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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

 Παρουσίαση των βασικών σημείων του Νομοσχεδίου, βάσει των θέσεων της 
Ένωσης Δήμων όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019.

 Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους Δήμους.

 Έγκριση του γενικού πλαισίου του Νομοσχεδίου από τη Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης Δήμων.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

 Συζήτηση για τα κριτήρια των Συνενώσεων των Δήμων.

 Τελική θέση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων για το θέμα των 
δημοψηφισμάτων.



ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

1) Αρμοδιότητες Δήμων

2) Οικονομική Αυτοτέλεια

3) Διοικητική Αυτοτέλεια

4) Δομή Δήμων

5) Θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

6) Συνενώσεις Δήμων



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΜΩΝ



ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να μεταφερθεί η αρμοδιότητα των 

σχολικών εφορειών στους Δήμους από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες, η περιουσία και οι 

υποχρεώσεις των υφιστάμενων 

Σχολικών Εφορειών θα αναληφθούν 

από τους Δήμους. Οι διατάξεις του 

σχετικού Νόμου που αφορούν τους 

Δήμους μεταφέρθηκαν και 

προσαρμόστηκαν στο Νομοσχέδιο του 

περί Δήμων Νόμου. 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Παραχώρηση αυξημένων εξουσιών στους 
Δήμους να καθορίζουν ζητήματα που 
σήμερα αποφασίζονται από άλλα 
τμήματα ή ειδικές νομοθεσίες. Άρση 
υφιστάμενων περιορισμών και 
προώθηση πιο ευέλικτων διαδικασιών 
στα θέματα διαχείρισης παραλιών.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Οι διατάξεις του περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόμου που αφορούν τους Δήμους 
μεταφέρθηκαν και προσαρμόστηκαν στο 
Νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου. 
Επιγραμματικά, αναφέρεται ότι καταργείται η 
Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και οι 
αρμοδιότητες της θα μεταφερθούν στους 
Δήμους, στις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών και 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα 
αναλάβει ρόλο εποπτικής Αρχής. Επίσης, οι 
Δήμοι θα αναλάβουν τις υφιστάμενες 
αρμοδιότητες του Επάρχου. Επιπρόσθετα, 
εισήχθηκε πρόνοια για ανάληψη των εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στον 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, δυνάμει του άρθρου 3 του περί 
Προστασίας των Λουομένων εν τη θαλάσση
Νόμου.



ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Οι αρμοδιότητες που άπτονται του 

ακτοπλοϊκού τουρισμού να περιέλθουν 

στην αρμοδιότητα των Δήμων από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθη πρόνοια σύμφωνα με την 

οποία οι Δήμοι θα εκδίδουν άδεια και 

θα διενεργούν ελέγχους για σκάφη 

που μεταφέρουν επιβάτες για 

τουριστικούς και ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. 



ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Όλοι οι δρόμοι που βρίσκονται εντός 

δημοτικών ορίων να περιέλθουν στην 

αρμοδιότητα των Δήμων. Μόνο οι 

αυτοκινητόδρομοι να παραμείνουν 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Μεταφορών.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η συντήρηση όλου του οδικού δικτύου 

που βρίσκεται εντός δημοτικών ορίων 

με εξαίρεση τους αυτοκινητόδρομους, 

θα περιέλθει στην αρμοδιότητα των 

Δήμων. 



ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Θέματα δημοσίων μεταφορών εντός 

δημοτικών ορίων. Να διευκρινιστούν 

θέματα που αφορούν τις συμβάσεις 

που διέπουν τη λειτουργία των 

δημοτικών και διαδημοτικών 

συγκοινωνιών όπως έχουν υπογραφεί 

μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και 

των διαφόρων εταιρειών. 

Θεσμοθέτηση της διαβούλευσης με 

τους Δήμους.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Θα θεσμοθετηθεί η διαβούλευση του 

Υπουργείου Μεταφορών με τους 

Δήμους για τον καταρτισμό των 

συμβάσεων με τους ανάδοχους για τις 

δημόσιες μεταφορές. Θα διασφαλιστεί 

η δυνατότητα του Δήμου να παρέχει 

δημόσιες μεταφορές εκεί όπου ο 

ανάδοχος των δημοσίων συμβάσεων 

δεν θα παρέχει υπηρεσίες.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, 
πρέπει να διευκρινιστεί ξεκάθαρα ο 
ρόλος και τα καθήκοντά της. Θέση της 
Ένωσης Δήμων είναι η Δημοτική 
Αστυνομία να μπορεί να ρυθμίζει θέματα 
υφιστάμενων αρμοδιοτήτων που ειδικοί 
Νόμοι αναθέτουν στους Δήμους (π.χ. 
ήχος, αλκοόλ, κάπνισμα, σκύλοι). 
Επίσης, να δημιουργηθεί μηχανισμός 
συνεργασίας με την Κρατική Αστυνομία 
για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να 
γίνει σύλληψη ώστε να μην υπάρχει 
ανάγκη δημιουργίας και διαχείρισης 
κρατητηρίων από τις Τοπικές Αρχές.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Έχει εισαχθεί σχετικό άρθρο για τη 
δυνατότητα λειτουργίας Δημοτικής 
Αστυνομίας στους Δήμους. Το θέμα 
παραπέμπεται να ρυθμιστεί με ειδικό 
Νόμο. Σχετικό προσχέδιο Νομοσχεδίου 
έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.



ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να δημιουργηθεί μηχανισμός 

συνεργασίας με Κρατικές Αρχές (π.χ. 

Υπουργείο Άμυνας, Πολιτική Άμυνα) 

αναφορικά με σχέδια έκτακτης 

ανάγκης. Να σχεδιαστεί πλάνο για το 

ρόλο των στελεχών των Δήμων.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έχει εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την 

οποία οι Δήμοι θα συμμετέχουν στον 

καταρτισμό και επικαιροποίηση των 

διαφόρων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Θέματα που σχετίζονται με τις 

βιομηχανικές περιοχές και είναι 

αρμοδιότητα του Υπουργείου, όπως 

χωροθέτηση, είσπραξη ενοικίων και 

άδειες λειτουργίας, να μεταφερθούν 

στους Δήμους. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Λόγω διαφωνία του Υπουργείου 

Ενέργειας, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, του ΚΕΒΕ καθώς και των 

επιφυλάξεων από την ΟΕΒ, η εν λόγω 

αρμοδιότητα δεν έχει παραχωρηθεί 

στους Δήμους.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να ενισχυθούν οι πρόνοιες όσον αφορά τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών. (εμφάνιση, 

στατικότητα). Η Εκτελεστική Επιτροπή προβληματίστηκε επίσης για το ρόλο και τις αδυναμίες 

λειτουργίας των διαχειριστικών επιτροπών που λειτουργούν στις πολυκατοικίες.

Για αποκατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα των ανέσεων των κατοίκων μιας περιοχής, 

αποκατάσταση της νομιμότητας στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας υποστατικών για 

κατοίκηση, αλλαγής χρήσεως υποστατικών χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής και επικίνδυνων 

οικοδομών, να προβλεφθεί δυνατότητα επιβολής εξωδίκου πρόστιμου.

Η φιλοσοφία της ρύθμισης που διέπει τις κοινόκτητες οικοδομές θα πρέπει να αλλάξει ριζικά 

έτσι ώστε η αποκλειστική ευθύνη για την διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν 

κοινόκτητη οικοδομή, να βαρύνει τους κυρίους των μονάδων κοινόκτητης οικοδομής, ατομικά 

και συλλογικά. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητά για γρήγορη εκδίκαση 

υποθέσεων που αφορούν οικονομικές και άλλες διαφορές μεταξύ κυρίων. 

Το ενδεχόμενο υποβολής πιστοποιητικού καταλληλότητας επικίνδυνων οικοδομών, σε τακτά 

διαστήματα, θα πρέπει να μελετηθεί και να ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση του 

θέματος.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Δίδεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο με μονομερή αίτηση (ex parte) να αποταθεί στο δικαστήριο για 

την εξασφάλιση διατάγματος για άσκηση των εξουσιών του που απορρέουν και από τον περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών Νόμο. Επίσης, έχει αυξηθεί σημαντικά η χρηματική ποινή σε περίπτωση καταδίκης ιδιοκτήτη 

που δεν συμμορφώνεται (από 1,700 ευρώ σε 10,000).

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει, παρέχει 

δυνατότητες στον Δήμο για την λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών. Ο Δήμος μπορεί:

• αυτεπάγγελτα, να λάβει μέτρα για άρση του άμεσου κινδύνου

• να επιδώσει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο για εκκένωση της επικίνδυνης οικοδομής 

• να επιδώσει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της επικίνδυνης οικοδομής για τη λήψη μέτρων για οριστική 

άρση του κινδύνου

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση του ιδιοκτήτη, μετά από σχετική ειδοποίηση, ο Δήμος 

μπορεί: 

• να λάβει ό ίδιος μέτρα και να απαιτήσει την καταβολή των εξόδων 

• να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη και

• να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Οι Δήμοι να έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης επιπρόσθετων ροών αποβλήτων με 

ενισχυμένες εξουσίες. Η πρόνοια αυτή να ληφθεί υπόψην και στους Κανονισμούς 

Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων που προωθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στην 

περίπτωση που αρμόδιοι θα είναι οι Δήμοι, να διασφαλιστεί η μεταφορά των 

αντίστοιχων πόρων.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν ότι τα θέματα αποβλήτων τυγχάνουν 

χειρισμού πλέον από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και παρέπεμψε σε περαιτέρω διαβούλευση με αυτό.    

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βρίσκεται στο τελικό της στάδιο 

και οι περισσότερες θέσεις που εκφράσαμε έχουν υιοθετηθεί και θα ενσωματωθούν 

στους επιμέρους Νόμους. Με βάση το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι Δήμοι θα 

έχουν αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, για την οργάνωση της χωριστής συλλογής και 

διαλογής στην πηγή για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων όπως οργανικά, 

πλαστικό, μέταλλο, γυαλί κ.α.   

Στις 5/11/2019 έχει οριστεί συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, στην οποία θα 

συζητηθεί και η οικονομική στήριξη των Δήμων.  

Διευρύνθηκε η ερμηνεία του όρου «σκύβαλα»  για να καλύπτει όλα τα απόβλητα 

όπως καθορίζονται στον περί Αποβλήτων Νόμο, εξαιρουμένων των οικιακών 

λυμάτων. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να προβλεφθεί η υποχρεωτική 

εφαρμογή μηχανισμού εκ των 

προτέρων διαβούλευσης του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τις 

Τοπικές Αρχές για τον καθορισμό 

περιβαλλοντικών στόχων και 

πολιτικών που θα αναλαμβάνονται 

από τις Τοπικές Αρχές. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η εισήγηση θα ενσωματωθεί στους 

επιμέρους ειδικούς Νόμους.



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Οι πολεοδομικές άδειες να εκδίδονται από το Δημοτικό Μηχανικό, εκτός των 

περιπτώσεων που αφορούν άσκηση διακριτικής ευχέρειας για την παραχώρηση της 

σχετικής άδειας. Ο Δημοτικός Μηχανικός θα ενημερώνει και θα διαβουλεύεται το με 

Δημοτικό Συμβούλιο πριν την έκδοση άδειας. Όπου κρίνει ο Δημοτικός Μηχανικός ότι 

χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις η Νομοθεσία, η περίπτωση θα παραπέμπεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Μηχανικού να κοινοποιούνται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να τις ανακαλέσει. Η λήψη απόφασης για 

άσκηση διακριτικής ευχέρειας να γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας 

υπόψη τη γνώμη του Δημοτικού Μηχανικού. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

διακριτική ευχέρεια, το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να εξετάζει τις Ιεραρχικές 

Προσφυγές εναντίον της απόφασης, ως δευτεροβάθμιο όργανο.



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Όλοι οι Δήμοι γίνονται Πολεοδομικές Αρχές και θεσμοθετείται ο πιο κάτω μηχανισμός:

(i) Οι πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής εκδίδονται από τον Δημοτικό 

Μηχανικό για τις περιπτώσεις που η έκδοση τους καθορίζεται από σχετική νομοθεσία 

και στα τοπικά σχέδια. 

(ii) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο Δημοτικός Μηχανικός ενημερώνει και 

παραπέμπει την αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δημοτικού Μηχανικού.

(iii) Στις περιπτώσεις που οι σχετικές άδειες εκδίδονται από το Δημοτικό Μηχανικό, 

το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εξετάσει Ιεραρχική Προσφυγή στην 

περίπτωση που υποβληθεί τέτοια κατά της απόφασης του Δημοτικού Μηχανικού.



ΦΟΡΟΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να εισαχθεί ανώτατο και κατώτατο 

όριο ποσοστού του συντελεστή του 

φόρου θεάματος έτσι ώστε να είναι 

στη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο καθορισμός του. Να 

προστεθεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο 

στους τρόπους πληρωμής του φόρου 

θεάματος. Πρόνοια για πληρωμή 

εφάπαξ ποσού.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έχει εισαχθεί πρόνοια [άρθρο 91(2)(ι)] 

για καθορισμό ανώτατου ποσοστού 

του φόρου θεάματος στο 10%.  

Απορρίφθηκε η εισήγηση για είσπραξη 

εφάπαξ ποσού.

Σημειώνεται ότι στον υφιστάμενο 

Νόμο, το ύψος του φόρου θεάματος 

καθορίζεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο χωρίς μέγιστο ή ελάχιστό 

ποσοστό.



ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ (ΡΡΡ)

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να συμπεριληφθούν πρόνοιες που να 

δίδουν αυτή τη δυνατότητα στους 

Δήμους. Να καλύπτονται και οι 

διαδημοτικές συμφωνίες από την 

πρόνοια αυτή.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η εισήγηση θα ενσωματωθεί στους 

επιμέρους ειδικούς Νόμους.



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Να μεταφερθούν όλες οι σχετικές 
αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο 
των υποστατικών, των τροφίμων και της 
ποιότητας του νερού.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Λόγω της έντονης διαφωνίας του 
Υπουργείου Υγείας για ανάληψη των εν 
λόγω αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, 
απορρίφθηκε η θέση της Ένωσης Δήμων. 
Αντιθέτως, συμπεριλήφθηκε πρόνοια, 
σύμφωνα με την οποία αυτές θα 
ασκούνται τηρουμένων των προνοιών 
του περί Τροφίμων (έλεγχος και 
πώληση) Νόμου και μετά από 
αξιολόγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Υγείας ως προς την επάρκεια των 
υγειονομικών του υπηρεσιών.                                                                                                  
Η πρόνοια αυτή δεν ικανοποίει την 
Ένωση Δήμων.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΠΡΟΝΟΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Η Ένωση Δήμων ζήτησε την ανάληψη 
της αρμοδιότητας όλων των υποδομών 
Κοινωνικής Πολιτικής από τους 
Δήμους, με την μεταφορά των 
αντίστοιχων οικονομικών πόρων.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Απορρίφθηκε η θέση αυτή. Το 
Υπουργείο Εργασίας προτείνει όπως 
για ανάληψη της αρμοδιότητας, 
υποβάλλεται αίτηση από τον Δήμο 
προς αυτό για αξιολόγηση της 
ικανότητάς του. Η Ένωση Δήμων δεν 
ικανοποιήθηκε από την θέση του 
Υπουργείου. Ως εκ τούτου, 
συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο 
διάταξη η οποία προνοεί ότι  τυχόν 
αρνητική τοποθέτηση του Υπουργείου, 
αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένη. 



ΟΧΛΗΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Για συνοπτικές διαδικασίες σε ότι 

αφορά θέματα οχληριών, 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων / 

αντικειμένων, να μπορεί να γίνεται 

άμεση επέμβαση με εισήγηση της 

υπηρεσίας και έγκριση του Δημάρχου 

καθώς και επιβολή συμμόρφωσης 

χωρίς να χρειάζονται χρονοβόρες 

διαδικασίες έγκρισης από Δημοτικό 

Συμβούλιο.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθηκαν τροποποιήσεις με στόχο να 

καταστήσουν τη διαδικασία λιγότερο 

χρονοβόρα και γραφειοκρατική. 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να εισαχθεί εξουσία αφαίρεσης 

παράνομων διαφημιστικών αφισών σε 

πυλώνες οδικού φωτισμού, πινακίδες 

τροχαίας, κλπ. Η εν λόγω αρμοδιότητα 

θα πρέπει να συνδέεται και με τη 

δυνατότητα έκδοσης εξωδίκων.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προνοείται η δυνατότητα έκδοσης 

μονομερούς διατάγματος για αφαίρεση 

παράνομων διαφημιστικών πινακίδων 

ή και αφισών που έχουν αναρτηθεί ή 

τοποθετηθεί επί ιδιωτικής περιουσίας 

οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Εισήγηση για εισαγωγή μηχανισμού 

ελέγχου διανυκτερεύσεων 

χρησιμοποιώντας τελευταίες 

τεχνολογίες.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθηκαν τροποποιήσεις που 

καθιστούν το υφιστάμενο πλαίσιο 

ελέγχου πιο αποτελεσματικό.



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να μην καθορίζεται το ποσό εφόσον οι 

Δήμοι είναι υπόλογοι στον Γενικό 

Ελεγκτή.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καθυστερημένα έσοδα μέχρι 10,000 

ευρώ που δεν δύνανται να 

ανακτηθούν, μπορούν να διαγραφούν 

νοουμένου ότι αυτά θα 

συμπεριλαμβάνονται στους 

οικονομικούς λογαριασμούς του δήμου 

με πλήρη αιτιολογία. Για διαγραφή 

ποσών πέραν των 10,000 ευρώ 

απαίτείται η έγκριση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών.



ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - AIRBNB

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να εισαχθεί πρόνοια η οποία να 

καλύπτει τα AirBnb.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έχει εισαχθεί πρόνοια που καλύπτει 

και τα AirBnb.



ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Εισήγηση να δοθεί στους Δήμους 

εξουσία άμεσης παρέμβασης για 

εφαρμογή του άρθρου 112(4) του 

προηγούμενου προσχεδίου 

Νομοσχεδίου με τη δυνατότητα 

εξασφάλισης ex parte διατάγματος 

προς άρση της παρανομίας.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έχει εισαχθεί πρόνοια που δίδει στους 

Δήμους εξουσία άμεσης παρέμβασης 

με τη δυνατότητα εξασφάλισης ex

parte διατάγματος για αναστολή της 

λειτουργίας η οποία γίνεται χωρίς 

άδεια.



ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Δυνατότητα τοποθέτησης καμερών σε 

δρόμους και δημόσιες πλατείες 

τηρουμένων των διατάξεων του 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισάγεται πρόνοια που δίδει τη 

δυνατότητα τοποθέτησης συστημάτων 

παρακολούθησης, τηρουμένων των 

διατάξεων του περί της Προστασίας 

των Φυσικών Προσώπων έναντι της 

Επεξεργασίας των  Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμου. 



ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Εισήγηση για λήψη ποσοστού επί του 

κρατικού τέλους που επιβάλλεται για 

τη λειτουργία των καζίνο από τους 

Δήμους. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της Ένωσης 

Δήμων για είσπραξη ποσού σε 

ανταπόδοση της λειτουργίας και 

επιβάρυνσης από τη λειτουργία των 

καζίνο στους Δήμους. 



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να γίνεται μόνο με αδειοδότηση από τον Δήμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλοι οι Δήμοι έχουν ήδη αρμοδιότητα για την έκδοση «οικοδομικών» αδειών για 
κεραίες  κινητής τηλεφωνίας. Οι Δήμοι-Πολεοδομικές-Αρχές εκδίδουν και 
πολεοδομικές άδειες, όπου αυτό απαιτείται. Σημειώνεται ότι, για αρκετές 
περιπτώσεις κεραιών εντός κατοικημένων περιοχών η πολεοδομική άδεια θεωρείται 
δοσμένη, νοουμένου ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.  

Στα πλαίσια αυτά, οι Δήμοι ελέγχουν την χωροθέτηση και τις πολεοδομικές 
προϋποθέσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την στατική επάρκεια και την ασφάλεια 
κατασκευής  των κεραιών. 

Ο έλεγχος των επίπεδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από κεραίες, αποτελεί 
αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τ.Η.Ε), το οποίο ελέγχει ότι 
τα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που εκπέμπονται από όλες τις κεραίες 
βρίσκονται εντός των Εθνικών Ορίων Έκθεσης. Οι μετρήσεις που διεξάγει το Τ.Η.Ε 
για κάθε κεραία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σε σχετικό χάρτη. Ο 
καθορισμός των Εθνικών Ορίων Έκθεσης αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας. 



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από τη στιγμή που οι Δήμοι θα καταστούν Πολεοδομικές Αρχές, θα μπορούν να 

αδειοδοτούν και την εγκατάσταση κεραιών.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να εισαχθεί ένας ολοκληρωμένος 

πίνακας εξώδικης ρύθμισης 

αδικημάτων στο Νομοσχέδιο.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθηκε πρόνοια για έκδοση 

Κανονισμών οι οποίοι να καθιστούν 

ικανό το συμβούλιο να καθορίζει, να 

επιβάλλει και να εισπράττει εξώδικα 

πρόστιμα για αδικήματα.



ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Μεταφορά της αρμοδιότητας 

καθορισμού του ωραρίου εκπομπής 

ήχου από τον Έπαρχο στους Δήμους.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθηκε πρόνοια για μεταφορά της 

αρμοδιότητας καθορισμού του 

ωραρίου εκπομπής ήχου από τον 

Έπαρχο στους Δήμους.



Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

-

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μετά από εισήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, εισήχθηκε πρόνοια για 

ανάληψη των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στον 

Υπουργό Εσωτερικών ή / και στον 

Έπαρχο από το σχετικό Νόμο.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ



ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Η Ένωση Δήμων εισηγείται όπως η Κρατική Χορηγία θεσμοθετηθεί με την περίληψη 

σχετικής πρόνοιας στον περί Δήμων Νόμο. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να καθοριστεί 

συγκεκριμένος συντελεστής (ύψος της Κρατικής Χορηγίας) επί των εσόδων του 

Κράτους, όπως παρουσιάζονται στον Κρατικό προϋπολογισμό του προηγούμενου 

έτους.

Η Ένωση Δήμων αποφάσισε να ζητήσει όπως συγκεκριμενοποιηθεί η εξαγγελία του 

ίδιου του Υπουργού για την νομοθετική κατοχύρωση της Κρατικής Χορηγίας. Επίσης, 

να ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική μελέτη έχει διεξαχθεί από το Υπουργείο για το 

θέμα αυτό.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οποιεσδήποτε οικονομίες κλίμακος προκύψουν στους νέους 

Δήμους θα παραμείνουν σε αυτούς. Η Ένωση Δήμων θα δεχθεί μόνο αύξηση της 

Κρατικής Χορηγίας.



ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός εσόδων κάθε Δήμου συμπεριλαμβάνει τα τέλη κυκλοφορίας των 

ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία εισπράττονται από τη 

Δημοκρατία εκ μέρους και για λογαριασμό των Δήμων. Η κατανομή της εν λόγω 

χορηγίας θα αποφασιστεί στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων.

Σήμερα οι Κρατικές Χορηγίες (Τακτική Κρατική Χορηγία, χορηγία έναντι απώλειας 

επαγγελματικού φόρου, χορηγία έναντι απώλειας διαπύλιων) ανέρχονται συνολικά 

στα 71 εκατομμύρια. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τα τέλη 

κυκλοφορίας αναμένονται να ανέλθουν στα 109 εκατομμύρια το 2019, 111 

εκατομμύρια για το 2020 και 113 εκατομμύρια για το 2021, τα οποία θα 

παραχωρούνται στους Δήμους με βάση τις πρόνοιες της Μεταρρύθμισης.



ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να εισαχθεί η απαλλαγή των Δήμων 

από τον Φόρο Εισοδήματος και τον 

ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προβλέπεται η απαλλαγή των Δήμων 

από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος 

(Άρθρο 174 του Νομοσχεδίου).



ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Το άρθρο 54(4)(α)(ι) του 

προηγούμενου προσχεδίου 

Νομοσχεδίου που προβλέπει την 

ανάρτηση στο διαδίκτυο πάσης 

φύσεως δαπανών, να διευκρινίζει ότι 

πρόκειται για δαπάνες ενός 

συγκεκριμένου ποσού και πάνω.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έχει εισαχθεί πρόνοια που προβλέπει 

την ανάρτηση δαπανών στο διαδίκτυο 

για ποσά που υπερβαίνουν τις 5,000€. 



CITY TAX – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Η επιβολή μιας φορολογίας πρέπει πρώτα να μελετηθεί έτσι ώστε 

να διασφαλιστεί ότι θα είναι κοινωνικά δίκαιη. Δεν υπάρχουν επί 

της παρούσης αυτά τα στοιχεία. Η Ένωση Δήμων πρέπει να 

διαπραγματευτεί το θέμα του ποσοστού επί του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. Το Κράτος πρέπει να εγγυάται τις υποχρεώσεις 

των Δήμων.



CITY TAX – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

[Άρθρο 79(3)]

Η επιβολή ενιαίου δημοτικού φόρου (City Tax), σε αντικατάσταση υφιστάμενων 

φορολογιών και τελών, κρίθηκε ότι έχριζε περαιτέρω μελέτης για σκοπούς 

κοινωνικής δικαιοσύνης και η πρόταση δεν υιοθετήθηκε. Αντ’ αυτού η Εκτελεστική 

Επιτροπή εισηγήθηκε την δυνατότητα επιβολής ειδικού προσωρινού τέλους για την 

κατασκευή έργων υποδομής, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) Το ειδικό προσωρινό τέλος θα υπολογίζεται στη βάση του πραγματικού κόστους 

του έργου υποδομής.

ii) Το ειδικό προσωρινό τέλος θα επιβάλλεται επί της ακίνητης ιδιοκτησίας  για 

περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα 5 χρόνια και ο συντελεστής φορολόγησης δεν θα 

υπερβαίνει το 0,5‰.

iii) Το ειδικό προσωρινό τέλος θα επιβάλλεται κατόπιν διενέργειας 

δημοψηφίσματος στον οικείο Δήμο.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Να διαγραφούν από τον περί Δήμων 
Νόμο όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, 
άμεσες και έμμεσες, για αποφάσεις των 
Δημοτικών Συμβουλίων.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Για σκοπούς ενίσχυσης της διοικητικής 
αυτοτέλειας των Δήμων, η Ένωση Δήμων 
εισηγήθηκε την απάλειψη 
συγκεκριμένων προνοιών του 
υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου που 
αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση 
εγκρίσεων από το Κεντρικό Κράτος σε 
διάφορα θέματα (π.χ. τη δημιουργία 
δουλειών, εξασφάλιση δανείων 
μικρότερων των δύο εκατομμυρίων 
ευρώ, υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας, 
κ.α.). Έγιναν αποδεκτές αρκετές 
εισηγήσεις, οι οποίες είναι διάσπαρτες 
στο κείμενο του νομοσχεδίου.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Όσον αφορά τη διαχείριση των χώρων 

πρασίνου, να προστεθεί η φράση «με 

άδειες που το ίδιο θα εκδίδει και χωρίς 

τη συναίνεση του ιδιοκτήτη – Κράτους» 

στο Άρθρο 92(2)(ιη) ώστε να 

απαλειφθεί η υποχρέωση εξασφάλισης 

της συγκατάθεσης του Κράτους, η 

οποία είναι ασαφής και χρονοβόρα 

διαδικασία.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η διαχείριση, αξιοποίηση και 

συντήρηση των πάσης φύσεως 

τοπικών υποδομών, πάρκων και 

χώρων πρασίνου, θα γίνεται όπως το 

δημοτικό συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, με 

άδειες που το ίδιο θα εκδίδει και χωρίς 

να απαιτείται η συναίνεση του 

ιδιοκτήτη-κράτους.



ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Αναφορικά με το κόστος προσωπικού / μισθοδοσίας, ως ποσοστό επί του δημοτικού 

προϋπολογισμού που έχει καθοριστεί το 40%, η Ένωση Δήμων θεωρεί ότι το ποσοστό 

αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό της πραγματικότητας και θα προκαλέσει μεγάλες 

λειτουργικές δυσκολίες στους νέους Δήμους. Ως εκ τούτου, εισηγείται τον 

επανακαθορισμό του ποσοστού μετά από σχετική μελέτη στη βάση συγκεκριμένων 

προκαθορισμένων κριτηρίων που εισηγούνται οι Δήμοι. Επιπλέον, η Ένωση Δήμων, 

αντιλαμβανόμενη τις πρακτικές δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις όποιες 

συνενώσεις Δήμων (λόγω της προφανούς ανομοιομορφίας μεταξύ των υφιστάμενων 

Δήμων) εισηγείται να εισαχθεί μεταβατική διάταξη που να προνοεί πιο ομαλή 

μετάβαση / διαδικασία για εναρμόνιση των νέων Δήμων, που θα προκύψουν, με τις 

πρόνοιες του Νόμου για το θέμα αυτό.



ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήχθηκε μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που το ύψος 

της μισθολογικής δαπάνης του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στο δήμο 

υπερβαίνει το όριο του 40% του συνόλου των πάσης φύσεως  δαπανών  (του 

προϋπολογισμού) του  δήμου, τότε με έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών, το ποσοστό αυτό να δύναται να ανέλθει μέχρι το 45% εντός 

μεταβατικού σταδίου διάρκειας 5 ετών και με δυνατότητα παράτασης του 

μεταβατικού σταδίου που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα 5 έτη. 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Εξαίρεση της εκμισθωμένης δημοτικής 

περιουσίας από την νομοθεσία που 

διέπει το ενοικιοστάσιο, κατ’ αναλογία 

με την εκμισθωμένη κρατική 

περιουσία.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η εισήγηση θα ενσωματωθεί στους 

επιμέρους ειδικούς Νόμους. 



ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εισήχθηκε πρόνοια που δίδει τη δυνατότητα στον Υπουργό, σε περίπτωση 

αμέλειας ή παράληψης Δήμου να εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του 

Νόμου, να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι ποσού των 5,000 ευρώ ή / και σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του, να αφαιρεί από αυτόν όλες ή 

οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του, ή / και αποκοπή μέρους ή 

του συνόλου της κρατικής χορηγίας, ή / και να λάβει νομικά μέτρα εναντίον του 

Δήμου.                                                                          

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από παραστάσεις της Ένωσης 

Δήμων, διαβεβαίωσε προφορικά τον Πρόεδρο ότι έχουν δοθεί οδηγίες στη 

Νομική Υπηρεσία όπως η υπό αναφορά διάταξη απαλειφθεί από το Νομοσχέδιο 

που έχει σταλεί.



ΔΟΜΗ ΔΗΜΩΝ



ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Προβληματισμός για τις εκτελεστικές εξουσίες που δίδονται στους Αντιδημάρχους και κατά 
πόσον αυτές θα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Εισήγηση να εισαχθεί στο άρθρο 49(2) η φράση «Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του 
Δημάρχου, ο οποίος προΐσταται του Δήμου,…» ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Δήμαρχος 
παραχωρεί τις εξουσίες στους Αντιδημάρχους και παραμένει το εκτελεστικό όργανο του 
Δήμου. Επίσης, εισηγείται να διαγραφούν οι πρόνοιες (α) και (γ) του ιδίου άρθρου. 

Όσον αφορά το θέμα της εκλογής των Αντιδημάρχων, διενεργήθη ψηφοφορία μεταξύ των 
πιο κάτω απόψεων που εκφράστηκαν:

(α). Οι Αντιδήμαρχοι να εκλέγονται απευθείας από τους δημότες του κάθε δημοτικού 
διαμερίσματος.

(β). Οι Αντιδήμαρχοι να εκλέγονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με τον Δήμαρχο.

(γ). Οι Αντιδήμαρχοι να διορίζονται από τον Δήμαρχο.

(δ). Οι Αντιδήμαρχοι να εκλέγονται από τους Δημοτικούς Σύμβουλους του κάθε 
διαμερίσματος.

Η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης τάχθηκε υπέρ της πρότασης (α).



ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων για απευθείας εκλογή των 

Αντιδημάρχων από τους δημότες του κάθε δημοτικού διαμερίσματος έγινε δεκτή από το 

Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος, ο οποίος παραμένει το εκτελεστικό όργανο του Δήμου, θα δύναται να 

παραχωρεί εξουσίες στους Αντιδημάρχους. 

Οι Αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν αυξημένη αντιμισθία σε σχέση με τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, αλλά δεν θα λαμβάνουν σύνταξη, όπως προέβλεπε αρχικά το 

Νομοσχέδιο.



ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Να διευκρινιστεί εντός του 

Νομοσχεδίου ότι ο ανώτατος αριθμός 

Δημοτικών Συμβούλων είναι 26 και ο 

κατώτατος 12.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διευκρινίστηκε εντός του Νομοσχεδίου 

ότι ο κατώτατος αριθμός Δημοτικών 

Συμβούλων είναι 12 και ο ανώτατος 26 

ανά Δήμο.



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Εισήγηση να καταργηθεί η Εκτελεστική 
Επιτροπή των Δήμων. Άποψη ότι η 
Διαχειριστική Επιτροπή είναι αρκετή για 
την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

Διατήρηση Επιτροπών Διαμερισμάτων. 
Στο άρθρο 50(4) να διαγραφεί η 
αναφορά στη χωριστή δημοσίευση των 
αποφάσεων και πρακτικών των 
Επιτροπών Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
Επιπλέον, να διαγραφεί και η πρόνοια 
του άρθρου 50(5) για υποχρεωτική 
μηνιαία συνεδρία των εν λόγω 
επιτροπών. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Καταργείται η Εκτελεστική Επιτροπή των 
Δήμων. Επιπλέον, οι Επιτροπές 
Δημοτικών Διαμερισμάτων αποκτούν 
συμβουλευτικό χαρακτήρα. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Εισήγηση για θεσμοθέτηση των 
καθηκόντων του Δημοτικού Γραμματέα 
στον περί Δήμων Νόμο (με βάση το 
ομοιόμορφο σχέδιο υπηρεσίας του 
Δημοτικού Γραμματέα) κατ’ αναλογία 
των διατάξεων του άρθρου 166 του 
προσχεδίου Νομοσχεδίου του περί Δήμων 
Νόμου (για τη Μεταρρύθμιση) που 
προνοεί για τη θέση του Γραμματέα της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από τη 
Γενική Συνέλευση.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Προβλέπεται η θεσμοθέτηση των  
καθηκόντων του Δημοτικού Γραμματέα, 
σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας του. 
Στο άρθρο 58(γ), προνοείται ότι ο 
Δημοτικός Γραμματέας θα παρίσταται 
στις συνεδρίες του συμβουλίου, κλπ..



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Δυνατότητα για κάθε Δήμο να 

δημιουργεί οργανικές θέσεις ανάλογα 

με τις ανάγκες του (π.χ. θέση 

Διευθυντή Τουρισμού στους 

τουριστικούς Δήμους).

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προβλέπεται η δυνατότητα 

δημιουργίας οργανικών θέσεων 

ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν σε κάθε Δήμο.



ΘΗΤΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Για τον περιορισμό των θητειών, να 

ισχύσει ότι ισχύει και για τα άλλα 

αξιώματα της Δημοκρατίας.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η πρόνοια για περιορισμό των θητειών 

έχει διαγραφεί.



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Έχοντας ως κύριο μέλημα τη 

δημιουργία λειτουργικών και 

βιώσιμων Δήμων, η Εκτελεστική 

Επιτροπή τάσσεται υπέρ Μεταβατικής 

Περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η 

λειτουργική δομή των νέων Δήμων.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση 

Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών 

Υποθέσεων στους Δήμους, με σκοπό 

την ομαλή ενοποίηση των 

υφιστάμενων Δήμων και την εύρυθμη 

μετάβαση στις νέες οντότητες. 



ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ



ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Η Γενική Συνέλευση συμφωνεί με την 

θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Ένωση Δήμων θα θεσμοθετηθεί ως 

Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.



ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ
1. Πληθυσμιακά κριτήρια: 

➢ Αριθμός δημοτών, αριθμός κατοίκων

➢ Πληθυσμιακή πυκνότητα (χαρακτήρας του ως αστικού, ημιαστικού, κλπ.)

➢ Κατανομή κατοικιών (αριθμός παραθεριστικών κατοικιών)

2. Κοινωνικά κριτήρια

➢ Κοινωνικά συμπαγείς περιοχές

➢ Μέσο μέγεθος νοικοκυριού

3. Οικονομικά κριτήρια

➢ Οικονομικά χαρακτηριστικά

➢ Δομή απασχόλησης 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ
4. Γεωγραφικά κριτήρια

➢ Οι νέοι Δήμοι να έχουν κατά το δυνατό συμπαγές σχήμα

➢ Ένωση όμορων Τοπικών Αρχών

➢ Να μην υπάρχει διαχωρισμός με φυσικά ή τεχνητά σύνορα

➢ Γεωμορφολογία 

5. Κριτήρια σχετικά με τη συμμετοχή του πολίτη

➢ Αντιστοιχία σε μια δεδομένη χωροταξική ενότητα (που σχηματίζεται από 
αλληλοσυνδεόμενους οικισμούς)

➢ Εξασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών επικοινωνίας (δείκτης πολυπλοκότητας – μεγάλος 
αριθμός διάσπαρτων οικισμών σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια επικοινωνίας και ανάγκη 
δημιουργίας αποκεντρωμένων δομών λειτουργίας)

6. Αναπτυξιακά κριτήρια

➢ Δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την 
επιχειρηματικότητα

➢ Δομή της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας

➢ Μορφωτικό κεφάλαιο

➢ Διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού (ηλικία, εκπαίδευση, ειδικότητα)



ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Απριλίου εκφράστηκαν διάφορες 

απόψεις όσον αφορά τις συνενώσεις / συγχωνεύσεις Δήμων.

Η Γενική Συνέλευση τοποθετήθηκε με εμφαντικό τρόπο στο θέμα της Μεταρρύθμισης, 

τονίζοντας ότι οι Κοινότητες δεν μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία της 

Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης εκφράστηκαν έντονες απόψεις και τοποθετήσεις για την έγκριση των 

συνενώσεων Δήμων με δημοψηφίσματα σε τοπικό επίπεδο. 

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να ζητηθεί από τον Υπουργό 

Εσωτερικών να συμπληρώσει το άρθρο 3 του προσχεδίου Νομοσχεδίου του περί Δήμων 

Νόμου για τη Μεταρρύθμισης και να το κοινοποιήσει στους Δήμους ούτως ώστε να 

έχουν ενώπιων τους τις συνενώσεις συγχωνεύσεις Δήμων ή Δήμων και Κοινοτήτων που 

προτείνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 



ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, οι συνενώσεις θα γίνουν με βάση τα 

προαναφερόμενα κριτήρια. 

Στις συνενώσεις θα περιληφθεί περιορισμένος αριθμός Κοινοτήτων.

Οι συνενώσεις θα ανακοινωθούν σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Υπουργού 

Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

Δήμων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαφωνεί έντονα με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, καθώς 

εκτιμά ότι αυτά θα ανατρέψουν τη μεταρρύθμιση. 


