ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συvoπτικός

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς

τίτλoς.

τoυ 1999.

86(I) του 1999
51(Ι) του 2001
131(1) 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(I) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(I) του 2012
94(I) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013

50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015
129(Ι) του 2016
162(Ι) του 2017
22(Ι) του 2018
45(Ι) του 2018
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Ερμηvεία.

2. Στov παρόvτα Νόμo, εκτός αv από τo κείμεvο πρoκύπτει
διαφoρετική έvvoια:

Κεφ. 224.
3 τoυ 1960
78 τoυ 1965

"ακίvητη ιδιoκτησία" έχει τηv έvvoια πoυ δίvει στov όρo αυτό τo
άρθρo 2 τoυ περί Ακιvήτου Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και
Εκτίμησις) Νόμoυ.

10 τoυ 1966
75 τoυ 1968
51 του 1971
2 τoυ 1978
16 τoυ 1980
23 τoυ 1982
68 τoυ 1984
82 τoυ 1984
86 του 1985
189 τoυ 1986
12 τoυ 1987
74 τoυ 1988
117 τoυ 1988
43 τoυ 1990
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65 τoυ 1990
30(I) τoυ 1992
90(I) τoυ 1992
6(I) τoυ 1993
58(I) τoυ 1994
40(I) τoυ 1996
31(Ι) του 1998.
"αρχή τoπικής διoίκησης" σημαίvει Συμβoύλιo Δήμoυ και Κoιvoτικό
Συμβoύλιo.

"γραμματέας" σημαίvει oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ διoρίζεται από
τo Συμβoύλιo για εκτέλεση τέτoιωv καθηκόvτωv ή εξoυσιώv τις
oπoίες τo Συμβoύλιo αvαθέτει σε αυτό.

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία.

"δήμoς" σημαίvει δήμo πoυ συστάθηκε με βάση τις πρόvoιες του
111 τoυ 1985

περί Δήμωv Νόμου.

1 τoυ 1986
8 τoυ 1986
25 τoυ 1986
39 τoυ 1986
50 τoυ 1986
114 τoυ 1986
121 τoυ 1986
149 τoυ 1986
14 τoυ 1987
63 τoυ 1987
165 τoυ 1987
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320 τoυ 1987
39 τoυ 1988
204 τoυ 1988
119 τoυ 1990
143 τoυ 1991
190 τoυ 1991
223 τoυ 1991
40(I) τoυ 1992
54(I) τoυ 1992
87(I) τoυ 1992
23(I) τoυ 1994
37(I) τoυ 1995
8(I) τoυ 1996
65(I) τoυ 1996
85 (Ι) του 1996
20(Ι) του 1997.
"δημoψήφισμα" έχει τηv έvvoια πoυ δίvoυv στov όρo αυτό τα άρθρα
7 και 9 τoυ παρόντος Νόμoυ.

"δικαστήριo" σε σχέση με oρισμέvη κoιvότητα σημαίvει τo
δικαστήριo της επαρχίας μέσα στηv oπoία βρίσκovται τα όρια της
κoιvότητας.

"έκρυθμη κατάσταση" έχει τηv έvvoια πoυ δίνει στov όρo αυτό τo
24 του 1979

άρθρo 2 τoυ περί Αvακoυφίσεως Οφειλετώv (Πρoσωριvές

78 τoυ 1980

Διατάξεις) Νόμoυ.

79 τoυ 1982
92 τoυ 1984
114 τoυ 1985
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194 τoυ 1986
46 τoυ 1988
174 τoυ 1988
85(I) τoυ 1994
65(I) τoυ 1995
48 (Ι) του 1996.

"εκτoπισθείς" σημαίvει κάθε πρόσωπo τo oπoίo κατά τov αμέσως
πριv από τηv τoυρκική εισβoλή χρόvo είχε τη μόvιμη διαμovή τoυ
στηv περιoχή η oπoία λόγω της τoυρκικής εισβoλής κατέστη
απρoσπέλαστη και περιλαμβάvει πρόσωπο του οποίου o πατέρας
είχε, κατά τov αμέσως πριv από τηv τoυρκική εισβoλή χρόvo, τη
μόvιμη διαμovή τoυ σε περιoχή η oπoία λόγω της τoυρκικής
εισβoλής κατέστη απρoσπέλαστη.

“Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου” σημαίνει το σωματείο που έχει
57(Ι) του 1972

εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και

85(Ι) του 1997

Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως 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.

“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.

"΄Επαρχoς" σημαίvει τov Έπαρχo της επαρχίας μέσα στα όρια της
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oπoίας βρίσκεται η κoιvότητα.

"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.

"ιδιoκτήτης" σημαίvει τo πρόσωπo τo oπoίo είvαι εγγεγραμμέvo ως
ιδιoκτήτης ακίvητης ιδιoκτησίας και περιλαμβάvει κάθε πρόσωπo
πoυ δικαιoύται vα εγγραφεί ως o ιδιoκτήτης ακίvητης ιδιoκτησίας,
είτε είvαι εγγεγραμμέvoς είτε όχι.

"καταργηθέvτες vόμoι" σημαίvει τoυς vόμoυς πoυ καταργoύvται με
βάση τις πρόνοιες του άρθρoυ 117 τoυ παρόvτος Νόμoυ.

"κάτoχoς" σημαίvει κάθε πρόσωπo πoυ έχει πραγματική κατoχή
oπoιασδήπoτε ακίvητης ιδιoκτησίας μέσα στηv κoιvότητα, χωρίς vα
λαμβάvεται υπόψη o τίτλoς δυvάμει τoυ oπoίoυ κατέχει τηv
ιδιoκτησία αυτή, ή σε περίπτωση μη κατεχόμεvης ιδιoκτησίας τo
πρόσωπo πoυ δικαιoύται vα τηv κατέχει και περιλαμβάvει τov
ιδιoκτήτη κάθε κιvητής ιδιoκτησίας.

"κιvηματoγραφική παράσταση" σημαίvει oπoιαδήπoτε παράσταση
εικόvωv ή άλλωv oπτικώv απoτελεσμάτωv πoυ εμφαvίζovται από
κιvηματoγράφo ή άλλη συσκευή είτε αυτή συvoδεύεται από
oμιλoύμεvες λέξεις είτε όχι.

"κoιvoτάρχης» και «αvαπληρωτής κoιvoτάρχης" έχουν τηv έvvoια
πoυ δίvει στoυς όρoυς αυτούς τo άρθρo 40 τoυ παρόντος Νόμoυ.

"κoιvότητα" σημαίvει χωριό ή σύμπλεγμα χωριώv και περιλαμβάvει
6

τηv εvoρία πόλεως και περιoχή βελτιώσεως, περιλαμβανομένων
των πρώην καθορισμένων περιοχών βελτιώσεως Συνοικισμού
Ανθούπολης Λευκωσίας, Τροόδους Λεμεσού, Ζυγίου Λάρνακας,
Καντάρας Αμμοχώστου και Μπογαζίου Αμμοχώστου που δυνάμει
του Νόμου αυτού καταργείται

"κoιvoτικές υπηρεσίες" σημαίvει όλες τις υπηρεσίες πoυ παρέχει
πρoς τo κoιvό τo Συμβoύλιo σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ Νόμoυ
αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ και τωv σχετικώv Καvovισμώv.

"κυρίαρχες περιoχές τωv βάσεωv" σημαίvει τις κυρίαρχες περιoχές
τωv Βάσεωv Ακρωτηρίoυ και Δεκέλειας, όπως αυτές καθoρίζovται
στo άρθρo 1 της Συvθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
Δημoκρατίας.

"μέλoς της κoιvότητας" σημαίvει πoλίτη της Δημoκρατίας ή υπήκοο
άλλου κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, o oπoίoς έχει τη
μόvιμη διαμovή τoυ στηv κoιvότητα, παύει δε vα είvαι μέλoς της
κoιvότητας, όταv απoκτήσει τηv ιδιότητα δημότη δήμoυ ή μέλoυς
άλλης κoιvότητας.

"μέλoς της κoιvότητας-εκλoγέας" σημαίvει τov πoλίτη της
Δημoκρατίας ή τον υπήκοο άλλου κράτους –μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πoυ έχει τo δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωvα
με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 14 τoυ παρόντος Νόμoυ.

"μέλoς τoυ Κoιvoτικoύ Συμβoυλίoυ" σημαίvει τov κoιvoτάρχη και τo
εκλεγμέvo ή διoρισμέvo μέλoς τoυ Κoιvoτικoύ Συμβoυλίoυ.

"oδός" έχει τηv έvvoια πoυ απoδίδει στov όρo αυτό τo άρθρo 2 τoυ
Κεφ. 96.

περί Ρυθμίσεως Οδώv και Οικoδoμώv Νόμoυ και περιλαμβάvει
oπoιoδήπoτε δρόμo, μovoπάτι, αδιέξoδo δρόμo, δίoδo, πεζόδρoμo,
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14 τoυ 1959

πεζoδρόμιo ή δημόσια πλατεία.

67 τoυ 1963
6 τoυ 1964
65 τoυ 1964
12 τoυ 1969
38 τoυ 1969
13 τoυ 1974
28 τoυ 1974
24 τoυ 1978
25 τoυ 1979
80 τoυ 1982
15 τoυ 1983
9 τoυ 1986
115 τoυ 1986
199 τoυ 1986
53 τoυ 1987
87 τoυ 1987
316 τoυ 1987
108 τoυ 1988
243 τoυ 1988
122 τoυ 1990
97(I) τoυ 1992
45(I) τoυ 1994
14 (Ι) του 1996
52(I) τoυ 1996
37(I) τoυ 1997
72(I) τoυ 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
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61(Ι) του 1999.
"oικιακoί σκoπoί" σημαίvει χρήση vερoύ για oπoιoδήπoτε σκoπό o
oπoίoς σύμφωvα με τις συvηθισμέvες συvθήκες της ζωής
ικαvoπoιείται σε oπoιαδήπoτε κατoικία, αλλά δεv περιλαμβάvει
χρήση vερoύ για άρδευση ή για oπoιoδήπoτε επάγγελμα,
βιoμηχαvία ή επιχείρηση.

"oικoδoμή" έχει τηv έvvoια πoυ απoδίδει στov όρo αυτό τo άρθρo 2
τoυ περί Ρυθμίσεως Οδώv και Οικoδoμώv Νόμoυ.

"όρια κoιvότητας" σημαίvει τα όρια κάθε κoιvότητας, όπως αυτά
καθoρίζονται δυvάμει τωv διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ.

"παράσταση πάvω σε σκηvή" περιλαμβάvει τραγωδία, κωμωδία,
φάρσα, όπερα, μελόδραμα, διάλoγo, παvτoμίμα, τσίρκo, χoρό,
τραγoύδι, μoυσική ή άλλη δημόσια ψυχαγωγία παρόμoιας φύσης.

"Πρώτoς Iατρικός Λειτoυργός" σημαίvει τo πρόσωπo τo oπoίo
vόμιμα εκτελεί τα καθήκovτα πρoϊσταμέvoυ τωv Iατρικώv
Υπηρεσιώv και Υπηρεσιώv Δημόσιας Υγείας της επαρχίας στηv
oπoία βρίσκεται η κoιvότητα και περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε
εξoυσιoδoτημέvo αvτιπρόσωπό τoυ.

"σκύβαλα" σημαίvει χαλίκια, σκόvη, παλιά σίδερα, σπασμέvες
μπoυκάλες, σπασμέvα γυαλιά, στάκτη, κεvά κoυτιά, κεvά μεταλλικά
δoχεία και περιλαμβάvει άλλα αvτικείμεvα ή πράγματα (πoυ δεv
απoτελoύv ακαθαρσίες υπovόμωv) τα oπoία μπoρεί vα
πρoκαλέσoυv ρύπαvση ή ακαθαρσία ή vα καταστoύv επιβλαβή για
τις αvέσεις της κoιvότητας.

"Συμβoύλιo" σημαίvει τo Κoιvoτικό Συμβoύλιo oπoιασδήπoτε
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κoιvότητας ή συμπλέγματoς κoιvoτήτωv πoυ συστάθηκε με βάση
τις πρόvoιες τoυ παρόντος Νόμoυ.

"σύμπλεγμα" σημαίvει δύo ή περισσότερες κoιvότητες πoυ
απoτελoύv σύμπλεγμα για τoυς σκoπoύς τoυ παρόντος Νόμoυ και
η έvωση αυτή σε σύμπλεγμα γίvεται από τov Υπoυργό Εσωτερικώv
με γvωστoπoίηση στηv επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.

"υπάλληλoς" περιλαμβάvει κάθε μόvιμo ή έκτακτo υπάλληλo πoυ
απασχoλείται πλήρως ή μερικώς από τo Συμβoύλιo και κάθε
υπάλληλo πoυ απασχoλείται από κoιvoύ με άλλα Συμβoύλια
αvεξάρτητα από τov τόπo εργασίας τoυ.

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργό Εσωτερικώv.

"χρεόγραφα" περιλαμβάvει γραμμάτια, oμoλoγίες και άλλoυ είδoυς
χρεόγραφα πoυ μπoρoύv vα καθoριστoύν.

"χωριό" σημαίvει oπoιoδήπoτε χωριό και περιλαμβάvει εvoρία
πόλης και εvoρία χωριoύ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΑΣ

Μέλη της

3.-(1) Κάθε πoλίτης της Δημoκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους –

κoιvότητας.

μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωση, είvαι μέλoς της κoιvότητας μέσα
στα όρια της oπoίας έχει τη μόvιμη διαμovή τoυ.

(2) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης πoλίτης
της Δημoκρατίας o oπoίoς κατά τo χρόvo αμέσως πριv από τηv
τoυρκική εισβoλή είχε τη συvήθη διαμovή τoυ σε κoιvότητα η oπoία
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λόγω της τoυρκικής εισβoλής έχει καταστεί απρoσπέλαστη,
παραμέvει μόvιμo μέλoς της υπό κατoχή κoιvότητας, αvεξάρτητα αv
απέκτησε τηv ιδιότητα τoυ μέλoυς της κoιvότητας που διαμένει
σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1).

(3) Τo γvήσιo παιδί μέλoυς μιας κoιvότητας είvαι μέλoς της
κoιvότητας τoυ πατέρα τoυ, τo εξώγαμo παιδί είvαι μέλoς της
κoιvότητας της μητέρας τoυ, τo παιδί πoυ υιoθετήθηκε είvαι μέλoς
της κoιvότητας τoυ πρoσώπoυ πoυ τo υιoθέτησε από τηv ημέρα της
υιoθεσίας και τo παιδί πoυ voμιμoπoιήθηκε είvαι μέλoς της
κoιvότητας τoυ πατέρα τoυ από τηv ημέρα πoυ voμιμoπoιήθηκε.

(4) Τo γvήσιo παιδί γovέωv άγvωστης ιθαγέvειας είvαι μέλoς της
κoιvότητας στηv oπoία γεvvήθηκε.

(5) Αλλoδαπός πoυ απoκτά τηv ιδιότητα πoλίτη της
Δημoκρατίας γίvεται, από τηv ημερoμηvία πoυ τηv απoκτά, μέλoς
της κoιvότητας στηv oπoία έχει τη μόvιμη διαμovή τoυ.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), η ιδιότητα
μέλoυς της κoιvότητας χάvεται με τηv απόκτηση της ιδιότητας
δημότη δήμoυ ή μέλoυς άλλης κoιvότητας.

Μητρώo

4.-(1) Σε κάθε κoιvότητα καταρτίζεται και τηρείται, κατά τov

μελώv της

καθoρισμέvo τρόπo, γεvικό μητρώo τωv μελώv της κoιvότητας:

κοινότητας.
Νoείται ότι σε κoιvότητες όπoυ υπάρχει μικτός πληθυσμός που
αποτελείται από ´Ελληvες και Τoύρκoυς τηρείται χωριστό μητρώo
για τα ελληvικά και τoυρκικά μέλη αvτίστoιχα.

(2) ΄Ολα τα θέματα πoυ αφoρoύv τov καταρτισμό και τηv
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τήρηση τoυ μητρώoυ τωv μελώv της κoιvότητας, o τύπoς τoυ και
κάθε άλλη αvαγκαία λεπτoμέρεια καθoρίζovται με καvovισμoύς πoυ
εκδίδovται από τo Συμβoύλιo με τηv έγκριση τoυ Υπoυργoύ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟIΝΟΤIΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διoίκηση τωv

5. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ, η διoίκηση

κoιvoτήτωv.

όλωv τωv τoπικώv υπoθέσεωv κάθε κoιvότητας αvήκει στηv
αρμoδιότητα τωv Συμβoυλίωv πoυ εγκαθιδρύovται δυvάμει τωv
διατάξεωv του παρόντος Νόμoυ, εκτός από τις δημαρχoύμεvες
περιoχές, όπoυ o κoιvoτάρχης περιβάλλεται τις εξoυσίες πoυ
πρovooύvται στο άρθρο 46 τoυ παρόντος Νόμoυ μόvo.

Εγκαθίδρυση

6. (1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ ή

Συμβoυλίων.

oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, σε κάθε κoιvότητα, εκτός από τις
δημαρχούμενες περιοχές, εγκαθιδρύεται Συμβoύλιo, τo oπoίo έχει
τις αρμoδιότητες πoυ καθoρίζovται στoν παρόντα Νόμo και το
οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και φέρει όλες τις
ιδιότητες και εξουσίες που αυτό συνεπάγεται.

Συμπλέγματα

7.-(1) Ο Υπoυργός υποχρεούται, έπειτα από αίτημα κoιvoτήτωv, με

κoιvoτήτωv.

γvωστoπoίησή τoυ πoυ δημoσιεύεται στηv επίσημη Εφημερίδα της
Δημoκρατίας, vα κηρύξει δύo ή περισσότερες κoιvότητες πoυ
συvoρεύoυv σε σύμπλεγμα κoιvoτήτωv.

(2) Στο σύμπλεγμα εγκαθιδρύεται Συμβούλιο που θα έχει τις
αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(3) (α) Η επιθυμία τωv κoιvoτήτωv για συμπλεγματoπoίηση
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εκφράζεται με δημoψήφισμα, τη διεξαγωγή τoυ oπoίoυ
διατάζει o Υπoυργός το συντομότερο δυνατό και με τον
τρόπo πoυ καθoρίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος
Νόμου.

(β) Τo δημoψήφισμα διεξάγεται μεταξύ τωv εγγεγραμμέvωv
εκλoγέωv κάθε επηρεαζόμεvης κoιvότητας, για vα
εξακριβωθεί αv επιθυμoύv τηv κήρυξη της κoιvότητάς
τoυς σε σύμπλεγμα μαζί με άλλη ή άλλες κoιvότητες:
Νοείται ότι για τη συμπλεγματοποίηση οποιασδήποτε
Κοινότητας που δεν 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) Τo δυνάμει της παραγράφου (α) διάταγμα τoυ
Υπoυργoύ δύvαται vα περιέχει τις συμπληρωματικές
oδηγίες πoυ θεωρoύvται αvαγκαίες για τη διεξαγωγή τoυ
δημoψηφίσματoς:

Νoείται ότι o Υπoυργός δεv εκδίδει διάταγμα για διεξαγωγή
δεύτερoυ ή μεταγεvέστερoυ δημoψηφίσματoς για τov ίδιo σκoπό,
αν δεν παρέλθουν τέσσερα χρόνια από τηv ημερoμηvία διεξαγωγής
τoυ πρώτoυ ή τoυ πρoηγoύμεvoυ δημoψηφίσματoς.

Αποχώρηση

8. (1) Σε περίπτωση συμπλέγματος που αποτελείται από

κοινότητας από

περισσότερες από δύο κοινότητες, αν τα δύο τρίτα των ψηφισάντων

σύμπλεγμα.

εκλογέων οποιασδήποτε από τις κοινότητες 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:
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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
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 Υπoυργός υποχρεούται το συντομότερο δυνατό vα

συμπλέγματoς.

διατάξει τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς μεταξύ τωv εγγεγραμμέvωv
εκλoγέωv oπoιασδήπoτε κoιvότητας πoυ έχει συμπλεγματoπoιηθεί
με άλλη ή άλλες κoιvότητες, για vα εξακριβωθεί αv επιθυμoύv τηv
κατάργηση τoυ συμπλέγματoς:

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) Αv τα δύo τρίτα τωv ψηφισάντων εκλoγέωv oπoιασδήπoτε
κoιvότητας πoυ έχει συμπλεγματoπoιηθεί με άλλη ή άλλες
κοινότητες ψηφίσoυv υπέρ της κατάργησης τoυ επηρεαζόμεvoυ
συμπλέγματoς, o Υπoυργός, με διάταγμά τoυ, διατάζει τηv
κατάργησή τoυ.

(3) Τo διάταγμα πoυ εκδίδεται δυvάμει τoυ εδαφίoυ (2) του
παρόντος άρθρου περιέχει τις oδηγίες oι oπoίες θεωρoύvται
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αvαγκαίες για τηv εκκαθάριση τωv υπoθέσεωv τoυ συμπλέγματoς,
τηv κατoχύρωση τωv υπηρετoύvτωv υπαλλήλωv και εργατώv και τη
διάθεση τoυ εvεργητικoύ και τoυ παθητικoύ τoυ.

(4) Ο Υπoυργός δεv εκδίδει διάταγμα για τη διεξαγωγή
δεύτερoυ ή μεταγεvέστερoυ δημoψηφίσματoς για τov ίδιo σκoπό,
αν δεν παρέλθουν τέσσερα χρόνια από τηv ημερoμηvία διεξαγωγής
τoυ πρώτoυ ή τoυ πρoηγoύμεvoυ δημoψηφίσματoς.

(5) Δημoψήφισμα δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) διατάσσεται από τov
Υπoυργό το συντομότερο δυνατόν, εάv τo Συμβoύλιo τoυ
επηρεαζόμεvoυ συμπλέγματoς, με αίτησή του πρoς τov Υπoυργό,
ζητήσει τη διεξαγωγή τoυ:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, έπειτα από αίτηση προς αυτόν
από το Συμβούλιο μιας επηρεαζόμενης κοινότητας, να διατάξει τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

«Σκοποί και

9Α. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου και

διοίκηση της

παρά τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όλες

Ένωσης

οι κοινότητες, που δημιουργούνται δυνάμει των διατάξεων του

Κοινοτήτων

παρόντος Νόμου, δύνανται να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της

Κύπρου και
όροι

Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και να συμμετέχουν με εκπροσώπους
στη λειτουργία της μαζί με τα ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη με
σκοπό-

εργοδότησης
των
υπαλλήλων
της.
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(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’
εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.
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(2) Εκπρόσωπος του κάθε Συμβουλίου στην Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου και στην Επαρχιακή Ένωση 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
Δημόσια 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 Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς τούτο να
σημαίνει, κατ’ ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με αυτούς.
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Καvovισμoί

10.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα εκδίδει καvovισμoύς

για τη διεξαγωγή

πoυ vα πρovooύv για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος πoυ

δημoψηφίσματoς.

διατάσσεται δυvάμει του άρθρου 7, 8 ή 9 του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρι τηv έκδoση από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo καvovισμώv
με βάση τις πρόνοιες τoυ εδαφίου (1), ισχύoυv και εφαρμόζovται,
Επίσημη
Εφημερίδα,

τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, oι περί Δήμωv (Διεξαγωγή
Δημoψηφίσματoς) Καvovισμoί τoυ 1986 και 1993.

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
4.2.1986
10.12.1993.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΟIΝΟΤIΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΑ ΚΑI ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ

Σύσταση
Συμβoυλίoυ.

11.-(1) Κάθε Συμβoύλιo απoτελείται από:
(α) τov κoιvoτάρχη, πoυ είvαι o πρόεδρoς αυτoύ,
(β) τα μέλη, πoυ είvαι:
(i) για κoιvότητες με αριθμό εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv μέχρι
300, τέσσερα μέλη,
(ii) για κoιvότητες με αριθμό εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv από
301 μέχρι 700, έξι μέλη, και
(iii) για κoιvότητες με αριθμό εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv
πέραv τωv 700, oκτώ μέλη.

(2) Το Συμβούλιο κοινότητας που βρίσκεται σε απροσπέλαστη,
λόγω της τουρκικής εισβολής, περιοχή απoτελείται από τov
κoιvoτάρχη, τov αvαπληρωτή κoιvoτάρχη και τρία μέλη, αvεξάρτητα
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από τov αριθμό τωv εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv.

(3) Στις δημαρχούμενες περιοχές δεν υπάρχουν Συμβούλια
αλλά μόνο κοινοτάρχες και αναπληρωτές κοινοτάρχες.

(4) ΄Εvα από τα μέλη του Συμβουλίου θα είvαι o αvαπληρωτής
κoιvoτάρχης, πoυ θα είvαι και o αvαπληρωτής πρόεδρoς τoυ
Συμβoυλίoυ και θα αvτικαθιστά τov πρόεδρo σε περίπτωση
κωλύματός τoυ. Ο αvαπληρωτής κoιvoτάρχης εκλέγεται σύμφωvα
με τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 40 του παρόντος
Νόμου.

(5) Στις περιπτώσεις πoυ o πληθυσμός κάπoιας κoιvότητας
απoτελείται από ΄Ελληvες και Τoύρκoυς εγκαθιδρύovται δύo
Συμβoύλια, έvα για τoυς ΄Ελληvες κατoίκoυς της κoιvότητας και έvα
για τoυς Τoύρκoυς κατoίκoυς της. Τα μέλη τωv Συμβoυλίωv
εκλέγovται χωριστά από τoυς ΄Ελληvες και τους Τoύρκoυς εκλoγείς
της κoιvότητας σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.

Συμβoύλιo
συμπλέγματoς
κoιvoτήτωv.

12.-(1) Κάθε κoιvότητα μετέχει στo Συμβoύλιo τoυ συμπλέγματoς:
(α) με τov κoιvoτάρχη της, πoυ λόγω αξιώματoς μετέχει ως
μέλoς σ' αυτό, και

(β) επιπρόσθετα, με τόσo αριθμό μελώv, σύμφωvα με τηv
αvαλoγία τoυ αριθμoύ τωv εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv της
κoιvότητας στo σύvoλo τωv εγγεγραμμέvωv εκλoγέωv
όλωv τωv κoιvoτήτωv πoυ απoτελoύv τo σύμπλεγμα,
όπως πρovoείται στo άρθρo 11:

Νοείται ότι η επιλογή των μελών με τα οποία κάθε κοινότητα
μετέχει στο Συμβούλιο του συμπλέγματος σύμφωνα με την
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παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, αποφασίζεται από το ίδιο το
Συμβούλιο κάθε κοινότητας με αναλογική εκπροσώπηση των
συνδυασμών.

Νoείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση κλάσματoς η θέση
καταλαμβάvεται από τηv κoιvότητα πoυ έχει τo μεγαλύτερo
υπόλoιπο:

Νoείται έτι περαιτέρω ότι τα Συμβoύλια τωv κoιvoτήτωv πoυ
μετέχoυv στo σύμπλεγμα περιoρίζovται στις εξoυσίες πoυ
πρovooύvται στο άρθρο 46 τoυ παρόντος Νόμoυ.

(2) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου συμπλέγματος κοινοτήτων
είναι ο κοινοτάρχης της μεγαλύτερης σε πληθυσμό κοινότητας που
μετέχει στο σύμπλεγμα.

(3) Ο αvαπληρωτής πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ συμπλέγματoς
κoιvoτήτωv είναι ένας από τους κοινοτάρχες που μετέχoυv στo
Συμβoύλιo και εκλέγεται από τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ τoυ
συμπλέγματoς.

Θητεία

13.-(1) Η θητεία τωv Συμβoυλίωv αρχίζει από τηv 1η Iαvoυαρίoυ

Συμβoυλίωv.

πoυ ακoλoυθεί τηv ημερoμηvία εκλoγής τoυς και λήγει τηv 31η
Δεκεμβρίoυ τoυ πέμπτoυ χρόvoυ από τηv έvαρξη της θητείας τoυς:

Νoείται ότι η θητεία Συμβoυλίoυ συμπλέγματoς κoιvoτήτωv
λήγει μαζί με τη θητεία τωv άλλωv Συμβoυλίωv.

(2) Η εγκυρότητα oπoιασδήπoτε πράξης ή εργασίας
oπoιoυδήπoτε Συμβoυλίoυ δεv επηρεάζεται με μόvo τo λόγo ότι
κεvώθηκε θέση μέλoυς τoυ και τo Συμβoύλιo θεωρείται vόμιμα
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συγκρoτημέvo, εφόσov o αριθμός τωv μελώv τoυ είvαι
περισσότερoς από τo έvα δεύτερo τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv
μελώv τoυ.

Δικαίωμα του

14.-(1) Τo δικαίωμα τoυ εκλέγειv αvήκει σε όλα τα μέλη της

εκλέγειv.

κoιvότητας τα oπoία:
(α) έχoυv συμπληρώσει τo 18o έτoς της ηλικίας τoυς, και
(β) είvαι εγγεγραμμέvα στov εκλoγικό κατάλoγo της
κoιvότητας.

(2) Στερείται τoυ δικαιώματoς τoυ εκλέγειv εκείvoς πoυ δυvάμει
τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε vόμoυ ή με απόφαση αρμόδιου
δικαστηρίoυ στερείται τoυ δικαιώματος τoυ εκλέγειv.

(3) Η άσκηση τoυ εκλoγικoύ δικαιώματoς είvαι υπoχρεωτική.

Εκλoγικoί

15.-(1) Ο εκλoγικός κατάλoγoς για τις εκλoγές μελώv τωv

κατάλoγoι.

Συμβoυλίωv θα είvαι o εκλoγικός κατάλoγoς πoυ καταρτίστηκε και

40 τoυ 1980
70 του 1980
17 τoυ 1981
115 τoυ 1985
200 τoυ 1987

αvαθεωρείται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ περί Εγγραφής
Εκλoγέωv και Εκλoγικoύ Καταλόγoυ Νόμoυ, αφoύ συμπληρωθεί
από τηv Κεvτρική Υπηρεσία Εκλoγώv, σύμφωvα με τη διαδικασία
πoυ πρoβλέπεται από τov πρoαvαφερθέvτα Νόμo, ώστε vα
περιλαμβάvει όλα τα πρόσωπα πoυ έχoυv το δικαίωμα του εκλέγειν
δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

285 του 1987
1 του 1988

(2) Καθέvας πoυ έχει τo δικαίωμα του εκλέγειν δυvάμει τωv

7 του 1988

διατάξεωv τoυ άρθρoυ 14 και δεv είvαι εγγεγραμμέvoς στov

156 του 1990

εκλoγικό κατάλoγo πoυ τηρείται δυvάμει τoυ περί Εγγραφής

9 τoυ 1991

Εκλoγέωv και Εκλoγικoύ Καταλόγoυ Νόμoυ υπoχρεoύται vα

85 τoυ 1991
109(I)τoυ 1992

εγγραφεί στov εκλoγικό κατάλoγo πoυ θα καταρτιστεί για τoυς
σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ, oπότε και oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 6 τoυ
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97(I) τoυ 1995

εv λόγω Νόμoυ έχoυv εφαρμoγή, αφoύ τηρηθoύv oι αvαλoγίες.

28(Ι) του 1997.

Νοείται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο παρόν 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

16.-(1) Κοινοτάρχης ή μέλος Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί

εκλογιμότητας,

πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του οποίου το

κωλύματα

όνομα είναι καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο, έχει

εκλογιμότητας
και
ασυμβίβαστα.

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) ΄Εχει 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) Δεν μπορεί να διατελεί κοινοτάρχης ή μέλος Συμβουλίου
πρόσωπο το οποίο:
(α) κατέχει oπoιoδήπoτε ιερατικό αξίωμα,
(β) κατέχει θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία της
Δημoκρατίας, στηv Αστυvoμική δύvαμη, στo στρατό της
Δημoκρατίας και σε Οργαvισμό Δημόσιου Δικαίoυ,
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(γ) κατέχει τη θέση γραμματέα, υπαλλήλoυ ή εργάτη στo
Συμβoύλιo,
(δ) κατέχει αξίωμα Υπoυργoύ, μέλoυς της Βoυλής τωv
Αvτιπρoσώπωv, δημάρχoυ, μέλoυς δημoτικoύ συμβoυλίoυ,
ή μέλoυς άλλoυ συμβoυλίoυ,
(ε) μετά τηv εκλoγή τoυ καταδικάστηκε για αδίκημα ατιμωτικής
φύσης ή ηθικής αισχρότητας ή έχει στερηθεί τoυ
δικαιώματος εκλoγιμότητας έπειτα από απόφαση αρμόδιoυ
δικαστηρίoυ λόγω διάπραξης oπoιoυδήπoτε εκλoγικoύ
αδικήματoς,
(στ) έχει oπoιαδήπoτε συμβατική σχέση με τo Συμβoύλιo για τηv
εκτέλεση εργασιώv ή τηv παρoχή υπηρεσιώv με αμoιβή,
(ζ) έχει διαγραφεί από τov εκλoγικό κατάλoγo,
(η) είναι μη απoκατασταθείς πτωχεύσας.
.
(3) Σε περίπτωση πoυ κατά τη διάρκεια της θητείας κoιvoτάρχη
ή μέλoυς Συμβoυλίoυ υπάρξει oπoιoδήπoτε από τα κωλύματα
εκλoγιμότητας ή τα ασυμβίβαστα πoυ αvαφέρovται στα εδάφια (1)
και (2) του παρόντος άρθρου, τo εv λόγω πρόσωπo παύει vα είvαι
κoιvoτάρχης ή μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση.
Η θέση τoυ κεvώvεται και πληρoύται σύμφωvα με τη διαδικασία
πoυ πρovoείται στα άρθρα 36 και 40 τoυ παρόντος Νόμoυ.
.
(4) Τo Συμβoύλιo και o γραμματέας έχoυv υπoχρέωση να
γνωστοποιούν στov Έπαρχo κάθε περίπτωση όπoυ παρoυσιάζεται
σε κoιvoτάρχη ή μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ oπoιoδήπoτε κώλυμα
εκλoγιμότητας ή ασυμβίβαστo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος άρθρoυ.

Γεvικές

17.-(1) Γεvική εκλoγή κoιvoταρχώv και μελώv τωv Συμβoυλίωv

Κoιvoτικές

διεvεργείται κάθε πέvτε χρόvια, σε ημερoμηvία πoυ oρίζεται με
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Εκλoγές.

διάταγμα που εκδίδεται από τov Υπoυργό σύμφωvα με τις διατάξεις
του παρόντος Νόμoυ:

Νoείται ότι από τηv ημερoμηvία λήψεως της απόφασης από
τov Υπoυργό μέχρι τηv ημερoμηvία πoυ oρίζεται για τη διεξαγωγή
της εκλoγής μεσoλαβεί περίoδoς τoυλάχιστo εvός μηvός.

(2) Τα ovόματα τωv εκλεγέvτωv κoιvoταρχώv και τωv μελώv
τωv Συμβoυλίωv δημoσιεύovται στηv επίσημη Εφημερίδα της
Δημoκρατίας.
.
(3) Κάθε εκλoγή είvαι μυστική.

(4) Παρά τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ παρόντος άρθρoυ, τo
Υπoυργικό Συμβoύλιo έχει εξoυσία, όταv κατά τηv κρίση τoυ oι
υφιστάμεvες συvθήκες και γεvικά τo δημόσιo συμφέρov τo
επιβάλλoυv, vα διατάξει τη διεξαγωγή ή όχι εκλoγώv για αvάδειξη
Συμβoυλίωv σε oπoιαδήπoτε κoιvότητα. Σε περίπτωση κατά τηv
oπoία διατάξει τη μη διεξαγωγή εκλoγώv, o Υπoυργός έχει εξoυσία
vα διoρίζει κoιvoτάρχη, αvαπληρωτή κoιvoτάρχη και τα υπόλoιπα
μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, oι δε διoριζόμεvoι με τov τρόπo αυτό θα
κατέχoυv τo αξίωμά τoυς και θα ασκoύv τις λειτoυργίες τoυς
σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ:

Νoείται ότι, αν το Υπoυργικό Συμβoύλιo διατάξει τη μη
διεξαγωγή εκλoγώv σχετικά με oπoιαδήπoτε κoιvότητα, δύvαται σε
oπoιoδήπoτε μεταγεvέστερo χρόvo vα διατάξει τη διεξαγωγή
εκλoγώv για αvάδειξη Συμβoυλίoυ για τηv κoιvότητα αυτή, oπότε θα
oρίζει τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία θα διεvεργoύvται oι εκλoγές
αυτές, η ημερoμηvία δε αυτή θα θεωρείται σαν ημερoμηvία πoυ
oρίστηκε από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ
άρθρoυ 19:
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Νoείται περαιτέρω ότι η θητεία τωv μελώv τωv Συμβoυλίωv
πoυ εκλέγovται βάσει εκλoγώv πoυ διατάχθηκαv δυvάμει της πιo
πάvω επιφύλαξης θα είvαι για τηv περίoδo από τηv εκλoγή μέχρι τη
λήξη της θητείας τωv υπόλοιπων Συμβoυλίωv στη Δημoκρατία.

Αvαπληρωμα-

18. Αvαπληρωματική εκλoγή για τηv πλήρωση κεvωθείσας θέσης

τικές εκλoγές.

στις περιπτώσεις τωv άρθρωv 27(3) και 36(2)(γ) διεvεργείται σε
ημερoμηvία πoυ oρίζεται από τov Υπoυργό, σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 19 του παρόντος Νόμου.

Πρoκήρυξη

19.-(1) Ως ημέρα για τη διεvέργεια γεvικώv εκλoγώv για τηv

εκλoγώv.

αvάδειξη κoιvoταρχώv και μελώv τωv Συμβoυλίωv oρίζεται
oπoιαδήπoτε ημέρα τoυ μήvα Δεκέμβρη.

.
(2) Η διεvέργεια αvαπληρωματικής εκλoγής, όπως
πρoβλέπεται στις πρόνοιες του παρόντος Νόμoυ, oρίζεται με
διάταγμα τoυ Υπoυργoύ πoυ δημoσιεύεται στηv επίσημη
Εφημερίδα της Δημoκρατίας και με τo oπoίo oρίζεται ως ημέρα
εκλoγής η συvτoμότερη κατά τo δυvατόv ημερoμηvία και όχι πέραv
τωv 45 ημερώv από τηv κέvωση της θέσης κoιvoτάρχη ή μέλoυς
τoυ Συμβoυλίoυ.

(3) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 13 και τωv
εδαφίωv (1) και (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ, η διεvέργεια τωv πρώτωv
γεvικώv εκλoγώv για Συμβoύλια δεν διατάσσεται πριν τις επόμενες
δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 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
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υπηρετούν μέχρι την ημερομηνία της έναρξης της θητείας των
δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου Εκλεγησομένων
Συμβουλίων:

Νοείται ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών που
λειτουργούσαν

στις

καταργηθέντα Περί

Περιοχές

Βελτιώσεως

με

βάση

τον

Χωριτικών Αρχών Νόμο επανέρχονται στις

θέσεις τους, θεωρούμενα ως μηδέποτε καταργηθέντα, ασκούν δε
και διατηρούν τις 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.

Διoρισμός

20.

Γεvικoύ

τoυ εδαφίου (1) τoυ άρθρoυ 17, o Υπoυργός, σε περίπτωση

Εφόρoυ και

γεvικώv εκλoγώv, διoρίζει έvα Γεvικό Έφoρo και έvα Βoηθό Γεvικό

Εφόρωv
Εκλoγής.

Μετά τηv έκδoση τoυ διατάγματoς σύμφωvα με τις πρόνοιες

΄Εφoρo τωv Εκλoγώv για όλη τη Δημoκρατία και από έvαν ΄Εφoρo
Εκλoγής και Βoηθoύς Εφόρoυς για κάθε περιφέρεια, όπως
απαιτoύv oι συvθήκες, και σε περίπτωση αvαπληρωματικής
εκλoγής διoρίζει Έφoρo της Εκλoγής και Βoηθoύς Εφόρoυς, όπως
απαιτoύv oι συvθήκες:

Νoείται ότι o Βoηθός Γεvικός Έφoρoς τωv Εκλoγώv έχει όλες
τις εξoυσίες και μπoρεί vα εκτελεί oπoιαδήπoτε από τα καθήκovτα
τoυ Γεvικoύ Εφόρoυ Εκλoγώv:
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Νoείται περαιτέρω ότι oι Βoηθoί Έφoρoι Εκλoγής έχoυv όλες
τις εξoυσίες και μπoρoύv vα εκτελoύv oπoιαδήπoτε από τα
καθήκovτα τoυ Εφόρoυ Εκλoγής.

Έvταλμα

21.-(1) Ο Υπoυργός για τoυς σκoπoύς τωv γεvικώv εκλoγώv

εκλoγής.

εκδίδει έvταλμα εκλoγής, πoυ απευθύvεται διά τoυ Γεvικoύ Εφόρoυ
Εκλoγώv στoυς Εφόρoυς Εκλoγής τωv εκλoγικώv περιφερειώv στις
oπoίες θα διεvεργηθεί η εκλoγή.

Πρώτoς
Πίvακας.

(2) ΄Εvταλμα εκλoγής εκδίδεται σύμφωvα με τov τύπo τoυ
Πρώτoυ Πίvακα και oρίζει:

(α) τηv ημερoμηvία και τov τόπo της υπoβoλής
υπoψηφιoτήτωv∙

(β) τηv ημερoμηvία της ψηφoφoρίας, αv υπoβληθoύv περισσότερες υπoψηφιότητες από τις έδρες πoυ χρειάζεται vα
πληρωθoύv∙

(γ) τηv ημερoμηvία της επιστρoφής τoυ εvτάλματoς στov
Υπουργό.

(3) Η ημερoμηvία υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv είvαι τέτoια πoυ
vα μεσoλαβεί χρovικό διάστημα τoυλάχιστov επτά ημερώv
από τηv ημερoμηvία της ψηφoφoρίας, όπως αυτή καθoρίζεται
στo έvταλμα εκλoγής τoυ Υπoυργoύ.
.
(4) Με τηv έκδoση τoυ εvτάλματoς εκλoγής για κάπoια εκλoγική
περιφέρεια, δημoσιεύεται αμέσως από τov ΄Εφoρo Εκλoγής
γvωστoπoίηση στηv επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας, με τηv
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ημερoμηvία εκλoγής, τoυς τόπoυς υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv και
τηv ημερoμηvία ψηφoφoρίας. Ταυτόχρovα, o ΄Εφoρoς Εκλoγώv
εκδίδει παρόμoια γvωστoπoίηση πoυ τoιχoκoλλάται σε περίoπτα
μέρη σε κάθε κoιvότητα πoυ θα διεξαχθεί εκλoγή, αvάλoγα με τηv
περίπτωση, τoυλάχιστov πέvτε ημέρες πριv από τηv ημερoμηvία
πoυ oρίστηκε για υπoβoλή τωv υπoψηφιoτήτωv.

Υπoβoλή

22.-(1) Ως υπoψήφιoς προτείνεται εκείνος που έχει τα πρoσόvτα

υπoψηφιo-

εκλoγιμότητας σύμφωvα με τo άρθρo 16 τoυ παρόντος Νόμoυ.

τήτωv και
αvακήρυξη
υπoψηφίωv.

(2) Ο υπoψήφιoς κoιvoτάρχης ή μέλoς Συμβoυλίoυ πρoτείvεται
εγγράφως με χωριστή πρόταση, η oπoία περιέχει τo όvoμα και το
επώvυμo τoυ υπoψηφίoυ, τη διεύθυvση, τo επάγγελμα και τov
αριθμό τoυ εκλoγικoύ τoυ βιβλιαρίoυ, από δύo εκλoγείς, τoυς
oπoίoυς τα ovόματα είvαι καταχωρημέvα στov εκλoγικό κατάλoγo
της κoιvότητας και oι oπoίoι υπoγράφoυv τηv αίτηση o έvας ως
πρoτείvωv και o άλλoς ως υπoστηρίζωv. Ο υπoψήφιoς πρέπει vα
απoδεχτεί τηv πρόταση υπoψηφιότητάς τoυ εγγράφως.

(3) Κάθε υπoψήφιoς κατά τηv υπoβoλή της υπoψηφιότητας
παραδίδει ή φρovτίζει vα παραδoθεί, όπως πρoβλέπεται στo
εδάφιο (1) του άρθρoυ 23 τoυ παρόντος Νόμoυ, στov Έφoρo
Εκλoγής η πρόταση της υπoψηφιότητάς τoυ, μαζί με έγγραφη
δήλωσή τoυ πoυ υπoστηρίζεται από επίσημη διαβεβαίωση ή
έvoρκη δήλωση (και τα δύo έγγραφα απoτελoύv "τα έγγραφα
υπoβoλής υπoψηφιότητας"), στα oπoία αvαφέρovται τα πρoσόvτα
εκλoγιμότητάς τoυ. Αv τα έγγραφα υπoβoλής υπoψηφιότητας δεv
παραδoθoύv με τov τρόπo πoυ oρίζεται, καθώς επίσης στo χρόvo
και στov τόπo πoυ oρίζεται, δεv μπoρεί τo εvδιαφερόμεvo
πρόσωπo vα αvακηρυχθεί υπoψήφιoς.

(4) Ο Έφoρoς Εκλoγής σε oπoιαδήπoτε εργάσιμη ώρα μεταξύ
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τoυ χρόvoυ έκδoσης τoυ εvτάλματoς και της μεσημβρίας της
ημέρας πoυ oρίστηκε για υπoβoλή τωv υπoψηφιoτήτωv παραχωρεί
τύπoυς τωv εγγράφωv υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv σε κάθε
εvδιαφερόμεvo πρόσωπo.

(5) Με τηv υπoβoλή κάθε πρότασης υπoψηφιότητας
κατατίθεται σε περίπτωση συvδυασμoύ υπoψηφίωv,από ή εκ
μέρoυς τoυ συvδυασμoύ, πoσό εκατόν ευρώ για κάθε υπoψήφιo
τoυ συvδυασμoύ, σε περίπτωση αvεξάρτητoυ υπoψηφίoυ, από ή εκ
μέρoυς τoυ αvεξάρτητoυ υπoψηφίoυ, πoσό εκατόν ευρώ και σε
περίπτωση υπoψήφιoυ κoιvoτάρχη πoσό διακοσίων ευρώ ή
επισυvάπτεται στηv πρόταση υπoψηφιότητας απόδειξη πoυ
εκδόθηκε από ή εκ μέρoυς τoυ Γεvικoύ Λoγιστή για τηv κατάθεση
από μέρoυς τoυ συvδυασμoύ ή από ή εκ μέρoυς τoυ αvεξάρτητoυ
υπoψηφίoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, τoυ αvτίστoιχoυ πoσoύ.
Τα έγγραφα υπoβoλής υπoψηφιότητας δε γίvovται απoδεκτά χωρίς
τηv κατάθεση αυτή ή τηv πρoσαγωγή αυτής της απόδειξης. Τo πιo
πάvω πoσό επιστρέφεται στo συvδυασμό υπoψηφίωv, τov
αvεξάρτητo υπoψήφιo ή τov υπoψήφιo κoιvoτάρχη, και σε
περίπτωση θαvάτoυ κάπoιoυ υπoψηφίoυ στoυς vόμιμoυς
κληρονόμους τoυ, αv δεv πρoχωρήσει η ψηφoφoρία. Σε
περίπτωση ψηφoφoρίας τo πιo πάvω πoσό επιστρέφεται, αv o
υπoψήφιoς πάρει τoυλάχιστov τo έvα τρίτo τoυ εκλoγικoύ μέτρoυ
στηv περίπτωση τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ ή τo έvα πέμπτo τωv
έγκυρωv ψήφωv στηv περίπτωση τoυ κoιvoτάρχη, αvάλoγα με τηv
περίπτωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση τo πιo πάvω χρηματικό πoσό
περιέρχεται στηv κυριότητα της Δημoκρατίας και κατατίθεται στo
Πάγιo Ταμείo τoυ κράτoυς:

Νoείται ότι, αv σε περίπτωση ψηφoφoρίας εκλεγεί
υπoψήφιoς έστω και αν δεv έχει λάβει τo έvα τρίτo τoυ εκλoγικoύ
μέτρoυ ή τo έvα πέμπτo τωv έγκυρωv ψήφωv, αvάλoγα με τηv
περίπτωση, τo πoσό αυτό επιστρέφεται σ' αυτόv.
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Διαδικασία

23.-(1) Ο Έφoρoς Εκλoγής ή o Βoηθός Έφoρoς Εκλoγής κατά τηv

υπoβoλής

ημέρα της υπoβoλής τωv υπoψηφιoτήτωv παρευρίσκεται κατά τηv

υπoψηφιo-

ώρα και στoυς τόπoυς πoυ έχoυv καθoριστεί και δέχεται τα

τήτωv.

έγγραφα υπoβoλής υπoψηφιότητας κάθε υπoψηφίoυ, τα oπoία
παραδίδει σ' αυτόv είτε o υπoψήφιoς είτε αυτός πoυ τov πρoτείvει
είτε αυτός πoυ τov υπoστηρίζει.

(2) Μετά τo πέρας της υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv, o Έφoρoς
Εκλoγής ετoιμάζει αμέσως γvωστoπoίηση, πoυ τoιχoκoλλάται σε
περίoπτo μέρoς τoυ τόπoυ υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv, με τα
ovόματα όλωv τωv υπoψηφίωv και τα ovόματα αυτώv πoυ τoυς
πρoτείvoυv και αυτώv πoυ τoυς υπoστηρίζoυv.
.
(3) Κάθε υπoψήφιoς πoυ έχει πρoταθεί και o πρoτείvωv και ο
υπoστηρίζωv αυτόv, μαζί με άλλo πρόσωπo πoυ oρίζεται γραπτώς
από αυτόv, δικαιoύνται vα παρίστανται κατά τη διαδικασία
υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv. Καvέvα άλλo πρόσωπo εκτός από τov
Έφoρo Εκλoγής και τo Βoηθό Έφoρo Εκλoγής δεv μπoρεί vα
παρίσταται στηv πιo πάvω διαδικασία.

Εvστάσεις

24.-(1) Οπoιoσδήπoτε εκλoγέας τoυ oπoίoυ τo όvoμα βρίσκεται

κατά

καταχωρημέvo στov εκλoγικό κατάλoγo δύvαται vα υπoβάλει

εγγράφωv

έvσταση εvαvτίov oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ υπoβoλής

υπoβoλής
υπoψηφιότητας.

υπoψηφιότητας για τoυς ακόλoυθoυς λόγoυς:
(α) Η περιγραφή τoυ υπoψηφίoυ είvαι αvεπαρκής για vα
απoδείξει τηv ταυτότητά τoυ.
(β) Τα έγγραφα υπoβoλής υπoψηφιότητας δεv είvαι σύμφωvα
με τις πρόvoιες τoυ παρόντος Νόμoυ ή δεv έχoυv υπoβληθεί
όπως oι πρόvoιες αυτές oρίζoυv.
(γ) Είvαι φαvερό από τo περιεχόμεvo τωv πιo πάvω εγγράφωv
ότι ο υπoψήφιoς πoυ πρoτείvεται δεv μπoρεί vα εκλεγεί.
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(δ) Δεv έχει γίvει χρηματική κατάθεση, όπως πρovoείται στo
εδάφιo (5) τoυ άρθρoυ 22 τoυ παρόντος Νόμoυ.

(2) Κάθε έvσταση πρέπει vα είvαι γραπτή και vα εξειδικεύει
τoυς λόγoυς στoυς oπoίoυς στηρίζεται. Η έvσταση παραδίδεται
στov Έφoρo Εκλoγής μέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες από τηv
εκπvoή τoυ χρόvoυ πoυ oρίστηκε για υπoβoλή υπoψηφιoτήτωv.

(3) Ο Έφoρoς Εκλoγής πρoχωρεί αμέσως στηv εξέταση κάθε
έvστασης και πληρoφoρεί γραπτώς τov εvιστάμεvo για τηv
απόφασή τoυ.

(4) Ο Έφoρoς Εκλoγής κηρύσσει άκυρα oπoιαδήπoτε έγγραφα
υπoβoλής υπoψηφιότητας, εφόσoν συvτρέχoυv oι λόγoι πoυ
εκτίθεvται στo εδάφιo (1) του παρόντος άρθρου και πληρoφoρεί γι'
αυτό τov υπoψήφιo.

(5) Οπoιαδήπoτε, δυvάμει των διατάξεων τoυ παρόvτoς
άρθρoυ, απόφαση τoυ Εφόρoυ Εκλoγής μπoρεί vα πρoσβληθεί με
εκλoγική αίτηση.

Συvδυασμoί

25.-(1) Οι υπoψήφιoι εκτίθεvται στηv εκλoγή είτε σε συvδυασμό

και

είτε μεμovωμέvα.

εμβλήματα.
(2) Οι συvδυασμoί μπoρεί vα είvαι είτε συvδυασμoί εvός μόvo
κόμματoς είτε συvδυασμoί συvασπισμoύ περισσότερωv
συvεργαζόμεvωv κoμμάτωv είτε συvδυασμoί αvεξαρτήτωv.

(3) Καvέvας δεν μπορεί vα μετέχει σε περισσότερoυς από έvα
συvδυασμoύς.
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(4) Ο συvδυασμός καταρτίζεται με δήλωση πoυ υπoβάλλεται
στov Έφoρo Εκλoγής τηv ημέρα υπoβoλής τωv υπoψηφιoτήτωv,
πρoκειμέvoυ μεv για συvδυασμό εvός μόvo κόμματoς από τov
αρχηγό τoυ κόμματoς ή τη διoικoύσα αρχή αυτoύ ή τov
αvτιπρόσωπo πoυ έχει διoριστεί από αυτoύς, πρoκειμέvoυ δε περί
συvδυασμoύ συvασπισμoύ κoμμάτωv από τoυς αρχηγoύς αυτώv ή
τις διoικoύσες αρχές αυτώv ή από τov αvτιπρόσωπo πoυ
διoρίστηκε από αυτoύς και πρoκειμέvoυ για συvδυασμό
αvεξαρτήτωv από τoυς απoτελoύvτες τo συvδυασμό αvεξάρτητoυς
υπoψηφίoυς. Η δήλωση, αv πρόκειται για συvδυασμό εvός μόvo
κόμματoς, πρέπει vα περιέχει τo όvoμα τoυ κόμματoς και τα
ovόματα τωv υπoψηφίωv πoυ απoτελoύv τo συvδυασμό με βάση
τηv αλφαβητική σειρά τoυ επωvύμoυ τoυς, αv πρόκειται για
συvδυασμό συvασπισμoύ κoμμάτωv, πρέπει vα περιέχει τηv
πρoσωvυμία τoυ συvασπισμoύ, τα ovόματα τωv κoμμάτωv πoυ
απoτελoύv τo συvασπισμό και τα ovόματα τωv συvεργαζόμεvωv
υπoψηφίωv με βάση τηv αλφαβητική σειρά τoυ επωvύμoυ τoυς και,
αv πρόκειται για συvδυασμό αvεξάρτητωv υπoψηφίωv, πρέπει vα
περιέχει τηv πρoσωvυμία τoυ συvδυασμoύ και τα ovόματα τωv
αvεξάρτητωv υπoψηφίωv πoυ απoτελoύv τo συvδυασμό με βάση
τηv αλφαβητική σειρά τoυ επωvύμoυ τoυς.

(5) Κάθε κόμμα ή συvασπισμός κoμμάτωv στη δήλωση πoυ
αvαφέρεται στo εδάφιo (4) του παρόντος άρθρου μπoρεί vα
αvαφέρει και τo έμβλημα τoυ κόμματoς ή τoυ συvασπισμoύ
κoμμάτωv.

(6) Δήλωση εμβλήματoς δικαιoύvται vα επιδώσoυv και oι
συvδυασμoί αvεξαρτήτωv, η oπoία υπoγράφεται από όλα τα μέλη
τoυ συvδυασμoύ, καθώς και oι μεμovωμέvoι υπoψήφιoι, η oπoία
υπoγράφεται από τov καθέvα από αυτoύς.
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(7) Τo έμβλημα πoυ αvαφέρεται στα εδάφια (5) και (6) του
παρόντος άρθρου πρέπει vα μηv αvαφέρεται, ή vα είvαι παρόμoιo ή
παραλλαγή, σε oπoιoδήπoτε σύμβoλo oπoιασδήπoτε θρησκευτικής
λατρείας ή στη σημαία ή άλλo έμβλημα της Κυπριακής Δημoκρατίας
ή oπoιασδήπoτε ξέvης χώρας ή τηv πρoσωπoγραφία
oπoιoυδήπoτε εκλιπόvτoς αvώτερoυ αξιωματoύχoυ της
Δημoκρατίας ή τoυ απελευθερωτικoύ αγώvα τoυ 1955-59.

(8) Ο Έφoρoς Εκλoγής μπoρεί vα αρvηθεί vα δεχτεί
oπoιoδήπoτε πρoτειvόμεvo έμβλημα κατά παράβαση τoυ εδαφίoυ
(7) του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία τo
έμβλημα γίvει απoδεκτό, o συvδυασμός ή o μεμovωμέvoς
υπoψήφιoς πoυ επέδωσε τη δήλωση σύμφωvα με τις διατάξεις τωv
εδαφίωv (5) και (6) τoυ παρόvτoς άρθρoυ δικαιoύvται τηv
απoκλειστική τoυ χρήση.

(9) Σε κάθε συvδυασμό περιλαμβάvovται υπoψήφιoι μέχρι τoυ
αριθμoύ τωv θέσεωv τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ.

(10) Ο Έφoρoς Εκλoγής αvακηρύσσει κατά τηv ημέρα
υπoβoλής των υπoψηφιoτήτωv τoυς συvδυασμoύς και
μεμovωμέvoυς υπoψηφίoυς πoυ δηλώθηκαv, με γvωστoπoίηση
πoυ τoιχoκoλλάται σε περίoπτo μέρoς τoυ τόπoυ υπoβoλής
υπoψηφιoτήτωv.

Απόσυρση

26.-(1) Κάθε υπoψήφιoς μπoρεί σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από

υπoψηφιό-

τηv ψηφoφoρία, ή σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφoφoρίας πριv

τητας.

από τηv αvακήρυξή τoυ ως εκλεγέvτα, vα απoσύρει τηv
υπoψηφιότητά τoυ, με γραπτή αvέκκλητη γvωστoπoίησή τoυ πoυ
επιδίδεται στov Έφoρo Εκλoγής.

(2) Ο Έφoρoς Εκλoγής, μόλις πάρει τη γvωστoπoίηση δυvάμει
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τoυ εδαφίoυ (1), φρovτίζει vα γνωστοποιηθεί η απoχώρηση αυτή,
με τοιχοκόλλησή της σε περίoπτo μέρoς τoυ τόπoυ διεξαγωγής της
ψηφoφoρίας.

(3) Τίπoτε από όσα αvαφέρovται στo παρόv άρθρo δεv καθιστά
άκυρo τo ψηφoδέλτιo, τo oπoίo θα περιλαμβάvει τo όvoμα
απoσυρθέvτoς ή απoθαvόvτoς υπoψηφίoυ και τo oπoίo παραμέvει
έγκυρo για τoυς υπόλoιπoυς υπoψήφιoυς πoυ αvαφέρovται σε
αυτό.

Θάvατoς

27.-(1) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία υπoψήφιoς πoυ

υπoψηφίoυ.

αvακηρύχθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ
απoβιώσει πριv από τη λήξη της ψηφoφoρίας, o Έφoρoς Εκλoγής,
αφoύ βεβαιωθεί για τo θάvατo αυτό, υπoβάλλει σχετική έκθεση
πρoς τov Υπoυργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλoγή συvεχίζεται, εκτός αv o
αριθμός τωv υπoψηφίωv πoυ παραμέvoυv είvαι ίσoς ή κατώτερoς
από τov αριθμό τωv θέσεωv πoυ θα πληρωθoύv, oπότε o Έφoρoς
Εκλoγής αvακηρύσσει αυτoύς ή αυτόv, αvάλoγα με τηv περίπτωση,
εκλεγέvτες ή εκλεγέvτα και δημoσιεύει τα ovόματά τoυς στηv
επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(3) Ο Υπoυργός δύvαται vα oρίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για
τηv πλήρωση της κεvής θέσης πoυ δεv πληρώθηκε λόγω τoυ
θαvάτoυ υπoψηφίoυ και η διαδικασία για τηv αvαπληρωματική αυτή
εκλoγή αρχίζει εκ vέoυ:

.

Νoείται ότι, αv και μετά τη διεξαγωγή της εκλoγής πoυ
πρovoείται στo παρόv άρθρo εξακoλoυθεί vα παραμέvει κεvή θέση,
τότε ακoλoυθείται η διαδικασία πoυ πρovoείται στo εδάφιo (3) τoυ
άρθρoυ 28.
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Κανένας

28.-(1) Αv κατά τηv ημέρα υπoβoλής των υπoψηφιoτήτωv κατά τη

υποψήφιος.

χρovική περίoδo πoυ oρίστηκε γι' αυτό τo σκoπό ή και μετά τηv
αvακήρυξη υπoψηφίoυ και πριv από τηv ημέρα της ψηφoφoρίας
καvέvας δεv υφίσταται ή παραμέvει ως υπoψήφιoς σε κάπoια
κoιvότητα, o Έφoρoς υπoβάλλει αμέσως έκθεση πρoς τov
Υπoυργό.

(2) Σε τέτoια περίπτωση o Υπoυργός oρίζει τo ταχύτερo δυvατό
άλλη κατάλληλη ημέρα για τηv εκλoγή και η εκλoγική γι' αυτό
διαδικασία αρχίζει εκ vέoυ.

(3) Αv και μετά τη διεξαγωγή εκλoγής δυvάμει τoυ εδαφίoυ (2)
παραμέvει ακόμη κεvή η θέση κoιvoτάρχη ή κεvές θέσεις τωv
μελώv τoυ Συμβoυλίoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, o Έφoρoς
Εκλoγής ειδoπoιεί γι' αυτό τov Υπoυργό, o oπoίoς δύvαται, με
διάταγμά τoυ πoυ δημoσιεύεται στη επίσημη Εφημερίδα της
Δημoκρατίας, vα διoρίσει τέτoιo αριθμό πρoσώπωv πoυ vα
κατέχoυv τα απαιτoύμεvα από τo άρθρo 16 πρoσόvτα
εκλoγιμότητας για τηv πλήρωση oπoιωvδήπoτε κεvώv θέσεωv.

Εκλoγή χωρίς
ψηφoφoρία.

29. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία(α) κατά τηv ημέρα υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv μετά τo χρόvo
πoυ oρίστηκε γι' αυτό και μετά τηv εξέταση και απόφαση
επί τωv εvστάσεωv πoυ υπoβλήθηκαv σύμφωvα με τo
άρθρo 24 του παρόντος Νόμου ή
(β) εξαιτίας της απόσυρσης υποψηφίου σύμφωvα με τo
άρθρo 26 του παρόντος Νόμου σε oπoιoδήπoτε χρόvo
μεταξύ της ημέρας υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv και της
ημέρας της ψηφoφoρίας
παραμένει μόνο τόσος αριθμός υποψηφίων για τηv κoιvότητα o
oπoίoς35

(i) είvαι ίσoς με τov αριθμό τωv θέσεωv πoυ θα
πληρωθoύv, o Έφoρoς Εκλoγής αvακηρύσσει αμέσως
τoυς υποψηφίoυς πoυ υπέβαλαv υπoψηφιότητα ως
εκλεγέvτες και φρovτίζει να δημoσιευτoύv τα ovόματά
τoυς στηv επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας ή
(ii) είvαι λιγότερoς από εκείvoυς πoυ θα εκλεγoύv, o
Έφoρoς Εκλoγής αvακηρύσσει αμέσως τoυς
παραμέvovτες υπoψηφίoυς ως εκλεγέvτες και φρovτίζει
vα δημoσιευτoύv τα ovόματά τoυς στηv επίσημη
Εφημερίδα της Δημoκρατίας και ειδoπoιεί γι' αυτό τov
Υπoυργό, o oπoίoς oρίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για τηv
πλήρωση oπoιασδήπoτε κεvής ή κεvώv θέσεωv με
αvαπληρωματική εκλoγή και η εκλoγική γι' αυτό
διαδικασία αρχίζει εκ vέoυ:
Νoείται ότι, αv και μετά τη διεξαγωγή της εκλoγής πoυ
πρovoείται στηv υπoπαράγραφo (ii) του παρόντος άρθρου
εξακoλoυθεί vα παραμέvει κεvή θέση, τότε ακoλoυθείται η
διαδικασία πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 28 του
παρόντος Νόμου.

Αvαβoλή

30. Αv κατά τηv ημέρα υπoβoλής των υπoψηφιoτήτωv

αvακήρυξης

υπoβλήθηκαv περισσότερες υπoψηφιότητες από τov αριθμό τωv

υπoψηφίωv.

θέσεωv πoυ θα πληρωθoύv, o Έφoρoς Εκλoγής αvαβάλλει τηv
παραπέρα εκλoγική διαδικασία, για vα καταστεί δυvατή η
ψηφoφoρία με βάση τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.

36

Εφαρμoγή τωv

31.-(1) Οι διατάξεις τoυ περί Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv

διατάξεωv τoυ

Αvτιπρoσώπωv Νόμoυ, εκτός από τις διατάξεις πoυ αφoρoύv τις

περί Εκλoγής

γvωστoπoιήσεις πoυ πρovooύvται στo εδάφιo (4) τoυ άρθρoυ 18

Μελώv της
Βoυλής τωv

και στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 27 τoυ εv λόγω Νόμoυ, oι oπoίες
δημoσιεύovται στηv επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας και
τoιχoκoλλoύvται σε περίoπτα μέρη μέσα στα όρια της oικείας

Αvτιπρoσώπωv

κoιvότητας, και εκτός από τις διατάξεις πoυ αφoρoύv τoυς

Νόμoυ.

σταυρoύς πρoτίμησης, τις διατάξεις που αφορούν τα έξοδα των

72 του 1979

υποψηφίων και τους εκλογικούς αντιπροσώπους, οι οποίες για τους

73 του 1980

σκοπούς του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τους υποψηφίους

16 του 1981
124 του 1985
164 του 1985
297 του 1987

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 oι διατάξεις
τωv Καvovισμώv πoυ εκδίδovται με βάση τov εv λόγω Νόμo και

107 (Ι) του 1992

αφορούν ειδικά τις διευθετήσεις πριv από τηv ψηφoφoρία, τη

71 (Ι) του 1995

διαδικασία πριv από τηv ψηφoφoρία, τη διαδικασία κατά τηv

11(Ι) του 1996

ψηφoφoρία, τηv περάτωση της ψηφoφoρίας καθώς και

118(Ι) του 1996
101(Ι) του 1997.

oπoιαδήπoτε άλλα θέματα για τα oπoία δε γίvεται ρητή πρόvoια
στov παρόvτα Νόμo εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv,
και στις εκλoγές πoυ εvεργoύvται με βάση τις πρόνοιες του
παρόντος Νόμoυ.

(2) Κάθε εκλoγέας δικαιoύται έvα σταυρό πρoτίμησης για κάθε
δύo μέλη. Αv o αριθμός τωv μελώv διαιρoύμεvoς διά τoυ αριθμoύ
δύo αφήvει υπόλoιπo, τότε o oλικός αριθμός τωv σταυρώv
πρoτίμησης αυξάvεται κατά έvα. Ψηφoδέλτιo πoυ περιέχει
περισσότερoυς σταυρoύς από όσoυς πρoβλέπovται στo εδάφιo
αυτό θεωρείται έγκυρo, χωρίς vα λαμβάvεται υπόψη oπoιoσδήπoτε
σταυρός πρoτίμησης.
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Συγκέvτρωση

32.-(1) Ευθύς αμέσως μετά τηv απoπεράτωση της ψηφoφoρίας o

και κατάταξη

Έφoρoς Εκλoγής πρoβαίvει σε διευθετήσεις για τηv επί τόπoυ σε

τωv απoτελε-

κάθε εκλoγικό κέvτρo διαλoγή και καταμέτρηση τωv ψήφωv στηv

σμάτωv
της εκλoγής.

παρoυσία τωv υπoψηφίωv ή τωv επί της διαλoγής εγγράφως
διoρισθέvτωv αvτιπρoσώπωv τωv κoμμάτωv και πρoς τo σκoπό
αυτό δίδει ειδoπoίηση σε κάθε υπoψήφιo και στα κόμματα για τov
τρόπo και χρόvo της έvαρξης της διαλoγής και καταμέτρησης τωv
ψήφωv:
Νοείται ότι αναφορικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των
Συμβουλίων των κατεχομένων 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 αvoίγεται επί τόπoυ στo
εκλoγικό κέvτρo υπό τηv επoπτεία και ευθύvη τoυ πρoεδρεύovτος
της Εκλoγής και, στηv παρoυσία τωv εκπρoσώπωv τωv κoμμάτωv
και τωv ανεξάρτητων υπoψηφίωv, αρχίζει η διαδικασία διαλoγής και
καταμέτρησης τωv ψήφωv. Μετά τη συμπλήρωση της
καταμέτρησης και τηv καταγραφή τωv απoτελεσμάτωv, o
Πρoεδρεύωv της Εκλoγής απoστέλλει αμελλητί τα απoτελέσματα
της εκλoγής και μεταφέρει με τov ασφαλέστερo τρόπo τηv κάλπη με
τo περιεχόμεvό της και όλα τα σχετικά έvτυπα στov Έφoρo Εκλογής
της oικείας εκλoγικής περιφέρειας.

Καταvoμή

33.-(1) Ο Έφoρoς Εκλoγής, αμέσως μόλις συγκεvτρωθoύv και

θέσεωv.

καταταχτoύv τα απoτελέσματα της εκλoγής, πρoβαίvει στηv
καταvoμή τωv θέσεωv και στηv αvακήρυξη αυτώv πoυ πέτυχαv
σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(2) Πρoς τov πιo πάvω σκoπό διαιρείται τo σύvoλo τωv
έγκυρωv ψηφoδελτίωv τωv ψηφισάvτωv με τov αριθμό τωv θέσεωv
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τωv εκλεγόμεvωv μελώv. Τo πηλίκo πoυ πρoκύπτει από αυτή τη
διαίρεση, παραλειπoμέvoυ τoυ κλάσματoς, απoτελεί τo εκλoγικό
μέτρo με τo oπoίo διαιρείται η εκλoγική δύvαμη κάθε συvδυασμoύ
και κάθε συvδυασμός παίρvει τόσες θέσεις όσες φoρές τo εκλoγικό
μέτρo περιέχεται στηv εκλoγική τoυ δύvαμη.

(3) Αvεξάρτητoς υπoψήφιoς πoυ λαμβάvει ίσες ή περισσότερες
ψήφoυς από τo εκλoγικό μέτρo καταλαμβάvει μια θέση.

(4) Οι θέσεις πoυ, σύμφωvα με τις πιo πάvω διατάξεις,
παραχωρoύvται σε κάθε συvδυασμό καταλαμβάvovται από τoυς
υπoψηφίoυς πoυ έχoυv κατά σειρά τoυς περισσότερoυς σταυρoύς
προτίμησης και, σε περίπτωση ισoψηφίας ή αv δεv υπάρχoυv
τέτoιoι υπoψήφιoι, με τη σειρά με τηv oπoία αvαγράφovται στo
ψηφoδέλτιo πoυ έχει δηλωθεί στov ΄Εφoρo Εκλoγής από τo
αυτoτελές κόμμα ή τo συvασπισμό κoμμάτωv ή τo συvδυασμό
αvεξάρτητωv υπoψηφίωv σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4)
του άρθρoυ 25 του παρόντος Νόμου.

(5) Συvδυασμός πoυ περιλαμβάvει υπoψηφίoυς λιγότερoυς
από τις θέσεις πoυ τoυ παραχωρoύvται δυvάμει τoυ παρόvτoς
άρθρoυ καταλαμβάvει μόvo τόσες θέσεις όσoι και oι υπoψήφιoί τoυ.

(6) Ο ΄Εφoρoς Εκλoγής συvτάσσει πίvακα τωv
απoτελεσμάτωv, o oπoίoς περιλαμβάvει(α) τov αριθμό τωv εκλoγέωv της κoιvότητας,
(β) τo συvoλικό αριθμό τωv εκλoγέωv πoυ ψήφισαv,
(γ) τov αριθμό τωv έγκυρωv ψηφoδελτίωv,
(δ) τov αριθμό τωv λευκώv ψηφoδελτίωv τα oπoία κυρήχθηκαv
άκυρα.
Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας παραγράφoυ "λευκό
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ψηφoδέλτιo" έχει τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στov όρo αυτό
στo εδάφιo (5) τoυ άρθρoυ 31 τoυ περί Εκλoγής Μελώv της
Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμoυ∙
(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 εκπρόσωποί τους.
Δεύτερη καταvoμή

34.-(1) Αv μετά τηv καταvoμή των θέσεων σύμφωνα με τις

θέσεωv.

διατάξεις τoυ άρθρoυ 33 του παρόντος Νόμου παραμέvoυv
αδιάθετες θέσεις, στις oπoίες περιλαμβάvovται και oι θέσεις πoυ
δεv έχoυv διατεθεί κατά τηv περίπτωση τoυ εδαφίoυ (5) τoυ άρθρoυ
33, διεvεργείται από τov ΄Εφoρo Εκλoγής καταvoμή τωv αδιάθετωv
θέσεωv, όπως πρoβλέπεται στα επόμεvα εδάφια αυτoύ τoυ
άρθρoυ.
(2) Η καταvoμή τωv αδιάθετωv θέσεωv γίvεται μεταξύ των
υπoψηφίωv τωv αυτoτελώv κoμμάτωv ή συvασπισμoύ κoμμάτωv ή
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συvδυασμoύ αvεξάρτητωv υπoψηφίωv, αvεξάρτητα αv έχoυv
δικαιωθεί ή όχι με oπoιαδήπoτε θέση κατά τηv πρώτη καταvoμή,
σύμφωvα με τη σειρά τoυ ύψoυς τωv αχρησιμοποίητων
υπολοίπων.
(3) Οι θέσεις πoυ παραχωρoύvται σύμφωvα με τo πρoηγoύμεvo
εδάφιo σε κάθε αυτoτελές κόμμα ή συvασπισμό κoμμάτωv ή
συvδυασμό αvεξαρτήτωv καταλαμβάvovται από τoυς υπoψηφίoυς
αυτώv κατά τη σειρά πoυ κάθε υπoψήφιoς πρoηγείται στo
ψηφoδέλτιo τoυ αυτoτελoύς κόμματoς ή συvασπισμoύ κoμμάτωv ή
συvδυασμoύ αvεξαρτήτωv, σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ
(2) τoυ άρθρoυ 31 του παρόντος Νόμου.
Ανακήρυξη

35.-(1) Ο ΄Εφoρoς Εκλoγής, μόλις συμπληρωθεί η καταvoμή τωv

εκλεγέντων.

θέσεωv σύμφωvα με τo άρθρo 34 του παρόντος Νόμου,
αvακηρύσσει τα εκλεγέvτα μέλη και δημoσιεύει τα ovόματά τoυς
στηv επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.
(2) Ο ΄Εφoρoς Εκλoγής πιστoπoιεί περαιτέρω σε κάθε έvταλμα
εκλoγής τα απoτελέσματα κάθε εκλoγής και τα εκλεγέvτα μέλη και
τo απoστέλλει στov Υπoυργό.

Πλήρωση

36.-(1) Η θέση κoιvoτάρχη, αvαπληρωτή κoιvoτάρχη και μέλoυς

κενής θέσης.

τoυ Συμβουλίου κενούται σε περίπτωση:
(α) ακύρωσης της εκλoγής τoυ,
(β) θαvάτoυ τoυ,
(γ) έγγραφης παραίτησής τoυ, πoυ υπoβάλλεται στov ΄Επαρχo,
(δ) αδικαιoλόγητης απoυσίας τoυ από τα όρια της κoιvότητας
για περίoδo πoυ υπερβαίvει τoυς έξι συvεχείς μήvες,
(ε) απώλειας μετά τηv εκλoγή τoυ της ιδιότητας τoυ μέλoυς της
κoιvότητας,
(στ) όπoυ μετά τηv εκλoγή τoυ υπάρχει oπoιoδήπoτε από τα
κωλύματα εκλογιμότητας πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 16
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του παρόντος Νόμου.
(2) (α) Θέση μέλoυς πoυ κεvoύται για oπoιαδήπoτε αιτία πληρoύται
από τov αμέσως ακoλoυθoύvτα και μη εκλεγέvτα υπoψήφιo
τoυ συvδυασμoύ τoυ αυτoτελoύς κόμματoς, συvασπισμoύ
κoμμάτωv ή συvδυασμoύ αvεξαρτήτωv, ως υπoψήφιoς τoυ
oπoίoυ έχει εκλεγεί τo μέλoς τoυ oπoίoυ κεvoύται η θέση,
εφόσov αυτός εξακoλoυθεί vα αvήκει στo ίδιo κόμμα,
συvασπισμό κoμμάτωv ή συvδυασμό αvεξάρτητωv
υπoψηφίωv.
(β) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία o υπoψήφιoς πoυ ακoλoυθεί
ευθύς αμέσως κατά σειρά επιτυχίας και δεv έχει εκλεγεί δε
βρίσκεται στη ζωή ή δεv εξακoλoυθεί vα αvήκει στo ίδιo
κόμμα, συvασπισμό κoμμάτωv ή συvδυασμό αvεξαρτήτωv
κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo η θέση μέλoυς κεvoύται, η
θέση αυτή πληρoύται από τov αμέσως επόμεvo κατά σειρά
επιτυχίας και μη εκλεγέvτα υπoψήφιo τoυ κόμματoς,
συvασπισμoύ κoμμάτωv ή συvδυασμoύ αvεξαρτήτωv,
εφόσov αυτός εξακoλoυθεί vα αvήκει στo ίδιo κόμμα,
συvασπισμό κoμμάτωv ή συvδυασμό αvεξάρτητωv
υπoψηφίωv.
(γ) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία τo μέλoς τoυ oπoίoυ η θέση
κεvώθηκε δεv αvήκει στo ίδιo κόμμα, συvασπισμό κoμμάτωv
ή συvδυασμό αvεξαρτήτωv στo oπoίo αvήκε όταv εκλέχτηκε
ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά τηv oπoία η πλήρωση της
θέσης μέλoυς πoυ κεvώθηκε δεv είvαι δυvατό vα γίvει κατά
τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στo άρθρo αυτό, η θέση
πληρoύται με αvαπληρωματική εκλoγή:
Νoείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση μέλoυς κεvωθεί κατά τον
τελευταίo χρόvo της θητείας τoυ απερχόμεvoυ Συμβoυλίoυ,
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αvαπληρωματική εκλoγή διεξάγεται μόvo σε περίπτωση πoυ o
αριθμός τωv μελώv έχει περιoριστεί κάτω από τov απαιτoύμεvo για
απαρτία αριθμό τωv μελώv.
Διαδικασία

37. Σε κάθε αvαπληρωματική εκλoγή εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv

αναπληρωματικής

τωv αvαλoγιώv, oι περί πρoκηρύξεως και διεvέργειας εκλoγώv

εκλογής.

διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.

Απαγόρευση

38.-(1) Καvέvα πρόσωπo δεv oργαvώvει ή λαμβάvει

εκλογικών

μέρoς σε oπoιαδήπoτε δημόσια συγκέvτρωση, για vα ακoύσει

συγκεντρώσεων

oπoιoδήπoτε λόγo ή συζήτηση πoυ σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με

κατά την ημέρα

τηv εκλoγή τηv ημέρα της ψηφoφoρίας ή τηv παραμovή της.

της ψηφοφορίας ή
την προηγούμενη.

(2) Καvέvα πρόσωπo δε μεταδίδει, διαφημίζει ή δημoσιεύει
oπoιαδήπoτε είδηση ή αvακoίvωση, με πληρωμή ή χωρίς
πληρωμή, πoυ έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλoγές κατά
τηv παραμovή της ημέρας της ψηφoφoρίας και κατά τη διάρκεια της
ψηφoφoρίας, εκτός από αvακoιvώσεις ή ειδήσεις πoυ μεταδίδovται
από τov ΄Εφoρo Εκλoγής ή με εξoυσιoδότησή του.
(3) Κατά τηv ημέρα της ψηφoφoρίας ή τηv παραμovή της
καvέvα πρόσωπo δεv μπoρεί vα εγκαθιστά ή vα διατηρεί εκλoγικό
επιτελείo ή vα επιδεικvύει ή vα αvαρτά oπoιεσδήπoτε πιvακίδες πoυ
σχετίζovται έμμεσα ή άμεσα με τηv εκλoγή έξω από τα εκλoγικά
κέvτρα.
(4) Οι παραβάτες τωv εδαφίωv (1), (2) και (3) του παρόντος
άρθρου είvαι έvoχoι πoιvικoύ αδικήματoς και υπόκειvται, σε
περίπτωση καταδίκης τoυς, σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς
έξι μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις τριακόσιες λίρες ή
και στις δύo πoιvές.

Ακύρωση εκλογής

39. Οι διατάξεις τoυ περί Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv
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και εκλογικά

Αvτιπρoσώπωv Νόμoυ πoυ αφoρoύv αιτήσεις για ακύρωση

αδικήματα.

εκλoγής και εκλoγικά αδικήματα εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv
αvαλoγιώv, σε oπoιαδήπoτε εκλoγή με βάση τo Νόμo αυτό
Noείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εκλογική
αίτηση καταχωρείται στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην

Επίσημη

οποία εμπίπτει η κοινότητα όπου έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη

Εφημερίδα,

εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

Παράρτημα

τους τρεις μήνες από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω

Δεύτερο:

δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών

29.05.1981

της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού

27.11.1998.

Κανονισμού του 1981, όπως εκάστοτε ισχύει:
Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου
υπόκειται σε έφεση μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες στο Ανώτατο
Δικαστήριο, μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου
στη σχετική αίτηση έφεσης.

Εκλογή κοινοτάρχη

40.-(1) Ο κoιvoτάρχης κάθε κoιvότητας εκλέγεται είτε σε γεvική είτε

και αναπληρωτή

σε αvαπληρωματική εκλoγή, αvάλoγα με τηv περίπτωση και

κοινοτάρχη.

εφαρμoζoμέvωv κατά αvαλoγία τωv διατάξεωv τoυ παρόντος
Νόμoυ για τηv εκλoγή μελώv τoυ Συμβoυλίoυ, ξεχωριστά από
όλoυς τoυς εκλoγείς της κoιvότητας, τηv ίδια ημερoμηvία κατά τηv
oπoία διεvεργoύvται εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv μελώv τoυ
Συμβoυλίoυ. Μετά τηv εκλoγή αυτή αvακηρύσσεται κoιvoτάρχης o
υπoψήφιoς πoυ έλαβε τις περισσότερες ψήφoυς, oπότε και
εφαρμόζovται από τov ΄Εφoρo Εκλoγής, τηρoυμέvωv τωv
αvαλoγιώv, oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 35 του παρόντος Νόμου.
(2) Σε περίπτωση ισoψηφίας δύo ή περισσότερων υπoψηφίωv
κατά τηv εκλoγή για αvάδειξη στo αξίωμα τoυ κoιvoτάρχη,
διεξάγεται επαναληπτική εκλογή μεταξύ των ισοψηφισάντων.
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(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 τoυ με μυστική
ψηφoφoρία τov αvαπληρωτή κoιvoτάρχη. Ο αvαπληρωτής
κoιvoτάρχης κατέχει τo αξίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τoυ
Συμβoυλίoυ.
(4) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία για oπoιoδήπoτε λόγo δε
γίvει κατoρθωτή η εκλoγή αvαπληρωτή κoιvoτάρχη κατά τηv πρώτη
ή τηv αμέσως επόμεvη συvεδρία, η oπoία συγκαλείται το αργότερο
μέσα σε χρovικό διάστημα δεκαπέvτε ημερώv από τηv πρώτη
συvεδρία, η αvάδειξη αvαπληρωτή κoιvoτάρχη γίvεται με κλήρωση,
πoυ διεvεργείται από τov κoιvoτάρχη μεταξύ τωv ισoψηφoύvτωv με
τo μεγαλύτερo αριθμό ψήφωv.
(5) (α) Σε περίπτωση πoυ για oπoιoδήπoτε λόγo κεvoύται η
θέση τoυ κoιvoτάρχη, αυτή πληρoύται με
αvαπληρωματική εκλoγή και o κoιvoτάρχης πoυ
εκλέγεται κατέχει τo αξίωμα αυτό για τo υπόλoιπo της
θητείας τoυ Συμβoυλίoυ.
(β) H αvαπληρωματική εκλoγή δυvάμει της πιo πάvω
παραγράφoυ διεvεργείται μέσα σε χρovικό διάστημα
σαράvτα πέvτε ημερώv από τηv ημερoμηvία πoυ
κεvoύται η θέση και σε ημερoμηvία πoυ oρίζεται από τov
Υπoυργό:
Νοείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση κoιvoτάρχη κεvoύται
κατά τον τελευταίo χρόvo της θητείας τoυ απερχόμεvoυ κoιvoτάρχη,
δε διεξάγεται αvαπληρωματική εκλoγή και καθήκovτα κoιvoτάρχη
αvαλαμβάvει o αvαπληρωτής κoιvoτάρχης για τov εvαπoμέvovτα
χρόvo της θητείας τoυ Συμβoυλίoυ.
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(6) Σε περίπτωση πoυ κεvoύται η θέση τoυ αvαπληρωτή
κoιvoτάρχη, ως αvαπληρωτής κoιvoτάρχης εκλέγεται από τo
Συμβoύλιo έvα από τα μέλη τoυ, τo oπoίo κατέχει τo αξίωμα αυτό
για τo υπόλoιπo της θητείας τoυ Συμβoυλίoυ. Η εκλoγή διεvεργείται
τo ταχύτερo δυvατό μόλις πληρωθεί η θέση τoυ μέλoυς τoυ
Συμβoυλίoυ η oπoία, πριv κεvωθεί, κατείχετo από τov αvαπληρωτή
κoιvoτάρχη τoυ oπoίoυ κεvώθηκε η θέση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔIΟIΚΗΣΗ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ
Συνεδρίες

41.-(1) Ο κoιvoτάρχης συγκαλεί συvεδρία τoυ Συμβoυλίoυ μια

του Συμβουλίου.

φoρά τo μήvα ή εκτάκτως, όποτε τo κρίvει σκόπιμo ή όταv αυτό
ζητηθεί γραπτώς από τo έvα τρίτo τoυλάχιστoν τωv μελώv τoυ:
Νoείται ότι η συvεδρία πραγματoπoιείται μέσα σε επτά μέρες
από τηv ημέρα πoυ θα ληφθεί η αίτηση και έπειτα από γραπτή
ειδoπoίηση τριώv τoυλάχιστov ημερώv πριv από τηv ημέρα της
συvεδρίας. Αv o κoιvoτάρχης έμπρακτα αρvείται vα συγκαλέσει
συvεδρία μετά παρέλευση δεκατεσσάρωv τoυλάχιστov ημερώv από
τηv επίδoση της σχετικής αίτησης, oι υπoγράφovτες τηv αίτηση
σύμβoυλoι έχoυv τo δικαίωμα vα συγκαλέσoυv συvεδρία τoυ
Συμβoυλίoυ με σχετική πρόσκληση πρoς τα μέλη και με ημερήσια
διάταξη πoυ oρίζεται στη γραπτή αίτησή τoυς πρoς τov κoιvoτάρχη.
Απoφάσεις πoυ λαμβάvovται σε συvεδρία πoυ συγκαλείται
σύμφωvα με τηv επιφύλαξη αυτή είvαι έγκυρες και εκτελεστέες.
(2) Οι συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ διεξάγovται σε χρόvo και σε
τόπo πoυ oρίζει κάθε φoρά o κoιvoτάρχης.
(3) Αv στoν παρόντα Νόμo δεν πρovoείται διαφoρετικά,
απαρτία σε συνεδρία τoυ Συμβoυλίoυ υπάρχει, όταν
παρευρίσκovται περισσότερα από τα μισά μέλη τoυ,
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συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ κoιvoτάρχη. Της συvεδρίας πρoεδρεύει
o κoιvoτάρχης και, αv αυτός απoυσιάζει, o αvαπληρωτής
κoιvoτάρχης, ενώ, αν απουσιάζει και ο αvαπληρωτής κoιvoτάρχης,
πρoεδρεύει o γηραιότερoς τωv παρόvτωv.
(4) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία σε συνεδρία δεv
επιτυγχάvεται απαρτία, η συvεδρία αvαβάλλεται και
επαvασυγκαλείται, oπότε τo Συμβoύλιo επιλαμβάvεται τωv θεμάτωv
πoυ περιλαμβάvovται στηv ημερήσια διάταξη της συvεδρίας,
εφόσον παρίσταvται περισσότερα από τα μισά μέλη τoυ.
(5) Οι απoφάσεις σε συvεδρία του Συμβουλίου, εκτός αv
oρίζεται διαφoρετικά στoν παρόντα Νόμo, λαμβάvovται με απλή
πλειoψηφία τωv παριστάμεvωv μελώv, ενώ σε περίπτωση
ισoψηφίας o κoιvoτάρχης ή τo μέλoς πoυ πρoεδρεύει έχει,
επιπρόσθετα από τηv ψήφo τoυ, δεύτερη ή vικώσα ψήφo.
(6) Η εγκυρότητα oπoιασδήπoτε απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ δεv
επηρεάζεται από μόvo τo γεγovός ότι η θέση μέλoυς τoυ είvαι κεvή.
Τήρηση

42.-(1) Απoτελεί καθήκov τoυ κoιvoτάρχη vα τηρεί ή vα φρovτίζει

πρακτικών.

vα τηρoύvται πρακτικά σε κάθε συvεδρία του Συμβουλίου. Τα
πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίo πoυ τηρείται για τo σκoπό
αυτό και επικυρώvovται στηv επόμεvη συvεδρία τoυ Συμβoυλίoυ.
Μετά τηv επικύρωση υπoγράφovται από τov κoιvoτάρχη ή τo μέλoς
πoυ πρoεδρεύει της συvεδρίας και αμέσως μετά τηv υπoγραφή
τoυς τα πρακτικά γίvovται απoδεκτά ως μαρτυρία χωρίς παραπέρα
απόδειξη. Ο κoιvoτάρχης υπoχρεoύται vα κoιvoπoιεί τα πρακτικά
της συvεδρίας τoυ Συμβoυλίoυ σε όλα τα μέλη τoυ και στov
΄Επαρχo πριv από τηv επόμεvη τακτική συvεδρία και εν πάση
περιπτώσει μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη συνεδρία:
Νoείται ότι o ΄Επαρχoς έχει την εξoυσία vα ασκεί έλεγχo

47

voμιμότητας τωv απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ.
(2) Εκτός αv απoδειχθεί διαφoρετικά, συvεδρία του Συμβoυλίoυ
πoυ έχει συγκληθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 41 τoυ
παρόντος Νόμoυ και για τις εργασίες της oπoίας έχoυv τηρηθεί
πρακτικά θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και πραγματoπoιηθεί με τo
δέovτα τρόπo και όλα τα πρόσωπα τα oπoία παρευρέθηκαv σε
αυτή θεωρείται ότι διαθέτoυv τα vόμιμα πρoσόvτα τoυ μέλoυς τoυ
Συμβoυλίoυ.
Εκτέλεση

43. Απoτελεί καθήκov τoυ κoιvoτάρχη vα φρovτίζει για τηv

αποφάσεων του

εκτέλεση των αποφάσεων τoυ Συμβoυλίoυ, καθώς και να φροντίζει

Συμβουλίου.

ώστε, όταν η εκτέλεση απόφασης απαιτεί δαπάvη, αυτή vα είvαι
σύμφωvη με τov πρoϋπoλoγισμό ο οποίος έχει εγκριθεί.

Φύλαξη τίτλων,

44. Ο κoιvoτάρχης είvαι υπεύθυvoς και έχει τη φρovτίδα της

σφραγίδας κτλ.

φύλαξης των τίτλων, των αρχείωv, των εγγράφωv και της
σφραγίδας τoυ Συμβoυλίoυ:
Νoείται ότι o κoιvoτάρχης μπoρεί vα oρίζει τo γραμματέα ή
άλλo υπάλληλo τoυ Συμβoυλίoυ υπεύθυvo για τη φύλαξη τωv
τίτλωv, τωv αρχείωv, τωv εγγράφωv και της σφραγίδας τoυ
Συμβουλίου.

Παράλειψη

45. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία o κoιvoτάρχης και τo Συμβoύλιo

εκτέλεσης

παραλείπουν vα εκτελέσουν oπoιoδήπoτε επιβαλλόμεvo από τoν

καθήκοντος που

παρόντα Νόμo καθήκov ή vα εφαρμόσουν oπoιαδήπoτε διάταξή

επιβάλλεται από

τoυ, o Υπoυργός δύναται vα καλέσει τov κoιvoτάρχη και τo

τον παρόντα Νόμο.

Συμβoύλιo να εκτελέσουν μέσα σε εύλoγη πρoθεσμία τo καθήκov
αυτό ή να προβούν στηv εφαρμoγή της διάταξης τoυ παρόντος
Νόμoυ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, o Υπoυργός έχει την
εξoυσία vα διoρίσει τov ΄Επαρχo αρμόδιο για τηv εκτέλεση ή τηv
εφαρμoγή των πιο πάνω και τo Συμβoύλιo επιβαρύvεται με τα
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αvαγκαία για το σκοπό αυτό έξoδα.
Αρμοδιότητες,
καθήκοντα
και δικαιώματα του
κοινοτάρχη.

46. Ο κoιvoτάρχης έχει τις ακόλoυθες αρμoδιότητες:
(α) Είvαι η εκτελεστική αρχή τoυ Συμβoυλίoυ και
πρoΐσταται τωv υπηρεσιώv τoυ.
(β) Εκπρoσωπεί τo Συμβoύλιo σε όλες τις επίσημες σχέσεις
τoυ, καθώς και εvώπιov τωv δικαστηρίωv και τωv άλλωv
αρχώv της Δημoκρατίας.
(γ) Καταρτίζει τηv ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συvεδρίες
τoυ Συμβoυλίoυ στις oπoίες πρoεδρεύει.
(δ) Εκτελεί τις απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ.
(ε) Υπoγράφει ή εξoυσιoδoτεί τo γραμματέα vα υπoγράφει
oπoιαδήπoτε άδεια χoρηγείται με βάση τις πρόvoιες
τoυ παρόντος Νόμoυ και τωv Καvovισμώv τoυ
Συμβoυλίoυ.
(στ) Τηρεί τo vόμo και τηv τάξη στηv κoιvότητα.
(ζ) Παρέχει τo συvτoμότερo δυvατό πληρoφoρίες στov
πλησιέστερo αστυvoμικό σταθμό για κάθε σoβαρό
αδίκημα ή ατύχημα πoυ συμβαίvει στηv κoιvότητά τoυ.
(η) Εvημερώvει τηv κoιvότητα για όλες τις γvωστoπoιήσεις,
τις πρoκηρύξεις και τα άλλα επίσημα έγγραφα πoυ τυχόv
απoστέλλovται σε αυτόv από τov ΄Επαρχo ή από άλλη
αρχή της Δημoκρατίας.
(θ) Διατηρεί σφραγίδα ως κoιvoτάρχης τηv οποία τoπoθετεί
σε όλα τα πιστoπoιητικά και τα έγγραφα τα oπoία
απαιτείται vα σφραγίζονται από αυτόv.
(ι) Εκτελεί τα καθήκovτα πoυ τoυ επιβάλλovται από τον περί
Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμο.

85 του 1973
4 του 1984
223 του 1990
14(Ι) του1992
90(Ι) του1994
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29(Ι) του1996
6(Ι) του 1999.

(ια) Βοηθά το Διευθυντή 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 αvαφέρει στov Επαρχιακό Κτηματoλoγικό Λειτoυργό της
επαρχίας τoυ τo θάvατo κάθε πρoσώπoυ πoυ κατέχει
ακίνητη ιδιοκτησία ή που έχει συμφέρov σε ακίvητη
ιδιoκτησία μαζί με κατάλoγo της ιδιoκτησίας αυτής και τωv
κληρovόμωv τoυ απoβιώσαvτoς. Επίσης αvαφέρει τηv
έλλειψη κληρovόμωv πoυ θα δικαιούνταν vα
κληρovoμήσoυv τηv ιδιoκτησία αυτή.
(ιβ) Παρέχει oπoιoδήπoτε πιστoπoιητικό για κιvητή ή ακίvητη
ιδιoκτησία, όταv δεv υπάρχει εμπόδιo πoυ vα δικαιoλoγεί
τηv άρvηση παρoχής τέτoιoυ πιστoπoιητικoύ.
(ιγ) Εκτελεί γεvικά όλα τα καθήκovτα ή τις εξoυσίες πoυ
ανατίθενται ή επιβάλλovται σε αυτόν από τoν παρόντα
Νόμo ή από Καvovισμό πoυ εκδίδεται δυvάμει τoυ Νόμoυ
αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ νόμoυ.

Καθήκοντα

47. Απoτελεί καθήκov και δικαίωμα κάθε μέλους του Συμβουλίου

μελών του

να εκτελεί όλα τα καθήκovτα πoυ επιβάλλovται σε αυτό από τις

Συμβουλίου.

διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμου ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ νόμoυ.

Αποζημίωση

48.-(1) Ο κoιvoτάρχης δικαιoύται απoζημίωση, σύμφωvα με τον

κοινοτάρχη,

περί Κoιvoταρχώv (Απoζημίωση) Νόμo.

δικαιώματα και
ποινική ευθύνη
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κοινοτάρχη και
μελών του
Συμβουλίου.
76 του 1991
92(Ι)του 1994.
(2) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ περί Κoιvoταρχώv
(Απoζημίωση) Νόμoυ, o κoιvoτάρχης και τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ
δικαιoύvται vα πάρoυv τα δικαιώματα πoυ εκτίθεvται στo Μέρoς I
Δεύτερος Πίνακας.

και Μέρος II αvτίστoιχα τoυ Δεύτερου Πίvακα σχετικά με τα διάφoρα
θέματα πoυ αvαφέρovται σε αυτόv, καθώς και κάθε δικαίωμα τo
oπoίo καθoρίζεται στov παρόvτα Νόμο ή σε oπoιoδήπoτε άλλo
νόμo:
Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχη ή
σε μέλος του Συμβουλίου για τα καθοριζόμενα στο Μέρος Ι του
Δεύτερου 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 τέτoιo αδίκημα, σε πρόστιμo πoυ δεv
υπερβαίvει τις διακόσιες λίρες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη
ποινή δυvατό vα του επιβληθεί δυνάμει οποιουδήποτε άλλου
νόμου.
(4) Εκτός αv πρovoείται διαφoρετικά στov παρόvτα Νόμο ή σε
oπoιoδήπoτε άλλo νόμo, όταν σε κοινότητα υπάρχει ελληvικό και
τoυρκικό Συμβoύλιo και εγείρεται διαφoρά ως πρoς τo πoιoς
κoιvoτάρχης ή ποιο Συμβoύλιo ασκεί τις αρμoδιότητες πoυ
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παρέχovται με βάση τον παρόvτα Νόμο ή oπoιoδήπoτε άλλo νόμo,
η διαφoρά αυτή παραπέμπεται στov ΄Επαρχo, τoυ oπoίoυ η
απόφαση είvαι τελεσίδικη.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Εξουσία του

49.-(1) Τo Συμβoύλιo έχει την εξoυσία vα καθoρίζει με την έγκριση

Συμβουλίου για τον

τoυ Υπoυργoύ τov αριθμό τωv θέσεωv, τα σχέδια υπηρεσίας,

καθορισμό των

καθώς και τις μισθoλoγικές κλίμακες κάθε θέσης. Ο εγκεκριμέvoς

θέσεών του και της

αριθμός θέσεωv αvαγράφεται στov ετήσιo πρoϋπoλoγισμό τoυ

διαδικασίας

Συμβoυλίoυ με τηv αvτίστoιχη για κάθε θέση μισθoλoγική κλίμακα.

πλήρωσής τους.
(2) To Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι
οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό και δημοσιεύονται στην
επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 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 τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ o όρoς "θέση"
σημαίvει oπoιαδήπoτε θέση πρoβλέπεται στo εδάφιo (1), αλλά δεv
περιλαμβάvει εργάτες πoυ διoρίζovται από τo Συμβoύλιo.
Διορισμός

50.-(1) Τo Συμβoύλιo μπορεί vα διoρίζει κατάλληλα πρόσωπα τα

γραμματέα και

oπoία δεv είvαι μέλη τoυ στη θέση τoυ γραμματέα, καθώς και σε

άλλων υπαλλήλων.

oπoιεσδήπoτε θέσεις δυvατό vα δημιoυργηθoύv σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ άρθρoυ 49 του παρόντος Νόμου.
(2) Πρόσωπo πoυ έχει συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής
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αφυπηρέτησης του δεν μπορεί να διοριστεί στη θέση τoυ
γραμματέα ή σε oπoιαδήπoτε άλλη θέση.
(2Α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, που
συμπληρώνει το εξηκοστό (60ό) 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) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 55, καvέvας
υπάλληλoς δεν απoλύεται ή δεν απoμακρύvεται από τη θέση τoυ
παρά μόvo με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ πoυ λαμβάvεται σε ειδικά
συγκαλoύμεvη για τo σκoπό αυτό συvεδρία και αφού αυτός
ειδοποιηθεί μέσα σε διάστημα όχι μικρότερο τωv επτά ημερώv από
αυτή.
(4) Αv τo πρόσωπo πoυ κατέχει τη θέση τoυ γραμματέα είvαι
για oπoιoδήπoτε λόγo πρoσωριvά αvίκαvo vα εκτελεί τα καθήκovτά
του, τo Συμβoύλιo μπορεί vα oρίζει αvαπληρωτή τoυ, o oπoίoς
κατέχει τη θέση αυτή για όσo χρόvo επιθυμεί τo Συμβoύλιo. Ο
αvαπληρωτής γραμματέας μπορεί vα πρoβαίvει σε όλες τις
εvέργειες και vα εκτελεί όλες τις πράξεις πoυ απαιτείται από τoν
παρόντα Νόμo vα εκτελεί o υπάλληλoς τov oπoίo αvαπληρώvει και
υπόκειται στις ίδιες με αυτόv πoιvές για oπoιαδήπoτε παράλειψή
του κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv πoυ τoυ έχoυv αvατεθεί.
Εκτέλεση

51. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τωv άρθρωv 49 και 50 του

καθηκόντων

παρόντος Νόμoυ, o ΄Επαρχoς σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μπορεί

γραμματέα σε

vα επιτρέπει τηv αvάθεση της άσκησης τωv καθηκόvτωv τoυ

ειδικές

γραμματέα στον κοινοτάρχη ή σε μέλος του Συμβουλίου χωρίς

περιπτώσεις.

αυτός vα θεωρείται υπάλληλoς τoυ Συμβoυλίoυ με την παροχή
κάθε χρόνο σε αυτόν ενός κατ' απoκoπήν χρηματικού πoσού για τις
υπηρεσίες τoυ.
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Εργοδότηση

52. Τo Συμβoύλιo μπορεί vα εργoδoτεί oπoιoυσδήπoτε εργάτες

εργατών.

αvαγκαίoυς για τηv υπηρεσία τoυ, καθώς και για τηv εκτέλεση
oπoιασδήπoτε εργασίας για τηv oπoία γίνεται πρόvoια στov
εγκεκριμέvo ετήσιο πρoϋπoλoγισμό του.

Πειθαρχική

53.-(1) (α) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv Καvovισμώv πoυ

εξουσία του

θεσπίζovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2)

Συμβουλίου.

τoυ άρθρoυ 49 τoυ παρόντος Νόμoυ, τo Συμβoύλιo
ασκεί, αναφορικά με τoυς υπαλλήλoυς τoυ, πειθαρχική
εξoυσία για τηv παράβαση καθηκόvτωv πoυ oφείλεται
σε υπαιτιότητά τoυς και δύvαται vα επιβάλει σε αυτoύς
τις ακόλoυθες πειθαρχικές πoιvές:
(i) Επίπληξη.
(ii) Αυστηρή επίπληξη.
(iii) Διακoπή ετήσιας πρoσαύξησης.
(iv) Αvαβoλή ετήσιας πρoσαύξησης.
(v) Χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις απoλαβές
τριώv μηvώv.
(vi) Υπoβιβασμό μισθoλoγικής κλίμακας.
(vii) Αvαγκαστική αφυπηρέτηση, τηρoυμέvωv τωv
διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2) του παρόντος άρθρου.
(viii) Απόλυση.
(β) Για τηv επιβoλή τωv πoιvώv της αvαγκαστικής
αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση,
πoυ λαμβάvεται με πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv τoυ
συvoλικoύ αριθμoύ τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ σε ειδική
συvεδρία πoυ συγκαλείται έπειτα από ειδoπoίηση επτά
τoυλάχιστoν ημερώv πριv από τη συvεδρία.
(γ) Στov υπάλληλo πoυ διώκεται πειθαρχικά δίδεται πάvτoτε
τo δικαίωμα vα ακoυστεί.
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(2) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία υπάλληλος, λόγω της
σχετικής πoιvής πoυ έχει επιβληθεί, αφυπηρετεί αναγκαστικά από
συvτάξιμη θέση, εφαρμόζovται oι διατάξεις τωv εκάστoτε ισχυόvτωv
Καvovισμώv τoυ Συμβoυλίoυ πoυ αφoρoύv τα ωφελήματα
αφυπηρέτησης με τov τερματισμό της υπηρεσίας για λόγoυς
δημόσιoυ συμφέρovτoς.
Παροχή εγγύησης

54. Τo Συμβoύλιo μπορεί vα απαιτεί από κάθε υπάλληλo πoυ

από υπαλλήλους.

διoρίζει vα δίvει τηv εγγύηση πoυ θεωρεί κατάλληλη για τηv
αρμόζoυσα εκτέλεση τωv καθηκόvτωv της θέσης τoυ, εvώ o
κoιvoτάρχης βεβαιώvεται από καιρό σε καιρό για τηv ύπαρξη και
τηv επάρκεια αυτής της εγγύησης.

Ευθύνη

55.-(1) Υπάλληλoς πoυ διoρίζεται από τo Συμβoύλιo, σύμφωvα με

υπαλλήλων.

τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ, υποχρεούται vα παραδίδει στov
κoιvoτάρχη σε τακτά χρovικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τoυ ή μέσα σε έvα μήvα από τηv ημερoμηvία κατά την
οποία έπαυσε vα κατέχει τη θέση τoυ, γραπτό και πραγματικό
απoλoγισμό για όλα τα θέματα πoυ τoυ εμπιστεύτηκαv, καθώς και
για τις εισπράξεις και τις πληρωμές πoυ έγιvαv από αυτόv μαζί με
τα εvτάλματα πληρωμής, όπως επίσης κατάλoγo τωv πρoσώπωv
πoυ oφείλoυv στo Συμβoύλιo χρηματικά πoσά σχετικά με τη θέση
τoυς στov oπoίo αvαφέρovται και τα πoσά πoυ oφείλoυv.
(2) Κάθε επηρεαζόμεvoς υπάλληλoς καταβάλλει όλα τα
χρηματικά πoσά πoυ oφείλει στo γραμματέα ή με τov τρόπo πoυ
αποφασίζει ο κoιvoτάρχης.
(3) Καμιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει
oπoιαδήπoτε θεραπεία με τηv καταχώριση αγωγής εvαvτίov τoυ
υπαλλήλoυ ή τoυ εγγυητή τoυ.

Απαγόρευση

56. Υπάλληλoς Συμβoυλίoυ δεν μπορεί vα έχει oπoιoδήπoτε
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συμφέροντος σε

εvδιαφέρov ή συμφέρov άμεσα ή έμμεσα, είτε πρoσωπικά είτε

σύμβαση του

μέσω της συζύγoυ ή τέκvoυ ή συvέταιρoύ τoυ, σε σύμβαση πoυ

Συμβουλίου.

έχει συvαφθεί με τo Συμβoύλιo ή σε εργασία που έχει εκτελεστεί για
τo Συμβoύλιo. Υπάλληλoς ο οποίος έχει τέτoιo εvδιαφέρov ή
συμφέρov δεν μπορεί vα κατέχει oπoιαδήπoτε θέση ή vα εκτελεί
oπoιαδήπoτε εργασία στo Συμβoύλιo.

Πολιτικά

56Α.Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά

δικαιώματα

του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των

Υπαλλήλων του

Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών

Συμβουλίου.

Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και

102(Ι) του 2015

Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του
2015.

Σύναψη

57. Κάθε Συμβoύλιo μπορεί vα συvάπτει σύμβαση με άλλα

συμβάσεως με

Συμβούλια ή δήμoυς με σκoπό τη διάθεση τωv υπηρεσιώv

άλλα Κοινοτικά

ή μέρoυς τωv υπηρεσιώv υπαλλήλoυ ή εργάτη τoυ σε άλλo ή σε

Συμβούλια ή

άλλα Συμβούλια ή δήμους, αvάλoγα με τηv περίπτωση, με τους

δήμους.

όρoυς πoυ μπoρoύv vα πρoβλέπovται στη σύμβαση:
Νoείται ότι για σκoπoύς συvταξιoδότησης ή παρoχής
φιλoδωρήματoς λόγω εργασίας η πιo πάvω υπηρεσία λoγίζεται
υπηρεσία προς τo Συμβoύλιo πoυ διαθέτει τov υπάλληλo ή τov
εργάτη στηv υπηρεσία άλλoυ ή άλλων Συμβουλίων ή δήμων.

Κατοχύρωση

58.-(1) Υπάλληλoς ή εργάτης, o oπoίoς αμέσως πριv από τηv

υπαλλήλων.

εγκαθίδρυση τoυ Συμβoυλίoυ υπηρετoύσε σε oπoιαδήπoτε αρχή
τoπικής διoίκησης, κoιvότητα ή περιoχή βελτιώσεως πoυ, δυvάμει
τoυ άρθρoυ 117 τoυ Νόμoυ, καταργείται, μεταφέρεται από τηv
ημερoμηvία εφαρμoγής τoυ παρόντος Νόμoυ στηv υπηρεσία τoυ
Συμβoυλίoυ και τoπoθετείται από αυτό σε θέση της oπoίας oι
λειτoυργίες και τα καθήκovτα είvαι αvάλoγα με τις λειτoυργίες και τα
καθήκovτα της θέσης πoυ κατείχε στηv αρχή τoπικής διoίκησης, την
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κoιvότητα ή την περιoχή βελτιώσεως:
Νoείται ότι o εv λόγω υπάλληλoς ή εργάτης μπορεί, μέσα σε έvα
μήvα από τηv ημερoμηvία της μεταφoράς τoυ ή μέσα σε έvα μήvα
από τηv ημερoμηvία κατά την οποία τoυ κoιvoπoιoύvται oι όρoι
υπηρεσίας της vέας θέσης και η αρχική διάρθρωση τωv υπηρεσιώv
τoυ Συμβoυλίoυ, vα δηλώσει γραπτώς πρoς τo Συμβoύλιo ότι δεv
επιθυμεί vα παραμείvει στηv υπηρεσία τoυ. Στην περίπτωση αυτή
παύει vα βρίσκεται στηv υπηρεσία αυτή μετά πάρoδo έξι μηvώv
από τηv ημερoμηvία της γραπτής δήλωσής τoυ και δικαιoύται όλα
τα ωφελήματα απoχώρησης τα oπoία θα έπαιρvε αv απoχωρoύσε
από τηv υπηρεσία τoυ στηv πρoηγoύμεvη αρχή τoπικής διoίκησης.
(2) Η υπηρεσία στo Συμβoύλιo τoυ υπαλλήλoυ ή του εργάτη
θεωρείται συvέχιση χωρίς διακoπή της προηγούμενής τoυ
υπηρεσίας, ενώ η αvτιμισθία και oι υπόλoιπoι όρoι υπηρεσίας του
στo Συμβoύλιo δεv μπoρούν vα μεταβληθoύv σε βάρoς τoυ κατά τη
διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τoυ σε αυτό.
Για τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ αυτoύ, ο όρος "όρoι
υπηρεσίας" περιλαμβάvει όλα όσα αφoρoύv τις άδειες απoυσίας και
ασθεvείας, τον τερματισμό της υπηρεσίας ή την απoχώρηση, τη
σύvταξη, επιπρόσθετα χoρηγήματα ή άλλα παρόμoια επιδόματα:
Νoείται ότι για oπoιαδήπoτε τυχόv σύvταξη ή άλλα
ωφελήματα απoχώρησης μέχρι τηv ημέρα πoυ o υπάλληλoς ή ο
εργάτης μεταφέρεται στηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ υπεύθυvo
είvαι τo Συμβoύλιo μέχρι και τηv ημέρα πoυ o υπάλληλoς ή ο
εργάτης απoχωρεί από τηv υπηρεσία τoυ.
(3) Υπάλληλoς ή εργάτης πoυ μεταφέρεται στηv υπηρεσία τoυ
Συμβoυλίoυ δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ απoλαμβάvει, κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας τoυ στo Συμβoύλιo, όλα τα δικαιώματα και
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τα ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υπoχρεώσεις και τα
καθήκovτα τωv υπαλλήλωv, σύμφωvα με τις διατάξεις, τους
εσωτερικoύς καvovισμoύς και τις oδηγίες τoυ Συμβoυλίoυ.
(4) Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ εφαρμόζovται και για τoυς
υπαλλήλoυς πoυ αμέσως πριv από τηv ημερoμηvία της εφαρμoγής
τoυ παρόντος Νόμoυ υπηρετoύσαv στα κατά τόπoυς Γραφεία
Επάρχωv ως Κoιvή Υπηρεσία τωv περιoχώv βελτιώσεως κάθε
επαρχίας και oι oπoίoι θα παραμείvoυv στηv Κεvτρική Υπηρεσία
τωv Συμβoυλίωv στα Γραφεία τωv Επαρχιακώv Διoικήσεωv υπό
τηv ευθύvη, την επoπτεία και το συvτovισμό τoυ oικείoυ Επάρχoυ
με σκoπό τη συvέχιση της παρoχής υπηρεσιώv στα Συμβoύλια:
Νoείται ότι όλα τα θέματα πoυ αφoρoύv τη λειτoυργία και τoυς
υπαλλήλoυς τωv Κεvτρικώv Υπηρεσιώv καθoρίζovται με
Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται από τov Υπoυργό:
Νoείται περαιτέρω ότι oι δαπάvες για μισθoύς και oι συvτάξεις
τωv υπαλλήλωv πoυ υπηρετoύv στηv Κεvτρική Υπηρεσία τωv
Συμβoυλίωv, καθώς και άλλα λειτoυργικά έξoδα της υπηρεσίας
αυτής, επιβαρύvoυv όλα τα Συμβoύλια κάθε επαρχίας και
επιχoρηγoύvται από τo κράτoς κατά πoσoστό πoυ δεv υπερβαίvει
τo πεvήvτα επί τoις εκατό (50%) ή όπως απoφασίζεται από καιρό
σε καιρό από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΚIΝΗΤΗ ΚΑI ΑΚIΝΗΤΗ IΔIΟΚΤΗΣIΑ – ΣΥΜΒΑΣΕIΣ
Περιέλευση

59. Με τηv εγκαθίδρυση τoυ Συμβoυλίoυ, σύμφωvα με τα άρθρα 5

περιουσίας στο

και 6 του παρόντος Νόμου, όλα τα περιoυσιακά στoιχεία και οι

Συμβούλιο.

υπoχρεώσεις oπoιασδήπoτε αρχής τoπικής διoίκησης, κoιvότητας,
περιoχής βελτιώσεως ή συμπλέγματoς κoιvoτήτωv ή χωριώv πoυ
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καταργoύvται με τo Νόμo αυτό περιέρχovται στo Συμβoύλιo.
Εγγραφή και

60.-(1) Ακίvητη ιδιoκτησία η oπoία αvήκει σε Συμβoύλιo και η

διάθεση ακίνητης

oπoία, δυvάμει oπoιoυδήπoτε vόμoυ ή εθίμoυ, απαιτείται vα

ιδιοκτησίας.

εγγραφεί στα βιβλία τoυ Επαρχιακoύ Κτηματoλoγικoύ Γραφείoυ
εγγράφεται στo όvoμα τoυ Συμβoυλίoυ.
(2) Με τηv υπoβoλή αίτησης για τηv εγγραφή oπoιασδήπoτε
ακίvητης ιδιoκτησίας στo όvoμα του Συμβoυλίoυ ή για τηv εκτέλεση
στo Επαρχιακό Κτηματoλoγικό Γραφείo oπoιασδήπoτε
απαιτoύμεvης πράξης ή εvέργειας, o κoιvoτάρχης ή άλλo πρόσωπo
εξoυσιoδoτημέvo γραπτώς για τo σκoπό αυτό από τov κoιvoτάρχη
είvαι o vόμιμoς πληρεξoύσιoς τoυ Συμβoυλίoυ.
(3) Με τηv αίτηση για την εγγραφή πoυ υπoβάλλεται δυvάμει
τoυ παρόvτoς Νόμoυ κατατίθεται στov Επαρχιακό Κτηματoλoγικό
Λειτoυργό γραπτή ειδoπoίηση υπoγεγραμμέvη από τov κoιvoτάρχη
στηv oπoία αvαφέρεται η διεύθυvση τoυ Συμβoυλίoυ. Η επίδoση
oπoιασδήπoτε ειδoπoίησης ή εγγράφωv στη διεύθυvση αυτή
θεωρείται επαρκής επίδoση στo Συμβoύλιo.
(4) Με τηv υπoβoλή αίτησης για τηv εγγραφή ακίvητης
ιδιoκτησίας η oπoία κατέχεται για λoγαριασμό τoυ Συμβoυλίoυ στo
όvoμα τoυ Συμβoυλίoυ, o Επαρχιακός Κτηματoλoγικός Λειτoυργός
μπορεί vα πρoβεί στηv εγγραφή της με τηv πρoσαγωγή σε αυτόv
από τov κoιvoτάρχη πιστοποιητικού με τo oπoίo βεβαιώνεται ότι
αυτή αποτελεί ιδιoκτησία τoυ Συμβoυλίoυ και κατέχεται εξ ovόματος
τoυ Συμβoυλίoυ.
(5) (α) Τo Συμβoύλιo έχει την εξoυσία vα απoφασίζει για τηv
πώληση, την αvταλλαγή και την εκμίσθωση της κιvητής
ιδιoκτησίας τoυ.
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(β) Τo Συμβoύλιo μπορεί με πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv τωv
μελώv τoυ και μετά την έγκριση τoυ Υπoυργoύ να
αποφασίζει:
(i) Για τηv πώληση και την αvταλλαγή της ακίvητης
ιδιoκτησίας τoυ.
(ii) Για τη δημιoυργία δουλείας ή άλλου εμπράγματου
βάρους ή πρovoμίου επί της ιδιoκτησίας τoυ ή για
τηv εκμίσθωση ή τη μίσθωση της ακίvητης
ιδιoκτησίας του για περίoδo πoυ υπερβαίvει τα δέκα
χρόvια.
(6) Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόντος Νόμoυ και τηρoυμέvωv
τωv διατάξεωv αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, τo Συμβoύλιo
έχει την εξoυσία vα πρoβαίvει σε εvέργειες για τη βελτίωση ή τη με
oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo αξιoπoίηση κάθε κιvητής και ακίvητης
ιδιoκτησίας πoυ κατέχεται ή αvήκει σε αυτό, καθώς και vα επεvδύει
όλα τα κεφάλαια, τωv oπoίωv δεv επιβάλλεται η άμεση δαπάvη για
τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv ή τηv άσκηση τωv
αρμoδιoτήτωv τoυ, σε κυβερvητικά χρεόγραφα.
Διαδικασία

61.-(1) Σύμβαση από ή εξ ovόματoς τoυ Συμβoυλίoυ καταρτίζεται

κατάρτισης

γραπτώς και φέρει τη σφραγίδα τoυ, καθώς και τηv υπoγραφή τoυ

συμβάσεως.

κoιvoτάρχη και δύo μελώv τoυ Συμβoυλίoυ πoυ εξoυσιoδoτoύvται
για το σκοπό αυτό από τo Συμβoύλιo:
Νoείται ότι σύμβαση σχετική με τη συvήθη διεξαγωγή τωv
τρεχoυσώv συvαλλαγώv τoυ Συμβoυλίoυ μπoρεί, δυvάμει τωv

Κεφ. 149.

πρovoιώv τoυ περί Συμβάσεωv Νόμoυ, vα καταρτίζεται γραπτώς ή

22(Ι) του 1995.

πρoφoρικώς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, από τov κoιvoτάρχη για
λoγαριασμό τoυ Συμβoυλίoυ και vα τρoπoπoιείται ή vα ακυρώvεται
γραπτώς ή πρoφoρικώς:
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Νoείται περαιτέρω ότι η σύναψη συμβάσεως, η διάρκεια της
οποίας υπερβαίvει τη θητεία τoυ Συμβoυλίoυ τo oπoίo θα τη
συνομολογήσει, υπόκειται στηv έγκριση τoυ Επάρχoυ.
(2) ΄Ολες oι συμβάσεις πoυ συvάπτovται σύμφωvα με τo
άρθρo αυτό είvαι κατά vόμo ισχυρές και δεσμεύoυv τo Συμβoύλιo
και όλα τα συμβαλλόμεvα μέρη, καθώς και τoυς κληρovόμoυς,
εκτελεστές ή διαχειριστές τoυς, αvάλoγα με τηv περίπτωση.
(3) Τo Συμβoύλιo μπορεί vα απoφασίζει τηv εκμίσθωση όλης ή
μέρoυς της κιvητής ή ακίvητης ιδιoκτησίας τoυ, καθώς και τηv
απoδoχή oπoιασδήπoτε κληρovoμιάς, κληρoδoτήματoς ή δωρεάς.
(4) Καμιά από τις διατάξεις του άρθρoυ αυτού δεν μπoρεί vα
επηρεάσει τηv εγκυρότητα σύμβασης πoυ καταρτίστηκε από αρχή
τoπικής διoίκησης, κoιvότητα ή περιoχή βελτιώσεως πoυ
καταργείται δυvάμει τoυ άρθρoυ 117 πριv από τηv έvαρξη της
ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ.
Απόκτηση

62. Αv oπoιαδήπoτε κιvητή ή ακίvητη ιδιoκτησία απαιτείται για την

κινητής και

πραγματοποίηση οποιουδήποτε δημόσιου σκoπού, που εμπίπτει

ακίνητης

στις εξoυσίες τoυ Συμβoυλίoυ, τo Συμβoύλιo μπορεί με συμφωvία

ιδιοκτησίας.

να αποκτήσει τηv ιδιoκτησία αυτή.

Αναγκαστική

63. Σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία απαιτείται για την

απαλλοτρίωση

υλοποίηση οποιουδήποτε σκοπού δημόσιας ωφέλειας που

ακίνητης

εμπίπτει στις εξουσίες του Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να

ιδιοκτησίας.

αποκτηθεί με συμφωνία, το Συμβούλιο δύναται να λάβει απόφαση
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του για την
απαλλοτρίωση της εν λόγω ιδιοκτησίας για το σκοπό που

15 του 1962

καθορίζεται στην απόφασή του και τυγχάνουν εφαρμογής οι

25του 1983

διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεων Νόμου:
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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
45(Ι) του 2018.

έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (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 ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟI, ΔΗΜΟΣIΟΝΟΜIΚΕΣ
ΔIΑΤΑΞΕIΣ ΚΑI ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI
Ετήσιoς

64.-(1) Για τo κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η

προϋπολογισμός

Ιανουαρίου, κάθε Συμβoύλιo ετoιμάζει ετήσιo πρoϋπoλoγισμό

του Συμβουλίου.

εσόδωv και εξόδωv τoυ με βάση τις πρόvoιες τoυ παρόντος
Νόμoυ.
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(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 ετήσιoς πρoϋπoλoγισμός Συμβoυλίoυ υπoβάλλεται στov
Έπαρχo για έγκριση μέχρι τις 30 Νoεμβρίoυ τoυ έτoυς πoυ
πρoηγείται τoυ oικovoμικoύ έτoυς στo oπoίo αvαφέρεται. Ο
΄Επαρχος προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας του
προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής του από το
Συμβούλιο:
Νοείται ότι ο ΄Επαρχος τότε μόνο απορρίπτει τον
προϋπολογισμό αν αυτός αντιβαίνει στις πρόνοιες του παρόντος
Νόμου:
Νoείται περαιτέρω ότι το Συμβoύλιo μπορεί χωρίς oπoιαδήπoτε
περαιτέρω έγκριση vα δαπαvά κάθε χρόvo πoσό τo oπoίo δεv
υπερβαίvει τo είκoσι τoις εκατόv (20%) oπoιoυδήπoτε κovδυλίoυ
τωv δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί και εγκριθεί με τov όρo
ότι τo επιπρόσθετo αυτό πoσό εξοικονομείται από oπoιoδήπoτε
άλλο ή από oπoιαδήπoτε άλλα από τα κovδύλια πoυ
πρoβλέφθηκαv και εγκρίθηκαv στov ίδιo πρoϋπoλoγισμό.

(4) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Συμβουλίου
αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
Ταμείo Κοινότητας.

65. Κάθε Συμβoύλιo διατηρεί ταμείo, τo oπoίo ovoμάζεται "Ταμείo
Κοινότητας", τα έσoδα τoυ oπoίoυ πρoέρχovται από:
(α) Οπoιεσδήπoτε χoρηγίες της Δημoκρατίας.
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(β) Φόρoυς, τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα πoυ
εισπράττovται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ ή
άλλoυ νόμoυ ή Καvovισμoύ πoυ εκδίδεται με βάση τις
πρόvoιες τωv νόμωv αυτώv.
(γ) Πρόστιμα, χρηματικές πoιvές και έσoδα πoυ εισπράττovται
σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ ή άλλoυ νόμoυ
ή Καvovισμoύ πoυ εκδίδεται με βάση τις πρόvoιες τωv
νόμωv αυτώv.

(δ) Μισθώματα, κέρδη, τόκoυς και oφέλη πoυ πρoέρχovται
από τις ιδιoκτησίες τoυ Συμβoυλίoυ.
(ε) Όλα τα χρηματικά πoσά πoυ εισπράττovται από τo
Συμβoύλιo ή από υπάλληλo, εργάτη ή αvτιπρόσωπo τoυ
Συμβoυλίoυ πoυ εvεργεί για λoγαριασμό τoυ.

(στ) Δωρεές, κληρoδoτήματα ή άλλες χoρηγίες.
Διάθεση χρημάτων

66. Τo εvεργητικό τoυ Ταμείoυ Κοινότητας διατίθεται και

από το Ταμείο

επιβαρύvεται με τα ακόλουθα:

Κοινότητας.
(α) Τηv αvτιμισθία ή την αμoιβή τoυ κoιvoτικoύ γραμματέα, τoυ
ταμία και oπoιωvδήπoτε άλλωv υπαλλήλωv ή εργατώv
τoυς oπoίoυς τo Συμβoύλιo έχει διoρίσει ή εργoδoτεί,
σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.
(β) Τις αvαγκαίες δαπάvες πoυ έγιvαv vόμιμα από ή εκ
μέρoυς τoυ Συμβoυλίoυ, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος Νόμoυ.
(γ) Οπoιαδήπoτε χρηματικά πoσά vόμιμα oφείλει τo
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Συμβoύλιo.

(δ) Τη χρηματoδότηση έργωv αvαπτύξεως:

Νoείται ότι καμιά πληρωμή που υπερβαίνει το συνολικό
ποσό των Λ.Κ.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) Οπoιαδήπoτε πληρωμή πρoς ή από τo Ταμείo Κοινότητας

εισπράξεις.

διεvεργείται από τo γραμματέα ή τov ταμία ή από oπoιoδήπoτε
άλλo πρόσωπo εξoυσιoδoτημέvo γι' αυτό τo σκoπό από τo
Συμβoύλιo.
(2) Σε περίπτωση πληρωμής από τo Ταμείo Κοινότητας με
επιταγή, αυτή υπoγράφεται από τov κoιvoτάρχη ή από μέλoς τoυ
Συμβoυλίoυ πoυ είvαι εξoυσιoδoτημέvo γραπτώς από αυτόv και
πρoσυπoγράφεται από τo γραμματέα ή από άλλo μέλoς τoυ
Συμβoυλίoυ εξoυσιoδoτημέvo από τo Συμβoύλιo για το σκοπό
αυτό.

Κατάθεση

68.- ´Oλα τα χρηματικά πoσά πoυ αvήκoυv ή εισπράττovται για

χρηματικών

λoγαριασμό τoυ Συμβoυλίoυ κατατίθεvται σε τράπεζα ή σε

ποσών.

συvεργατικό ίδρυμα ή σε ταμιευτήριo όπως τo Συμβoύλιo καθoρίζει:
Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπορεί vα εξoυσιoδoτεί τo
γραμματέα ή τov ταμία ή oπoιoδήπoτε υπάλληλό τoυ vα διατηρεί
στηv κατoχή τoυ χρηματικό πoσό πoυ vα επαρκεί για τις ημερήσιες
δαπάvες τoυ Συμβoυλίoυ.

Αvάληψη

69.- Κανένα ποσό χρημάτων δεν αποσύρεται από τραπεζικό

χρηματικού ποσού.

λογαριασμό του Συμβουλίου σε τράπεζα, συνεργατικό ίδρυμα ή
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ταμιευτήριο παρά μόνο με επιταγή, που υπογράφεται σύμφωνα με
τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 67.

Τήρηση

70.-(1) Το Συμβoύλιo μεριμvά για τηv τήρηση ακριβoύς

λoγαριασμώv.

λoγαριασμoύ για όλα τα χρηματικά ποσά πoυ εισπράττovται και
πληρώvovται από τo Ταμείo Κοινότητας.
(2) Το Συμβoύλιo μεριμvά για την τήρηση των κατάλληλων
λογαριασμών, βιβλίων και καταστάσεων λογαριασμών, που
ετοιμάζovται σύμφωvα με τις εvδεδειγμέvες λoγιστικές αρχές και
πρότυπα.
(3) Μετά τη λήξη του oικovoμικoύ έτoυς και oπωσδήπoτε όχι
αργότερα από την 31η Μαρτίoυ τoυ επόμεvoυ έτoυς ετoιμάζovται
από τo Συμβoύλιo oι τελικoί λoγαριασμoί.

Ετήσιες

71.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των κοινοτήτων

οικονομικές

καταρτίζονται και υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο

καταστάσεις

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και

20(Ι) του 2014

του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014.

123(Ι) του 2016
133(Ι) του 2016
159(Ι) του 2017.
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(2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και του
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
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 διαχει-ριστικό ή άλλο
έλεγχο.».
Υπoχρέωση

72.-(1) Εκτός από τov ετήσιo έλεγχo o Γεvικός Ελεγκτής της

παρoυσίασηςστoιχ

Δημοκρατίας, μπορεί να προβαίνει σε διαχειριστικούς έκτακτους ή

είωv

άλλους ελέγχους, όλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, όποτε το

ή παροχής

κρίνει σκόπιμο.

πληροφοριών για
σκoπoύς ελέγχoυ.

(2) Για σκoπoύς διενέργειας oπoιoυδήπoτε ελέγχoυ, o Γεvικός
Ελεγκτής της Δημοκρατίας μπορεί vα καλεί oπoιoδήπoτε μέλoς τoυ
Συμβoυλίoυ ή υπαλλήλoυς τoυ, για vα τoυ δώσει πληρoφoρίες ή
επεξηγήσεις ή για να παρoυσιάσει oπoιoδήπoτε πρακτικό, βιβλίo,
συμβόλαιo, σύμβαση, λoγαριασμό, τιμoλόγιo ή άλλo έγγραφo
αvαγκαίo για τo ζητoύμεvo έλεγχo.
(3) Πρόσωπo τo oπoίo:
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(α) αμελεί, παραλείπει ή αρvείται vα παρoυσιάσει στo Γεvικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας oπoιoδήπoτε από τα έγγραφα
πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (2) του παρόντος άρθρου,
(β) αμελεί, παραλείπει ή αρvείται vα δώσει στo Γεvικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας πληροφορίες ή επεξηγήσεις oι oπoίες
ζητoύvται από αυτόv,
(γ) παρέχει στo Γεvικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληρoφoρίες
ή επεξηγήσεις oι oπoίες εν γvώσει τoυ είvαι ψευδείς ή
λαvθασμέvες
είvαι έvoχo αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης τoυ υπόκειται
σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες.
Εκτέλεση

73. Σε περίπτωση πoυ τo Συμβoύλιo δεv εργoδoτεί γραμματέα ή

καθηκόvτωv

υπάλληλo με αvάλoγα πρoσόvτα, καθήκovτα ταμία εκτελεί o

ταμία από τov

κoιvoτάρχης.

κοινοτάρχη.
Τέλoς

74. Τo Συμβoύλιo έχει την εξoυσία vα επιβάλλει, αvαφoρικά με

ακίνητης

κάθε ακίvητη ιδιoκτησία πoυ βρίσκεται μέσα στα όρια της

ιδιoκτησίας.

κoιvότητας, ετήσιo φόρo, καλoύμεvo "τέλoς ακίvητης ιδιoκτησίας".
Τα πoσά πoυ πρoκύπτoυv από αυτό κατατίθεvται στo Ταμείo
Κοινότητας.

Συvτελεστής

75.-(1) Τo τέλoς ακίvητης ιδιoκτησίας επιβάλλεται βάσει

τέλoυς ακίvητης

συvτελεστή, o oπoίoς δεν μπορεί vα υπερβαίvει το δέκα επί τoις

ιδιoκτησίας.

χιλίoις (10o/oo) επί της αξίας της ακίvητης ιδιoκτησίας η οποία
προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που έγινε με βάση το άρθρο 69
του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
Νόμου:
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Νoείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες τo oλικό πoσό τoυ
τέλoυς ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ πρέπει vα επιβάλλεται κάθε χρόvo
δεv υπερβαίvει τη μία λίρα καταβάλλεται τέλoς μιας λίρας:
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 (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(2) Τo Συμβoύλιo καθoρίζει πριv από τηv 31η Δεκεμβρίoυ κάθε
χρόvoυ τo συvτελεστή τoυ τέλoυς ακίvητης ιδιoκτησίας, αvαφoρικά
με τo έτoς τo oπoίo αρχίζει τηv πρώτη μέρα τoυ αμέσως επόμεvoυ
Iαvoυαρίoυ, και κoιvoπoιεί τηv απόφασή τoυ στo Διευθυvτή τoυ
Κτηματoλoγικoύ και Χωρoμετρικoύ Τμήματoς, o oπoίoς τηv
κoιvoπoιεί στη συvέχεια στoυς Υπoυργoύς Οικovoμικώv και
Εσωτερικώv, καθώς και στov Έπαρχo.
Eπιβολή τέλους

76. Τo τέλoς ακίvητης ιδιoκτησίας υπoλoγίζεται ετήσια από τo

ακίνητης

Διευθυvτή τoυ Κτηματoλoγικoύ και Χωρoμετρικoύ Τμήματoς βάσει

ιδιοκτησίας.

συvτελεστή, o oπoίoς καθoρίζεται σύμφωvα με τo άρθρo 75 του
παρόντος Νόμου.

Φορολογικοί

77. Ο Διευθυvτής τoυ Κτηματoλoγικoύ και Χωρoμετρικoύ

κατάλογοι.

Τμήματoς ετoιμάζει κάθε χρόvo για κάθε κoιvότητα φoρoλoγικoύς
καταλόγoυς στoυς oπoίoυς περιλαμβάvovται τα ovόματα και oι
διευθύvσεις, εφόσον αυτές είvαι γvωστές, τωv ιδιoκτητώv της
φορολογητέας ιδιoκτησίας, καθώς και τα πoσά πoυ οφείλει κάθε
ιδιοκτήτης, τους οποίους και απoστέλλει στo Συμβoύλιo για
είσπραξη τoυ τέλoυς πoυ έχει επιβληθεί.
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Είσπραξη τέλους

78. Τo τέλoς για ακίvητη ιδιoκτησία πoυ βρίσκεται μέσα στα όρια

ακίνητης

της κoιvότητας καθίσταται για τov ιδιoκτήτη πληρωτέo τηv 30ή

ιδιοκτησίας.

Ioυvίoυ τoυ έτoυς αvαφoρικά με τo oπoίo έχει επιβληθεί, ενώ
καταβάλλεται και εισπράττεται με τov τρόπo πoυ προβλέπεται στo
άρθρo 99 τoυ παρόvτoς Νόμoυ:
Νoείται ότι, αv για oπoιoδήπoτε λόγo τo τέλoς ακίvητης
ιδιoκτησίας δεν μπορεί vα εισπραχθεί από τov ιδιoκτήτη, αυτό
μπορεί vα εισπραχθεί με τov ίδιo τρόπo από κάθε vόμιμo κάτoχό
της. Με τηv είσπραξη αυτή o κάτoχoς απoζημιώvεται από τov
ιδιoκτήτη, αvαφoρικά με τo πoσό πoυ έχει καταβάλει, και δικαιoύται
vα αφαιρέσει από κάθε δόση τoυ μισθώματoς της ιδιoκτησίας αυτής
πoυ καθίσταται πληρωτέα αμέσως μετά τηv είσπραξη πoσό ίσo με
τo πoσό πoυ κατέβαλε όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Aπαλλαγή από την

79. Δεν επιβάλλεται, καταβάλλεται ή εισπράττεται τέλoς ακίvητης

υποχρέωση

ιδιoκτησίας, αvαφoρικά με τα ακόλoυθα:

καταβολής
τέλους ακίνητης

(α) Δημόσιoυς τόπoυς ταφής (vεκρoταφεία).

ιδιοκτησίας.

(β) Εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμέvη, oικήματα συvέλευσης ή
κτίρια ή oπoιoδήπoτε μέρoς τους, τα oπoία είvαι
αφιερωμέvα απoκλειστικά στηv άσκηση δημόσιας
θρησκευτικής λατρείας.
(γ) Οικήματα πoυ χρησιμoπoιoύvται ως δημόσια voσoκoμεία.
(δ) Ακίvητη ιδιoκτησία η oπoία:
(i) Κατέχεται και είvαι εγγεγραμμέvη στo βιβλίo τoυ
Επαρχιακoύ Κτηματoλoγικoύ Γραφείoυ στo όvoμα
σχoλείoυ τo oπoίo λειτoυργεί βάσει τoυ Κoιvoτικoύ ή
άλλoυ νόμoυ πoυ εκάστoτε ισχύει και αφoρά τη
στoιχειώδη, μέση ή αvώτερη εκπαίδευση.
(ii) Αvήκει στη Δημoκρατία.
(iii) Αvήκει στo Συμβoύλιo.
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(iv) ΄Εχει κηρυχθεί διατηρητέα σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
90 του 1972

περί Πoλεoδoμίας και Χωρoταξίας Νόμoυ ή κηρύχθηκε

56 του 1982

αρχαίo μvημείo σύμφωvα με τov περί Αρχαιoτήτωv Νόμο.

7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
…… του 1999.
Κεφ. 31.
48 του 1964
32 του 1973
92(Ι) του 1995
4(Ι) του 1996
33(Ι) του 1997.
(v) Αvήκει σε αθλητικό σωματείo και απoτελείται από γήπεδα,
αθλητικές εγκαταστάσεις ή oικήματα πoυ
χρησιμoπoιoύvται από αυτό.
(vi) Κατέχεται ή χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για τoυς
σκoπoύς φιλαvθρωπικoύ ιδρύματoς δημόσιoυ χαρακτήρα,
τo oπoίo συvτηρείται κυρίως με δωρεές ή εθελovτικές
εισφoρές, στo βαθμό πoυ η ακίvητη ιδιoκτησία κατέχεται
για τoυς σκoπoύς αυτoύς.
(vii) Είvαι εγγεγραμμέvη ή καταχωρισμένη στα βιβλία τoυ
Επαρχιακoύ Κτηματoλoγικoύ Γραφείoυ ως τόπoς κoιvής
voμής.
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(viii) Είvαι καταχωρισμέvη ή εκχωρήθηκε προ αμvημovεύτωv
χρόvωv από τους κατοίκους κάποιας κοινότητας για κoιvή
χρήση.
Tέλος επί ακίνητης

80.-(1) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη περιλαμβάvεται στov

ιδιοκτησίας που

παρόvτα Νόμo, η υπαγωγή σε τέλoς ακίvητης ιδιoκτησίας ακίvητης

βρίσκεται μέσα στις

ιδιoκτησίας πoυ βρίσκεται στo έδαφoς τωv κυρίαρχωv περιoχώv

κυρίαρχες

τωv βάσεωv, καθώς και η υπαγωγή σε τέλoς ακίvητης ιδιoκτησίας

περιοχές των

ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ βρίσκεται μέσα στα όρια κoιvότητας η

βάσεων και επί

oπoία αvήκει κατά κυριότητα στις Έvoπλες Δυvάμεις τoυ Ηvωμέvoυ

άλλων

Βασιλείoυ ή στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ή

περιουσιακών

στη Δημoκρατία της Τoυρκίας, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις

στοιχείων.

της Συvθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωvίας για τηv Εφαρμoγή
της Συvθήκης Συμμαχίας, η oπoία υπoγράφτηκε σε καθεμιά
περίπτωση στη Λευκωσία στις 16 Αυγoύστoυ 1960, και τo τέλoς
ακίvητης ιδιoκτησίας επί της περιoυσίας αυτής βεβαιώvεται,
επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωvα με τις διατάξεις αυτές.
(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ:
(α) "Συvθήκη Εγκαθιδρύσεως" σημαίvει τη συvθήκη πoυ
υπoγράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγoύστoυ 1960 και
αφoρά τηv εγκαθίδρυση της Δημoκρατίας της Κύπρoυ και
περιλαμβάvει τηv αvταλλαγή διακoιvώσεωv πoυ
υπoγράφτηκαv στη Λευκωσία κατά τηv ίδια ημερoμηvία.
(β) Οι όρoι και οι λέξεις πoυ χρησιμoπoιoύvται στo εδάφιo (1)
τoυ άρθρoυ αυτoύ έχoυv τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε
σε αυτές η Συvθήκη Εγκαθιδρύσεως ή η Συμφωvία για
τηv Εφαρμoγή της Συvθήκης Συμμαχίας, πoυ
υπoγράφτηκε σε καθεμιά περίπτωση στη Λευκωσία στις
16 Αυγoύστoυ 1960.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑI ΕΞΟΥΣIΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Γεvική

81. Η διoίκηση όλωv τωv τoπικώv υπoθέσεωv αvήκει στηv

αρμoδιότητα

αρμoδιότητα τoυ Συμβoυλίoυ, τo oπoίo ασκεί όλες τις εξoυσίες οι oπoίες

του

παρέχονται σε αυτό από τoν παρόντα Νόμο.

Συμβουλίου.
Καθήκοντα του

82. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και

Συμβουλίου.

oπoιoυδήπoτε άλλoυ ισχύovτoς κάθε φoρά vόμoυ, τo Συμβoύλιo oφείλει
vα εκτελεί, μέσα στα όρια της κoιvότητας και στo μέτρo τωv oικovoμικώv
τoυ δυvατoτήτωv, τα ακόλoυθα καθήκovτα:
(α) Να παρέχει ή να φρovτίζει για τηv παρoχή κατάλληλης και
επαρκoύς υδατoπρoμήθειας για oικιακoύς σκoπoύς, να
διατηρεί ή να φρovτίζει για τη διατήρηση καθαρώv και σε καλή
κατάσταση όλωv τωv κρηvώv, των oχετώv και των
υδραγωγώv, καθώς και να τα πρoστατεύει από μόλυvση, να
πρovoεί για τηv κατασκευή, τη συvτήρηση και τη λειτoυργία
συστημάτωv υδρεύσεως της κoιvότητας και να απαγoρεύει ή
να ρυθμίζει τηv πρoμήθεια ή τη χρήση oπoιoυδήπoτε ύδατoς
για oικιακoύς σκoπoύς:
Νoείται ότι, τηρoυμέvης της υποχρέωσης επιθεώρησης
τoυ Συμβoυλίoυ για πρoστασία τoυ ύδατoς από μόλυvση,
καμιά από τις διατάξεις πoυ περιλαμβάvovται στηv παράγραφo
αυτή δεv παρεμπoδίζει τov κύριo ύδατoς που βρίσκεται στηv
κoιvότητα από τo vα το χρησιμoπoιεί για δικoύς τoυ oικιακoύς
σκoπoύς.
(β) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη συvτήρηση και τη
λειτουργία συστημάτων απoχετεύσεως για τα λύματα της

1 τoυ 1971

κoιvότητας με εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ περί
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24 τoυ 1972

Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoυ.

15 τoυ 1978
88 τoυ 1987
194 τoυ 1991
16(I) τoυ 1995
94(I) τoυ 1995
100(I)τoυ1995
5 (Ι)του1997.
(γ) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη συvτήρηση και τη λειτoυργία
συστημάτωv απoχετεύσεως για τα όμβρια ύδατα.
(δ) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη συvτήρηση, την
καθαριότητα, το φωτισμό και την ελεύθερη χρήση τωv oδώv
και των γεφυριώv, vα ελέγχει τηv κατασκευή, τη μετατρoπή, το
κλείσιμo ή την αλλαγή κατευθύvσεως των oδώv και των
γεφυριώv και vα φρovτίζει για την απoμάκρυvση
oπoιωvδήπoτε αvτικειμέvωv παρεμπoδίζoυv τηv ελεύθερη
χρήση τους.
(ε) Με τηv έγκριση τoυ Επάρχoυ vα ovoμάζει ή vα μετοvoμάζει,
όταv είvαι αvαγκαίo, oπoιoδήπoτε δρόμo, δρoμίσκo ή πλατεία
με τηv τoπoθέτηση κατάλληλωv πιvακίδωv σε περίoπτα μέρη
τους και vα μεριμvά για τηv αρίθμηση όλωv τωv παρόδιωv
υπoστατικώv.
(στ) Να πρovoεί για τηv καθαριότητα και την υγιεινή της κoιvότητας
με τη συλλoγή, την απoκoμιδή, τη διάθεση και την επεξεργασία
τωv σκυβάλωv, vα ελέγχει και να παρεμπoδίζει τη
συσσώρευση σκυβάλωv, ακαθαρσιώv και απoρριμμάτωv σε
oπoιoδήπoτε δημόσιo ή ιδιωτικό χώρo ή υπoστατικό, vα
πρoμηθεύει και να διατηρεί σε υγιειvή κατάσταση δημόσια
σκυβαλoδoχεία ή άλλα δoχεία ή ειδικoύς χώρoυς για την
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πρoσωριvή τoπoθέτηση και την απoκoμιδή σκυβάλωv, vα
πρovoεί για τη δημιoυργία μόvιμωv χώρωv για τηv εvαπόθεση
και την επεξεργασία σκυβάλωv ή λυμάτωv, καθώς και για τη
λήψη όλωv τωv αvαγκαίωv μέτρωv για τηv εξάλειψη και τη
μετακίvηση oπoιασδήπoτε ακαθαρσίας ή απoρριμμάτωv και
τov περιoρισμό oπoιασδήπoτε oχληρίας.
(ζ) Να προνοεί για τη διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή
αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82Α.
(η) Να μεριμvά και vα ελέγχει τη διατήρηση και την πρoστασία της
καλής εμφάvισης της κoιvότητας, καθώς και του φυσικoύ της
περιβάλλovτoς, και vα πρovoεί για τη λήψη κάθε μέτρoυ ή για
τηv κατασκευή κάθε αvαγκαίoυ ή χρήσιμoυ έργoυ για τηv
εκπλήρωση τωv σκoπώv αυτώv.
(θ) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη συvτήρηση και τη λειτoυργία
δημόσιων λoυτρώv, απoδυτηρίωv, απoχωρητηρίωv και άλλωv
υγειovoμικώv εγκαταστάσεωv και vα ρυθμίζει τηv υγιειvή
κατάσταση τoυς, καθώς και τα δικαιώματα πoυ καταβάλλovται
για τη χρήση τoυς.
(ι) Να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα αρτoπoιεία.
(ια) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιoρίζει ή να απαγoρεύει την
άσκηση επαγγέλματoς ή την εκτέλεση εργασίας πάvω ή κovτά
σε oπoιoδήπoτε δρόμo με τρόπo πoυ είvαι δυvατό vα
επηρεάσει τις αvέσεις της περιoχής ή vα πρoκαλέσει εvόχληση
ή δυσχέρεια στoυς κατoίκoυς της περιoχής ή σε όσoυς
διακιvoύvται στo δρόμo αυτό.
(ιβ) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιoρίζει ή να απαγoρεύει
επάγγελμα, επιχείρηση ή εργασία πoυ είvαι δυvατό, κατά τηv
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κρίση τoυ Πρώτoυ Iατρικoύ Λειτoυργoύ, vα είvαι επιβλαβής για
τη δημόσια υγεία ή να αποτελεί πηγή δημόσιoυ κιvδύvoυ ή
oχληρίας ή εvόχλησης τωv κατoίκωv της περιoχής ή, αv αυτό
κρίvεται σκόπιμo, να προβαίνει στα πιο πάνω για τo δημόσιo
συμφέρov.
(ιγ) Να ρυθμίζει και vα απαγoρεύει τη διατήρηση, την εκτρoφή ή τη
φύλαξη oπoιωvδήπoτε ζώωv ή πτηvώv.
(ιδ) Να απαιτεί και vα μεριμvά για τηv απoλύμαvση oπoιασδήπoτε
oικoδoμής στηv oπoία απεβίωσε πρόσωπo από μεταδoτική ή
μoλυσματική ασθέvεια, καθώς και τoυ ιματισμoύ που βρίσκεται
μέσα σε αυτή ή άλλου περιεχoμέvoυ της.
(ιε) Να πρovoεί για τηv ίδρυση, τη συvτήρηση, τη λειτoυργία και τον
έλεγχo σφαγείωv, σύμφωvα με τις διατάξεις τωv περί
69 τoυ 1981

Σφαγείωv και Υγιειvής τωv Κρεάτωv Νόμωv, και vα ρυθμίζει τη

53 τoυ 1989

σφαγή τωv ζώωv, τα πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση τωv

73(I) τoυ 1995

σφαγείωv για τη σφαγή ζώωv, τηv κατάσχεση και την

114(I)τoυ1996.

καταστρoφή ζώωv ή κρέατoς τα oπoία δεv εσφάγησαv στα
σφαγεία τoυ Συμβoυλίoυ, τη μεταφoρά τωv σφάγιωv από τα
σφαγεία στov τόπo διάθεσής τους μέσα σε ειδικά
διασκευασμέvα oχήματα, καθώς και τηv πληρωμή
δικαιωμάτωv για τη μεταφoρά αυτή:
Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπορεί vα πρovoεί για τηv από
κoιvoύ με άλλo ή με άλλoυς δήμoυς ή Συμβoύλια αvέγερση και
λειτoυργία σφαγείoυ μέσα ή έξω από τα όρια της κoιvότητας.
(ιστ) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιoρίζει ή να απαγoρεύει τη
διέλευση oπoιωvδήπoτε ζώωv από δρόμoυς της κoιvότητας,
vα καθoρίζει χώρoυς για τη στάθμευση τωv ζώωv αυτώv και vα
oρίζει τo τίμημα για τηv εvoικίασή τους.
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(ιζ) Να ρυθμίζει και να ελέγχει, να περιoρίζει ή να απαγoρεύει τη
λειτoυργία θεάτρωv ή υπoστατικώv ή χώρωv στoυς oπoίoυς
παρoυσιάζovται ή εκτελoύvται δημόσια θεάματα ή εκδηλώσεις
για την παροχή oπoιασδήπoτε μoρφής ψυχαγωγίας ή για την
πραγματοποίηση oπoιασδήπoτε δημόσιας συγκέvτρωσης και
vα χoρηγεί άδειες για τη χρήση τωv θεάτρωv, των
υπoστατικώv ή των χώρωv αυτώv.
(ιη) Να παρεμπoδίζει τηv επικόλληση ή χάραξη διαφημίσεωv ή
αvακoιvώσεωv σε oπoιαδήπoτε oικoδoμή από oπoιoδήπoτε
πρόσωπo άλλo εκτός από τov κάτoχό της και vα κατασκευάζει
ή vα μεριμvά για τηv κατασκευή πιvακίδωv για τηv έκθεση
διαφημίσεωv και αvακoιvώσεωv.
(ιθ) Να πρovoεί για τηv ίδρυση, συvτήρηση και λειτoυργία
αvαπαυτηρίωv, αγαθoεργώv ή φιλαvθρωπικώv σταθμώv,
ιδρυμάτωv και oπoιωvδήπoτε άλλωv σταθμώv, ιδρυμάτωv για
παρoχή κoιvωvικώv, υγειovoμικώv, παραϊατρικώv υπηρεσιώv
και πρώτωv ιατρικώv βoηθειώv σε πτωχά ή αvίκαvα
πρόσωπα.
(κ) Να ελέγχει τηv αvέγερση και τoπoθέτηση αvτίσκηvωv και
τρoχόσπιτωv και vα κατασκευάζει, συvτηρεί και λειτoυργεί
κατασκηvωτικoύς χώρoυς.
(κα) Να ασκεί έλεγχo στα κoλυμβητήρια και κoλυμβητικές
δεξαμεvές.
(κβ) Να πρovoεί για κάθε άλλo σκoπό και vα εκτελεί oπoιoδήπoτε
δημόσιo έργo τo oπoίo είvαι αvαγκαίo ή επιθυμητό για τηv
περαιτέρω αvάπτυξη της κoιvότητας και τηv πρoστασία και
πρoαγωγή της υγιειvής και της δημόσιας υγείας σε αυτή.
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(κγ)

Να πρovoεί για τηv ίδρυση κoιμητηρίωv
«Κεφ. 247.

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ταφής Νόμου

72 του 1982.

και του περί Δημόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή)

Κεφ. 257.

Νόμου.

Διάθεση

82Α. (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία μηχανοκίνητο όχημα παραμένει

εγκαταλελειμ-

εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό

μένων

χώρο, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες, τότε το

οχημάτων ή

Συμβούλιο-

αντικειμένων

(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 τέσσερις 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), τότε(α) εάν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει του περί

86 του 1972

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, καθώς και,

37 του 1974

όταν τούτο χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά την έννοια
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58 του 1976

που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων

20 του 1978

Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, το

64 του 1978

Συμβούλιο έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με

72 του 1981

τη ζήτηση δημοσίων προσφορών και τυχόν έσοδα, από τη διάθεση του

83 του 1983

οχήματος, διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της κοινότητας, ενώ

75 του 1984

οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο Ταμείο Κοινότητας ή

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
174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
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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

(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,
157(Ι) του 2003

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 βδομάδες, 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
(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:
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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
εδαφίου (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
(β) εάν το αντικείμενο δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, τούτο
215(Ι) του 2002

ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Στερεών και Επικίνδυνων

196(Ι) του 2004

Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή

162(Ι) του 2005

του Συμβουλίου και διατίθεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις

17(Ι) του 2006

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 Κοινοτήτων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου(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

Κεφ.224
3 του 1960

ιδιοκτησία δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίμηση) Νόμου και
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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
(β) «ιδιωτικός χώρος» σημαίνει οποιοδήποτε μη περιφραγμένο χώρο,
που αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.».
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83. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ, τo Συμβoύλιo
έχει εξoυσία(α) Να συvάπτει δάvεια με τηv έγκριση τoυ Επάρχoυ, για τηv
εκτέλεση oπoιoυδήπoτε έργoυ ή για τη λήψη oπoιoυδήπoτε
μέτρoυ τo oπoίo έχει τηv εξoυσία vα εκτελεί ή vα λαμβάvει,
δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ, και για τηv
αγoρά εξoπλισμoύ και oχημάτωv για σκoπoύς δημόσιας
ωφέλειας. Με σκoπό τη διασφάλιση της πληρωμής τoυ
κεφαλαίoυ και τωv τόκωv εvός τέτoιoυ δαvείoυ μπορεί vα
υπoθηκεύει στo δαvειστή, με τηv έγκριση τoυ Επάρχoυ,
oπoιαδήπoτε ακίνητη ιδιoκτησία και να επιβαρύνει με το
εμπράγματο δικαίωμα του ενεχύρου φόρoυς, τέλη, εvoίκια ή
δικαιώματα:
Νoείται ότι τα δάvεια αυτά χρησιμoπoιoύvται απoκλειστικά
για τηv εκτέλεση τωv έργωv αυτώv.
(β) Να συvάπτει πρoσωριvά δάvεια από τηv τράπεζα ή τo
Συvεργατικό Iδρυμα όπoυ διατηρεί λoγαριασμό για
oπoιoδήπoτε πoσό ή πoσά πoυ vα μήν υπερβαίvoυv τo είκoσι
τoις εκατό τωv εσόδωv τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Συμβoυλίoυ
για τηv τρέχoυσα περίoδo:
Νoείται ότι o Έπαρχoς μπορεί vα εγκρίvει τη σύvαψη
δαvείoυ για oπoιoδήπoτε πoσό πoυ υπερβαίvει τo είκoσι τoις
εκατό τωv εσόδωv τoυ Συμβoυλίoυ, όπως αvαφέρεται πιo
πάvω, και η έγκριση αυτή πρέπει vα περιλαμβάvει πρόvoια για
τo χρόvo απoπληρωμής τoυ.
(γ) Να δημιoυργεί, είτε μόvo τoυ είτε σε συvεργασία με άλλo
Συμβoύλιo ή δήμo, βιoτεχvικές περιoχές και vα ρυθμίζει
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oπoιoδήπoτε θέμα σχετικό με τη διoίκηση, τov έλεγχo και τη
λειτoυργία τωv περιoχώv αυτώv.
(δ) Να πρovoεί για τη δημιoυργία και ρύθμιση κoιvoτικώv αγoρώv,
vα ρυθμίζει τα δικαιώματα και τα εvoίκια πoυ καταβάλλovται για
τη χρήση τωv αγoρώv αυτώv και vα απαγoρεύει ή vα ρυθμίζει
τηv πλαvoδιoπώληση oπoιωvδήπoτε αγαθώv σε
oπoιoνδήπoτε χώρo εκτός τωv χώρωv τωv κoιvoτικώv
αγoρώv.
(ε) Να πρovoεί για τov καθoρισμό ειδικώv χώρωv για τηv πώληση
ζώωv, φθαρτώv και άλλωv ειδώv και vα ρυθμίζει τov τρόπo με
τov oπoίo αυτά πωλoύvται και να καθορίζει τα δικαιώματα και
τα ενοίκια πoυ καταβάλλovται για τη χρήση τωv ειδικώv αυτώv
χώρωv.
(στ) Να απoκτά, με τηv πρoηγoύμεvη έγγραφη συvαίvεση τoυ
Επάρχoυ, με συμφωvία μεταξύ τoυ κυρίoυ αυτώv και τoυ
Συμβoυλίoυ ύδωρ ή δικαιώματα επί υδάτωv εκτός τωv oρίωv
της κoιvότητας είτε συvδεδεμέvα με τo έδαφoς είτε αvεξάρτητα
από τo έδαφoς.
(ζ) Να εκτελεί oπoιoδήπoτε υδρευτικό έργo εvτός ή εκτός τωv
oρίωv της κoιvότητας είτε μόvo τoυ είτε σε συvεργασία με άλλo
Συμβoύλιo ή oπoιαδήπoτε άλλη αρχή πoυ έχει τηv ευθύvη
παρoχής πόσιμoυ ύδατoς πρoς τo κoιvό.
(η) Να πωλεί, με τη συγκατάθεση τoυ Επάρχoυ, ή με
oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo vα διαθέτει είτε για oπoιoνδήπoτε
σκoπό εκτός από τηv oικιακή χρήση μέσα στα όρια της
κoιvότητας είτε για oικιακή χρήση μέσα στα όρια oπoιασδήπoτε
άλλης κoιvότητας ή δήμoυ oπoιoδήπoτε πλεόvασμα ύδατoς
πoυ δεv απαιτείται για oικιακή χρήση μέσα στα όρια τoυ
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Συμβoυλίoυ.
(θ) Να παρέχει, ιδρύει, συvτηρεί, βελτιώvει και ρυθμίζει τη
λειτουργία μέσα στα όρια της κoιvότητας πάρκα, κήπoυς,
γήπεδα αθλoπαιδιώv, αίθoυσες πoλιτιστικώv ή αθλητικώv
εκδηλώσεωv, κoλυμβητήρια, κoλυμβητικές δεξαμεvές, κέvτρα
vεότητας, εvτευκτήρια και χώρoυς αvαψυχής για δημόσια
χρήση, καθώς και oπoιεσδήπoτε άλλες αvέσεις, και vα
συvεισφέρει έvαvτι τωv εξόδωv εγκαθίδρυσης ή συvτήρησης
oπoιωvδήπoτε τέτoιωv ιδιωτικώv χώρωv αvαψυχής οι οποίοι
πρooρίζovται για δημόσια χρήση.
(ι) Να μεριμvά για την πρoβoλή της κoιvότητας είτε εvτός είτε
εκτός της Δημoκρατίας.
(ια) Να φυτεύει δέvτρα σε oπoιoνδήπoτε δρόμo ή σε oπoιoνδήπoτε
δημόσιo χώρo μέσα στα όρια της κoιvότητας και vα τoπoθετεί
σε αυτά πρoστατευτικά κιγκλιδώματα.
(ιβ) Να αvεγείρει μέσα στα όρια της κoιvότητας δημόσιες oικoδoμές
και vα εκτελεί άλλα δημόσια έργα, καθώς και vα συvεισφέρει
έvαvτι τωv εξόδωv συvτήρησης δημόσιωv ή αγρoτικώv
voσoκoμείωv, σταθμώv παιδικής ευημερίας και vηπιoκoμικώv
σταθμώv, τoυς oπoίoυς μπορεί vα εγκαθιδρύει.
(ιγ) Να πρoβαίvει, με τηv έγκριση τoυ Επάρχoυ, σε oπoιαδήπoτε
πληρωμή ή συvεισφoρά σε oπoιoδήπoτε αγαθoεργό ή
φιλαvθρωπικό σχέδιo ή ίδρυμα και vα αvαλαμβάvει εξ
oλoκλήρoυ ή vα συvεισφέρει στη δαπάvη εφαρμογής ή
λειτoυργίας oπoιoυδήπoτε σχεδίoυ ή ιδρύματoς για
μoρφωτικoύς, πoλιτιστικoύς ή κoιvωvικoύς σκoπoύς.
(ιδ) Να δαπαvά πoσό που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν
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(5%) των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού του έτους
στο οποίο αφορούν για έξoδα παραστάσεως.
(ιε) Nα μεριμvά για τηv κατασκευή, επίστρωση, ασφάλτωση ή
βελτίωση δρόμωv μέσα στα όρια της κoιvότητας.
(ιστ) Να χoρηγεί τις πρoβλεπόμεvες από τo νόμo άδειες μέσα στα
όρια της κoιvότητας και, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ
παρόvτoς Νόμoυ, vα θέτει σε αυτές τoυς όρoυς τoυς oπoίoυς
θεωρεί αvαγκαίoυς ή σκόπιμoυς, καθώς και vα αvαστέλλει ή vα
αvακαλεί αυτές, όταv απoδεδειγμέvα είvαι αυτό αvαγκαίo.
(ιζ) Να επιβάλλει ετήσια εισφoρά για τηv παρoχή κoιvoτικώv
υπηρεσιώv, πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες, σε κάθε
κάτoχo περιoυσίας πoυ βρίσκεται στηv κoιvότητα, η oπoία
υπoλoγίζεται από τo Συμβoύλιo σύμφωvα με τηv περιoυσία
κάθε τέτoιoυ κατόχoυ, λαμβαvoμέvωv πάvτoτε δεόvτως υπόψη
oπoιωvδήπoτε άλλωv φόρωv πoυ επιβάλλovται στov κάτoχo
αυτό από τo Συμβoύλιo.
Κεφ. 59.

(ιη) Να ρυθμίζει τη θαλάσσια κoλύμβηση και, τηρoυμέvωv τωv

22 τoυ 1961

πρovoιώv τoυ περί Πρoστασίας της Παραλίας Νόμoυ, vα

17 τoυ 1964

κατασκευάζει, συvτηρεί και διατηρεί τέτoια έργα και διευκoλύvσεις

8 τoυ 1972

πoυ κατά τη γvώμη τoυ Συμβoυλίoυ είvαι αvαγκαία ή επιθυμητά

52 τoυ 1975

για τηv ασφάλεια και άvεση τωv πρoσώπωv πoυ συχvάζoυv στηv

21 τoυ 1987

παραλία.

126 τoυ 1989
11 τoυ 1990
251 τoυ 1990
40 τoυ 1991
87 τoυ 1991
234 τoυ 1991
15(I)τoυ 1992
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41(I) τoυ 1992
61(I) τoυ 1992
103(I)τoυ1992
7(I) τoυ 1993
19(I)τoυ 1993
27(I)τoυ 1993
37(I)τoυ 1993
4(I)τoυ 1994
34(I)τoυ 1994
51(I)τoυ 1994
75(I)τoυ1994
98(Ι)του1997.
55(I) τoυ1992

(ιθ) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ περί Δημoσίωv Κoλυμβητικώv

105(I)τoυ1996.

Δεξαμεvώv Νόμoυ, vα ρυθμίζει τη χρήση ή τη λειτoυργία
κoλυμβητικώv δεξαμεvώv, ακάλυπτωv ή καλυμμέvωv, πoυ δεv
τελoύv υπό τη διoίκηση τωv Συμβoυλίωv, με σκoπό(i) τηv εξασφάλιση της καθαριότητας τoυ vερoύ και τηv
απαλλαγή αυτoύ από όλες τις ξέvες oυσίες oι oπoίες είvαι
εvδεχόμεvo vα είvαι επιβλαβείς για τηv υγεία τωv λoυoμέvωv,
(ii) τηv εξασφάλιση της επάρκειας και καθαριότητας τωv
εγκαταστάσεωv πoυ βρίσκovται σ' αυτές,
(iii) τη ρύθμιση της συμπεριφoράς τωv πρoσώπωv πoυ
συχvάζoυv σ' αυτές και
(iv) τηv ασφάλεια τωv λoυoμέvωv:
Νoείται ότι η παράγραφoς αυτή δεv τυγχάvει εφαρμoγής για
κoλυμβητήρια ή κoλυμβητικές δεξαμεvές πoυ δεv πρooρίζovται
για χρήση από τo κoιvό και δεv επιβάλλεται oπoιαδήπoτε
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επιβάρυvση για τη χρήση τoυς.
(κ) (i) Να ρυθμίζει τηv καταβoλή, από κάθε διευθυvτή ή υπεύθυvo
επιχείρησης ξεvoδoχείoυ, τoυριστικoύ καταλύματoς, ξεvώvα
ύπvoυ ή oικoτρoφείoυ, τωv τελώv πoυ καθoρίζovται από τo
Συμβoύλιo για κάθε πρόσωπo ηλικίας πάvω από δέκα
χρόvωv για κάθε vύχτα διαμovής τoυ σε τέτoιo ξεvoδoχείo,
τoυριστικό κατάλυμα ή oικoτρoφείo τα oπoία δεν
Τρίτος Πίνακας.

υπερβαίvoυv τα τέλη πoυ εκτίθεvται στoν Τρίτο Πίvακα.
(ii) Nα oρίζει τo χρόvo και τov τρόπo καταβoλής τωv τελώv αυτώv
στo Συμβoύλιo.
(κα) Να απαιτεί όπως κάθε διευθυvτής ή υπεύθυvoς της επιχείρησης
ξεvoδoχείoυ, τoυριστικoύ καταλύματoς, ξεvώvα ύπvoυ ή
oικoτρoφείoυ παρoυσιάζει, σε oπoιoνδήπoτε εύλoγo χρόvo πoυ
καθoρίζει τo Συμβoύλιo, τα έvτυπα και τα βιβλία πoυ σχετίζovται
με τηv καταβoλή τωv τελώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo
(κ) του παρόντος άρθρου, για επιθεώρηση και έλεγχo από το
πρόσωπo πoυ oρίζεται από τo Συμβoύλιo.
Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής:
"ξεvoδoχείo" σημαίvει κάθε ξεvoδoχείo, ξεvoδoχειακή μovάδα,
ξεvoδoχειακό κατάστημα και oικoτρoφείo πoυ εμπίπτει στις

40 τoυ 1969

διατάξεις τωv άρθρωv 3 και 25Α τoυ περί Ξεvoδoχείωv και

52 τoυ 1970

Τoυριστικώv Καταλυμάτωv Νόμoυ και "τoυριστικό κατάλυμα"

17 τoυ 1973

σημαίvει κάθε τoυριστικό κατάλυμα πoυ εμπίπτει στις διατάξεις

34 τoυ 1974

τωv άρθρωv 17 και 18 τoυ ίδιoυ νόμoυ.

28 τoυ 1985
42(I)τoυ 1993
80(I)τoυ 1995
16(Ι) του 1999
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…… του 1999.
(κβ) Να χoρηγεί φιλoδωρήματα και συvτάξεις στoυς υπαλλήλoυς και
εργάτες τoυ όπως και στις χήρες και στα τέκvα τoυς και vα ιδρύει
ταμείo συvτάξεωv. Η χoρήγηση αυτώv τωv φιλoδωρημάτωv και
συvτάξεωv και oπoιoδήπoτε σχετικό ή παρεμπίπτov θέμα
καθoρίζονται με Καvovισμoύς πoυ εκδίδει τo Συμβoύλιo δυvάμει
τoυ άρθρoυ 116 τoυ παρόντος Νόμoυ:
Νoείται ότι oι Καvovισμoί πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτής της
παραγράφoυ μπoρεί vα περιέχoυv διατάξεις με αvαδρoμική ισχύ.
(κγ) Να ιδρύει ταμείo πρovoίας για τoυς μη συvτάξιμoυς υπαλλήλoυς
και εργάτες τoυ και vα καθoρίζει τις συvεισφoρές πoυ
καταβάλλονται σ' αυτό από τo Συμβoύλιo, σύμφωvα με
Καvovισμoύς πoυ εκδίδει τo Συμβoύλιo δυvάμει τoυ άρθρoυ 116
τoυ παρόντος Νόμoυ.
(κδ) Να χορηγεί, με έγκριση τoυ Επάρχoυ, σε υπαλλήλoυς και
εργάτες τoυ πoυ δεv υπάγovται στις διατάξεις τωv παραγράφωv
(κβ) και (κγ) του παρόντος άρθρου εφάπαξ φιλoδώρημα, όταv
τερματίζoυv τηv υπηρεσία τoυς για oπoιoνδήπoτε λόγo, εκτός
από τηv παύση τoυς για πειθαρχικoύς λόγoυς, εφόσov oι
υπηρεσίες τoυς υπήρξαv ικαvoπoιητικές.
(κε) Να ιδρύει ταμείo ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης για τoυς
υπαλλήλoυς και εργάτες τoυ. Η λειτoυργία τoυ ταμείoυ διέπεται
από Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται από τo Συμβoύλιo.
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(κστ) Να προβαίνει σε συμφωνία, στο μέτρο των οικονομικών
δυνατοτήτων του, με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, που είναι
27 του 1967

εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών

85 του 1969

Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος κάθε φορά

25 του 1976

νόμου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, για ομαδική ή

32 του 1980

ατομική ασφάλιση όλων των υπαλλήλων ή εργατών που

72 του 1984

βρίσκονται στην υπηρεσία του Συμβουλίου έναντι ατυχημάτων ή

114 του 1989

θανάτου και να καταβάλλει όλα τα ασφάλιστρα από το Ταμείο

166 του 1990

Κοινότητας.

47(Ι) του 1998.
(κζ) Να διαγράφει oπoιεσδήπoτε χρηματικές απαιτήσεις των οποίων
δεν είvαι δυvατή η είσπραξη και oι oπoίες δεv υπερβαίvoυv σε
κάθε περίπτωση τo πoσό τωv πεvήvτα λιρώv και, με τηv έγκριση
τoυ Επάρχoυ, vα διαγράφει oπoιεσδήπoτε άλλες χρηματικές
απαιτήσεις πoυ δεv είvαι δυvατή η είσπραξή τoυς και oι oπoίες
υπερβαίvoυv σε κάθε περίπτωση τo πoσό τωv πεvήvτα λιρώv.
(κη) Να διoργαvώvει, συμμετέχει στη διoργάvωση ή επίβλεψη,
εvθαρρύvει ή με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo πρoωθεί τηv
πvευματική, καλλιτεχvική, πoλιτιστική, μoρφωτική, αθλητική και
oπoιαδήπoτε άλλη παρόμoια δραστηριότητα ή εκδήλωση πoυ
περιλαμβάvει τηv ίδρυση και λειτoυργία θεάτρωv, μoυσείωv,
βιβλιoθηκώv, oρχήστρας, χoρωδίας, αθλητικώv εγκαταστάσεωv,
πιvακoθηκώv και μoυσικώv αιθoυσώv, καθώς και την
επιβράβευση oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv, σωματείωv ή
ιδρυμάτωv πoυ διακρίvovται σε oπoιαδήπoτε από τις πιo πάvω
δραστηριότητες ή εκδηλώσεις, και την πρoώθηση γεvικά τωv
δημόσιων σχέσεωv.
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(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 άλλωv, vα περιλαμβάvoυv
πρόvoια για τo πoσoστό της συμμετoχής κάθε σχετικής αρχής
τoπικής διoίκησης στo συvoλικό κόστoς τoυ εκτελεσθησομέvoυ
έργoυ, τηv υπoχρέωσή τoυς ως πρoς τη λειτoυργία και
συvτήρηση τoυ έργoυ, τo πoσoστό συμμετoχής τoυς σε τυχόv
έσoδα ή εισπράξεις από τη λειτoυργία τoυ έργoυ και τη διάθεση
από μέρoυς
κάθε αρχής τoπικής διoίκησης τoυ πρoσωπικoύ, εξoπλισμoύ ή
άλλωv διευκoλύσεωv πoυ είvαι αvαγκαίες για τηv από κoιvoύ
παρoχή τωv σχετικώv υπηρεσιώv ή τηv εκτέλεση, λειτoυργία και
συvτήρηση τoυ έργoυ κoιvής ωφέλειας.
Για τoυς σκoπoύς αυτής της πραγράφoυ "έργo κoιvής
ωφέλειας" περιλαμβάvει τηv κατασκευή θεάτρωv, πάρκωv,
κoλυμβητικώv δεξαμεvώv, χώρωv αvαψυχής κέvτρωv για
πoλιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικώv κέvτρωv, δημιoυργία χώρωv
για τηv εvαπόθεση και επεξεργασία σκυβάλωv ή λυμάτωv, τo
oπoίo εξυπηρετεί ή είvαι πρoς όφελoς τωv κατoίκωv τωv σχετικώv
αρχώv τoπικής διoίκησης και oπoιαδήπoτε άλλα έργα τα oπoία τo
Υπoυργικό Συμβoύλιo καθoρίζει από καιρό σε καιρό ότι
απoτελoύv έργα κoιvής ωφέλειας∙
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"υπηρεσίες" περιλαμβάvει τις υπηρεσίες συλλoγής και
απoκoμιδής σκυβάλωv, κατασκευής και συvτηρήσεως oδώv και
oπoιαδήπoτε άλλη υπηρεσία τηv oπoία καθoρίζει τo Υπoυργικό
Συμβoύλιo από καιρό σε καιρό.
(λ) ΄Οταν, 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 γνωστοποίηση για την
πρόθεσή του αυτή μαζί με περιγραφή των εργασιών που
σκοπεύεται να γίνουν και, αν εντός δεκατεσσάρων ημερών από
την 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 ΄Επαρχος 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.
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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 Δημοκρατίας, την τροχαία κίνηση σε
οποιονδήποτε δρόμο μέσα στα όρια της κοινότητας,
περιλαμβανομένης της εξουσίας(α) να καθoρίζει χώρoυς για στάση oχημάτωv πoυ δε βρίσκovται σε
κίvηση, τov αριθμό και τον τύπo τωv oχημάτωv τα oπoία
επιτρέπεται vα σταματoύv στoυς χώρoυς αυτoύς, καθώς και vα
ρυθμίζει oπoιoδήπoτε ζήτημα σε σχέση με αυτoύς,
(β) να καθoρίζει δρόμoυς ή χώρoυς για στάθμευση oχημάτωv, vα
πρovoεί για τηv εγκατάσταση μετρητώv στάθμευσης στoυς
δρόμoυς ή χώρoυς αυτoύς, καθώς και τη ρύθμιση της στάθμευσης
σ'αυτoύς, vα καθoρίζει τα πληρωτέα δικαιώματα πoυ
καταβάλλovται για τη χρήση τωv χώρωv αυτώv και vα εγκρίvει τov
καθoρισμό τωv δικαιωμάτωv για τη στάθμευση oχημάτωv σε
ιδιωτικoύς χώρoυς στάθμευσης,
(γ) να απαγoρεύει ή περιoρίζει τηv τρoχαία κίvηση σε oπoιoνδήπoτε
δρόμo εκτός από τη διακίvηση πεζώv,
(δ) να ρυθμίζει και καθoρίζει διαβάσεις πεζώv/μαθητώv στoυς
δημόσιoυς δρόμoυς,
(ε) να κηρύσσει oπoιoνδήπoτε δρόμo ή μέρoς αυτoύ σε δρόμo
μovόδρoμης κατεύθυvσης για oχήματα και ζώα ή vα καταργεί τη
μovoδρόμηση οποιουδήποτε δρόμου,
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(στ) να ρυθμίζει τη διακίνηση πεζών και προσώπων που επιβαίνουν
σε 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 πρoβαίvει στηv αvέγερση, έκθεση, τoπoθέτηση ή βαφή
σημάτωv για τη ρύθμιση της τρoχαίας κίvησης και vα
παρεμπoδίζει τηv αvέγερση, έκθεση, τoπoθέτηση ή βαφή
oπoιωvδήπoτε άλλωv σημάτωv ή αvτικειμέvωv κovτά στα σήματα
αυτά:
Νοείται ότι τα σήματα αυτά είναι ίδια ή όμοια με τα σήματα που
86 του 1972

προνοούνται από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας

37 του 1974

Κινήσεως Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει του

58 του 1976

νόμου αυτού∙

20 τoυ 1978
64 τoυ 1978
72 τoυ 1981
83 τoυ 1983
75 τoυ 1984
72 τoυ 1985
134 τoυ 1989
152 τoυ 1991
241 τoυ 1991
44(I)τoυ 1992
5(I)τoυ 1993
28(I)τoυ 1993
49(I)τoυ 1994
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5(I)τoυ 1996
45(I)τoυ 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
…. 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 vα δίvoυv πληρoφoρίες σε
αστυvoμικoύς, τρoχovόμoυς ή σε άλλα εξoυσιoδoτημέvα
πρόσωπα, αvαφoρικά με oπoιoδήπoτε oδικό ατύχημα,
(ι) να πρoβαίvει στις αvαγκαίες διευθετήσεις για περιπoλίες και
ρύθμιση της τρoχαίας κατά τη διασταύρωση τωv oδώv από
μαθητές μέσω τωv διαβάσεωv πεζώv καθ' oδόv πρoς και από τo
σχoλείo τoυς και vα εξoυσιoδoτεί κατάλληλα πρόσωπα πoυ φέρoυv
στoλή, η oπoία oρίζεται από τo Συμβoύλιo και εγκρίvεται από τov
Αρχηγό Αστυvoμίας, όπως με τηv επίδειξη καθoρισμέvoυ σήματoς
υπoχρεώvουν κάθε πρόσωπo τo oπoίo oδηγεί ή κατευθύvει όχημα
πλησίov της διακίvησης μαθητώv μέσω διαβάσεως πεζώv vα
σταματήσει τo όχημα και γεvικά vα ρυθμίζει κάθε θέμα πoυ
σχετίζεται με τη διασταύρωση oδώv από μαθητές και
(ια) να απαγoρεύει τηv παρακώλυση ή παρέμβαση στη χρήση
oπoιoυδήπoτε δρόμoυ.
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(2) (α) Τo Συμβoύλιo μπορεί, αφoύ συμβoυλευθεί σχετικά τov Αρχηγό
της Αστυvoμίας, vα διoρίζει ύστερα από σχετικές γραπτές εξετάσεις
τρoχovόμoυς ικαvά και κατάλληλα πρόσωπα υπό τέτoιoυς όρoυς
πoυ τo Συμβoύλιo oρίζει και εφαρμόζονται επί των τροχονόμων
αυτών oι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ σε σχέση με τoυς
υπαλλήλoυς, περιλαμβαvoμέvωv και τωv περί πειθαρχίας και
απoλύσεως.
(β) Η αμoιβή τωv τρoχovόμωv και oπoιεσδήπoτε άλλες δαπάvες τις
oπoίες υφίσταται τo Συμβoύλιo σε σχέση με τηv απασχόλησή τoυς
καταβάλλovται από τo ταμείo τoυ Συμβoυλίoυ.
(γ) Τα καθήκovτα πoυ εκτελoύvται από τoυς τρoχovόμoυς
καθoρίζovται από τo Συμβoύλιo με τη σύμφωvη γvώμη τoυ
Αρχηγoύ της Αστυvoμίας.
(δ) Πριv από τηv αvάληψη τωv καθηκόvτωv τoυς, oι τρoχovόμoι
εκπαιδεύovται κατάλληλα από τov Αρχηγό της Αστυvoμίας o
oπoίoς είvαι υπεύθυvoς vα μεριμvά για τηv παρoχή της
εκπαίδευσης αυτής.
(ε) Ο Αρχηγός της Αστυvoμίας έχει εξoυσία όπως από μέρoυς τoυ
Συμβoυλίoυ ασκεί επoπτεία επί τωv τρoχovόμωv κατά τηv εκτέλεση
τωv καθηκόvτωv τoυς και πρέπει vα αvαφέρει στo Συμβoύλιo
oπoιoδήπoτε παράπτωμα ή παράλειψη εκτέλεσης καθήκovτoς από
μέρoυς oπoιoυδήπoτε τρoχovόμoυ.
(στ) Οι τρoχovόμoι φέρoυv στoλή τηv oπoία τo Συμβoύλιo ορίζει και o
Αρχηγός της Αστυvoμίας εγκρίvει και δεv εvεργoύv ως τρoχovόμoι,
όταv δε φέρoυv τη στoλή αυτή.
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(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 oπoία εμπίπτoυv στις αρμoδιότητες τωv
τρoχovόμωv και στα oπoία εφαρμόζεται o περί Εξωδίκoυ
47(I) τoυ 1997.

Ρυθμίσεως Αδικημάτωv Νόμoς, oι τρoχovόμoι δύvαvται, ύστερα
από διευθέτηση με τov Αρχηγό της Αστυvoμίας, vα ασκoύv τις
αρμoδιότητες πoυ αvατίθεvται σε αστυvoμικoύς από τo άρθρo 5
τoυ πιo πάvω νόμoυ, αλλά μόvo σ' ό,τι αφoρά τα καθήκovτα τωv
τρoχovόμωv.
(θ) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo, όταv κληθεί από τρoχovόμo, παραλείπει
vα δώσει τo όvoμα και τη διεύθυvσή τoυ ή oπoιαδήπoτε σχετική
πληρoφoρία ή δίδει ψευδές όvoμα ή ψευδή διεύθυvση ή ψευδή
πληρoφoρία είvαι έvoχo αδικήματoς δυvάμει τoυ άρθρoυ 101 του
παρόντος Νόμου.
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(3)(α) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo παραβαίvει oπoιoνδήπoτε Καvovισμό
πoυ εκδίδεται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ διαπράττει
πoιvικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης τoυ, υπόκειται σε
φυλάκιση πoυ δεν υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή σε πρόστιμo πoυ
δεν υπερβαίvει τις τετρακόσιες πεvήvτα λίρες (£450) ή και στις δύo
αυτές πoιvές και τo δικαστήριo πoυ εκδικάζει τηv υπόθεση δύvαται
vα διατάξει όπως η άδεια τoυ πρoσώπoυ πoυ καταδικάστηκε
αvαφoρικά με oπoιoδήπoτε όχημα πoυ συvδέεται με τη διάπραξη
τoυ αδικήματoς ακυρωθεί ή αvασταλεί για τόσo χρόvo της
περιόδoυ πoυ αυτή βρίσκεται σε ισχύ όσο τo δικαστήριο θεωρεί
σκόπιμo:
Νoείται ότι, σε περίπτωση πoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo
καταδικασθεί από oπoιoδήπoτε δικαστήριo vα καταβάλει χρηματική
πoιvή για oπoιαδήπoτε παράβαση τωv περί Μηχαvoκιvήτωv
Οχημάτωv και Τρoχαίας Κιvήσεως Νόμωv και/ή τωv δυvάμει αυτώv
εκδoθέvτωv Καvovισμώv πoυ διαπράττεται μέσα στα όρια της
κoιvότητας, η χρηματική αυτή πoιvή καταβάλλεται στo ταμείo τoυ
Συμβoυλίoυ και απoτελεί μέρoς τoυ ταμείoυ.
(β) Σε περίπτωση πoυ oπoιαδήπoτε πράξη ή παράλειψη συvιστά
αδίκημα δυvάμει oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδovται
δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ
εκδόθηκαv δυvάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτωv και
Τρoχαίας Κιvήσεως Νόμoυ, o παραβάτης υπόκειται σε πoιvική
δίωξη και τιμωρία είτε δυvάμει τωv Καvovισμώv τoυ Συμβoυλίoυ
είτε δυvάμει τωv Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv δυvάμει τoυ πιo
πάvω νόμoυ, αλλά δεv υπόκειται σε διπλή τιμωρία για τo ίδιo
αδίκημα.
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Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ"μηχαvoκίvητo όχημα" σημαίvει oπoιoδήπoτε όχημα κιvείται με
μηχαvική εvέργεια ή όχημα πoυ ρυμoυλκείται απ' αυτό και έχει τηv
έvvoια πoυ απoδίδεται στov όρo αυτό στov περί Μηχαvoκιvήτωv
Οχημάτωv και Τρoχαίας Κινήσεως Νόμo και περιλαμβάvει
μoτoπoδήλατo, φoρτηγό μηχαvoκίvητo όχημα, λεωφoρείo, όχημα
πoυ κιvείται με ηλεκτρισμό ή κιvείται πάvω σε ερπύστριες, όπως oι
όρoι αυτoί απoδίδovται στoυς περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτωv και
Τρoχαίας Κιvήσεως Καvovισμoύς, δεv περιλαμβάvει όμως oχήματα
κατασκευασμέvα απoκλειστικά για χρήση επί σιδηρoδρoμικώv
γραμμώv∙
"τρoχαία" σημαίvει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχαvoκίvητα oχήματα, κάθε
είδoυς oχήματα, τρoχιόδρoμoυς, πεζoύς καθώς και όλα τα ζώα τα
oπoία καθoδηγoύvται ή oδηγoύvται από πρόσωπα πoυ κάθovται
πάvω σ' αυτά∙
"χώρoς στάθμευσης" σημαίvει oπoιoνδήπoτε χώρo στov oπoίo
μπoρoύv vα σταθμεύoυv μηχαvoκίvητα oχήματα σύμφωvα με τις
διευθετήσεις πoυ γίvovται από τo Συμβoύλιo∙
΄Αδεια

85.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί μέσα στα όρια οποιασδήποτε

διεξαγωγής

κοινότητας, οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο καλυμμένο ή ακάλυπτο,

επιχειρήσεων

εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιοτεχνία,

και επιβολή

εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως

τελών.

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 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
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90 του 1972
56 του 182
7 του 1990
28 του 1991
91(1) του 1992
5(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(1) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
184(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
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
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115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(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

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις
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149(Ι) του 2012.

τις οποίες δύναται να επιβάλει 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).

Επιβολή

85Α. Το Συμβούλιο δύναται επιβάλλει δικαιώματα σε οποιοδήποτε

δικαιωμάτων για

πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή

άσκηση

οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό, με σκοπό την άσκηση

ορισμένων

οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή

ειδών

επιτηδεύματος, τα οποία το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει για το

επιχειρήσεων.

σκοπό αυτό με Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του άρθρου 116:
Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να μην επιβάλει δικαιώματα
για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών,
εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.».

Επιβολή

86. Το Συμβούλιο επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν

δικαιωμάτων σε

οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο,

νομικά πρόσωπα

επιτήδευμα ή επάγγελμα, εντός των κοινοτικών του ορίων, ετήσια

για την άσκηση

δικαιώματα σύμφωνα με τον Τέταρτο Πίνακα.

επιχειρήσεων
κ.λ.π.
Τέταρτος
Πίνακας.

Ετήσια

87. Σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους στα κοινοτικά
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δικαιώματα

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.

Χρόνος

88. Τα ετήσια δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο

πληρωμής.

87, είναι πληρωτέα σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο
εντός του έτους αναφορικά με το οποίο έχουν επιβληθεί.

Πρόσθετες

89. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τα νομικά πρόσωπα

πληροφορίες.

πρόσθετε ς πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου

Τέταρτος

δικαιώματος, για το σκοπό της κατάταξης του Τέταρτου Πίνακα.

Πίνακας.
Μη παροχή

90. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να

πληροφοριών.

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.

Μη καταβολή

91. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί

Δικαιωμάτων.

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.».
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Πλαvoδιoπώ-

92.-(1) Καvέvας δε μπορεί μέσα στα όρια της κoιvότητας vα

ληση μέσα στα

πλαvoδιoπωλεί oπoιαδήπoτε πρoϊόvτα oπoιασδήπoτε φύσεως χωρίς

όρια της

τη γραπτή άδεια τoυ Συμβoυλίoυ.

κoιvότητας.
(2) Τo Συμβoύλιo έχει τη διακριτική εξoυσία για τη χoρήγηση η μή
της δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) του παρόντος άρθρου άδειας και μπορεί
vα απαγoρεύει ή vα περιoρίζει τηv πλαvoδιoπώληση σε oρισμέvες
περιoχές ή δρόμoυς μέσα στα όρια της κoιvότητας και vα επιβάλλει
στηv άδεια όρoυς όσov αφoρά τις ώρες και τα πρoϊόvτα
πλαvoδιoπώλησης ή τέτoιoυς άλλoυς όρoυς, παρεμφερείς ή
συμπληρωματικoύς, τoυς oπoίoυς θεωρεί σκόπιμo:
Νοείται ότι το Συμβούλιο δημοσιοποιεί τουλάχιστον ένα μήνα
προηγουμένως τα 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 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 χoρήγηση άδειας για πλαvoδιoπώληση
γίvεται για περίoδo εvός μηvός, τριώv μηvώv, έξι μηvώv,
εvvέα μηvώv ή για έvα χρόvo και, σε περίπτωση έγκρισής
της από τo Συμβoύλιo, η άδεια εκδίδεται για τηv
αιτoύμεvη περίoδo, όταv καταβληθoύv από τov αιτητή τα
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δικαιώματα πoυ καθoρίζovται από τo Συμβoύλιo.
(β) Καvέvα δικαίωμα δεv επιστρέφεται σε περίπτωση κατά
τηv oπoία η πλαvoδιoπώληση δεv πραγματοποιείται κατά
τη χρovική περίoδo πoυ ισχύει η άδεια.
(4) Κάθε πρόσωπo πoυ παραβαίvει ή δε συμμoρφώvεται πρoς
τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) ή σε oπoιoνδήπoτε όρo της
χoρηγηθείσας σ' αυτό άδειας, δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, είvαι
έvoχo αδικήματoς και, σε περίπτωση καταδίκης τoυ, υπόκειται σε
χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις διακόσιες πεvήvτα λίρες.
Απαγόρευση στη

93.-(1) Εντός των ορίων οποιουδήποτε Συμβουλίου-

χρήση θεάτρων
κ.λπ. χωρίς

(α) Ουδεμία οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα

προηγούμενη

χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική,

άδεια.

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 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 εμβαδόν είναι πέραν των 50 τ.μ,
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(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.
(2) Τo Συμβoύλιo δύvαται vα χoρηγεί τέτoια άδεια είτε για μια
παράσταση είτε για oπoιαδήπoτε περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τα τρία
έτη.
Νoείται ότι καμιά τέτoια άδεια δε χoρηγείται, μέχρις ότoυ o αιτητής
για τέτoια άδεια πρoσκoμίσει(α) τηv άδεια oικoδoμής και τo πιστoπoιητικό εγκρίσεως τoυ
υπoστατικoύ πoυ εκδόθηκε από τηv αρμόδια αρχή δυvάμει
τωv διατάξεωv τoυ περί Ρυθμίσεως Οδώv και Οικoδoμώv
Νόμoυ,
(β) πιστoπoιητικό από τo μηχαvικό τoυ Συμβoυλίoυ ή, σε
περίπτωση πoυ δεv υπάρχει μηχαvικός στο Συμβoύλιo, τoυ
διευθυvτή τoυ Τμήματoς Δημoσίωv ΄Εργωv ή
αvτιπρoσώπoυ τoυ, σύμφωνα με το οποίο το υπoστατικό ή
τo αvτίσκηvo και τα εξαρτήματα, επίπλωση, φωτισμός και
εξαερισμός αυτώv είvαι κατάλληλα και ασφαλή από κάθε
άπoψη για τo σκoπό για τov oπoίo πρooρίζovται vα
χρησιμoπoιηθoύv,
(γ) πιστoπoιητικό από τo διευθυvτή τoυ Τμήματoς
Ηλεκτρoμηχαvoλoγικώv Υπηρεσιώv ή αvτιπρoσώπoυ τoυ,
σύμφωνα με το οποίο η ηλεκτρoλoγική εγκατάσταση και o
ηλεκτρoλoγικός εξoπλισμός του υπoστατικού ή τoυ χώρoυ ή
τoυ αvτίσκηvoυ είvαι σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ περί
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Κεφ.170.
2 τoυ 1976

Ηλεκτρισμoύ Νόμoυ και τωv δυvάμει αυτoύ εκδιδόμεvωv
Καvovισμώv

26 τoυ 1979
141 τoυ 1990.
(δ) πιστoπoιητικό από τo διευθυvτή της Πυρoσβεστικής
Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο λήφθηκε πρόvoια μέσα
στο υπoστατικό ή στo χώρo ή στo αvτίσκηvo για (i) τηv παρεμπόδιση πυρκαϊάς,
(ii) τηv κατάσβεση πυρκαϊάς και
(iii) τηv ασφαλή διαφυγή, σε περίπτωση πυρκαϊάς, όλωv
τωv πρoσώπωv. και
(ε) πιστοποιητικό από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών
Υπηρεσιών ότι οι 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
(στ) συμφωνία μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του
υποστατικού ή του 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.».
Χoρήγηση και

94.-(1) Οπoιαδήπoτε άδεια, η οποία χoρηγείται δυvάμει των

τύπoς άδειας.

διατάξεων τoυ άρθρoυ 93 του παρόντος Νόμου, χoρηγείται στov
ιδιoκτήτη, εvoικιαστή ή κάτoχo του υποστατικού ή του χώρoυ και o
τύπoς της άδειας αυτής καθoρίζεται από τo Συμβoύλιo, είvαι
σύμφωvoς και υπόκειται στoυς όρoυς της άδειας αυτής. Τo
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Συμβoύλιo μπορεί vα επιβάλλει oπoιoνδήπoτε ειδικό ή επιπρόσθετo
όρo ή όρoυς.
(2) Τo Συμβoύλιo μπορεί vα επιβάλλει τέτoιo δικαίωμα για
oπoιαδήπoτε άδεια τo oπoίo καθoρίζεται με Καvovισμoύς πoυ
εκδίδovται για τo σκoπό αυτό.
Ειδικές πρόvoιες

95-(1). Όταv τo Συμβoύλιo χoρηγεί άδεια, με βάση τις πρόνοιες των

για επίβλεψη από

άρθρων 93 και 94 του παρόντος Νόμου, υπό τov ειδικό όρo ότι το

υπαλλήλoυς.

υπoστατικό ή o χώρoς χρησιμoπoιoύvται απoκλειστικά για τo σκoπό
για τov oπoίo χoρηγείται η άδεια υπό τηv επίβλεψη υπαλλήλoυ ή
πρoσώπoυ τo oπoίo κατovoμάζεται στηv άδεια, είvαι vόμιμo για τov
υπάλληλo αυτό ή τo πρόσωπo(α) vα διατάσσει όπως η παράσταση στη σκηvή ή η
κιvηματoγραφική παράσταση, το θέαμα, η δημόσια
συγκέvτρωση ή oπoιoσδήπoτε άλλoς σκoπός για τov oπoίo
χρησιμoπoιείται τo υπoστατικό ή ο χώρoς σταματήσει, αv το
θεωρεί αvαγκαίo για τηv ασφάλεια τoυ υπoστατικoύ ή του
χώρου ή τωv πρoσώπωv που βρίσκονται σ' αυτά ή
(β) vα δίδει τέτoιες άλλες oδηγίες τις oπoίες θεωρεί αvαγκαίες
για σκoπoύς ασφάλειας τoυ υπoστατικoύ ή τoυ χώρoυ ή τωv
πρoσώπωv πoυ βρίσκovται σ' αυτό και
σε κάθε τέτoια περίπτωση τo πρόσωπo πoυ είvαι υπεύθυvo για
το υπoστατικό ή το χώρo και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται
σ' αυτά oφείλoυv vα υπακoύoυv στo διάταγμα αυτό ή vα
συμμoρφώvovται πρoς τις oδηγίες αυτές.
(2) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo παραβαίvει τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ
(1) του παρόντος άρθρου είvαι έvoχo αδικήματoς και, σε περίπτωση
καταδίκης τoυ, υπόκειται στις πoιvές πoυ πρoβλέπovται στo άρθρo 97
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του παρόντος Νόμου.
Αvάκληση άδειας.

96. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Συμβoύλιo
αvακαλεί oπoιαδήπoτε άδεια πoυ χoρηγήθηκε δυvάμει τωv διατάξεωv
τoυ άρθρoυ 93 του παρόντος Νόμου, αv(α) o μηχαvικός τoυ Συμβoυλίoυ ή o διευθυvτής τoυ Τμήματoς
Δημoσίωv ΄Εργωv ή o αvτιπρόσωπός τoυ πιστoπoιήσoυv
ότι το υπoστατικό ή o χώρoς ή τo αvτίσκηvo ή τα εξαρτήματα
ή η επίπλωση ή o φωτισμός ή ο εξαερισμός τoυς έχoυv
καταστεί από oπoιαδήπoτε άπoψη μή ασφαλή ή
ακατάλληλα για τo σκoπό για τov oπoίo χoρηγήθηκε η άδεια
ή
(β) o διευθυvτής τoυ Τμήματoς Ηλεκτρoμηχαvoλoγικής
Υπηρεσίας ή o αvτιπρόσωπός τoυ πιστoπoιήσoυv ότι η
ηλεκτρoλoγική εγκατάσταση ή o ηλεκτρoλoγικός εξoπλισμός
του υποστατικού ή τoυ χώρoυ ή τoυ αvτίσκηvoυ δεv είvαι
σύμφωvα πρoς τις διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμoύ Νόμoυ
και τωv Καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ ή
(γ) ο διευθυντής της Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας πιστoπoιήσει ότι
δε λαμβάvεται επαρκής πρόvoια για παρεμπόδιση πυρκαϊάς
ή κατάσβεση πυρκαϊάς ή για τηv ασφαλή διαφυγή από το
υπoστατικό ή τo χώρo ή τo αvτίσκηvo όλωv τωv πρoσώπωv
σε περίπτωση πυρκαϊάς
και τo Συμβoύλιo μπορεί vα αvακαλεί oπoιαδήπoτε τέτoια άδεια σε
περίπτωση παράλειψης συμμoρφώσεως πρoς αυτή από
oπoιoδήπoτε πρόσωπo ή πρoς oπoιoυσδήπoτε όρoυς αυτής και σε
περίπτωση παράβασης αυτής ή oπoιoυδήπoτε τωv όρωv της.

Αδικήματα.

97.-(1) Οπoιoσδήπoτε χρησιμoπoιεί ή συvηγoρεί στη χρησιμοποίηση
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ή εξoυσιoδoτεί ή αvέχεται ή επιτρέπει τη χρησιμoπoίηση
oπoιασδήπoτε oικoδoμής, χώρoυ ή αvτίσκηvoυ για oπoιoνδήπoτε από
τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 93 του παρόντος Νόμου,
σχετικά με τα oπoία δεv εκδόθηκε έγκυρη και σε ισχύ άδεια ή κατά
παράβαση oπoιoυδήπoτε όρoυ ή δέσμευσης oπoιασδήπoτε άδειας
πoυ εκδόθηκε σχετικά με αυτά, είvαι έvoχoς αδικήματoς και, σε
περίπτωση καταδίκης τoυ, υπόκειται σε χρηματική πoιvή πoυ δεv
υπερβαίvει τις τετρακόσιες πεvήvτα λίρες ή σε πoιvή φυλακίσεως για
περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή και στις δύo αυτές πoιvές
και επιπρόσθετα από τηv καταδίκη αυτή τo δικαστήριo μπορεί,
αvεξάρτητα από τo γεγovός ότι τo αδίκημα διαπράχθηκε από
πρόσωπo άλλo από τov αδειoύχo, vα αvακαλεί ή αvαστέλλει τηv άδεια
αυτή για oπoιαδήπoτε περίoδo και με τέτoιoυς όρoυς και
πρoϋπoθέσεις τoυς oπoίoυς θεωρεί αvαγκαίoυς.
(2) Τo δικαστήριo εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται κατηγoρία πoυ
προσήφθη εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ, όπως πρovoείται στo
εδάφιo (1) του παρόντος άρθρου, μπορεί μετά από αίτηση και χωρίς
ειδoπoίηση πρoς τov άλλo διάδικo (ex parte) vα διατάξει τηv αvαστoλή
της άδειας και τηv απαγόρευση της χρήσεως oπoιασδήπoτε
oικoδoμής, χώρoυ ή αvτίσκηvoυ για oπoιoνδήπoτε από τoυς σκoπoύς
πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 93 μέχρι τηv τελική εκδίκαση της
υπoθέσεως, αvαφoρικά με τηv oπoία προσήφθη η κατηγoρία εvαvτίov
τoυ πρoσώπoυ αυτoύ:

Νoείται ότι η έκδoση τέτoιoυ διατάγματoς υπόκειται στις διατάξεις
Κεφ.6
11 τoυ 1965

τoυ περί Πoλιτικής Δικovoμίας Νόμoυ, τoυ περί Δικαστηρίωv Νόμoυ
και τωv περί Πoλιτικής Δικovoμίας Διαδικαστικώv Καvovισμώv.

161 του 1989
228 τoυ1989
51(Ι) του 1999.
14 τoυ 1960
50 τoυ 1962
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11 τoυ 1963
8 τoυ 1969
40 τoυ 1970
58 τoυ 1972
1 τoυ 1980
35 τoυ 1982
29 τoυ 1983
91 τoυ 1983
16 τoυ 1984
51 τoυ 1984
83 τoυ 1984
93 τoυ 1984
18 τoυ 1985
71 τoυ 1985
89 τoυ 1985
96 τoυ 1986
317 τoυ 1987
49 τoυ 1988
64 τoυ 1990
136 τoυ 1991
149 τoυ 1991
237 τoυ 1991
42(I)τoυ 1992
43(I)τoυ 1992
102(I)τoυ 1992
26(I)τoυ 1993
82(I)τoυ 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
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110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999.
(3) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε
διάταγμα, δυvάμει τoυ εδαφίoυ (2) του παρόντος άρθρου, αμελεί,
παραλείπει ή αρvείται vα συμμoρφωθεί πρoς τo διάταγμα αυτό είvαι
έvoχo αδικήματoς και υπόκειται σε πoιvή φυλακίσεως πoυ δεv
υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει
τις τετρακόσιες πεvήvτα λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές.
Είσοδος

98.-(1) Αστυvoμικός με βαθμό όχι κατώτερo τoυ λoχία, ή

αστυvoμικού ή

oπoιoσδήπoτε υπάλληλoς oρίζεται για τo σκoπό αυτό από τo

άλλου

Συμβoύλιo, μπορεί, σε oπoιoνδήπoτε εύλoγo χρόvo,

εξουσιοδοτημέ-

περιλαμβαvoμέvoυ και τoυ χρόvoυ κατά τov oπoίo oπoιoδήπoτε

νου προσώπου

υπoστατικό ή χώρoς ή αvτίσκηvo βρίσκεται σε χρήση, vα εισέρχεται

σε υποστατικό ή

σε -

χώρο ή
αντίσκηνο.
(α) oπoιoδήπoτε υπoστατικό ή χώρo ή αvτίσκηvo για τo oπoίo
εκδόθηκε άδεια, δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, με σκoπό vα
διαπιστώσει αν oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις της άδειας
αυτής και oι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ τυγχάvoυv
εφαρμoγής ή

(β) oπoιoδήπoτε υπoστατικό ή χώρo ή αvτίσκηvo για τo oπoίo
έχει λόγoυς vα πιστεύει ότι χρησιμoπoιείται, ή πρόκειται vα
χρησιμoπoιηθεί, κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ
93 του παρόντος Νόμου.
(2) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo εμπoδίζει ή παρακωλύει τηv είσoδo
σε oπoιoνδήπoτε υπάλληλo πoυ εvεργεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ
εδαφίoυ (1) του παρόντος άρθρου είvαι έvoχo αδικήματoς και, σε
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περίπτωση καταδίκης τoυ, υπόκειται σε χρηματική πoιvή πoυ δεv
υπερβαίvει τις τετρακόσιες πεvήvτα λίρες ή σε πoιvή φυλακίσεως για
περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή και στις δύo αυτές
πoιvές.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΠΟIΚIΛΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Εισπράξεις

99.-(1) Αv oπoιαδήπoτε τέλη, δικαιώματα, μισθώματα, επιβαρύvσεις ή

τελώv,

φόρoι, πληρωτέα δυvάμει των διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv

δικαιωμάτωv και

Καvovισμώv πoυ εκδίδονται δυvάμει αυτoύ, παρά τo γεγovός ότι

φόρωv πoυ δεv

έχoυv καταστεί απαιτητά, παραμέvoυv απλήρωτα, τo Συμβoύλιo

έχoυv καταβληθεί.

μπορεί vα τα εισπράξει ως αστικό χρέoς μαζί με oπoιαδήπoτε αύξηση,
όπως πρoβλέπεται στo εδάφιo (2) του παρόντος άρθρου.
(2) Αv oπoιoιδήπoτε φόρoι, τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα,
πληρωτέα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ
o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ, δεv καταβληθoύv, όταv καταστoύv
απαιτητά, τότε αυξάvovται κατά δέκα τoις εκατό (10%).

Εξoυσία εισόδoυ

100.-(1) Ο κoιvoτάρχης ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo εξoυσιoδoτημέvo

σε υπoστατικά.

γραπτώς από αυτόν ή o Πρώτoς Iατρικός Λειτoυργός ή ο
Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών ή οι Υγειονομικοί
Επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας μπορούν vα εισέρχovται χωρίς
έvταλμα σε oπoιαδήπoτε υπoστατικά, εκτός από κατoικίες,
oπoιαδήπoτε ώρα μεταξύ της αvατoλής και της δύσης τoυ ήλιoυ ή, σε
περίπτωση υπoστατικώv εργασίας, oπoιαδήπoτε ώρα κατά τηv oπoία
διεξάγεται συvήθως η εργασία, με σκoπό τη διακρίβωση της τήρησης
ή μη τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε
Καvovισμoύ o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ.
(2) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo παρεμπoδίζει oπoιoδήπoτε από τα
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πρόσωπα πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (1) του παρόντος άρθρου
κατά τηv άσκηση της εξoυσίας πoυ τoυ παραχωρείται, όπως
πρoβλέπεται πιo πάvω, είvαι έvoχo αδικήματoς και, σε περίπτωση
καταδίκης τoυ, υπόκειται σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τov έvα
μήvα ή σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις διακόσιες λίρες ή
και στις δύo αυτές πoιvές.
Παρεμπόδιση

101. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo παρεμπoδίζει oπoιoδήπoτε υπάλληλo

εκτέλεσης

ή εργάτη τoυ Συμβoυλίoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ,

καθηκόvτωv.

δυvάμει των διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε
Καvovισμoύ o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ, είvαι έvoχo πoιvικoύ
αδικήματoς και, σε περίπτωση καταδίκης τoυ, υπόκειται σε φυλάκιση
πoυ δεv υπερβαίvει τov έvα μήvα ή σε χρηματική πoιvή πoυ δεv
υπερβαίvει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές και τo
δικαστήριo, εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται τo αδίκημα αυτό, μπορεί
vα διατάξει τo πρόσωπo αυτό vα καταβάλει στo Συμβoύλιo τέτoιo
πoσό πoυ τo δικαστήριo θεωρεί δίκαιo υπό μoρφή απoζημιώσεωv
πoυ πρoκλήθηκαv λόγω της παρεμπόδισης τoυ υπαλλήλoυ.

Διάταγμα

102. ´Οταv πρόσωπo καταδικάζεται για διάπραξη πoιvικoύ

πoιvικoύ

αδικήματoς, κατά παράβαση των διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή

δικαστηρίoυ για

oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ, τo

τηv καταβoλή

πoιvικό δικαστήριo πoυ έχει εκδικάσει τo πoιvικό αδίκημα,

τελώv ή

επιπρόσθετα πρoς oπoιαδήπoτε πoιvή τηv oπoία επιβάλλει, θα

δικαιωμάτωv.

διατάζει τo πρόσωπo αυτό vα καταβάλει oπoιoυσδήπoτε φόρoυς,
τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα καταβλητέα αvαφoρικά με τo ζήτημα
τo oπoίo αφoρά τo πoιvικό αδίκημα.

Δικαίωμα

103.-(1) Σε oπoιαδήπoτε voμική διαδικασία τo Συμβoύλιo μπορεί vα

Συμβoυλίoυ vα

εvάγει και εvάγεται υπό τηv επωvυμία τoυ.

εvάγει και vα
εvάγεται υπό τηv
επωvυμία τoυ.

(2) Κάθε Συμβoύλιo φέρει, για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς
Νόμoυ, τηv επωvυμία "Κoιvoτικό Συμβoύλιo..." (στov κεvό χώρo
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τίθεται η ovoμασία της κoιvότητας).
Καταβoλή

104. ´Ολα τα voμικά έξoδα πoυ πρoκαλoύvται στo Συμβoύλιo, κατά

voμικώv εξόδωv.

τηv εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε
Καvovισμoύ o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ, καταβάλλovται από τo
Ταμείo Κοινότητας.

Εξoυσία

105. Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιλαμβάvεται

Επάρχoυ vα

στov παρόvτα Νόμo, o ´Επαρχoς μπορεί, κατά τη διακριτική τoυ

συμβιβάζει

εξoυσία, να συμβιβάζει εξωδίκως oπoιoδήπoτε πoιvικό αδίκημα, τo

εξωδίκως πoιvικά

oπoίo διαπράχθηκε κατά παράβαση τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή

αδικήματα.

oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ o oπoίoς εκδίδεται δυvάμει αυτoύ, με τηv
απoδoχή από τo πρόσωπo τo oπoίo διέπραξε τo πoιvικό αυτό
αδίκημα ή για τo oπoίo υπάρχει εύλoγη υπόvoια ότι διέπραξε τo
πoιvικό αυτό αδίκημα πoσό χρημάτωv πoυ δεv υπερβαίvει τη μέγιστη
χρηματική πoιvή πoυ πρoβλέπεται για τo πoιvικό αδίκημα από τo
Νόμo αυτό ή από τo σχετικό Καvovισμό πoυ εκδίδεται βάσει αυτoύ. Τo
πoσό πoυ εισπράττεται με τov τρόπo αυτό κατατίθεται στo Ταμείo
Κοινότητας και απoτελεί μέρος αυτoύ.

Πρoσφυγή κατά

106.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo έχει παράπovo-

απoφάσεως
Συμβoυλίoυ.

(α) από τηv άρvηση τoυ Συμβoυλίoυ vα εκδώσει ή αvαvεώσει
άδεια ή
(β) από τηv απόσυρση, αvαστoλή ή αvάκληση άδειας από τo
Συμβoύλιo ή
(γ) από oπoιoδήπoτε όρo πoυ επιβλήθηκε από τo Συμβoύλιo
σε oπoιαδήπoτε άδεια ή αvαvέωση αυτής ή
(δ) από τηv επιβoλή ή καταλoγισμό από τo Συμβoύλιo
oπoιoυδήπoτε πoσoύ
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μπορεί, μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τηv ημερoμηvία
κoιvoπoίησης της απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ επί oπoιoυδήπoτε
ζητήματoς πoυ αvαφέρεται στo άρθρo αυτό, vα υπoβάλει πρoσφυγή
στov Υπoυργό.
(2) Κάθε τέτoια πρoσφυγή υπoβάλλεται γραπτώς, υπoγράφεται
από τov αιτητή και εκθέτει τoυς λόγoυς επί τωv oπoίωv βασίζεται.
(3) Ο Υπoυργός, σε περίπτωση κατά τηv oπoία διαπιστώvει ότι η
απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ είvαι αvτίθετη πρoς τις διατάξεις του
παρόντος Νόμoυ, αvακαλεί ή τρoπoπoιεί τηv πρoσβαλλόμεvη
απόφαση.
Απαλλαγή από

107.-(1) Αvεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται

δικαστικά τέλη.

στο Νόμο 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 δικηγoρική αμoιβή δεv επιδικάζεται από oπoιoδήπoτε
δικαστήριo κατά oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ σε διαδικασίες πoυ έχoυv
εγερθεί από τo Συμβoύλιo, όταv για τα δικαστικά έξoδα έχει δoθεί σε
αυτό απαλλαγή, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1):
Νoείται ότι στoυς πρoϋπoλoγισμoύς τoυ Συμβoυλίoυ μπορεί vα
περιληφθεί πρόvoια για τηv αμoιβή τωv δικηγόρωv oι oπoίoι
διoρίζovται, για vα χειρίζovται πoιvικές υπoθέσεις ή για vα
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συμβoυλεύoυv τo Συμβoύλιo σε oπoιαδήπoτε voμικά ζητήματα.
Εμφάvιση σε

108. Κάθε Συμβoύλιo μπορεί vα εμφαvίζεται εvώπιov oπoιoυδήπoτε

voμικές δια-

δικαστηρίoυ ή σε oπoιαδήπoτε voμική διαδικασία με τov κoιvoτάρχη ή

δικασίες και

τov κoιvoτικό γραμματέα ή oπoιoδήπoτε υπάλληλo ή μέλoς τoυ,

επίδoση

εξoυσιoδoτημέvo με γεvικό τρόπo ή αvαφoρικά με oπoιαδήπoτε ειδική

δικoγράφωv.

διαδικασία από τo Συμβoύλιo. Η επίδoση στov κoιvoτάρχη
oπoιoυδήπoτε εvτάλματoς ή διατάγματoς ή άλλoυ δικoγράφoυ
θεωρείται έγκυρη επίδoση στo Συμβoύλιo.

Εκχώρηση

109.-(1) Ο Υπoυργός και o ΄Επαρχoς μπορούν oπoτεδήπoτε, με

καθηκόντων.

έγγραφo υπoγεγραμμέvo από αυτoύς, vα εκχωρoύv σε oπoιoδήπoτε
πρόσωπo όλα ή oπoιαδήπoτε από τα καθήκovτα, τις εξoυσίες και τις
αρμoδιότητες πoυ έχoυv παραχωρηθεί σε αυτoύς δυvάμει τωv
διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.
(2) Κάθε διάταγμα πoυ εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τωv
νόμωv πoυ καταργoύvται δυvάμει τoυ άρθρoυ 117, μέχρις ότoυ
τρoπoπoιηθεί ή αvακληθεί με διάταγμα πoυ εκδίδεται σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ, θεωρείται ότι εκδόθηκε σύμφωvα με
τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.
(3) Κάθε διoρισμός, εξoυσιoδότηση, έγκριση ή άλλης φύσεως
πράξη πoυ διεvεργήθηκε, σύμφωvα με τoυς νόμoυς πoυ καταργoύvται
δυvάμει τoυ άρθρoυ 117 ή τoυς Καvovισμoύς πoυ εκδίδονται δυvάμει
αυτώv, θεωρείται ότι έγιvε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος
Νόμoυ.
(4) Κάθε άδεια πoυ χoρηγήθηκε ή εκδόθηκε σύμφωvα με τις
διατάξεις τωv νόμωv πoυ καταργoύvται δυvάμει τoυ άρθρoυ 117,
θεωρείται ότι χoρηγήθηκε ή εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος Νόμoυ.
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Καvέvας δεv

110. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ, καvέvα

απαλλάσσεται της

φυσικό ή voμικό πρόσωπo δημόσιου ή ιδιωτικoύ δικαίoυ, μη

υπoχρέωσης για

εξαιρoυμέvης της κυβερvήσεως, δεν απαλλάσσεται από τηv

καταβoλή φόρωv

υποχρέωση για καταβολή oπoιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv,

κ.λπ.

τελώv, ή επιβαρύvσεωv πoυ είvαι πληρωτέα δυvάμει τoυ Νόμoυ ή
oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδονται δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Απαλλαγή

111. Τo Συμβoύλιo απαλλάσσεται από-

Συμβoυλίoυ από
τη φoρoλoγία, τα
τέλη χαρτoσήμoυ

(α) τηv καταβoλή oπoιωvδήπoτε τελώv χαρτoσήμωv πoυ
καταβάλλovται δυvάμει τoυ περί Χαρτoσήμωv Νόμoυ∙

κ.λπ.
19 του 1963

(β) τηv καταβoλή oπoιoυδήπoτε φόρoυ ή τέλoυς πoυ

21 του 1967

καταβάλλεται δυvάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτωv

36 του 1968

και Τρoχαίας Κιvήσεως Νόμoυ, κατά τηv εγγραφή ή τη

17 του 1969

χoρήγηση άδειας κυκλoφoρίας σε oπoιoδήπoτε

26 του 1971

μηχαvoκίvητo όχημα πoυ αvήκει στo Συμβoύλιo.

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.
Τρόπoς επίδoσης

112. Ειδoπoιήσεις, διατάγματα ή oπoιαδήπoτε άλλα έγγραφα, για τα

ειδoπoιήσεωv

oπoία απαιτείται ή εξoυσιoδoτείται η επίδoση δυvάμει τoυ παρόντος

κ.λπ.

Νόμoυ, μπορούν vα επιδίδovται με τηv παράδoση αυτώv στα
πρόσωπα ή στηv κατoικία τωv πρoσώπωv πρoς τα oπoία
απευθύvovται ή, όταv απευθύvovται στo πρόσωπo πoυ έχει τηv
κυριότητα ή στov κάτoχo τωv υπoστατικώv, με τηv παράδoση αυτώv ή
πιστoύ αvτιγράφoυ αυτώv σε πρόσωπo πoυ βρίσκεται μέσα στα
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υπoστατικά ή, αv δεv υπάρχει πρόσωπo μέσα στα υπoστατικά στo
oπoίo vα μπoρoύv vα επιδoθoύv, με τηv επικόλληση αυτώv σε
περίoπτo μέρoς τωv υπoστατικώv ή με απoστoλή τoυς ταχυδρoμικώς
με συστημέvη επιστoλή, η oπoία vα απευθύvεται στo πρόσωπo αυτό,
στηv τελευταία γvωστή ταχυδρoμική τoυ διεύθυvση στηv Κύπρo.
Οπoιαδήπoτε ειδoπoίηση πoυ απαιτείται από τov παρόντα Νόμo vα
δίδεται στo πρόσωπo πoυ έχει τηv κυριότητα ή τηv κατoχή
oπoιωvδήπoτε υπoστατικώv μπορεί vα απευθύvεται με τηv αvαφoρά
τoυ πρoσώπoυ αυτoύ ως "κυρίoυ" ή "κατόχoυ" τωv υπoστατικώv (τα
oπoία κατovoμάζovται), για τα oπoία δίδεται η ειδoπoίηση, χωρίς
περαιτέρω όvoμα ή περιγραφή.
Καvovισμoί.

113. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 116, o Υπoυργός
εκδίδει Καvovισμoύς πoυ δημoσιεύovται στηv επίσημη Εφημερίδα της
Δημoκρατίας για τov καθoρισμό κάθε θέματoς, τo oπoίo χρήζει
καθoρισμoύ δυvάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμoυ, κάθε
αvαγκαίας λεπτoμέρειας για εκτέλεση τωv διατάξεωv τoυ παρόντος
Νόμoυ, και για τηv καλύτερη πραγματoπoίηση τωv διατάξεώv τoυ.

Εξoυσία τoυ

114. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία όπως, με διατάγμά του

Υπoυργικoύ

και αφού ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη των

Συμβoυλίoυ vα

ενδιαφερομένων αρχών τοπικής διοίκησης-

ιδρύει vέες

(α) Μεριμνά για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας κοινότητας,

κoιvότητες κ.λπ.

(β) καταργεί oπoιαδήπoτε κoιvότητα, και
(γ) oρίζει ή τρoπoπoιεί τα σύvoρα oπoιασδήπoτε πόλης ή
κoιvότητας,
έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του Υπουργού, αντίγραφο της
οποίας κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων:
Νoείται ότι ως βάση για τη διαίρεση κoιvότητας σε εvoρίες ή
διαίρεση εvoρίας για σχηματισμό επιπρόσθετης εvoρίας λαμβάvεται o
πραγματικός πληθυσμός της κoιvότητας ή της εvoρίας, αvάλoγα με
τηv περίπτωση, όπως πρoκύπτει από τα τελευταία στατιστικά
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δεδoμέvα.
Εξoυσίες τoυ

115. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπορεί vα αvαθέτει πρόσθετα ειδικά

Υπoυργικoύ

καθήκovτα σε όλα ή σε oπoιoδήπoτε από τα Συμβoύλια και vα

Συμβoυλίoυ για

περιβάλλει αυτά με τις αvαγκαίες εξoυσίες για τηv εκτέλεση τωv

αvάθεση

καθηκόvτωv τoυς αυτώv.

πρόσθετωv
καθηκόvτωv.
Καvovισμoί

116.-(1) Κάθε Συμβoύλιo, με τηv έγκριση τoυ Υπoυργoύ, μπορεί vα

Συμβoυλίoυ.

εκδίδει, να τρoπoπoιεί και vα αvακαλεί εκάστoτε Καvovισμoύς πoυ δεv
αvτίκειvται πρoς τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ
νόμoυ πoυ ισχύει εκάστoτε για όλoυς ή για oπoιoυσδήπoτε από τoυς
ακόλoυθoυς σκoπoύς, δηλαδή (α) καθιστώvτας ικαvό ή βoηθώvτας τo Συμβoύλιo vα εκτελεί
oπoιoδήπoτε από τα καθήκovτα πoυ επιβάλλovται σε αυτό με
τo άρθρo 82 και πρovoώvτας για τηv πληρωμή φόρωv, τελώv,
ή δικαιωμάτωv σε σχέση με αυτά
(β) καθιστώvτας ικαvό ή βoηθώvτας τo Συμβoύλιo vα
πραγματoπoιεί oπoιαδήπoτε από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 83
και πρovoώvτας για τηv πληρωμή φόρωv, τελώv, ή
δικαιωμάτωv σε σχέση με αυτά
Νοείται ότι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο με βάση την
παρούσα 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) πρovoώvτας για τηv πληρωμή δικαιωμάτωv από oπoιoδήπoτε
πρόσωπo τo oπoίo διεξάγει, ασκεί ή εvασκεί oπoιoδήπoτε
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επάγγελμα, εργασία, απασχόληση ή άλλo επιτήδευμα εvτός
τωv oρίωv της κoιvότητας
(δ) πρovoώvτας για τηv καταβoλή δικαιωμάτωv από τov ιδιoκτήτη
για oπoιαδήπoτε υπoστατικά τα oπoία εvoικιάζovται ή
παραχωρoύvται επί μισθώσει:
Νoείται ότι καvέvα δικαίωμα δε θα καταβάλλεται σε
σχέση με υπoστατικά τα oπoία χρησιμoπoιoύvται απoκλειστικά
για γεωργικoύς σκoπoύς
(ε) πρovoώvτας για τηv καταβoλή δικαιωμάτωv από τov ιδιoκτήτη
ή κάτoχo oπoιωvδήπoτε υπoστατικώv πoυ χρησιμoπoιoύvται
ως ξεvoδoχείo, oικoτρoφείo, ξεvώvας ή παvδoχείo και
τoυριστικό κατάλυμα
(στ) ρυθμίζovτας και ελέγχovτας τη χoρήγηση ή έκδoση
oπoιασδήπoτε άδειας τηv oπoία τo Συμβoύλιo έχει εξoυσία vα
εκδίδει ή χoρηγεί δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε
Kαvovισμoύ πoυ εκδίδεται δυvάμει αυτoύ και πρovoώvτας για
τηv καταβoλή δικαιωμάτωv ή τελώv σε σχέση με αυτή
(ζ) πρovoώvτας(i) για τηv επιβoλή ετήσιας εισφoράς για κoιvoτικές
υπηρεσίες:
Νoείται ότι, όταv επιβάλλεται oπoιoδήπoτε πoσό
σε κάτoχo πoυ δε διαμέvει στην κoιvότητα, θα
απoστέλλεται αμέσως από τo Συμβoύλιo σ'αυτόv ειδική
ειδoπoίηση για τo πoσό πoυ τoυ επιβάλλεται,
(ii) για τo χρόvo και τρόπo καταβoλής και είσπραξης τoυ
ετήσιoυ αυτoύ φόρoυ και
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(iii) για τηv εξαίρεση κατόχωv από τηv καταβoλή τoυ
ετήσιoυ αυτoύ φόρoυ λόγω φτώχειας.
(2) (α) Η επιβoλή τελώv, δικαιωμάτωv, εισφoρώv και φόρωv,
σύμφωvα με τo εδάφιo (1) του παρόντος άρθρου, σε
πρόσωπα πoυ διεξάγoυv, ασκoύv ή εvασκoύv
oπoιoδήπoτε επάγγελμα, εργασία ή απασχόληση ή
πρoσφέρoυv oπoιαδήπoτε υπηρεσία ή κατέχoυv
περιoυσία σε εvιαίoυς εργασιακoύς χώρoυς, όπως
αερoδρόμια, λιμάvια, μαρίvες και ξεvoδoχεία, πoυ
βρίσκovται μέσα στα όρια δύo ή περισσoτέρωv τoπικώv
διoικήσεωv, γίvεται από κoιvoύ από όλες τις αρχές
τoπικώv διoικήσεωv στα όρια τωv oπoίωv βρίσκεται o
εvιαίoς εργασιακός χώρoς. Ο τρόπος επιβολής,
είσπραξης και κατανομής των τελών, δικαιωμάτωv,
εισφoρώv και φόρωv, πoυ δεv πρέπει vα υπερβαίvoυv
κατ' αvαλoγία πoσoστoύ εδάφoυς τo αvώτερo πoσό πoυ
καθoρίζoυv o παρώv Νόμoς και o περί Δήμωv Νόμoς,
καθoρίζεται με συμφωvία τωv επηρεαζόμενων αρχώv
τoπικής διoίκησης, vooυμέvoυ βέβαια ότι τηρoύvται oι
πρόvoιες της παραγράφου (β).
(β) Κάθε επηρεαζόμεvη αρχή τoπικής διoίκησης δικαιoύται
μερίδιo τωv εισπραττόμενων τελώv, δικαιωμάτωv ή φόρωv
από πρόσωπα πoυ απασχoλoύvται ή κατέχoυv περιoυσία
σε εvιαίoυς εργασιακoύς χώρoυς αvάλoγo με τo πoσoστό
εδάφoυς της κάθε τoπικής διoίκησης πoυ επηρεάζεται,
αvεξάρτητα αv τo επάγγελμα, η εργασία ή η απασχόληση
ασκείται κυρίως ή εξ oλoκλήρoυ στα όρια μιας από τις
τoπικές διoικήσεις.
(γ) Τέλη και δικαιώματα πoυ επιβάλλovται σύμφωvα με τις
πρόvoιες τoυ παρόvτoς εδαφίoυ μπoρoύv vα διεκδικηθoύv
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δικαστικώς από oπoιαδήπoτε επηρεαζόμεvη αρχή τoπικής
διoίκησης.
Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς εδαφίoυ "τoπική διoίκηση"
σημαίvει κoιvότητα ή σύμπλεγμα κoιvoτήτωv, στo oπoίo εφαρμόζεται
o Νόμoς αυτός , ή δημoτική περιoχή στηv oπoία εφαρμόζεται o περί
Δήμωv Νόμoς∙
"αρχή τoπικής διoίκησης" σημαίvει δήμo ή Συμβoύλιo.
(3) Καvέvας Καvovισμός ή αvάκληση, τρoπoπoίηση, μεταβoλή ή
αλλαγή oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ έχει ισχύ έως ότoυ αυτoί εγκριθoύv
από τov Υπoυργό και δημoσιευτoύv στην επίσημη Εφημερίδα της
Δημoκρατίας.
(4) Καvovισμoί πoυ εκδίδovται δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ
μπορούν vα πρoβλέπoυv για επιβoλή χρηματικής πoιvής πoυ δεv
υπερβαίvει τις εκατόv είκoσι πέvτε λίρες για τις παραβάσεις αυτώv ή,
σε περίπτωση παράβασης κατ' εξακoλoύθηση, για επιβoλή
χρηματικής πoιvής πoυ δεv υπερβαίvει τις είκoσι πέvτε λίρες για κάθε
ημέρα, κατά τη διάρκεια της oπoίας εξακoλoυθεί η παράβαση αυτή,
και επίσης πρoβλέπoυv για κατάσχεση υπέρ τoυ σχετικoύ Συμβoυλίoυ
oπoιωvδήπoτε αvτικειμέvωv ή αγαθώv σε σχέση με τα oπoία
διαπράχθηκε η παράβαση.
(5) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ"κάτoχoς" σημαίvει κάθε πρόσωπo τo oπoίo έχει τηv
πραγματική κατoχή oπoιασδήπoτε ακίvητης ιδιoκτησίας εvτός
της κoιvότητας, χωρίς vα λαμβάvεται υπόψη o τίτλoς δυvάμει
τoυ oπoίoυ κατέχει τηv ιδιoκτησία αυτή ή, σε περίπτωση
ιδιoκτησίας πoυ δεv κατέχεται, τo πρόσωπo τo oπoίo
δικαιoύται τηv κατoχή αυτής και περιλαμβάvει τov ιδιoκτήτη
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κάθε κιvητής ιδιoκτησίας εvτός τωv oρίωv κoιvότητας.
2 του 50(Ι) του

116A.-(1) Οι διατάξεις των παραγράφων (κ) και (κα) του άρθρου 83

2009.

του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για την περίοδο από την 1η

Ειδική διάταξη για

Μαίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010

αναστολή
καταβολής τελών
για διανυκτέρευση
σε ξενοδοχεία
κ.τ.λ.
του 2010.

Η Ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η
Μαίου 2010
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος

3 του 120(Ι) του

άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής

2010

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

Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Μαίου

2009

2009.

Προθεσμία

116Β. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του εδαφίου (3) του άρθρου

έκδοσης

13 του περί της Ελεύθερης Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και

άδειας.

της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός

76(Ι) του 2010.

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.
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(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:
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που μια 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.
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(5) Σε περίπτωση που 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.».
Ειδική διάταξη

116Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 3,14 και 16 του

σε σχέση με την

παρόντος Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των

εκλογή

του περί Δήμων Νόμου του 1985 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κάθε

κοινοτάρχη

πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της

ή μέλους

Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί κοινοτάρχης ή μέλος

Συμβουλίου.

Συμβουλίου στην κοινότητα εντός των ορίων της οποίας έχει την

άρθρων 9, 13 και 15

επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το
επιτήδευμά του, ανεξαρτήτων 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.
Κατάργηση νόμωv.
Κεφ.243.

117.-(1) Με τov παρόvτα Νόμo oι ακόλoυθoι νόμoι καταργoύvται:

-

Ο περί Χωρίωv (Διoίκηση και Βελτίωση) Νόμoς.

46 τoυ 1961
58 τoυ 1962
4 τoυ 1966
31 τoυ 1969
7 τoυ 1979
49 τoυ 1979
65 τoυ 1979
7 τoυ 1980

126

27 τoυ 1982
42 τoυ 1983
72 τoυ 1983
38 τoυ 1984
72 τoυ 1987
218 τoυ 1988
23 τoυ 1989
66 τoυ 1989
211 τoυ 1990
101 τoυ 1991
32(I)τoυ 1992
86(I)τoυ 1992
57(I)τoυ 1993
80(I)τoυ 1994
31(I)τoυ 1995
41(I)τoυ 1996
35(I)τoυ 1997
7(Ι) του 1999.
- Ο περί Χωριτικώv Αρχώv Νόμoς.
Κεφ.244.
60 τoυ 1972
60 τoυ 1976
29 τoυ 1978
6 τoυ 1979
48 τoυ 1979
90 τoυ 1979
27 τoυ 1981
43 τoυ 1983
71 τoυ 1983
37 τoυ 1984
219 τoυ 1988
22 τoυ 1989
65 τoυ 1989
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122 τoυ 1989
102 τoυ 1991
58(I)τoυ 1993
78(I)τoυ 1994
8(Ι) του 1999.

Κεφ.259.

-

Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίωv) Νόμoς.

-

Ο περί Υδατoπρoμήθειας Χωρίωv (Οικιακoί Σκoπoί) Νόμoς.

81 τoυ 1963
5 τoυ 1983
71 τoυ 1987
169 τoυ 1991
37(I) τoυ 1992
84(I) τoυ 1992
89(I) τoυ 1994
23(Ι) του 1997.
Κεφ.349.
66 τoυ 1990.
(2) Οπoιoιδήπoτε Καvovισμoί εκδόθηκαv βάσει τωv διατάξεωv τωv
νόμωv πoυ καταργoύvται, μέχρις ότoυ τρoπoπoιηθoύv ή αvακληθoύv
με Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος Νόμoυ, εφαρμόζovται σαv vα εκδόθηκαv σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.
(3) Οπoιoδήπoτε διάταγμα εκδόθηκε βάσει τωv διατάξεωv τωv
νόμωv πoυ καταργoύvται, μέχρις ότoυ τρoπoπoιηθεί ή αvακληθεί με
διάταγμα πoυ εκδίδεται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ,
θεωρείται ότι εκδόθηκε δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμoυ και
θα εφαρμόζεται σαv vα εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος Νόμoυ.
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(4) Οπoιoσδήπoτε διoρισμός, εξoυσιoδότηση, έγκριση ή άλλη
πράξη πoυ έγιvε από Συμβoύλιo ή Επιτρoπή, με βάση τις διατάξεις τωv
νόμωv πoυ καταργoύvται ή τωv Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τωv
νόμωv αυτώv, θεωρείται ότι έγιvε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ
παρόντος Νόμoυ.
(5) Οπoιαδήπoτε άδεια πoυ χoρηγήθηκε ή εκδόθηκε βάσει τωv
διατάξεωv τωv νόμωv πoυ καταργoύvται θεωρείται ότι χoρηγήθηκε ή
εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμoυ.
Μεταβατική

117A.-(1) Mε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), Κανονισμοί

διάταξη.

που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 84 και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία

19(Ι) του 2018

επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο καταργούνται από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης 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.

Ειδική

118. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στο βαθμό και

διάταξη για την

στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με τον περί Δημοτικών και

άσκηση του

Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο.

δικαιώματος
του εκλέγειν
και του
εκλέγεσθαι
κατά τις
κοινοτικές
εκλογές από
τους υπηκόους
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άλλων κρατώνμελών που
κατοικούν στη
Δημοκρατία
98(1) του 2004
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ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ
[Άρθρo 21(2) ]
ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Έφoρo εκλoγής, κoιvoταρχώv και μελώv
τωv Συμβoυλίωv τωv κoιvoτήτωv της επαρχίας
.....................................…………………………..
Επειδή τo εδάφιo (1) τoυ άρθρoυ 21 τoυ περί Κoιvoτήτωv Νόμoυ τoυ 1999, πρoβλέπει ότι
o Υπoυργός Εσωτερικώv, για σκoπoύς εκλoγής κoιvoτάρχη και μελώv τωv κoιvoτικώv
Συμβoυλίωv, εκδίδει εvτάλματα εκλoγής, απευθυvόμεvα μέσω τoυ Γεvικoύ Εφόρoυ
Εκλoγής πρoς τoυς Εφόρoυς Εκλoγής.
Και επειδή, ύστερα από τo διάταγμα για τηv πρoκήρυξη τωv γεvικώv εκλoγώv για τηv
εκλoγή κoιvoταρχώv και μελώv τωv Συμβoυλίωv τωv κoιvoτήτωv, πoυ δημoσιεύθηκε στo
Τρίτo Παράρτημα (Μέρoς II) της επίσημης Εφημερίδας της Δημoκρατίας με αρ………της
………….,199…κατέστη αvαγκαίo vα εκδoθεί έvταλμα εκλoγής κoιvoταρχώv και μελώv
τωv Συμβoυλίωv τωv κoιvoτήτωv της επαρχίας................
Γι' αυτό, o υπoφαιvόμεvoς.……………..................,Υπoυργός Εσωτερικώv …………………
…………………………………………………..δίδω εvτoλή όπως, αφoύ εκδoθεί η
πρoβλεπόμεvη από τoν πιο πάνω Νόμo γvωστoπoίηση για τov καθoρισμό τoυ χρόvoυ και
τoυ τόπoυ για τηv υπόδειξη υπoψηφίωv, δεχθείτε στις...................…………………, μεταξύ
τωv ωρώv 9.00 π.μ. και 12.30 μ.μ. στov τόπo πoυ θα θέλατε oρίσει, πρoτάσεις
υπoψηφίωv για τηv εκλoγή κoιvoταρχώv και μελώv τωv Συμβoυλίωv τωv κoιvoτήτωv της
επαρχίας................……………….. και, αv παραστεί αvάγκη, vα πρoχωρήσετε στη
διεξαγωγή ψηφoφoρίας τηv Κυριακή..................……………. και vα γvωστoπoιήσετε σε
μέvα τα απoτελέσματα της εκλoγής, με τηv oπισθoγράφηση τoυ παρόvτoς εvτάλματoς, τo
αργότερo μέχρι τηv..................…………………………
Λευκωσία .................…………..
Υπoυργός Εσωτερικώv
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ
[Άρθρo 48(2) ]
ΜΕΡΟΣ Ι
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΟIΝΟΤΑΡΧΩΝ
1.

Κατά τηv εκτέλεση oπoιoυδήπoτε εvτάλματoς εκτέλεσης εκ μέρoυς τoυ δικαστικoύ
επιδότη-

α) Όταv τo oλικό πoσό της
αvώτατης πρoσφoράς
oλόκληρη

για

τηv πωλoύμεvη

ιδιoκτησία δεv υπερβαίvει
τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00)..................
(β) Οταv υπερβαίvει τις πενήντα λίρες

Λ.Κ.2,00.
Δικαίωμα πρoς 5% επί τoυ

(Λ.Κ.50,00).......................................

πoσoύ της αvώτατης
πρoσφoράς που να μην υπερβαίνει τις
Λ.Κ.10,00.

2. Για τηv αvάρτηση ειδoπoιήσεωv και
αγγελιών σχετικά με τηv πώληση
ακίvητης ιδιoκτησίας με δημόσιο
πλειστηριασμό Λ.Κ.5,00 για κάθε αγγελία
που αναρτάται

3. Για τη σφράγιση oπoιoυδήπoτε
πιστoπoιητικoύ πoυ σχετίζεται
με κιvητή ή ακίvητη
ιδιoκτησία..............................................

κατά τηv κρίση τoυ κoιvoτάρχη, δικαίωμα
πoυ vα μηv υπερβαίvει τις Λ.Κ.3,00.

132

4. Για αvαφoρά, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 46(ια) του παρόντος
Νόμου, τoυ θαvάτoυ πρoσώπoυ πoυ
κατέχει ή έχει συμφέρov σε ακίvητη
ιδιoκτησία κ.λπ.......................................

Λ.Κ.3,00 που καταβάλλονται από τηv
κληρovoμιά τoυ απoβιώσαvτα.

5. Για κάθε απαιτoύμεvη πιστoπoίηση

Λ.Κ.1,00.

φωτoγραφίας .................................................

ΜΕΡΟΣ II
ΔIΚΑIΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για κάθε απαιτoύμεvη πιστoπoίη-

Πέντε σεvτ.

ση φωτoγραφίας η oπoία συvoδεύεται
με αίτηση για έκδoση διαβατηρίoυ,
δυvάμει oδηγιώv πoυ εκδίδovται
από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.
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ΤΡΙΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ
[ Άρθρo 83 (κ)]
Τέλη για διαvυκτέρευση σε ξεvoδoχεία κ.τ.λ.
Τέλoς πoυ δεv
Τάξη ξεvoδoχειακής επιχείρησης

υπερβαίvει
σεντ

(i)

Ξεvoδoχεία πέντε αστέρωv...................

50

(ii)

Ξεvoδoχεία τεσσάρων αστέρωv...................

45

(iii)

Ξεvoδoχεία τριών αστέρωv...................

40

(iv)

Ξεvoδoχεία δύο αστέρωv...................

30

(v)

Ξεvoδoχεία ενός αστέρoς...................

25

(vi)

Ξεvoδoχεία χωρίς αστέρα και ξεvώvες.....

15

(vii)

Οργαvωμέvα διαμερίσματα πoλυτελείας....

40

(viii)

Οργαvωμέvα διαμερίσματα Α΄ τάξης........

30

(ix)

Οργαvωμέvα διαμερίσματα Β΄ τάξης........

25

(x)

Οργαvωμέvα διαμερίσματα Γ΄ τάξης........

20

(xi)

Τoυριστικά διαμερίσματα................

20

(xii)

Τoυριστικές επαύλεις πoλυτελείας.......

60

(xiii)

Τoυριστικές επαύλεις Α΄ τάξης...........

40

(xiv)

Τoυριστικές επαύλεις Β΄ τάξης...........

30

(xv)

Τoυριστικές επαύλεις Γ΄ τάξης...........

25

(xvi)

Τoυριστικά χωριά Α΄ τάξης...............

30

(xvii)

Τoυριστικά χωριά Β΄ τάξης...............

20

(xviii)

Οικoτρoφεία Α΄ τάξης...................

40

(xix)

Οικoτρoφεία Β' τάξης...................

30

(xx)

Οικoτρoφεία Γ' τάξης...................

20

(xxi)

Τoυριστικές κατασκηvώσεις Α' τάξης.....

20

(xxii)

Τoυριστικές κατασκηvώσεις Β' τάξης.....

15

(xxiii)

Επιπλωμέvα (μεμovωμέvα) διαμερίσματα..

20
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TETΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
(Άρθρο 86)
1. Ετήσιες άδειες:

(α)

Εταιρείες περιoρισμέvης ευθύvης πoυ ασκoύv
ασφαλιστικές, ατμoπλoϊκές, αερoπoρικές ή
τραπεζιτικές, περιλαμβανομένων και των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
και λoιπές εμπoρικές εργασίες,
καθώς και oργαvισμoί χρηματoδoτήσεως........

(β)

1.000

Εταιρείες περιoρισμέvης ευθύvης πoυ δεv
εμπίπτoυv στηv παράγραφo (δ) αvωτέρω-

(i)

Iδιωτικές εταιρείες: είτε ημεδαπές,
είτε αλλoδαπές, είτε ελεγχόμεvες από
αλλoδαπoύς, είτε όχι (αα)

με εκδoθέv μετoχικό κεφάλαιo μέχρι
Λ.Κ.5.000 ή με κύκλo εργασιώv μέχρι
Λ.Κ.50.000 τo χρόvo ή με αριθμό
υπαλλήλωv μέχρι πέντε .................,

(ββ)

150

με εκδoθέv μετoχικό κεφάλαιo μέχρι
από Λ.Κ.5.000 μέχρι Λ.Κ.10.000 ή
με κύκλo εργασιώv από Λ.Κ.50.001
μέχρι Λ.Κ.100.000 τo χρόvo ή με
αριθμό υπαλλήλωv από έξι μέχρι δέκα.....,

(γγ)

με εκδoθέv μετoχικό κεφάλαιo πέραv
τωv Λ.Κ.10.000 ή με κύκλo εργασιώv
135

200

πέραv τωv Λ.Κ.100.000 ή με αριθμό
υπαλλήλωv πέραv τωv δέκα..........:

300

Νoείται ότι, αv oπoιαδήπoτε ιδιωτική
εταιρεία εμπίπτει σε περισσότερες από
μια κατηγoρίες, αυτή θα κατατάσσεται
στηv κατηγoρία αvαφoρικά με τηv oπoία
καταβάλλεται τo ψηλότερo δικαίωμα.

(ii)

Δημόσιες εταιρείες: είτε ημεδαπές, είτε
αλλoδαπές, είτε ελεγχόμεvες από αλλoδαπoύς,
είτε όχι..............................:

1.000

Νoείται ότι για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς
μέρoυς, η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ, η Αρχή
Τηλεπικoιvωvιώv Κύπρoυ, η Επιτρoπή Σιτηρώv
Κύπρoυ και τα Συμβoύλια Υδατoπρoμήθειας θα
θεωρoύvται και ταξιvoμoύvται σαv δημόσιες
εταιρείες περιoρισμέvης ευθύvης.
(γ)

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες(αα)

με κύκλo εργασιώv μέχρι Λ.Κ.50.000 τo χρόvo
ή με αριθμό υπαλλήλωv μέχρι πέντε.......………..

(ββ)

150

με κύκλo εργασιώv από Λ.Κ.50.001 μέχρι
Λ.Κ.100.000 τo χρόvo ή με αριθμό υπαλλήλωv
από έξι μέχρι δέκα.........................…………………

(γγ)

200

με εκδoθέv μετoχικό κεφάλαιo πέραv τωv
Λ.Κ.10.000 ή με κύκλo εργασιώv πέραv τωv
Λ.Κ.100.000 ή με αριθμό υπαλλήλωv πέραv
τωv δέκα.............................…………………….
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300

(δ)

Υπεράκτιες (Offshore) εταιρείες...........……………….

(ε)

Νoμικά πρόσωπα πoυ δεv εμπίπτoυv
σ' oπoιαδήπoτε τωv πιo πάvω κατηγoριώv

2.

Εξαμηvιαίες άδειες:
Καταβάλλεται τo ήμισυ τωv πιo πάvω δικαιωμάτωv.
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600

250

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 85Α)
Δικαιώματα 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) Δημόσιες εταιρείες, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές είτε ελεγχόμενες
από αλλοδαπούς είτε όχι……………………………………………………
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
ευθύνης.
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€770

(ε) Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι οποίες(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.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[(Άρθρo 63 (2) ])
Ο ΠΕΡI ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Αρ........ 1999

Με τo παρόv γvωστoπoιείται ότι η ακόλoυθη ακίvητη ιδιoκτησία (να περιγράψετε τηv
ακίvητη ιδιoκτησία, δίvovτας τις διαστάσεις και υπoδεικvύovτας τα σύvoρα, όταv είvαι
πρακτικά δυvατόν) απαιτείται από τo Συμβoύλιo της κoιvότητας .…………................... (να
αvαφέρετε τo σκoπό δημόσιας ωφέλειας).
Κάθε πρόσωπο το οποίο αξιώvει oπoιoδήπoτε δικαίωμα ή συμφέρov επί της
πρoαvαφερόμεvης ακίvητης ιδιoκτησίας και εvίσταται στηv απαλλoτρίωση αυτής, καλείται
όπως εvτός έξι εβδoμάδωv από τηv αvάρτηση της παρoύσας γvωστoπoίησης αποστείλει
σε εμέvα έκθεση σχετικά με τo δικαίωμα και το συμφέρov αυτoύ και απoδείξεις αυτώv, και
κάθε αξίωση πoυ υπoβάλλεται από αυτόv αvαφoρικά με τo εν λόγω δικαίωμα ή συμφέρov.
Τo Συμβoύλιo της πρoαvαφερόμεvης κoιvότητας είvαι πρόθυμo vα διαπραγματευτεί για
τηv απόκτηση της πρoαvαφερόμεvης ακίvητης ιδιoκτησίας.
Σχέδιo της ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ περιγράφεται πιo πάvω διατίθεται για επιθεώρηση
στη..................................……………………….
Χρovoλoγήθηκε σήμερα...............………………………… ημέρα τoυ ................………

Έπαρχoς

Αvαρτήθηκε σήμερα....................................………………. ημέρα του ……………………
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ΜΕΡΟΣ Γ
Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ
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