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Θέσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ για αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση
της ενδιάμεσης μελέτης των Άγγλων εμπειρογνωμόνων του

National School of
Government International (NSGI)

______________________________________________________________

Α. Εισαγωγή:

Μετά την παράδοση της μελέτης των Άγγλων εμπειρογνωμόνων του ΝSGI
φαίνεται να διαμορφώνεται μια θετική δυναμική προσέγγιση για την
αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Μια αναδιάρθρωση
που εκ των πραγμάτων φαίνεται να είναι αποδεκτή και αναγκαία από όλους
τους θεσμικούς παράγοντες που έχουν ανάμιξη στην οργάνωση της τοπικής
κοινωνίας (Δημότες, Δημοτικές Αρχές, Υπουργείο Εσωτερικών,
Κοινοβουλευτικά Κόμματα κτλ).

Β. Γενικά σχόλια/ Διαδικασία:

Γενική θέση της ΟΗΟ-ΣΕΚ είναι ότι η υφιστάμενη κατάσταση των 30 Δήμων,
των 371 Κοινοτήτων και των εκατοντάδων Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβούλων, με το ρόλο και τις σημερινές αρμοδιότητες τους, έχουν
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, καθιστώντας αναγκαία τη
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
σύνολο της, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και το άμεσο όφελος στον
ίδιο τον πολίτη.

Η εισήγηση των 5 μητροπολιτικών Δήμων με δικαιοδοσία στο σύνολο
της επαρχιακής επικράτειας, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αφού θα
οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων Δήμων με μέσο πληθυσμό τις 168000
κατοίκους, οριοθετώντας την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. με τους
υψηλότερους μέσους όρους πληθυσμού στους Δήμους.

Διαδικαστικά, θα πρέπει πρωτίστως να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι
αρμοδιότητες, οι ευθύνες και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην Κύπρο
στη βάση της επικουρικότητας, της εγγύτητας στο δημότη και διασφαλίζοντας
την πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών αρχών όπως
προβλέπεται από την ευρωπαϊκή χάρτα του Συμβουλίου  της Ευρώπης που
έχει υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, ο τρόπος καθορισμού
των νέων τοπικών σχημάτων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολύ
σοβαρής μελέτης για να οδηγήσει σε επιτυχημένες νέες δομές και αν θα
αφορά σε ενοποιήσεις δήμων ή και κοινοτήτων.

Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης
νομοθεσίας, με υιοθέτηση διατάξεων που να υποβοηθούν την όλη
προσπάθεια εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και να της δώσουν
εφόδια για αποτελεσματικότερη και αμεσότερη υπηρεσία στον πολίτη αλλά και
του μοντέλου διοικητικής εποπτείας και ελέγχου των τοπικών αρχών.
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Παράλληλα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να οριοθετηθεί η σχέση
Κυβέρνησης –Τοπικών Αρχών και να διαχωριστούν με σαφήνεια οι
αρμοδιότητες και οι εξουσίες τους, με στόχο την απλοποίηση των
διαδικασιών, πάταξη της γραφειοκρατίας και περιορισμό της πολυνομίας,
προς όφελος των πολιτών.

Γ. Αρμοδιότητες/ Εξουσίες:

1. Πολεοδομία
Οι υφιστάμενοι Δήμοι που είναι Πολεοδομικές Αρχές να παραμείνουν, αλλά
εξελικτικά (σε καθορισμένο χρονικό διάστημα) θα πρέπει να υπάρχει μια
ενιαία επαρχιακή πολεοδομική αρχή για όλους τους Δήμους, της κάθε
επαρχίας, ούτως ώστε να υπάρχει ένας πολεοδομικός σχεδιασμός και
συμμετοχή των τοπικών αρχών τόσο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των
πόλεων όσο και στο συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Έτσι θα
μπορούν να αντιμετωπιστούν ενιαία τα προβλήματα και θα ασκείται ενιαία
πολιτική στα γεωγραφικά όρια των Δήμων. Όσον αφορά τις άδειες οικοδομής
πρέπει να συνεχιστεί η εξέταση και έκδοση τους από τους Δήμους σύμφωνα
με τα όρια τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η σύγχυση τόσο στους
δημότες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, επισκέπτες κ.τ.λ και διασφαλίζεται ο
αμεσότερος έλεγχος της εκάστοτε οικοδομής.

2. Αστυνόμευση και Διαχείριση κυκλοφορίας
Οι Δημοτικές Αρχές Θα πρέπει να ενισχυθούν με εξουσίες και τεχνικό
εξοπλισμό όπως ισχύει στο εξωτερικό (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) όσον αφορά
την ηχορύπανση, τις παράνομες χρήσεις, τις οχληρίες, τις τροχαίες
παραβάσεις με εξουσίες για εξώδικη ρύθμιση από το προσωπικό τους. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να μεταφερθούν αρμοδιότητες από την Αστυνομία με
την ανάληψης της ευθύνης και της εξουσίας από τους οικείους Δήμους. Με
τον τρόπο αυτό η Αστυνομία θα αφεθεί απερίσπαστη να ασχοληθεί με θέματα
μείζονος σημασίας που αφορούν γενικά την πρόληψη και καταπολέμηση του
εγκλήματος. Επιπρόσθετα, η αστυνόμευση θα μπορούσε να είναι ενιαία και να
ισχύει για όλες τις Τοπικές Αρχές, με τη μορφή ενιαίας διαδημοτικής
υπηρεσίας σε επαρχιακό επίπεδο ή άλλου γεωγραφικού διαχωρισμού.

3. Υγειονομικές Υπηρεσίες
Δεν φέρουμε ένσταση στις προτεινόμενες εισηγήσεις των μελετητών σε σχέση
με τις πρόσθετες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες
των Δήμων. Εξάλλου οι Δήμοι με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες ασχολούνται
με ένα ευρύ φάσμα υγειονομικών δραστηριοτήτων, οπόταν με την ανάληψη
νέων αρμοδιοτήτων θα αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία που
παρατηρείται και ταλαιπωρεί τους επηρεαζόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο των
τροφίμων, θα ενισχύσει, θα αναβαθμίσει και θα κάνει αποτελεσματικότερο τον
έλεγχο των τροφίμων.

Σημειώνουμε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών θα πρέπει να γίνει
σύντομα αμέσως μετά τη νέα ρύθμιση που θα γίνει σχετικά με τις τοπικές
αρχές και όχι μακροπρόθεσμα ως αναφέρεται στην έκθεση των Άγγλων
εμπειρογνωμόνων.
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4. Σχολικές Εφορίες
Συμφωνούμε με τη διαπίστωση των μελετητών πως υπάρχει μεγάλος αριθμός
σχολικών εφοριών. Θα μπορούσε να αναληφθούν οι αρμοδιότητες, οι πόροι
και οι εξουσίες τους από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας  που θα διατηρεί τον κεντρικό ρόλο για τη δημιουργία
των σχολικών υποδομών.

5. Κοινοτικές Υποδομές ( θέατρα, μουσεία, γήπεδα) και Πολιτισμός
Σε σχέση με την στρατηγική , σχεδιασμό και τον καθορισμό πολιτικής αυτή να
παραμείνει σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία). Η διαχείριση και
συντήρηση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Τοπικής
Αρχής, σύμφωνα με το πλαίσιο που θα καθορίζεται από την κεντρική
κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να ενισχυθούν με τα απαραίτητα
οικονομικά κονδύλια για τον Πολιτισμό αφού είναι από τους  βασικούς
συντελεστές διαμόρφωσης, προσφοράς και διατήρησης της πολιτιστικής ζωής
των τοπικών κοινωνιών.

6. Συντήρηση Κτιρίων και Δρόμων
Μετά την απόφαση για την αναδιάρθρωση  των Τοπικών Αρχών θα πρέπει η
συντήρηση και επιδιόρθωση δρόμων και δημοσίων κτιρίων να περάσει στην
οικεία Τοπική Αρχή. Τα τμήματα Δασών και Δημοσιών Έργων να
παραμείνουν υπεύθυνα μόνο για τους αυτοκινητόδρομους.

7. Διαχείριση αποβλήτων/ Έλεγχος ρύπανσης
Συμφωνούμε με την θέση για έκδοση αδειών από Δήμους για συλλογή των μη
επικίνδυνων αποβλήτων . Επίσης συμφωνούμε με τη διεύρυνση των ευθυνών
της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο της ρύπανσης και στην εφαρμογή
των σχετικών άρθρων του Περί Αποβλήτων Νόμου, του Περί Συσκευασιών
και Αποβλήτων Νόμου και του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών
Νόμου, καθώς και των κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τους πιο
πάνω νόμους.

Παράλληλα σημειώνουμε πως προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων αυτών στους Δήμους, προϋποθέτει τη δημιουργία ή και
αναβάθμιση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας των δήμων με
παράλληλη οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Σημειώνουμε επίσης, ότι τα
έσοδα από τα πρόστιμα θα πρέπει να καταλήγουν στα ταμεία των τοπικών
αρχών.

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα για δημιουργία ενιαίας
υπηρεσίας συλλογής σκυβάλων, καθώς και της συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι.

8. Κοινωνική Πρόνοια
Οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες
(νηπιαγωγεία, γηροκομεία, κέντρα φροντίδας ,κ.α) στα πλαίσια των αναγκών
που υπάρχουν και σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδομές που λειτουργούν
τόσο σε επίπεδο κεντρικού κράτους όσο και σε επίπεδο τοπικών αρχών. Η
στρατηγική και ο καθορισμός πολιτικής συμφωνούμε να είναι αρμοδιότητα του
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κράτους, αλλά η διαχείριση, η λειτουργία και η παρακολούθηση των
προγραμμάτων θα είναι αποτελεσματικότερη εάν αναληφθεί από τις τοπικές
αρχές. Η εγγύτητα και η αμεσότητα των υπηρεσιών των τοπικών αρχών θα
λειτουργεί προς όφελος των υπό εξυπηρέτηση πολιτών. Το τελευταίο χρονικό
διάστημα έχει αποδεικτεί εμπράκτως η άμεση, αποτελεσματική και ευέλικτη
δράση που μπορούν να επιδείξουν οι Δήμοι για ανακούφιση των ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού.

Δ. Οικονομική Αυτονομία:

Μετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης των νέων αρμοδιοτήτων των τοπικών
αρχών πρέπει άμεσα να καθοριστεί δια Νόμου η οικονομική αυτονομία
των νέων οντοτήτων από το κεντρικό κράτος. Η οποιαδήποτε μετάθεση
αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται και με τους αντίστοιχους οικονομικούς
πόρους, προκειμένου οι νέες ευθύνες και αρμοδιότητες να εφαρμόζονται
γρηγορότερα, ευέλικτα, αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα για τον
πολίτη, εν αντιθέσει με τη συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και δυσκίνητη
μορφή που μπορεί να έχει η σημερινή δομή των συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων στα διάφορα υπουργεία. Εισηγούμαστε ως παράδειγμα
οικονομικής ενίσχυσης την παραχώρηση ποσοστού από τα τέλη αδειών
κυκλοφορίας, φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και κληρονομιάς, ποσοστού από
εισπράξεις ΦΠΑ από συναλλαγές που διενεργούνται στα όρια του κάθε Δήμου
και εισαγωγή μικρού δημοτικού τέλους.

Επίσης, οι  δημοτικές αρχές, θα πρέπει άμεσα να εκσυγχρονίσουν την
ισχύουσα κατανομή της κρατικής χορηγίας.

Παράλληλα θεωρούμε εξαιρετικά μεγάλο τον αριθμό των δημοτικών
συμβούλων και γίνεται εισήγηση για δραστική μείωση τους με βάση το
μοντέλο άλλων διοικητικών συμβουλίων (π.χ.ημικρατικοί,
τράπεζες/συνεργατικά). Επιπρόσθετα θα πρέπει να επανεξεταστούν τα ποσά
και τα κριτήρια της αντιμισθίας τους.

Ε. Αριθμός Δήμων:

Έχοντας υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες και ιδιαίτερα τις αρμοδιότητες
που θα αναληφθούν από τις τοπικές αρχές, πρέπει να συμφωνηθεί ο
αριθμός των δήμων, λαμβάνοντας υπόψη μια κρίσιμη μάζα
πληθυσμού, έκτασης και οικονομικής βιωσιμότητας η οποία θα
διασφαλίζει δημοτικές υπηρεσίες με τα απαιτούμενα όρια ποιοτικής και
αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του δημότη σε όλη την επικράτεια της
κυπριακής κοινωνίας.

ΣΤ. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τη
απαραίτητη συναίνεση του προσωπικού των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με τρόπο που να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, τα συνταγματικά και άλλα
νομικά και συμβατικά δικαιώματα των εργαζομένων.



5

Η μη θυματοποίηση των εργαζομένων, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
στήριξης και υποβοήθησης της διαδικασίας μεταρρύθμισης από την ΟΗΟ-
ΣΕΚ προς όφελος του λαού και του τόπου μας γενικότερα.

Οι πλείστες Δημοτικές υπηρεσίες στελεχώνονται σήμερα με το κατάλληλο
επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο όμως δεν αξιοποιείται
στο μέγιστο βαθμό. Παράλληλα οι διοικητικές δομές και διαρθρώσεις χρίζουν
βελτιώσεων σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα τους.

Βασικές αλλαγές που θα πρέπει άμεσα να τροχοδρομηθούν είναι:

 Οι Δήμαρχοι να περιοριστούν σε καθήκοντα χάραξης πολιτικής και
ελέγχου εφαρμογής των αποφάσεων του Δ.Σ. και  να μην προΐστανται
των Δημοτικών υπηρεσιών.

 Ο περιορισμός της επιρροής των αιρετών αξιωματούχων και των
πολιτικών και γενικότερα του ρουσφετιού, μέσω της ανάληψης της
ευθύνης πρόσληψης, μετακίνησης και προαγωγών από την ΕΔΥ ή
άλλο ανάλογο σώμα τύπου ΕΔΥ.

 Θεσμοθέτηση του στρατηγικού προγραμματισμού μεσοπρόθεσμου
σχεδιασμού με κατάρτιση σχετικού προϋπολογισμού (κυλιόμενου)

 Εισαγωγή μηχανισμού λογοδοσίας αιρετών και υπηρεσιακών
αξιωματούχων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

 Διαφοροποίηση του συστήματος αξιολόγησης για έλεγχο της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κάθε υπαλλήλου.

 Άμεση προώθηση κοινών διαδημοτικών υπηρεσιών ή δημιουργία
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για παροχή υπηρεσιών στους Δήμους
σε τοπικό, επαρχιακό ή και παγκύπριο επίπεδο.

 Άμεση προώθηση της εναλλαξιμότητας του  προσωπικού και η
απαραίτητη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών από και
μεταξύ των Δήμων και της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ζ. Σύστημα Ελέγχου:

Υποχρεωτική εφαρμογή ενιαίου οριζόντιου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
για βελτίωση της οικονομικής διαφάνειας και της αποτελεσματικότερης
λειτουργίας των Δήμων.

Η. Προσφυγικοί Δήμοι:

Οι προσφυγικοί Δήμοι και Κοινότητες να παραμείνουν ως έχουν και να
συνεχιστεί η οικονομική κάλυψη των δαπανών τους από το κράτος.

Λευκωσία
7.4.2014


