
 

 

Κοινοτικά Συμβούλια και Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

 

Κοινοτικά Συμβούλια 

Σήμερα λειτουργούν 349 Κοινοτικά Συμβούλια σε 5 διαφορετικές Επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Ο 

μέσος όρος του αριθμού των μόνιμων κατοίκων στις Κοινότητες αυτές, κυμαίνεται από 200 μέχρι 

500 κατοίκους, ωστόσο σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων 

δεν ξεπερνά τους 5, ενώ για τις Κοινότητες που βρίσκονται κοντά στις πόλεις ο αριθμός των μόνιμων 

κατοίκων ξεπερνά τους 2.000.  

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων που διενεργούνται από 

την Ελεγκτική Υπηρεσία και τους ιδιωτικούς Ελεγκτικούς Οίκους, αλλά και τα αποτελέσματα των 

μελετών που έγιναν τα τελευταία χρόνια από αρμόδιους για τη μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, διαπιστώνεται ότι η χρηματοοικονομική θέση και το πλαίσιο λειτουργίας των 

πλείστων, αν όχι όλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, ασθενεί κυρίως λόγο: 

- Αδυναμίας των εκάστοτε Συμβουλίων ως προς την εφαρμογή των σχετικών Νόμων και Κανονισμών 

που διέπουν τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων, 

- Εφαρμογή αυθαίρετων οικονομικών πολιτικών από τις Τοπικές Διοικήσεις, 

- Οικονομική εξάρτηση των Τοπικών Διοικήσεων από τη Κεντρική Διοίκηση (το Κράτος). 

- Ελλείψεις στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

το οποίο να λειτουργεί με βάση τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής, 

- Μη επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του προσωπικού των Κοινοτικών Συμβουλίων 

αλλά και των Κοινοταρχών οι οποίοι επιμελούνται την τήρηση των λογιστικών αρχείων των 

Κοινοτήτων. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι το πεπαλαιωμένο Νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίστηκε και 

εφαρμόζεται για τα Κοινοτικά Συμβούλια από το έτος 1999, καθώς και οι διαχρονικές αδυναμίες 

στους μηχανισμούς άσκησης έγκαιρου και αποτελεσματικού εποπτικού ελέγχου από το Κράτος, 

αποτελούν σημαντική παράμετρο των αρνητικών αποτελεσμάτων για τα Κοινοτικά Συμβούλια. 

 

Η μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αποτελεί 

πλέον μείζονος σημασίας 

αναγκαιότητα, η οποία θα 

πρέπει να συμβάλει 

ουσιαστικά στον 

εκσυγχρονισμό και το 

νοικοκύρεμα των Τοπικών 

Αρχών με απώτερο σκοπό τη 

μέγιστη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων, και την  

αναβάθμιση των υπηρεσιών 

που προσφέρονται προς τους 

πολίτες.     
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β. Την οικονομική αυτοτέλεια, μέσω εξοικονόμησης δαπανών, θεσμοθέτησης του ποσοστού της 

κρατικής επιχορήγησης και της αύξησης των εσόδων από ίδια μέσα, κατανέμοντας στις Κοινότητες 

και τους Δήμους έσοδα από άλλες πηγές τις οποίες διαχειρίζονταν μέχρι σήμερα διαφορετικά 

τμήματα του κεντρικού κράτους, π.χ. εισπράξεις τελών κυκλοφορίας. 

 

γ. Τη διοικητική αυτοτέλεια, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από τη διεύρυνση των διοικητικών 

αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές χωρίς την ανάγκη έγκρισης από το 

κράτος. 

 

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών απαιτεί τη ομαδοποίηση υπηρεσιών των 349 Κοινοτήτων 

σε συμπλέγματα μεγαλύτερης μάζας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες κοινότητες ενδέχεται να 

συμπεριληφθούν σε συμπλεγματοποιήσεις Δήμων με βάση τη γειτνίαση, δημιουργώντας έτσι 

επιπλέον δημοτικά διαμερίσματα, γεγονός που προκαλεί ορισμένες ανησυχίες στις τοπικές κοινωνίες 

όσον αφορά τη διατήρηση της ταυτότητας τους, τη διαχείριση της εξουσίας και τη σύμπτυξη των 

οικονομικών τους δεδομένων. 

 

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών οι Κοινότητες διατηρούν την 

οντότητα τους, ωστόσο η κατακύρωση διαγωνισμών και η διαχείριση  βασικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται προς τους πολίτες, θα διενεργείται από συμπλέγματα μεγαλύτερου μεγέθους. Στις 

περιπτώσεις δημοτικών διαμερισμάτων, οι τοπικές αρχές συμπεριλαμβάνονται σε συμπλέγματα 

Δήμων που θα διοικούνται από κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο. 

   

Είναι γεγονός, ότι η συγκέντρωση βασικών πτυχών της εξουσίας, όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις 

για παροχή υπηρεσιών σε συμπλέγματα κοινοτήτων, θα επηρεάσει την ευκολία με την οποία 

λαμβάνονταν μέχρι σήμερα οι σχετικές αποφάσεις από τις τοπικές διοικήσεις. Όμως, αυτό είναι και 

το ζητούμενο, έχοντας υπόψιν τις λανθασμένες σε αρκετές περιπτώσεις αποφάσεις που λαμβάνονταν 

από τα μικρά τοπικά Συμβούλια λόγο άγνοιας και μειωμένων μέσων αξιολόγησης π.χ. μελέτες 

βιωσιμότητας, εμπειρογνώμονες, τεχνικό προσωπικό κ.α. Επομένως, ο παράγοντας αυτός δεν θα 

πρέπει να αποτελεί αρνητική πτυχή της μεταρρύθμισης, εφόσον η λήψη και η υλοποίηση των 

αποφάσεων σε ένα πιο οργανωμένο και δυναμικό πλαίσιο θα είναι προς το συμφέρον όλων των 

Κοινοτήτων. 

 

Η Ταυτότητα της κάθε κοινότητας δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη συμπλεγματοποίηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών με άλλες  κοινότητες ή και τη συνένωση τους διοικητικά με 

συμπλέγματα Δήμων (στις περιπτώσεις δημοτικών διαμερισμάτων). Η ιστορία και η παράδοση της 

κάθε τοπικής κοινωνίας, είναι κάτι που θα πρέπει να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί μέσα από τη 

μεταρρύθμιση.  

Προκλήσεις 
Η ριζική μεταρρύθμιση του χάρτη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αναμένεται να ενισχύσει τις 
Τοπικές Αρχές σε τρείς βασικούς πυλώνες: 
 
α. Την αναβάθμιση των εξουσιών, 
μεταφέροντας στις Τοπικές Αρχές εξουσίες οι 
οποίες θα αφαιρεθούν από το κεντρικό 
κράτος, με απώτερο σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών,  
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Όσον αφορά την οικονομική πτυχή των μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων από τα 

συμπλέγματα, όπως τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες και τεχνικά μέσα που λειτουργούσαν σε 

τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και η ευρύτερη οργανωτική δομή των συμπλεγμάτων, θα επιφέρουν 

σημαντικές εξοικονομήσεις για τις κοινότητες, οι βασικότερες δαπάνες των οποίων θα καλύπτονται 

από τα συμπλέγματα αυτά. 

 

Ανάγκες μεταρρύθμισης Εσωτερικών μηχανισμών Ελέγχου Κοινοτικών Συμβουλίων (ΚΣ) 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, με τη συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών τακτοποιείται ένα μεγάλο 

φάσμα αρμοδιοτήτων των ΚΣ, ωστόσο για να επιτευχθεί ο στόχος της εύρυθμης λειτουργίας και 

αναβάθμισης των Τοπικών Αρχών, είναι σημαντικό να υπάρξουν καινοτομίες και στις εσωτερικές 

πτυχές της οργάνωσης και της διαχείρισης των Συμβουλίων.  

 

Ορισμένοι ουσιαστικοί παράμετροι εξ 

ορθολογισμού των μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου είναι: 

 

i) Η εφαρμογή μηχανισμών εποπτείας της 

διαχείρισης των Ταμειακών αποθεμάτων 

και της οικονομικής πολιτικής των 

Κοινοτήτων σε συνεχή βάση, 

 

ii) Η μηχανογράφηση όλων των 

Κοινοτήτων και χρήση ενιαίου λογιστικού 

προγράμματος το οποίο θα λειτουργεί με 

βάσει τις γενικά αποδεκτές αρχές της 

λογιστικής, για την παροχή έγκαιρης και 

αξιόπιστης πληροφόρησης με σκοπό την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του 

Συμβουλίου. 

 

iii) Η εφαρμογή ενιαίων συστημάτων επιβολής φορολογιών, τελών ύδρευσης και παρακολούθησης 

καθυστερήσεων, 

 

iv) Η στελέχωση και επιμόρφωση προσωπικού Κοινοτικών Συμβουλίων, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την ετοιμασία και τη τήρηση των λογιστικών αρχείων. 

 

Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά μέσω υπηρεσιών που θα 

παρέχονταν προς τις Κοινότητες από εμπειρογνώμονες, ή με τη δημιουργία ανεξάρτητου Γενικού 

Λογιστηρίου για τις Κοινότητες, το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο οικονομικό τμήμα των τοπικών 

Αρχών με τη δυνατότητα τήρησης ξεχωριστών λογαριασμών για τη κάθε κοινότητα. Το εν λόγω 

Λογιστήριο, θα μπορούσε να στελεχωθεί από μέλη του προσωπικού των Κοινοτήτων το οποίο, 

λειτουργώντας σε ένα ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων και με την εφαρμογή αυτοματοποιημένων 

συστημάτων, θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό Κοινοτήτων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Χάικ Σιαταρεβιάν 

Δ: 4 Σοτήρη Τοφίνη, Audeh Quarters, 1ος όροφος, Γραφέια 102 – 103, 4102 Λεμεσός, Κύπρος 

Τ: +357 – 25443132 

Ε: haigo@ayca.com.cy 
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