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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ          

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Δ. 

Παπαστεργίου επισκέφθηκε την Κύπρο 

 

Δ. Παπαστεργίου: Η ΚΕΔΕ είναι πρόθυμη να συμβάλει, εφόσον της 

ζητηθεί, στη διαμόρφωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο 

 

• Συναντήσεις με Πολιτειακούς παράγοντες  

• Συνεργασία ΚΕΔΕ και Ένωσης Δήμων Κύπρου για τη δημιουργία 

σύγχρονων και ισχυρών δήμων, την εφαρμογή  πρακτικών «έξυπνων 

πόλεων», την υλοποίηση του προγράμματος «Ευαγόρας» και 

 τη συνδιοργάνωση της έκθεσης Beyond 4.0. στη Θεσσαλονίκη 

  

Αντιπροσωπεία  της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη 

Παπαστεργίου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν 

πρόσκλησης του πρόεδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέα 

Βύρα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας της 

ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης καθώς και ο γενικός διευθυντής της 

ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης. 

 

Συναντήσεις με Πολιτειακούς παράγοντες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

 

Την Πέμπτη, πρώτη μέρα της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία της 

ΚΕΔΕ πραγματοποίησε συναντήσεις στη Λευκωσία με την πρόεδρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου και τον πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Αρίστο Δαμιανού. 



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  με την πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου αντηλλάγησαν απόψεις όσον αφορά την 

αντιμετώπιση, σε τοπικό επίπεδο, των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στις 

δύο χώρες και ιδιαίτερα σημειώθηκε η σημαντική ώθηση που δόθηκε στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ως ένα από τα ελάχιστα οφέλη της 

παρούσας κρίσης. 

Στη συνάντηση, η κα Δημητρίου, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη της 

ελληνικής αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ, σε αυτήν τη χρονική συγκυρία που 

βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για προώθηση της μεταρρύθμισης της 

τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, είναι πολύ σημαντική. 

Είπε, επίσης, ότι η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών 

μεταξύ των θεσμών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της ΚΕΔΕ, θα συμβάλλει 

ουσιαστικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία σύγχρονων, ισχυρών δήμων, 

οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες και θα έχουν ως κύριο μέλημα τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

«Ενώνουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές προκλήσεις 

που βρίσκονται μπροστά μας, με πρώτιστο το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, όπως οι πρόσφατες εκτεταμένες 

πυρκαγιές σε Ελλάδα και Κύπρο» σημείωσε η πρόεδρος της Βουλής. 

Επεσήμανε ότι «η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εντάσσεται στις προτεραιότητες της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, 

δεδομένων του χρονικού οροσήμου του ερχόμενου Δεκεμβρίου και των 

ειλημμένων δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς άντληση κονδυλίων 

από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε για τις εμπειρίες της ΚΕΔΕ από τις 

μεταρρυθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα και εξέφρασαν την προθυμία της ΚΕΔΕ να συμβάλει, 

εφόσον της ζητηθεί, στη διαμόρφωση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη χρονική 

περίοδο.  Επίσης εξέφρασαν τις εμπειρίες τους και για άλλα θέματα που 

αφορούν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, με αναφορά στα 

θέματα των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, την κλιματική 

αλλαγή, τις έξυπνες πόλεις και την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων 

τεχνολογιών, την πανδημία και την αντιμετώπισή της καθώς και την άντληση 

πόρων από τα Ευρωπαϊκά ταμεία. 



Επίσης ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η ελληνική αυτοδιοίκηση πιέζει για 

να υπάρξει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του 

Κράτους στην Ελλάδα, με περισσότερες ευθύνες, ρόλους κι αρμοδιότητες 

στους Δήμους. Όπου έχει εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, έχει αποδεδειγμένα 

λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. 

Κατά τη συνάντηση  συζητήθηκε επίσης η διαδικασία μετεξέλιξης της 

λειτουργίας των τοπικών αρχών, βάσει εφαρμοσμένων πρακτικών «έξυπνων 

πόλεων», μέσω της συστηματικής αξιοποίησης σύγχρονων και καινοτόμων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

Συνάντηση της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με την Ένωση Δήμων 

Κύπρου 

Την  Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πολύωρη 

συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ και αντιπροσωπείας της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου, στα γραφεία του δήμου Λάρνακας, όπου οι δύο 

Ενώσεις συζήτησαν σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η υλοποίηση του 

έργου της Ενωσης Δήμων Κύπρου «Ευαγόρας», που προνοεί τη δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για κάλυψη των 

επιχειρησιακών αναγκών των δήμων, η συνδιοργάνωση της έκθεσης Beyond 

4.0. στη Θεσσαλονίκη, η πορεία της Μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των 

δήμων της Κύπρου και της Ελλάδας, η συμβολή των δήμων στη διαχείριση 

της πανδημίας, αλλά και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο Ενώσεων σε 

διάφορα θέματα, όπως οι έξυπνες πόλεις, η άντληση κονδυλίων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Διαρθρωτικά και άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

Ο Δ. Παπαστεργίου, παρουσίασε τρόπους με τους οποίου μια πόλη 

μπορεί να γίνει από έξυπνη, πραγματικά ευφυής. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ευτυχέστερη ποιότητα ζωής για 

τους κατοίκους της, μέσα από απλά και έξυπνα συστήματα που δίνουν λύσεις 

στην καθημερινότητα. Τόνισε την σημαντικότητα να δοθεί έμφαση στην 

πολιτική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη 

διασφάλιση φυσικών πόρων.  

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, εξέφρασε τις 

ευχαριστίες της αποστολής για την ένθερμη παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία, 



καθώς και την ικανοποίησή του για τις εξαιρετικά παραγωγικές και 

ενδιαφέρουσες συζητήσεις. 

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Α. Βύρας 

εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν στο εγγύς 

μέλλον καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς σε 

πολλά επίπεδα. Εξέφρασε δε την ελπίδα η συνεργασία μεταξύ Ελληνικής και 

Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνεχίσει να διευρύνεται μετά τις γερές 

βάσεις που τέθηκαν με τη σημερινή συνάντηση. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 


