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Μετά τα όσα πέρασε η κυπριακή κοινωνία μέσα από την οικονομική 
κρίση και όσα δυσάρεστα ήρθαν στο φως, ελπίζω ότι έχουν 
πεισθεί πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι είναι η ώρα για να 
αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, 

Με μεγαλύτερη ευθύνη έναντι του δημόσιου χρήματος και σεβασμό έναντι του δημότη, με 
λιγότερα συνθήματα και ξεπερασμένες  αντιλήψεις. Με αναβάθμιση των υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και για μια σύγχρονη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει στο 
επίκεντρο της την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι εκλογές ανάδειξης σχολικών εφορειών, είναι 
εκλογές στις οποίες τον πρώτο και καθοριστικό λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Η δύναμη 
ανήκει στην κοινωνία να αποφασίσει για αυτά που την αφορούν άμεσα και επηρεάζουν την 
καθημερινότητα της.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς στον κάθε δήμο και 
κοινότητα, έχει επιλέξει άτομα ικανά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους δημότες. 
Άτομα που μοιράζονται το κοινό μας όραμα για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Φίλες και φίλοι, 
Αυτές οι εκλογές διεξάγονται στη σκιά των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι αποδεκτό ότι έχει 
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και έχει καλυφθεί μεγάλη απόσταση συμβάλλοντας στην 
επίτευξη συγκλήσεων σε σημαντικό αριθμό κεφαλαίων.  

Η ώρα που η Τουρκία πρέπει να αποδείξει έμπρακτα την στήριξη της με πράξεις προς μια 
βιώσιμη λύση έχει έρθει. Και αυτό θα κρίνει πόσο κοντά πραγματικά είμαστε στην επίτευξη 
συμφωνίας για οριστική επίλυση του κυπριακού.

Οι επόμενες βδομάδες θα είναι δύσκολες αλλά και καθοριστικές. Καθήκον όλων είναι να 
σταθούμε στο πλευρό του Προέδρου Αναστασιάδη στην τιτάνια προσπάθεια να απαλλαχτούμε 
από την τουρκική κατοχή. Αυτός είναι ο μεγάλος εθνικός στόχος και ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός είναι δίπλα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον στηρίζει. 

Πολλοί βλέπουν το μέλλον με επιφύλαξη και σκεπτικισμό. Χωρίς να υποτιμούμε τους 
κινδύνους, εμείς επιλέγουμε να το βλέπουμε με αισιοδοξία και ελπίδα.

Aβέρωφ Νεοφύτου

Πρόεδρος 



Θεωρώντας ότι το υφιστάμενο 
αυτοδιοικητικό μοντέλο έκλεισε 
τον κύκλο του αλλά και επειδή 
αφουγκραζόμαστε και τις ανησυχίες 
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την αναγκαιότητα 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η νέα εκσυχγρονισμένη τοπική αυτοδιοίκηση διοικητικά και λειτουργικά πρέπει να διέπεται 
από τις βασικές αρχές του Ευρωπαικού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων 
διαλαμβάνει συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση 
εξουσιών από το κεντρικό κράτος, θέσπιση συλλογικών συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη 
αποφάσεων αλλά και διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
Πρόσθετα υποστηρίζουμε τον καθορισμό με σαφήνεια, του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και 
των ευθυνών της αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο στη βάση της 
αρχής της επικουρικότητας όπως ακριβώς προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Με οδηγό τις εμπειρίες,  τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος θεωρούμε ότι το νέο 
μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει απαρέκκλιτα να περιλαμβάνει εξελιγκτική αλλά 
δραστική μείωση του αριθμού των Δήμων στη βάση μελέτης και κριτηρίων ώστε οι νέες 
μονάδες που θα προκύψουν να είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμες. 
Την ίδια ώρα προκρίνουμε την εισαγωγή αυστηρών μηχανισμών ελέγχου σε διάφορα 
επίπεδα, με τον εξωτερικό έλεγχο να ανατίθεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 
τον εσωτερικό έλεγχο να αποτελεί αρμοδιότητα μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου 
οργανισμού με δυνατότητα ενίσχυσης με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.   
Η απόδοση αρμοδιοτήτων σε επαρχιακό επίπεδο, όπως η πολεοδομική ανάπτυξη, η 
ύδρευση και αποχέτευση αλλά και τα στερεά απόβλητα καθώς και η συγκρότηση επαρχιακών 
και τοπικών συμπλεγμάτων μεταξύ όμορων δήμων, κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων είναι 
αδιαπραγμάτευτα συστατικά στοιχεία της νέας πρότασης.  
Σε τοπικό επίπεδο αποδίδονται αρμοδιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών και οι οποίες εφαρμόζονται μέσω συμπελγματοποιημένων 
υπηρεσιών.  Τέτοιες υπηρεσίες είναι η σύσταση τμημάτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, 
περιβαλλοντικής πολιτικής, διαχείριση πάρκων και χώρων πρασίνου, καθαριότητας, αλλά και 
η αναβάθμιση της δημοτικής τροχονομίας σε δημοτική αστυνομία. 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πρέπει να προαχθεί με την παροχή κινήτρων προώθησης της 
ενοποίησης των υπηρεσιών με ταυτόχορνο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων αλλά και 
αύξησης των δυνατοτήτων άντλησης ευρωπαικών κονδυλιών. 
Στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νέου μεταρρυθμιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου  
δεσπόζουσα θέση έχουν οι νέοι άνθρωποι. Η ενδυνάμωση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων 
Νεολαίας και η ενίσψυση του ρόλου τους σαν παρατηρητές στα Δημοτικά Συμβούλια είναι 
ιδιαίτερης σημασίας. 
Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους κατεχόμενους Δήμους και τις κατεχόμενες 
Κοινότητες μας, που αποτελούν σύμβολο του αγώνα μας μέσω της αύξησης των κρατικών 
επιχορηγήσεων και της επαρκούς διοικητικής υποστήριξής τους. 
Θέλουμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη, αυτοδιοικούμενη, ευέλικτη και οικονομικά ανεξάρτητη 
τοπική αυτοδιοίκηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες μας να αναπτύσσουν μέσω των 
συμπλεγμάτων ή και από μόνοι τους επιχειρηματικές δράσεις με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά 
και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις μέσω Ευρωπαικών προγραμμάτων. Θέλουμε το κράτος 
να αποδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα έσοδα που θα την καταστήσουν οικονομικά 
βιώσιμη ώστε να υπάρξει τερματισμός της σημερινής οικονομικής εξάρτησης.  
Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ακόμη την απεξάρτηση και των σχολικών εφορειών από τις δημοτικές 
και κοινοτικές αρχές ώστε απερίσπαστες να επιτελούν το δικό τους πολυσήμαντο έργο και ρόλο. 
Όραμα μας μια σωστά στελεχωμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γι΄αυτό τον λόγο που πρόθεση μας 
είναι η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατάρτισης όλων των στελεχών και παρακολούθησης 
προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Και θέλουμε και μπορούμε γιατi το αξiζουμε! 

  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Αρχιτέκτονας, απόφοιτος 
Αμερικανικής Ακαδημίας, 
Δίπλωμα Art and Design,
BA in Architecture,

Γεωργοκτηνοτρόφος και 
συνιδιοκτήτης κτηνοτροφικής 
μονάδας. Ιδρυτικό στέλεχος 
της ΤΕ ΔΗΣΥ Αθηένου. Μέλος

Πτυχίο Ιστορίας, μεταπτυχιακό  
στη Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Εργάζεται 
στην PricewaterhouseCoopers. 

Κατάγεται, γεννήθηκε 
και διαμένει στην Αθηένου. 
Εργάζεται στην Επιτροπή Σιτηρών. 

Πτυχίο Μηχανικού Δομικών 
Έργων.  Πτυχίο Πολιτικού 
Μηχανικού και  Μεταπτυχιακό 
στη «Συντήρηση και 

Σπούδασε Οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
συνέχισε σπουδές για απόκτηση 
τίτλου Association of Chartered 

Αποφοίτησε από τη Διανέλλειο 
Τεχνική Σχολή Λάρνακας. 
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός στην Αθήνα. 

Καταγωγή Αθηένου. Σπουδές 
στο ΑΤΙ, Γεωπονία στη Λάρισα. 
Άρχισε μεταπτυχιακό στη 
"Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία 

Professional Diploma in Architecture. Είναι RIBA Chartered 
Architect, εγγεγραμμένο μέλος σε Κύπρο και Αγγλία.

Συμβουλίου Γεωργικού Συλλόγου "ΡΕΑ". Διετέλεσε μέλος 
του Συμβουλίου Αγελαδοτρόφων. Εκλεγμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος. 

Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών «ΓΟΛΓΙΑ», μέλος Κυπριακού 
Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, συντακτικής 
επιτροπής τοπικής εφημερίδας «Η Αθηένου», Συνδέσμου 
Διαιτητών και Γραμματείας Χειροσφαίρισης.

Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων», 
Εργάζεται σε εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. 
Μέλος ΕΤΕΚ και Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Certified Accountants. Εργάζεται ως χρηματοοικονομικός 
αναλυτής στην Ασφαλιστική Εταιρεία MetLife. Μέλος του 
ACCA και του ΣΕΛΚ.

Εργάστηκε στη ΣΠΕ ΑΘΗΕΝΟΥ. Διατηρεί κατάστημα 
ηλεκτρονικών στην Αθηένου. Εργάστηκε ως καθηγητής 
στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου.

Τροφίμων". Διετέλεσε μέλος της ΦΠΑ ‘’Πρωτοπορία’’και  
Πρόεδρος στη ‘’Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Λάρισας’’. 
Οργανωτικός Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αθηένου.
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Πτυχίο Χημείας με ειδίκευση 
στη Βιολογική Χημεία και 
βρίσκεται στο τρίτο έτος 
μεταπτυχιακής διατριβής στον 

Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στο 
κλάδο ηλεκτρολογίας. Διατηρεί 
δική του επιχείρηση. Διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με 
ειδικότητα στην Ορθοπαιδική. 
Βοηθός Διευθυντής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής Λάρνακας. Πρόεδρος 

Σπούδασε και εργάστηκε 
στις ΗΠΑ, όπου εξασφάλισε 
επαγγελματικές άδειες πιλότου 
αεροπλάνων και ελικοπτέρων.  

Πτυχίο Δημοσιογραφίας και 
Δημοσίων Σχέσεων. Εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος, και 
ιδιοκτήτρια καταστήματος 

Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και 
Δημοσίων Σχέσεων. Μέλος 
Δ.Σ. Συνδέσμου Γονέων 
Δημοτικού Σχολείου Αθηένου, 

Πτυχίο στα Παιδαγωγικά – 
Προδημοτική Εκπαίδευση από 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.  
Εργάζεται στην εταιρεία 

τομέα Βιοφυσικής και Βιοαναλυτικής Χημείας, Εργάζεται σε 
εργαστήριο χημείας. Μέλος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.

Γονέων Νηπιαγωγείου Αθηένου. Μέλος και αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου Γονέων  του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου 
και αντιπρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου «Οθέλλος».

Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου Αθηένου. Διετέλεσε Πρόεδρος 
Συνδέσμου Γονέων Δημοτικών Σχολείων Αθηένου, Falcon 
English School, μέλος Ομοσπονδίας Σ.Γ. Λάρνακας. 

Έτυχε επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο στην Κύπρο 
όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες. Εργάζεται στη Μονάδα 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων της  Αστυνομική Δύναμη Κύπρου.

ηλεκτρονικών. Στέλεχος  της Hellenic Technical Enterprises. 
Μέλος επιτροπής Πολιτιστικού Ομίλου "ΡΕΑ" Αθηένου και 
πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων 68ου Συστήματος Προσκόπων Αθηένου.

Δ.Σ.   Πολιτιστικού  Ομίλου, Γραμματέας Δ.Σ.  Σωματείου Ε.Ν. 
ΑΘΗΕΝΟΥ, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου  Γυναικών «ΓΟΛΓΙΑ» 
και Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Αθηένου. 

«Δημιουργίες Γ. Νεοκλέους». 



Μετά από έντονο προβληματισμό και λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο την δική σας αγωνία για το μέλλον της 
Αθηένου αλλά και μηνύματα υποστήριξης σας, έχω 
αποφασίσει να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου. 
Θέτω την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου ενώπιον σας και 
ζητώ τη ψήφο σας, δίνοντάς σας την υπόσχεση ότι, εφόσον 
εκλεγώ, θα εργαστώ με ανιδιοτέλεια, αποφασιστικότητα 
και υπευθυνότητα, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

KΑΖΑΖΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αδιαμφισβήτητα, ο Δήμος μας έχει ανάγκη από δυναμικές πρωτοβουλίες, καινοτόμες ιδέες 
και δημιουργικές δράσεις, που θα συμβάλουν στη ριζική αναμόρφωσή του. 

Όραμά μου είναι, συλλογικά, να αναδείξουμε την Αθηένου σ’ ένα Δήμο με ισχυρή τοπική 
οικονομία, που να χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία των 
πολιτών και να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του.

Το όραμά μου υλοποιείται με συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, που αναλύονται λεπτομερώς 
στο πρόγραμμα υποψηφιότητάς μου και που αφορούν στους ακόλουθους σημαντικούς 
στρατηγικούς άξονες:

• Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον

• Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

• Τοπική Δημοκρατία και Συμμετοχή

• Κοινωνική Πολιτική και Υγεία

Στόχος μου είναι η συνεχής επικοινωνία με όλους τους κατοίκους του Δήμου Αθηένου. Είμαι 
στη διάθεση κάθε δημότη για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος που σχεδιάσαμε, 
ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε από κοινού τα όποια προβλήματα, για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου μας.

 Η κοινή μας αγάπη για  τον Δήμο μας, μου δίνει τη δύναμη να σας ζητήσω ταπεινά, αλλά 
με αποφασιστικότητα και με αίσθημα ευθύνης, να με εμπιστευτείτε για να υπηρετήσω την 
Αθηένου  από τη θέση του Δημάρχου.

• Βελτίωση της Διοικητικής 
 και της Οικονομικής Ικανότητας 
 του Δήμου

• Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός


