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Ό περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμος 
του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 80 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Επειδή λόγω των έπικρατουσών συνθηκών καθίσταται δύσκολος 
ή απρόσκοπτος εκλογή και ό διορισμός ώρισμένων οργάνων τοπικής 
διοικήσεως. 

Και επειδή ή συνέχισις τής ασκήσεως των υπό των οργάνων τού
των ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων καθίσταται απαραίτητος. 

Δια ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Όργάνων Τοπικής Συνοπτικός 
Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμος τοΟ 1969. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ "Ερμηνεία, 
νου— 

«θητεία» σημαίνει τήν ύπό του οικείου νόμου προβλεπομένη ν θη
τείαν έκαστου οργάνου τοπικής διοικήσεως ώς αυτή παρετάθή δυ
νάμει τοΟ περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θη 66τοθΐ965 
τείας) Νόμου του 1965, και τοΟ περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως 65τ°0ΐ967. 
(Παράτασις τής θητείας) Νόμου του 1967' 

«οίκεϊος νόμος» σημαίνει τόν περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτί Κεφ. 243. 
ωσις) Νόμον, τόν περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμον και τόν περί °Αγρο 4 6 το01961 
φυλάκων Νόμον 5 J ^ J J « 

31 too 1969 
Κεφ.244 
) 6 τ ο ϋ 1 9 6 8 . 

«όργανον τοπικής διοικήσεως» σημαίνει αίρετόν μέλος συμδου κεφ.287 
λίου βελτιώσεως εκλεγέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χω 5τοθΐ96ΐ 
ρίων (Διοίκησις καΙ Βελτίωσις) Νόμου, μέλος χωριτικής αρχής 4&Τ°οΐ969. 
διορισθέν έπι τή βάσει τών διατάξεων του περί Χωριτικών 'Αρχών 
Νόμου ή αγροφύλακα διορισθέντα έπι τή βάσει τών διατάξεων του 
περί 'Αγροφυλάκων Νόμου. 

3 . 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου, ή θητεία έκά Πσράταοις 
στου οργάνου τοπικής διοικήσεως παρατείνεται δια περίοδον μέχρις θητε'ας 
ενός έ*τους από τής λήξεως ταύτης έκτος έάν έν τώ μεταξύ ήθελε λά
βει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
δάσει του οίκείου νόμου. 


