Νόμου. Το κενό 
αυτό καλύφθηκε τελικά, εν μέρει μόνο, με επιφύλαξη η οποία προνοεί ότι δεν διενεργείται 
ουδεμία μεταβίβαση σε περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές του αγοραστή που 
προκύπτουν από συμβατικές του υποχρεώσεις.  
 
Ένα άλλο προβληματικό σημείο το οποίο δυστυχώς δεν διορθώθηκε αφορά τις 
περιπτώσεις ακινήτων που βαρύνονται με εμπράγματα βάρη και απαγορεύσεις οι 
οποίες είτε δεν καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ πωλητή και αγοραστή είτε αποτελούν 
υποχρέωση του πωλητή αλλά αυτός δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του. 
Συναφώς ζητήθηκε όπως γίνει τροποποίηση ώστε οι Αρμόδιες Αρχές (Τοπικές Αρχές 
και Συμβούλια Αποχετεύσεων) να ενημερώνονται απευθείας από το ΤΚΧ σε κάθε 
περίπτωση προτιθέμενης μεταβίβασης (και όχι μόνον όταν υπάρχει προς όφελος τους 
εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση στο ακίνητο), δεδομένου ότι στις πλείστες 
περιπτώσεις τα οφειλόμενα τέλη, δικαιώματα και φόροι δεν είναι εγγεγραμμένα ως 
εμπράγματα βάρη. Με την τροποποίηση αυτή, οι Αρμόδιες Αρχές θα έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προς το Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 44ΚΒ, για μεταφορά και των εν λόγω ποσών που ενδεχομένως οφείλονται από 
τον πωλητή, σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία του πωλητή. Η εν λόγω τροποποίηση, τελικά 
δεν ενσωματώθηκε στον Νόμο που ψηφίστηκε.  
 
Κατά την ίδια περίοδο αποστάληκε προς την Ένωση Δήμων για απόψεις προσχέδιο 
νομοσχεδίου τροποποίησης του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, αναφορικά με τις 
κοινόκτητες οικοδομές. Με το νομοσχέδιο μεταβιβάζονται προς τους Δήμους οι 
προβληματικές ευθύνες/αρμοδιότητες, που τώρα έχει το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, αναφορικά με τις κοινόκτητες οικοδομές και τις Διαχειριστικές Επιτροπές 
τους.  
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Στην απαντητική επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών η Ένωση Δήμων 
καταρχήν τόνισε ότι πριν την διαμόρφωση του εν λόγω προσχεδίου θα έπρεπε να είχε 
γίνει στοιχειώδης έστω διαβούλευση με την Ένωση Δήμων, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα 
σημεία που εμπλέκουν τους Δήμους. 
 
Επί της ουσίας του θέματος τέθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις :  
 
• Η ρύθμιση για τις κοινόκτητες οικοδομές βρίσκεται σε ισχύ από το 1993 και, κατά 
γενικήν ομολογία, δεν έχει πετύχει τον σκοπό της, μεταξύ άλλων, λόγω των 
χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών που δεν βοηθούν στην εμπέδωση ορθών 
συμπεριφορών αλλά και λόγω της αδυναμίας ή/και απροθυμίας του Κράτους / Τμήματος 
Κτηματολογίου να διαχειριστεί τα προβλήματα που προκύπτουν, ενδεχομένως λόγω του 
όγκου αλλά και της φύσης τους. 
 
• Η μεταφορά της ευθύνης για διορισμό διαχειριστικών επιτροπών - και μάλιστα με 
επιτακτικές διατάξεις - προς τους Δήμους/Αρμόδιες Αρχές, δεν θα επιλύσει τα 
ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν, για τους ίδιους λόγους που δεν έχουν επιλυθεί 
εδώ και τόσα χρόνια και δεν γίνεται αποδεκτή από τους Δήμους.  
 
• Γενικά, οι Δήμοι δεν αποδέχονται να έχουν ευθύνη για τα θέματα που 
αναφέρονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση σε σχέση με κοινόκτητες οικοδομές. 
 
• Η φιλοσοφία της ρύθμισης θα πρέπει να αλλάξει ριζικά έτσι ώστε η αποκλειστική 
ευθύνη για την διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν κοινόκτητη οικοδομή, είτε 
αυτά προκύπτουν από νομοθετικές διατάξεις είτε από συμβατικές υποχρεώσεις είτε από 
εσωτερικούς Κανονισμούς, να βαρύνει τους κυρίους των μονάδων κοινόκτητης 
οικοδομής, ατομικά και συλλογικά. Προς τούτο, θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν οι 
αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χωρών. 
 
Παράλληλα με τις υπόλοιπες της δράσεις και πέραν από τη συμμετοχή της σε συνεδρίες 
της Βουλής, Υπουργείων και Τμημάτων για διάφορα θέματα που προέκυψαν, η Ένωση 
Δήμων συνέχισε να συμμετέχει η/και να παρακολουθεί τις εργασίες των ακολούθων 
μονίμων και ad hoc Επιτροπών και Ομάδων  
 
• Ομάδα Εργασίας για μελέτη νομικών και διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν τον 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.  
 
• Τεχνική Θεματική Επιτροπή Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο 

Περιβάλλον 
 
•      Ομάδα Εργασίας για την προώθηση μέτρων για την ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία  (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) 
 
•       Επιτροπή Ασφάλειας Δρόμων (Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων)  
 
•       Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων) 
 
•      Τεχνική Επιτροπή για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση 

της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) 
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(Δ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 
1. Κεντρική Επιτροπή Παραλιών (ΚΕΠ). 
Τα θέματα των παραλιακών Δήμων που αφορούν τη διαχείριση των παραλιών,  με βάση 
τον περί προστασίας της Παραλίας Νόμο, εξετάζονται καθηκόντως από την Κεντρική 
Επιτροπή Παραλιών (Κ.Ε.Π.) η οποία συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με σχετικό Νόμο. 
 
Η Ένωσή Δήμων εκπροσωπείται στην Κ.Ε.Π. με 4 εκπροσώπους της.  Ο Δήμαρχος Πόλης 
Χρυσοχούς, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι της Λάρνακας και 
της Γερμασόγειας και Δημοτικός Σύμβουλος της Αγίας Νάπας, ως μέλη. 
 
Η Κ.Ε.Π. πραγματοποίησε μέσα στο 2015 επτά συνεδρίες και ασχολήθηκε με θέματα 
τρεχούσης φύσεως καθώς και με άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της, όπως: 
 
(α) Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά αποφάσεων παραλιακών Τοπικών Αρχών 

για κατακύρωση προσφορών για παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών.  
  
(β) Εξέταση σχεδίων χρήσης παραλιών που υποβλήθηκαν για έγκριση από παραλιακές 

Τοπικές Αρχές. 
 

(γ) Εξέταση του θέματος καθορισμού παραλιών για λούσιμο σκύλων και αναζήτηση 
κατάλληλων παραλιών. 
  

(δ) Καταγγελίες για παράβαση των διατάξεων του Νόμου από παραλιακές Τοπικές 
Αρχές και άλλα θέματα, εκδίδοντας σχετικές εγκυκλίους ή και καθοδηγητικές οδηγίες 
προς τις παραλιακές Τοπικές Αρχές. 
 

Κλιμάκια της Κ.Ε.Π. προέβησαν σε 5 επιθεωρήσεις των παραλιών στις Επαρχίες, 
Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
 
Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Κ.Ε.Π. με το Υπουργείο Εσωτερικών και 
επαγγελματικές οργανώσεις που ζήτησαν συνάντηση μαζί της. 
  
Η Ένωση συνέχισε τη παροχή στέγης και διοικητικών υπηρεσιών προς την Κ.Ε.Π., για να 
μπορεί η Κ.Ε.Π. να ασκεί απρόσκοπτα το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το 
Νόμο. Για το σκοπό αυτό έλαβε χορηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 20 
χιλιάδων Ευρώ. Σημειώνεται ότι από το 2013 η Ένωση Δήμων Κύπρου όρισε λειτουργό 
της για να ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Κ.Ε.Π. 
 
2. Γαλάζιες Σημαίες.  
Ο θεσμός /πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης» είναι μια εκστρατεία για την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.  Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τις 
Παραλιακές Τοπικές Αρχές και γενικά το κοινό να κατανοήσουν καλύτερα την αξία των 
ακτών και της θάλασσάς μας, ώστε να καταβάλλουν μια πιο μεγάλη προσπάθεια για να τις 
προστατεύουν  και να τις διαφυλάσσουν από την υποβάθμιση που προκαλεί η εντατική 
χρήση.  Μεγάλη έμφαση δίδεται στη σωστή πληροφόρηση και τη διαπαιδαγώγηση του 
κοινού, ώστε να αυξηθεί το αίσθημα υπευθυνότητας και το ενδιαφέρον των κατοίκων των 
παραλιακών περιοχών στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων (ακτών, θάλασσας).  Το 
πρόγραμμα αυτό συντονίζεται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (F.E.E.) που 
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εδρεύει στην Κοπεγχάγη και έχει την ηθική και οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Η εφαρμογή και ανάπτυξη του θεσμού / προγράμματος, στην Κύπρο, γίνεται με 
τη συνεργασία του «Εθνικού Χειριστή» που είναι η οργάνωση «Φίλοι της Θάλασσας 
(CYMEPA) και του «Εθνικού Κριτή» στον οποίο συμμετέχει και η Ένωση Δήμων.  Ο 
θεσμός αυτός λειτουργεί πάνω σε ετήσια βάση, και στις παραλίες που αξιολογούνται ότι 
πληρούν τους όρους-κριτήρια του προγράμματος απονέμεται ένα σύμβολο με τη μορφή 
μιας γαλάζιας σημαίας, που ισχύει για ένα χρόνο.  Το 2015 από πλευράς Δήμων, έλαβαν 
μέρος εννέα (9) Δήμοι με σαράντα δύο (42) παραλίες, και βραβεύτηκαν όλες. 
 
 
(Ε) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων η Μικτή Επιτροπή Ένωσης Δήμων – Συντεχνιών     
(ΜΕΠ),  καταπιάστηκε με διάφορα εργασιακά θέματα με βασικότερο την προσπάθεια για 
Συνομολόγηση μιας Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης για όλους τους μη κατεχόμενους 
Δήμους της Κύπρου.  
 
Η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση θα καλύπτει την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2016. 
 
Για πρώτη φορά ετοιμάστηκε και συμφωνήθηκε με τις Συντεχνίες, κοινό κείμενο και κοινά 
άρθρα για μια Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση. 
 
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2016 μετά από συνεχείς επαφές που είχε η ΜΕΠ της 
΄Ενωσης Δήμων – Συντεχνιών, με όλα τα Επαρχιακά Κλιμάκια συμφωνήθηκε το τελικό 
κείμενο της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης για τους μη κατεχόμενους Δήμους.  Στη 
συνέχεια η Συλλογική Σύμβαση θα τεθεί ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
΄Ενωσης Δήμων για έγκριση και ακολούθως θα σταλεί στους Δήμους για τα περαιτέρω. 
 
Πέραν από την Συλλογική Σύμβαση, τα σοβαρότερα θέματα που συζητήθηκαν και 
προωθήθηκαν στο επίπεδο της ΜΕΠ ήταν τα Σχέδια Υπηρεσίας που προνοούν 
διαζευκτικά προσόντα, τα ενιαία καταστατικά για τα Ταμεία Προνοίας, οι Κανονισμοί  
Συντάξεων των Δήμων, η δημιουργία ιατροσυμβουλίων, οι πρόωρες αφυπηρετήσεις και 
πολλά άλλα εργασιακά θέματα. 
 
Με ενέργειες της ΜΕΠ ολοκληρώθηκε επίσης η προσπάθεια για πληρωμή των αδειών 
ασθενείας και των Υπαλλήλων των Δήμων, από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 
πληρωμή των εργατών επιτεύχθηκε από το 2014 φέρνοντας ένα σεβαστό ποσό στα 
Ταμεία των Δήμων που είχε αποκόψει μονομερώς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης αρκετές συνεδρίες σε Τοπικό, Επαρχιακό και  Παγκύπριο 
επίπεδο μέσω της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού της Ένωσης Δήμων και  έγιναν δεκάδες 
επαφές με διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες . Δινόταν επίσης σε καθημερινή βάση 
βοήθεια σε διάφορους Δήμους που αντιμετώπιζαν εργασιακά προβλήματα καθώς επίσης 
και στα Επαρχιακά Κλιμάκια από τα οποία  ζητείτο η παρέμβαση της Ένωσης Δήμων. 
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(ΣΤ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Στον κοινωνικό τομέα, εντός του 2015 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.  
 
Το Δίκτυο Κοινωνικών Θεμάτων της Ένωσης Δήμων  διαμόρφωσε προσχέδιο εισήγησης για 
την ενεργότερη εμπλοκή των Δήμων στα Κοινωνικά Θέματα του τόπου νοουμένου πάντοτε ότι 
θα έχουμε και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. 
 
Η Ένωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών  και Υγείας, τις ΥΚΕ 
και την Αστυνομία Κύπρου, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την επιμόρφωση για θέματα 
Εμπορίας Προσώπων, στην οποία συμμετείχαν λειτουργοί των Δήμων.  
 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορες συναντήσεις με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
και άλλους φορείς με στόχο την πιο ουσιαστική οικονομική στήριξη προς τους Δήμους, είτε 
μέσω των Κρατικών χορηγιών είτε μέσω άλλων θεσμοθετημένων επιδοτήσεων.  
 
Με το Υπουργείο Παιδείας έγιναν ειδικές συναντήσεις όπου εκφράσαμε την διαφωνία μας στο 
να λειτουργήσει τα Θερινά Σχολεία λόγω επηρεασμού των Κέντρων Προστασίας και 
Απασχόλησης του Παιδιού που λειτουργούν πολλοί Δήμοι και το θέμα παραμένει ανοικτό για 
την Ένωση Δήμων μέχρι σήμερα. 
 
Η Γραμματεία του Δικτύου Κοινωνικών Θεμάτων της Ένωσης Δήμων, πραγματοποίησε πέντε 
συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με όλα τα Κοινωνικά Θέματα που είχαμε μπροστά μας 
διαμορφώνοντας θέσεις και προβάλλοντας την ανάγκη για να δοθούν νέες αρμοδιότητες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους ώστε να έχουμε ποιοτικά 
αποτελέσματα.  
 

 
(Ζ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Στις αρχές του έτους, το συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών Green 
Dot απέστειλε επιστολή στην Ένωση Δήμων με την οποία ζητούσε όπως η Ένωση 
Δήμων ορίσει διαπραγματευτική ομάδα για την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας 
της με τους Δήμους, η οποία έληγε τον Ιούλιο του 2015, επικαλούμενη την μέχρι τότε 
ισχύουσα πρακτική και εκφράζοντας την επιθυμία της για συνομολόγηση μιας κοινής 
συμφωνίας με όλους τους Δήμους. Η Ένωση Δήμων όρισε διαπραγματευτική ομάδα, η 
οποία πραγματοποίησε αριθμό συναντήσεων, τόσο μεταξύ των μελών της, όσο και με τη 
Green Dot. Λόγω του γεγονότος ότι δεν κατέστη εφικτό να συνομολογηθεί συμφωνία 
εντός Ιουλίου του 2015, ημερομηνία κατά την οποία η εν ισχύ συμφωνία εξέπνεε, 
αποφασίστηκε από κοινού με τη Green Dot όπως η υφιστάμενη συμφωνία παραταθεί 
μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση (για σύντομο χρονικό διάστημα καθώς οι 
διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη). Στο διάστημα που μεσολάβησε, παρουσιάστηκαν 
διάφοροι προβληματισμοί (διαφορές Δήμων με τη Green Dot, απόψεις που εξέφρασε ο 
Γενικός Ελεγκτής, αδειοδότηση δεύτερου συλλογικού συστήματος αποβλήτων 
συσκευασιών, κ.α.) στα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας με αποτέλεσμα να μην 
υπάρξει σύγκλιση απόψεων. Ως αποτέλεσμα και όπως όλοι γνωρίζετε, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ένωση Δήμων στις 11.4.2016 και σε συνεννόηση με το Γενικό Ελεγκτή, 
αποφάσισε όπως τερματίσει τη διαπραγμάτευση με τη Green Dot για την επίτευξη 
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συλλογικής συμφωνίας, εφόσον παρατηρούνταν σοβαρές διαφορές Δήμων με τη Green 
Dot και αφέθηκε το θέμα να εξεταστεί από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.  
 
Τον Απρίλιο του 2015, ξεκίνησε στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 
Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.) η συζήτηση για την αδειοδότηση του δεύτερου συλλογικού 
συστήματος αποβλήτων συσκευασιών. Η λειτουργία του δεύτερου συστήματος εκτιμάται 
από τους Δήμους ότι θα συμβάλει θετικά στις προσπάθειες τους για βελτίωση και αύξηση 
της χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών. Η Ένωση Δήμων συμμετείχε ενεργά 
στις συζητήσεις για τον καθορισμό του πλαισίου και των όρων λειτουργίας του 
συστήματος, με τρόπο που να καταστεί η ενδεχόμενη συνεργασία του με τους Δήμους 
ουσιαστική και παραγωγική. Οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση των όρων λειτουργίας του 
δεύτερου συστήματος έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2016. Αρκετά σημεία που είχαμε 
θέσει έχουν υιοθετηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε διαφορετική 
προσέγγιση σε δυο σημεία, 1) στα είδη αποβλήτων συσκευασιών που το σύστημα θα 
οφείλει να συλλέγει από τις Τοπικές Αρχές και 2) στον τρόπο συνεργασίας των Τοπικών 
Αρχών με τα συστήματα διαχείρισης. Αναμένεται πλέον το θέμα της αδειοδότησης του 
δεύτερου συλλογικού συστήματος να τεθεί ενώπιον της Σ.Ε.Δ.Α.Σ. για απόφαση και 
σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό.      
 
Περί τα τέλη του έτους, προσκληθήκαμε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος για να εκφράσουμε απόψεις σε τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί 
Αποβλήτων Νόμου. Κατά τη μελέτη του νομοσχεδίου εντοπίσαμε ότι υπήρχαν 
τροποποιήσεις που επηρέαζαν τις Τοπικές Αρχές και συγκεκριμένα στα Άρθρα 35 και 36 
που προνοούν έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και Προγραμμάτων 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η σημασία της εκπόνησης Σχεδίων και 
Προγραμμάτων από τους Δήμους είναι σημαντική και θα συμβάλει στην καλύτερη 
διαχείριση των αποβλήτων και ως εκ τούτου εκφράσαμε έντονη άποψη τόσο στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος όσο και στο Υπουργείο Γεωργίας. Μετά από συζητήσεις, 
καταλήξαμε σε συμφωνία η οποία ικανοποιούσε της ανησυχίες μας.   
 
Καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ετοιμασία κοινών 
Κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων 
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την 
Ένωση Δήμων ως αποτέλεσμα των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου να 
μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης των σκυβαλότοπων Βατί και Κοτσιάτη και τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης του δικτύου των πράσινων σημείων στα αντίστοιχα Συμβούλια 
Εκμετάλλευσης. Οι ενέργειες επικεντρώθηκαν στην καταγραφή των ελλείψεων της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και των θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης. Το θέμα τέθηκε 
ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων όπου αποφασίστηκε να 
ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο η ετοιμασία των αναγκαίων νομικών εγγράφων, στη 
βάση των αποτελεσμάτων της καταγραφής που έγινε.      
 
Επιπρόσθετα, η Ένωση Δήμων μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε δημόσιες συζητήσεις και 
ακροάσεις και εξέφρασε απόψεις επί αριθμού θεμάτων και νομοσχεδίων όπως π.χ. τη 
νομοθετική ρύθμιση των διαφημιστικών φυλλαδίων, το Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της 
Ποντίκας, τους Κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το 
νομοσχέδιο για τη Δημιουργία Φορέα Προστασίας των Ζώων, την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας 
και Αποχετεύσεων, τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και πολλών άλλων θεμάτων.    
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Η Ένωση Δήμων συμμετείχε και κατά το 2015 με εκπροσώπους της στις συνεδρίες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ), της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) στις οποίες εξετάζονται 
διάφορα θέματα για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως αδειοδοτήσεις μονάδων 
διαχείρισης αποβλήτων, μέτρα μείωσης των αποβλήτων και σωστής διαχείρισης τους κ.α, 
στην επιστημονική επιτροπή που συστάθηκε με βάση το άρθρο 4 του περί Προστασίας 
και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, στην Τεχνική Επιτροπή 
Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα. 
 
Πέραν το πιο πάνω θεμάτων, η Ένωση Δήμων ενεπλάκη κατά τη διάρκεια του έτους με 
διάφορα άλλα θέματα συναφή με το περιβάλλον και τα απόβλητα. Ειδικότερα, η Ένωση 
Δήμων, ως συντονιστικό σώμα των Δήμων συμμετείχε σε διάφορες συνεδρίες που 
οργανώθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα 
Γεωργίας και από άλλες υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις κληθήκαμε από τις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για να 
παραθέσουμε τις απόψεις μας για διάφορα θέματα, είτε αυτά αφορούσαν νομοσχέδια 
ή/και προτάσεις νόμου, είτε αυτεπάγγελτα θέματα στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού 
ελέγχου.    
 
 
(Η)   ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

1. Περιφερειακή Πολιτική και Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ –Προγραμματική 
περίοδος 2014 -2020 

 
Το Νοέμβριο του 2015 ο Αν. Γραμματέας και η αρμόδια Λειτουργός της ΕΔΚ για την 
Περιφερειακή Πολιτική, συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από 
ιδίαν πρωτοβουλία της ΕΔΚ και της ΕΚΚ, μεταξύ των δύο Ενώσεων και του Γενικού 
Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση για την 
αποτελεσματικότερη συμβολή των Τοπικών Αρχών στην αξιοποίηση των κονδυλίων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων στη βάση των στόχων που τέθηκαν σύμφωνα με τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». 
 
Στο πλαίσιο αυτό  έγινε μεταξύ άλλων ενημέρωση των στελεχών της ΓΔ ΕΠΣΑ για τη 
δημιουργία της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το ρόλο της όσον αφορά στην 
αναβάθμιση γνώσεων των στελεχών των Τοπικών Αρχών, έναν από τους στόχους των 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων, ενόψει και του σχεδίου για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
 
Το 2015 η Ένωση Δήμων συμμετείχε στην 1η Συνεδρία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», στην 
1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 
V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, επίσης στην άτυπη Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Θάλασσα 2014 -2020».  
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Η Ένωση Δήμων εκπροσωπήθηκε επίσης και σε ημερίδα πληροφόρησης του 
Προγράμματος “INTERREG MED 2014 -2020” όπως επίσης και του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE. 
 
2. Κοινή Αγροτική Πολιτική και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  
 
Η ΕΔΚ συμμετείχε στην 9η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 όπως επίσης και στην Άτυπη 
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος για την προγραμματική 
περίοδο 2014 -2020. Κατά τη συνεδρία αυτή έγινε παρουσίαση του νέου Προγράμματος 
και των προτεινόμενων Μέτρων του, μεταξύ των οποίων και του Μέτρου 7, το οποίο 
απευθύνεται στις Τοπικές Αρχές (αγροτικούς δήμους και κοινότητες) και αφορά στη 
δημιουργία, επέκταση και βελτίωση τοπικών βασικών υποδομών και υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε όπως διευκρινιστεί ποίοι Δήμοι είναι 
δικαιούχοι, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.  
 
Μετά τη λήξη της συνεδρίας ζητήθηκε όπως αποσταλεί και γραπτώς ο κατάλογος με 
τους δικαιούχους Δήμους. Παράλληλα καθορίστηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων 
των δύο Ενώσεων των Τοπικών Αρχών (ΕΔΚ και ΕΚΚ) και των  αρμόδιων Λειτουργών 
της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για διευθέτηση του εν λόγω θέματος.  
 
 
3. Διαδημοτικές Συνεργασίες – Συνεργασία με Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
Με την ευκαιρία της καθόδου της Αναπληρώτριας Επικεφαλής του Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) κας Alina Tatarenko στην 
Κύπρο, πραγματοποιήθηκε γεύμα εργασίας μεταξύ της ίδιας και εκπροσώπων της 
Ένωσης Δήμων (κα Ειρήνης Λοϊζίδου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον κ. 
Χατζηγιάγκου Αν. Γραμματέα και την κα Μαρτίδη, Λειτουργό) κατά το οποίο 
συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών. Η κα Tatarenko 
μας ενημέρωσε για τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης του 
ΣτΕ με σκοπό την υποστήριξη και ενδυνάμωση των Τοπικών Αρχών σε κράτη μέλη του 
Συμβουλίου τα οποία διέρχονται διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό 
επιβεβαίωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ εργαστηρίων 
στον τομέα αυτό.  
 
Μετά από γραπτή διαβούλευση μεταξύ της Ένωσης Δήμων και των Δήμων 
επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον των τελευταίων για προώθηση συνεργασιών μεταξύ τους. 
Στη συνέχεια, αφού έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και ακολουθήθηκαν οι 
νενομισμένες διαδικασίες για εξασφάλιση του αναγκαίου ποσού από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, προχωρήσαμε στη διοργάνωση τριών εργαστηρίων στον τομέα της 
Διαδημοτικής Συνεργασίας στα οποία συμμετείχαν ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη και 
αιρετοί από την πλειονότητα των Δήμων παγκύπρια. Τα εργαστήρια 
πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο 2015 με εκπαιδευτές ειδικούς εμπειρογνώμονες του 
Συμβουλίου. Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης των εργαστηρίων χρηματοδοτήθηκε 
επίσης η εκτύπωση του Εγχειριδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας το οποίο είχε 
μεταφραστεί με επίσης χρηματοδότηση του ΣτΕ. Το Εγχειρίδιο διανεμήθηκε σε όλους 
τους Δήμους και χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια των εργαστηρίων.    
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4. Συμμετοχή της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις εκδηλώσεις της Κυπριακής 
Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών (ΕΥ) του  Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΣτΕ) 

 
Η Ένωση Δήμων συμμετείχε στις συνεδρίες που συντόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών 
και συμμετείχαν στελέχη Υπουργείων, Κυβερνητικών Τμημάτων και Ημικρατικών 
Οργανισμών με σκοπό τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας 
της ΕΥ του ΣτΕ. Αφού μελετήθηκαν σημειώματα από συναντήσεις της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στο Στρασβούργο με τη Γραμματεία του ΣτΕ για το εν 
λόγω θέμα, αναλύθηκαν, κοστολογήθηκαν και κατατέθηκαν εκ μέρους της Ένωσης 
Δήμων τρεις προτάσεις/ εισηγήσεις για ένταξη στον κατάλογο των εθνικών 
προτεραιοτήτων. Για τη μία εκ των τριών που άπτεται του θέματος της μεταρρύθμισής 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, έγινε συνεννόηση με το Κέντρο 
Εμπειρογνωμοσύνης του ΣτΕ με σκοπό τη χρηματοδότησή του. 
 
5. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
Μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα Γραφεία της 
ΓΔ με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πληροφόρησης των Δήμων για 
την εξασφάλιση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Μετά το 
πέρας της συνάντησης συμφωνήθηκε όπως αποστείλουμε από την πλευρά μας τη 
Διαδικασία Συμμετοχής και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ετοιμάστηκε 
από τη Γραμματεία της Ένωσης.  
 
 
(Θ)   ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
 
α) Η Ένωση Δήμων συμμετείχε στο τελικό Συνέδριο που οργανώθηκε στα πλαίσια του 
Πιλοτικού Προγράμματος του CEMR, που αφορά στην ανάπτυξη δεικτών για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας Γυναικών και Ανδρών 
στην Τοπική Ζωή.  
 
β) Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της Ένωσης Δήμων μαζί με την αρμόδια για το 
θέμα Λειτουργό της Ένωσης συμμετείχαν στις τρεις συνεδρίες  της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
με θέμα την ενημέρωση για το «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014 – 2017». 
Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε το εν λόγω σχέδιο και ετοιμάστηκαν οι θέσεις της ΄Ενωσης 
Δήμων Κύπρου, οι οποίες στάλθηκαν στη Βουλή για ενημέρωση. Μετά το πέρας και των 
τριών συνεδριών, ετοιμάστηκε από τη Γραμματεία της Ένωσης επιστολή με συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για τροποποιήσεις του Σχεδίου, η οποία στάλθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα Ισότητας αλλά και για την υλοποίηση του υπό συζήτηση 
Σχεδίου. 
 

 
(ΙΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 
δραστηριοποιήθηκε έντονα και σε διάφορα επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2015. Πιο 
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συγκεκριμένα, η Επιτροπή αξιοποίησε το κονδύλι της Επιτροπής Διαφώτισης του 
Υπουργείου Εξωτερικών για τις παρακάτω δραστηριότητες. 
 
Διοργάνωσε Δημοσιογραφική διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία στις 19 
Φεβρουαρίου 2015 για την πρώτη προβολή της ταινίας μικρού μήκους «HOME» σε 
σενάριο Άννας Μαραγκού και σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη, παρουσία ξένων 
Πρέσβεων, Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και δημοσιογράφων. Επίσης, έγινε 
αναπαραγωγή της ταινίας για την Καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς λόγω 
ευρείας διάθεσης του υλικού (500 Αγγλικά αντίτυπα και 250 Ελληνικά).  
 
Υπεγράφη η συμφωνία «Europeana Data Exchange Agreement» για ηλεκτρονική 
προβολή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αρχείων, φωτογραφιών και πληροφοριών που 
άπτονται των Κατεχόμενων Δήμων σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. 
 
Επιπλέον, Μέλη της Επιτροπής εκπροσώπησαν το θεσμό σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό. 
Οι Δήμαρχοι Αμμοχώστου και Κυθρέας, κ. Γαλανός και Δρ Καρεκλάς, διενήργησαν 
σημαντικές επαφές στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της εκεί Ολομέλειας της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης με πληθώρα αξιωματούχων. Τα ίδια πρόσωπα ταξίδεψαν 
και στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ διεξάγοντας και εκεί 
σημαντικές συναντήσεις. Όσον αφορά τις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Ιουλίου, η 
Επιτροπή έδωσε το παρόν της στο Λονδίνο εκπροσωπούμενη από τους Δήμαρχους 
Κερύνειας και Λαπήθου, κκ. Καριόλου και Κότσαπα, στην Αθήνα εκπροσωπούμενη από 
το Δήμαρχο Κυθρέας, Δρα Καρεκλά, και στη Ρόδο εκπροσωπούμενη από το Δήμαρχο 
Ακανθούς, κ. Σαββίδη. 
 
Η Επιτροπή προέβαλε την έκθεση φωτογραφίας με θέμα «The Destruction of the 
European Cultural Heritage of Cyprus by Turkey. The Tragedy Goes On…» στο Λονδίνο 
στις 29 Οκτωβρίου 2015 στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων της Ύπατης 
Αρμοστείας της Κύπρου. Η αποστολή, αποτελούμενη από τους Δήμαρχους 
Αμμοχώστου, κ. Γαλανό, Μόρφου, κ. Πίττα, Ακανθούς, κ. Σαββίδη, και το Δημοτικό 
Σύμβουλο Αμμοχώστου, κ. Χατζηκακού, διενήργησε και αριθμό συναντήσεων στη 
Βρετανική πρωτεύουσα.   
 
Στις 16 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή διοργάνωση εκδήλωση Καταδίκης Ανακήρυξης του 
Ψευδοκράτους στη Λευκωσία υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών, κ Σωκράτη 
Χάσικου, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι κκ. Τάκης 
Χατζηδημητρίου και Έλενα Χαραλάμπους για τη συμβολή τους στον αγώνα του 
κυπριακού προσφυγικού κόσμου. 
 
Τέλος, η Επιτροπή συνέχισε τις επαφές και το συντονισμό τόσο με εγχώριους όσο και με 
διεθνείς φορείς, όπως την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων, την Επιτροπή 
Προσφύγων της Βουλής αλλά και Πρέσβεις ξένων διπλωματικών αποστολών, στο έργο 
της για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από το κυπριακό ζήτημα και τις 
σχετικές εξελίξεις. 
 
Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2015 προσελήφθη σε αντικατάσταση της κας Αντιγόνης 
Ηρακλείδου, που αποχώρησε, νέα συνεργάτης για τους Κατεχόμενους Δήμους η κα 
Χαρά Γεωργιάδου. 
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(ΙΒ)   «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
 
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου, ημερομηνίας 
3.3.2015, αποφασίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και 
Ημικατεχόμενων Δήμων», στα πλαίσια της ΄Ενωσης Δήμων, η οποία αποτελείται από τους 
ημικατεχόμενους Δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Γερίου, Αθηένου και 
Δερύνειας, με σκοπό την προβολή και τη γνωστοποίηση των πολλαπλών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι αυτή από την τουρκική εισβολή και κατοχή. 
 
 
 
(ΙΓ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Έργον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-government). 
Όσον αφορά την πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων για την υλοποίηση του Έργου της 
Ηλεκτρονικής Τοπικής Διακυβέρνησης (e-government) στους Δήμους της Κύπρου και 
μετά τη συμπερίληψη του Έργου στα Έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 
αναλώσαμε τις προσπάθειες μας στην προετοιμασία του εδάφους για την έναρξη του 
Έργου. Με στόχο την όσον το δυνατόν καλύτερη στελέχωση της Ομάδας Έργου, 
προβήκαμε σε συμφωνία συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), 
κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Σκοπός της συμφωνίας ήταν 
να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση του Έργου, στη βάση των επιχειρησιακών 
απαιτήσεων του Προγράμματος. Ακολούθως, ζητήσαμε από τους Δήμους την καταβολή 
της συνεισφοράς που τους αναλογούσε για το έτος. Παράλληλα, μετά την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της οικονομικής συνεισφοράς των Τοπικών Αρχών 
για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο), η Ένωση Δήμων διεκδίκησε τη μείωση της συνεισφοράς της στο 
Έργο από 15% σε 10%. Δυστυχώς παρά τις έντονες πιέσεις μας, το αίτημα μας δεν 
έγινε αποδεκτό με το αιτιολογικό ότι δεν θα έπρεπε να γίνει «κατ’ εξαίρεσην» 
παραχώρηση από την Κυβέρνηση, την οποία δεν προέκριναν για ευνόητους λόγους. 
Στη συνέχεια ετοιμάστηκαν τα έγγραφα του πρώτου διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός 
για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικής Διεύθυνσης Έργου 
(Technical Project Management Consultant) για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής 
για την Ενιαία Μηχανογράφηση και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου», τα οποία προωθήθηκαν στη Διεύθυνση 
Δημοσίων Συμβάσεων για την εξασφάλιση του σχετικού Πιστοποιητικού Συμβατότητας 
των εγγράφων.   
         
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στο όλο εγχείρημα, κρίνουμε σκόπιμο να 
σας ενημερώσουμε για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στο Έργο. Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας πληροφορήσουμε ότι έχουμε ήδη προκηρύξει τον πρώτο διαγωνισμό για το 
Έργο και η διάρκεια υποβολής προσφορών έχει ολοκληρωθεί. Στο αμέσως επόμενο 
διάστημα θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση του 
διαγωνισμού. Πλέον μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η υλοποίηση Έργου μπαίνει 
σε μια πιο σταθερή πορεία.             
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Γραφείο ΄Ενωσης Δήμων στις Βρυξέλλες. 
Η ΄Ενωση Δήμων ενέκρινε την επαναλειτουργία του Γραφείου Βρυξελλών με την 
πρόσληψη συνεργάτη το Σεπτέμβριο του 2014, με σκοπό την παρουσία/εκπροσώπηση 
της ΄Ενωσης Δήμων στις Βρυξέλλες, την αποστολή πληροφοριακού υλικού για 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και χρηματοδοτικά 
προγράμματα, εκπροσώπηση της Ένωσης σε οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  (όπως το CEMR, AER κλπ )και την  υποστήριξη της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ). Το συμβόλαιο 
του συνεργάτη ανανεώθηκε για ένα ακόμα έτος τον Μάρτιο 2015. 
 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα 
Όσο αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, κατά το 2015, το γραφείο Βρυξελλών έχει 
αποστείλει  πληροφοριακό υλικό, προς την ΄Ενωση Δήμων και απευθείας προς τους 
Δήμους, αναφορικά με Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνοπτικούς οδηγούς χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τα οποία μπορούν να 
επωφεληθούν  οι Δήμοι και η ΄Ενωση Δήμων όπως πχ το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων. 
 
Παράλληλα έχει αποστείλει περί τις 30 προτάσεις συνεταιρισμού που προέρχονται από 
άλλες Ευρωπαϊκές τοπικές διοικήσεις και οργανισμούς για συμμετοχή σε 
χρηματοδοτούμενες προτάσεις έργων.  
  
Μετά από επαφές με μέλη του AER (Assembly of European Region) στις Βρυξέλλες, 
του οποίου η ΄Ενωση Δήμων είναι μέλος, το Γραφείο Βρυξελλών διερεύνησε την 
πιθανότητα συμμετοχής της ΄Ενωσης Δήμων στο Πρόγραμμα Ευρω-Οδύσσεια.  
Ακολούθησαν παραστάσεις για την εξασφάλιση του απαιτούμενου κονδυλίου από το 
Υπουργείο Εργασίας για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα αυτό, στο οποίο και 
εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2015 και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για πρώτη φορά στις 
αρχές του 2017.  Με το πρόγραμμα αυτό αριθμός νέων από την Κύπρο θα έχει την 
ευκαιρία εξάμηνης επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα εργασίας τους σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και η Κύπρος θα προσφέρει την ίδια ευκαιρία σε ανάλογο αριθμό 
νέων από την Ευρώπη. Η διαχείριση του Προγράμματος γίνεται σε συνεργασία  με το 
Τμήμα Εργασίας  του Υπουργείου Εργασίας.  
  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο 
Με ενέργειες του Γραφείου Βρυξελλών που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2015, η ΄Ενωση 
Δήμων ενέκρινε τη δοκιμαστική συμμετοχή της στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Δικτύου και η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2106 στις Βρυξέλλες, στην ομάδα εργασίας του Δικτύου που ασχολείται με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με θέμα την υποστήριξη των κοινωνικών θεμάτων από πλευράς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στον πολιτικό-οικονομικό προγραμματισμό της ΕΕ. 
  
Το Γραφείο Βρυξελλών σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της ΄Ενωσης Δήμων  
παρακολουθεί επιλεγμένες ομάδες εργασίας του CEMR, όπως την ομάδα για την 
εδαφική συνοχή, την ομάδα για τη μετανάστευση κλπ,  μεταφέρει τις θέσεις της ΄Ενωσης 
Δήμων και αποστέλλει πληροφοριακό υλικό.  
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Το γραφείο Βρυξελλών έχει προσφέρει κατά το 2015 υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 
αντιπροσωπείες δήμων που επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες, και διοργάνωσε συναντήσεις 
με υψηλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) 
Μέσα στα πλαίσια της εκπροσώπησης  Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), το Γραφείο Βρυξελλών συνεχίζει να παρέχει 
υποστήριξη προς τα μέλη και να παρακολουθεί τις εργασίες της ΕΕΤΠ. Έχει βοηθήσει 
στη διοργάνωση της συνόδου ολομέλειας της Ευρω-Μεσογειακής Συνόδου 
Περιφερειακών Αρχών (ΑΡΛΕΜ) που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον περασμένο 
Ιανουάριο και στη δημιουργία της "Πλατφόρμας της Λευκωσίας", μιας πρωτοβουλίας 
που αποσκοπεί στην παροχή τεχνογνωσίας προς τις Τοπικές αρχές της Λιβύης μέσα 
στα πλαίσια της Διπλωματίας των Πόλεων. 
 
Έχει συμβάλει στην προώθηση των Κυπριακών θέσεων στις Εργασίες της ΕΕτΠ, μέσω 
τροπολογιών σε γνωμοδοτήσεις για την Τουρκία και την Καταστροφή της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κύπρου.  Επίσης βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τη 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας  στην ΕΕ,  το Γραφείο του Κυπρίου 
και Έλληνα Επιτρόπου, και έχει διοργανώσει στο χώρο της ΕΕτΠ εκδήλωση για  την 
παρουσίαση βιβλίου Κύπριου ακαδημαϊκού που εδρεύει στην Αγγλία με θέμα την 
Οικονομική κρίση στην Κύπρο. 
 
Το Γραφείο Βρυξελλών είναι πάντοτε στη διάθεση των Δήμων και της Ένωσης για την 
εξεύρεση και παροχή πληροφοριών και για υποστήριξη. 
 
 
 
 
 
Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρία της  
ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
 
 
 
4 Νοεμβρίου, 2016  


