86(I)/1999
Ν. 86(Ι)/99
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Κοινοτήτων Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 86(Ι) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Κοινοτήτων Νόµοι του 1999 έως (Αρ. 2) του
51(Ι) του 2000 2019.
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(I) του 2015
129(Ι) του 2016
162(Ι) του 2017
22(Ι) του 2018
45(Ι) του 2018
18(Ι) του 2019
19(Ι) του 2019.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
Κεφ. 224. "ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί
3 του 1960 Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησις) Νόµου.
78 του 1965
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10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998.

"αρχή τοπικής διοίκησης" σηµαίνει Συµβούλιο ∆ήµου και Κοινοτικό Συµβούλιο.
"γραµµατέας" σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από το Συµβούλιο για
εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων ή εξουσιών τις οποίες το Συµβούλιο αναθέτει σε αυτό.
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
111 του 1985 "δήµος" σηµαίνει δήµο που συστάθηκε µε βάση τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου.
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997.

"δηµοψήφισµα" έχει την έννοια που δίνουν στον όρο αυτό τα άρθρα 7 και 9 του παρόντος
Νόµου.
"δικαστήριο" σε σχέση µε ορισµένη κοινότητα σηµαίνει το δικαστήριο της επαρχίας µέσα
στην οποία βρίσκονται τα όρια της κοινότητας.
24 του 1979 "έκρυθµη κατάσταση" έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί
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78 του 1980 Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµου.
79 του 1982
92 του 1984
114 του 1985
194 του 1986
46 του 1988
174 του 1988
85(Ι) του 1994
65(Ι) του 1995
48(Ι) του 1996.

"εκτοπισθείς" σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατά τον αµέσως πριν από την τουρκική
εισβολή χρόνο είχε τη µόνιµη διαµονή του στην περιοχή η οποία λόγω της τουρκικής
εισβολής κατέστη απροσπέλαστη και περιλαµβάνει πρόσωπο του οποίου ο πατέρας είχε,
κατά τον αµέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο, τη µόνιµη διαµονή του σε περιοχή
η οποία λόγω της τουρκικής εισβολής κατέστη απροσπέλαστη.
2 του 98(Ι) του 2009. “Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου” σηµαίνει το σωµατείο που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε το
57(Ι) του 1972 άρθρο 6 του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως
85(Ι) του 1997. σωµατείο και στο οποίο είναι τακτικά µέλη όλες οι κοινότητες, οι οποίες συστάθηκαν ή θα

συσταθούν, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθώς και οι Επαρχιακές
Ενώσεις τους˙
2 του 98(Ι) του 2009. “Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων” σηµαίνει το σωµατείο που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε το

άρθρο 6 του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως
σωµατείο και στο οποίο συµµετέχουν, διά των νόµιµων εκπροσώπων τους, όλες οι
κοινότητες της οικείας Επαρχίας, οι οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν, δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου.
"Έπαρχος" σηµαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας µέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται η
κοινότητα.
"εργάτης" περιλαµβάνει κάθε µόνιµο ή έκτακτο εργάτη που απασχολείται πλήρως ή
µερικώς από το Συµβούλιο και κάθε εργάτη που απασχολείται από κοινού µε άλλα
Συµβούλια ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας του.
"ιδιοκτήτης" σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο ως ιδιοκτήτης ακίνητης
ιδιοκτησίας και περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ο ιδιοκτήτης
ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε είναι εγγεγραµµένος είτε όχι.
"καταργηθέντες νόµοι" σηµαίνει τους νόµους που καταργούνται µε βάση τις πρόνοιες του
άρθρου 117 του παρόντος Νόµου.
"κάτοχος" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που έχει πραγµατική κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης
ιδιοκτησίας µέσα στην κοινότητα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο τίτλος δυνάµει του οποίου
κατέχει την ιδιοκτησία αυτή, ή σε περίπτωση µη κατεχόµενης ιδιοκτησίας το πρόσωπο που
δικαιούται να την κατέχει και περιλαµβάνει τον ιδιοκτήτη κάθε κινητής ιδιοκτησίας.
"κινηµατογραφική παράσταση" σηµαίνει οποιαδήποτε παράσταση εικόνων ή άλλων
οπτικών αποτελεσµάτων που εµφανίζονται από κινηµατογράφο ή άλλη συσκευή είτε αυτή
συνοδεύεται από οµιλούµενες λέξεις είτε όχι.
"κοινοτάρχης" και "αναπληρωτής κοινοτάρχης" έχουν την έννοια που δίνει στους όρους
αυτούς το άρθρο 40 του παρόντος Νόµου.
2 του 51(Ι) του 2000. "κοινότητα" σηµαίνει χωριό ή σύµπλεγµα χωριών και περιλαµβάνει την ενορία πόλεως και

περιοχή βελτιώσεως, περιλαµβανοµένων των πρώην καθορισµένων περιοχών βελτιώσεως
Συνοικισµού Ανθούπολης Λευκωσίας, Τροόδους Λεµεσού, Ζυγίου Λάρνακας, Καντάρας
Αµµόχωστου και Μπογαζίου Αµµοχώστου που δυνάµει του Νόµου αυτού καταργείται.
"κοινοτικές υπηρεσίες" σηµαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει προς το κοινό το
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου και
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των σχετικών Κανονισµών.
"κυρίαρχες περιοχές των βάσεων" σηµαίνει τις κυρίαρχες περιοχές των Βάσεων
Ακρωτηρίου και ∆εκέλειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 της Συνθήκης
Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
2(α) του 52(Ι) του "µέλος της κοινότητας" σηµαίνει πολίτη της ∆ηµοκρατίας ή υπήκοο άλλου κράτους2005. µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος έχει τη µόνιµη διαµονή του στην κοινότητα,

παύει δε να είναι µέλος της κοινότητας, όταν αποκτήσει την ιδιότητα δηµότη δήµου ή
µέλους άλλης κοινότητας.
2(β) του 52(Ι) του "µέλος της κοινότητας — εκλογέας" σηµαίνει τον πολίτη της ∆ηµοκρατίας ή τον υπήκοο
2005. άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόµου.
"µέλος του Κοινοτικού Συµβουλίου" σηµαίνει τον κοινοτάρχη και το εκλεγµένο ή
διορισµένο µέλος του Κοινοτικού Συµβουλίου.
Κεφ. 96. "οδός" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρυθµίσεως Οδών
14 του 1959 και Οικοδοµών Νόµου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε δρόµο, µονοπάτι, αδιέξοδο δρόµο,
67 του 1963 δίοδο, πεζόδροµο, πεζοδρόµιο ή δηµόσια πλατεία.
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999.

"οικιακοί σκοποί" σηµαίνει χρήση νερού για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος σύµφωνα µε τις
συνηθισµένες συνθήκες της ζωής ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κατοικία, αλλά δεν
περιλαµβάνει χρήση νερού για άρδευση ή για οποιοδήποτε επάγγελµα, βιοµηχανία ή
επιχείρηση.
"οικοδοµή" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρυθµίσεως
Οδών και Οικοδοµών Νόµου.
"όρια κοινότητας" σηµαίνει τα όρια κάθε κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου.
"παράσταση πάνω σε σκηνή" περιλαµβάνει τραγωδία, κωµωδία, φάρσα, όπερα,
µελόδραµα, διάλογο, παντοµίµα, τσίρκο, χορό, τραγούδι, µουσική ή άλλη δηµόσια
ψυχαγωγία παρόµοιας φύσης.
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"Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός" σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο νόµιµα εκτελεί τα
καθήκοντα προϊσταµένου των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας της
επαρχίας στην οποία βρίσκεται η κοινότητα και περιλαµβάνει οποιοδήποτε
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
"σκύβαλα" σηµαίνει χαλίκια, σκόνη, παλιά σίδερα, σπασµένες µπουκάλες, σπασµένα
γυαλιά, στάκτη, κενά κουτιά, κενά µεταλλικά δοχεία και περιλαµβάνει άλλα αντικείµενα ή
πράγµατα (που δεν αποτελούν ακαθαρσίες υπονόµων) τα οποία µπορεί να προκαλέσουν
ρύπανση ή ακαθαρσία ή να καταστούν επιβλαβή για τις ανέσεις της κοινότητας.
"Συµβούλιο" σηµαίνει το Κοινοτικό Συµβούλιο οποιασδήποτε κοινότητας ή συµπλέγµατος
κοινοτήτων που συστάθηκε µε βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου.
"σύµπλεγµα" σηµαίνει δύο ή περισσότερες κοινότητες που αποτελούν σύµπλεγµα για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου και η ένωση αυτή σε σύµπλεγµα γίνεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
"υπάλληλος" περιλαµβάνει κάθε µόνιµο ή έκτακτο υπάλληλο που απασχολείται πλήρως ή
µερικώς από το Συµβούλιο και κάθε υπάλληλο που απασχολείται από κοινού µε άλλα
Συµβούλια ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας του.
"Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
"χρεόγραφα" περιλαµβάνει γραµµάτια, οµολογίες και άλλου είδους χρεόγραφα που
µπορούν να καθοριστούν.
"χωριό" σηµαίνει οποιοδήποτε χωριό και περιλαµβάνει ενορία πόλης και ενορία χωριού.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Μέλη της 3.—(1) Κάθε πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
κοινότητας. Ένωσης είναι µέλος της κοινότητας µέσα στα όρια της οποίας έχει τη µόνιµη διαµονή του.
3 του 52(Ι) του 2005.

(2) Κατά τη διάρκεια της έκρυθµης κατάστασης πολίτης της ∆ηµοκρατίας ο οποίος κατά
το χρόνο αµέσως πριν από την τουρκική εισβολή είχε τη συνήθη διαµονή του σε κοινότητα
η οποία λόγω της τουρκικής εισβολής έχει καταστεί απροσπέλαστη, παραµένει µόνιµο
µέλος της υπό κατοχή κοινότητας, ανεξάρτητα αν απέκτησε την ιδιότητα του µέλους της
κοινότητας που διαµένει σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1).
(3) Το γνήσιο παιδί µέλους µιας κοινότητας είναι µέλος της κοινότητας του πατέρα του, το
εξώγαµο παιδί είναι µέλος της κοινότητας της µητέρας του, το παιδί που υιοθετήθηκε είναι
µέλος της κοινότητας του προσώπου που το υιοθέτησε από την ηµέρα της υιοθεσίας και το
παιδί που νοµιµοποιήθηκε είναι µέλος της κοινότητας του πατέρα του από την ηµέρα που
νοµιµοποιήθηκε.
(4) Το γνήσιο παιδί γονέων άγνωστης ιθαγένειας είναι µέλος της κοινότητας στην οποία
γεννήθηκε.
(5) Αλλοδαπός που αποκτά την ιδιότητα πολίτη της ∆ηµοκρατίας γίνεται, από την
ηµεροµηνία που την αποκτά, µέλος της κοινότητας στην οποία έχει τη µόνιµη διαµονή του.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ιδιότητα µέλους της κοινότητας χάνεται
µε την απόκτηση της ιδιότητας δηµότη δήµου ή µέλους άλλης κοινότητας.
Μητρώο µελών της 4.—(1) Σε κάθε κοινότητα καταρτίζεται και τηρείται, κατά τον καθορισµένο τρόπο, γενικό
κοινότητας. µητρώο των µελών της κοινότητας:
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Νοείται ότι σε κοινότητες όπου υπάρχει µικτός πληθυσµός που αποτελείται από Έλληνες
και Τούρκους τηρείται χωριστό µητρώο για τα ελληνικά και τουρκικά µέλη αντίστοιχα.
(2) Όλα τα θέµατα που αφορούν τον καταρτισµό και την τήρηση του µητρώου των µελών
της κοινότητας, ο τύπος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο µε την έγκριση του Υπουργού.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
∆ιοίκηση των 5. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η διοίκηση όλων των τοπικών
κοινοτήτων. υποθέσεων κάθε κοινότητας ανήκει στην αρµοδιότητα των Συµβουλίων που

εγκαθιδρύονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκτός από τις
δηµαρχούµενες περιοχές, όπου ο κοινοτάρχης περιβάλλεται τις εξουσίες που προνοούνται
στο άρθρο 46 του παρόντος Νόµου µόνο.
Εγκαθίδρυση 6. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, σε κάθε
Συµβουλίων. κοινότητα, εκτός από τις δηµαρχούµενες περιοχές, εγκαθιδρύεται Συµβούλιο, το οποίο έχει

τις αρµοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και το οποίο είναι νοµικό

2 του 45(Ι) του 2018. πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και φέρει όλες τις ιδιότητες και εξουσίες που αυτό

συνεπάγεται.
Συµπλέγµατα 7.—(1) Ο Υπουργός υποχρεούται, έπειτα από αίτηµα κοινοτήτων, µε γνωστοποίησή του
κοινοτήτων. που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να κηρύξει δύο ή

περισσότερες κοινότητες που συνορεύουν σε σύµπλεγµα κοινοτήτων.
(2) Στο σύµπλεγµα εγκαθιδρύεται Συµβούλιο που θα έχει τις αρµοδιότητες που
καθορίζονται από τον παρόντα Νόµο.
(3)(α) Η επιθυµία των κοινοτήτων για συµπλεγµατοποίηση εκφράζεται µε δηµοψήφισµα,
τη διεξαγωγή του οποίου διατάζει ο Υπουργός το συντοµότερο δυνατό και µε τον τρόπο
που καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόµου.
(β) Το δηµοψήφισµα διεξάγεται µεταξύ των εγγεγραµµένων εκλογέων κάθε
επηρεαζόµενης κοινότητας, για να εξακριβωθεί αν επιθυµούν την κήρυξη της κοινότητάς
τους σε σύµπλεγµα µαζί µε άλλη ή άλλες κοινότητες:
3 του 51(Ι) του 2000. Νοείται ότι για τη συµπλεγµατοποίηση οποιασδήποτε κοινότητας που δε διαθέτει εκλογείς,

το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για λογαριασµό της
κοινότητας αυτής τη συµπλεγµατοποίησή της, όταν οι υφιστάµενες συνθήκες και γενικά το
δηµόσιο συµφέρον το επιβάλλουν.
(γ) Το δυνάµει της παραγράφου (α) διάταγµα του Υπουργού δύναται να περιέχει τις
συµπληρωµατικές οδηγίες που θεωρούνται αναγκαίες για τη διεξαγωγή του
δηµοψηφίσµατος:
Νοείται ότι ο Υπουργός δεν εκδίδει διάταγµα για διεξαγωγή δεύτερου ή µεταγενέστερου
δηµοψηφίσµατος για τον ίδιο σκοπό, αν δεν παρέλθουν τέσσερα χρόνια από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του πρώτου ή του προηγούµενου δηµοψηφίσµατος.
Αποχώρηση 8.—(1) Σε περίπτωση συµπλέγµατος που αποτελείται από περισσότερες από δύο
κοινότητας από κοινότητες, αν τα δύο τρίτα των ψηφισάντων εκλογέων οποιασδήποτε από τις κοινότητες
σύµπλεγµα. που µετέχουν στο σύµπλεγµα ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης της κοινότητάς τους από το

σύµπλεγµα, ο Υπουργός, µε διάταγµά του, διατάζει την αποχώρηση της κοινότητας από το
σύµπλεγµα:
4 του 51(Ι) του 2000. Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για

λογαριασµό οποιασδήποτε κοινότητας που δε διαθέτει εκλογείς για την αποχώρησή της
από το σύµπλεγµα κοινοτήτων, όταν οι υφιστάµενες συνθήκες και γενικά το δηµόσιο

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 6 of 66

86(I)/1999
συµφέρον το επιβάλλουν.
(2) Το διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) περιέχει τις οδηγίες οι οποίες
θεωρούνται αναγκαίες για την εκκαθάριση των υποθέσεων της κοινότητας που αποχωρεί
έναντι του συµπλέγµατος.
Κατάργηση 9.—(1) Ο Υπουργός υποχρεούται το συντοµότερο δυνατό να διατάξει τη διεξαγωγή
συµπλέγµατος. δηµοψηφίσµατος µεταξύ των εγγεγραµµένων εκλογέων οποιασδήποτε κοινότητας που έχει

συµπλεγµατοποιηθεί µε άλλη ή άλλες κοινότητες, για να εξακριβωθεί αν επιθυµούν την
κατάργηση του συµπλέγµατος:
5 του 51(Ι) του 2000. Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για

λογαριασµό οποιασδήποτε κοινότητας που δε διαθέτει εκλογείς για την κατάργηση
συµπλέγµατος, το οποίο επηρεάζει την εν λόγω κοινότητα, όταν οι υφιστάµενες συνθήκες
και το δηµόσιο συµφέρον το επιβάλλουν.
(2) Αν τα δύο τρίτα των ψηφισάντων εκλογέων οποιασδήποτε κοινότητας που έχει
συµπλεγµατοποιηθεί µε άλλη ή άλλες κοινότητες ψηφίσουν υπέρ της κατάργησης του
επηρεαζόµενου συµπλέγµατος, ο Υπουργός, µε διάταγµά του, διατάζει την κατάργησή του.
(3) Το διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου περιέχει τις
οδηγίες οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την εκκαθάριση των υποθέσεων του
συµπλέγµατος, την κατοχύρωση των υπηρετούντων υπαλλήλων και εργατών και τη
διάθεση του ενεργητικού και του παθητικού του.
(4) Ο Υπουργός δεν εκδίδει διάταγµα για τη διεξαγωγή δεύτερου ή µεταγενέστερου
δηµοψηφίσµατος για τον ίδιο σκοπό, αν δεν παρέλθουν τέσσερα χρόνια από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του πρώτου ή του προηγούµενου δηµοψηφίσµατος.
(5) ∆ηµοψήφισµα δυνάµει του εδαφίου (1) διατάσσεται από τον Υπουργό το συντοµότερο
δυνατόν, εάν το Συµβούλιο του επηρεαζόµενου συµπλέγµατος, µε αίτησή του προς τον
Υπουργό, ζητήσει τη διεξαγωγή του:
Νοείται ότι ο Υπουργός µπορεί, έπειτα από αίτηση προς αυτόν από το Συµβούλιο µιας
επηρεαζόµενης κοινότητας, να διατάξει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος.

3 του 98(Ι) του 2009.
Σκοποί και διοίκηση
της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου
και όροι
εργοδότησης των
υπαλλήλων της.

9Α. (1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του παρόντος Νόµου και παρά τις διατάξεις του
περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου, όλες οι κοινότητες, που δηµιουργούνται δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δύνανται να εγγραφούν ως τακτικά µέλη της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου και να συµµετέχουν µε εκπροσώπους στη λειτουργία της µαζί µε τα
ήδη υπάρχοντα τακτικά µέλη µε σκοπό(α) τη λειτουργία της εν λόγω Ένωσης ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου
εκπροσώπησης των κοινοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισµένη
προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους·
(β) τη συνδροµή στις κοινότητες για προαγωγή της κοινοτικής αυτοδιοίκησης·
(γ) την έρευνα και µελέτη ζητηµάτων που αφορούν θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης και τη
συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών µε τα ζητήµατα αυτά·
(δ) τη διατύπωση των απόψεών της επί των αφορώντων τις κοινότητες νοµοσχεδίων και
άλλων ζητηµάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση:
Νοείται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση θέµατος περιορίζεται και αφορά αποκλειστικά
τοπικό επίπεδο, τότε απόψεις καλείται να εκφράσει και η οικεία Επαρχιακή Ένωση
Κοινοτήτων:
Νοείται περαιτέρω ότι τα υφιστάµενα σωµατεία µε τα ονόµατα “Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου” και “Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων” θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και κατ΄
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εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.
(2) Εκπρόσωπος του κάθε Συµβουλίου στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και στην
Επαρχιακή ΄Ενωση Κοινοτήτων είναι ο κοινοτάρχης, εκτός αν µε τη σύµφωνη γνώµη του
κοινοτάρχη, το Συµβούλιο αποφασίσει να εκπροσωπείται από άλλο µέλος του, σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων, αντίστοιχα.
(3) Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διοικείται από δικά της όργανα και εργοδοτεί δικούς της
υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε Καταστατικό και στους Κανονισµούς της.
(4) Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των υπαλλήλων καταρτίζονται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και
αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα
σχέδια υπηρεσίας για παρόµοιες θέσεις στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και µε αντίστοιχες
µισθοδοτικές κλίµακες, χωρίς τούτο να σηµαίνει, κατ΄ανάγκη, απόλυτη ταύτιση µε αυτές:
Νοείται ότι οι Κανονισµοί που καθορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την
πλήρωση κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων,
συµπεριλαµβανοµένων των απολαβών, επιδοµάτων, αναπροσαρµογής µισθών και άλλων
ωφεληµάτων, των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, της ασκήσεως επ΄ αυτών
πειθαρχικής εξουσίας ως και οτιδήποτε άλλο παρεµπίπτον και συναφές προς τα πιο πάνω
θέµατα, είναι όπως οι αντίστοιχοι Κανονισµοί της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, χωρίς τούτο να
σηµαίνει, κατ΄ανάγκη, απόλυτη ταύτιση µε αυτούς.
Κανονισµοί για τη 10.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς που να προνοούν για
διεξαγωγή τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος που διατάσσεται δυνάµει του άρθρου 7, 8 ή 9 του
δηµοψηφίσµατος. παρόντος Νόµου.

(2) Μέχρι την έκδοση από το Υπουργικό Συµβούλιο κανονισµών µε βάση τις πρόνοιες του

Επίσηµη Εφηµερίδα, εδαφίου (1), ισχύουν και εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι περί ∆ήµων
Παράρτηµα (∆ιεξαγωγή ∆ηµοψηφίσµατος) Κανονισµοί του 1986 και 1993.
Τρίτο (Ι): 4.2.1986
10.12.1993.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ
Σύσταση 11.—(1) Κάθε Συµβούλιο αποτελείται από—
Συµβουλίου.

(α) Τον κοινοτάρχη, που είναι ο πρόεδρος αυτού,
(β) τα µέλη, που είναι:
(i) για κοινότητες µε αριθµό εγγεγραµµένων εκλογέων µέχρι 300, τέσσερα µέλη,
(ii) για κοινότητες µε αριθµό εγγεγραµµένων εκλογέων από 301 µέχρι 700, έξι µέλη, και
(iii) για κοινότητες µε αριθµό εγγεγραµµένων εκλογέων πέραν των 700, οκτώ µέλη.
(2) Το Συµβούλιο κοινότητας που βρίσκεται σε απροσπέλαστη, λόγω της τουρκικής
εισβολής, περιοχή αποτελείται από τον κοινοτάρχη, τον αναπληρωτή κοινοτάρχη και τρία
µέλη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων.
6 του 51(Ι) του 2000. (3) Στις δηµαρχούµενες περιοχές δεν υπάρχουν Συµβούλια αλλά µόνο κοινοτάρχες και

αναπληρωτές κοινοτάρχες.
(4) Ένα από τα µέλη του Συµβουλίου θα είναι ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, που θα είναι
και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συµβουλίου και θα αντικαθιστά τον πρόεδρο σε
περίπτωση κωλύµατός του. Ο αναπληρωτής κοινοτάρχης εκλέγεται σύµφωνα µε τις
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πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 40 του παρόντος Νόµου.
(5) Στις περιπτώσεις που ο πληθυσµός κάποιας κοινότητας αποτελείται από Έλληνες και
Τούρκους εγκαθιδρύονται δύο Συµβούλια, ένα για τους Έλληνες κατοίκους της κοινότητας
και ένα για τους Τούρκους κατοίκους της. Τα µέλη των Συµβουλίων εκλέγονται χωριστά
από τους Έλληνες και τους Τούρκους εκλογείς της κοινότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου.
Συµβούλιο 12.—(1) Κάθε κοινότητα µετέχει στο Συµβούλιο του συµπλέγµατος—
συµπλέγµατος
κοινοτήτων. (α) Με τον κοινοτάρχη της, που λόγω αξιώµατος µετέχει ως µέλος σ’ αυτό, και

(β) επιπρόσθετα, µε τόσο αριθµό µελών, σύµφωνα µε την αναλογία του αριθµού των
εγγεγραµµένων εκλογέων της κοινότητας στο σύνολο των εγγεγραµµένων εκλογέων όλων
των κοινοτήτων που αποτελούν το σύµπλεγµα, όπως προνοείται στο άρθρο 11:
Νοείται ότι η επιλογή των µελών µε τα οποία κάθε κοινότητα µετέχει στο Συµβούλιο του
συµπλέγµατος σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, αποφασίζεται από
2 του 128(Ι) του το ίδιο το Συµβούλιο κάθε κοινότητας µε αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασµών.
2005.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση κλάσµατος η θέση καταλαµβάνεται από την
κοινότητα που έχει το µεγαλύτερο υπόλοιπο:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι τα Συµβούλια των κοινοτήτων που µετέχουν στο σύµπλεγµα
περιορίζονται στις εξουσίες που προνοούνται στο άρθρο 46 του παρόντος Νόµου.
(2) Ο πρόεδρος του Συµβουλίου συµπλέγµατος κοινοτήτων είναι ο κοινοτάρχης της
µεγαλύτερης σε πληθυσµό κοινότητας που µετέχει στο σύµπλεγµα.
(3) Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συµβουλίου συµπλέγµατος κοινοτήτων είναι ένας από
τους κοινοτάρχες που µετέχουν στο Συµβούλιο και εκλέγεται από τα µέλη του Συµβουλίου
του συµπλέγµατος.
Θητεία Συµβουλίων. 13.—(1) Η θητεία των Συµβουλίων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την

ηµεροµηνία εκλογής τους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του πέµπτου χρόνου από την
έναρξη της θητείας τους:
Νοείται ότι η θητεία Συµβουλίου συµπλέγµατος κοινοτήτων λήγει µαζί µε τη θητεία των
άλλων Συµβουλίων.
(2) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας οποιουδήποτε Συµβουλίου δεν
επηρεάζεται µε µόνο το λόγο ότι κενώθηκε θέση µέλους του και το Συµβούλιο θεωρείται
νόµιµα συγκροτηµένο, εφόσον ο αριθµός των µελών του είναι περισσότερος από το ένα
δεύτερο του συνολικού αριθµού των µελών του.
∆ικαίωµα του 14.—(1) Το δικαίωµα του εκλέγειν ανήκει σε όλα τα µέλη της κοινότητας τα οποία—
εκλέγειν.

(α) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και
(β) είναι εγγεγραµµένα στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας.
(2) Στερείται του δικαιώµατος του εκλέγειν εκείνος που δυνάµει των διατάξεων
οποιουδήποτε νόµου ή µε απόφαση αρµόδιου δικαστηρίου στερείται του δικαιώµατος του
εκλέγειν.
(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική.
Εκλογικοί 15.—(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές µελών των Συµβουλίων θα είναι ο
κατάλογοι. εκλογικός κατάλογος που καταρτίστηκε και αναθεωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
40 του 1980 περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόµου, αφού συµπληρωθεί από την
70 του 1980
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17 του 1981
115 του 1985
200 του 1987
285 του 1987
1 του 1988
7 του 1988
156 του 1990
9 του 1991
85 του 1991
109(Ι) του 1992
97(Ι) του 1995
28(Ι) του 1997.

Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον
προαναφερθέντα Νόµο, ώστε να περιλαµβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα του
εκλέγειν δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Καθένας που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 14 και
δεν είναι εγγεγραµµένος στον εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάµει του περί Εγγραφής
Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόµου υποχρεούται να εγγραφεί στον εκλογικό
κατάλογο που θα καταρτιστεί για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, οπότε και οι διατάξεις
του άρθρου 6 του εν λόγω Νόµου έχουν εφαρµογή, αφού τηρηθούν οι αναλογίες:

2 του 131(Ι) του Νοείται ότι η προθεσµία υποβολής αίτησης από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν
2001. εδάφιο για εγγραφή στον πιο πάνω εκλογικό κατάλογο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι

εκλογές κατά το 2001, που προκηρύσσονται δυνάµει του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου,
δε λήγει πριν από την εκπνοή της 31ης Οκτωβρίου 2001.
Προσόντα
εκλογιµότητας,
κωλύµατα
εκλογιµότητας και
ασυµβίβαστα.
2 του 47(Ι) του 2010.
2 του 142(Ι) του
2013.

16.—(1) Κοινοτάρχης ή µέλος Συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί πρόσωπο το οποίο έχει το
δικαίωµα του εκλέγειν και του οποίου το όνοµα είναι καταχωρηµένο στον εκλογικό
κατάλογο, έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα που έχει οριστεί
για την υποβολή υποψηφιοτήτων και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
κωλύµατα εκλογιµότητας:
(α) Είναι διανοητικά ανίκανο.
(β) Έχει πτωχεύσει και δεν αποκαταστάθηκε.
(γ) Έχει καταδικαστεί στο χρονικό διάστηµα των δέκα τελευταίων χρόνων πριν από την
ανακήρυξη των υποψηφίων για εκλογή, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, για
αδίκηµα ατιµωτικό ή για αδίκηµα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έχει στερηθεί του
δικαιώµατος εκλογιµότητας έπειτα από απόφαση αρµόδιου δικαστηρίου λόγω
οποιουδήποτε εκλογικού αδικήµατος.
(2) ∆εν µπορεί να διατελεί κοινοτάρχης ή µέλος Συµβουλίου πρόσωπο το οποίο—
(α) Κατέχει οποιοδήποτε ιερατικό αξίωµα,
(β) κατέχει θέση στη δηµόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, στην
Αστυνοµική δύναµη, στο στρατό της ∆ηµοκρατίας και σε Οργανισµό ∆ηµόσιου ∆ικαίου,
(γ) κατέχει τη θέση γραµµατέα, υπαλλήλου ή εργάτη στο Συµβούλιο,
(δ) κατέχει αξίωµα Υπουργού, µέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηµάρχου, µέλους
δηµοτικού συµβουλίου, ή µέλους άλλου συµβουλίου,
(ε) µετά την εκλογή του καταδικάστηκε για αδίκηµα ατιµωτικής φύσης ή ηθικής
αισχρότητας ή έχει στερηθεί του δικαιώµατος εκλογιµότητας έπειτα από απόφαση
αρµόδιου δικαστηρίου λόγω διάπραξης οποιουδήποτε εκλογικού αδικήµατος,
(στ) έχει οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε το Συµβούλιο για την εκτέλεση εργασιών ή την
παροχή υπηρεσιών µε αµοιβή,
(ζ) έχει διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο,
(η) είναι µη αποκατασταθείς πτωχεύσας.
(3) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας κοινοτάρχη ή µέλους Συµβουλίου
υπάρξει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα εκλογιµότητας ή τα ασυµβίβαστα που αναφέρονται
στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι
κοινοτάρχης ή µέλος του Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση. Η θέση του κενώνεται
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και πληρούται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προνοείται στα άρθρα 36 και 40 του
παρόντος Νόµου.
(4) Το Συµβούλιο και ο γραµµατέας έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον Έπαρχο
κάθε περίπτωση όπου παρουσιάζεται σε κοινοτάρχη ή µέλος του Συµβουλίου οποιοδήποτε
κώλυµα εκλογιµότητας ή ασυµβίβαστο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Γενικές Κοινοτικές 17.—(1) Γενική εκλογή κοινοταρχών και µελών των Συµβουλίων διενεργείται κάθε πέντε
Εκλογές. χρόνια, σε ηµεροµηνία που ορίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό σύµφωνα

µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι από την ηµεροµηνία λήψεως της απόφασης από τον Υπουργό µέχρι την
ηµεροµηνία που ορίζεται για τη διεξαγωγή της εκλογής µεσολαβεί περίοδος τουλάχιστο
ενός µηνός.
(2) Τα ονόµατα των εκλεγέντων κοινοταρχών και των µελών των Συµβουλίων
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Κάθε εκλογή είναι µυστική.
(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συµβούλιο
έχει εξουσία, όταν κατά την κρίση του οι υφιστάµενες συνθήκες και γενικά το δηµόσιο
συµφέρον το επιβάλλουν, να διατάξει τη διεξαγωγή ή όχι εκλογών για ανάδειξη
Συµβουλίων σε οποιαδήποτε κοινότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία διατάξει τη µη
διεξαγωγή εκλογών, ο Υπουργός έχει εξουσία να διορίζει κοινοτάρχη, αναπληρωτή
κοινοτάρχη και τα υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου, οι δε διοριζόµενοι µε τον τρόπο αυτό
θα κατέχουν το αξίωµά τους και θα ασκούν τις λειτουργίες τους σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι, αν το Υπουργικό Συµβούλιο διατάξει τη µη διεξαγωγή εκλογών σχετικά µε
οποιαδήποτε κοινότητα, δύναται σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρόνο να διατάξει τη
διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Συµβουλίου για την κοινότητα αυτή, οπότε θα ορίζει την
ηµεροµηνία κατά την οποία θα διενεργούνται οι εκλογές αυτές, η ηµεροµηνία δε αυτή θα
θεωρείται σαν ηµεροµηνία που ορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του
εδαφίου (1) του άρθρου 19:
Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία των µελών των Συµβουλίων που εκλέγονται βάσει
εκλογών που διατάχθηκαν δυνάµει της πιο πάνω επιφύλαξης θα είναι για την περίοδο από
την εκλογή µέχρι τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων Συµβουλίων στη ∆ηµοκρατία.
Αναπληρω-µατικές 18. Αναπληρωµατική εκλογή για την πλήρωση κενωθείσας θέσης στις περιπτώσεις των
εκλογές. άρθρων 27(3) και 36(2)(γ) διενεργείται σε ηµεροµηνία που ορίζεται από τον Υπουργό,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου.
Προκήρυξη 19.—(1) Ως ηµέρα για τη διενέργεια γενικών εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και
εκλογών. µελών των Συµβουλίων ορίζεται οποιαδήποτε ηµέρα του µήνα ∆εκέµβρη.

(2) Η διενέργεια αναπληρωµατικής εκλογής, όπως προβλέπεται στις πρόνοιες του
παρόντος Νόµου, ορίζεται µε διάταγµα του Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και µε το οποίο ορίζεται ως ηµέρα εκλογής η συντοµότερη
κατά το δυνατόν ηµεροµηνία και όχι πέραν των 45 ηµερών από την κένωση της θέσης
κοινοτάρχη ή µέλους του Συµβουλίου.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου
αυτού, η διενέργεια των πρώτων γενικών εκλογών για Συµβούλια δε διατάσσεται πριν τις
επόµενες δηµοτικές εκλογές του ∆εκεµβρίου του 2001.
(4) Οι κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου υφιστάµενοι
Κοινοτάρχες/Μέλη Χωριτικών Επιτροπών και τα Αιρετά Μέλη των Συµβουλίων
Βελτιώσεως θα εξακολουθούν να υπηρετούν µέχρι την ηµεροµηνία της έναρξης της
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θητείας των δυνάµει των διατάξεων του παρόντα Νόµου Εκλεγησοµένων Συµβουλίων:
7 του 51(Ι) του 2000. Νοείται ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών που λειτουργούσαν στις Περιοχές

Βελτιώσεως µε βάση τον καταργηθέντα περί Χωριτικών Αρχών Νόµο επανέρχονται στις
θέσεις τους, θεωρούµενα ως µηδέποτε καταργηθέντα ασκούν δε και διατηρούν της
εξουσίες τους, τηρουµένων των αναλογιών που προνοεί το άρθρο 46 του βασικού νόµου,
µέχρι την έναρξη της θητείας των δυνάµει των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους του
βασικού νόµου εκλεγησόµενων Συµβουλίων:
Νοείται περαιτέρω ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών, που λειτουργούν στις
Περιοχές Βελτιώσεως που αποτελούνται από σύµπλεγµα χωριών, εξακολουθούν να
υφίστανται µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της θητείας των δυνάµει των διατάξεων του
παρόντα Νόµου εκλεγησοµένων Συµβουλίων.
∆ιορισµός Γενικού 20. Μετά την έκδοση του διατάγµατος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του
Εφόρου και Εφόρων άρθρου 17, ο Υπουργός, σε περίπτωση γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικό Έφορο και
Εκλογής. ένα Βοηθό Γενικό Έφορο των Εκλογών για όλη τη ∆ηµοκρατία και από έναν Έφορο

Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους για κάθε περιφέρεια, όπως απαιτούν οι συνθήκες, και σε
περίπτωση αναπληρωµατικής εκλογής διορίζει Έφορο της Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους,
όπως απαιτούν οι συνθήκες:
Νοείται ότι ο Βοηθός Γενικός Έφορος των Εκλογών έχει όλες τις εξουσίες και µπορεί να
εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου Εκλογών:
Νοείται περαιτέρω ότι οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και µπορούν να
εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Εκλογής.
Ένταλµα εκλογής. 21.—(1) Ο Υπουργός για τους σκοπούς των γενικών εκλογών εκδίδει ένταλµα εκλογής,

που απευθύνεται διά του Γενικού Εφόρου Εκλογών στους Εφόρους Εκλογής των
εκλογικών περιφερειών στις οποίες θα διενεργηθεί η εκλογή.
Πρώτος Πίνακας. (2) Ένταλµα εκλογής εκδίδεται σύµφωνα µε τον τύπο του Πρώτου Πίνακα και ορίζει—

(α) Την ηµεροµηνία και τον τόπο της υποβολής υποψηφιοτήτων
(β) την ηµεροµηνία της ψηφοφορίας, αν υποβληθούν περισσότερες υποψηφιότητες από τις
έδρες που χρειάζεται να πληρωθούν
(γ) την ηµεροµηνία της επιστροφής του εντάλµατος στον Υπουργό.
(3) Η ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι τέτοια που να µεσολαβεί χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον επτά ηµερών από την ηµεροµηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή
καθορίζεται στο ένταλµα εκλογής του Υπουργού.
(4) Με την έκδοση του εντάλµατος εκλογής για κάποια εκλογική περιφέρεια, δηµοσιεύεται
αµέσως από τον Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, µε την ηµεροµηνία εκλογής, τους τόπους υποβολής υποψηφιοτήτων και την
ηµεροµηνία ψηφοφορίας. Ταυτόχρονα, ο Έφορος Εκλογών εκδίδει παρόµοια
γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτα µέρη σε κάθε κοινότητα που θα διεξαχθεί
εκλογή, ανάλογα µε την περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Υποβολή 22.—(1) Ως υποψήφιος προτείνεται εκείνος που έχει τα προσόντα εκλογιµότητας σύµφωνα
υποψηφιοτήτων και µε το άρθρο 16 του παρόντος Νόµου.
ανακήρυξη
υποψηφίων. (2) Ο υποψήφιος κοινοτάρχης ή µέλος Συµβουλίου προτείνεται εγγράφως µε χωριστή

πρόταση, η οποία περιέχει το όνοµα και το επώνυµο του υποψηφίου, τη διεύθυνση, το
επάγγελµα και τον αριθµό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο εκλογείς, τους οποίους
τα ονόµατα είναι καταχωρηµένα στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας και οι οποίοι
υπογράφουν την αίτηση ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων. Ο υποψήφιος
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πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση υποψηφιότητάς του εγγράφως.
(3) Κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της υποψηφιότητας παραδίδει ή φροντίζει να
παραδοθεί, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 23 του παρόντος Νόµου, στον
Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητάς του, µαζί µε έγγραφη δήλωσή του που
υποστηρίζεται από επίσηµη διαβεβαίωση ή ένορκη δήλωση (και τα δύο έγγραφα
αποτελούν "τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας"), στα οποία αναφέρονται τα προσόντα
εκλογιµότητάς του. Αν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν µε τον
τρόπο που ορίζεται, καθώς επίσης στο χρόνο και στον τόπο που ορίζεται, δεν µπορεί το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο να ανακηρυχθεί υποψήφιος.
(4) Ο Έφορος Εκλογής σε οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα µεταξύ του χρόνου έκδοσης του
εντάλµατος και της µεσηµβρίας της ηµέρας που ορίστηκε για υποβολή των
υποψηφιοτήτων παραχωρεί τύπους των εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάθε
ενδιαφερόµενο πρόσωπο.
2 του 136(Ι) του (5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται σε περίπτωση
2011. συνδυασµού υποψηφίων, από ή εκ µέρους του συνδυασµού, ποσό εκατόν ευρώ για κάθε

υποψήφιο του συνδυασµού, σε περίπτωση ανεξάρτητου υποψηφίου, από ή εκ µέρους του
ανεξάρτητου υποψηφίου, ποσό εκατόν ευρώ και σε περίπτωση υποψήφιου κοινοτάρχη
ποσό διακόσιων ευρώ ή επισυνάπτεται στην πρόταση υποψηφιότητας απόδειξη που
εκδόθηκε από ή εκ µέρους του Γενικού Λογιστή για την κατάθεση από µέρους του
συνδυασµού ή από ή εκ µέρους του ανεξάρτητου υποψηφίου, ανάλογα µε την περίπτωση,
του αντίστοιχου ποσού. Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δε γίνονται αποδεκτά χωρίς
την κατάθεση αυτή ή την προσαγωγή αυτής της απόδειξης. Το πιο πάνω ποσό
επιστρέφεται στο συνδυασµό υποψηφίων, τον ανεξάρτητο υποψήφιο ή τον υποψήφιο
κοινοτάρχη, και σε περίπτωση θανάτου κάποιου υποψηφίου στους νόµιµους κληρονόµους
του, αν δεν προχωρήσει η ψηφοφορία. Σε περίπτωση ψηφοφορίας το πιο πάνω ποσό
επιστρέφεται, αν ο υποψήφιος πάρει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού µέτρου στην
περίπτωση των µελών του Συµβουλίου ή το ένα πέµπτο των έγκυρων ψήφων στην
περίπτωση του κοινοτάρχη, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πιο
πάνω χρηµατικό ποσό περιέρχεται στην κυριότητα της ∆ηµοκρατίας και κατατίθεται στο
Πάγιο Ταµείο του κράτους:
Νοείται ότι, αν σε περίπτωση ψηφοφορίας εκλεγεί υποψήφιος έστω και αν δεν έχει λάβει
το ένα τρίτο του εκλογικού µέτρου ή το ένα πέµπτο των έγκυρων ψήφων, ανάλογα µε την
περίπτωση, το ποσό αυτό επιστρέφεται σ’ αυτόν.
∆ιαδικασία 23.—(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ηµέρα της υποβολής
υποβολής των υποψηφιοτήτων παρευρίσκεται κατά την ώρα και στους τόπους που έχουν καθοριστεί
υποψηφιοτήτων. και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σ’

αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.
(2) Μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Έφορος Εκλογής ετοιµάζει αµέσως
γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο µέρος του τόπου υποβολής
υποψηφιοτήτων, µε τα ονόµατα όλων των υποψηφίων και τα ονόµατα αυτών που τους
προτείνουν και αυτών που τους υποστηρίζουν.
(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί και ο προτείνων και ο υποστηρίζων αυτόν, µαζί µε
άλλο πρόσωπο που ορίζεται γραπτώς από αυτόν, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον Έφορο
Εκλογής και το Βοηθό Έφορο Εκλογής δεν µπορεί να παρίσταται στην πιο πάνω
διαδικασία.
Ενστάσεις κατά 24.—(1) Οποιοσδήποτε εκλογέας του οποίου το όνοµα βρίσκεται καταχωρηµένο στον
εγγράφων υποβολής εκλογικό κατάλογο δύναται να υποβάλει ένσταση εναντίον οποιουδήποτε εγγράφου
υποψηφιότητας. υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής για να αποδείξει την ταυτότητά του.
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(β) Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος
Νόµου ή δεν έχουν υποβληθεί όπως οι πρόνοιες αυτές ορίζουν.
(γ) Είναι φανερό από το περιεχόµενο των πιο πάνω εγγράφων ότι ο υποψήφιος που
προτείνεται δεν µπορεί να εκλεγεί.
(δ) ∆εν έχει γίνει χρηµατική κατάθεση, όπως προνοείται στο εδάφιο (5) του άρθρου 22 του
παρόντος Νόµου.
(2) Κάθε ένσταση πρέπει να είναι γραπτή και να εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους
στηρίζεται. Η ένσταση παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες
από την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για υποβολή υποψηφιοτήτων.
(3) Ο Έφορος Εκλογής προχωρεί αµέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και πληροφορεί
γραπτώς τον ενιστάµενο για την απόφαση του.
(4) Ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας,
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που εκτίθενται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και
πληροφορεί γι’ αυτό τον υποψήφιο.
(5) Οποιαδήποτε, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απόφαση του Εφόρου
Εκλογής µπορεί να προσβληθεί µε εκλογική αίτηση.
Συνδυασµοί και 25.—(1) Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή είτε σε συνδυασµό είτε µεµονωµένα.
εµβλήµατα.

(2) Οι συνδυασµοί µπορεί να είναι είτε συνδυασµοί ενός µόνο κόµµατος είτε συνδυασµοί
συνασπισµού περισσότερων συνεργαζόµενων κοµµάτων είτε συνδυασµοί ανεξαρτήτων.
(3) Κανένας δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασµούς.
(4) Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε δήλωση που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής την
ηµέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων, προκειµένου µεν για συνδυασµό ενός µόνο
κόµµατος από τον αρχηγό του κόµµατος ή τη διοικούσα αρχή αυτού ή τον αντιπρόσωπο
που έχει διοριστεί από αυτούς, προκειµένου δε περί συνδυασµού συνασπισµού κοµµάτων
από τους αρχηγούς αυτών ή τις διοικούσες αρχές αυτών ή από τον αντιπρόσωπο που
διορίστηκε από αυτούς και προκειµένου για συνδυασµό ανεξαρτήτων από τους
αποτελούντες το συνδυασµό ανεξάρτητους υποψηφίους. Η δήλωση, αν πρόκειται για
συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, πρέπει να περιέχει το όνοµα του κόµµατος και τα
ονόµατα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασµό µε βάση την αλφαβητική σειρά του
επωνύµου τους, αν πρόκειται για συνδυασµό συνασπισµού κοµµάτων, πρέπει να περιέχει
την προσωνυµία του συνασπισµού, τα ονόµατα των κοµµάτων που αποτελούν το
συνασπισµό και τα ονόµατα των συνεργαζόµενων υποψηφίων µε βάση την αλφαβητική
σειρά του επωνύµου τους και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξάρτητων υποψηφίων,
πρέπει να περιέχει την προσωνυµία του συνδυασµού και τα ονόµατα των ανεξάρτητων
υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασµό µε βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύµου
τους.
(5) Κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων στη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του
παρόντος άρθρου µπορεί να αναφέρει και το έµβληµα του κόµµατος ή του συνασπισµού
κοµµάτων.
(6) ∆ήλωση εµβλήµατος δικαιούνται να επιδώσουν και οι συνδυασµοί ανεξαρτήτων, η
οποία υπογράφεται από όλα τα µέλη του συνδυασµού, καθώς και οι µεµονωµένοι
υποψήφιοι, η οποία υπογράφεται από τον καθένα από αυτούς.
(7) Το έµβληµα που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) του παρόντος άρθρου πρέπει να
µην αναφέρεται, ή να είναι παρόµοιο ή παραλλαγή, σε οποιοδήποτε σύµβολο
οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή στη σηµαία ή άλλο έµβληµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή την προσωπογραφία οποιουδήποτε
εκλιπόντος ανώτερου αξιωµατούχου της ∆ηµοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα του
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1955-59.
(8) Ο Έφορος Εκλογής µπορεί να αρνηθεί να δεχτεί οποιοδήποτε προτεινόµενο έµβληµα
κατά παράβαση του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κατά την οποία το
έµβληµα γίνει αποδεκτό, ο συνδυασµός ή ο µεµονωµένος υποψήφιος που επέδωσε τη
δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του παρόντος άρθρου
δικαιούνται την αποκλειστική του χρήση.
(9) Σε κάθε συνδυασµό περιλαµβάνονται υποψήφιοι µέχρι του αριθµού των θέσεων των
µελών του Συµβουλίου.
(10) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά την ηµέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων τους
συνδυασµούς και µεµονωµένους υποψηφίους που δηλώθηκαν, µε γνωστοποίηση που
τοιχοκολλάται σε περίοπτο µέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων.
Απόσυρση 26.—(1) Κάθε υποψήφιος µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία, ή σε
υποψηφιότητας. περίπτωση µη διεξαγωγής ψηφοφορίας πριν από την ανακήρυξή του ως εκλεγέντα, να

αποσύρει την υποψηφιότητά του, µε γραπτή ανέκκλητη γνωστοποίησή του που επιδίδεται
στον Έφορο Εκλογής.
(2) Ο Έφορος Εκλογής, µόλις πάρει τη γνωστοποίηση δυνάµει του εδαφίου (1), φροντίζει
να γνωστοποιηθεί η αποχώρηση αυτή, µε τοιχοκόλλησή της σε περίοπτο µέρος του τόπου
διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
(3) Τίποτε από όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο, το
οποίο θα περιλαµβάνει το όνοµα αποσυρθέντος ή αποθανόντος υποψηφίου και το οποίο
παραµένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψήφιους που αναφέρονται σε αυτό.
Θάνατος υποψηφίου. 27.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος που ανακηρύχθηκε σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος Νόµου αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος
Εκλογής, αφού βεβαιωθεί για το θάνατο αυτό, υποβάλλει σχετική έκθεση προς τον
Υπουργό.
(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζεται, εκτός αν ο αριθµός των υποψηφίων που
παραµένουν είναι ίσος ή κατώτερος από τον αριθµό των θέσεων που θα πληρωθούν, οπότε
ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αυτούς ή αυτόν, ανάλογα µε την περίπτωση, εκλεγέντες ή
εκλεγέντα και δηµοσιεύει τα ονόµατά τους στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ηµέρα για την πλήρωση της κενής
θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου υποψηφίου και η διαδικασία για την
αναπληρωµατική αυτή εκλογή αρχίζει εκ νέου:
Νοείται ότι, αν και µετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στο παρόν άρθρο
εξακολουθεί να παραµένει κενή θέση, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στο
εδάφιο (3) του άρθρου 28.
Κανένας υποψήφιος. 28.—(1) Αν κατά την ηµέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη χρονική περίοδο που

ορίστηκε γι’ αυτό το σκοπό ή και µετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ηµέρα
της ψηφοφορίας κανένας δεν υφίσταται ή παραµένει ως υποψήφιος σε κάποια κοινότητα, ο
Έφορος υποβάλλει αµέσως έκθεση προς τον Υπουργό.
(2) Σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός ορίζει το ταχύτερο δυνατό άλλη κατάλληλη ηµέρα
για την εκλογή και η εκλογική γι’ αυτό διαδικασία αρχίζει εκ νέου.
(3) Αν και µετά τη διεξαγωγή εκλογής δυνάµει του εδαφίου (2) παραµένει ακόµη κενή η
θέση κοινοτάρχη ή κενές θέσεις των µελών του Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση, ο
Έφορος Εκλογής ειδοποιεί γι’ αυτό τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, µε διάταγµά του που
δηµοσιεύεται στη Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να διορίσει τέτοιο αριθµό
προσώπων που να κατέχουν τα απαιτούµενα από το άρθρο 16 προσόντα εκλογιµότητας για
την πλήρωση οποιωνδήποτε κενών θέσεων.
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Εκλογή χωρίς 29. Σε περίπτωση κατά την οποία—
ψηφοφορία.

(α) Κατά την ηµέρα υποβολής υποψηφιοτήτων µετά το χρόνο που ορίστηκε γι’ αυτό και
µετά την εξέταση και απόφαση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του παρόντος Νόµου ή
(β) εξαιτίας της απόσυρσης υποψηφίου σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος Νόµου σε
οποιοδήποτε χρόνο µεταξύ της ηµέρας υποβολής υποψηφιοτήτων και της ηµέρας της
ψηφοφορίας παραµένει µόνο τόσος αριθµός υποψηφίων για την κοινότητα ο οποίος—
(i) είναι ίσος µε τον αριθµό των θέσεων που θα πληρωθούν, ο Έφορος Εκλογής
ανακηρύσσει αµέσως τους υποψηφίους που υπέβαλαν υποψηφιότητα ως εκλεγέντες και
φροντίζει να δηµοσιευτούν τα ονόµατά τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ·ή
(ii) είναι λιγότερος από εκείνους που θα εκλεγούν, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει
αµέσως τους παραµένοντες υποψηφίους ως εκλεγέντες και φροντίζει να δηµοσιευτούν τα
ονόµατά τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και ειδοποιεί γι’ αυτό τον
Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη ηµέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή
κενών θέσεων µε αναπληρωµατική εκλογή και η εκλογική γι’ αυτό διαδικασία αρχίζει εκ
νέου:
Νοείται ότι, αν και µετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στην υποπαράγραφο (ii)
του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να παραµένει κενή θέση, τότε ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28 του παρόντος Νόµου.
Αναβολή 30. Αν κατά την ηµέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων υποβλήθηκαν περισσότερες
ανακήρυξης υποψηφιότητες από τον αριθµό των θέσεων που θα πληρωθούν, ο Έφορος Εκλογής
υποψηφίων. αναβάλλει την παραπέρα εκλογική διαδικασία, για να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία µε

βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Εφαρµογή των
διατάξεων του περί
Εκλογής
Μελών της Βουλής
των Αντιπροσώπων
Νόµου.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981
124 του 1985
164 του 1985
297 του 1987
107(Ι) του 1992
71(Ι) του 1995
11(Ι) του 1996
118(Ι) του 1996
101(Ι) του 1997.
2 του 156(Ι) του
2006.
3 του 136(Ι) του
2011.

31.—(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµου,
εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τις γνωστοποιήσεις που προνοούνται στο εδάφιο (4)
του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του εν λόγω Νόµου, οι οποίες
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τοιχοκολλούνται σε
περίοπτα µέρη µέσα στα όρια της οικείας κοινότητας, και εκτός από τις διατάξεις που
αφορούν τους σταυρούς προτίµησης, τις διατάξεις που αφορούν τα έξοδα των υποψηφίων
και τους εκλογικούς αντιπροσώπους, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και
ειδικότερα για τους υποψηφίους κοινοτάρχες θα επιτρέπουν συνολικά έξοδα, ανά
υποψήφιο, µέχρι και τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) και της διάταξης η οποία αφορά στην
ώρα τερµατισµού της ψηφοφορίας, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου είναι η
έκτη µετά µεσηµβρίαν, και οι διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τον εν
λόγω Νόµο και αφορούν ειδικά τις διευθετήσεις πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία
πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της
ψηφοφορίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέµατα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια
στον παρόντα Νόµο εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στις εκλογές που
ενεργούνται µε βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου.

2 του 18(Ι) του 2019. (1Α) Οι διατάξεις του Νόµου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οι οποίες αφορούν την

υποβολή έκθεσης σε σχέση µε τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων(α) Eφαρµόζονται και στις περιπτώσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάµει του
παρόντος Νόµου, µε εξαίρεση την προθεσµία υποβολής της εν λόγω έκθεσης, η οποία δεν
δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος της
εκλογής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας·
(β) δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάµει του
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παρόντος Νόµου στις κοινότητες µε εκλογείς που δεν υπερβαίνουν τους εκατόν (100).
(2) Κάθε εκλογέας δικαιούται ένα σταυρό προτίµησης για κάθε δύο µέλη. Αν ο αριθµός
των µελών διαιρούµενος διά του αριθµού δύο αφήνει υπόλοιπο, τότε ο ολικός αριθµός των
σταυρών προτίµησης αυξάνεται κατά ένα. Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους
σταυρούς από όσους προβλέπονται στο εδάφιο αυτό θεωρείται έγκυρο, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίµησης.
Συγκέντρωση και
κατάταξη των
αποτελεσµάτων της
εκλογής.

32.—(1) Ευθύς αµέσως µετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας ο Έφορος Εκλογής
προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και
καταµέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως
διορισθέντων αντιπροσώπων των κοµµάτων και προς το σκοπό αυτό δίδει ειδοποίηση σε
κάθε υποψήφιο και στα κόµµατα για τον τρόπο και χρόνο της έναρξης της διαλογής και
καταµέτρησης των ψήφων:

2 του 148(Ι) του Νοείται ότι αναφορικά µε τις εκλογές για την ανάδειξη των Συµβουλίων των κατεχόµενων
2006. κοινοτήτων, ο Έφορος Εκλογής δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να

προβαίνει σε διευθετήσεις για διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων σε ενιαία κέντρα
διαλογής τα οποία και ορίζει προς το σκοπό αυτό.
(2) Ευθύς αµέσως κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία
και ευθύνη του προεδρεύοντος της Εκλογής και, στην παρουσία των εκπροσώπων των
κοµµάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, αρχίζει η διαδικασία διαλογής και
καταµέτρησης των ψήφων. Μετά τη συµπλήρωση της καταµέτρησης και την καταγραφή
των αποτελεσµάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής αποστέλλει αµελλητί τα αποτελέσµατα
της εκλογής και µεταφέρει µε τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη µε το περιεχόµενό της
και όλα τα σχετικά έντυπα στον Έφορο Εκλογής της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
Κατανοµή θέσεων. 33.—(1) Ο Έφορος Εκλογής, αµέσως µόλις συγκεντρωθούν και καταταχτούν τα

αποτελέσµατα της εκλογής, προβαίνει στην κατανοµή των θέσεων και στην ανακήρυξη
αυτών που πέτυχαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Προς τον πιο πάνω σκοπό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων των
ψηφισάντων µε τον αριθµό των θέσεων των εκλεγόµενων µελών. Το πηλίκο που προκύπτει
από αυτή τη διαίρεση, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε το
οποίο διαιρείται η εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού και κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες
θέσεις όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναµη.
(3) Ανεξάρτητος υποψήφιος που λαµβάνει ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό
µέτρο καταλαµβάνει µια θέση.
(4) Οι θέσεις που, σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις, παραχωρούνται σε κάθε συνδυασµό
καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους που έχουν κατά σειρά τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας ή αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι,
µε τη σειρά µε την οποία αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο που έχει δηλωθεί στον Έφορο
Εκλογής από το αυτοτελές κόµµα ή το συνασπισµό κοµµάτων ή το συνδυασµό
ανεξάρτητων υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 25 του
παρόντος Νόµου.
(5) Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του
παραχωρούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου καταλαµβάνει µόνο τόσες θέσεις όσοι και οι
υποψήφιοι του.
(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει πίνακα των αποτελεσµάτων, ο οποίος περιλαµβάνει—
(α) Τον αριθµό των εκλογέων της κοινότητας,
(β) το συνολικό αριθµό των εκλογέων που ψήφισαν,
(γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
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(δ) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κυρήχθηκαν άκυρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου "λευκό ψηφοδέλτιο" έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5) του άρθρου 31 του περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµου·
(ε) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
(στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού και κάθε ανεξάρτητου υποψηφίου, δηλαδή το
σύνολο των έγκυρων ψήφων που πήραν κατά την εκλογή,
(ζ) τον αριθµό των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί από την πρώτη κατανοµή σε κάθε
συνδυασµό ή ανεξάρτητο υποψήφιο, αναφεροµένου και του αριθµού υποψηφίων που
περιλαµβάνονται σε κάθε συνδυασµό,
(η) τον αριθµό των αδιάθετων θέσεων που απέµειναν από την πρώτη κατανοµή και
(θ) τον αριθµό των αχρησιµοποίητων υπολοίπων από την πρώτη κατανοµή κάθε
αυτοτελούς κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων ή συνδυασµού ανεξαρτήτων ή
ανεξάρτητων υποψηφίων που συµµετείχε στην εκλογή.
(7) Κατά τον καταρτισµό των πιο πάνω πινάκων µπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος
από κάθε συνδυασµό και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τους.
∆εύτερη κατανοµή 34.—(1) Αν µετά την κατανοµή των θέσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του
θέσεων. παρόντος Νόµου παραµένουν αδιάθετες θέσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι θέσεις

που δεν έχουν διατεθεί κατά την περίπτωση του εδαφίου (5) του άρθρου 33, διενεργείται
από τον Έφορο Εκλογής κατανοµή των αδιάθετων θέσεων, όπως προβλέπεται στα επόµενα
εδάφια αυτού του άρθρου.
(2) Η κατανοµή των αδιάθετων θέσεων γίνεται µεταξύ των υποψηφίων των αυτοτελών
κοµµάτων ή συνασπισµού κοµµάτων ή συνδυασµού ανεξάρτητων υποψηφίων, ανεξάρτητα
αν έχουν δικαιωθεί ή όχι µε οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανοµή, σύµφωνα µε τη
σειρά του ύψους των αχρησιµοποίητων υπολοίπων.
(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο σε κάθε αυτοτελές
κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξαρτήτων καταλαµβάνονται από τους
υποψηφίους αυτών κατά τη σειρά που κάθε υποψήφιος προηγείται στο ψηφοδέλτιο του
αυτοτελούς κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων ή συνδυασµού ανεξαρτήτων, σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 31 του παρόντος Νόµου.
Ανακήρυξη 35.—(1) Ο Έφορος Εκλογής, µόλις συµπληρωθεί η κατανοµή των θέσεων σύµφωνα µε το
εκλεγέντων. άρθρο 34 του παρόντος Νόµου, ανακηρύσσει τα εκλεγέντα µέλη και δηµοσιεύει τα

ονόµατά τους στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί περαιτέρω σε κάθε ένταλµα εκλογής τα αποτελέσµατα
κάθε εκλογής και τα εκλεγέντα µέλη και το αποστέλλει στον Υπουργό.
Πλήρωση κενής 36.—(1) Η θέση κοινοτάρχη, αναπληρωτή κοινοτάρχη και µέλους του Συµβουλίου
θέσης. κενούται σε περίπτωση—

(α) Ακύρωσης της εκλογής του,
(β) θανάτου του,
(γ) έγγραφης παραίτησής του, που υποβάλλεται στον Έπαρχο,
(δ) αδικαιολόγητης απουσίας του από τα όρια της κοινότητας για περίοδο που υπερβαίνει
τους έξι συνεχείς µήνες,
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(ε) απώλειας µετά την εκλογή του της ιδιότητας του µέλους της κοινότητας,
(στ) όπου µετά την εκλογή του υπάρχει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα εκλογιµότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόµου.
(2)(α) Θέση µέλους που κενούται για οποιαδήποτε αιτία πληρούται από τον αµέσως
ακολουθούντα και µη εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασµού του αυτοτελούς κόµµατος,
συνασπισµού κοµµάτων ή συνδυασµού ανεξαρτήτων, ως υποψήφιος του οποίου έχει
εκλεγεί το µέλος του οποίου κενούται η θέση, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στο
ίδιο κόµµα, συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξάρτητων υποψηφίων.
(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος που ακολουθεί ευθύς αµέσως κατά σειρά
επιτυχίας και δεν έχει εκλεγεί δε βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο
κόµµα, συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξαρτήτων κατά το χρόνο κατά τον οποίο η
θέση µέλους κενούται, η θέση αυτή πληρούται από τον αµέσως επόµενο κατά σειρά
επιτυχίας και µη εκλεγέντα υποψήφιο του κόµµατος, συνασπισµού κοµµάτων ή
συνδυασµού ανεξαρτήτων, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόµµα,
συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξάρτητων υποψηφίων.
(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το µέλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο
ίδιο κόµµα, συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε όταν
εκλέχτηκε ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης µέλους που
κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, η
θέση πληρούται µε αναπληρωµατική εκλογή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση µέλους κενωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της
θητείας του απερχόµενου Συµβουλίου, αναπληρωµατική εκλογή διεξάγεται µόνο σε
περίπτωση που ο αριθµός των µελών έχει περιοριστεί κάτω από τον απαιτούµενο για
απαρτία αριθµό των µελών.
∆ιαδικασία 37. Σε κάθε αναπληρωµατική εκλογή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι περί
αναπληρωµατικής προκηρύξεως και διενέργειας εκλογών διατάξεις του παρόντος Νόµου.
εκλογής.
Απαγόρευση
εκλογικών
συγκεντρώσεων
κατά την ηµέρα της
ψηφοφορίας ή την
προηγούµενη.

38.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαµβάνει µέρος σε οποιαδήποτε δηµόσια
συγκέντρωση, για να ακούσει οποιοδήποτε λόγο ή συζήτηση που σχετίζεται άµεσα ή
έµµεσα µε την εκλογή την ηµέρα της ψηφοφορίας ή την παραµονή της.
(2) Κανένα πρόσωπο δε µεταδίδει, διαφηµίζει ή δηµοσιεύει οποιαδήποτε είδηση ή
ανακοίνωση, µε πληρωµή ή χωρίς πληρωµή, που έχει σχέση αµέσως ή εµµέσως µε τις
εκλογές κατά την παραµονή της ηµέρας της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας, εκτός από ανακοινώσεις ή ειδήσεις που µεταδίδονται από τον Έφορο
Εκλογής ή µε εξουσιοδότησή του.
(3) Κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας ή την παραµονή της κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να
εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε
πινακίδες που σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε την εκλογή έξω από τα εκλογικά κέντρα.
(4) Οι παραβάτες των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου είναι ένοχοι ποινικού
αδικήµατος και υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης τους, σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις
δύο ποινές.

Ακύρωση εκλογής 39. Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµου που
και εκλογικά αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήµατα εφαρµόζονται,
αδικήµατα. τηρουµένων των αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή µε βάση το Νόµο αυτό:
2 του 29(Ι) του 2011. Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η εκλογική αίτηση καταχωρείται στο

επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εµπίπτει η κοινότητα όπου έλαβε χώρα η
Eπίσηµη προσβαλλόµενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους
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Εφηµερίδα, τρεις µήνες από Ανώτερο Επαρχιακό ∆ικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως
Παράρτηµα Εκλογοδικείου, δυνάµει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
∆εύτερο: (Εκλογικαί Αιτήσεις) ∆ιαδικαστικού Κανονισµού του 1981, όπως εκάστοτε ισχύει:
29.05.1981
27.11.1998.

Noείται περαιτέρω ότι η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση µέσα
σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, µόνο λόγω νοµικού σηµείου,
ευκρινώς διατυπωµένου στη σχετική αίτηση έφεσης.
Εκλογή κοινοτάρχη 40.—(1) Ο κοινοτάρχης κάθε κοινότητας εκλέγεται είτε σε γενική είτε σε αναπληρωµατική
και αναπληρωτή εκλογή, ανάλογα µε την περίπτωση και εφαρµοζοµένων κατά αναλογία των διατάξεων του
κοινοτάρχη. παρόντος Νόµου για την εκλογή µελών του Συµβουλίου, ξεχωριστά από όλους τους

εκλογείς της κοινότητας, την ίδια ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργούνται εκλογές για
την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου. Μετά την εκλογή αυτή ανακηρύσσεται
κοινοτάρχης ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, οπότε και εφαρµόζονται
από τον Έφορο Εκλογής, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 35 του
παρόντος Νόµου.
(2) Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων κατά την εκλογή για
ανάδειξη στο αξίωµα του κοινοτάρχη, διεξάγεται επαναληπτική εκλογή µεταξύ των
ισοψηφησάντων.
(3) Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον κοινοτάρχη στην πρώτη του συνεδρία το αργότερο
µέσα σε δέκα µέρες από την εκλογή του. Στη συνεδρία αυτή, η οποία τελεί υπό την
προεδρία του κοινοτάρχη, το Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του µε µυστική ψηφοφορία
τον αναπληρωτή κοινοτάρχη. Ο αναπληρωτής κοινοτάρχης κατέχει το αξίωµα καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας του Συµβουλίου.
(4) Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει κατορθωτή η εκλογή
αναπληρωτή κοινοτάρχη κατά την πρώτη ή την αµέσως επόµενη συνεδρία, η οποία
συγκαλείται το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ηµερών από την πρώτη
συνεδρία, η ανάδειξη αναπληρωτή κοινοτάρχη γίνεται µε κλήρωση, που διενεργείται από
τον κοινοτάρχη µεταξύ των ισοψηφούντων µε το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
(5)(α) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενούται η θέση του κοινοτάρχη, αυτή
πληρούται µε αναπληρωµατική εκλογή και ο κοινοτάρχης που εκλέγεται κατέχει το αξίωµα
αυτό για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβουλίου.
(β) Η αναπληρωµατική εκλογή δυνάµει της πιο πάνω παραγράφου διενεργείται µέσα σε
χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία που κενούται η θέση και σε
ηµεροµηνία που ορίζεται από τον Υπουργό:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση κοινοτάρχη κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της
θητείας του απερχόµενου κοινοτάρχη, δε διεξάγεται αναπληρωµατική εκλογή και
καθήκοντα κοινοτάρχη αναλαµβάνει ο αναπληρωτής κοινοτάρχης για τον εναποµένοντα
χρόνο της θητείας του Συµβουλίου.
(6) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του αναπληρωτή κοινοτάρχη, ως αναπληρωτής
κοινοτάρχης εκλέγεται από το Συµβούλιο ένα από τα µέλη του, το οποίο κατέχει το αξίωµα
αυτό για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβουλίου. Η εκλογή διενεργείται το ταχύτερο
δυνατό µόλις πληρωθεί η θέση του µέλους του Συµβουλίου η οποία, πριν κενωθεί,
κατείχετο από τον αναπληρωτή κοινοτάρχη του οποίου κενώθηκε η θέση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συνεδρίες του 41.—(1) Ο κοινοτάρχης συγκαλεί συνεδρία του Συµβουλίου µια φορά το µήνα ή εκτάκτως,
Συµβουλίου. όποτε το κρίνει σκόπιµο ή όταν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των

µελών του:
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Νοείται ότι η συνεδρία πραγµατοποιείται µέσα σε επτά µέρες από την ηµέρα που θα
ληφθεί η αίτηση και έπειτα από γραπτή ειδοποίηση τριών τουλάχιστον ηµερών πριν από
την ηµέρα της συνεδρίας. Αν ο κοινοτάρχης έµπρακτα αρνείται να συγκαλέσει συνεδρία
µετά παρέλευση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ηµερών από την επίδοση της σχετικής
αίτησης, οι υπογράφοντες την αίτηση σύµβουλοι έχουν το δικαίωµα να συγκαλέσουν
συνεδρία του Συµβουλίου µε σχετική πρόσκληση προς τα µέλη και µε ηµερήσια διάταξη
που ορίζεται στη γραπτή αίτησή τους προς τον κοινοτάρχη. Αποφάσεις που λαµβάνονται
σε συνεδρία που συγκαλείται σύµφωνα µε την επιφύλαξη αυτή είναι έγκυρες και
εκτελεστέες.
(2) Οι συνεδρίες του Συµβουλίου διεξάγονται σε χρόνο και σε τόπο που ορίζει κάθε φορά ο
κοινοτάρχης.
(3) Αν στον παρόντα Νόµο δεν προνοείται διαφορετικά, απαρτία σε συνεδρία του
Συµβουλίου υπάρχει, όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα µισά µέλη του,
συµπεριλαµβανοµένου του κοινοτάρχη. Της συνεδρίας προεδρεύει ο κοινοτάρχης και, αν
αυτός απουσιάζει, ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, ενώ, αν απουσιάζει και ο αναπληρωτής
κοινοτάρχης, προεδρεύει ο γηραιότερος των παρόντων.
(4) Σε περίπτωση κατά την οποία σε συνεδρία δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνεδρία
αναβάλλεται και επανασυγκαλείται, οπότε το Συµβούλιο επιλαµβάνεται των θεµάτων που
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίας, εφόσον παρίστανται περισσότερα
από τα µισά µέλη του.
(5) Οι αποφάσεις σε συνεδρία του Συµβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα Νόµο, λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παριστάµενων µελών, ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας ο κοινοτάρχης ή το µέλος που προεδρεύει έχει, επιπρόσθετα από την
ψήφο του, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(6) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε απόφασης του Συµβουλίου δεν επηρεάζεται από µόνο το
γεγονός ότι η θέση µέλους του είναι κενή.
Τήρηση πρακτικών. 42.—(1) Αποτελεί καθήκον του κοινοτάρχη να τηρεί ή να φροντίζει να τηρούνται

πρακτικά σε κάθε συνεδρία του Συµβουλίου. Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο
που τηρείται για το σκοπό αυτό και επικυρώνονται στην επόµενη συνεδρία του
Συµβουλίου. Μετά την επικύρωση υπογράφονται από τον κοινοτάρχη ή το µέλος που
προεδρεύει της συνεδρίας και αµέσως µετά την υπογραφή τους τα πρακτικά γίνονται
αποδεκτά ως µαρτυρία χωρίς παραπέρα απόδειξη. Ο κοινοτάρχης υποχρεούται να
κοινοποιεί τα πρακτικά της συνεδρίας του Συµβουλίου σε όλα τα µέλη του και στον
Έπαρχο πριν από την επόµενη τακτική συνεδρία και εν πάση περιπτώσει µέσα σε
δεκαπέντε µέρες από τη συνεδρία:
Νοείται ότι ο Έπαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων του
Συµβουλίου.
(2) Εκτός αν αποδειχθεί διαφορετικά, συνεδρία του Συµβουλίου που έχει συγκληθεί
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 41 του παρόντος Νόµου και για τις εργασίες της
οποίας έχουν τηρηθεί πρακτικά θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και πραγµατοποιηθεί µε το
δέοντα τρόπο και όλα τα πρόσωπα τα οποία παρευρέθηκαν σε αυτή θεωρείται ότι
διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα του µέλους του Συµβουλίου.
Εκτέλεση 43. Αποτελεί καθήκον του κοινοτάρχη να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του
αποφάσεων του Συµβουλίου, καθώς και να φροντίζει ώστε, όταν η εκτέλεση απόφασης απαιτεί δαπάνη,
Συµβουλίου. αυτή να είναι σύµφωνη µε τον προϋπολογισµό ο οποίος έχει εγκριθεί.
Φύλαξη τίτλων, 44. Ο κοινοτάρχης είναι υπεύθυνος και έχει τη φροντίδα της φύλαξης των τίτλων, των
σφραγίδας κτλ. αρχείων, των εγγράφων και της σφραγίδας του Συµβουλίου:

Νοείται ότι ο κοινοτάρχης µπορεί να ορίζει το γραµµατέα ή άλλο υπάλληλο του
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Συµβουλίου υπεύθυνο για τη φύλαξη των τίτλων, των αρχείων, των εγγράφων και της
σφραγίδας του Συµβουλίου.
Παράλειψη
εκτέλεσης
καθήκοντος που
επιβάλλεται από τον
παρόντα Νόµο.

45. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κοινοτάρχης και το Συµβούλιο παραλείπουν να
εκτελέσουν οποιοδήποτε επιβαλλόµενο από τον παρόντα Νόµο καθήκον ή να εφαρµόσουν
οποιαδήποτε διάταξή του, ο Υπουργός δύναται να καλέσει τον κοινοτάρχη και το
Συµβούλιο να εκτελέσουν µέσα σε εύλογη προθεσµία το καθήκον αυτό ή να προβούν στην
εφαρµογή της διάταξης του παρόντος Νόµου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο
Υπουργός έχει την εξουσία να διορίσει τον Έπαρχο αρµόδιο για την εκτέλεση ή την
εφαρµογή των πιο πάνω και το Συµβούλιο επιβαρύνεται µε τα αναγκαία για το σκοπό αυτό
έξοδα.

Αρµοδιότητες, 46. Ο κοινοτάρχης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
καθήκοντα και
δικαιώµατα του (α) Είναι η εκτελεστική αρχή του Συµβουλίου και προΐσταται των υπηρεσιών του.
κοινοτάρχη.

(β) Εκπροσωπεί το Συµβούλιο σε όλες τις επίσηµες σχέσεις του, καθώς και ενώπιον των
δικαστηρίων και των άλλων αρχών της ∆ηµοκρατίας.
(γ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδρίες του Συµβουλίου στις
οποίες προεδρεύει.
(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Συµβουλίου.
(ε) Υπογράφει ή εξουσιοδοτεί το γραµµατέα να υπογράφει οποιαδήποτε άδεια χορηγείται
µε βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών του Συµβουλίου.
(στ) Τηρεί το νόµο και την τάξη στην κοινότητα.
(ζ) Παρέχει το συντοµότερο δυνατό πληροφορίες στον πλησιέστερο αστυνοµικό σταθµό
για κάθε σοβαρό αδίκηµα ή ατύχηµα που συµβαίνει στην κοινότητά του.
(η) Ενηµερώνει την κοινότητα για όλες τις γνωστοποιήσεις, τις προκηρύξεις και τα άλλα
επίσηµα έγγραφα που τυχόν αποστέλλονται σε αυτόν από τον Έπαρχο ή από άλλη αρχή
της ∆ηµοκρατίας.
(θ) ∆ιατηρεί σφραγίδα ως κοινοτάρχης την οποία τοποθετεί σε όλα τα πιστοποιητικά και τα
έγγραφα τα οποία απαιτείται να σφραγίζονται από αυτόν.
85 του 1973
4 του 1984
223 του 1990
14(Ι) του 1992
90(Ι) του 1994
29(Ι) του 1996
6(Ι) του 1999.
2(α)(β) του 27(Ι) του
2007.

(ι) Εκτελεί τα καθήκοντα που του επιβάλλονται από τον περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων
και Θανάτων Νόµο.
(ια) Βοηθά το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ή Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Λειτουργό ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτών, σε σχέση µε την
ανάρτηση αγγελιών, αποφάσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων ειδοποιήσεων, οι οποίες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιωνδήποτε νόµων, επιβάλλεται να αναρτηθούν από αυτούς σε
συγκεκριµένο δήµο, ενορία ή κοινότητα και εκδίδει πιστοποιητικό ανάρτησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ νόµου, ο οποίος επιβάλλει τέτοια ανάρτηση και
αναφέρει στον Επαρχιακό Κτηµατολογικό Λειτουργό της επαρχίας του το θάνατο κάθε
προσώπου που κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία ή που έχει συµφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία
µαζί µε κατάλογο της ιδιοκτησίας αυτής και των κληρονόµων του αποβιώσαντος. Επίσης
αναφέρει την έλλειψη κληρονόµων που θα δικαιούνταν να κληρονοµήσουν την ιδιοκτησία
αυτή.
(ιβ) Παρέχει οποιοδήποτε πιστοποιητικό για κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, όταν δεν
υπάρχει εµπόδιο που να δικαιολογεί την άρνηση παροχής τέτοιου πιστοποιητικού.
(ιγ) Εκτελεί γενικά όλα τα καθήκοντα ή τις εξουσίες που ανατίθενται ή επιβάλλονται σε
αυτόν από τον παρόντα Νόµο ή από Κανονισµό που εκδίδεται δυνάµει του Νόµου αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου νόµου.
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Καθήκοντα µελών 47. Αποτελεί καθήκον και δικαίωµα κάθε µέλους του Συµβουλίου να εκτελεί όλα τα
του Συµβουλίου. καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή

οποιουδήποτε άλλου νόµου.
Αποζηµίωση
κοινοτάρχη,
δικαιώµατα και
ποινική ευθύνη
κοινοτάρχη και
µελών του
Συµβουλίου.
76 του 1991
92(Ι) του 1994.
∆εύτερος Πίνακας.
2 του 166(Ι) του
2007.

48.—(1) Ο κοινοτάρχης δικαιούται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τον περί Κοινοταρχών
(Αποζηµίωση) Νόµο.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζηµίωση) Νόµου, ο
κοινοτάρχης και τα µέλη του Συµβουλίου δικαιούνται να πάρουν τα δικαιώµατα που
εκτίθενται στο Μέρος Ι και Μέρος II αντίστοιχα του ∆εύτερου Πίνακα σχετικά µε τα
διάφορα θέµατα που αναφέρονται σε αυτόν, καθώς και κάθε δικαίωµα το οποίο
καθορίζεται στον παρόντα Νόµο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµο:
Νοείται ότι κανένα δικαίωµα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχη ή σε µέλος του Συµβουλίου
για τα καθοριζόµενα στο Μέρος Ι του ∆εύτερου Πίνακα θέµατα από συνταξιούχο πρόσωπο
του οποίου η µηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων λιρών Κύπρου
(Λ.Κ.300,00).
(3) Κοινοτάρχης ή µέλος του Συµβουλίου που—
(α) Ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ή
(β) εν γνώσει του εκδίδει ψεύτικο πιστοποιητικό είναι ένοχος αδικήµατος και σε
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται, για κάθε τέτοιο αδίκηµα, σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ποινή δυνατό να του
επιβληθεί δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(4) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµο,
όταν σε κοινότητα υπάρχει ελληνικό και τουρκικό Συµβούλιο και εγείρεται διαφορά ως
προς το ποιος κοινοτάρχης ή ποιο Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες που παρέχονται µε
βάση τον παρόντα Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο, η διαφορά αυτή παραπέµπεται στον
Έπαρχο, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξουσία του
Συµβουλίου για τον
καθορισµό των
θέσεων του και της
διαδικασίας
πλήρωσής τους.

49.—(1) Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να καθορίζει µε την έγκριση του Υπουργού τον
αριθµό των θέσεων, τα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και τις µισθολογικές κλίµακες κάθε
θέσης. Ο εγκεκριµένος αριθµός θέσεων αναγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισµό του
Συµβουλίου µε την αντίστοιχη για κάθε θέση µισθολογική κλίµακα.
(2) Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον
Υπουργό και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε τους οποίους
καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία για την πλήρωση των κενών θέσεων, οι γενικοί
όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συµβουλίου, τα καθήκοντά τους, καθώς και η άσκηση
ως προς αυτούς πειθαρχικής εξουσίας.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "θέση" σηµαίνει οποιαδήποτε θέση
προβλέπεται στο εδάφιο (1), αλλά δεν περιλαµβάνει εργάτες που διορίζονται από το
Συµβούλιο.

∆ιορισµός 50.—(1) Το Συµβούλιο µπορεί να διορίζει κατάλληλα πρόσωπα τα οποία δεν είναι µέλη
γραµµατέα και του στη θέση του γραµµατέα, καθώς και σε οποιεσδήποτε θέσεις δυνατό να δηµιουργηθούν
άλλων υπαλλήλων. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Νόµου.
2(α) του 2(Ι) του (2) Πρόσωπο που έχει συµπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του δεν
2009. µπορεί να διοριστεί στη θέση του γραµµατέα ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση.
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2(β) του 2(Ι) του (2Α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, που συµπληρώνει το εξηκοστό
2009. (60ο) έτος της ηλικίας του κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί

Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2009, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63)
ετών.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 55, κανένας υπάλληλος δεν απολύεται ή δεν
αποµακρύνεται από τη θέση του παρά µόνο µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται
σε ειδικά συγκαλούµενη για το σκοπό αυτό συνεδρία και αφού αυτός ειδοποιηθεί µέσα σε
διάστηµα όχι µικρότερο των επτά ηµερών από αυτή.
(4) Αν το πρόσωπο που κατέχει τη θέση του γραµµατέα είναι για οποιοδήποτε λόγο
προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του, το Συµβούλιο µπορεί να ορίζει
αναπληρωτή του, ο οποίος κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο επιθυµεί το Συµβούλιο. Ο
αναπληρωτής γραµµατέας µπορεί να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες
τις πράξεις που απαιτείται από τον παρόντα Νόµο να εκτελεί ο υπάλληλος τον οποίο
αναπληρώνει και υπόκειται στις ίδιες µε αυτόν ποινές για οποιαδήποτε παράλειψη του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Εκτέλεση
καθηκόντων
γραµµατέα σε ειδικές
περιπτώσεις.

51. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος Νόµου, ο Έπαρχος
σε ειδικές µόνο περιπτώσεις µπορεί να επιτρέπει την ανάθεση της άσκησης των
καθηκόντων του γραµµατέα στον κοινοτάρχη ή σε µέλος του Συµβουλίου χωρίς αυτός να
θεωρείται υπάλληλος του Συµβουλίου µε την παροχή κάθε χρόνο σε αυτόν ενός κατ’
αποκοπήν χρηµατικού ποσού για τις υπηρεσίες του.

Εργοδότηση 52. Το Συµβούλιο µπορεί να εργοδοτεί οποιουσδήποτε εργάτες αναγκαίους για την
εργατών. υπηρεσία του, καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία γίνεται

πρόνοια στον εγκεκριµένο ετήσιο προϋπολογισµό του.
Πειθαρχική εξουσία 53.—(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των Κανονισµών που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις
του Συµβουλίου. διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο ασκεί,

αναφορικά µε τους υπαλλήλους του, πειθαρχική εξουσία για την παράβαση καθηκόντων
που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους και δύναται να επιβάλει σε αυτούς τις ακόλουθες
πειθαρχικές ποινές:
(i) Επίπληξη.
(ii) Αυστηρή επίπληξη.
(iii) ∆ιακοπή ετήσιας προσαύξησης.
(iv) Αναβολή ετήσιας προσαύξησης.
(v) Χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών µηνών.
(vi) Υποβιβασµό µισθολογικής κλίµακας.
(vii) Αναγκαστική αφυπηρέτηση, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του
παρόντος άρθρου.
(viii) Απόλυση.
(β) Για την επιβολή των ποινών της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης
απαιτείται απόφαση, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού
αριθµού των µελών του Συµβουλίου σε ειδική συνεδρία που συγκαλείται έπειτα από
ειδοποίηση επτά τουλάχιστον ηµερών πριν από τη συνεδρία.
(γ) Στον υπάλληλο που διώκεται πειθαρχικά δίδεται πάντοτε το δικαίωµα να ακουστεί.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος, λόγω της σχετικής ποινής που έχει επιβληθεί,
αφυπηρετεί αναγκαστικά από συντάξιµη θέση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των εκάστοτε
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ισχυόντων Κανονισµών του Συµβουλίου που αφορούν τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης µε
τον τερµατισµό της υπηρεσίας για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
Παροχή εγγύησης 54. Το Συµβούλιο µπορεί να απαιτεί από κάθε υπάλληλο που διορίζει να δίνει την εγγύηση
από υπαλλήλους. που θεωρεί κατάλληλη για την αρµόζουσα εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του, ενώ ο

κοινοτάρχης βεβαιώνεται από καιρό σε καιρό για την ύπαρξη και την επάρκεια αυτής της
εγγύησης.
Ευθύνη υπαλλήλων. 55.—(1) Υπάλληλος που διορίζεται από το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

παρόντος Νόµου, υποχρεούται να παραδίδει στον κοινοτάρχη σε τακτά χρονικά
διαστήµατα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία
κατά την οποία έπαυσε να κατέχει τη θέση του, γραπτό και πραγµατικό απολογισµό για
όλα τα θέµατα που του εµπιστεύτηκαν, καθώς και για τις εισπράξεις και τις πληρωµές που
έγιναν από αυτόν µαζί µε τα εντάλµατα πληρωµής, όπως επίσης κατάλογο των προσώπων
που οφείλουν στο Συµβούλιο χρηµατικά ποσά σχετικά µε τη θέση τους στον οποίο
αναφέρονται και τα ποσά που οφείλουν.
(2) Κάθε επηρεαζόµενος υπάλληλος καταβάλλει όλα τα χρηµατικά ποσά που οφείλει στο
γραµµατέα ή µε τον τρόπο που αποφασίζει ο κοινοτάρχης.
(3) Καµιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε θεραπεία µε την
καταχώριση αγωγής εναντίον του υπαλλήλου ή του εγγυητή του.
Απαγόρευση
συµφέροντος σε
σύµβαση του
Συµβουλίου.

56. Υπάλληλος Συµβουλίου δεν µπορεί να έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή συµφέρον
άµεσα ή έµµεσα, είτε προσωπικά είτε µέσω της συζύγου ή τέκνου ή συνέταιρού του, σε
σύµβαση που έχει συναφθεί µε το Συµβούλιο ή σε εργασία που έχει εκτελεστεί για το
Συµβούλιο. Υπάλληλος ο οποίος έχει τέτοιο ενδιαφέρον ή συµφέρον δεν µπορεί να κατέχει
οποιαδήποτε θέση ή να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία στο Συµβούλιο.

2 του 104(Ι) του
2015.
Πολιτικά
δικαιώµατα
υπαλλήλων του
Συµβουλίου.
102(Ι) του 2015.

56Α. Κάθε υπάλληλος του Συµβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώµατα
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων ∆ηµόσιων
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου Νόµο του 2015.

Σύναψη συµβάσεως 57. Κάθε Συµβούλιο µπορεί να συνάπτει σύµβαση µε άλλα Συµβούλια ή δήµους µε σκοπό
µε άλλα Κοινοτικά τη διάθεση των υπηρεσιών ή µέρους των υπηρεσιών υπαλλήλου ή εργάτη του σε άλλο ή σε
Συµβούλια ή δήµους. άλλα Συµβούλια ή δήµους, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τους όρους που µπορούν να

προβλέπονται στη σύµβαση:
Νοείται ότι για σκοπούς συνταξιοδότησης ή παροχής φιλοδωρήµατος λόγω εργασίας η πιο
πάνω υπηρεσία λογίζεται υπηρεσία προς το Συµβούλιο που διαθέτει τον υπάλληλο ή τον
εργάτη στην υπηρεσία άλλου ή άλλων Συµβουλίων ή δήµων.
Κατοχύρωση 58.—(1) Υπάλληλος ή εργάτης, ο οποίος αµέσως πριν από την εγκαθίδρυση του
υπαλλήλων. Συµβουλίου υπηρετούσε σε οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, κοινότητα ή περιοχή

βελτιώσεως που, δυνάµει του άρθρου 117 του Νόµου, καταργείται, µεταφέρεται από την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος Νόµου στην υπηρεσία του Συµβουλίου και
τοποθετείται από αυτό σε θέση της οποίας οι λειτουργίες και τα καθήκοντα είναι ανάλογα
µε τις λειτουργίες και τα καθήκοντα της θέσης που κατείχε στην αρχή τοπικής διοίκησης,
την κοινότητα ή την περιοχή βελτιώσεως:
Νοείται ότι ο εν λόγω υπάλληλος ή εργάτης µπορεί, µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία
της µεταφοράς του ή µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία κατά την οποία του
κοινοποιούνται οι όροι υπηρεσίας της νέας θέσης και η αρχική διάρθρωση των υπηρεσιών
του Συµβουλίου, να δηλώσει γραπτώς προς το Συµβούλιο ότι δεν επιθυµεί να παραµείνει
στην υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή παύει να βρίσκεται στην υπηρεσία αυτή µετά
πάροδο έξι µηνών από την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης του και δικαιούται όλα τα
ωφελήµατα αποχώρησης τα οποία θα έπαιρνε αν αποχωρούσε από την υπηρεσία του στην
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προηγούµενη αρχή τοπικής διοίκησης.
(2) Η υπηρεσία στο Συµβούλιο του υπαλλήλου ή του εργάτη θεωρείται συνέχιση χωρίς
διακοπή της προηγούµενης του υπηρεσίας, ενώ η αντιµισθία και οι υπόλοιποι όροι
υπηρεσίας του στο Συµβούλιο δεν µπορούν να µεταβληθούν σε βάρος του κατά τη
διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του σε αυτό. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού,
ο όρος "όροι υπηρεσίας" περιλαµβάνει όλα όσα αφορούν τις άδειες απουσίας και
ασθενείας, τον τερµατισµό της υπηρεσίας ή την αποχώρηση, τη σύνταξη, επιπρόσθετα
χορηγήµατα ή άλλα παρόµοια επιδόµατα:
Νοείται ότι για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήµατα αποχώρησης µέχρι την
ηµέρα που ο υπάλληλος ή ο εργάτης µεταφέρεται στην υπηρεσία του Συµβουλίου
υπεύθυνο είναι το Συµβούλιο µέχρι και την ηµέρα που ο υπάλληλος ή ο εργάτης αποχωρεί
από την υπηρεσία του.
(3) Υπάλληλος ή εργάτης που µεταφέρεται στην υπηρεσία του Συµβουλίου δυνάµει του
άρθρου αυτού απολαµβάνει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Συµβούλιο, όλα τα
δικαιώµατα και τα ωφελήµατα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα
των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις οδηγίες
του Συµβουλίου.
(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους που αµέσως
πριν από την ηµεροµηνία της εφαρµογής του παρόντος Νόµου υπηρετούσαν στα κατά
τόπους Γραφεία Επάρχων ως Κοινή Υπηρεσία των περιοχών βελτιώσεως κάθε επαρχίας
και οι οποίοι θα παραµείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία των Συµβουλίων στα Γραφεία των
Επαρχιακών ∆ιοικήσεων υπό την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισµό του οικείου
Επάρχου µε σκοπό τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στα Συµβούλια:
Νοείται ότι όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τους υπαλλήλους των
Κεντρικών Υπηρεσιών καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από τον Υπουργό:
Νοείται περαιτέρω ότι οι δαπάνες για µισθούς και οι συντάξεις των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Συµβουλίων, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα
της υπηρεσίας αυτής, επιβαρύνουν όλα τα Συµβούλια κάθε επαρχίας και επιχορηγούνται
από το κράτος κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατόν (50%) ή όπως
αποφασίζεται από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συµβούλιο.
ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Περιέλευση 59. Με την εγκαθίδρυση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος
περιουσίας στο Νόµου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις οποιασδήποτε αρχής τοπικής
Συµβούλιο. διοίκησης, κοινότητας, περιοχής βελτιώσεως ή συµπλέγµατος κοινοτήτων ή χωριών που

καταργούνται µε το Νόµο αυτό περιέρχονται στο Συµβούλιο.
Εγγραφή και διάθεση 60.—(1) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία ανήκει σε Συµβούλιο και η οποία, δυνάµει
ακίνητης οποιουδήποτε νόµου ή εθίµου, απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού
ιδιοκτησίας. Κτηµατολογικού Γραφείου εγγράφεται στο όνοµα του Συµβουλίου.

(2) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο
όνοµα του Συµβουλίου ή για την εκτέλεση στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
οποιασδήποτε απαιτούµενης πράξης ή ενέργειας, ο κοινοτάρχης ή άλλο πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο γραπτώς για το σκοπό αυτό από τον κοινοτάρχη είναι ο νόµιµος
πληρεξούσιος του Συµβουλίου.
(3) Με την αίτηση για την εγγραφή που υποβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου
κατατίθεται στον Επαρχιακό Κτηµατολογικό Λειτουργό γραπτή ειδοποίηση
υπογεγραµµένη από τον κοινοτάρχη στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του Συµβουλίου.
Η επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης ή εγγράφων στη διεύθυνση αυτή θεωρείται επαρκής
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επίδοση στο Συµβούλιο.
(4) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται για
λογαριασµό του Συµβουλίου στο όνοµα του Συµβουλίου, ο Επαρχιακός Κτηµατολογικός
Λειτουργός µπορεί να προβεί στην εγγραφή της µε την προσαγωγή σε αυτόν από τον
κοινοτάρχη πιστοποιητικού µε το οποίο βεβαιώνεται ότι αυτή αποτελεί ιδιοκτησία του
Συµβουλίου και κατέχεται εξ ονόµατος του Συµβουλίου.
(5)(α) Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει για την πώληση, την ανταλλαγή και
την εκµίσθωση της κινητής ιδιοκτησίας του.
(β) Το Συµβούλιο µπορεί µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του και µετά την
έγκριση του Υπουργού να αποφασίζει—
(i) Για την πώληση και την ανταλλαγή της ακίνητης ιδιοκτησίας του.
(ii) Για τη δηµιουργία δουλείας ή άλλου εµπράγµατου βάρους ή προνοµίου επί της
ιδιοκτησίας του ή για την εκµίσθωση ή τη µίσθωση της ακίνητης ιδιοκτησίας του για
περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και τηρουµένων των διατάξεων αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου νόµου, το Συµβούλιο έχει την εξουσία να προβαίνει σε ενέργειες για
τη βελτίωση ή τη µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση κάθε κινητής και ακίνητης
ιδιοκτησίας που κατέχεται ή ανήκει σε αυτό, καθώς και να επενδύει όλα τα κεφάλαια, των
οποίων δεν επιβάλλεται η άµεση δαπάνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του, σε κυβερνητικά χρεόγραφα.
∆ιαδικασία 61.—(1) Σύµβαση από ή εξ ονόµατος του Συµβουλίου καταρτίζεται γραπτώς και φέρει τη
κατάρτισης σφραγίδα του, καθώς και την υπογραφή του κοινοτάρχη και δύο µελών του Συµβουλίου
συµβάσεως. που εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό από το Συµβούλιο:

Νοείται ότι σύµβαση σχετική µε τη συνήθη διεξαγωγή των τρεχουσών συναλλαγών του

Κεφ. 149. Συµβουλίου µπορεί, δυνάµει των προνοιών του περί Συµβάσεων Νόµου, να καταρτίζεται
22(Ι) του 1995. γραπτώς ή προφορικώς, ανάλογα µε την περίπτωση, από τον κοινοτάρχη για λογαριασµό

του Συµβουλίου και να τροποποιείται ή να ακυρώνεται γραπτώς ή προφορικώς:
Νοείται περαιτέρω ότι η σύναψη συµβάσεως, η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τη θητεία
του Συµβουλίου το οποίο θα τη συνοµολογήσει, υπόκειται στην έγκριση του Επάρχου.
(2) Όλες οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό είναι κατά νόµο
ισχυρές και δεσµεύουν το Συµβούλιο και όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τους
κληρονόµους, εκτελεστές ή διαχειριστές τους, ανάλογα µε την περίπτωση.
(3) Το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την εκµίσθωση όλης ή µέρους της κινητής ή
ακίνητης ιδιοκτησίας του, καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονοµιάς,
κληροδοτήµατος ή δωρεάς.
(4) Καµιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν µπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα
σύµβασης που καταρτίστηκε από αρχή τοπικής διοίκησης, κοινότητα ή περιοχή
βελτιώσεως που καταργείται δυνάµει του άρθρου 117 πριν από την έναρξη της ισχύος του
Νόµου αυτού.
Απόκτηση κινητής 62. Αν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία απαιτείται για την πραγµατοποίηση
και ακίνητης οποιουδήποτε δηµόσιου σκοπού, που εµπίπτει στις εξουσίες του Συµβουλίου, το
ιδιοκτησίας. Συµβούλιο µπορεί µε συµφωνία να αποκτήσει την ιδιοκτησία αυτή.
3 του 45(Ι) του 2018.
Αναγκαστική
απαλλοτρίωση
ακίνητης
ιδιοκτησίας.

63. Σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία απαιτείται για την υλοποίηση οποιουδήποτε
σκοπού δηµόσιας ωφέλειας που εµπίπτει στις εξουσίες του Συµβουλίου, η οποία δεν
µπορεί να αποκτηθεί µε συµφωνία, το Συµβούλιο δύναται να λάβει απόφαση µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του για την απαλλοτρίωση της εν λόγω
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15 του 1962 ιδιοκτησίας για το σκοπό που καθορίζεται στην απόφασή του και τυγχάνουν εφαρµογής οι
25 του 1983 διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου:
148 του 1985
84 του 1988
92(Ι) του 1992
63(Ι) του 1996
74(Ι) του 1996
30(Ι) του 1998
135(Ι) του 1999
57(Ι) του 2006
61(Ι) του 2014.

Νοείται ότι, της σχετικής δηµοσίευσης της γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης προηγείται ο
έλεγχος νοµιµότητας της απόφασης από τον οικείο Έπαρχο:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη εκδοθεί γνωστοποίηση
απαλλοτρίωσης πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων
45(Ι) του 2018. (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 2018 και η διαδικασία απαλλοτρίωσης δεν έχει
συµπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, ακολουθείται η προβλεπόµενη στον παρόντα
Νόµο διαδικασία πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Ετήσιος 64.—(1) Για το κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, κάθε
προϋπολογισµός του Συµβούλιο ετοιµάζει ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του µε βάση τις πρόνοιες
Συµβουλίου. του παρόντος Νόµου.

(2) Ο ετήσιος προϋπολογισµός Συµβουλίου πρέπει να είναι ισοσκελισµένος:
Νοείται ότι παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επιτρέπεται παρά
µόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργού.
(3) Ο ετήσιος προϋπολογισµός Συµβουλίου υποβάλλεται στον Έπαρχο για έγκριση µέχρι
τις 30 Νοεµβρίου του έτους που προηγείται του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται.
Ο Έπαρχος προβαίνει στον έλεγχο της νοµιµότητας του προϋπολογισµού µέσα σε ένα µήνα
από της υποβολής του από το Συµβούλιο:
Νοείται ότι ο Έπαρχος τότε µόνο απορρίπτει τον προϋπολογισµό αν αυτός αντιβαίνει στις
πρόνοιες του παρόντος Νόµου:
Νοείται περαιτέρω ότι το Συµβούλιο µπορεί χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση να
δαπανά κάθε χρόνο ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%)
οποιουδήποτε κονδυλίου των δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί και εγκριθεί µε τον όρο
ότι το επιπρόσθετο αυτό ποσό εξοικονοµείται από οποιοδήποτε άλλο ή από οποιαδήποτε
άλλα από τα κονδύλια που προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν στον ίδιο προϋπολογισµό.
(4) Αντίγραφο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού Συµβουλίου αποστέλλεται στο Γενικό
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.
Ταµείο Κοινότητας. 65. Κάθε Συµβούλιο διατηρεί ταµείο, το οποίο ονοµάζεται "Ταµείο Κοινότητας", τα έσοδα

του οποίου προέρχονται από—
(α) Οποιεσδήποτε χορηγίες της ∆ηµοκρατίας.
(β) Φόρους, τέλη, µισθώµατα, ή δικαιώµατα που εισπράττονται δυνάµει των διατάξεων του
Νόµου αυτού ή άλλου νόµου ή Κανονισµού που εκδίδεται µε βάση τις πρόνοιες των νόµων
αυτών.
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(γ) Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έσοδα που εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου αυτού ή άλλου νόµου ή Κανονισµού που εκδίδεται µε βάση τις πρόνοιες των
νόµων αυτών.
(δ) Μισθώµατα, κέρδη, τόκους και οφέλη που προέρχονται από τις ιδιοκτησίες του
Συµβουλίου.
(ε) Όλα τα χρηµατικά ποσά που εισπράττονται από το Συµβούλιο ή από υπάλληλο, εργάτη
ή αντιπρόσωπο του Συµβουλίου που ενεργεί για λογαριασµό του.
(στ) ∆ωρεές, κληροδοτήµατα ή άλλες χορηγίες.
∆ιάθεση χρηµάτων 66. Το ενεργητικό του Ταµείου Κοινότητας διατίθεται και επιβαρύνεται µε τα ακόλουθα:
από το Ταµείο
Κοινότητας. (α) Την αντιµισθία ή την αµοιβή του κοινοτικού γραµµατέα, του ταµία και οποιωνδήποτε

άλλων υπαλλήλων ή εργατών τους οποίους το Συµβούλιο έχει διορίσει ή εργοδοτεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(β) Τις αναγκαίες δαπάνες που έγιναν νόµιµα από ή εκ µέρους του Συµβουλίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(γ) Οποιαδήποτε χρηµατικά ποσά νόµιµα οφείλει το Συµβούλιο.
(δ) Τη χρηµατοδότηση έργων αναπτύξεως:
8 του 51(Ι) του 2000. Νοείται ότι καµιά πληρωµή που υπερβαίνει το συνολικό ποσό των £100 δε διενεργείται

από το Κοινοτικό Ταµείο, αν δεν είναι εξουσιοδοτηµένη από τους εγκεκριµένους
προϋπολογισµούς ή µε ειδική απόφαση του Συµβουλίου και ύστερα από σχετική έγκριση
του Επάρχου.
Πληρωµές και 67.—(1) Οποιαδήποτε πληρωµή προς ή από το Ταµείο Κοινότητας διενεργείται από το
εισπράξεις. γραµµατέα ή τον ταµία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό το

σκοπό από το Συµβούλιο.
(2) Σε περίπτωση πληρωµής από το Ταµείο Κοινότητας µε επιταγή, αυτή υπογράφεται από
τον κοινοτάρχη ή από µέλος του Συµβουλίου που είναι εξουσιοδοτηµένο γραπτώς από
αυτόν και προσυπογράφεται από το γραµµατέα ή από άλλο µέλος του Συµβουλίου
εξουσιοδοτηµένο από το Συµβούλιο για το σκοπό αυτό.
Κατάθεση 68. Όλα τα χρηµατικά ποσά που ανήκουν ή εισπράττονται για λογαριασµό του Συµβουλίου
χρηµατικών ποσών. κατατίθενται σε τράπεζα ή σε συνεργατικό ίδρυµα ή σε ταµιευτήριο όπως το Συµβούλιο

καθορίζει:
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί το γραµµατέα ή τον ταµία ή
οποιοδήποτε υπάλληλό του να διατηρεί στην κατοχή του χρηµατικό ποσό που να επαρκεί
για τις ηµερήσιες δαπάνες του Συµβουλίου.
Ανάληψη 69. Κανένα ποσό χρηµάτων δεν αποσύρεται από τραπεζικό λογαριασµό του Συµβουλίου
χρηµατικού ποσού. σε τράπεζα, συνεργατικό ίδρυµα ή ταµιευτήριο παρά µόνο µε επιταγή, που υπογράφεται

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 67.
Τήρηση 70.—(1) Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση ακριβούς λογαριασµού για όλα τα
λογαριασµών. χρηµατικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Ταµείο Κοινότητας.

(2) Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση των κατάλληλων λογαριασµών, βιβλίων και
καταστάσεων λογαριασµών, που ετοιµάζονται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες λογιστικές
αρχές και πρότυπα.
(3) Μετά τη λήξη του οικονοµικού έτους και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 31η
Μαρτίου του επόµενου έτους ετοιµάζονται από το Συµβούλιο οι τελικοί λογαριασµοί.
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2 του 162(Ι) του 71.-(1) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των κοινοτήτων καταρτίζονται και
2017. υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της
Ετήσιες οικονοµικές ∆ηµοσιονοµικής Ευθύνης και του ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόµου του 2014.
καταστάσεις.
20(I) του 2014
123(I) του 2016
133(I) του 2016
159(I) του 2017.

(2)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και του περί της ∆ηµοσιονοµικής
Ευθύνης και του ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόµου του 2014, οι κατεχόµενες κοινότητες
των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) δεν υποβάλλουν
στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό Εσωτερικών ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω
νόµου.
(β) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο (α) κατεχόµενες κοινότητες υποβάλλουν στον
οικείο Έπαρχο ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων τα οποία
αυτές περιλαµβάνουν και ο Έπαρχος στη συνέχεια τις κοινοποιεί στο Γενικό Ελεγκτή για
τυχόν παρατηρήσεις:
Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξαγάγει κατά την
κρίση του επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.
Υποχρέωση
παρουσίασης
στοιχείων ή παροχής
πληροφοριών για
σκοπούς ελέγχου.
10 του 51(Ι) του
2000.

72.—(1) Εκτός από τον ετήσιο έλεγχο ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, µπορεί να
προβαίνει σε διαχειριστικούς, έκτακτους ή άλλους ελέγχους, όλων των Κοινοτικών
Συµβουλίων, όποτε το κρίνει σκόπιµο.
(2) Για σκοπούς διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας
µπορεί να καλεί οποιοδήποτε µέλος του Συµβουλίου ή υπαλλήλους του, για να του δώσει
πληροφορίες ή επεξηγήσεις ή για να παρουσιάσει οποιοδήποτε πρακτικό, βιβλίο,
συµβόλαιο, σύµβαση, λογαριασµό, τιµολόγιο ή άλλο έγγραφο αναγκαίο για το ζητούµενο
έλεγχο.
(3) Πρόσωπο το οποίο—
(α) Αµελεί, παραλείπει ή αρνείται να παρουσιάσει στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας
οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου,
(β) αµελεί, παραλείπει ή αρνείται να δώσει στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας
πληροφορίες ή επεξηγήσεις οι οποίες ζητούνται από αυτόν,
(γ) παρέχει στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας πληροφορίες ή επεξηγήσεις οι οποίες εν
γνώσει του είναι ψευδείς ή λανθασµένες είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση
καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Εκτέλεση 73. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο δεν εργοδοτεί γραµµατέα ή υπάλληλο µε ανάλογα
καθηκόντων ταµία προσόντα, καθήκοντα ταµία εκτελεί ο κοινοτάρχης.
από τον κοινοτάρχη.
Τέλος ακίνητης 74. Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να επιβάλλει, αναφορικά µε κάθε ακίνητη ιδιοκτησία
ιδιοκτησίας. που βρίσκεται µέσα στα όρια της κοινότητας, ετήσιο φόρο, καλούµενο "τέλος ακίνητης

ιδιοκτησίας". Τα ποσά που προκύπτουν από αυτό κατατίθενται στο Ταµείο Κοινότητας.
Συντελεστής τέλους
ακίνητης
ιδιοκτησίας.
2 του 5(Ι) του 2001.

75.—(1) Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται βάσει συντελεστή, ο οποίος δεν
µπορεί να υπερβαίνει το δέκα επί τοις χιλίοις (10‰) επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας
η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίµηση που έγινε µε βάση το άρθρο 69 του περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ολικό ποσό του τέλους ακίνητης
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ιδιοκτησίας που πρέπει να επιβάλλεται κάθε χρόνο δεν υπερβαίνει τη µία λίρα
καταβάλλεται τέλος µιας λίρας:
2 του 50(Ι) του 2015. Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές

µερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του άρθρου 74 και του
παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Το Συµβούλιο καθορίζει πριν από την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου το συντελεστή του
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά µε το έτος το οποίο αρχίζει την πρώτη µέρα του
αµέσως επόµενου Ιανουαρίου, και κοινοποιεί την απόφασή του στο ∆ιευθυντή του
Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος, ο οποίος την κοινοποιεί στη συνέχεια
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, καθώς και στον Έπαρχο.
Επιβολή τέλους 76. Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας υπολογίζεται ετήσια από το ∆ιευθυντή του
ακίνητης Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος βάσει συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται
ιδιοκτησίας. σύµφωνα µε το άρθρο 75 του παρόντος Νόµου.
Φορολογικοί 77. Ο ∆ιευθυντής του Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος ετοιµάζει κάθε χρόνο
κατάλογοι. για κάθε κοινότητα φορολογικούς καταλόγους στους οποίους περιλαµβάνονται τα ονόµατα

και οι διευθύνσεις, εφόσον αυτές είναι γνωστές, των ιδιοκτητών της φορολογητέας
ιδιοκτησίας, καθώς και τα ποσά που οφείλει κάθε ιδιοκτήτης, τους οποίους και αποστέλλει
στο Συµβούλιο για είσπραξη του τέλους που έχει επιβληθεί.
Είσπραξη τέλους 78. Το τέλος για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται µέσα στα όρια της κοινότητας
ακίνητης καθίσταται για τον ιδιοκτήτη πληρωτέο την 30ή Ιουνίου του έτους αναφορικά µε το οποίο
ιδιοκτησίας. έχει επιβληθεί, ενώ καταβάλλεται και εισπράττεται µε τον τρόπο που προβλέπεται στο

άρθρο 99 του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν µπορεί να
εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη, αυτό µπορεί να εισπραχθεί µε τον ίδιο τρόπο από κάθε
νόµιµο κάτοχό της. Με την είσπραξη αυτή ο κάτοχος αποζηµιώνεται από τον ιδιοκτήτη,
αναφορικά µε το ποσό που έχει καταβάλει, και δικαιούται να αφαιρέσει από κάθε δόση του
µισθώµατος της ιδιοκτησίας αυτής που καθίσταται πληρωτέα αµέσως µετά την είσπραξη
ποσό ίσο µε το ποσό που κατέβαλε όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Απαλλαγή από την 79. ∆εν επιβάλλεται, καταβάλλεται ή εισπράττεται τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά
υποχρέωση µε τα ακόλουθα:
καταβολής τέλους
ακίνητης (α) ∆ηµόσιους τόπους ταφής (νεκροταφεία).
ιδιοκτησίας.

(β) Εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεµένη, οικήµατα συνέλευσης ή κτίρια ή οποιοδήποτε µέρος
τους, τα οποία είναι αφιερωµένα αποκλειστικά στην άσκηση δηµόσιας θρησκευτικής
λατρείας.
(γ) Οικήµατα που χρησιµοποιούνται ως δηµόσια νοσοκοµεία.
(δ) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία—
(i) Κατέχεται και είναι εγγεγραµµένη στο βιβλίο του Επαρχιακού Κτηµατολογικού
Γραφείου στο όνοµα σχολείου το οποίο λειτουργεί βάσει του Κοινοτικού ή άλλου νόµου
που εκάστοτε ισχύει και αφορά τη στοιχειώδη, µέση ή ανώτερη εκπαίδευση.
(ii) Ανήκει στη ∆ηµοκρατία.
(iii) Ανήκει στο Συµβούλιο.
90 του 1972 (iv) Έχει κηρυχθεί διατηρητέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Πολεοδοµίας και
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56 του 1982 Χωροταξίας Νόµου ή κηρύχθηκε αρχαίο µνηµείο σύµφωνα µε τον περί Αρχαιοτήτων
7 του 1990 Νόµο.
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999.
Κεφ. 31.
48 του 1964
32 του 1973
92(Ι) του 1995
4(Ι) του 1996
33(Ι) του 1997.

(v) Ανήκει σε αθλητικό σωµατείο και αποτελείται από γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις ή
οικήµατα που χρησιµοποιούνται από αυτό.
(vi) Κατέχεται ή χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς φιλανθρωπικού
ιδρύµατος δηµόσιου χαρακτήρα, το οποίο συντηρείται κυρίως µε δωρεές ή εθελοντικές
εισφορές, στο βαθµό που η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται για τους σκοπούς αυτούς.
(vii) Είναι εγγεγραµµένη ή καταχωρισµένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού
Γραφείου ως τόπος κοινής νοµής.
(viii) Είναι καταχωρισµένη ή εκχωρήθηκε προ αµνηµονεύτων χρόνων από τους κατοίκους
κάποιας κοινότητας για κοινή χρήση.
Τέλος επί ακίνητης
ιδιοκτησίας που
βρίσκεται µέσα στις
κυρίαρχες περιοχές
των βάσεων και επί
άλλων περιουσιακών
στοιχείων.

80.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περιλαµβάνεται στον παρόντα Νόµο, η
υπαγωγή σε τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο έδαφος
των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων, καθώς και η υπαγωγή σε τέλος ακίνητης
ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται µέσα στα όρια κοινότητας η οποία ανήκει
κατά κυριότητα στις Ένοπλες ∆υνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου ή στις Ένοπλες ∆υνάµεις
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή στη ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συµφωνίας για την Εφαρµογή της Συνθήκης
Συµµαχίας, η οποία υπογράφτηκε σε καθεµιά περίπτωση στη Λευκωσία στις 16
Αυγούστου 1960, και το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της περιουσίας αυτής βεβαιώνεται,
επιβάλλεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
(α) "Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως" σηµαίνει τη συνθήκη που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις
16 Αυγούστου 1960 και αφορά την εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου και
περιλαµβάνει την ανταλλαγή διακοινώσεων που υπογράφτηκαν στη Λευκωσία κατά την
ίδια ηµεροµηνία.
(β) Οι όροι και οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού έχουν
την έννοια την οποία απέδωσε σε αυτές η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή η Συµφωνία για την
Εφαρµογή της Συνθήκης Συµµαχίας, που υπογράφτηκε σε καθεµιά περίπτωση στη
Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Γενική αρµοδιότητα 81. Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου,
του Συµβουλίου. το οποίο ασκεί όλες τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται σε αυτό από τον παρόντα Νόµο.
Καθήκοντα του 82. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος
Συµβουλίου. κάθε φορά νόµου, το Συµβούλιο οφείλει να εκτελεί, µέσα στα όρια της κοινότητας και στο

µέτρο των οικονοµικών του δυνατοτήτων, τα ακόλουθα καθήκοντα:
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(α) Να παρέχει ή να φροντίζει για την παροχή κατάλληλης και επαρκούς υδατοπροµήθειας
για οικιακούς σκοπούς, να διατηρεί ή να φροντίζει για τη διατήρηση καθαρών και σε καλή
κατάσταση όλων των κρηνών, των οχετών και των υδραγωγών, καθώς και να τα
προστατεύει από µόλυνση, να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία
συστηµάτων υδρεύσεως της κοινότητας και να απαγορεύει ή να ρυθµίζει την προµήθεια ή
τη χρήση οποιουδήποτε ύδατος για οικιακούς σκοπούς:
Νοείται ότι, τηρουµένης της υποχρέωσης επιθεώρησης του Συµβουλίου για προστασία του
ύδατος από µόλυνση, καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην παράγραφο αυτή
δεν παρεµποδίζει τον κύριο ύδατος που βρίσκεται στην κοινότητα από το να το
χρησιµοποιεί για δικούς του οικιακούς σκοπούς.
(β) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστηµάτων

1 του 1971 αποχετεύσεως για τα λύµατα της κοινότητας µε εφαρµογή των διατάξεων του περί
24 του 1972 Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου.
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997.

(γ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστηµάτων
αποχετεύσεως για τα όµβρια ύδατα.
(δ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα, το φωτισµό και την
ελεύθερη χρήση των οδών και των γεφυριών, να ελέγχει την κατασκευή, τη µετατροπή, το
κλείσιµο ή την αλλαγή κατευθύνσεως των οδών και των γεφυριών και να φροντίζει για την
αποµάκρυνση οποιωνδήποτε αντικειµένων παρεµποδίζουν την ελεύθερη χρήση τους.
(ε) Με την έγκριση του Επάρχου να ονοµάζει ή να µετονοµάζει, όταν είναι αναγκαίο,
οποιοδήποτε δρόµο, δροµίσκο ή πλατεία µε την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων σε
περίοπτα µέρη τους και να µεριµνά για την αρίθµηση όλων των παρόδιων υποστατικών.
(στ) Να προνοεί για την καθαριότητα και την υγιεινή της κοινότητας µε τη συλλογή, την
αποκοµιδή, τη διάθεση και την επεξεργασία των σκυβάλων, να ελέγχει και να
παρεµποδίζει τη συσσώρευση σκυβάλων, ακαθαρσιών και απορριµµάτων σε οποιοδήποτε
δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή υποστατικό, να προµηθεύει και να διατηρεί σε υγιεινή
κατάσταση δηµόσια σκυβαλοδοχεία ή άλλα δοχεία ή ειδικούς χώρους για την προσωρινή
τοποθέτηση και την αποκοµιδή σκυβάλων, να προνοεί για τη δηµιουργία µόνιµων χώρων
για την εναπόθεση και την επεξεργασία σκυβάλων ή λυµάτων, καθώς και για τη λήψη
όλων των αναγκαίων µέτρων για την εξάλειψη και τη µετακίνηση οποιασδήποτε
ακαθαρσίας ή απορριµµάτων και τον περιορισµό οποιασδήποτε οχληρίας.
2 του 154(Ι) του (ζ) Να προνοεί για τη διάθεση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων ή αντικειµένων σύµφωνα µε
2007. τις διατάξεις του άρθρου 82Α.

(η) Να µεριµνά και να ελέγχει τη διατήρηση και την προστασία της καλής εµφάνισης της
κοινότητας, καθώς και του φυσικού της περιβάλλοντος, και να προνοεί για τη λήψη κάθε
µέτρου ή για την κατασκευή κάθε αναγκαίου ή χρήσιµου έργου για την εκπλήρωση των
σκοπών αυτών.
(θ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία δηµόσιων λουτρών,
αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων και άλλων υγειονοµικών εγκαταστάσεων και να ρυθµίζει
την υγιεινή κατάσταση τους, καθώς και τα δικαιώµατα που καταβάλλονται για τη χρήση
τους.
(ι) Να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα αρτοποιεία.
(ια) Να ρυθµίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει την άσκηση επαγγέλµατος ή
την εκτέλεση εργασίας πάνω ή κοντά σε οποιοδήποτε δρόµο µε τρόπο που είναι δυνατό να
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επηρεάσει τις ανέσεις της περιοχής ή να προκαλέσει ενόχληση ή δυσχέρεια στους
κατοίκους της περιοχής ή σε όσους διακινούνται στο δρόµο αυτό.
(ιβ) Να ρυθµίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει επάγγελµα, επιχείρηση ή
εργασία που είναι δυνατό, κατά την κρίση του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, να είναι
επιβλαβής για τη δηµόσια υγεία ή να αποτελεί πηγή δηµόσιου κινδύνου ή οχληρίας ή
ενόχλησης των κατοίκων της περιοχής ή, αν αυτό κρίνεται σκόπιµο, να προβαίνει στα πιο
πάνω για το δηµόσιο συµφέρον.
(ιγ) Να ρυθµίζει και να απαγορεύει τη διατήρηση, την εκτροφή ή τη φύλαξη οποιωνδήποτε
ζώων ή πτηνών.
(ιδ) Να απαιτεί και να µεριµνά για την απολύµανση οποιασδήποτε οικοδοµής στην οποία
απεβίωσε πρόσωπο από µεταδοτική ή µολυσµατική ασθένεια, καθώς και του ιµατισµού
που βρίσκεται µέσα σε αυτή ή άλλου περιεχοµένου της.
(ιε) Να προνοεί για την ίδρυση, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο σφαγείων,

69 του 1981 σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Σφαγείων και Υγιεινής των Κρεάτων Νόµων, και να
53 του 1989 ρυθµίζει τη σφαγή των ζώων, τα πληρωτέα δικαιώµατα για τη χρήση των σφαγείων για τη
73(Ι) του 1995 σφαγή ζώων, την κατάσχεση και την καταστροφή ζώων ή κρέατος τα οποία δεν
114(Ι) του 1996.

εσφάγησαν στα σφαγεία του Συµβουλίου, τη µεταφορά των σφάγιων από τα σφαγεία στον
τόπο διάθεσης τους µέσα σε ειδικά διασκευασµένα οχήµατα, καθώς και την πληρωµή
δικαιωµάτων για τη µεταφορά αυτή:
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να προνοεί για την από κοινού µε άλλο ή µε άλλους
δήµους ή Συµβούλια ανέγερση και λειτουργία σφαγείου µέσα ή έξω από τα όρια της
κοινότητας.
(ιστ) Να ρυθµίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διέλευση οποιωνδήποτε
ζώων από δρόµους της κοινότητας, να καθορίζει χώρους για τη στάθµευση των ζώων
αυτών και να ορίζει το τίµηµα για την ενοικίασή τους.
(ιζ) Να ρυθµίζει και να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη λειτουργία θεάτρων ή
υποστατικών ή χώρων στους οποίους παρουσιάζονται ή εκτελούνται δηµόσια θεάµατα ή
εκδηλώσεις για την παροχή οποιασδήποτε µορφής ψυχαγωγίας ή για την πραγµατοποίηση
οποιασδήποτε δηµόσιας συγκέντρωσης και να χορηγεί άδειες για τη χρήση των θεάτρων,
των υποστατικών ή των χώρων αυτών.
(ιη) Να παρεµποδίζει την επικόλληση ή χάραξη διαφηµίσεων ή ανακοινώσεων σε
οποιαδήποτε οικοδοµή από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο εκτός από τον κάτοχό της και να
κατασκευάζει ή να µεριµνά για την κατασκευή πινακίδων για την έκθεση διαφηµίσεων και
ανακοινώσεων.
(ιθ) Να προνοεί για την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή
φιλανθρωπικών σταθµών, ιδρυµάτων και οποιωνδήποτε άλλων σταθµών, ιδρυµάτων για
παροχή κοινωνικών, υγειονοµικών, παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών
βοηθειών σε πτωχά ή ανίκανα πρόσωπα.
(κ) Να ελέγχει την ανέγερση και τοποθέτηση αντίσκηνων και τροχόσπιτων και να
κατασκευάζει, συντηρεί και λειτουργεί κατασκηνωτικούς χώρους.

(κα) Να ασκεί έλεγχο στα κολυµβητήρια και κολυµβητικές δεξαµενές.
(κβ) Να προνοεί για κάθε άλλο σκοπό και να εκτελεί οποιοδήποτε δηµόσιο έργο το οποίο
είναι αναγκαίο ή επιθυµητό για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας και την προστασία
και προαγωγή της υγιεινής και της δηµόσιας υγείας σε αυτή.
11 του 51(Ι) του (κγ) Να προνοεί για την ίδρυση κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ταφής
2000. Νόµου και του περί ∆ηµόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόµου, είτε εντός είτε εκτός των
Κεφ. 247 ορίων της κοινότητας, να ελέγχει τις διαστάσεις και να καθορίζει τα κριτήρια βάσει των
72 του 1982
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Κεφ. 257. οποίων καθορίζονται οι τιµές των τάφων και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες θρησκευτικές

αρχές να µεριµνά για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους και να ελέγχει την εκφορά των
νεκρών.
3 του 154(Ι) του
2007.
∆ιάθεση
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων ή
αντικειµένων.

82Α.- (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία µηχανοκίνητο όχηµα παραµένει
εγκαταλελειµµένο σε δηµόσιο δρόµο ή σε ανοικτό δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για
χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τρεις εβδοµάδες, τότε το Συµβούλιο-

(α) επικολλά στο όχηµα περίοπτη αυτοκόλλητη γνωστοποίηση, στην οποία τούτο
χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειµµένο, και το ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να καθίσταται σαφές ότι τούτο έχει περιέλθει στην κατοχή του Συµβουλίου·
και
(β) επιδίδει ειδοποίηση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 112, στον
ιδιοκτήτη του οχήµατος ή, όταν το όχηµα βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, και στον
εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, µε την οποία τους καλεί να
µετακινήσουν το όχηµα µέσα σε τέσσερεις εβδοµάδες από την ηµεροµηνία της
ειδοποίησης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω
ειδοποίησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 112, στον ιδιοκτήτη του
οχήµατος ή στον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή, όταν αυτοί
είναι αγνώστου διαµονής, θα θεωρείται ως νόµιµη ειδοποίηση η δηµοσίευση της
ειδοποίησης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση,
παραλείπει ή αµελεί να µετακινήσει το όχηµα µέσα στην περίοδο των τεσσάρων
εβδοµάδων που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), τότε86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993
28(Ι) του 1993
49(Ι) του 1994
5(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002
146(Ι) του 2003

(α) εάν το όχηµα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάµει του περί
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, καθώς και, όταν
τούτο χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό δυνάµει του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τεχνικός Έλεγχος
και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόµου, το Συµβούλιο έχει εξουσία να το πωλήσει
σε δηµόσιο πλειστηριασµό ή µε τη ζήτηση δηµόσιων προσφορών και τυχόν
έσοδα, από τη διάθεση του οχήµατος, διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της
κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο Ταµείο Κοινότητας· ή
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174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
255(Ι) του 2004
270(Ι) του 2004
153(Ι) του 2005
6(Ι) του 2006
71(Ι) του 2006
145(Ι) του 2006
107(Ι) του 2007.
1(Ι) του 2007
106(Ι) του 2007.

157(Ι) του 2003.

(β) εάν το όχηµα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ δυνάµει του περί
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου ή έχει τέτοια άδεια,
αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό
καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων
Οχηµάτων, δυνάµει του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τεχνικός Έλεγχος και
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόµου, τούτο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί
των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµου, θεωρείται ως όχηµα
στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή του Συµβουλίου και
διατίθεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εν λόγω Νόµου.
(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία οποιοδήποτε αντικείµενο παραµένει
εγκαταλελειµµένο σε δηµόσιο δρόµο ή σε ανοικτό δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο για
χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τρεις εβδοµάδες, τότε το Συµβούλιο, αναλόγως
του όγκου και της αξίας του αντικειµένου(α) επικολλά στο αντικείµενο περίοπτη αυτοκόλλητη γνωστοποίηση, στην οποία
τούτο χαρακτηρίζεται ως «εγκαταλελειµµένο» και
964637398

(β) όταν το αντικείµενο βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, επιδίδει ειδοποίηση,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 112, στον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του
ιδιωτικού χώρου, µε την οποία τον καλεί να µετακινήσει το αντικείµενο µέσα σε
τέσσερεις εβδοµάδες από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω
ειδοποίησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 112 στον εγγεγραµµένο
ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός είναι αγνώστου διαµονής, θα
θεωρείται ως νόµιµη ειδοποίηση η δηµοσίευση της ειδοποίησης σε δύο
τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση,
παραλείπει ή αµελεί να µετακινήσει το αντικείµενο µέσα στην περίοδο των
τεσσάρων εβδοµάδων που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3),
τότε(α) εάν το αντικείµενο είναι σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση, το Συµβούλιο έχει
εξουσία να το πωλήσει σε δηµόσιο πλειστηριασµό ή µε τη ζήτηση δηµόσιων
προσφορών, και τυχόν έσοδα, από τη διάθεση του αντικειµένου, διατίθενται για
την κάλυψη των εξόδων της κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται
στο Ταµείο Κοινότητας· ή

215(Ι) του 2002
196(Ι) του 2004
162(Ι) του 2005
17(Ι) του 2006.

(β) εάν το αντικείµενο δεν είναι σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση, τούτο,
ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Νόµου, θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή του Συµβουλίου και
διατίθεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου αυτού.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη, την οποία έχει
οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του περί
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Κοινοτήτων Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007.

(α) «αντικείµενο» σηµαίνει οποιοδήποτε κινητό πράγµα, το οποίο βρίσκεται σε
δηµόσιο δρόµο ή ανοικτό δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο από τις
καιρικές συνθήκες και µη συνδεδεµένο στερρώς σε ακίνητη ιδιοκτησία, κατά την
έννοια που αποδίδεται στην εν λόγω ιδιοκτησία δυνάµει του περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου και

(β) «ιδιωτικός χώρος» σηµαίνει οποιοδήποτε µη περιφραγµένο χώρο, που
αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.
Εξουσίες 83. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο έχει
Συµβουλίου. εξουσία—
2(α) του 19(Ι) του
2019. (α) Να συνάπτει δάνεια µε την έγκριση του Επάρχου, για την εκτέλεση

οποιουδήποτε έργου ή για τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου το οποίο έχει την
εξουσία να εκτελεί ή να λαµβάνει, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου,
και για την αγορά εξοπλισµού και οχηµάτων για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας.
Με σκοπό τη διασφάλιση της πληρωµής του κεφαλαίου και των τόκων ενός
τέτοιου δανείου µπορεί να υποθηκεύει στο δανειστή, µε την έγκριση του
Επάρχου, οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να επιβαρύνει µε το εµπράγµατο
δικαίωµα του ενεχύρου φόρους, τέλη, ενοίκια ή δικαιώµατα:
Νοείται ότι τα δάνεια αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των
έργων αυτών.
(β) Να συνάπτει προσωρινά δάνεια από την τράπεζα ή το Συνεργατικό Ίδρυµα
όπου διατηρεί λογαριασµό για οποιοδήποτε ποσό ή ποσά που να µην
υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του προϋπολογισµού του
Συµβουλίου για την τρέχουσα περίοδο:
Νοείται ότι ο Έπαρχος µπορεί να εγκρίνει τη σύναψη δανείου για οποιοδήποτε
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ποσό που υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του Συµβουλίου, όπως
αναφέρεται πιο πάνω, και η έγκριση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει πρόνοια για το
χρόνο αποπληρωµής του.
(γ) Να δηµιουργεί, είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλο Συµβούλιο ή δήµο,
βιοτεχνικές περιοχές και να ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη διοίκηση,
τον έλεγχο και τη λειτουργία των περιοχών αυτών.
(δ) Να προνοεί για τη δηµιουργία και ρύθµιση κοινοτικών αγορών, να ρυθµίζει
τα δικαιώµατα και τα ενοίκια που καταβάλλονται για τη χρήση των αγορών
αυτών και να απαγορεύει ή να ρυθµίζει την πλανοδιοπώληση οποιωνδήποτε
αγαθών σε οποιοδήποτε χώρο εκτός των χώρων των κοινοτικών αγορών.
(ε) Να προνοεί για τον καθορισµό ειδικών χώρων για την πώληση ζώων,
φθαρτών και άλλων ειδών και να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτά
πωλούνται και να καθορίζει τα δικαιώµατα και τα ενοίκια που καταβάλλονται για
τη χρήση των ειδικών αυτών χώρων.
(στ) Να αποκτά, µε την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Επάρχου, µε
συµφωνία µεταξύ του κυρίου αυτών και του Συµβουλίου ύδωρ ή δικαιώµατα επί
υδάτων εκτός των ορίων της κοινότητας είτε συνδεδεµένα µε το έδαφος είτε
ανεξάρτητα από το έδαφος.
(ζ) Να εκτελεί οποιοδήποτε υδρευτικό έργο εντός ή εκτός των ορίων της
κοινότητας είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλο Συµβούλιο ή οποιαδήποτε
άλλη αρχή που έχει την ευθύνη παροχής πόσιµου ύδατος προς το κοινό.
(η) Να πωλεί, µε τη συγκατάθεση του Επάρχου, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να
διαθέτει είτε για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από την οικιακή χρήση µέσα στα όρια
της κοινότητας είτε για οικιακή χρήση µέσα στα όρια οποιασδήποτε άλλης
κοινότητας ή δήµου οποιοδήποτε πλεόνασµα ύδατος που δεν απαιτείται για
οικιακή χρήση µέσα στα όρια του Συµβουλίου.
(θ) Να παρέχει, ιδρύει, συντηρεί, βελτιώνει και ρυθµίζει τη λειτουργία µέσα στα
όρια της κοινότητας πάρκα, κήπους, γήπεδα αθλοπαιδιών, αίθουσες πολιτιστικών
ή αθλητικών εκδηλώσεων, κολυµβητήρια, κολυµβητικές δεξαµενές, κέντρα
νεότητας, εντευκτήρια και χώρους αναψυχής για δηµόσια χρήση, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες ανέσεις, και να συνεισφέρει έναντι των εξόδων
εγκαθίδρυσης ή συντήρησης οποιωνδήποτε τέτοιων ιδιωτικών χώρων αναψυχής
οι οποίοι προορίζονται για δηµόσια χρήση.
(ι) Να µεριµνά για την προβολή της κοινότητας είτε εντός είτε εκτός της
∆ηµοκρατίας.
(ια) Να φυτεύει δέντρα σε οποιοδήποτε δρόµο ή σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο
µέσα στα όρια της κοινότητας και να τοποθετεί σε αυτά προστατευτικά
κιγκλιδώµατα.
(ιβ) Να ανεγείρει µέσα στα όρια της κοινότητας δηµόσιες οικοδοµές και να
εκτελεί άλλα δηµόσια έργα, καθώς και να συνεισφέρει έναντι των εξόδων
συντήρησης δηµόσιων ή αγροτικών νοσοκοµείων, σταθµών παιδικής ευηµερίας
και νηπιοκοµικών σταθµών, τους οποίους µπορεί να εγκαθιδρύει.
(ιγ) Να προβαίνει, µε την έγκριση του Επάρχου, σε οποιαδήποτε πληρωµή ή
συνεισφορά σε οποιοδήποτε αγαθοεργό ή φιλανθρωπικό σχέδιο ή ίδρυµα και να
αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου ή να συνεισφέρει στη δαπάνη εφαρµογής ή
λειτουργίας οποιουδήποτε σχεδίου ή ιδρύµατος για µορφωτικούς, πολιτιστικούς
ή κοινωνικούς σκοπούς.
(ιδ) Να δαπανά ποσό που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) των
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συνολικών δαπανών του προϋπολογισµού του έτους στο οποίο αφορούν για
έξοδα παραστάσεως.
(ιε) Να µεριµνά για την κατασκευή, επίστρωση, ασφάλτωση ή βελτίωση δρόµων
µέσα στα όρια της κοινότητας.
(ιστ) Να χορηγεί τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες µέσα στα όρια της
κοινότητας και, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, να θέτει σε
αυτές τους όρους τους οποίους θεωρεί αναγκαίους ή σκόπιµους, καθώς και να
αναστέλλει ή να ανακαλεί αυτές, όταν αποδεδειγµένα είναι αυτό αναγκαίο.
(ιζ) Να επιβάλλει ετήσια εισφορά για την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, που δεν
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, σε κάθε κάτοχο περιουσίας που βρίσκεται στην
κοινότητα, η οποία υπολογίζεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την περιουσία
κάθε τέτοιου κατόχου, λαµβανοµένων πάντοτε δεόντως υπόψη οποιωνδήποτε
άλλων φόρων που επιβάλλονται στον κάτοχο αυτό από το Συµβούλιο.
Κεφ. 59.
22 του 1961
17 του 1964
8 του 1972
52 του 1975
21 του 1987
126 του 1989
11 του 1990
251 του 1990
40 του 1991
87 του 1991
234 του 1991
15(I) του 1992
41(I) του 1992
61(I) του 1992
103(I) του 1992
7(I) του 1993
19(I) του 1993
27(I) του 1993
37(I) του 1993
4(I) του 1994
34(I) του 1994
51(I) του 1994
75(I) του 1994
98(I) του 1997.

(ιη) Να ρυθµίζει τη θαλάσσια κολύµβηση και, τηρουµένων των προνοιών του
περί Προστασίας της Παραλίας Νόµου, να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί
τέτοια έργα και διευκολύνσεις που κατά τη γνώµη του Συµβουλίου είναι
αναγκαία ή επιθυµητά για την ασφάλεια και άνεση των προσώπων που
συχνάζουν στην παραλία.

55(I) του 1992 (ιθ) Τηρουµένων των προνοιών του περί ∆ηµοσίων Κολυµβητικών ∆εξαµενών
105(I) του 1996. Νόµου, να ρυθµίζει τη χρήση ή τη λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών,

ακάλυπτων ή καλυµµένων, που δεν τελούν υπό τη διοίκηση των Συµβουλίων, µε
σκοπό—
(i) Την εξασφάλιση της καθαριότητας του νερού και την απαλλαγή αυτού από
όλες τις ξένες ουσίες οι οποίες είναι ενδεχόµενο να είναι επιβλαβείς για την υγεία
των λουοµένων,
(ii) την εξασφάλιση της επάρκειας και καθαριότητας των εγκαταστάσεων που
βρίσκονται σ’ αυτές,
(iii) τη ρύθµιση της συµπεριφοράς των προσώπων που συχνάζουν σ’ αυτές, και
(iv) την ασφάλεια των λουοµένων:
Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν τυγχάνει εφαρµογής για κολυµβητήρια ή
κολυµβητικές δεξαµενές που δεν προορίζονται για χρήση από το κοινό και δεν
επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για τη χρήση τους.
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(κ)(i) Να ρυθµίζει την καταβολή, από κάθε διευθυντή ή υπεύθυνο επιχείρησης
ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου, των
τελών που καθορίζονται από το Συµβούλιο για κάθε πρόσωπο ηλικίας πάνω από
δέκα χρόνων, για κάθε νύχτα διαµονής του σε τέτοιο ξενοδοχείο, τουριστικό
κατάλυµα ή οικοτροφείο τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τέλη που εκτίθενται στον
Τρίτος Πίνακας.
Τρίτο Πίνακα.
(ii) Να ορίζει το χρόνο και τον τρόπο καταβολής των τελών αυτών στο
Συµβούλιο.
(κα) Να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου,
τουριστικού καταλύµατος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου παρουσιάζει, σε
οποιοδήποτε εύλογο χρόνο που καθορίζει το Συµβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία
που σχετίζονται µε την καταβολή των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο
(κ) του παρόντος άρθρου, για επιθεώρηση και έλεγχο από το πρόσωπο που
ορίζεται από το Συµβούλιο.
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής:

40 του 1969
52 του 1970
17 του 1973
34 του 1974
28 του 1985
42(I) του 1993
80(I) του 1995
16(I) του 1999
68(I) του 1999.

"ξενοδοχείο" σηµαίνει κάθε ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή µονάδα, ξενοδοχειακό
κατάστηµα και οικοτροφείο που εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 3 και 25Α
του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµου και "τουριστικό
κατάλυµα" σηµαίνει κάθε τουριστικό κατάλυµα που εµπίπτει στις διατάξεις των
άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου.

(κβ) Να χορηγεί φιλοδωρήµατα και συντάξεις στους υπαλλήλους και εργάτες του
όπως και στις χήρες και στα τέκνα τους και να ιδρύει ταµείο συντάξεων. Η
χορήγηση αυτών των φιλοδωρηµάτων και συντάξεων και οποιοδήποτε σχετικό ή
παρεµπίπτον θέµα καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο
δυνάµει του άρθρου 116 του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι οι Κανονισµοί που
εκδίδονται δυνάµει αυτής της παραγράφου µπορεί να περιέχουν διατάξεις µε
αναδροµική ισχύ.
(κγ) Να ιδρύει ταµείο προνοίας για τους µη συντάξιµους υπαλλήλους και εργάτες
του και να καθορίζει τις συνεισφορές που καταβάλλονται σ’ αυτό από το
Συµβούλιο, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο δυνάµει του
άρθρου 116 του παρόντος Νόµου.
(κδ) Να χορηγεί, µε έγκριση του Επάρχου, σε υπαλλήλους και εργάτες του που
δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων (κβ) και (κγ) του παρόντος
άρθρου εφάπαξ φιλοδώρηµα, όταν τερµατίζουν την υπηρεσία τους για
οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την παύση τους για πειθαρχικούς λόγους, εφόσον οι
υπηρεσίες τους υπήρξαν ικανοποιητικές.
(κε) Να ιδρύει ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους και
εργάτες του. Η λειτουργία του ταµείου διέπεται από Κανονισµούς που εκδίδονται
από το Συµβούλιο.
27 του 1967
85 του 1969
25 του 1976
32 του 1980
72 του 1984
114 του 1989

(κστ) Να προβαίνει σε συµφωνία, στο µέτρο των οικονοµικών δυνατοτήτων του,
µε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, που είναι εγγεγραµµένη δυνάµει των
διατάξεων του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου
ισχύοντος κάθε φορά νόµου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, για
οµαδική ή ατοµική ασφάλιση όλων των υπαλλήλων ή εργατών που βρίσκονται
στην υπηρεσία του Συµβουλίου έναντι ατυχηµάτων ή θανάτου και να καταβάλλει
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166 του 1990 όλα τα ασφάλιστρα από το Ταµείο Κοινότητας.
47(I) του 1998.
12 του 51(Ι) του (κζ) Να διαγράφει οποιεσδήποτε χρηµατικές απαιτήσεις των οποίων δεν είναι
2000. δυνατή η είσπραξη και οι οποίες δεν υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το ποσό

των πενήντα λιρών και, µε την έγκριση του Επάρχου, να διαγράφει οποιεσδήποτε
άλλες χρηµατικές απαιτήσεις που δεν είναι δυνατή η είσπραξή τους και οι οποίες
υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το ποσό των πενήντα λιρών.
(κη) Να διοργανώνει, συµµετέχει στη διοργάνωση ή επίβλεψη, ενθαρρύνει ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προωθεί την πνευµατική, καλλιτεχνική, πολιτιστική,
µορφωτική, αθλητική και οποιαδήποτε άλλη παρόµοια δραστηριότητα ή
εκδήλωση που περιλαµβάνει την ίδρυση και λειτουργία θεάτρων, µουσείων,
βιβλιοθηκών, ορχήστρας, χορωδίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, πινακοθηκών
και µουσικών αιθουσών, καθώς και την επιβράβευση οποιωνδήποτε προσώπων,
σωµατείων ή ιδρυµάτων που διακρίνονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
δραστηριότητες ή εκδηλώσεις, και την προώθηση γενικά των δηµόσιων σχέσεων.
(κθ) Να συνάπτει συµβάσεις µε δήµους ή άλλα Συµβούλια—
(i) Για την εκτέλεση από κοινού, έργων κοινής ωφέλειας τα οποία είναι προς
όφελος και των κατοίκων των άλλων αρχών τοπικής διοίκησης· και
(ii) για την παροχή από κοινού υπηρεσιών οι οποίες µέχρι τώρα παρείχοντο
ξεχωριστά από την κάθε αρχή τοπικής διοίκησης.
Οι συµβάσεις αυτές πρέπει, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνουν πρόνοια για το
ποσοστό της συµµετοχής κάθε σχετικής αρχής τοπικής διοίκησης στο συνολικό
κόστος του εκτελεσθησοµένου έργου, την υποχρέωση τους ως προς τη
λειτουργία και συντήρηση του έργου, το ποσοστό συµµετοχής τους σε τυχόν
έσοδα ή εισπράξεις από τη λειτουργία του έργου και τη διάθεση από µέρους κάθε
αρχής τοπικής διοίκησης του προσωπικού, εξοπλισµού ή άλλων διευκολύσεων
που είναι αναγκαίες για την από κοινού παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή την
εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση του έργου κοινής ωφέλειας.
Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου "έργο κοινής ωφέλειας" περιλαµβάνει
την κατασκευή θεάτρων, πάρκων, κολυµβητικών δεξαµενών, χώρων αναψυχής
κέντρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικών κέντρων, δηµιουργία χώρων
για την εναπόθεση και επεξεργασία σκυβάλων ή λυµάτων, το οποίο εξυπηρετεί ή
είναι προς όφελος των κατοίκων των σχετικών αρχών τοπικής διοίκησης και
οποιαδήποτε άλλα έργα τα οποία το Υπουργικό Συµβούλιο καθορίζει από καιρό
σε καιρό ότι αποτελούν έργα κοινής ωφέλειας·
"υπηρεσίες" περιλαµβάνει τις υπηρεσίες συλλογής και αποκοµιδής σκυβάλων,
κατασκευής και συντηρήσεως οδών και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία
καθορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο από καιρό σε καιρό.
(λ) Όταν, για το σκοπό παροχής σε οποιαδήποτε κοινότητα ικανοποιητικής
ποσότητας πόσιµου ύδατος ή για το σκοπό προµήθειας όλων των υποστατικών
οποιασδήποτε κοινότητας µε ικανοποιητική ποσότητα πόσιµου ύδατος,
απαιτείται η τοποθέτηση σωλήνων επί ή υπό οποιασδήποτε γης ή η κατασκευή
υπόγειου αυλακιού υπό οποιασδήποτε γης, εκτός από αυτή που καλύπτεται µε
οικοδοµές, ή η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση οποιωνδήποτε τέτοιων σωλήνων
ή αυλακιού, δεν είναι αναγκαίο για το Συµβούλιο να αποκτήσει οποιαδήποτε γη
σε σχέση µε αυτά, αλλά σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το Συµβούλιο, πριν
από την τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή τέτοιου αυλακιού ή την
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου σωλήνα ή αυλακιού,
επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της γης ή τοποθετεί επί της γης πάνω σε
πίνακα γνωστoποίηση για την πρόθεσή του αυτή µαζί µε περιγραφή των
εργασιών που σκοπεύεται να γίνουν και, αν εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την
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επίδοση ή την τοποθέτηση της γνωστοποίησης ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος
παραλείψουν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ή συγκατατεθούν υπό όρους προς
τους οποίους το Συµβούλιο ενίσταται, ο Έπαρχος δύναται να συγκατατεθεί για
την τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή τέτοιου αυλακιού ή την
επιδιόρθωση τέτοιων σωλήνων ή αυλακιού είτε χωρίς όρους είτε επιβάλλοντας
τέτοιους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής αποζηµίωσης, τους
οποίους θεωρεί εύλογους, και η συγκατάθεση αυτή είναι επαρκής εξουσιοδότηση
για την τοποθέτηση των σωλήνων ή την κατασκευή υπόγειου αυλακιού ή την
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση αυτών, τηρουµένων των όρων που τυχόν
επιβάλλονται, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
2(β) του 19(Ι) του (2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο έχει εξουσία
2019. να ιδρύει µη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή να συµµετέχει από κοινού

µε άλλες αρχές τοπικής διοίκησης σε µη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή
ιδρύµατα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν αποκλειστικά την
εφαρµογή προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιµων
κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή υπηρεσιών,
την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ή
την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο έχουν την ανάπτυξη:
Νοείται ότι στις πιο πάνω αναφερόµενες εταιρείες και ιδρύµατα συµµετέχουν
αποκλειστικά αρχές τοπικής διοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία
έκαστου εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ηµέρα µετά τη λήξη της θητείας του
οικείου Συµβουλίου:
Νοείται περαιτέρω ότι τυχόν υφιστάµενες εταιρείες ή ιδρύµατα που συστάθηκαν
από το Συµβούλιο ή στις οποίες συµµετέχει το Συµβούλιο, ανάλογα µε την
περίπτωση, λογίζεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος εδαφίου, νοουµένου ότι οι σκοποί τους και οι λοιπές πρόνοιες του
ιδρυτικού εγγράφου ή/και του καταστατικού τους συνάδουν µε τις εν λόγω
διατάξεις και επιπροσθέτως έχουν τύχει της έγκρισης του Υπουργού:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι όροι “έργο
κοινής ωφέλειας” και “υπηρεσίες” έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους
αυτούς από την παράγραφο (κθ) του εδαφίου (1).
Ρύθµιση τροχαίας 84.—(1) Το Συµβούλιο έχει εξουσία, µε τη συναίνεση του Αρχηγού της
κίνησης. Αστυνοµίας, να ρυθµίζει και να ελέγχει µε Κανονισµούς, που εκδίδονται µε την

έγκριση του Υπουργού και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόµο µέσα στα όρια της
κοινότητας, περιλαµβανοµένης της εξουσίας—
(α) Να καθορίζει χώρους για στάση οχηµάτων που δε βρίσκονται σε κίνηση, τον
αριθµό και τον τύπο των οχηµάτων τα οποία επιτρέπεται να σταµατούν στους
χώρους αυτούς, καθώς και να ρυθµίζει οποιοδήποτε ζήτηµα σε σχέση µε αυτούς,
(β) να καθορίζει δρόµους ή χώρους για στάθµευση οχηµάτων, να προνοεί για την
εγκατάσταση µετρητών στάθµευσης στους δρόµους ή χώρους αυτούς, καθώς και
τη ρύθµιση της στάθµευσης σ’ αυτούς, να καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώµατα
που καταβάλλονται για τη χρήση των χώρων αυτών και να εγκρίνει τον
καθορισµό των δικαιωµάτων για τη στάθµευση οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους
στάθµευσης,
(γ) να απαγορεύει ή περιορίζει την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόµο εκτός
από τη διακίνηση πεζών,
(δ) να ρυθµίζει και καθορίζει διαβάσεις πεζών/µαθητών στους δηµόσιους
δρόµους,
(ε) να κηρύσσει οποιοδήποτε δρόµο ή µέρος αυτού σε δρόµο µονόδροµης
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κατεύθυνσης για οχήµατα και ζώα ή να καταργεί τη µονοδρόµηση οποιουδήποτε
δρόµου,
2 του 22(Ι) του (στ) να ρυθµίζει τη διακίνηση πεζών και προσώπων που επιβαίνουν σε
2018. µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα ή που ωθούν µοτοσυκλέτα ή που ωθούν

χειράµαξες για βρέφη ή χειραγωγούµενα οχήµατα καθώς και τη διακίνηση
οποιωνδήποτε ζώων µε ή χωρίς αναβάτη,
(ζ) να προβαίνει στην ανέγερση, έκθεση, τοποθέτηση ή βαφή σηµάτων για τη
ρύθµιση της τροχαίας κίνησης και να παρεµποδίζει την ανέγερση, έκθεση,
τοποθέτηση ή βαφή οποιωνδήποτε άλλων σηµάτων ή αντικειµένων κοντά στα
σήµατα αυτά:
Νοείται ότι τα σήµατα αυτά είναι ίδια ή όµοια µε τα σήµατα που προνοούνται

86 του 1972 από τον περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµο και τους
37 του 1974 Κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει του νόµου αυτού·
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι)του 1992
5(Ι)του 1993
28(Ι)του 1993
49(Ι)του 1994
5(Ι)του 1996
45(Ι)του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999.

(η) να ρυθµίζει τη µετακίνηση κάθε µηχανοκίνητου οχήµατος που είναι
παράνοµα ή επικίνδυνα σταθµευµένο ή εγκαταλειµµένο σε δρόµο ή κατά τρόπο
που εµποδίζει την κυκλοφορία,
(θ) να απαιτεί από πρόσωπα να δίνουν πληροφορίες σε αστυνοµικούς,
τροχονόµους ή σε άλλα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, αναφορικά µε οποιοδήποτε
οδικό ατύχηµα,
(ι) να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για περιπολίες και ρύθµιση της
τροχαίας κατά τη διασταύρωση των οδών από µαθητές µέσω των διαβάσεων
πεζών καθ’ οδόν προς και από το σχολείο τους και να εξουσιοδοτεί κατάλληλα
πρόσωπα που φέρουν στολή, η οποία ορίζεται από το Συµβούλιο και εγκρίνεται
από τον Αρχηγό Αστυνοµίας, όπως µε την επίδειξη καθορισµένου σήµατος
υποχρεώνουν κάθε πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή κατευθύνει όχηµα πλησίον της
διακίνησης µαθητών µέσω διαβάσεως πεζών να σταµατήσει το όχηµα και γενικά
να ρυθµίζει κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη διασταύρωση οδών από µαθητές· και
(ια) να απαγορεύει την παρακώλυση ή παρέµβαση στη χρήση οποιουδήποτε
δρόµου.
(2)(α) Το Συµβούλιο µπορεί, αφού συµβουλευθεί σχετικά τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας, να διορίζει ύστερα από σχετικές γραπτές εξετάσεις τροχονόµους
ικανά και κατάλληλα πρόσωπα υπό τέτοιους όρους που το Συµβούλιο ορίζει και
εφαρµόζονται επί των τροχονόµων αυτών οι διατάξεις του παρόντος Νόµου σε
σχέση µε τους υπαλλήλους, περιλαµβανοµένων και των περί πειθαρχίας και
απολύσεως.
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(β) Η αµοιβή των τροχονόµων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες τις οποίες
υφίσταται το Συµβούλιο σε σχέση µε την απασχόλησή τους καταβάλλονται από
το ταµείο του Συµβουλίου.
(γ) Τα καθήκοντα που εκτελούνται από τους τροχονόµους καθορίζονται από το
Συµβούλιο µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού της Αστυνοµίας.
(δ) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι τροχονόµοι εκπαιδεύονται
κατάλληλα από τον Αρχηγό της Αστυνοµίας ο οποίος είναι υπεύθυνος να
µεριµνά για την παροχή της εκπαίδευσης αυτής.
(ε) Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας έχει εξουσία όπως από µέρους του Συµβουλίου
ασκεί εποπτεία επί των τροχονόµων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
πρέπει να αναφέρει στο Συµβούλιο οποιοδήποτε παράπτωµα ή παράλειψη
εκτέλεσης καθήκοντος από µέρους οποιουδήποτε τροχονόµου.
(στ) Οι τροχονόµοι φέρουν στολή την οποία το Συµβούλιο ορίζει και ο Αρχηγός
της Αστυνοµίας εγκρίνει και δεν ενεργούν ως τροχονόµοι, όταν δε φέρουν τη
στολή αυτή.
(ζ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και µόνο στο µέτρο που
εκτείνονται τα καθήκοντα αυτά, οι τροχονόµοι έχουν εξουσία να λαµβάνουν το
όνοµα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου που παραβαίνει ή παραλείπει
να συµµορφωθεί προς τους Κανονισµούς ή τις οδηγίες της τροχαίας, να ζητούν
από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να δίδει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και
να λαµβάνουν τα στοιχεία οποιουδήποτε οχήµατος σε σχέση µε το οποίο έχει
διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια παράβαση ή παράλειψη.
(η) Σε σχέση µε αδικήµατα τα οποία εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των

47(Ι) του 1997. τροχονόµων και στα οποία εφαρµόζεται ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων

Νόµος, οι τροχονόµοι δύνανται, ύστερα από διευθέτηση µε τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας, να ασκούν τις αρµοδιότητες που ανατίθενται σε αστυνοµικούς από
το άρθρο 5 του πιο πάνω νόµου, αλλά µόνο σ’ ό,τι αφορά τα καθήκοντα των
τροχονόµων.
(θ) Κάθε πρόσωπο το οποίο, όταν κληθεί από τροχονόµο, παραλείπει να δώσει το
όνοµα και τη διεύθυνσή του ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή δίδει ψευδές
όνοµα ή ψευδή διεύθυνση ή ψευδή πληροφορία είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει
του άρθρου 101 του παρόντος Νόµου.
(3)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιοδήποτε κανονισµό που εκδίδεται
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού διαπράττει ποινικό αδίκηµα και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες (£450) ή
και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται
να διατάξει όπως η άδεια του προσώπου που καταδικάστηκε αναφορικά µε
οποιοδήποτε όχηµα που συνδέεται µε τη διάπραξη του αδικήµατος ακυρωθεί ή
ανασταλεί για τόσο χρόνο της περιόδου που αυτή βρίσκεται σε ισχύ όσο το
δικαστήριο θεωρεί σκόπιµο:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο καταδικασθεί από
οποιοδήποτε δικαστήριο να καταβάλει χρηµατική ποινή για οποιαδήποτε
παράβαση των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµων
και/ή των δυνάµει αυτών εκδοθέντων Κανονισµών που διαπράττεται µέσα στα
όρια της κοινότητας, η χρηµατική αυτή ποινή καταβάλλεται στο ταµείο του
Συµβουλίου και αποτελεί µέρος του ταµείου.
(β) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνιστά αδίκηµα δυνάµει
οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου ή
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οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει του περί Μηχανοκινήτων
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, ο παραβάτης υπόκειται σε ποινική
δίωξη και τιµωρία είτε δυνάµει των Κανονισµών του Συµβουλίου είτε δυνάµει
των Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει του πιο πάνω νόµου, αλλά δεν
υπόκειται σε διπλή τιµωρία για το ίδιο αδίκηµα.
Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
"µηχανοκίνητο όχηµα" σηµαίνει οποιοδήποτε όχηµα κινείται µε µηχανική
ενέργεια ή όχηµα που ρυµουλκείται απ’ αυτό και έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό στον περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόµο και περιλαµβάνει µοτοποδήλατο, φορτηγό µηχανοκίνητο όχηµα,
λεωφορείο, όχηµα που κινείται µε ηλεκτρισµό ή κινείται πάνω σε ερπύστριες,
όπως οι όροι αυτοί αποδίδονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµούς, δεν περιλαµβάνει όµως οχήµατα
κατασκευασµένα αποκλειστικά για χρήση επί σιδηροδροµικών γραµµών·
"τροχαία" σηµαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, µηχανοκίνητα οχήµατα, κάθε είδους
οχήµατα, τροχιόδροµους, πεζούς καθώς και όλα τα ζώα τα οποία καθοδηγούνται
ή οδηγούνται από πρόσωπα που κάθονται πάνω σ’ αυτά·
"χώρος στάθµευσης" σηµαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο µπορούν να
σταθµεύουν µηχανοκίνητα οχήµατα σύµφωνα µε τις διευθετήσεις που γίνονται
από το Συµβούλιο·
2(α)(β) του 79(Ι)
του 2015.
2 του 218(Ι) του
2012.
Άδεια διεξαγωγής
επιχειρήσεων.

85.- (1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί µέσα στα όρια οποιασδήποτε κοινότητας,
οποιαδήποτε οικοδοµή ή χώρο καλυµµένο ή ακάλυπτο, εντός των οποίων
ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιοτεχνία, εµπόριο, επάγγελµα ή επιτήδευµα,
εκτός εάν έχει προηγουµένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Συµβούλιο,
εξαιρουµένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 93.
(2) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάµει του εδαφίου (1):
(α) Πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του περί Πολεοδοµίας και

90 του 1972 Χωροταξίας Νόµου και του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, όπως
56 του 1982
αυτoί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012.
Κεφ. 96
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 45 of 66

86(I)/1999
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012.

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τις οποίες δύναται
να επιβάλλει το Συµβούλιο σε κάθε περίπτωση, τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 116Β:
Νοείται ότι το Συµβούλιο δύναται να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν παύσουν να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) ή σε περίπτωση παράλειψης
συµµόρφωσης προς οποιοδήποτε όρο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε
όρου που επιβλήθηκε δυνάµει της παραγράφου (β).
2 του 218(Ι) του
2012.
Επιβολή
δικαιωµάτων για
άσκηση ορισµένων
ειδών επιχειρήσεων.
Πέµπτος
Πίνακας.
3 του 79(I) του
2015.

85Α. Το Συµβούλιο δύναται να επιβάλλει δικαιώµατα σε οποιοδήποτε πρόσωπο
διατηρεί ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε οικοδοµή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο
επαγγελµατικό υποστατικό, µε σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης,
βιοµηχανίας, εµπορίου, επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, τα οποία δεν
υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέµπτο Πίνακα:

Νοείται ότι το Συµβούλιο δύναται να µην επιβάλει δικαιώµατα για την άσκηση
ορισµένων ειδών επιχειρήσεων, βιοµηχανιών, εµπορίου, επαγγελµάτων ή
επιτηδευµάτων.
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3 του 218(Ι) του
2012.
Επιβολή
δικαιωµάτων σε
νοµικά πρόσωπα
για την άσκηση
επιχειρήσεων κλπ.
Τέταρτος
Πίνακας.

86. Το Συµβούλιο επιβάλλει σε νοµικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε
επιχείρηση, βιοµηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εµπόριο, επιτήδευµα ή επάγγελµα,
εντός των κοινοτικών του ορίων, ετήσια δικαιώµατα σύµφωνα µε τον Τέταρτο
Πίνακα.

3 του 218(Ι) του
2012.
Ετήσια
δικαιώµατα.

87. Σε νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους στα κοινοτικά όρια
οποιασδήποτε κοινότητας και στα οποία επιβάλλονται ετήσια δικαιώµατα µε
βάση το άρθρο 86, δεν επιβάλλονται ετήσια δικαιώµατα από συµβούλιο άλλης
κοινότητας, εκτός εάν αυτά έχουν µόνιµο τόπο εργασίας ή παραµένουν για
σκοπούς άσκησης ή διεξαγωγής της επιχείρησης, της εργασίας, του
επιτηδεύµατος ή του επαγγέλµατός τους, εντός των ορίων της άλλης
κοινότητας, για περίοδο που υπερβαίνει τις δεκαπέντε εργάσιµες µέρες, κατά τη
διάρκεια του έτους, χωρίς οι ηµέρες αυτές απαραίτητα να είναι συνεχείς.

3 του 218(Ι) του
2012.
Χρόνος
πληρωµής.

88. Τα ετήσια δικαιώµατα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 87, είναι
πληρωτέα σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από το Συµβούλιο εντός του έτους
αναφορικά µε το οποίο έχουν επιβληθεί.

3 του 218(Ι) του
2012.
Πρόσθετες
πληροφορίες.

89. Το Συµβούλιο δύναται να ζητήσει από τα νοµικά πρόσωπα πρόσθετες
πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου δικαιώµατος, για το σκοπό
της κατάταξης στις κατηγορίες του Τέταρτου Πίνακα.

Τέταρτος
Πίνακας.
3 του 218(Ι) του
2012.
Μη παροχή
πληροφοριών.

90. Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να παράσχει
στο Συµβούλιο τις απαιτούµενες δυνάµει του άρθρου 89 πληροφορίες, είναι
ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

3 του 218(Ι) του
2012.
Μη καταβολή
δικαιωµάτων.

91. Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να
καταβάλει στο Συµβούλιο τα επιβαλλόµενα δικαιώµατα εντός της
καθορισµένης χρονικής περιόδου, δυνάµει του άρθρου 88, είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Πλανοδιοπώληση
µέσα στα όρια της
κοινότητας.

92.—(1) Κανένας δεν µπορεί µέσα στα όρια της κοινότητας να πλανοδιοπωλεί
οποιαδήποτε προϊόντα οποιασδήποτε φύσεως χωρίς τη γραπτή άδεια του
Συµβουλίου.
(2) Το Συµβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία για τη χορήγηση ή µη της δυνάµει
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου άδειας και µπορεί να απαγορεύει ή να
περιορίζει την πλανοδιοπώληση σε ορισµένες περιοχές ή δρόµους µέσα στα
όρια της κοινότητας και να επιβάλλει στην άδεια όρους όσον αφορά τις ώρες
και τα προϊόντα πλανοδιοπώλησης ή τέτοιους άλλους όρους, παρεµφερείς ή
συµπληρωµατικούς, τους οποίους θεωρεί σκόπιµο:

4 του 218(Ι) του Νοείται ότι το Συµβούλιο δηµοσιοποιεί τουλάχιστον ένα µήνα προηγουµένως τα
2012. κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις του, τόσο για την απαγόρευση ή

τον περιορισµό της πλανοδιοπώλησης, όσο και αναφορικά µε τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις έκδοσης και τους όρους που επιβάλλονται στις εκδιδόµενες
άδειες πλανοδιοπώλησης, σε σχέση µε το επιτρεπόµενο ωράριο και το είδος των
αγαθών πλανοδιοπώλησης, όπως επίσης και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης
των αγαθών, σε συνάρτηση µε τις εν ισχύ υγειονοµικές, πολεοδοµικές ή άλλες
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νοµοθεσίες ή πρότυπα αναφορικά µε τα αγαθά αυτά και θα αναρτά την
απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Συµβουλίου, στο διαδίκτυο.
(3)(α) Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας για πλανοδιοπώληση γίνεται για
περίοδο ενός µηνός, τριών µηνών, έξι µηνών, εννέα µηνών ή για ένα χρόνο και,
σε περίπτωση έγκρισης της από το Συµβούλιο, η άδεια εκδίδεται για την
αιτούµενη περίοδο, όταν καταβληθούν από τον αιτητή τα δικαιώµατα που
καθορίζονται από το Συµβούλιο.
(β) Κανένα δικαίωµα δεν επιστρέφεται σε περίπτωση κατά την οποία η
πλανοδιοπώληση δεν πραγµατοποιείται κατά τη χρονική περίοδο που ισχύει η
άδεια.
(4) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή δε συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του
εδαφίου (1) ή σε οποιοδήποτε όρο της χορηγηθείσας σ’ αυτό άδειας, δυνάµει
του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα
λίρες.
Απαγόρευση στη
χρήση θεάτρων
κ.λπ. χωρίς
προηγούµενη άδεια.
5(α) του 218(Ι) του
2012.

93.— (1) Εντός των ορίων οποιουδήποτε Συµβουλίου—
(α) Ουδεµία οικοδοµή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιµοποιείται
για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική, κινηµατογραφική ή µουσική παράσταση
ή για οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική
δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε θέαµα στο οποίο το κοινό γίνεται δεκτό,
(β) ουδεµία οικοδοµή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιµοποιείται ως
µουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξάρτητα αν διαθέτει ζωντανή µουσική ή όχι, ως
δισκοθήκη, καµπαρέ, µπυραρία, µπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό, του
οποίου το εµβαδό είναι πέραν των 50 τ.µ.,
(γ) ουδεµία οικοδοµή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιµοποιείται ως
εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ µπαρ, καφετέρια, πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό
όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το εµβαδό
είναι πέραν των 50 τ.µ.,
(δ) ουδέν λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής όπου
διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια χρησιµοποιείται,
χωρίς άδεια που λαµβάνεται, εκ των προτέρων, από το Συµβούλιο της εν λόγω
κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

5(β)(i) του 218(Ι)
του 2012.

(2) Το Συµβούλιο δύναται να χορηγεί τέτοια άδεια είτε για µια παράσταση είτε
για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:
Νοείται ότι καµιά τέτοια άδεια δε χορηγείται, µέχρις ότου ο αιτητής για τέτοια
άδεια προσκοµίσει—
(α) Την άδεια οικοδοµής και το πιστοποιητικό εγκρίσεως του υποστατικού που
εκδόθηκε από την αρµόδια αρχή δυνάµει των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως
Οδών και Οικοδοµών Νόµου,
(β) πιστοποιητικό από το µηχανικό του Συµβουλίου ή, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει µηχανικός στο Συµβούλιο, του διευθυντή του Τµήµατος ∆ηµόσιων
Έργων ή αντιπροσώπου του, σύµφωνα µε το οποίο το υποστατικό ή το
αντίσκηνο και τα εξαρτήµατα, επίπλωση, φωτισµός και εξαερισµός αυτών είναι
κατάλληλα και ασφαλή από κάθε άποψη για το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν·
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Κεφ. 170.
2 του 1976
26 του 1979
141 του 1990.
5(β)(ii) του 218(Ι)
του 2012.

(γ) πιστοποιητικό από το διευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών ή αντιπροσώπου του, σύµφωνα µε το οποίο η ηλεκτρολογική
εγκατάσταση και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του υποστατικού ή του χώρου ή
του αντίσκηνου είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισµού Νόµου και
των δυνάµει αυτού· εκδιδόµενων Κανονισµών
(δ) πιστοποιητικό από το διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
το οποίο λήφθηκε πρόνοια µέσα στο υποστατικό ή στο χώρο ή στο αντίσκηνο
για—
(i) την παρεµπόδιση πυρκαϊάς,
(ii) την κατάσβεση πυρκαϊάς, και

5(β)(iii) του 218(Ι)
του 2012. (iii) την ασφαλή διαφυγή, σε περίπτωση πυρκαϊάς, όλων των προσώπων· και
5(β)(iv) του 218(Ι) (ε) πιστοποιητικό από τον Προϊστάµενο Υγειονοµικών Υπηρεσιών ότι οι
του 2012. εγκαταστάσεις του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου συνάδουν µε τις

απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόµου και των
δυνάµει αυτών εκδιδόµενων Κανονισµών· και
5(β)(iv) του 218(Ι) (στ) συµφωνία µίσθωσης ή χρήσης της οικοδοµής ή του υποστατικού ή του
του 2012. χώρου ή του αντίσκηνου, µε τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του,

στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το
οποίο απαιτούνται τα προνοούµενα πιστοποιητικά των παραγράφων (α) έως (ε)
του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.
Χορήγηση και 94.—(1) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία χορηγείται δυνάµει των διατάξεων του
τύπος άδειας. άρθρου 93 του παρόντος Νόµου, χορηγείται στον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή κάτοχο

του υποστατικού ή του χώρου και ο τύπος της άδειας αυτής καθορίζεται από το
Συµβούλιο, είναι σύµφωνος και υπόκειται στους όρους της άδειας αυτής. Το
Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει οποιοδήποτε ειδικό ή επιπρόσθετο όρο ή όρους.
(2) Το Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει τέτοιο δικαίωµα για οποιαδήποτε άδεια το
οποίο καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
Ειδικές πρόνοιες για 95.—(1) Όταν το Συµβούλιο χορηγεί άδεια, µε βάση τις πρόνοιες των άρθρων 93
επίβλεψη από και 94 του παρόντος Νόµου, υπό τον ειδικό όρο ότι το υποστατικό ή ο χώρος
υπαλλήλους. χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο χορηγείται η άδεια

υπό την επίβλεψη υπαλλήλου ή προσώπου το οποίο κατονοµάζεται στην άδεια,
είναι νόµιµο για τον υπάλληλο αυτό ή το πρόσωπο—
(α) Να διατάσσει όπως η παράσταση στη σκηνή ή η κινηµατογραφική
παράσταση, το θέαµα, η δηµόσια συγκέντρωση ή οποιοσδήποτε άλλος σκοπός
για τον οποίο χρησιµοποιείται το υποστατικό ή ο χώρος σταµατήσει, αν το
θεωρεί αναγκαίο για την ασφάλεια του υποστατικού ή του χώρου ή των
προσώπων που βρίσκονται σ’ αυτά· ή
(β) να δίδει τέτοιες άλλες οδηγίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για σκοπούς
ασφάλειας του υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων που βρίσκονται σ’
αυτό και,
σε κάθε τέτοια περίπτωση το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό ή
το χώρο και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σ’ αυτά οφείλουν να υπακούουν
στο διάταγµα αυτό ή να συµµορφώνονται προς τις οδηγίες αυτές.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 97 του παρόντος Νόµου.
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Ανάκληση άδειας. 96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο ανακαλεί

οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 93 του
παρόντος Νόµου, αν—
(α) Ο µηχανικός του Συµβουλίου ή ο διευθυντής του Τµήµατος ∆ηµόσιων Έργων
ή ο αντιπρόσωπός του πιστοποιήσουν ότι το υποστατικό ή ο χώρος ή το
αντίσκηνο ή τα εξαρτήµατα ή η επίπλωση ή ο φωτισµός ή ο εξαερισµός τους
έχουν καταστεί από οποιαδήποτε άποψη µή ασφαλή ή ακατάλληλα για το σκοπό
για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια· ή
(β) ο διευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας ή ο
αντιπρόσωπός του πιστοποιήσουν ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή ο
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου δεν
είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισµού Νόµου και των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· ή
(γ) ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πιστοποιήσει ότι δε λαµβάνεται
επαρκής πρόνοια για παρεµπόδιση πυρκαϊάς ή κατάσβεση πυρκαϊάς ή για την
ασφαλή διαφυγή από το υποστατικό ή το χώρο ή το αντίσκηνο όλων των
προσώπων σε περίπτωση πυρκαϊάς,
και το Συµβούλιο µπορεί να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια άδεια σε περίπτωση
παράλειψης συµµορφώσεως προς αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή προς
οποιουσδήποτε όρους αυτής και σε περίπτωση παράβασης αυτής ή οποιουδήποτε
των όρων της.
Αδικήµατα. 97.—(1) Οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί ή συνηγορεί στη χρησιµοποίηση ή

εξουσιοδοτεί ή ανέχεται ή επιτρέπει τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε οικοδοµής,
χώρου ή αντίσκηνου για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο
άρθρο 93 του παρόντος Νόµου, σχετικά µε τα οποία δεν εκδόθηκε έγκυρη και σε
ισχύ άδεια ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου ή δέσµευσης οποιασδήποτε
άδειας που εκδόθηκε σχετικά µε αυτά, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε ποινή φυλακίσεως για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπρόσθετα από την
καταδίκη αυτή το δικαστήριο µπορεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αδίκηµα
διαπράχθηκε από πρόσωπο άλλο από τον αδειούχο, να ανακαλεί ή αναστέλλει
την άδεια αυτή για οποιαδήποτε περίοδο και µε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις
τους οποίους θεωρεί αναγκαίους.
(2) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία που προσήφθη
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος
άρθρου, µπορεί µετά από αίτηση και χωρίς ειδοποίηση προς τον άλλο διάδικο (ex
parte) να διατάξει την αναστολή της άδειας και την απαγόρευση της χρήσεως
οποιασδήποτε οικοδοµής, χώρου ή αντίσκηνου για οποιοδήποτε από τους
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 93 µέχρι την τελική εκδίκαση της
υποθέσεως, αναφορικά µε την οποία προσήφθη η κατηγορία εναντίον του
προσώπου αυτού:
Κεφ. 6. Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγµατος υπόκειται στις διατάξεις του περί
11 του 1965 Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί
161 του 1989 Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.
228 του1989
51(Ι) του 1999.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
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1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι)του 1992
43(Ι)του 1992
102(Ι)του 1992
26(Ι)του 1993
82(Ι)του 1995
102(Ι)του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα, δυνάµει του
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αµελεί, παραλείπει ή αρνείται να
συµµορφωθεί προς το διάταγµα αυτό είναι ένοχο αδικήµατος, και υπόκειται σε
ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
Είσοδος
αστυνοµικού ή
άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου σε
υποστατικό ή χώρο
ή αντίσκηνο.

98.—(1) Αστυνοµικός µε βαθµό όχι κατώτερο του λοχία, ή οποιοσδήποτε
υπάλληλος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συµβούλιο, µπορεί, σε
οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, περιλαµβανοµένου και του χρόνου κατά τον οποίο
οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο βρίσκεται σε χρήση, να εισέρχεται
σε—
(α) Οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το οποίο εκδόθηκε άδεια,
δυνάµει του παρόντος Νόµου, µε σκοπό να διαπιστώσει αν οι όροι και οι
προϋποθέσεις της άδειας αυτής και οι διατάξεις του παρόντος Νόµου τυγχάνουν
εφαρµογής· ή
(β) οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το οποίο έχει λόγους να
πιστεύει ότι χρησιµοποιείται, ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 93 του παρόντος Νόµου.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εµποδίζει ή παρακωλύει την είσοδο σε οποιοδήποτε
υπάλληλο που ενεργεί δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε ποινή
φυλακίσεως για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές
ποινές.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Εισπράξεις τελών,
δικαιωµάτων και
φόρων που δεν
έχουν καταβληθεί.

99.—(1) Αν οποιαδήποτε τέλη, δικαιώµατα, µισθώµατα, επιβαρύνσεις ή φόροι,
πληρωτέα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού, παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί απαιτητά,
παραµένουν απλήρωτα, το Συµβούλιο µπορεί να τα εισπράξει ως αστικό χρέος
µαζί µε οποιαδήποτε αύξηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου.

2 του 172(Ι) του (2) Αν οποιοιδήποτε φόροι, τέλη, µισθώµατα, ή δικαιώµατα, πληρωτέα δυνάµει
2013. του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο οποίος εκδίδεται δυνάµει

αυτού, δεν καταβληθούν, όταν καταστούν απαιτητά, τότε αυξάνονται κατά δέκα
τοις εκατόν (10%).
Εξουσία εισόδου σε 100.—(1) Ο κοινοτάρχης ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο γραπτώς από
υποστατικά. αυτόν ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών

Υπηρεσιών ή οι Υγειονοµικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας µπορούν να
εισέρχονται χωρίς ένταλµα σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από κατοικίες,
οποιαδήποτε ώρα µεταξύ της ανατολής και της δύσης του ήλιου ή, σε περίπτωση
υποστατικών εργασίας, οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία διεξάγεται συνήθως η
εργασία, µε σκοπό τη διακρίβωση της τήρησης ή µη των διατάξεων του παρόντος
Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο οποίος εκδίδεται δυνάµει αυτού.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεµποδίζει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου κατά την άσκηση της εξουσίας
που του παραχωρείται, όπως προβλέπεται πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήµατος και,
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα
µήνα ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο
αυτές ποινές.
Παρεµπόδιση 101. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεµποδίζει οποιοδήποτε υπάλληλο ή εργάτη του
εκτέλεσης Συµβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάµει των διατάξεων του
καθηκόντων. παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο οποίος εκδίδεται δυνάµει αυτού,

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο,
ενώπιον του οποίου εκδικάζεται το αδίκηµα αυτό, µπορεί να διατάξει το
πρόσωπο αυτό να καταβάλει στο Συµβούλιο τέτοιο ποσό που το δικαστήριο
θεωρεί δίκαιο υπό µορφή αποζηµιώσεων που προκλήθηκαν λόγω της
παρεµπόδισης του υπαλλήλου.
∆ιάταγµα ποινικού
δικαστηρίου για την
καταβολή τελών ή
δικαιωµάτων.

102. Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήµατος, κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο
οποίος εκδίδεται δυνάµει αυτού, το ποινικό δικαστήριο που έχει εκδικάσει το
ποινικό αδίκηµα, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή την οποία επιβάλλει, θα
διατάζει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει οποιουσδήποτε φόρους, τέλη,
µισθώµατα, ή δικαιώµατα καταβλητέα αναφορικά µε το ζήτηµα το οποίο αφορά
το ποινικό αδίκηµα.

∆ικαίωµα 103.—(1) Σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία το Συµβούλιο µπορεί να ενάγει και
Συµβουλίου να ενάγεται υπό την επωνυµία του.
ενάγει και να
ενάγεται υπό την (2) Κάθε Συµβούλιο φέρει, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, την επωνυµία
επωνυµία του.

"Κοινοτικό Συµβούλιο ... ..." (στον κενό χώρο τίθεται η ονοµασία της
κοινότητας).

Καταβολή νοµικών 104. Όλα τα νοµικά έξοδα που προκαλούνται στο Συµβούλιο, κατά την εφαρµογή
εξόδων. των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο οποίος

εκδίδεται δυνάµει αυτού, καταβάλλονται από το Ταµείο Κοινότητας.
Εξουσία Επάρχου 105. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στον παρόντα
να συµβιβάζει Νόµο, ο Έπαρχος µπορεί, κατά τη διακριτική του εξουσία, να συµβιβάζει
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εξωδίκως ποινικά εξωδίκως οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα, το οποίο διαπράχθηκε κατά παράβαση
αδικήµατα. του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε κανονισµού ο οποίος εκδίδεται δυνάµει

αυτού, µε την αποδοχή από το πρόσωπο το οποίο διέπραξε το ποινικό αυτό
αδίκηµα ή για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διέπραξε το ποινικό αυτό
αδίκηµα ποσό χρηµάτων που δεν υπερβαίνει τη µέγιστη χρηµατική ποινή που
προβλέπεται για το ποινικό αδίκηµα από το Νόµο αυτό ή από το σχετικό
Κανονισµό που εκδίδεται βάσει αυτού. Το ποσό που εισπράττεται µε τον τρόπο
αυτό κατατίθεται στο Ταµείο Κοινότητας και αποτελεί µέρος αυτού.
Προσφυγή κατά 106.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο—
αποφάσεως
Συµβουλίου. (α) Από την άρνηση του Συµβουλίου να εκδώσει ή ανανεώσει άδεια ·ή

(β) από την απόσυρση, αναστολή ή ανάκληση άδειας από το Συµβούλιο· ή
(γ) από οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε από το Συµβούλιο σε οποιαδήποτε
άδεια ή ανανέωση αυτής· ή
(δ) από την επιβολή ή καταλογισµό από το Συµβούλιο οποιουδήποτε ποσού,
µπορεί, µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
απόφασης του Συµβουλίου επί οποιουδήποτε ζητήµατος που αναφέρεται στο
άρθρο αυτό, να υποβάλει προσφυγή στον Υπουργό.
(2) Κάθε τέτοια προσφυγή υποβάλλεται γραπτώς, υπογράφεται από τον αιτητή
και εκθέτει τους λόγους επί των οποίων βασίζεται.
(3) Ο Υπουργός, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει ότι η απόφαση του
Συµβουλίου είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ανακαλεί ή
τροποποιεί την προσβαλλόµενη απόφαση.
Απαλλαγή από 107.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο
δικαστικά τέλη. αυτό, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, µε αίτηση του Συµβουλίου, και µε την

καταβολή από το Συµβούλιο αυτό, τέτοιου ποσού ετήσια όπως το Υπουργικό
Συµβούλιο εκάστοτε καθορίζει, να απαλλάξει το Συµβούλιο από την πληρωµή
οποιωνδήποτε δικαστικών τελών αναφορικά προς οποιαδήποτε νοµική
διαδικασία που εγέρθηκε από το Συµβούλιο για την επιβολή των διατάξεων του
Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε κανονισµού που εκδίδεται δυνάµει αυτού και
ακολούθως κανένα τέτοιο τέλος δε θα καταβάλλεται από οποιοδήποτε Συµβούλιο
αναφορικά προς το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή αυτή.
(2) Καµιά δικηγορική αµοιβή δεν επιδικάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο κατά
οποιουδήποτε προσώπου σε διαδικασίες που έχουν εγερθεί από το Συµβούλιο,
όταν για τα δικαστικά έξοδα έχει δοθεί σε αυτό απαλλαγή, δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1):
Νοείται ότι στους προϋπολογισµούς του Συµβουλίου µπορεί να περιληφθεί
πρόνοια για την αµοιβή των δικηγόρων οι οποίοι διορίζονται, για να χειρίζονται
ποινικές υποθέσεις ή για να συµβουλεύουν το Συµβούλιο σε οποιαδήποτε νοµικά
ζητήµατα.
Εµφάνιση σε
νοµικές διαδικασίες
και επίδοση
δικογράφων.

108. Κάθε Συµβούλιο µπορεί να εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου
ή σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία µε τον κοινοτάρχη ή τον κοινοτικό
γραµµατέα ή οποιοδήποτε υπάλληλο ή µέλος του, εξουσιοδοτηµένο µε γενικό
τρόπο ή αναφορικά µε οποιαδήποτε ειδική διαδικασία από το Συµβούλιο. Η
επίδοση στον κοινοτάρχη οποιουδήποτε εντάλµατος ή διατάγµατος ή άλλου
δικογράφου θεωρείται έγκυρη επίδοση στο Συµβούλιο.

Εκχώρηση 109.—(1) Ο Υπουργός και ο Έπαρχος µπορούν οποτεδήποτε, µε έγγραφο
καθηκόντων. υπογεγραµµένο από αυτούς, να εκχωρούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο όλα ή

οποιαδήποτε από τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που έχουν
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παραχωρηθεί σε αυτούς δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Κάθε διάταγµα που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων που
καταργούνται δυνάµει του άρθρου 117, µέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί µε
διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
θεωρείται ότι εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Κάθε διορισµός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλης φύσεως πράξη που
διενεργήθηκε, σύµφωνα µε τους νόµους που καταργούνται δυνάµει του άρθρου
117 ή τους κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτών, θεωρείται ότι έγινε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(4) Κάθε άδεια που χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
που καταργούνται δυνάµει του άρθρου 117, θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Κανένας δεν
απαλλάσσεται της
υποχρέωσης για
καταβολή φόρων
κ.λπ.

110. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, κανένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, µη εξαιρουµένης της κυβερνήσεως, δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή οποιωνδήποτε φόρων,
δικαιωµάτων, τελών, ή επιβαρύνσεων που είναι πληρωτέα δυνάµει του Νόµου ή
οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του Νόµου αυτού.

Απαλλαγή 111. Το Συµβούλιο απαλλάσσεται από—
Συµβουλίου από τη
φορολογία, τα τέλη (α) Την καταβολή οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήµων που καταβάλλονται δυνάµει
χαρτοσήµου κ.λπ. του περί Χαρτοσήµων Νόµου·
19 του 1963
21 του 1967
36 του 1968
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(Ι) του 1992
68(Ι) του 1994
1(Ι) του 1995.

(β) την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους που καταβάλλεται δυνάµει του
περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, κατά την
εγγραφή ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο
όχηµα που ανήκει στο Συµβούλιο.

Τρόπος επίδοσης 112. Ειδοποιήσεις, διατάγµατα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, για τα οποία
ειδοποιήσεων κ.λπ. απαιτείται ή εξουσιοδοτείται η επίδοση δυνάµει του παρόντος Νόµου, µπορούν

να επιδίδονται µε την παράδοση αυτών στα πρόσωπα ή στην κατοικία των
προσώπων προς τα οποία απευθύνονται ή, όταν απευθύνονται στο πρόσωπο που
έχει την κυριότητα ή στον κάτοχο των υποστατικών, µε την παράδοση αυτών ή
πιστού αντιγράφου αυτών σε πρόσωπο που βρίσκεται µέσα στα υποστατικά ή, αν
δεν υπάρχει πρόσωπο µέσα στα υποστατικά στο οποίο να µπορούν να επιδοθούν,
µε την επικόλληση αυτών σε περίοπτο µέρος των υποστατικών ή µε αποστολή
τους ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, η οποία να απευθύνεται στο
πρόσωπο αυτό, στην τελευταία γνωστή ταχυδροµική του διεύθυνση στην Κύπρο.
Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται από τον παρόντα Νόµο να δίδεται στο
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την κατοχή οποιωνδήποτε υποστατικών
µπορεί να απευθύνεται µε την αναφορά του προσώπου αυτού ως "κυρίου" ή
"κατόχου" των υποστατικών (τα οποία κατονοµάζονται), για τα οποία δίδεται η
ειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω όνοµα ή περιγραφή.
Κανονισµοί. 113. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 116, ο Υπουργός εκδίδει

κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για
τον καθορισµό κάθε θέµατος, το οποίο χρήζει καθορισµού δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για εκτέλεση των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, και για την καλύτερη πραγµατοποίηση των
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διατάξεών του.
14 του 51(Ι) του
2000.
Εξουσία του
Υπουργικού
Συµβουλίου να
ιδρύει νέες
κοινότητες κλπ.

114. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία όπως, µε διάταγµά του και αφού
ζητηθεί και ληφθεί προηγουµένως η γνώµη των ενδιαφεροµένων αρχών τοπικής
διοίκησης—
(α) Μεριµνά για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας κοινότητας,
(β) καταργεί οποιαδήποτε κοινότητα, και
(γ) ορίζει ή τροποποιεί τα σύνορα οποιασδήποτε πόλης ή κοινότητας,
έπειτα από αιτιολογηµένη έκθεση του Υπουργού, αντίγραφο της οποίας
κατατίθεται στη βουλή των Αντιπροσώπων:
Νοείται ότι ως βάση για τη διαίρεση κοινότητας σε ενορίες ή διαίρεση ενορίας
για σχηµατισµό επιπρόσθετης ενορίας λαµβάνεται ο πραγµατικός πληθυσµός της
κοινότητας ή της ενορίας, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως προκύπτει από τα
τελευταία στατιστικά δεδοµένα.

Εξουσίες του 115. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει πρόσθετα ειδικά καθήκοντα
Υπουργικού σε όλα ή σε οποιοδήποτε από τα Συµβούλια και να περιβάλλει αυτά µε τις
Συµβουλίου για αναγκαίες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αυτών.
ανάθεση πρόσθετων
καθηκόντων.
Κανονισµοί 116.—(1) Κάθε Συµβούλιο, µε την έγκριση του Υπουργού, µπορεί να εκδίδει, να
Συµβουλίου. τροποποιεί και να ανακαλεί εκάστοτε κανονισµούς που δεν αντίκεινται προς τις

διατάξεις του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου που ισχύει εκάστοτε
για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:
(α) Καθιστώντας ικανό ή βοηθώντας το Συµβούλιο να εκτελεί οποιοδήποτε από
τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτό µε το άρθρο 82 και προνοώντας για την
πληρωµή φόρων, τελών, ή δικαιωµάτων σε σχέση µε αυτά·
(β) καθιστώντας ικανό ή βοηθώντας το Συµβούλιο να πραγµατοποιεί
οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 83 και προνοώντας για την πληρωµή
φόρων, τελών, ή δικαιωµάτων σε σχέση µε αυτά:
2 του 199(Ι) του Νοείται ότι Κανονισµοί που εκδίδονται από το Συµβούλιο µε βάση την παρούσα
2002. παράγραφο και αφορούν το ποσοστό εισφοράς των µελών ή του Συµβουλίου στο

ταµείο προνοίας, το οποίο ιδρύεται σύµφωνα µε την παράγραφο (κγ) του άρθρου
83 του παρόντος Νόµου, δύνανται να προβλέπουν για αναδροµική ισχύ·
(γ) προνοώντας για την πληρωµή δικαιωµάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο το
οποίο διεξάγει, ασκεί ή ενασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα, εργασία, απασχόληση ή
άλλο επιτήδευµα εντός των ορίων της κοινότητας·
(δ) προνοώντας για την καταβολή δικαιωµάτων από τον ιδιοκτήτη για
οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία ενοικιάζονται ή παραχωρούνται επί µισθώσει:
Νοείται ότι κανένα δικαίωµα δε θα καταβάλλεται σε σχέση µε υποστατικά τα
οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς·
(ε) προνοώντας για την καταβολή δικαιωµάτων από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο
οποιωνδήποτε υποστατικών που χρησιµοποιούνται ως ξενοδοχείο, οικοτροφείο,
ξενώνας ή πανδοχείο και τουριστικό κατάλυµα·
(στ) ρυθµίζοντας και ελέγχοντας τη χορήγηση ή έκδοση οποιασδήποτε άδειας την
οποία το Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει ή χορηγεί δυνάµει του Νόµου αυτού
ή οποιουδήποτε Κανονισµού που εκδίδεται δυνάµει αυτού και προνοώντας για
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την καταβολή δικαιωµάτων ή τελών σε σχέση µε αυτή·
(ζ) προνοώντας—
(i) για την επιβολή ετήσιας εισφοράς για κοινοτικές υπηρεσίες:
Νοείται ότι, όταν επιβάλλεται οποιοδήποτε ποσό σε κάτοχο που δε διαµένει στην
κοινότητα, θα αποστέλλεται αµέσως από το Συµβούλιο σ’ αυτόν ειδική
ειδοποίηση για το ποσό που του επιβάλλεται,
(ii) για το χρόνο και τρόπο καταβολής και είσπραξης του ετήσιου αυτού φόρου,
και
(iii) για την εξαίρεση κατόχων από την καταβολή του ετήσιου αυτού φόρου λόγω
φτώχειας.
(2)(α) Η επιβολή τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και φόρων, σύµφωνα µε το
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, σε πρόσωπα που διεξάγουν, ασκούν ή
ενασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα, εργασία ή απασχόληση ή προσφέρουν
οποιαδήποτε υπηρεσία ή κατέχουν περιουσία σε ενιαίους εργασιακούς χώρους,
όπως αεροδρόµια, λιµάνια, µαρίνες και ξενοδοχεία, που βρίσκονται µέσα στα
όρια δύο ή περισσοτέρων τοπικών διοικήσεων, γίνεται από κοινού από όλες τις
αρχές τοπικών διοικήσεων στα όρια των οποίων βρίσκεται ο ενιαίος εργασιακός
χώρος. Ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και κατανοµής των τελών, δικαιωµάτων,
εισφορών και φόρων, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ αναλογία ποσοστού
εδάφους το ανώτερο ποσό που καθορίζουν ο παρών Νόµος και ο περί ∆ήµων
Νόµος, καθορίζεται µε συµφωνία των επηρεαζόµενων αρχών τοπικής διοίκησης,
νοουµένου βέβαια ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β).
(β) Κάθε επηρεαζόµενη αρχή τοπικής διοίκησης δικαιούται µερίδιο των
εισπραττόµενων τελών, δικαιωµάτων ή φόρων από πρόσωπα που απασχολούνται
ή κατέχουν περιουσία σε ενιαίους εργασιακούς χώρους ανάλογο µε το ποσοστό
εδάφους της κάθε τοπικής διοίκησης που επηρεάζεται, ανεξάρτητα αν το
επάγγελµα, η εργασία ή η απασχόληση ασκείται κυρίως ή εξ ολοκλήρου στα όρια
µιας από τις τοπικές διοικήσεις.
(γ) Τέλη και δικαιώµατα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
παρόντος εδαφίου µπορούν να διεκδικηθούν δικαστικώς από οποιαδήποτε
επηρεαζόµενη αρχή τοπικής διοίκησης.
Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου "τοπική διοίκηση" σηµαίνει κοινότητα ή
σύµπλεγµα κοινοτήτων, στο οποίο εφαρµόζεται ο Νόµος αυτός, ή δηµοτική
περιοχή στην οποία εφαρµόζεται ο περί ∆ήµων Νόµος·
"αρχή τοπικής διοίκησης" σηµαίνει δήµο ή Συµβούλιο.
(3) Κανένας κανονισµός ή ανάκληση, τροποποίηση, µεταβολή ή αλλαγή
οποιουδήποτε κανονισµού έχει ισχύ έως ότου αυτοί εγκριθούν από τον Υπουργό
και δηµοσιευτούν στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(4) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου αυτού µπορούν να
προβλέπουν για επιβολή χρηµατικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι
πέντε λίρες για τις παραβάσεις αυτών ή, σε περίπτωση παράβασης κατ’
εξακολούθηση, για επιβολή χρηµατικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί η
παράβαση αυτή, και επίσης προβλέπουν για κατάσχεση υπέρ του σχετικού
Συµβουλίου οποιωνδήποτε αντικειµένων ή αγαθών σε σχέση µε τα οποία
διαπράχθηκε η παράβαση.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
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"κάτοχος" σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την πραγµατική κατοχή
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της κοινότητας, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη ο τίτλος δυνάµει του οποίου κατέχει την ιδιοκτησία αυτή ή, σε περίπτωση
ιδιοκτησίας που δεν κατέχεται, το πρόσωπο το οποίο δικαιούται την κατοχή
αυτής και περιλαµβάνει τον ιδιοκτήτη κάθε κινητής ιδιοκτησίας εντός των ορίων
κοινότητας.
2 του 50(Ι) του 116Α.—(1) Οι διατάξεις των παραγράφων (κ) και (κα) του άρθρου 83 του
2009. παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2010 έως
Ειδική διάταξη για την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
αναστολή
καταβολής τελών
για διανυκτέρευση
σε ξενοδοχεία,
κ.τ.λ.
2 του 120(Ι) του
2010.
3 του 120(Ι) του 3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Μαΐου 2010.
2010.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το
Συµβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της
επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος, ξενώνα ύπνου ή
οικοτροφείου παρουσιάζει, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο που καθορίζει το
Συµβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία τα σχετιζόµενα µε τις διανυκτερεύσεις
προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους, για
επιθεώρηση και έλεγχο από το πρόσωπο που ορίζεται από το Συµβούλιο.
3 του 50(Ι) του 3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Μαΐου 2009.
2009.
6 του 218(Ι) του
2012.
Προθεσµία έκδοσης
άδειας.
76(Ι) του 2010.

116Β. Χωρίς επηρεασµό των προνοιών του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί
της Ελεύθερης Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, οι διατυπώσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας µε βάση τις
πρόνοιες του παρόντος Νόµου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε
περίπτωση εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών, η οποία θα αρχίζει από το χρόνο
της παραλαβής όλων των απαιτουµένων εγγράφων.
(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του Συµβουλίου για την έκδοση της
αιτούµενης άδειας, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η
άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.
(3) Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας µε βάση τις πρόνοιες του
παρόντος Νόµου, αποστέλλεται το συντοµότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής
της αίτησης, στην οποία καθορίζεται:
(α) η προβλεπόµενη στο εδάφιο (1) προθεσµία απάντησης·
(β) τα µέσα έννοµης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής
απάντησης της αρµόδιας αρχής· και
(γ) ανάλογα µε την περίπτωση και όπου αυτό εφαρµόζεται, δήλωση ότι σε
περίπτωση µη απάντησης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η άδεια
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί:
Νοείται ότι εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενηµερώνεται χωρίς
καθυστέρηση σχετικά µε την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών εγγράφων,
καθώς και σχετικά µε πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόµενη στο εδάφιο (1)
προθεσµία διεκπεραίωσης:

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 57 of 66

86(I)/1999

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που µία αίτηση απορριφθεί λόγω µη
τήρησης των απαιτούµενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενηµερώνεται
το ταχύτερο για την απόρριψή της.
(4) Το Συµβούλιο δύναται να απαιτεί την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων
στην πρωτότυπή τους µορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη
αρχή ή οργανισµό, για τη χορήγηση της αιτούµενης άδειας.
(5) Σε περίπτωση όπου ο καθορισµός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων, των
όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς επίσης και ο καθορισµός των
οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλοµένων τελών ή δικαιωµάτων, µε βάση τις πρόνοιες
του παρόντος Νόµου, ανατίθεται στη διακριτική εξουσία του Συµβουλίου, αυτό
δηµοσιοποιεί την απόφασή του σε σχέση µε τα εν λόγω κριτήρια, όρους,
προϋποθέσεις, τουλάχιστον ένα µήνα προηγουµένως, µε ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων ή και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου, στο διαδίκτυο.
2 του 129(Ι) του
2016.
Ειδική διάταξη σε
σχέση µε την
εκλογή κοινοτάρχη
ή µέλους
Συµβουλίου.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005

116Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 3, 14 και 16 του παρόντος
Νόµου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 15 του περί ∆ήµων Νόµου
του 1985 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κάθε πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή
υπήκοος άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί
κοινοτάρχης ή µέλος Συµβουλίου στην κοινότητα εντός των ορίων της οποίας
έχει την επαγγελµατική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελµα ή το
επιτήδευµά του, ανεξαρτήτως της µόνιµης διαµονής αυτού σε άλλη κοινότητα ή
δήµο, νοουµένου ότι κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί
Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2016 είναι εγγεγραµµένος στον
εκλογικό κατάλογο της εν λόγω κοινότητας για συνεχή περίοδο διάρκειας
τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
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127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(I) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(I) του 2014
49(I) του 2015
78(Ι) του 2015
103(Ι) του 2015
115(Ι) του 2016.
129(Ι) του 2016.
Κατάργηση νόµων. 117.—(1) Με τον παρόντα Νόµο οι ακόλουθοι νόµοι καταργούνται:
Κεφ. 243.
46 του 1961 — Ο περί Χωρίων (∆ιοίκηση και Βελτίωση) Νόµος.
58 του 1962
4 του 1966
31 του 1969
7 του 1979
49 του 1979
65 του 1979
7 του 1980
27 του 1982
42 του 1983
72 του 1983
38 του 1984
72 του 1987
218 του 1988
23 του 1989
66 του 1989
211 του 1990
101 του 1991
32(I) του 1992
86(Ι) του 1992
57(I) του 1993
80(I) του 1994
31(I) του 1995
41(I) του 1996
35(I) του 1997
7(I) του 1999.
Κεφ. 244. — Ο περί Χωριτικών Αρχών Νόµος.
60 του 1972
60 του 1976
29 του 1978
6 του 1979
48 του 1979
90 του 1979
27 του 1981
43 του 1983
71 του 1983
37 του 1984
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219 του 1988
22 του 1989
65 του 1989
122 του 1989
102 του 1991
58(I) του 1993
78(I) του 1994
8(I) του 1999.
Κεφ. 259. — Ο περί ∆ηµόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόµος.
81 του 1963
5 του 1983
71 του 1987
169 του 1991
37(I) του 1992
84(I) του 1992
89(I) του 1994
23(I) του 1997.
Κεφ. 349. — Ο περί Υδατοπροµήθειας Χωρίων·(Οικιακοί Σκοποί) Νόµος.
66 του 1990.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισµοί εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων των νόµων που
καταργούνται, µέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν µε κανονισµούς που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται σαν να
εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Οποιοδήποτε διάταγµα εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των νόµων που
καταργούνται, µέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί µε διάταγµα που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου και θα εφαρµόζεται σαν να εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(4) Οποιοσδήποτε διορισµός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε
από Συµβούλιο ή Επιτροπή, µε βάση τις διατάξεις των νόµων που καταργούνται
ή των κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει των νόµων αυτών, θεωρείται ότι έγινε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(5) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε ή εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των
νόµων που καταργούνται θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύµφωνα µε τις.
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
3 του 22(Ι) του
2018.
Μεταβατική
διάταξη.
19(Ι) του 2018.

117Α.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), Κανονισµοί που
εκδόθηκαν δυνάµει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 84 και
αφορούν τη ρύθµιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν
ποδήλατο καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί
Ρύθµισης της ∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµου του 2018 χωρίς να επηρεάζεται η
εγκυρότητα οποιωνδήποτε πράξεων έγιναν δυνάµει των υπό κατάργηση
Κανονισµών.
(2) Οποιεσδήποτε ενέργειες άρχισαν δυνάµει των υπό κατάργηση Κανονισµών
και δεν ολοκληρώθηκαν πριν από την κατάργησή τους συνεχίζουν µέχρι την
ολοκλήρωσή τους δυνάµει αυτών.

4 του 52(Ι) του 118. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται στο βαθµό και στην έκταση
2005. που δεν είναι αντίθετες µε τον περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών
Ειδική διάταξη για (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµο.
την άσκηση του
δικαιώµατος του
εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι κατά τις
κοινοτικές εκλογές
από τους υπηκόους
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µελών που
κατοικούν στη
∆ηµοκρατία.
98(Ι) του 2004.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 21(2))
ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Έφορο Εκλογής, κοινοταρχών και µελών
των Συµβουλίων των κοινοτήτων της Επαρχίας
………………………………………………
Επειδή το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του περί Κοινοτήτων Νόµου του 1999, προβλέπει ότι ο
Υπουργός Εσωτερικών, για σκοπούς εκλογής κοινοτάρχη και µελών των κοινοτικών Συµβουλίων,
εκδίδει εντάλµατα εκλογής, απευθυνόµενα µέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής προς τους Εφόρους
Εκλογής.
Και επειδή, ύστερα από το διάταγµα για την προκήρυξη των γενικών εκλογών για την εκλογή
κοινοταρχών και µελών των Συµβουλίων των κοινοτήτων, που δηµοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτηµα
(Μέρος II) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας µε αρ. … … … … … … της … … … … ,
19… … … κατέστη αναγκαίο να εκδοθεί ένταλµα εκλογής κοινοταρχών και µελών των Συµβουλίων
των κοινοτήτων της επαρχίας … … … … … …
Γι’ αυτό, ο υποφαινόµενος … … … … … … … … … … …, Υπουργός Εσωτερικών … … … … …
δίδω εντολή όπως, αφού εκδοθεί η προβλεπόµενη από τον πιο πάνω Νόµο γνωστοποίηση για τον
καθορισµό του χρόνου και του τόπου για την υπόδειξη υποψηφίων, δεχθείτε στις … … … … … …
… … …, µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. και 12.30 µ.µ. στον τόπο που θα θέλατε ορίσει, προτάσεις
υποψηφίων για την εκλογή κοινοταρχών και µελών των Συµβουλίων των κοινοτήτων της επαρχίας …
… … … … … … … … … και, αν παραστεί ανάγκη, να προχωρήσετε στη διεξαγωγή ψηφοφορίας
την Κυριακή … … … … … … … και να γνωστοποιήσετε σε µένα τα αποτελέσµατα της εκλογής, µε
την οπισθογράφηση του παρόντος εντάλµατος, το αργότερο µέχρι την … … … … … … … … … …
……………………
Λευκωσία … … … … … … …
Υπουργός Εσωτερικών
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 48(2))
3 του 166(Ι) του 2007.
ΜΕΡΟΣ Ι
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ
1. Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλµατος εκτέλεσης εκ µέρους του
δικαστικού επιδότη:
(α) Όταν το ολικό ποσό της ανώτατης προσφοράς για
ολόκληρη την πωλούµενη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τις
πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00) … … … … … …
(β) Όταν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00) … … …
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ποσού της
ανώτατης
προσφοράς
που να µην
υπερβαίνει τις
Λ.Κ.10,00.
2. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων και αγγελιών σχετικά µε
την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας µε δηµόσιο
πλειστηριασµό Λ.Κ.5,00 για κάθε αγγελία που αναρτάται.
3. Για τη σφράγιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που
σχετίζεται µε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.

4. Για αναφορά, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 46(ια)
του παρόντος Νόµου, του θανάτου προσώπου που κατέχει ή
έχει συµφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία κ.λ.π., … … … …

5. Για κάθε απαιτούµενη πιστοποίηση φωτογραφίας

κατά την
κρίση του
κοινοτάρχη
δικαίωµα που
να µην
υπερβαίνει τις
Λ.Κ. 3,00.

Λ.Κ. 3,00 που
καταβάλλονται
από την
κληρονοµιά
του
αποβιώσαντα.
Λ.Κ. 1,00.

ΜΕΡΟΣ II
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για κάθε απαιτούµενη πιστοποίηση φωτογραφίας η οποία
συνοδεύεται µε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, δυνάµει οδηγιών
που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.

Πέντε σεντ.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 83 (κ))
Τέλη για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία κ.τ.λ.
Τάξη ξενοδοχειακής επιχείρησης
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Ξενοδοχεία πέντε αστέρων
Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων
Ξενοδοχεία τριών αστέρων
Ξενοδοχεία δύο αστέρων
Ξενοδοχεία ενός αστέρος
Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα και ξενώνες
Οργανωµένα διαµερίσµατα πολυτελείας
Οργανωµένα διαµερίσµατα Α' τάξης
Οργανωµένα διαµερίσµατα Β' τάξης
Οργανωµένα διαµερίσµατα Γ' τάξης
Τουριστικά διαµερίσµατα
Τουριστικές επαύλεις πολυτελείας
Τουριστικές επαύλεις Α' τάξης
Τουριστικές επαύλεις Β' τάξης
Τουριστικές επαύλεις Γ' τάξης
Τουριστικά χωριά Α' τάξης

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Τέλος που δεν
υπερβαίνει σεντ
50
45
40
30
25
15
40
30
25
20
20
60
40
30
25
30
Page 62 of 66

86(I)/1999

(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)

Τουριστικά χωριά Β' τάξης
Οικοτροφεία Α' τάξης
Οικοτροφεία Β' τάξης
Οικοτροφεία Γ' τάξης
Τουριστικές κατασκηνώσεις Α' τάξης
Τουριστικές κατασκηνώσεις Β' τάξης
Επιπλωµένα (µεµονωµένα) διαµερίσµατα

20
40
30
20
20
15
20

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
(Άρθρο 86)
1. Ετήσιες άδειες:
5(α) του 228(Ι) του 2002.
5(β) του 228(Ι) του 2002.
2(α) του 94(Ι) του 2013.
(α) Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που ασκούν ασφαλιστικές, ατµοπλοϊκές,
αεροπορικές ή τραπεζιτικές, περιλαµβανοµένων και των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυµάτων, και λοιπές εµπορικές εργασίες, καθώς και οργανισµοί
χρηµατοδοτήσεως

1.000

(β) Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που δεν εµπίπτουν στην παράγραφο (δ)
ανωτέρω—
(i) Ιδιωτικές εταιρείες: είτε ηµεδαπές, είτε αλλοδαπές, είτε ελεγχόµενες από
αλλοδαπούς, είτε όχι—
(αα) µε εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο µέχρι Λ.Κ.5.000 ή µε κύκλο εργασιών µέχρι
Λ.Κ.50.000 το χρόνο ή µε αριθµό υπαλλήλων µέχρι πέντε

150

(ββ) µε εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο µέχρι από Λ.Κ.5.000 µέχρι Λ.Κ. 10.000 ή µε
κύκλο εργασιών από Λ.Κ.50.001 µέχρι Λ.Κ. 100.000 το χρόνο ή µε αριθµό
υπαλλήλων από έξι µέχρι δέκα,

200

(γγ) µε εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο πέραν των Λ.Κ. 10.000 ή µε κύκλο εργασιών
πέραν των Λ.Κ. 100.000 ή µε αριθµό υπαλλήλων πέραν των δέκα:

300

Νοείται ότι, αν οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εµπίπτει σε περισσότερες από µια
κατηγορίες, αυτή θα κατατάσσεται στην κατηγορία αναφορικά µε την οποία
καταβάλλεται το ψηλότερο δικαίωµα.
(ii) ∆ηµόσιες εταιρείες: είτε ηµεδαπές, είτε αλλοδαπές, είτε ελεγχόµενες από
αλλοδαπούς, είτε όχι

1.000

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου,
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου και τα Συµβούλια
Υδατοπροµήθειας θα θεωρούνται και ταξινοµούνται σαν δηµόσιες εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης.
(γ) Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες—
(αα) µε κύκλο εργασιών µέχρι Λ.Κ.50.000 το χρόνο ή µε αριθµό υπαλλήλων µέχρι 150
πέντε
(ββ) µε κύκλο εργασιών από Λ.Κ.50.001 µέχρι Λ.Κ. 100.000 το χρόνο ή µε αριθµό 200
υπαλλήλων από έξι µέχρι δέκα
(γγ) µε εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο πέραν των Λ.Κ. 10.000 ή µε κύκλο εργασιών
πέραν των Λ.Κ. 100.000 ή µε αριθµό υπαλλήλων πέραν των δέκα
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(δ) Υπεράκτιες (Offshore) εταιρείες

600

5(γ) του 228(Ι) του 2002.
2(β)(γ) του 94(Ι) του 2013.
(ε) Νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν σ’ οποιαδήποτε των πιο πάνω κατηγοριών 250
2. Εξαµηνιαίες άδειες:
Καταβάλλεται το ήµισυ των πιο πάνω δικαιωµάτων.

4 του 79(Ι) του 2015.
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 85A)
∆ικαιώµατα για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελµατικών υποστατικών
Ετήσιο δικαίωµα
µη υπερβαίνον τα:
1.

Κατηγορίες:
(α) Βιοτέχνες εργαζόµενοι δι’ ίδιο λογαριασµό.

€34

(β) Επαγγελµατίες ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα, δηλαδή ιατροί,
δικηγόροι, αρχιτέκτονες, µηχανικοί, έµποροι, βιοµήχανοι και
επιχειρηµατίες, εργαζόµενοι ως άτοµα.

€51

(γ) Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που ασκούν ασφαλιστικές,
ατµοπλοϊκές, αεροπορικές ή τραπεζικές εργασίες, καθώς και οργανισµοί
χρηµατοδοτήσεως.

€770

(δ) Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που δεν εµπίπτουν στην
παράγραφο (γ) ανωτέρω, ως ακολούθως:
(i) Ιδιωτικές εταιρείες, είτε ηµεδαπές είτε αλλοδαπές είτε ελεγχόµενες
από αλλοδαπούς είτε όχι, οι οποίες(αα) έχουν εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο που δεν υπερβαίνει τις €8.550 ή
αριθµό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5)·

€120

(ββ) έχουν εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τις €8.550 αλλά
δεν υπερβαίνει τις €17.100 ή αριθµό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους
πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δέκα (10)·

€154

(γγ) έχουν εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τις €17.100 ή
αριθµό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δέκα (10):

€222

Νοείται ότι, εάν οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εµπίπτει σε
περισσότερες της µίας κατηγοριών, αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία
ως προς την οποία καταβάλλεται το υψηλότερο δικαίωµα.
(ii) ∆ηµόσιες εταιρείες, είτε ηµεδαπές είτε αλλοδαπές είτε ελεγχόµενες
από αλλοδαπούς είτε όχι.

€770

Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου,
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Επιτροπή Σιτηρών, η Αρχή
Λιµένων Κύπρου και τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας στην έδρα τους,
καθώς και κάθε γραφείο αυτών το οποίο βρίσκεται στις άλλες πόλεις,
θεωρούνται και ταξινοµούνται ως δηµόσιες εταιρείες περιορισµένης
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ευθύνης.
(ε) Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οποίες-

2.

(i) έχουν αριθµό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5)·

€120

(ii) έχουν αριθµό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους πέντε (5) αλλά δεν
υπερβαίνει τους δέκα (10)·

€154

(iii) έχουν αριθµό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δέκα (10).

€222

(στ) Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

€462

(ζ) Συνεργατικά ιδρύµατα.

€770

(η) Άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν σε οποιαδήποτε
από τις πιο πάνω κατηγορίες.

€137

Για υποστατικά που αρχίζουν να λειτουργούν µέσα στο δεύτερο
εξάµηνο του έτους επιβάλλονται εξαµηνιαία δικαιώµατα, τα οποία
καθορίζονται στο ήµισυ των ως άνω δικαιωµάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 63 (2))
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Αρ … 1999
Με το παρόν γνωστοποιείται ότι η ακόλουθη ακίνητη ιδιοκτησία (να περιγράψετε την ακίνητη
ιδιοκτησία, δίνοντας τις διαστάσεις και υποδεικνύοντας τα σύνορα, όταν είναι πρακτικά δυνατόν)
απαιτείται από το Συµβούλιο της κοινότητας … … … (να αναφέρετε το σκοπό δηµόσιας ωφέλειας).
Κάθε πρόσωπο το οποίο αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον επί της προαναφερόµενης
ακίνητης ιδιοκτησίας και ενίσταται στην απαλλοτρίωση αυτής, καλείται όπως εντός έξι εβδοµάδων
από την ανάρτηση της παρούσας γνωστοποίησης αποστείλει σε εµένα έκθεση σχετικά µε το δικαίωµα
και το συµφέρον αυτού και αποδείξεις αυτών, και κάθε αξίωση που υποβάλλεται από αυτό αναφορικά
µε το εν λόγω δικαίωµα ή συµφέρον.
Το Συµβούλιο της προαναφερόµενης κοινότητας είναι πρόθυµο να διαπραγµατευτεί για την
απόκτηση της προαναφερόµενης ακίνητης ιδιοκτησίας.
Σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται πιο πάνω διατίθεται για επιθεώρηση στη … … …
Χρονολογήθηκε σήµερα … … … ηµέρα του … … …
Έπαρχος
Αναρτήθηκε σήµερα … … … ηµέρα του … …

6 του 228(Ι) του 2002. 6. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

3 του 50(Ι) του 2015. 3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [50(Ι)/2015] θεωρείται ότι άρχισε την 1η
Έναρξη της ισχύος του Ιανουάριου 2015.
παρόντος Νόµου
[50(Ι) του 2015].
4 του 22(Ι) του 2018. 4. Ο παρών Νόµος [22(Ι) του 2018] τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018.
Έναρξη της ισχύος του
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παρόντος Νόµου.
[22(Ι) του 2018.]
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