Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2017, η πρώτη Εκλογική Συνεδρία, στα
πλαίσια της διαδικασίας για ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των
Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων που θα έχει ως κατάληξη, την εκλογή της
νέας Γενικής Συνέλευσης και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου.
Η εκλογική συνεδρία διενεργήθηκε για την Ένωση Ελ. Κοινοτήτων Αμμοχώστου
κατά την οποία, ομόφωνα, επανεκλέγηκε ως Πρόεδρος της Ένωσης ο κ.
Κυριάκος Τρισόκκας, Κοινοτάρχης Λιοπετρίου.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης εκλέγηκε ο κ. Μιχάλης Καουνάς, Κοινοτάρχης Αγίου
Γεωργίου Αχερίτου.
Ο κ. Τρισόκκας, μετά την εκλογή του, αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους του
για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να
υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα δίκαια και τα δικαιώματα τόσον των Κοινοτήτων
της Επαρχίας όσον και των Κοινοταρχών καθώς και ευρύτερα, την αναβάθμιση
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.
Ως προς τις προτεραιότητες του, έθεσε το θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας ότι δεν συμμερίζεται την ίδρυση και λειτουργία
Επαρχιακού Συμπλέγματος Υπηρεσιών, διαφωνώντας κάθετα ως προς τη δομή
του Διοικητικού Συμβουλίου που προωθείται και σε συνδυασμό με τις
αρμοδιότητες που φαίνεται να παραχωρούνται σε αυτό, παραβιάζεται ο Χάρτης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για ένα άλλο
σημαντικό ζήτημα που αφορά τη διαχείριση του νερού, που σε καμία περίπτωση
δεν θα γίνει αποδεκτή και δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, η μεταφορά της
αρμοδιότητας αυτής, στο Επαρχιακό Σύμπλεγμα Υπηρεσιών.
Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι, η άδικη και ανισοπολιτειακή τιμολόγηση των
σκουπιδιών στην Κύπρο. Είναι αδικημένες είπε, οι Κοινότητες και οι πολίτες των
Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και θα απαιτήσει την άμεση προώθηση
από την Κυβέρνηση της ενιαίας τιμολόγησης στο θέμα αυτό.
Τρίτο θέμα, θα είναι η απαίτηση για επαναφορά της κρατικής χορηγίας προς τις
Κοινότητες, τουλάχιστον στο ύψος που ήταν πριν τη μείωση λόγω κρίσης.
Όπως μας έχει πληροφορήσει ο Γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, η
νέα Εκλογική Συνέλευση θα είναι για την Επαρχία Λεμεσού και θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας.

