
 

Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8(Ι) του 1999  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  

ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 244.  

60 του 1972  
60 του 1976  
29 του 1978  
6 του 1979  

48 του 1979  
90 του 1979  
27 του 1981  
43 του 1933  
71 του 1983  
37 του 1984  

219 του 1988  
22 του 1989  
65 του 1989  

122 του 1989  
102 του 1991  

58(Ι) του 1993 
78(Ι) του 1994. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
αριθμών και λέξεων «1η Μαΐου» (δεύτερη γραμμή) και «30ή Απριλίου» (τρίτη γραμμή), με τους 
αριθμούς και λέξεις «1η Ιανουαρίου» και «31η Δεκεμβρίου», αντίστοιχα. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «Απρίλιο» (δεύτερη γραμμή) 
με τη λέξη «Δεκέμβριο»· και 

Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των αριθμών και λέξεων «1η Μαΐου» 
και «30ή Απριλίου» (δεύτερη γραμμή) με τους αριθμούς και λέξεις «1η Ιανουαρίου» και 
«31η Δεκεμβρίου», αντίστοιχα. 

 

4. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου— Ειδικές Διατάξεις.

(α) Η θητεία των κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενων 
κοινοταρχών και μελών των χωριτικών επιτροπών παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2001. 
(β) Η ανάληψη των καθηκόντων των κοινοταρχών και μελών των χωριτικών επιτροπών 
που θα εκλεγούν κατά τις κοινοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2001 θα γίνει την 1η 
Ιανουαρίου 2002, η δε θητεία τους θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006. 
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