
 
 
 

UΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
UΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
Είμαι απογοητευμένος από τους Βρετανούς εμπειρογνώμονες.  Μετά από τις 
συναντήσεις που είχαν με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα τρία (3) 
εργαστήρια που οργανώθηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μαζί 
τους, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να διαμορφωθούν: 
 
(a) το ΄Οραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(β) τα δικαιώματα και υπευθυνότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 
 
θεώρησα ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
 
Στην προκαταρκτική τους ΄Εκθεση, οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες ενώ αναφέρονται στα 
πιο πάνω και απαριθμούν και αριθμό θεμάτων/αρμοδιοτήτων που θα μπορούσαν να 
μελετηθούν περαιτέρω σε βάθος και να αποτελέσουν σήμερα θέματα για ενδελεχή 
επεξεργασία με απώτερο στόχο τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και ενώ παραδέχονται ότι δεν είχαν την ευκαιρία στο πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους να ενημερωθούν και να συλλέξουν  όλα τα 
οικονομικά αλλά και άλλα στοιχεία για τους Δήμους και τις Κοινότητες, προχώρησαν να 
εισηγηθούν πιθανά σενάρια/λύσεις και να αναπτύξουν και σειρά πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων για το κάθε σενάριο/λύση.  Επίσης τελικά έκαναν το μεγάλο λάθος να 
εισηγηθούν εκείνο το σενάριο που, κατά τη γνώμη τους, θεωρείται το καλύτερο, χωρίς 
να λάβουν υπόψη τους τη μη ύπαρξη όλων των οικονομικών δεδομένων που να 
αποδεικνύουν ότι θα υπάρξει οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων που θα προέλθουν από 
τις εισηγήσεις τους, αλλά και άλλα βασικά στοιχεία, όπως ο πολιτισμός και η ιστορία του 
κάθε υφιστάμενου Δήμου, που επηρεάζουν τον τρόπο σκέπτεσθαι του Κύπριου πολίτη.  
 
Οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες γνωρίζουν το αντικείμενο τους.  Αλλά αντί να 
επικεντρωθούν στα θέματα/αρμοδιότητες που πρέπει ή μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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να εξασκεί για να ικανοποιείται το ΄Οραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και να 
επιχειρηματολογήσουν σε κάθε θέμα/αρμοδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους και τις 
οικονομικές πτυχές του καθενός σε σχέση με τον κάθε Δήμο, ώστε να γνωρίζουμε κατά 
πόσο αφού ληφθούν υπόψη και οι άλλες παράμετροι, πρέπει ή δεν πρέπει να 
μεταφερθούν στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόλμησαν να εισηγηθούν 
πιθανά σενάρια/λύσεις, τα οποία κανένα δεν πείθουν για την ορθότητα τους.   
 
Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία της προκαταρκτικής έκθεσης των 
Βρετανών εμπειρογνωμόνων και να απορρίψουμε την ΄Εκθεση στέλλοντας την στον 
κάλαθο των αχρήστων.  Η ΄Εκθεση αναφέρεται σε πολλά ορθά στοιχεία και 
επιπρόσθετα στην αναγκαία μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και των 
Επαρχιακών Διοικήσεων που θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα με τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Επομένως πρέπει να τους δηλώσουμε και να απαντήσουμε ότι πρέπει να πάρουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται, τα οποία αφού τα αναλύσουν και αφού 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, τότε και μόνο τότε να εισηγηθούν σενάρια/λύσεις.  
 
Επειδή είναι δεδομένο πως κάθε σενάριο/λύση θα αγγίζει και θέματα προσωπικού ή 
συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών κλπ, δηλαδή θέματα που χρειάζονται λεπτομερή μελέτη 
που δυνατόν να χρειάζεται χρόνο λόγω αλλαγών σε νομοθεσίες ή σε πρακτικές και 
διαδικασίες, οι εμπειρογνώμοντες θα πρέπει να μελετήσουν σε βάθος το κάθε τι και να 
εισηγηθούν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.  Επειδή όλοι μιλούν για εφαρμογή του 
νέου μοντέλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2016, οι 
εμπειρογνώμονες θα πρέπει να μας επιβεβαιώσουν και εμείς να δεχθούμε ότι ο χρόνος 
που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετός για όλα τα βήματα που πρέπει να περάσουμε.  
 
Η πιο πάνω θέση αποτελεί μια καταρχήν τοποθέτηση και γενικά σχόλια πάνω στην 
προκαταρκτική ΄Εκθεση των Βρετανών εμπειρογνωμόνων και γι΄ αυτό δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ότι αγγίζει την κάθε λεπτομέρεια των θεμάτων που συνθέτουν τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης 
Δήμαρχος 
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