Ν. 90/79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύττ· Άρ. 1567 τής 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικό^ ( Α ρ . 3) Νόμος τοϋ 1979
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 90 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Χωριτικών 'Αρχών Συνοπτικός
(Τροποποιητικός) ('Αρ. 3) Νόμος τοΟ 1979 και θα άναγινώσκηται τ^λος,
όμοΟ μετά του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου (έν τοΐς εφεξής άνα βο^οϋΐθ^
φερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). τ
60 οϋ 1976
29τοϋ1978
6το0 1979
48τοο1979.

2. Τό άρθρον 10 του (δασικού νόμου τ ροποποιείτ αι ώς ακολούθως : Τροιτ οποί
(α) Διά τ ης διαγραφής τ ου εδαφίου (1) αύτ ου καΐ τ ης άντ ι ^ τ ο "
καταστάσεως τ ου διά τ ου ακολούθου νέου εδαφίου : τ οϋ βασικού
«(1) Εκλογή ενεργείτ αι είς ήμερομηνίαν όριζομένην δι' νώμου.
'Αποφάσεως τ ου Υπουργικού Συμβουλίου και εφεξής άνά τ ε
τραετίαν, ή δε έγκατ άστ ασις τ ης επιτ ροπής γίνετ αι εντ ός δε
καπέντε ήμερων από τ ης δημοσιεύσεως τ ών ονομάτ ων τ ων
εκλεγέντων μελών αυτ ής, ή έν τ ή περιπτ ώσει παραιτ ήσεως
μέλους ή μελών και διορισμού έ τ ερου ή έτ ερων προσώπων
ώς μελών αυτ ής, δυνάμει τ ου εδαφίου (2) τ ου άρθρου 17Α,
εντός δεκαπέντ ε ήμερων από τ ου τ οιούτ ου διορισμού :
Νοείται ότ ι από τ ής λήψεως τ ής 'Αποφάσεως Οπό τοΟ Υπουρ
γικού Συμβουλίου μέχρι τ ής ορισθείσης ημερομηνίας διεξα
γωγής τ ών εκλογών θά μεσολαβή περίοδος τ ουλάχιστ ον τ ριών
μηνών :
Νοείται περαιτ έρω δτ ι τ ό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτ ητ αι
ιέξουσίαν όπως, αναλόγως τ ών έπικρατ ουσών συνθηκών, όρί
ση άλλη ν ήμερομηνίαν εκλογής.»' και
(β) διά τ ης έν αύτ ώ ένθέσεως, ευθύς μετ ά τ ό εδάφιον (1), τ ου
ακολούθου νέου εδαφίου :ι
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<(ΙΑ) ΟΙαδήποτε ένστασις κατά της εκλογής μέλους δεν
επηρεάζει τήν ουνάμει τοΟ εδαφίου (1) γενομένην έγκατάστα
οιν της επιτροπής, είς περίπτωσιν δέ καθ* ην ή εκλογή δια τήν
θέσιν τοΟ τοιούτου μέλοος ήθελε, συνεπεία της τοιαύτης έν
(rraorcK;, κηρυχθή ως άκυρος, διεξάγεται αναπληρωματική
εκλογή δια τήν κενωθεΐσαν θέσιν κ α ι ύ εκλεγησόμενος κ α τ ά
τήν τοιαύτην έκλογήν θ ά κατέχη το αξίωμα αύτοΟ δια το ύπό
λοιπόν της κανονικής θητείας της επιτροπής.».
ΐρ«ηθήκη
3. "Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως,
ι». τΛι» β«Λ>ικΛι ευθύς μετά τό άρθρον 17, τ ο υ ακολούθου νέου άρθρου .ι
Λμοννέοι>
^lli.cxei.Ji
Ι7Α. ~(1) Ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, ανε
ρΟροο 17Α.
YuoopyoH
ξαρτήτως
των διατάξεων τοΟ εδαφίου (3) του άρθρου 5,
t.V Itfcplεις περίπτωσιν καθ* ήν δι* οίονδήποτε λόγον, δεν ήθελε
πτώσει μή
γίνει εκλογή προέδρου ή αναπληρωτού προέδρου χωρι
εκλογής
ltp<>f.hftOU
τικής επιτροπής ως προνοείται διά του ρη,θέντος εδαφίου
ή <4ιτι
(3) του άρθρου 5 κατά τήν πρώτην συνεδρίαν ή τήν
αμέσως επομένη ν συνεδρίαν αυτής, διορίζη, έκ των μελών
χ(ΛρΐΛΐΊ(ήΐ]
της επιτροπής» πρόεδρον ή άντιπρόεδρον αυτής, ή αμφό
ι'ΐιιτροιιί]ς
<'>;ι<\ μ ε λ ώ ν
τερους, αναλόγως της περιπτώσεως:
«χύτης, (\
Νοείται δτι δ τοιούτος διορισμός του προέδρου ή αντι
μ ί | dyKOBTOP• πύστως
προέδρου ή αμφοτέρων γίνεται διά κληρώοεως διενεργού
(ΐΛτής εΙΥ,
μενης ύπό τοΟ Υπουργού ή προσώπου οριζομένου ύπ'
περηντώοΕίς. «υ"Γου ενώπιον των μελών της επιτροπής.
(2) Ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως ανεξαρτή
τως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ε ς περίπτωσιν
καθ* ήν λόγω μή υποβολής ύποψηφιότη.τος ή του αναγ
καίου αριθμοί) υποψηφιοτήτων είς πρώτην αναπληιρωμα
τικήν εκλογή ν μέλους ή μελών χωριτικής επιτροπής» ή
λόγω παραιτήσεως ενός ή δύο μελών εκλεγέντων κ α τ ά
τήν έκλογήν ή τήν τοιαύτην άναπληρωματικήν έκλογήν,
δέν γίνεται έγκατάστασις τής επιτροπής, διορίζη κατάλ
ληλα πρόσ6>πα, κεκτημένα τ ά προς τούτο ύπό του παρόν
τος Νόμου απαιτούμενα ε κ λ ο γ ι κ ά προσόντα, όπως άπο
τελώσι τήν έπιτροπήν ή τ ά α ν α γ κ α ί α μέλη προς συμπλή
ρωσιν τής επιτροπής, αναλόγως τής περιπτώσεως.».
ί·πά.κταισι<3
:ριό&οι*

ρείας
/.1HT|U\-(JV
OptTliKulU

trrp<nn'jv.

4.—(1) Παρά τάς διατάξεις τοΟ βασικού νόμου ή οιουδήποτε
Νόμου τροποποιούντος τούτον, ή θητεία τών κατά τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου, 1978 υπηρετούντων κοινοταρχών, αναπληρωτών κοινοταρχών
κ α ι λοιπών μελών τών χωριτικών επιτροπών τών ενοριών τών
πόλεων και τών χωρίων τών «αναφερομένων είς τόν Πίνακα του
Διατάγματος θεωρείται ώς παραταθεΐσα ή καΐ παρατείνεται άπό
της ρηθείσης ημερομηνίας μέχρι διορισμού κοινοταρχών, αναπλη
ρωτών κοινοταρχών κ α ι λοιπών μελών τών έν λόγω χωριτικών
επιτροπών ύπό του Υπουργοί) δυνάμει του άρθρου 6 του βασικού
νόμου, ή έάν καθ* οίονδήποτε χρόνον ήθελε οιεξαχθή εκλογή τών
ρηθεισών επιτροπών ή μελών αυτών, μέχρι της εγκαταστάσεως
αυτών συμφώνως προς τόν βασικόν νόμον.
(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω
«διορισμός» σημαίνει διορισμόν δστις έχει ήδη γίνει ή ήθελε
γίνει έν τώ μέλλοντί'
«τό διάταγμα» σημαίνει τ ό Δ ι ά τ α γ μ α τοΰ Υπουργικού Σ υ μ 
βουλίου τό δημοσιευθέν ύπ* αριθμόν γνωστοποιήσεως 48 έν τώ
Πρώτω· Μέρει τοΟ Τρίτου Παραρτήματος τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 9ης Μαρτίου, 1979.
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5. Αϊ δια των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου έπιφερόμεναι
τροποποιήσεις του βασικού νόμου εφαρμόζονται και έν σχέσει προς
την εκλογή ν μελών χωριτικών επιτροπών ή οίανδήποτε άναπληρωματικήν έκλογήν τοιούτων μελών γενομένην εντός του 1979 :
Νοείται δτι ή έν τω νέω έδαφίω (1) του άρθρου 10 του βασικού
νόμου αναφερομένη περίοδος τών δεκαπέντε ήμερων από της δημοσιεύσεως τών ονομάτων τών εκλεγέντων μελών θα θεωρήται ώς άρχομένη άπό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εφαρμογή
ώρισμένων
^"ίν^,,
καίοΐαηβή*
πο
*εάνβπληέκλσνήν V
γενομένην
έκτώςτοΟ
1979.

