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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1229 της 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της θητείας) Νόμος 
του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΌΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Επειδή δια τοΰ περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις Προοίμιον. 
τής θητείας) Νόμου του 1974, 6ιά τους εν τω Προοιμίω αύτου άνα 26τοΰ1974. 
φερομένους λόγους, ή θητεία των μελών των χωριτικών άρχων, των 
μελών των συμβουλίων βελτιώσεως και τών αγροφυλάκων παρετά
θη μέχρι του τέλους του έτους 1975* 

'Και επειδή ύπό το φώς τών ιέπικρατουσών εν τή Δημοκρατία συν
θηκών ενδείκνυται προς τό δημόσιον συμφέρον ή περαιτέρω αναβο
λή, μέχρι του τέλους του έτους 1976, τών εκλογών τών μελών τών 
χωριτικών αρχών, τών Ιέκλογών και τών διορισμών τών μελών τών 
συμβουλίων βελτιώσεως και τών διορισμών τών αγροφυλάκων 

Και επειδή εν τω μεταξύ ή συνέχισις τής ασκήσεως τών ύπό τών 
ρηθέντων οργάνων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων κατά τό 
έτος 1976 είναι απαραίτητος. 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Οργάνων Τοπικής Συνοπτικός 

Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμος του 1975. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία, 
μένου— 

«θητεία» σημαίνει τήν υπό του οικείου νόμου προβλεπομ&νην θη
τείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως ώς αϋτη παρετάθη δυ
νάμει τοΟ περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θη
τείας) Νόμου του 1965, του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Πα 66 τοΰ 1965 
ράτασις τής θητείας) Νόμου τοΟ 1967, του περί 'Οργάνων Τοπικής 65 τοΰ 1967 
Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου τοΰ 1969, του περί 82τοΰΐ97ΐ 
'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου 78τοΰΐ97ΐ 
του 1971 (2 του 1971), του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Πα- 59 τοΰ 1972 
ράτασις τής θητείας) Νόμου του 1971 (78 του 1971), του περί 88 τοΰ 1972 
'Οργάνων Τοπικής Διουκή'σεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου 4 9 τ ο ΰ 1 9 7 3 

108 τοΰ1973 
26 τοΰ 1974. 
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Κεφ. 243 . 
46 τοΰ1961 
58 τοΟ1962 

4 τοΰ1966 
31 τοΰ 1969. 
Κεφ. 244. 
16 τοΰ 1968 
60 τοΰ 1972. 
Κεφ. 287. 

5 τ ο ΰ 1 9 6 1 
4 6 τ ο ΰ 1 9 6 9 
27 τοΰ 1972 

1 0 9 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 

Κεφ. 243. 
46 τοΰ 1961 
58 τοΰ 1962 

4 τοΰ 1966 
31 τοΰ1969 . 
Κεφ. 244. 
1 6 τ ο ΰ 1 9 6 8 
60 τοΰ 1972. 
Κεφ. 287. 

5 τοΰ1961 
46 τοΰ1969 
27 τοΰ 1972 

1 0 9 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 

Παράτασις 
θητείας. 

Μεταβατική 
διάταξις. 
Κεφ. 244 
1 6 τ ο ΰ 1 9 6 8 
60 τοΰ 1972. 

«οικείος νόμος» σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτί
ωσις) Νόμον, τον ιΐερ! Χωριτικών Άρχων Νόμον και τον περί 
'Αγροφυλάκων Νόμον* 

«όργανον τοπικής διοικήσεως» σημαίνει μέλος συμβουλίου βελ
τιώσεως εκλεγέν ή διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χω
ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, μέλος χωριτικής αρχής 
διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών 'Αρχών Νό
μου, ή αγροφύλακα διορισθέντα δυνάμει του περί 'Αγροφυλάκων 
Νόμου. 

3. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου, ή θητεία έκά
στου οργάνου τοπικής διοικήσεως παρατείνεται μέχρι τέλους 'Ιου
νίου του έτους 1976 από της λήξεως ταύτης έκτος έάν εν τω μεταξύ 
ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή, αναλόγως της περι
πτώσεως, δυνάμει του οικείου νόμου. 

4. Παρά τάς διατάξεις του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου, ό Υπουρ
γός 'Εσωτερικών κέκτηται έξουσίαν δπως, κατά την διάρκειαν τοΟ 
έτους 1976 και μέχρι της διεξαγωγής εκλογής δυνάμει τοΰ περί Χω
ριτικών 'Αρχών Νόμου— 

(α) παύη οιονδήποτε κοινοτάρχην ή μέλος χωριτικής επιτροπής, 
δι' άνάρμοστον συμπεριφοράν ή άμέλειαν καθήκοντος ή έάν 
κατά την κρίσιν του θέλη καταστή ανίκανος ή άνίκανον προς 
αποτελεσματική ν εκτέλεση/ τών καθηκόντων του" 

(β) διορίζη, οσάκις τούτο καθίσταται άναγκαΐον, κοινοτάρχην 
ή μέλος χωρι'τιίκής επιτροπής, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
πρόσΟετον κοινοτάρχην ή μέλος χωριτικής επιτροπής. 


