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ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΠΤΔ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Κυρία Πρόεδρε  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, ακόμα και τραγικό θα έλεγα γιατί 

σήμερα η κυβέρνηση με την ακατανόητη και αψυχολόγητη 

ενέργεια της να αναπέμψει μέρος του νόμου για την 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επίκληση 

νομικών σημείων, επιχειρεί ουσιαστικά την αυτοαναίρεση της . 

Μετά από μια μακρόχρονη συζήτηση, αφιέρωση τεράστιου 

χρόνου από μέρους όλων των εμπλεκομένων, καταλήξαμε 

αρχές του περασμένου μήνα στην ψήφιση των τριών 

νομοσχεδίων , μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως μεγάλο 

επίτευγμα, τόσο από τον ΠΤΔ, όσο και από τον Υπουργό 

Εσωτερικών.  

Η τελική μορφή των τριών νομοσχεδίων, ήταν αποτέλεσμα 

πολλών συζητήσεων, ακόμα και υποχωρήσεων ίσως από θέσεις 

αρχής, παραμερίζοντας κομματικές και άλλες θέσεις για να 

φτάσουμε με συναίνεση σε αυτό το αποτέλεσμα.  
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Σε μια περίοδο που η ΤΑ ασφυκτιεί ενόψει των οικονομικών και 

διοικητικών αδιεξόδων και παρακάμπτοντας πιθανές και/ή 

ενδεχόμενες συνταγματικές αρχές, ανταποκριθήκαμε θετικά σε 

δυο αιτήματα της κυβέρνησης για να μπορέσει να προχωρήσει η 

πορεία υλοποίησης της Μεταρρύθμισης.  

Και αναφέρομαι ειδικά στην παράταση των Δημοτικών Εκλογών 

για δυόμιση χρόνια, αλλά και στην μη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος . Αυτές οι παρεκκλίσεις, έγιναν τονίζω για να 

αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της Μεταρρύθμισης .  

Αντί αυτού η ίδια η κυβέρνηση όταν είδε ότι έγιναν όλα όπως η 

ίδια ήθελε και όταν άκουσε κάποιες αντιδράσεις από 

κοινοτάρχες, αγνόησε παντελώς και/ή διέγραψε όλα τα 

επιχειρήματα της, για το επείγον και για την μεγάλη εικόνα της 

μεταρρύθμισης . 

Επέλεξε η Κυβέρνηση να διατηρήσει το δέντρο και δεν πειράζει 

αν καεί το δάσος. Γιατί δυστυχώς με την ενέργεια της αυτή που 

προφανώς είναι συνταγματικό δικαίωμα του προέδρου να 

ασκήσει την αναπομπή, έχει θέσει η ίδια δυναμίτη στα θεμέλια 

της ίδιας της προοπτικής εφαρμογής της μεταρρύθμισης . 

Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, γιατί 

η ίδια η κυβέρνηση έχει νομιμοποιήσει και/ή ενθαρρύνει τον 

οποιοδήποτε δεν έχει ικανοποιηθεί από το περιεχόμενο της 

μεταρρύθμισης, να επιδιώξει την ανακοπή και απορρύθμιση της.  
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Η ίδια η εισαγγελία που σήμερα καταθέτει νομικούς ισχυρισμούς 

για να πιέσει την Βουλή περί αντισυνταγματικότητας, όταν θα 

υπογράψει το νόμο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπαίνοντας 

στην αντίπερα όχθη , θα επιχειρεί ως εκπρόσωπος του κράτους 

και κυβέρνησης, να υπερασπίζεται τα αντίθετα.  

Αυτά τα ευτράπελα δυστυχώς, μόνο στην Κύπρο μπορούν να 

συμβούν. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση με την αναπομπή 

επιχειρεί να εξαπατήσει τα κόμματα, επικαλούμενη δήθεν 

αντισυνταγματικές πρόνοιες των νομοσχεδίων που εισήχθησαν 

από την νομοθετική εξουσία. 

Επίσης προσπαθεί να παραπλανήσει με τον ισχυρισμό ότι 

επειδή εκπονείται ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης του Ακάμα θα το 

επηρεάσει η δημιουργία του εν λόγω δήμου. 

Ουδέν αναληθέστερο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο Υπουργός 

δυστυχώς αναμιγνύει ανόμοια θέματα. 

Να μου επιτρέψετε να δώσω ένα παράδειγμα για να αποδείξω 

ότι αυτός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι ανεδαφικός και 

ανυπόστατος. Στη Λεμεσό για παράδειγμα υπάρχουν σήμερα έξι 

δήμοι αλλά το τοπικό σχέδιο είναι ένα, για όλες τις αστικές 

περιοχές. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός δεν επηρεάζει ασφαλώς 

την ρυθμιστική πολεοδομική ανάπτυξη. Το ίδιο συμβαίνει και σε 

άλλες επαρχίες.   
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Συνεπώς για εμάς , τα κίνητρα και οι σκοπιμότητες είναι άλλες 

και δεν εστιάζονται σε λογικά επιχειρήματα. Επίσης το γεγονός 

ότι δήθεν η διοικητική διαίρεση που ψηφίστηκε και αναφέρεται 

στον Δήμο Ακάμα, ενδέχεται να δημιουργήσει διοικητικά, 

πρακτικά, ή πολεοδομικά προβλήματα είναι ατυχές, γιατί αυτό 

γίνεται, ή λειτουργεί σήμερα σε όλες τις επαρχίες.  

Παραδείγματος χάριν, το τοπικό σχέδιο της Λεμεσού με τους 

ίδιους όρους καθορίζει  τόσο για τα Πολεμίδια, όσο και για το 

παραλιακό μέτωπο. 

Ως εκ τούτου, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν θα στηρίξει την 

αναπομπή του προέδρου. 

 


