
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 19(Ι)/2019 
Αρ. 4689,  8.3.2019                               

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 19(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ KOINOTHTΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2019 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

86(I) του 1999 
51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 
131(Ι) 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(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013 
142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013 

50(Ι) του 2015 
79(Ι) του 2015 

104(I) του 2015 
129(Ι) του 2016 
162(Ι) του 2017 

22(Ι) του 2018 
45(Ι) του 2018 

18(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2019 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 2) του 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 83 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
  
 

    (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1)
. 
και 

   
    (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα 

πιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να 

ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή να συμμετέχει από κοινού με άλλες 
αρχές τοπικής διοίκησης σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή ιδρύματα, οι 
σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της, την 
εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διοργάνωση 
πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ή την παροχή συναφών υπηρεσιών που 
στόχο έχουν την ανάπτυξη: 

   
   Νοείται ότι στις πιο πάνω αναφερόμενες εταιρείες και ιδρύματα συμμετέχουν 

αποκλειστικά αρχές τοπικής διοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία έκαστου 
εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του οικείου Συμβουλίου: 
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   Νοείται περαιτέρω ότι τυχόν υφιστάμενες εταιρείες ή ιδρύματα που συστάθηκαν από 

το Συμβούλιο ή στις οποίες συμμετέχει το Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, 
λογίζεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
εδαφίου, νοουμένου ότι οι σκοποί τους και οι λοιπές πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου 
ή/και του καταστατικού τους συνάδουν με τις εν λόγω διατάξεις και επιπροσθέτως έχουν 
τύχει της έγκρισης του Υπουργού: 

   
   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι όροι “έργο 

κοινής ωφέλειας” και “υπηρεσίες” έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς 
από την παράγραφο (κθ) του εδαφίου (1).». 

  
.  
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