ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ.
1.(1) Τα Επαρχιακά Συμπλέγματα θα λειτουργούν υπό χωριστή ιδιότητα για τις
Δημαρχούμενες και Κοινοτικές περιοχές.
(2) Θα γίνονται δυο παράλληλες εκλογές για ανάδειξη Προέδρου και Μελών
Επαρχιακών Συμβουλίων Συμπλεγμάτων, για τις Δημαρχούμενες περιοχές και τις
Κοινοτικές περιοχές.
(3) Τα Επαρχιακά Συμβούλια θα συνεδριάζουν και λειτουργούν χωριστά για τις τοπικές
υποθέσεις των Δημαρχούμενων περιοχών και θα λειτουργούν χωριστά για τις τοπικές
υποθέσεις των Κοινοτικών περιοχών.
(4) Τα Επαρχιακά Συμβούλια των Συμπλεγμάτων θα συνεδριάζουν και λειτουργούν
από κοινού, για κοινές υποθέσεις των Δημαρχούμενων και Κοινοτικών περιοχών. Όταν
τα Μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου Συμπλέγματος, θα συνεδριάζουν από κοινού, ως
πιο πάνω αναφέρεται, τα Μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου του Συμπλέγματος, θα
εκλέγουν στην πρώτη τους συνεδρία, τον Πρόεδρο του, που αν είναι Δήμαρχος τότε ο
Αντιπρόεδρος θα εκλέγεται μεταξύ των Κοινοταρχών ή αν ο Πρόεδρος είναι
Κοινοτάρχης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος θα εκλέγεται μεταξύ των Δημάρχων.
(5) Παρόλον ότι τα Επαρχιακά Συμπλέγματα τηρούν τις προϋποθέσεις να θεωρηθούν
ως Τοπικές Αρχές, σύμφωνα με τη θεωρία του Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι
(1) συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, (2) διαμονή κατοίκων σε αυτή την περιοχή, (3)
αυτοτελείς εξουσίες διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων των κατοίκων της περιοχής
αυτής και (4) ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών των οργάνων διοίκησης των με
εκλογές, με καθολική, μυστική ψηφοφορία από τους κατοίκους της περιοχής, δεν
περιλαμβάνονται στον ορισμό (Τοπική Αρχή) του Άρθρου 2 του Νομοσχεδίου.
Εφόσον τα Επαρχιακά Συμπλέγματα δεν περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο ως Τοπικές
Αρχές αλλά ως απλά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία ειδικότερα η σχέση
των με τους Δήμους και τις Κοινότητες είναι σχέση συνεργασίας και δε θα υφίσταται
σχέση ιεραρχίας και ελέγχου, εκφεύγουν των προνοιών του Ευρωπαϊκού Χάρτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νόμοι 27/88, Νόμος 13(ΙΙΙ)/98, Νόμος 3 (ΙΙΙ)/12)

Σαν αποτέλεσμα τούτου, μπορεί να διαφοροποιηθεί ο τρόπος ανάδειξης, εκλογής
Προέδρου και Μελών των Συμβουλίων των Συμπλεγμάτων, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Η συμμετοχή του Επάρχου, ως παρατηρητή, στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των
Συμπλεγμάτων, δε γίνεται δεκτή διότι θεωρείται ότι αποτελεί προσπάθεια χειραγώγησης
των αποφάσεων των Επαρχιακών Συμβουλίων από το Κράτος μέσω του Επάρχου.
3. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων Συμπλεγμάτων γίνονται κεκλεισμένων των θυρών,
εκτός εάν κρίνεται από το Συμβούλιο ότι μπορεί να είναι ανοικτές για το κοινό.
4. Σε ότι αφορά τις Κοινότητες, οι αρμοδιότητες και εξουσίες των Επαρχιακών
Συμπλεγμάτων σε όλα τα θέματα της Υδατοπρομήθειας δε γίνονται αποδεκτές και
πρέπει να παραμείνουν οι εξουσίες των Κοινοτικών Συμβουλίων για θέματα
Υδατοπρομήθειας, όπως προβλέπονται στα Άρθρα 81,82 (Α) και (Λ), 83 (Ζ) (Λ) των
Περί Κοινοτήτων Νόμων του 2009-2015, λόγω ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν
στις Κοινότητες.
5. Σε ότι αφορά το Άρθρο 109 του Νομοσχεδίου, οι θέσεις της Ένωσης Κοινοτήτων
Κύπρου είναι ως αναφέρονται στην Παράγραφο 5 της Σημείωσης για το Νομοσχέδιο
περί Περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2015.
6. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα του Υπουργού Εσωτερικών να ασκεί έλεγχο
νομιμότητας επί των αποφάσεων του Συμπλέγματος, διότι τα Επαρχιακά Συμπλέγματα
είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δημιουργούνται από το Κράτος, σύμφωνα
με Νόμο, στα οποία παραχωρούνται ορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες για διαχείριση
δημοσίων υποθέσεων στις περιφέρειες των και μπορεί το κράτος να επιφυλάξει το πιο
πάνω δικαίωμα, ως έχοντα με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το
κατάλοιπο των εξουσιών διαχείρισης δημοσίων υποθέσεων.

