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Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδ ίδ εται
δια δ ημοσιεύσεως ε ι ς τήν έπίσημον εφημερίδ α τ η ς Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 6 τοΰ 1979
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ ΠΕΡΙ Χ Ω Ρ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χωριτυκών 'Αρχών ΣΐΛ«ιτικός
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τίτλος.,
του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου Κ ε Φ· 2 4 4
ώς ό «βασικός νόμος»).
tolltllil
29το0 1978.

2. Ή διά του άρθρου 5 του περί Χωριτικών 'Αρχών (Τροποποιη
τικοΰ) Νόμου του 1978 (*Αρ. 29 του 1978) γενομένη αναστολή τών
άρθρων 5 εως 10 καί τών εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17 τοΰ
βασικού νόμου καταργείται καί τά προειρημένα άρθρα τίθενται έν
Ισχύϊ άπό της ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου.

κατάργησις,
αναστολής
τών άρθρων,
^ων"ςδα<ρίων«
(2)καΰ(3)
τοΰ άρθρου 17
τοΰ β α σ ι κ ο ύ
νόμοι'.

3. 1ά άρθρα 5 εως 10Α (ώς ταΰτα εκτίθενται εις το άρθρον 6 τοϋ
Νόμου 29 τοΰ 1978) καταργούνται καί τ ά άρθρα 5 ε'ως 10 τοΰ βασικού
νόμου (ώς ταύτα εκτίθενται είς τό'άρθρον 4 τοΰ Νόμου 60 τοΰ 1972)
τίθενται έν ίσχύϊ άπό της ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος τοΰ παρόντος

Κατάργηση
τωνδρθρων
^Αδιών
ά^κοτεστά-

Νόμου.

Οηοαιντά
άρθρα· 5 Εως
10 τοϋ βασικού
νόμου.

4. Τά έν τη πρώτη στήλη τοΰ Πίνοοκος αναγραφόμενα άρθρα τοΰ ι ροποποίησις
βασικοΰ νόμου (ώς ταΰτα έχουσιν άναριθμηθη διά τοΰ Νόμου 60 τοΰ τοΰ βασικού
1972) θά άναγρνώσκωνται, έρμηνεύωνται καί έφαρμόζωνται μετά νομου
τών είς τήν δεύτερον στήλην του Πίναικος περιγραφομένων τρόπο- iihaf,.
ΊΤΟ\/\0Ε(θν.

5. Παρά τάς δ ιατάξεις τοΰ βασικού νόμου ή οιουδ ήποτε έτερου Έπίκτασις
Νόμου τροποποιοΰντος τοΰτον, ή θητεία τών κατά τήν ήμερομηνίαν περιόδ ου
ίινάρξΐ:ως της Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου υπηρετούντων μελών τών θ ^ ε ^ ω ν
χωριτικών επιτροπών παρατείνεται μέχρι της εγκαταστάσεως τών άρχων .
έπι τη βάσει τοΰ βασικοΰ νόμου έκλεγησομένων χωριτικών επιτροπών.
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1 ροποποίηοις
ιοΟ βακκκοό
νόμου δι ά
ιης προσθήκηο
αριθμού
μεταβατικών
διοπάζεων.

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της προσθήκης των ακο
λούθων μεταβατικών διατάξεων :
Έκλογικόν
δικαίωμα.

Εκλογικοί
κατάλογοι.

Χωριτική
Έιιιτροπί(
t ΐς χωρία
Ινβα δι αμέ
νουν έκτσπι
σθέντΕς.

•Εκλογή.

«Μεταβοπικαι διοπάξεις
24. Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως εκτοπισθείς
δστις, συμπληρώσας τό 21ον έτος της ηλικίας του, είχε
την συνήθη αυτού διαμονήν εντός των ορίων τοΟ χωρίου
δια περίοδον τριών μηνών ευθύς αμέσως πρό της προς
τούτο οριζόμενης ύπό του Έπαρχου έκαστης επαρχίας
ημερομηνίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7,
θά θεωρήται, παρά τάς διατάζεις του άρθρου τούτου, ως
μέλος του χωρίου καΐ θά έχη δικαίωμα τοΟ εκλέγειν, και
τό άρθρον 7 θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καΐ έφαρμό
ζηται υπό τάς έν τω παρόντι άρθρω περιλαμβανσμένας
διατάξεις.
25.—(1) Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως και πα
ρά τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 8 ό κοινοτάρχης έικάστου
χωρίου έν τώ όποίω διαμένουν εκτοπισθέντες, έχοντες τό
δικαίωμα του εκλέγειν, ό αριθμός τών οποίων υπερβαίνει
τά 15% του άριθμοΟ τών εις τό χωρίον τούτο μή εκτοπι
σθέντων τών εχόντων τό διικαίωμα του εκλέγειν, ετοιμά
ζει δύο καταλόγους, ενα διά τους έκτοπισθέντας και Μνα
διά τους μή έκτοπισθέντας Ιχοντας τό δικαίωμα του εκλέ
γειν, έν ή περιπτώσει, δμως, ό αριθμός τον εκτοπισθέντων
εΤναι κάτω τοΟ προμνησθέντος ποσοστού τότε ό κοινοτάρ
χης ετοιμάζει ίνα μόνον κοπάλογον.
(2) Ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίοον δπως συντάμη ανα
λόγως τών έπικρατουσών συνθηκών, τάς έν τω άρθρω 8
προβλεπομένας προθεσμίας διά γνωστοποιήσεως δημοσιευ
ομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
26.— (Ί) Διαρκούσης της έκρυθμου KO?CC στάσεως και πα
ρά τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 5 είς περίπτωσιν χορίου
εν3α διαμένουν εκτοπισθέντες έχοντες τό δικαίωμα του
εκλέγειν ό αριθμός τών όποιων υπερβαίνει τά 15% αλλά δέν
υπερβαίνει τά 35% το0 αριθμού τών είς; τό χωρίον δια
μενόντων καΐ εχόντων δικαίωμα τοΟ εκλέγειν μή εκτοπι
σθέντων, ο'ι εκτοπισθέντες εκλέγουν ενα έξ αυτών ώς μέ
λος της χωριτικής επιτροπής του χωρίου και έν ή περι
πτώσει ό αριθμός οδτος υπερβαίνει τά 35% ο'ι εκτοπι
σθέντες εκλέγουν δύο έξ αυτών ώς ιμέλη της χωριτικής
επιτροπής. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή εκλογή θά διεξαχθη
κεχωριαμένως διά τους έκταπισθέντας καΐ τους μή έκτοπι
σθέντας συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Νό
μου, τηρουμένων τών αναλογιών :
Νοείται δτι ό ολικός αριθμός τών μελών της χωριτικής
επιτροπής έν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά πέντε
μέλη :
Νοείται περαιτέρω ότι ώς Κοινοτάρχης και αναπληρω
τής Κοινοτάρχης έν πάση περιπτώσει εκλέγονται έκ τών
μελών της επιτροπής και ύπό τούτων μή εκτοπισθέντες.
(2) Τά ύπό τών εκτοπισθέντων εκλεγόμενα μέλη 6μου
μετά τών ύπό τών μή εκτοπισθέντων εκλεγομένων μελών
της χωριτικής επιτροπής θά άπτοτελεσωσι τήν χωριτικήν
έπιτρατιήν τοΟ χωρίου.
27. Παρά τάς διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10,
διαρκούσης της έκρυθμου κατταστάσεως ό 'Υπουργός κέ
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κ τ η ι α ι ίξυυσίαν οπός προβή ι.\<, τοιαύτας διευθετήσεις
αϊτινες θά εξασφαλίζουν τήν κανονυκήν καί Λπρόσικοπταν
λ,ειτοοργίαν της εκλογής μέ τάς αναγκαίας παρεηοκλίοτεις,
αλλά μη αποτελούσας ούσιαστικάς διατάξεις άττό τοΟ
Ε κ λ ο γ ι κ ο ύ Νόμου.».
Π Ι ΝΑΞ
("Αρθρον 4)
Πρώτη
Στήλη

Δευτέρα
Στήλη

Άρθρον
8(1)

Α Ι λέξεις «εντός τριάκοντα πέντε ήμερων από της απο
φάσεως του Ύιτουργΐ;κοΟ Συμβουλίου δι' ής ορίζεται ή
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών» (γραμμαί 2—5)
αντικαθίστανται δια τών λέξεων «ουχί άργότερον τών
τοκον μηνών πρό τής ορισθείσης ύπό του Υπουργικού
Συμβουλίου ημερομηνίας διεξαγωγής τής εκλογής» καί
μετά τάς λέξεις «άφου όπογράψη τούτον» (γραμμή 7)
προστίθενται αϊ λέξεις «καί θέση £π' αύτοΰ τήν σφραγίδα
αυτού··.

Αρθρον
8(3)

Π ς το τέλος του εδαφίου προστίθενται αί λέξεις «και
κοινοποιίΐ τούτο είς τον "Επαρχον.».

Αρθρον

Είς τό τέλος του εδαφίου προστίθενται αί λέξεις «.καί
Γ.Κ νΟπαι προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου
:·Ι.ς τό Γράφεΐον του Έπαρχου κατά τάς έργασίιμους
ώθά<>.
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