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Ψήφισμα: Για Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
 

Οι σύνεδροι του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου, εκφράζουν την έντονη απογοήτευση 
τους γιατί η Πολιτεία καθυστερεί εδώ και μια τετραετία τη προώθηση και ψήφιση της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Τα τελευταία χρόνια οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα.  Το σημαντικότερο από αυτά ήταν τα  οικονομικά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από τη μείωση της κρατικής χορηγίας σε ποσοστό πέραν του 40%. 
Στην επιδείνωση των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων συνέβαλε επίσης  και η 
αδυναμία των πολιτών να ανταποκρίνονται επαρκώς στα δημοτικά τέλη και 
φορολογίες, λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 
Παρά τις προσπάθειες και τις εξοικονομήσεις στα λειτουργικά και άλλα έξοδα που 
έκαναν οι Δήμοι, με πρόσθετες περικοπές που μεταβατικά αποδεχτήκαμε ως 
εργαζόμενοι,  πολλοί από αυτούς  βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. 
 
Ως αποτέλεσμα μειώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες και η 
προσφερόμενη ποιότητα τους. Απορυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις και 
αμφισβητούνται οι όροι απασχόλησης των εργαζομένων. 
 
Από την πρώτη στιγμή η ΟΗΟ – ΣΕΚ αναγνώρισε την ανάγκη για μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτοντας απόψεις και εισηγήσεις οι οποίες είναι: 
 

 Διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού.  

 Διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του 
προσωπικού. 

 Προώθηση της συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών για επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας, που στην εξέλιξη θα έπρεπε να αποφέρουν συγχωνεύσεις και 
ουσιαστική μείωση του αριθμού των Δήμων. 

 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Δήμων μέσω τεχνοοικονομικής 
μελέτης αξιολόγησης που να επιβεβαιώνει ότι το οποιοδήποτε μοντέλο 
ακολουθηθεί θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Η οικονομική αυτονομία των δήμων 
μετά την μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο της επιτυχίας της. 

 

Οι σύνεδροι δηλώνουν την αποφασιστικότητα τους να αντιδράσουν με κάθε μέσο 
προκειμένου να προωθηθεί  άμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση η ψήφιση του 
νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .  
 
Παράλληλα  οι σύνεδροι εξουσιοδοτούν την ΟΗΟ-ΣΕΚ  και τις συντεχνίες Μέλη της  
να συνεχίσουν να ασκούν πίεση τόσο προς την Κυνέρνηση όσο και προς την Βουλή  
ώστε το όλο θέμα να ρυθμιστεί ολοκληρωμένα και οριστικά. 


