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Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 17(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2020 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος.  

86(Ι) του 1999 
51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 

52(Ι) του 2005 
128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 

27(Ι) του 2007 
154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013 
142(Ι) του 2013 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως 2021.  
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172(Ι) του 2013 
50(Ι) του 2015 
79(Ι) του 2015 

104(I) του 2015 
129(Ι) του 2016 
162(Ι) του 2017 

22(Ι) του 2018 
45(Ι) του 2018 
18(Ι) του 2019 
19(Ι) του 2019 

137(Ι) του 2019 
172(Ι) του 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της αρίθμησης «36(2)(γ)» 
(δεύτερη γραμμή) με την αρίθμηση «36(2)(ε)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου.  

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδα-   φίου 
(2) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους δημόσιας υγείας ή άλλων απρόβλεπτων 

περιστάσεων, όπως σεισμού, πλημμύρας, επιδημίας ή άλλων παρόμοιων γεγονότων, ο Υπουργός 
δύναται να ορίζει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας κατά την οποία συμπληρώνονται  σαράντα πέντε (45)  ημέρες από την κένωση της θέσης 
κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου.».  

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω 
τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους δημόσιας υγείας ή άλλων απρόβλεπτων 
περιστάσεων, όπως σεισμού, πλημμύρας, επιδημίας ή άλλων παρόμοιων γεγονότων, ο Υπουργός 
δύναται να ορίζει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας κατά την οποία συμπληρώνονται  σαράντα πέντε (45)  ημέρες από την κένωση της θέσης 
κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου.». 

 
  


