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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 1317 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Χωριτικών 'Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδίδε
ται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 του 1976 

'ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ 'ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
■ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά ιάναφέρηται ώς ιό περί Χωριτικών 'Αρχών Σανοπτυκός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 και θά ιάναγινώσκηται όμοϋ

 τίτλο
^·< 

μετά του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου (Ιέν τοις εφεξής άναφερο κεφ. 244. 
μένου ώς «ο 'βασικός νόμος»). . 6θτοθΐ972. 

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται 'ώς ακολούθως: Τρσποποίησις 
/ \ Λ * ~ » » ~ > ,Λ ' » χ ie ' n ο » τοΰ άρθρου 2 
(α) Δια της 'εν αυτω ενθεσεως ε'ις την δεουσοον αλφαβητική ν τοΰ(5ασικοϋ 

σειράν τών ακολούθων ορισμών :\ νόμου. 
« 'έκρυθμος κατάστασις ' σημαίνει την συνεπεία της Τουρ

κικής εισβολής δημιοαργηθεΐσαν 'κατάστασιν ή όποια 'εξα
κολουθεί νά υφίσταται μέχρις ιδτου το Ύπουργικόν Συμ
βούλιον, διά γνωστοποιήσεως 'δημοσιευομένης ε'ις την έπί
σημον έφημερίδα τής Δημοκρατίας, όρίση την ήμερομηνίαν 
λήξεως τής τοιαύτης καταστάσεως· 

c
εκτοπισθείς' σημαίνει πόα/ πρόσωπον όπερ κοττά τον 

(αμέσως προ τής Τουρκικής εισβολής χρόνον είχε τήν μόνι
μον αύτου διαμονήν εις περιοχήν ήτις ώς έκ τής εισβολής 
'κατέστη απροσπέλαστος*»· και 

(β) διά τής ΐαντϋκοπαστάσεως του 'ορισμού «χωρίον» διά του 
ακολούθου νέου ορισμού :» 

«χωρίον» περιλαμβάνει την 'ένορίαν πόλεως, περιοχής 
'βελτιώσεως και χωρίου. 

(947) 
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Άνίτικατάστα 3. Το άρθρον 6 του βασ ικού νόμου ' κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι κ α ι άντ ι καθ ί 

9pou°6 τ<Λ σ τ α τ α ι δ ι α του ίάκολούθου νέου άρθρου : 
βασιικοΰ «Εξουσία 6.— (II) Π α ρ ά τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ άρθρου 5, τ ο Ύπουρ

νάμου. ειςτό γικόν Συμβούλιον 'κέκτηται 'έξουσίαν όπως, οσάκις κατά 
κόνιΣυμβού

 τι
Τ

ν K
P

i a L V αυτού αι υφισταμεναι συνθήκαι και ιεν γένει 
λιονέν τό δημόσιον 'συμφέρον επιβάλλουν τούτο, διάταξη την 
σχέσειιτρός διεξαγωγήν ιή μη ΐέκλογών προς άνάδειξιν χωριτικών 
εκλογάς, επιτροπών είς οιονδήποτε χωρίον,

 !
καί εν περιπτώσει 

καθ' ην ήθελε διατάξει την μη διεξαγωγήν εκλογών ό 
Υπουργός Εσωτερικών κέκτηται έξουσίαν όπως διορίζη 
κοινστάρχην, 'άναπληρωτήν κοινστάρχην και τά λοιπά 
μέλη της χωριτικής επιτροπής του χωρίου, οι οϋτω δε 
διοριζόμενοι θά κατέχωσι το ιάξίωμα αυτών και θά 
άσκώσι τάς λειτουργίας τούτου σύμφωνος προς τάς δια

τάξεις τοΟ παρόντος *Νόμου : 
Νοείται 6τι εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ' ην το 

Ύπουργικόν ιΣυμβούλιον ήθελε διατάξει την μη διεξα

γωγήν Ιέκλογών €ν σχέσει προς οιονδήποτε χωρίον, το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε μετα

γενέστερον χρόνον νά διάταξη τήν διεξαγωγήν εκλογών 
προς ιάνάδειξιν χωριτικών 'επιτροπών διά το χωρίον τούτο, 
οπότε θά όρίζη τήν ήμερομηνίαν καθ' ην θά (ένεργώνται 
•αϊ τοιαυται έκλογαί, f| ημερομηνία δε αυτή θά θεωρήται 
ώς ιέάν ήτο ημερομηνία Όρισθεΐσα <ύπό της Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων δυνάμει του ιέδαφίου (1) του άρθρου 10: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή θητεία τών ιμελών τών χωρι

τικών επιτροπών τών 'εκλεγομένων βάσει εκλογών δια

ταχθεισών δυνάμει τής άνω επιφυλάξεως θά εΐναι διά 
τήν 'περίοδον από τής ιέκλογής 'μέχρι λήξεως τής θητείας 
τών λοιπών χωριτικών Ιέπιτροπών 'έν τη Δημοκρατία.». 

Προσθήκη 4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης τών άκο

μεταδατικων λούθων μεταβατικών διατάξεων ευθύς μετά το άρθρον 23 (ώς τούτο 
ί,εων. έπανηριθμήθη διά του εδαφίου (2) του" άρθρου 8 του 'Νόμου 60 του 

1972) : 
«Έκλογικόν 24. Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως ι&κτο

δικαίωμα, πισθείς ιδστις, συμπληρώσας το 21 ον 'έτος τής ηλικίας 
του, είχε τήν συνήθη αύτου δια μονή ν 'εντός τών ορίων του 
χωρίου διά περίοδον τριών μηνών ευθύς αμέσως προ τής 
προς τούτο οριζόμενης ύπό τοΟ 'Επαρχου έκαστης 'επαρ

χίας ημερομηνίας, δυνάμει του ιέδαφίου (1) του άρθρου 7, 
θά θεωρήται, παρά τάς διατάξεις του άρθρου τούτου, ώς 
μέλος του χωρίου καΐ θά εχη δικαίωμα του εκλέγειν και 
το άρθρον 7 θά ιάναγινώσκηται, 'έρμηνεύηται καΐ ιέφαρ

μόζηται ύπό τάς ιέν τω παρόντι άρθρω περιλαμβανομένας 
διατάξεις. 

Εκλογικοί 25.—'(1) Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως καΐ 
κοπάλογοι. παρά τάς διατάξεις του άρθρου 8 ό κοινοτάρχης έκα

στου χωρίου ιέν τω όποιο διαμένουν εκτοπισθέντες, έχον

τες το δικαίωμα του εκλέγειν, ό (αριθμός τών όποιων 
υπερβαίνει τά 15% του (αριθμού τών εις τό χωρίον τούτο 
μή εκτοπισθέντων τών ιέχόντων τό δικαίωμα του εκλέ

γειν, ετοιμάζει δύο καταλόγους, ενα διά τους έκτοπι

σθέντας καΙ ενα διά τους μή 'έκτοπισθέντας έχοντας τό 
δικαίωμα του /εκλέγειν, έν ή περιπτώσει, όμως, ό 'αριθμός 
τών 'εκτοπισθέντων είναι κάτω του προμνησθέντος ποσο

στού τότε ό κοινοτάρχης ετοιμάζει ενα μόνον 'κατάλογον. 
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Χωριττυκή 
Επιτροπή 
εις χωρία 
ένθα δια
μένουν εκτο
πισθέντες. 

ί(2) 'Ό Υπουργός κέκτηται Ιέξουσίαν 6πως συντάμη, 
αναλόγως των ιέπΐ'κρατουσών συνθηκών, τάς έν τω άρθρω 
8 πτροβλεπομένας προθεσμίας δια γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης εις την έπί'σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

26.— (̂)1) Διαρκούσης της έκρυθμου ίκαταστάσεως και 
παρά τάς διατάξεις του άρθρου 5 είς περίπτωσιν χωρίου 
ένθα διαμένουν εκτοπισθέντες έχοντες το δικαίωμα του 
εκλέγειν 'ό αριθμός των όποιων υπερβαίνει τά 15% αλλά 
δεν υπερβαίνει τά 35% του αριθμού τών ε'ίς το χωρίον 
διαμενόντων και εχόντων δικαίωμα του εκλέγειν μη 
εκτοπισθέντων, οΊ εκτοπισθέντες έκ'λέγουν 'ενα εξ αυτών 
ως μέλος της χωριτικής επιτροπής του χωρίου και έν ή 
περιπτώσει ό αριθμός οδτος υπερβαίνει τά 35% οι εκτο
πισθέντες ιέκλέγουν δύο εξ αυτών ως μέλη της χωριτικής 
επιτροπής. Έ ν τοιαύτη περπττώσει ή εκλογή θά διεξαχθή 
κεχωρισμένως διά τους έκτοπισθέντας και τους μη έκτο
πισθέντας συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, τηρουμένων τών αναλογιών: 

Νοείται δτι ό 'ολικός αριθμός τών μελών της χωριτικής 
επιτροπής Ιέν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά πέντε 
μέλη : 
. Νοείται περαιτέρω δτι ώς Κοινοτάρχης και αναπλη
ρωτής Κοινοτάρχης ιέν πάση περιπτώσει εκλέγονται 'εκ 
τών μελών της επιτροπής και ύπό τούτων μή εκτοπι
σθέντες. 

(2) Τά ύττό τών εκτοπισθέντων 'εκλεγόμενα μέλη όμου 
μετά τών Ιύπό τών μή (εκτοπισθέντων εκλεγομένων μελών 
της χωριτικής επιτροπής θά άποτελέσωσι τήν χωριτικήν 
έπιτροπήν του χωρίου. 

27. ΙΠαρά τάς διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 
10, διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως ό Υπουργός 
κέκτηται ιέξουσίαν δπως πρσβή εάς τοιαύτας διευθετή
σεις αΐτινες θά εξασφαλίζουν τήν κανονικήν ·καί άπρόσκο
πτον λειτουργίοη/ της Ιέκλογή ς με τάς αναγκαίας παρε
κλίσεις, άλλα μή αποτελούσας ούσιαστικάς διατάξεις, 
από του 'Εκλογικού 'Νόμου.». 

5. Ή ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται ιάπό τής 30ής Νο&μ "Εναρξις 
βρίου, 1976. Ισχύος του 

παρόντος 
Νόμου. 

'Εκλογή. 

Έτιπτώθη έν τφ Τυττογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


