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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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ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 
Κυριάκος 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Φύτος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(Χατζιής)
 Άριστος 

ΟΡΦΑΝΟΣ 
Χαράλαμπος

ΙΩΑΝΝΟΥ 
(Πουγιουκκά)
Κλεάνθης

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 
Κλεάνθης

ΠΕΤΣΙΔΗΣ 
Ζαχαρίας 

ΠΑΝΑΓΗ 
Μαρτά 
Μάριος
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Μέλος του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Παιδιατρικής 
Εταιρείας Κύπρου και του 

 Διευθυντής Οικονομικών 

Δικηγόρος. 
Αντιπρόεδρος ΕΝΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος  Ύψωνα,

Κοινοτάρχης  Ύψωνα,

Επιχειρηματίας,
Πρόεδρος του Διγενή Ακρίτα 
Ύψωνα, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Πανεπιστημιακός, Καθηγητής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

Διοικητικού Συμβουλίου  του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. 
Γραμματέας της Τοπικής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.

& Διοίκησης ΝΕΔΗΣΥ, Επιχειρηματίας.

 Ύψωνα Δημοτικός Σύμβουλος Ύψωνα.

Υπάλληλος Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Ταμίας Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.

της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Μάριος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
Αλέκα

5 10

Εργολήπτης.

Υπάλληλος Συν. Κεντρικής Τράπεζας. 
Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Δημοτική Σύμβουλος Ύψωνα, 

Πρόεδρος Ομίλου Γυναικών Ύψωνα, Μέλος Europa Donna Κύπρου.Αντιδήμαρχος Ύψωνα.
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ΕΛΛΗΝΑΣ 
Χριστάκης

ΠΟΡΑΚΟΣ 
Αλέκος

ΚΑΣΙΝΟΣ 
Γεώργιος

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 
Μαρία

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Ηρόδοτος 
 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Χρίστος

ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΜΑΤΣΙΔΗΣ 
Χριστόφορος
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Τεχνικός ΑΗΚ 
(Βιβλιοπωλείο Έλληνα).

Αντιπρόεδρος των Παλαιμάχων  

Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας.

Εργολάβος οικοδομών 

Μέλος Σχολικής Εφορίας 
Δήμου  Ύψωνα, Ταμίας 

Καθηγήτρια Ελληνικής 
Φιλολογίας.

Μέλος Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής Αγίου Σάββα  Ύψωνα,

Οργανωτικός Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.

Ύψωνα, Μέλος Σχολικής Εφορίας Δήμου  Ύψωνα.

και τεχνικών έργων, ταμίας Διγενή Ακρίτα Ύψωνα.

των Παλαιμάχων  Ύψωνα.

Μέλος Σχολικής Εφορίας Δήμου  Ύψωνα.

της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ  Ύψωνα.



Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Η εμπιστοσύνη που μου επιδεικνύετε  τα τελευταία δέκα 
χρόνια, αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτικών κομμάτων 
που με στήριξαν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές 
και αυτών που με στηρίζουν και τώρα, με τιμά ιδιαίτερα 
ως δήμαρχο και ως άνθρωπο.

Ξεκινήσαμε μαζί ως κοινότητα και συνεχίσαμε ως 

ΠΑΛΟΥΖΑΣ
Άριστος

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμος. Δώσαμε στον Ύψωνα καλύτερες υποδομές ανάπτυξης, εξωραϊσμό και αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Καταφέραμε να υλοποιήσουμε μικρά και μεγάλα έργα.

Καταφέραμε μέσα από τις πολιτικές μας να προσελκύσουμε κόσμο και επιχειρήσεις.

Καταφέραμε να κρατήσουμε το Δήμο μας μακριά από σκάνδαλα και κακοτοπιές.

Οι προϋπολογισμοί του Δήμου ήταν πάντοτε ισοσκελισμένοι και χαρακτηρίζονταν από 
πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επιτύχει, 
με ενέργειές του, να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους και έσοδα, που του δίνουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες. 

Παρόλη την οικονομική κρίση, ο Δήμος άντεξε οικονομικά γιατί κρατήσαμε τα έξοδά μας σε 
χαμηλά επίπεδα. Το μισθολόγιο του Δήμου είναι μόνο 14,6% του προϋπολογισμού, από τα 
χαμηλότερα παγκύπρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημότης του Ύψωνα ίσως καταβάλλει τις 
πιο χαμηλές φορολογίες.

Βελτιώσαμε την αποδοτικότητα της Δημοτικής Μηχανής, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του 
δημότη. Δουλέψαμε συλλογικά, συναινετικά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, με πλήρη διαφάνεια.

Ο Ύψωνας  χρειάζεται αγάπη, αφοσίωση, μεθοδικότητα για ακόμη περισσότερα έργα και 
ποιότητα ζωής στους δημότες του.   

 Συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στην κρίση και στις προσδοκίες των δημοτών και καλώ όλους 
για ακόμη μια συλλογική προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου που μαζί ξεκινήσαμε.


