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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2018. 
 

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  

 

 
 

Συνοπτικός Τίτλος. 1.  Ο  παρών Νόμος θα αναφέρεται ως  ο Περί 
Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους  Περί 
Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2018 (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 έως 2018. 

 
        Τροποποίηση του   2.(1) Προσθήκη στο άρθρο 2του βασικού 
       Άρθρου 2 του          Νόμου στην κατάλληλη σειρά των ακολούθων 
         Βασικού Νόμου.        ερμηνειών: 
          
                                 «Τοπικό Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων» 

σημαίνει το Τοπικό Σύμπλεγμα Υπηρεσιών 
Κοινοτήτων για σκοπούς του άρθρου 7 Α του 
παρόντος Νόμου. 

 
                                 «Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλη 

Συμβουλίου Τοπικού Συμπλέγματος 
Υπηρεσιών Κοινοτήτων» έχουν την έννοια που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 Α(2) (3) του 
παρόντος Νόμου.  

                                
                                 «Νόμος» σημαίνει τον Περί Κοινοτήτων  
                                 Νόμο ως  κάθε φορά   τροποποιείται ή                     

αντικαθίσταται. 
 
                                 «Οποιουδήποτε άλλου Νόμου» σημαίνει Νόμο 

άλλο από τον Περί Κοινοτήτων Νόμο. 
 
                                  «Τοπικοί Φορείς » σημαίνει οργανωμένη 

ομάδα κατοίκων Κοινότητας για την προαγωγή 
τοπικών υποθέσεων της Κοινότητας τους.                                                   

 
                                  (2)  Τροποποίηση στο άρθρο 2 του βασικού 

Νόμου των ακολούθων φράσεων:  
 
                                 Προσθήκη στην ερμηνεία της λέξης 

«Συμβούλιο» μετά τη φράση συμπλέγματος 
κοινοτήτων, της φράσης «ή Τοπικών 
Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων» 

 
                                  Προσθήκη στην ερμηνεία της λέξης 

«κοινότητα» μετά τη φράση σύμπλεγμα χωριών 
στην πρώτη γραμμή, της φράσης «ή Τοπικό 
Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων» 
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Προσθήκη             3.   Προσθήκη του ακόλουθου άρθρου μετά το άρθρο 7  
Άρθρου 7 Α                 του βασικού Νόμου: 
 
                                   7 Α (1) . Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ,  

σε κάθε επαρχία εγκαθιδρύονται και λειτουργούν Τοπικά 
Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων (στο εξής για σκοπούς 
των άρθρων 7 Α, 7Β, 7Γ,7Δ, 7Ε,  αναφέρονται Συμπλέγματα) για 
την παροχή κοινών υπηρεσιών στις κοινότητες που συμμετέχουν 
στο  Σύμπλεγμα  ως αναφέρονται στο Πέμπτο Πίνακα του 
παρόντος Νόμου. 

 
                                  (2)  Κάθε  Σύμπλεγμα  διοικείται από Συμβούλιο , μέλη του 

οποίου είναι ο Κοινοτάρχης Κοινότητας που συμμετέχει στο 
Συμβούλιο. 

                                   
                                Νοείται ότι κωλυόμενου, του Κοινοτάρχη  τον αναπληρεί ο 

Αναπληρωτής  Κοινοτάρχης και κωλυόμενου του Αναπληρωτή 
Κοινοτάρχη τον αναπληροί μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας 
που συμμετέχει στο Σύμπλεγμα που θα υποδειχθεί από το 
Συμβούλιο της.     

                              
                                   (3)  (α)   Τα Συμβούλια   Συμπλεγμάτων  το αργότερο σε 15 

ημέρες από την εκλογή Κοινοταρχών και μελών Συμβουλίων 
Κοινοτήτων καλούνται σε συνεδρία  από το γηραιότερο των 
μελών τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει, ο οποίος 
προεδρεύει αυτών και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ 
των τον Πρόεδρο και  Αναπληρωτή Πρόεδρο αυτών. 

 
                                 (β)   Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δυο υποψηφίων με το 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο Πρόεδρος ή Αναπληρωτής 
Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική κλήρωση που γίνεται από  τον 
Προεδρεύοντα μεταξύ των πιο πάνω υποψηφίων. 

 
                                (4)  Η θητεία των Συμβουλίων  Συμπλεγμάτων  αρχίζει και 

τελειώνει με την έναρξη και λήξη της θητείας των Κοινοταρχών και 
μελών των Συμβουλίων των Κοινοτήτων που συμμετέχουν στο 
Σύμπλεγμα. 

 
                                (5) (α) Τα Συμβούλια των  Συμπλεγμάτων  είναι αρμόδια και 

έχουν ευθύνη και καθήκον για την εκτέλεση των 
Συμπλεγματοποιημένων Υπηρεσιών.  

 
                                 (β)  Τα Συμβούλια των  Συμπλεγμάτων  για την διοίκηση των 

υποθέσεων  των Συμπλεγμάτων ασκούν τις αρμοδιότητες, 
εξουσίες, και δικαιώματα  που προβλέπονται στην παράγραφο 6 
του παρόντα Νόμου.  

 
                                (6)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 

οποιοδήποτε άλλον ισχύοντα  Νόμον, τα Συμβούλια  
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Συμπλεγμάτων  έχουν την αρμοδιότητα  και ευθύνη να εκτελούν 
μέσα στα όρια της κάθε Κοινότητας που συμμετέχει στο  
Σύμπλεγμα  και στο μέτρο  των οικονομικών τους  δυνατοτήτων 
τις ακόλουθες υπηρεσίες. 

 
                            (α) Διαχείριση αποκομιδής σκυβάλων. 
 
                              (β) Προώθηση ενεργειών για σχεδιασμό και ωρίμανση 

συμπλεγματοποιημένων έργων. 
 
                           (γ)  Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών, με ενιαίο λογισμικό σύστημα. 
 
                           (δ)  Γραμματειακές Υπηρεσίες 
 
                           (ε)  Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο  εργατικό προσωπικό. 
  
                            (στ)  Υγειονομικές Υπηρεσίες 
 
                             (ζ)  Υπηρεσίες ρύθμισης τροχαίας κινήσεως . 
 
                              (η) Εφαρμογή των προνοιών του περί Σκύλων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 
           (θ) Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων με την επιβολή προστίμου  
 
                                 (ι)  Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες για τις οποίες θα 

αποφασίσει ο Υπουργός ότι δύναται να αναληφθούν από το 
συγκεκριμένο Σύμπλεγμα Υπηρεσιών με δημοσίευση αυτών 
με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   
                                (7) (α)  Από την εγκαθίδρυση και λειτουργία των Συμβουλίων 

των  Συμπλεγμάτων οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 
6(α)(β)(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ)(ι) του παρόντος άρθρου θα 
παρέχονται από το Συμβούλιο του Συμπλέγματος Υπηρεσιών.  

 
                              (β)  Χωρίς επηρεασμό της αρμοδιότητας, ευθύνης και καθήκοντος 

των Συμβουλίων των Συμπλεγμάτων  που αναφέρονται  στο 
εδάφιο (7)(α) πιο πάνω του παρόντος άρθρου τα Συμβούλια των  
Συμπλεγμάτων  δύνανται να αναθέτουν σε φυσικά  ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 
6(α)(β)(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ)(ι)  του άρθρου 6  με τη σύναψη 
συμφωνίας για ορισμένο χρονικό  διάστημα και έναντι αμοιβής εκ 
μέρους Συμβουλίων Συμπλεγμάτων τηρουμένων των Διατάξεων  
του Περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμος του 
2016(Ν.73(1)/2016) ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή 
αντικαθιστά τούτον. 

  
 
                             (8) (α)  Κάθε Συμβούλιο  Συμπλέγματος Υπηρεσιών  φέρει την 

επωνυμία «Συμβούλιο Τοπικού Συμπλέγματος Υπηρεσιών 
Κοινοτήτων (και στο κενό…………….τίθεται  η ονομασία του που 
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θα αποφασίσει το Συμβούλιο του  Συμπλέγματος με την έγκριση 
του Υπουργού και δημοσιεύεται με  Γνωστοποίηση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

              
                              Νοείται ότι μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο και εγκρίνει ο 

Υπουργός την επωνυμία του  Συμπλέγματος  , θα ισχύει η 
επωνυμία Τοπικό Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων με τη 
προσθήκη στο τέλος του κεφαλαίου γράμματος και της ονομασίας 
της επαρχίας στην οποία ανήκει  ως αναφέρεται  στον Πέμπτο 
Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

 
                             (9)  Το Συμβούλιο κάθε  Συμπλέγματος  αποφασίζει για το είδος 

της σφραγίδας ή και του Λογότυπου τα  οποία τίθενται σε όλα τα 
έγγραφα αυτού. 

 
                             (10)   Κάθε Συμβούλιο Συμπλέγματος είναι νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου με όλες τις ιδιότητες και εξουσίες που αυτό 
συνεπάγεται έχει  πλήρη  δικαιοπρακτική  ικανότητα και 
εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως και στις συναλλαγές του με 
τρίτους και γενικά σε όλες τις πράξεις , ενέργειες και δραστηριότητες 
του από τον Πρόεδρο ή κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο και 
κωλυομένου και αυτού από οποιοδήποτε μέλος του που θα 
εξουσιοδοτείται από την πλειοψηφία των μελών του. 

 
                            (11)  (α) Κάθε Συμβούλιο  Συμπλέγματος  κατόπιν διαβούλευσης 

με τα Κοινοτικά Συμβούλια που συμμετέχουν στο  Σύμπλεγμα  
επιβάλλει σ’ αυτά ετήσια συνεισφορά που πρέπει να πληρώνουν  
για τις υπηρεσίες που παρέχει  σ’ αυτά ως αναφέρονται στο εδάφιο 
(6) (α)(β)(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ)(ι) του παρόντος άρθρου. 

 
                              (β)  Η πιο πάνω ετήσια συνεισφορά πρέπει να  καταβάλλεται το 

αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του έτους για το οποίο 
επιβλήθηκε.          

 
                            (γ)  Για τον καθορισμό της ετήσιας συνεισφοράς που πρέπει να 

καταβάλλει κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
ετήσια δαπάνη για την προσφορά των πιο πάνω υπηρεσιών,  ο 
αριθμός των κατοίκων, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε 
Κοινότητα και άλλοι παράγοντες. 

 
                          (δ)  Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για το ποσό της  ετήσιας 

συνεισφοράς που επιβλήθηκε σε Κοινοτικό Συμβούλιο, το Κοινοτικό 
Συμβούλιο δύναται να προσφύγει στον Υπουργό σε 14 ημέρες από 
την κοινοποίηση της ετήσιας εισφοράς σ’ αυτό, ο οποίος δύναται να 
επικυρώσει ή τροποποιήσει  την απόφαση του Συμβουλίου  
Συμπλέγματος. 

 
Προσθήκη       4.   Προσθήκη του ακόλουθου άρθρου μετά το άρθρο 7Α του  
του άρθρου 7Β      παρόντος Νόμου. 
 

                        7Β (1) Το Συμβούλιο  Συμπλέγματος  συγκαλείται από τον Πρόεδρο 
και κωλυομένου αυτού από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο τουλάχιστο μια 
φορά το μήνα και εκτάκτως εάν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν 
γραπτώς το 1/3 των μελών αυτού. 
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                     (2)  Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Συμβουλίου ζητήσουν 

γραπτώς το 1/3 των μελών, η σύγκληση του Συμβουλίου γίνεται εντός 
επτά ημερών από τη λήψη της αίτησης και αν ο Πρόεδρος ή 
Αναπληρωτής Πρόεδρος αποδεδειγμένα αρνείται να συγκαλέσει το 
Συμβούλιο, τότε το 1/3 των μελών που υπέγραψαν την αίτηση 
συγκαλούν οι ίδιοι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. 

 
                     (3)  Η συνεδρία του Συμβουλίου γίνεται με γραπτή ειδοποίηση  που 

αποστέλλεται σε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω 
τηλεμοιουπηρεσία έτσι ώστε να είναι δυνατό να αποδεικνύεται η 
αποστολή της.  Η ειδοποίηση αποστέλλεται προς τα μέλη τουλάχιστο 
τρεις ημέρες πριν τη συνεδρία η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια 
διάταξη,  τον τόπο και το χρόνο της. 

 
                    (4)  Απαρτία της συνεδρίας του Συμβουλίου υπάρχει όταν παρίστανται 

περισσότερα από τα μισά μέλη εκτός αν στον παρόντα Νόμο 
προβλέπεται διαφορετικά. 

 
                     (5)  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία για συνεδρία του 

Συμβουλίου, η συνεδρία αναβάλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο  για 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

 
                   (6)  Της συνεδρίας του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και 

κωλυομένου αυτού ο  Αναπληρωτής Πρόεδρος και κωλυομένου αυτού 
το γηραιότερο μέλος. 

 
                    (7)  Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και 
σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων του Συμβουλίου έχει τη 
νικώσα ψήφο. 

 
                   (8)  Η εγκυρότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από 

το γεγονός ότι η θέση μέλους Συμβουλίου είναι κενή, δεδομένου  ότι 
υπάρχει απαρτία. 

 
                 (9)  Αποτελεί καθήκον του Προέδρου του Συμβουλίου να φροντίσει να 

τηρούνται άρτια και λεπτομερή πρακτικά στα οποία να καταγράφονται 
οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Στα πρακτικά καταγράφεται και η 
αιτιολογία της απόφασης που λήφθηκε, κατά πόσο η απόφαση 
λήφθηκε ομόφωνα ή με πλειοψηφία και στην περίπτωση που η 
απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία να καταγράφεται και η απόφαση της 
μειοψηφίας . Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή μητρώο και 
επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου 
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                       Μετά την επικύρωση υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή  
Πρόεδρο ή το μέλος που προήδρευσε της συνεδρίας και αμέσως μετά 
την υπογραφή τους τα πρακτικά γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία χωρίς 
παραπέρα απόδειξη.  Ο Πρόεδρος  υποχρεούται να κοινοποιεί τα 
πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου σε όλα τα μέλη του και στον 
΄Επαρχο πριν από την επόμενη τακτική συνεδρία και εν πάση 
περιπτώσει μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη συνεδρία.                       

  Νοείται ότι ο ΄Επαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο νομιμότητας 
στις αποφάσεις του Συμβουλίου. 

                      
  Νοείται περαιτέρω ότι όπου απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του 

Συμβουλίου από τον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014, οι αποφάσεις υποβάλλονται 
στους Γενικό Ελεγκτή, Υπουργό Οικονομικών και Γενικό Λογιστή, οι 
οποίοι θα πρέπει να εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αποφάσεις   σε ένα 
μήνα  από της υποβολής της απόφασης σ’ αυτούς και να πληροφορούν 
δεόντως το Συμβούλιο. 

 
                     (10)  Οι συνεδρίες του Συμβουλίου είναι κλειστές εκτός αν το Συμβούλιο 

αποφασίσει να είναι ανοικτές για το κοινό σε ειδικές περιπτώσεις που 
το υπό συζήτηση θέμα είναι μεγάλης σημασίας για τους πολίτες των 
Κοινοτήτων που συμμετέχουν στο Σύμπλεγμα.   

 
                   (11)  Όταν οι συνεδρίες  του Συμβουλίου είναι ανοικτές, η σύγκληση της 

συνεδρίας του Συμβουλίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου 
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτού. 

 
                   (12) Η Συνεδρία του Συμβουλίου περιορίζεται στα θέματα που 

καθορίζονται στην  ειδοποίηση για σύγκληση της συνεδρίας εκτός αν το 
Συμβούλιο αποφασίσει να επιληφθεί και θέματος άλλου που δεν 
καθορίζεται.  

 
                  (13)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων του Περί 

Προστασίας των Φυσικών Προσώπων  ‘ Εναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και της  

Ν.125(1)/2018 Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018  
αναρτώνται στην ιστοσελίδα αν υπάρχει ή στον Πίνακα  Ανακοινώσεων  
του Συμβουλίου. 

 
Προσθήκη      5.  Προσθήκη του ακόλουθου άρθρου μετά το άρθρο 7Β του παρόντος  
Αρθρου 7Γ       Νόμου. 
 
                      7Γ (1)  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  Συμπλέγματος  έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες. 
 
                       (α)  Είναι η Εκτελεστική Αρχή του Συμβουλίου, προϊσταται των 

υπηρεσιών του και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου. 

 
                       (β)  Εκπροσωπεί το Συμβούλιο ενώπιον των Δικαστηρίων και των 

άλλων Αρχών της Δημοκρατίας στις συναλλαγές του Συμβουλίου με 
Τρίτους και γενικά εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε πράξη, 
εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητα του. 
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                      (γ)   Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου. 
 
                     (δ)  Υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά του Συμβουλίου καθώς και 

άλλα έγγραφα όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 
 
                    (ε)  Διατηρεί σφραγίδα ή Λογότυπο του Συμβουλίου τα οποία τοποθετεί 

σε έγγραφα του Συμβουλίου. 
 
                   (στ)  ΄Εχει υπό την φύλαξη του το αρχείο του Συμβουλίου. 
 
                    (ζ)  Εκτελεί γενικά όλα τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που 

ανατίθενται ή επιβάλλονται σ’ αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή 
οποιοδήποτε άλλο Νόμο. 

 

Προσθήκη       6. Προσθήκη του ακόλουθου άρθρου μετά το άρθρο 7Γ του 
του άρθρου 7Δ  παρόντος Νόμου. 
 
                    7Δ (1)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του 
                    Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
                       Νόμου του 2014 ως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε 

Συμβούλιο  Συμπλέγματος για κάθε οικονομικό έτος το οποίο αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου, ετοιμάζει ετήσιο 
προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων όπως προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο. 

 
                      (2)  Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Συμβουλίου να είναι 

ισοσκελισμένος. 
 
                      (3)  Ο ετήσιος προϋπολογισμός υποβάλλεται στον ΄Επαρχο για 

έγκριση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του 
οικονομικού έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και στον Υπουργό 
Οικονομικών για σκοπούς του Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης  και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

  
                     (4)  (α)  Ο ΄Επαρχος προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας του 

προϋπολογισμού σε εξήντα μέρες από την υποβολή του από το 
Συμβούλιο. 

                   
                     (β)  Ο ΄Επαρχος μπορεί να μην εγκρίνει τον προϋπολογισμό μόνο αν 

αντιβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και του Περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού  Πλαισίου Νόμου. 

 
                   (5)  Αντίγραφο του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Συμβουλίου του 

Συμπλέγματος Υπηρεσιών αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας. 

                     Νοείται ότι αν απαιτείται έγκριση του προϋπολογισμού και από τον 
Υπουργό Οικονομικών με βάση τις πρόνοιες του Περί Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου , δεν αποστέλλεται  αυτός 
στο Γενικό Ελεγκτή παρά μόνο μετά την έγκριση του από τον ΄Επαρχο 
και  τον  Υπουργό Οικονομικών. 
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                  (6)  Δεν επιτρέπεται  παρέκκλιση από τις πρόνοιες του παρόντος  άρθρου 
ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, χωρίς  
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

 
                    Νοείται ότι το Συμβούλιο  μπορεί χωρίς οποιαδήποτε έγκριση να 

δαπανά κάθε χρόνο ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το  είκοσι τοις εκατόν 
(20%) οποιουδήποτε κονδυλίου των δαπανών που έχουν 
προϋπολογιστεί και εγκριθεί με τον όρο ότι το επιπρόσθετο αυτό ποσό 
εξοικονομείται από οποιοδήποτε άλλο ή από οποιαδήποτε άλλα από τα 
κονδύλια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν  στον ίδιο προϋπολογισμό .     

                     Νοείται ότι  με βάση του Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης  και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν 
διαβούλευσης με τον Υπουργό Εσωτερικών δύναται να ζητήσει την 
κατανομή της ετήσιας πρόνοιας ενός μέρους κονδυλίου του 
προϋπολογισμού σε  κάθε  τρίμηνο και να γίνει τέτοια κατανομή και  δε 
δύναται να δαπανούνται περισσότερα από την πρόνοια που κατανέμεται  
μέσα στο αντίστοιχο τρίμηνο χωρίς την  εκ των προτέρων έγκριση του 
Υπουργού  Οικονομικών. 

 
                   (7)  Κάθε Συμβούλιο διατηρεί Ταμείο το οποίο ονομάζεται «ταμείο του 

Τοπικού Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων…………… στο κενό η 
ονομασία που θα αποφασίσει το Συμβούλιο ) τα έσοδα του οποίου 
προέρχονται από: 

 
                     (α)  Από τις εισφορές των Κοινοτήτων που συμμετέχουν   στο  

Σύμπλεγμα. 
 
                   (β)  Τυχόν χορηγία  της Δημοκρατίας. 

                     (γ)  Πρόστιμα χρηματικές ποινές και έσοδα που  εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου 
Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των Νόμων 
αυτών και έχει εξουσία να εισπράττει  το Συμβούλιο. 

 
                    Νοείται ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια που συμμετέχουν στο Σύμπλεγμα  

είναι αποκλειστικά αρμόδια και έχουν ευθύνη να εισπράττουν από κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου μη 
εξαιρουμένης της Δημοκρατίας, τους φόρους, δικαιωμάτων, τελών ή 
επιβαρύνσεων που είναι πληρωτέα δυνάμει  του παρόντος Νόμου και 
οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. 

 
                   (δ)  Μισθώματα, κέρδη, τόκοι και οφέλη που προέρχονται από τις 

ιδιοκτησίες του Συμβουλίου. 
 
                  (ε)  Δωρεές κληροδοτήματα ή άλλες χορηγίες. 
 
                  (8)  Το ενεργητικό του πιο πάνω ταμείου διατίθεται και επιβαρύνεται με τα 

ακόλουθα: 
 
                   (α)  Την αντιμισθία ή αμοιβή των υπαλλήλων, εργατών, τους οποίους το 

Συμβούλιο  εργοδοτεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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                   (β)  Την αμοιβή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου στο οποίο το Συμβούλιο ανέθεσε δυνάμει σύμβασης να εκτελέσει 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκ μέρους του. 

 
                  (γ)  Τη δαπάνη για την αγορά  κινητής ή ακίνητης  ιδιοκτησίας για το 

Συμβούλιο. 
 
                  (δ)  Τις αναγκαίες δαπάνες που έγιναν νόμιμα από ή εκ μέρους του 

Συμβουλίου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
 
                 (ε)  Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό νόμιμα οφείλει το Συμβούλιο. 
 
 
                   (στ)  Τις αναγκαίες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών που  

αναφέρονται στο εδάφιο (6)(α)(β)(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ)(ι) του άρθρου 7 Α 
του παρόντος Νόμου. 

                 
                 (9)   (α)  Οποιαδήποτε πληρωμή ή είσπραξη από το Ταμείο του 

Συμβουλίου γίνεται σε Τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του σε 
τράπεζα ή τραπεζικό ΄Ιδρυμα που θα καθορίσει το Συμβούλιο. 

 

                  (β)  Το Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ποσό μέχρι οκτακόσια ευρώ (€800) 
σε μετρητά για αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών του Συμβουλίου. 

             (10)  Οποιαδήποτε  πληρωμή γίνεται από το Ταμείο του Συμβουλίου γίνεται 
με επιταγή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο  
και ένα μέλος του Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο για 
το σκοπό αυτό. 

 
              (11)  (α)  Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού το Συμβούλιο υποβάλλει  

στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου του οικονομικού  έτους προβλέψεις για τα έσοδα και δαπάνες 
με τριμηνιαία  ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος όπως προβλέπεται 
στον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου. 

 
             (12)  Περαιτέρω το Συμβούλιο υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών και 

Εσωτερικών σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών μηνιαία 
έκθεση Προϋπολογισμού η οποία περιλαμβάνει: 

 
                   (α) Επικαιροποιημένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το 

υπόλοιπο  οικονομικό έτος με τριμηνιαία ανάλυση. 
 
                  (β)  Τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες για κάθε ένα από τους 

προηγούμενους μήνες του οικονομικού έτους. 
 
                 (γ)  Οποιαδήποτε άλλα θέματα  δύνανται να ζητηθούν από τον Υπουργό 

Οικονομικών όπως προβλέπεται στον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο. 

 
                 (13) (α)  Το Συμβούλιο για όλα τα ποσά που εισπράττονται και 

πληρώνονται , μεριμνά να τηρούνται ακριβείς λογαριασμοί. 
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                   (β)  Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα 
με τα  διεθνή αναγνωρισμένα Λογιστικά πρότυπα όπως προβλέπεται 
στον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου. 

 
                  (14)  Το Συμβούλιο υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές   καταστάσεις  των 

(Τελικών Λογαριασμών) εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος του 
Οικονομικού  έτους προς: 

 
                 (α)  Υπουργό Οικονομικών 
                 (β)  Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας 
 
                 (γ)  Υπουργό Εσωτερικών και 
 
                  (δ)  Γενικό  Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο όπως προβλέπεται στον 

Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο. 
 
                  (15)  Την ευθύνη για  την πιστοποίηση των ετησίων οικονομικών  

Καταστάσεων (Τελικών Λογαριασμών)  την έχει το Συμβούλιο το οποίο  
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο ή άλλο μέλος του να 
τις υπογράψει. 

 
Προσθήκη   7.  Προσθήκη των ακόλουθων άρθρων μετά το άρθρο 7Δ του  
των άρθρων      παρόντος Νόμου. 
7Ε και 7ΣΤ 

                  7Ε (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπάλληλοι ή  
εργάτες που υπηρετούν σε  Κοινοτικά Συμβούλια που συμμετέχουν στο 
Σύμπλεγμα δύνανται να μεταφερθούν στις υπηρεσίες των Συμβουλίων 
Συμπλεγμάτων εκτός αν  τα Κοινοτικά Συμβούλια στα οποία υπηρετούν 
θεωρούν ότι είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες τους για τα Κοινοτικά 
Συμβούλια. 

 
                  (2)  Υπάλληλοι ή εργάτες Κοινοτικών Συμβουλίων που μεταφέρονται  

στην υπηρεσία των Συμβουλίων Συμπλεγμάτων, τοποθετούνται σε θέσεις 
στις οποίες οι λειτουργίες και τα  καθήκοντα είναι ανάλογα με τις 
λειτουργίες και τα καθήκοντα της θέσης που κατείχαν στην υπηρεσία του 
Κοινοτικού Συμβουλίου. 

 
                 (3)  Η υπηρεσία στο Συμβούλιο Συμπλέγματος , υπαλλήλων ή εργατών 

θεωρείται συνέχιση χωρίς διακοπή της προηγούμενης των υπηρεσίας ενώ 
η αντιμισθία και οι υπόλοιποι όροι υπηρεσίας των συμπεριλαμβανομένων 
των αδειών, απουσίας και ασθενείας, του τερματισμού της υπηρεσίας ή 
της αποχώρησης των, τη σύνταξη, επιπρόσθετα χορηγήματα ή άλλα 
παρόμοια επιδόματα, δεν μπορούν να μεταβληθούν  σε βάρος των κατά 
τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας των σ’ αυτό. 

 
                 (4)  Υπάλληλοι ή εργάτες που μεταφέρονται στην υπηρεσία του 

Συμβουλίου Συμπλέγματος δυνάμει του άρθρου αυτού απολαμβάνουν 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των στο Συμβούλιο Συμπλέγματος όλα τα 
δικαιώματα και ωφελήματα  και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και 
καθήκοντα των υπαλλήλων ή εργατών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου.  
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7ΣΤ To Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία όπως με διάταγμα του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αφού ζητηθεί και ληφθεί 
προηγουμένως υπόψη η γνώμη της ενδιαφερόμενης Κοινότητας: 
 
(α) Να διαγράψει μια Κοινότητα από ένα Σύμπλεγμα και να την εντάξει σε 
άλλο Σύμπλεγμα έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του Υπουργού, 
αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
Νοείται ότι καμία Κοινότητα δεν δύναται να παραμείνει εκτός 
Συμπλέγματος. 

 
 
Προσθήκη 8Α(1) Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς εντός των ορίων της  
του άρθρου    κοινότητας, δύνανται να υποβάλλουν στο οικείο Συμβούλιο, 
8 Α             υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση, σε σχέση 
                 με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα ως επίσης και 
Υποβολή     πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή και θέματα της 
υπομνημά-  αρμοδιότητας του που τους αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννο- 
των, ερωτη- μο συμφέρον νοουμένου ότι δεν θα παραβιάζονται οι διατάξεις του 
μάτων κλπ. περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων ΄Εναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
Ν.125(1)/2018  Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018.  
 
                 (2)  Το οικείο Συμβούλιο ανταποκρίνεται στα ερωτήματα, την ενημέρωση 

και τις πληροφορίες που ζητούνται με βάση το εδάφιο (1) μέσα σε τριάντα 
μέρες. 

 
                 (3) (α) Ομάδα δέκα, τουλάχιστον, κατοίκων και οι τοπικοί φορείς δύνανται 

να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο Συμβούλιο για την επίλυση 
προβλημάτων της αρμοδιότητας του, οι οποίες συζητούνται σε συνεδρία 
αυτού και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται και 

 
                  (β) το οικείο Συμβούλιο δύναται να καλέσει στην εν λόγω συνεδρία 

εκπροσώπους της ομάδας κατοίκων ή των τοπικών φορέων των 
κοινοτήτων που συμμετέχουν στο Σύμπλεγμα για την παροχή 
οποιωνδήποτε διευκρινίσεων. 

 
Προσθήκη 8Β (1) Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την ανάρτηση στην επίσημη 
του άρθρου     ιστοσελίδα  του οικείου Συμβουλίου, αν υπάρχει, ή Πίνακα 
8 Β               Ανακοινώσεων του, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:   
Δημοσιο-      
ποίηση 
αποφάσεων 

                 (α)  των αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου που αφορούν σε θέματα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος 

 
                (β)  του Ετήσιου Προϋπολογισμού του Συμβουλίου. 
 
                  (γ)  των Ετησίων ελεγμένων Τελικών Λογαριασμών του Συμβουλίου και 

της ΄Εκθεσης του Γενικού  Ελεγκτή. 
 
Προσθήκη 8Γ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να  
 του άρθρου ζητήσει  από το Συμβούλιο οποιεσδήποτε πληροφορίες που  
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 8 Γ       βρίσκονται στην κατοχή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί του 
Ν.184(1)/207Δικαιώματος Πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα    
                 Νόμου του 2017. 
 

                10.  Το άρθρο 41 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο 41. 

 
                 41 (1)  Το Κοινοτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Κοινοτάρχη και 

κωλυομένου αυτού από τον Αναπληρωτή Κοινοτάρχη τουλάχιστο μια 
φορά το μήνα και εκτάκτως αν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν 
γραπτώς 1/3  των μελών του. 

 
                     (2)  Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Συμβουλίου ζητήσουν 

γραπτώς το 1/3 των μελών, η σύγκληση του Συμβουλίου γίνεται εντός 
επτά ημερών από τη λήψη της αίτησης και αν ο Κοινοτάρχης ή 
Αναπληρωτής Κοινοτάρχης αποδεδειγμένα αρνείται να συγκαλέσει το 
Συμβούλιο, τότε το 1/3 των μελών που υπογράφουν την αίτηση 
συγκαλούν οι ίδιοι τη συνεδρίαση αυτού 

 
                    (3)  Η συνεδρία του Συμβουλίου γίνεται με γραπτή ειδοποίηση που 

αποστέλλεται σε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω 
τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
αποδεικνύεται η αποστολή τους.  Η ειδοποίηση αποστέλλεται  προς τα 
μέλη τουλάχιστο τρεις  ημέρες πριν την συνεδρία η οποία  
περιλαμβάνει  την ημερήσια διάταξη, το τόπο και το χρόνο της 
συνεδρίας. 

 
                   (4) Απαρτία του Συμβουλίου υπάρχει όταν παρίστανται περισσότερα 

από τα μισά μέλη  εκτός αν στον παρόντα Νόμο προβλέπεται 
διαφορετικά. 

 
                  (5)  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία του Συμβουλίου 

αναβάλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο για συζήτηση  των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. 

 
               (6)  Της συνεδρίας του Συμβουλίου προεδρεύει ο Κοινοτάρχης και 

κωλυόμενος αυτού ο Αναπληρωτής Κοινοτάρχης και κωλυόμενου 
αυτού το γηραιότερο μέλος. 

 
                (7)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός 

αν προβλέπεται  διαφορετικά στον παρόντα Νόμο και σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο Πρόεδρος  αυτού έχει τη νικώσα ψήφο. 

 
                (8)  Η εγκυρότητα  των αποφάσεων του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από 

μόνο το λόγο ότι η θέση μέλους του Συμβουλίου είναι κενή, δεδομένου 
ότι υπάρχει απαρτία. 

 

                (9)  Οι  συνεδριές του Συμβουλίου είναι κλειστές εκτός αν το Συμβούλιο 
αποφασίσει να είναι ανοικτές για το κοινό σε ειδικές περιπτώσεις που 
το υπό συζήτηση θέμα είναι μεγάλης σημασίας για τους πολίτες της 
Κοινότητας. 
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             (10)   ΄Όταν οι συνεδριες του Συμβουλίου είναι ανοικτές η σύγκληση του 
Συμβουλίου αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτού αν υπάρχει , ή στον 
Πίνακα ανακοινώσεων του. 

 
             (11)  Η συνεδρία του Συμβουλίου περιορίζεται στα θέματα που καθορίζονται 

στην ειδοποίηση για τη σύγκλιση του Συμβουλίου προς τα μέλη. 
 
            (12)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων  των Περί 

Προστασίας των Φυσικών Προσώπων ΄Εναντι της 
Ν.125(1)/2018 Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018  
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου  αν υπάρχει, ή στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων αυτού. 

 
         11.   Το άρθρο 42 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 42. 
           
          42 (1) Αποτελεί καθήκον του προέδρου του Συμβουλίου να φροντίζει να 

τηρούνται άρτια και λεπτομερή πρακτικά και να καταγράφονται οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν ληφθεί.  Στα πρακτικά καταγράφεται 
επαρκώς η αιτιολογία  της απόφασης που λήφθηκε. Σε περίπτωση που η 
απόφαση λήφθηκε  με πλειοψηφία, να  καταγράφεται και η απόφαση της 
μειοψηφίας.   

 
               (2)  Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται για 

το σκοπό αυτό και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρία του. 
 
             (3)  Μετά την επικύρωση των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

της συνεδρίας και αμέσως μετά την υπογραφή του τα πρακτικά γίνονται 
αποδεκτά ως μαρτυρία χωρίς περαιτέρω απόδειξη. 

 
 Ο Πρόεδρος  υποχρεούται να κοινοποιεί τα πρακτικά της συνεδρίας του 

Συμβουλίου σε όλα τα μέλη του και στον ΄Επαρχο πριν από την 
επόμενη τακτική συνεδρία και εν πάση περιπτώσει μέσα σε δεκαπέντε 
μέρες από τη συνεδρία.  

                       
  Νοείται ότι ο ΄Επαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο νομιμότητας 

στις αποφάσεις του Συμβουλίου. 
                      
  Νοείται περαιτέρω ότι όπου απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του 

Συμβουλίου από τον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014, οι αποφάσεις υποβάλλονται 
στους Γενικό Ελεγκτή, Υπουργό Οικονομικών και Γενικό Λογιστή, οι 
οποίοι θα πρέπει να εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αποφάσεις   σε ένα 
μήνα  από της υποβολής της απόφασης σ’ αυτούς και να πληροφορούν 
δεόντως το Συμβούλιο. 

 
             12.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 64 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο εδάφιο (3): 
 
             3(α)  Ο ετήσιος προϋπολογισμός Συμβουλίου καταρτίζεται  σύμφωνα 
Ν.20(1)/2014  με τις διατάξεις του Περί της δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου  Νόμου και υποβάλλεται στον ΄Επαρχο για 
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έγκριση και στον Υπουργό Οικονομικών για ενημέρωση  ή την έγκριση του 
κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στον πιο πάνω Νόμο , μέχρι τις  31 
Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο 
αναφέρεται. 

    
            (β)  Ο ΄Επαρχος προβαίνει  στον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού 

μέσα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία υποβολής του και πληροφορεί 
γραπτώς ανάλογα το Συμβούλιο. 

 
             Νοείται ότι ο Έπαρχος τότε μόνο απορρίπτει τον προϋπολογισμό  αν αυτός 

αντιβαίνει στις πρόνοιες του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου. 
 
             (γ)  Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση του Προϋπολογισμού  από τον 

Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού πλαισίου  Νόμου  
πληροφορεί γραπτώς ανάλογα το Συμβούλιο σε εξήντα ημέρες. 

 
            (δ)  Τηρουμένων των διατάξεων του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

του Δημοσιονομικού πλαισίου Νόμου το Συμβούλιο μπορεί χωρίς 
οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση να δαπανά κάθε χρόνο το οποίο δεν 
υπερβαίνει το  είκοσι τοις εκατόν (20%) οποιουδήποτε κονδυλίου των 
δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί  και εγκριθεί με τον όρο ότι το 
επιπρόσθετο αυτό ποσό εξοικονομείται από οποιοδήποτε άλλο ή από 
οποιαδήποτε άλλα από τα κονδύλια που  προβλέφθηκαν  και εγκρίθηκαν 
στον  ίδιο προϋπολογισμό. 

 
            (ε)  Μετά την έγκριση Προϋπολογισμού το Συμβούλιο  υποβάλλει στους 

Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών τις προβλεπόμενες προβλέψεις 
εσόδων και δαπανών με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονομικού έτους και μηνιαία έκθεση του 
προϋπολογισμού σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού πλαισίου Νόμου. 

 
Έναρξη 13. Η έναρξη της ισχύος των άρθρων 7 Α, 7Β, 7Γ, 7Δ, 7 Ε, 7ΣΤ και  του 
ισχύος     παρόντος Νόμου γίνεται με τη δημοσίευση Γνωστοποίησης από τον 
των          Υπουργό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
άρθρων 
7 Α,7Β,7Γ, 
7Δ,7Ε, 7ΣΤ 
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ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(΄Αρθρο 7 Α). 

                                    
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
Α. Σύμπλεγμα: 
 
1.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
2. ΑΛΑΜΠΡΑ 
3. ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ 
4.  ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 
5. ΛΥΜΠΙΑ 
6. ΜΑΘΙΑΤΗΣ 
7. ΜΑΡΚΙ 
8. ΝΗΣΟΥ 
9. ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ 
10. ΠΟΤΑΜΙΑ 
11.  ΣΙΑ. 
 
Β. Σύμπλεγμα. 
 
1.ΑΝΑΓΥΙΑ 
2. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ 
3. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Συνοικισμός) 
4. ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΩ 
5.  ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΝΩ 
6. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 
7. ΕΡΓΑΤΕΣ 
8. ΚΑΜΠΙΑ 
9. ΚΑΠΕΔΕΣ 
10. ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 
11. ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
12. ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 
 
Γ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ 
3. ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ 
4. ΑΡΕΔΙΟΥ 
5. ΓΟΥΡΡΙ 
6. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ 
7. ΚΑΜΠΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 
8. ΚΛΗΡΟΥ. 
9. ΛΑΖΑΝΙΑ 
10. ΜΑΛΟΥΝΤΑ 
11. ΜΙΤΣΕΡΟ 
12. ΦΑΡΜΑΚΑΣ 
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13. ΦΥΚΑΡΔΟΥ 
 
 
Δ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΛΗΘΙΝΟΥ 
2.  ΑΛΩΝΑ 
3. ΑΠΛΙΚΙ 
4. ΑΣΚΑΣ 
5. ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ 
6. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 
7. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ  ΜΟΡΦΟΥ 
8. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ  ΟΡΕΙΝΗΣ 
9. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ 
10. ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ 
11. ΣΑΡΑΝΤΙ 
12. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ 
 
Ε. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
2.  ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ 
3. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΥΚ. 
4. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 
5. ΒΥΖΑΚΙΑ 
6. ΚΑΝΝΑΒΙΑ 
7. ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ 
8. ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ ΚΑΤΩ 
9. ΝΙΚΗΤΑΡΙ 
10. ΞΥΛΙΑΤΟΣ 
11. ΟΡΟΥΝΤΑ 
12. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
13. ΠΟΤΑΜΙ 
 
Ζ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 
2. ΑΚΑΚΙ 
3. ΔΕΝΕΙΑ 
4. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ 
5. ΜΑΜΜΑΡΙ 
6. ΜΕΝΟΙΚΟ 
7. ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ 
 
Η. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
2. ΓΑΛΑΤΑ 
3. ΕΥΡΥΧΟΥ 
4. ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 
5. ΚΑΛΛΙΑΝΑ 
6. ΚΑΤΥΔΑΤΑ 
7. ΚΟΡΑΚΟΥ 
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8. ΚΟΥΡΔΑΛΙ (ΣΠΗΛΙΑ) 
9. ΛΙΝΟΥ 
10. ΣΙΝΑ  ΟΡΟΣ 
11. ΣΠΗΛΙΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
12. ΤΕΜΠΡΙΑ 
13. ΦΛΑΣΟΥ 
 
Θ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΓΕΡΑΚΙΕΣ 
2. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΚΑΜΠΟΣ 
4. ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ 
5. ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ 
6. ΟΙΚΟΣ 
7. ΠΕΔΟΥΛΑΣ 
8. ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑ. 
 
Ι. Σύμπλεγμα 
 
1.ΜΟΣΦΙΛΙ 
2. ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 
3. ΠΗΓΑΙΝΙΑ 
4. ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΩ 
5. ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΩ 
 
 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
Α. Σύμπλεγμα 
 
1.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 
2. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 
3. ΟΡΜΗΔΕΙΑ 
 
Β. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 
2. ΚΕΛΛΙΑ 
3. ΟΡΟΚΛΙΝΗ 
4. ΠΥΛΑ 
5. ΤΡΟΥΛΛΟΙ 
 
 
Γ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΚΙΤΙ 
2. ΠΕΡΒΟΛΙΑ 
3. ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 
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Δ. Σύμπλεγμα 
 
 
1.ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ 
2. ΑΛΑΜΙΝΟΣ 
3. ΑΛΕΘΡΙΚΟ 
4. ΑΝΑΦΩΤΙΑ 
5. ΚΙΒΙΣΙΛΙ 
6. ΚΛΑΥΔΙΑ 
7 ΜΑΖΩΤΟΣ 
8 ΜΕΝΝΟΓΙΑ 
 
Ε. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 
2. ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ 
3. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
4. ΚΟΡΝΟΣ 
5. ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ 
6. ΠΥΡΓΑ 
7. ΨΕΥΔΑΣ 
 
Ζ.  Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 
2.ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
3. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ 
4. ΒΑΒΛΑ 
5. ΖΥΓΙ 
6. ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 
7. ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ 
8. ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ 
9. ΚΟΦΙΝΟΥ 
10. ΛΑΓΙΑ 
11. ΜΑΡΙ 
12. ΜΑΡΩΝΙ 
13. ΜΕΛΙΝΗ 
14. ΟΔΟΥ 
15. 0ΡΑ 
16. ΣΚΑΡΙΝΟΥ 
17. ΤΟΧΝΗ 
18. ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 
19. ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
Α. Σύμπλεγμα  
 
1.ΑΓΙΟΣ  ΤΥΧΩΝΑΣ 
2.  ΑΚΡΟΥΝΤΑ 
3. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 
4. ΑΣΓΑΤΑ 
5. ΒΑΣΑ  ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ 
6. ΚΕΛΛΑΚΙ 
7. ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ 
8. ΜΟΝΗ 
9. ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑ 
10. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 
11. ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ 
12. ΠΥΡΓΟΣ 
13. ΣΑΝΙΔΑ 
14. ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ 
 
Β. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΑΚΑΠΝΟΥ 
4. ΑΡΑΚΑΠΑΣ 
5. ΒΙΚΛΑ 
6. ΔΙΕΡΩΝΑΣ 
7. ΕΠΤΑΓΩΝΙΑ 
8. ΖΩΟΠΗΓΗ 
9. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
10. ΚΛΩΝΑΡΙ 
11. ΛΟΥΒΑΡΑΣ 
12.  ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ 
13. ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ 
 
Γ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΨΙΟΥ 
2.  ΓΕΡΑΣΑ 
3. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 
4. ΠΑΛΩΔΙΑ 
5. ΠΑΡΑΜΥΘΑ 
6. ΣΠΙΤΑΛΙ 
7. ΦΑΣΟΥΛΑ 
 
Δ.  Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. 
2.  ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 
3. ΑΛΑΣΣΑ 
4. ΑΠΑΙΣΙΑ 
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5. ΔΩΡΟΣ 
6. ΚΑΠΗΛΕΙΟ 
7. ΚΟΡΦΗ 
8. ΛΑΝΙΑ 
9. ΛΙΜΝΑΤΙ 
10. ΜΟΝΑΓΡΙ 
11. ΣΥΛΙΚΟΥ 
12. ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ 
 
 
Ε. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
2. ΑΣΩΜΑΤΟΣ 
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
4. ΕΡΗΜΗ 
5. ΚΑΝΤΟΥ 
6. ΚΟΛΟΣΣΙ 
7. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΠΑΝΩ 
8. ΣΩΤΗΡΑ 
9. ΤΡΑΧΩΝΙ 
10. ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ 
 
Ζ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
2. ΑΛΕΚΤΟΡΑ 
3. ΑΝΩΓΥΡΑ 
4. ΑΥΔΗΜΟΥ 
5. ΠΑΡΑΜΑΛΙ 
6. ΠΙΣΣΟΥΡΙ 
7. ΠΛΑΤΑΝΙΣΚΙΑ 
8. ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ 
 
Η Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
2. ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ 
3. ΑΡΣΟΣ 
4. ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ 
5. ΒΟΥΝΙ 
6. ΓΕΡΟΒΑΣΑ / ΤΡΟΖΕΝΑ 
7. ΔΟΡΑ 
8. ΚΙΣΣΟΥΣΑ 
9. ΚΥΒΙΔΕΣ ΠΑΝΩ 
10. ΛΟΦΟΥ 
11. ΜΑΛΛΙΑ 
12. ΠΑΧΝΑ 
13. ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
14. ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΤΣΙΑ 
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Θ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
2. ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ 
3. ΚΟΙΛΑΝΙ 
4. ΚΟΥΚΑ 
5. ΛΕΜΥΘΟΥ 
6. ΜΑΝΔΡΙΑ 
7. ΜΟΝΙΑΤΗΣ 
8. ΟΜΟΔΟΣ 
9. ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
10. ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ 
11. ΠΛΑΤΡΕΣ ΚΑΤΩ 
12. ΠΛΑΤΡΕΣ ΠΑΝΩ 
13. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
14. ΤΡΕΙΣ ΕΛHΕΣ 
15. ΦΟΙΝΙ 
 
Ι. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ) 
3. ΑΓΡΙΔΙΑ 
4. ΑΓΡΟΣ 
5. ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
6. ΔΥΜΕΣ 
7. ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ  
8. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ 
9. ΠΕΛΕΝΔΡΙ 
10. ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ 
11. ΧΑΝΔΡΙΑ 
 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
 
Α. Σύμπλεγμα 
 
1.ΓΟΥΔΙ 
2. ΛΥΣΟΣ 
3. ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ 
4. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
5. ΣΚΟΥΛΛΙ 
6. ΣΤΕΝΗ 
7. ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡ. 
8. ΧΟΛΙ 
9. ΧΡΥΣΟΧΟΥ 
 
Β. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΡ.) 
2. ΑΡΓΑΚΑ 
3. ΓΥΑΛΙΑ 
4. ΚΙΝΟΥΣΑ 
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5. ΜΑΚΟΥΝΤΑ 
6. ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ 
7. ΠΩΜΟΣ 
 
Γ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ Κ. 
2. ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ Π. 
3. ΑΚΟΥΡΣΟΣ 
4. ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 
5. ΑΡΟΔΕΣ ΚΑΤΩ 
6. ΑΡΟΔΕΣ ΠΑΝΩ 
7. ΔΡΟΥΣΕΙΑ 
8. ΘΕΛΕΤΡΑ 
9. ΙΝΝΙΑ 
10. ΚΑΘΗΚΑΣ 
11. ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ 
12. ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ 
13. ΤΕΡΡΑ 
 
Δ Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ 
2. ΑΝΑΔΙΟΥ 
3. ΓΙΟΛΟΥ 
4. ΔΡΥΜΟΥ 
5. ΔΡΥΝΙΑ 
6. ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ 
7. ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ 
8. ΛΑΣΑ 
9. ΜΗΛΙΑ 
10. ΜΗΛΙΟΥ 
11. ΠΟΛΕΜΙ 
12. ΣΙΜΟΥ 
13. ΣΤΡΟΥΜΠΙ 
14. ΦΟΙΤΗ 
15. ΨΑΘΙ 
 
Ε. Σύμπλεγμα 
 
1.ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ 
2.ΚΟΙΛΗ 
3. ΚΟΥΡΤΑΚΑΣ 
4. ΛΕΜΟΝΑ 
5. ΛΕΤΥΜΠΟΥ 
6. ΤΣΑΔΑ 
7. ΧΟΥΛΟΥ 
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Ζ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΕΛ.) 
2. ΑΜΑΡΓΕΤΗ 
3. ΑΞΥΛΟΥ 
4. ΑΣΠΡΟΓΙΑ 
5. ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ 
6. ΕΛΕΔΙΩ 
7. ΚΟΙΛΙΝΙΑ 
8. ΠΑΝΑΓΙΑ 
9. ΠΕΝΤΑΛΙΑ 
10. ΣΤΑΤΟΣ / ΑΓ. ΦΩΤΙΟΣ 
 
 
 
Η. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
2.. ΑΝΑΡΙΤΑ 
3. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ 
4. ΑΧΕΛΕΙΑ 
5. ΚΟΥΚΛΙΑ 
6. ΜΑΝΔΡΙΑ 
7. ΜΟΥΣΕΡΕ 
8. ΝΑΤΑ 
9. ΤΙΜΗ 
 
Θ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ 
2.  ΑΡΜΟΥ 
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
4. ΚΟΝΙΑ 
5. ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
 
Ι. Σύμπλεγμα 
 
1.ΕΜΠΑ 
2. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 
3. ΛΕΜΠΑ 
4. ΧΛΩΡΑΚΑ 
 
Κ. Σύμπλεγμα 
 
1.ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 
2. ΜΕΣΟΓΗ 
3. ΤΑΛΑ 
4. ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ 
 
 
Λ. Σύμπλεγμα 
 
1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΑΡΜΙΝΟΥ 
5. ΚΕΔΑΡΕΣ 
6. ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ 
7. ΚΙΔΑΣΙ 
8. ΜΑΜΩΝΙΑ 
9. ΜΕΣΑΝΑ 
10. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 
11. ΠΡΑΙΤΩΡΙ 
12. ΠΡΑΣΤΕΙΟ 
13. ΣΑΛΑΜΙΟΥ 
14. ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ 
15. ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ 
16. ΦΑΣΟΥΛΑ 
17. ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛ. 
18. ΧΟΛΕΤΡΙΑ 
 
 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 
Α. Σύμπλεγμα 
 
1.ΑΧΕΡΙΤΟΥ 
2.  ΑΥΓΟΡΟΥ 
3. ΑΧΝΑ 
 
Β. Σύμπλεγμα 
 
1.ΛΙΟΠΕΤΡΙ 
2. ΦΡΕΝΑΡΟΣ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο τροποποιείται ο Περί Κοινοτήτων Νόμος με σκοπό 
την ΄Ιδρυση και λειτουργία Τοπικών συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την 
παροχή κοινών υπηρεσιών στις κοινότητες που συμμετέχουν στο Σύμπλεγμα και 
διοίκηση αυτών από Συμβούλια υπό την ιδιότητα των ως Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου με παραχώρηση σ’ αυτά των αναγκαίων αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. 
 
Βασικός λόγος που καθιστά αναγκαία την εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση είναι 
η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Κοινοτήτων και 
παροχή βοήθειας στα Συμβούλια των Κοινοτήτων να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
απαιτήσεις του κράτους και των πολιτών με εξοικονόμηση πόρων διατηρώντας 
παράλληλα τον χαρακτήρα και την οντότητα των ως  Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και εξαιρουμένων των εν λόγω υπηρεσιών που θα περιέλθουν υπό την αρμοδιότητα, 
ευθύνη και καθήκοντα των Συμβουλίων των Συμπλεγμάτων, θα συνεχίσουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που παρέχονται σ’ αυτά από τον 
Περί Κοινοτήτων Νόμο 
 
Περαιτέρω στο πιο πάνω Νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν  διατάξεις που  βελτιώνουν 
το δικαίωμα  ενημέρωσης και συμμετοχής  των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις και 
τα μέτρα για την εφαρμογή του δικαιώματος   ενημέρωσης και συμμετοχής. 
 
Περαιτέρω περιελήφθησαν σ’ αυτή διατάξεις για την εναρμόνιση του Περί 
Κοινοτήτων Νόμο με τον Περί  Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμος του 2014, διαγράφησαν καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες των 
Συμβουλίων δυνάμει των άρθρων 82(α)(β)(γ) και 83 (ζ)(η)(θ) του Περί Κοινοτήτων 
Νόμου  που θα περιέλθουν στα καθήκοντα , αρμοδιότητες και εξουσίες άλλων 
Αρχών δυνάμει άλλων Νομοθετημάτων και τροποποιήθηκαν πρόνοιες  για 
αποτελεσματικότερη  λειτουργία των Συμβουλίων. 
 
 
ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


