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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ
---------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται

86(Ι) του 1999 μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ. 2) του
51(Ι) του 2000 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός
5(Ι) του 2001 νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
131(Ι) του 2001 αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1985 έως
199(Ι) του 2002 (Αρ. 3) του 2009.
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.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την

του άρθρου 2

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων

του βασικού

νέων όρων και των ορισμών τους:

νόμου.
« “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
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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.».
Τροποποίηση του

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως

βασικού νόμου με

μετά το άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

την προσθήκη
νέου άρθρου.
«Σκοποί και

9Α. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του

διοίκηση της

παρόντος Νόμου και παρά τις διατάξεις του

Ένωσης

περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όλες οι

Κοινοτήτων

κοινότητες, που δημιουργούνται δυνάμει των

Κύπρου και

διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να

όροι

εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ένωσης

εργοδότησης

Κοινοτήτων Κύπρου και να συμμετέχουν με

των

εκπροσώπους στη λειτουργία της μαζί με τα

υπαλλήλων

ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη με σκοπό-

της.
(α)

τη λειτουργία της εν λόγω Ένωσης ως
του ανώτατου συλλογικού οργάνου
εκπροσώπησης των κοινοτήτων σε
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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 ΄Ενωση Κοινοτήτων είναι ο
κοινοτάρχης, εκτός αν με τη σύμφωνη γνώμη
του κοινοτάρχη, το Συμβούλιο αποφασίσει να
εκπροσωπείται από άλλο μέλος του, σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των
Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων,
αντίστοιχα.
(3) Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διοικείται
από δικά της όργανα και εργοδοτεί δικούς της
υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε
Καταστατικό και στους Κανονισμούς της.
(4) Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των
υπαλλήλων καταρτίζονται σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Καταστατικού και των
Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα και οι
ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα
σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στη
Δημόσια Υπηρεσία και με αντίστοιχες
μισθοδοτικές κλίμακες, χωρίς τούτο να
σημαίνει, κατ΄ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με
αυτές:
Νοείται ότι οι Κανονισμοί που καθορίζουν
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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.».

ΛΣΜ/ΤΚ/ΘΒ/ΓΧ
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