EIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Στις 24 Ιουνίου 1999, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί Κοινοτήτων Νόμο
(Ν.86(Ι)/99) ο οποίος με τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις
9 Ιουλίου 1999, τέθηκε σε ισχύ. Επήλθε έτσι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στις Κοινότητες.
Πρώτο μέλημα και καθήκον της Ενωσης Κοινοτήτων είναι η παροχή βοήθειας προς τους
Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων ώστε να ενημερωθούν και να
κατατοπιστούν για την νέα βασική νομοθεσία που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία
των Κοινοτικών Συμβουλίων ώστε να ασκούν σωστά τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια
της θητείας τους.
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου μεταξύ άλλων ενεργειών, η Ενωση Κοινοτήτων
προχώρησε στη παρούσα έκδοση που είναι ένα βοηθητικό στοιχείο και το οποίο αποτελείται
από τρία μέρη:
Το Πρώτο Μέρος, ο Συνοπτικός Οδηγός του Περί Κοινοτήτων Νόμου, έχει σκοπό τη
σύντομη αλλά περιεκτική ενημέρωση επί των προνοιών του πιο πάνω Νόμου ως και την
ευχερέστερη αναφορά στις επί μέρους πρόνοιες τούτου για πληρέστερη ενημέρωση.
Το Δεύτερο Μέρος, ο Περί Κοινοτήτων Νόμος, ετοιμάστηκε με τη συνεργασία του
Υπουργείου Εσωτερικών αφού στην Επιτροπή πέραν του Επάρχου Λευκωσίας κ. Ανδρέα
Παπαπολυβίου που προϊδρευεν , συμμετείχαν και εκπρόσωποι όλων των Επαρχιακών
Διοικήσεων τους οποίους ευχαριστούμε.
Στο Τρίτο Μέρος, περιλαμβάνεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον οποίο
η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπόγραψε το 1986 και επικύρωσε η Βουλή των
Αντιπροσώπων με τον Περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κυρωτικού)
Νόμου του 1988 (Ν.27/88) και έχει αυξημένη ισχύ έναντι των ημεδαπών Νόμων σύμφωνα με
το άρθρο 169 του Συντάγματος.
Στον πιο πάνω Χάρτη περιέχονται θεμελιώδεις διατάξεις ως προς τον τρόπο σύστασης και
λειτουργίας των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η διοίκησης όλων των τοπικών
υποθέσεων από αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκλέγονται από άμεση, ίση, καθολική και
μυστική ψηφοφορία.
Ευελπιστούμε ότι η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα για τους
Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων και σε κάθε άλλο που ενδιαφέρεται να
ενημερωθεί για τη Νομοθεσία που αφορά τις Κοινότητες και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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