
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3404 της 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 51(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 και 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 
86(Ι) του 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση στον ορισμό του όρου 
«κοινότητα», ευθύς μετά τη λέξη «βελτιώσεως» (δεύτερη γραμμή), ενός κόμματος και της 
φράσης «περιλαμβανομένων των πρώην καθορισμένων περιοχών βελτιώσεως Συνοικισμού 
Ανθούπολης Λευκωσίας, Τροόδους Λεμεσού, Ζυγίου Λάρνακας, Καντάρας Αμμοχώστου 
και Μπογαζίου Αμμοχώστου». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού με διπλή τελεία και την προσθήκη στο 
τέλος της, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του βασικού 
νόμου. 

«Νοείται ότι για τη συμπλεγματοποίηση οποιασδήποτε κοινότητας που δε διαθέτει 
εκλογείς, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για 
λογαριασμό της κοινότητας αυτής τη συμπλεγματοποίησή της, όταν οι υφιστάμενες 
συνθήκες και γενικά το δημόσιο συμφέρον το επιβάλλουν.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος αυτού με διπλή τελεία και την προσθήκη στο τέλος του, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

 «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.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της τελείας στο τέλος αυτού με διπλή τελεία και την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

 «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.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «και αναπληρωτές 
κοινοτάρχες.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (4) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της πρώτης επιφύλαξης αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 «Νοείται ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών που λειτουργούσαν στις Περιοχές 
Βελτιώσεως με βάση τον καταργηθέντα περί Χωριτικών Αρχών Νόμο επανέρχονται στις 
θέσεις τους, θεωρούμενα ως μηδέποτε καταργηθέντα, ασκούν δε και διατηρούν 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.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 66 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της επιφύλαξης 
της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι καμιά πληρωμή που υπερβαίνει το συνολικό ποσό των £100 δε διενεργείται 
από το Κοινοτικό Ταμείο, αν δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τους εγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς ή με ειδική απόφαση του Συμβουλίου και ύστερα από σχετική έγκριση του 
Επάρχου.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 71 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 
αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Οι τελικοί λογαριασμοί, αφού πιστοποιηθούν από τον κοινοτάρχη ή το γραμματέα ή 
από άλλο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο υπάλληλο, παρουσιάζονται στο Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο. Μετά τον έλεγχο ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας 
υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς στον Έπαρχο μαζί με την έκθεση και τις 
παρατηρήσεις του. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί αναρτώνται για περίοδο τριάντα ημερών σε 
περίοπτα μέρη της κοινότητας για ενημέρωση των κατοίκων.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 72 του 
βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 
αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Εκτός από τον ετήσιο έλεγχο ο Γενικό Ελεγκτής της Δημοκρατίας, μπορεί να 
προβαίνει σε διαχειριστικούς, έκτακτους ή άλλους ελέγχους, όλων των Κοινοτικών 
Συμβουλίων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.». 
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11. Η παράγραφος (κγ) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 
ευθύς μετά τη λέξη «κοιμητηρίων» (πρώτη γραμμή) της φράσης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του βασικού 
νόμου. 

«Κεφ. 247. 
 72 του 1982.  
Κεφ. 257. 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ταφής Νόμου και του περί Δημόσιας 
Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόμου.». 

12. Η παράγραφος (κζ) του άρθρου 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 
ευθύς μετά τις λέξεις «των οποίων» (πρώτη γραμμή), του στερητικού μορίου «δεν». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 83 του βασικού 
νόμου. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 85 του ακόλουθου 
νέου άρθρου 85 Α: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου άρθρου.

«Άδεια 
διατήρησης 
επαγγελματικών 
υποστατικών. 

85Α.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο διατηρεί μέσα στα όρια οποιασδήποτε 
κοινότητας οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο καλυμμένο ή ακάλυπτο, εντός των 
οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιοτεχνία, εμπόριο, επάγγελμα ή 
επιτήδευμα, οφείλει να εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική άδεια από το 
Συμβούλιο της εν λόγω κοινότητας. 

 (2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) χορηγούμενη άδεια υπόκειται σε τέτοιους 
όρους και προϋποθέσεις ως το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο να επιβάλει και 
αναγράψει επί της άδειας. 

 

 (3) Για την έκδοση της εν λόγω άδειας καταβάλλονται από τον αιτητή τα 
νενομισμένα τέλη, τα οποία το Συμβούλιο θέλει καθορίσει για το σκοπό αυτό 
με κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του άρθρου 116 του βασικού νόμου: 

 

 Νοείται ότι οι κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 μπορούν να 
προβλέπουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής τελών 
για την έκδοση άδειας σχετικά με την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, 
βιοτεχνιών, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου.». 

 

14. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 114 του 
βασικού νόμου. 

«Εξουσία του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου να 
ιδρύει νέες 
κοινότητες κλπ. 

114. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία όπως, με διάταγμα του και 
αφού ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερόμενων αρχών 
τοπικής διοίκησης— 

(α) Μεριμνά για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας κοινότητας,  

(β) καταργεί οποιαδήποτε κοινότητα, και (γ) ορίζει ή τροποποιεί τα 
σύνορα οποιασδήποτε πόλης ή κοινότητας, 

 

 έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του Υπουργού, αντίγραφο της οποίας 
κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

 

 Νοείται ότι ως βάση για τη διαίρεση κοινότητας σε ενορίες ή διαίρεση 
ενορίας για σχηματισμό επιπρόσθετης ενορίας λαμβάνεται ο πραγματικός 
πληθυσμός της κοινότητας ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση, όπως 
προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά δεδομένα.». 
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