
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ . 33 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 12ην ' Ιανουαρίου, 1961, 

τους παρόντας Νόμους της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύονται 
οδτοι συμφώνως τω "Αρθρω 104 τοΟ Συντάγματος . 

'Αριθμός 8 του 1960 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΤΗΣ Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ . 

"Εχουσα υπ* όψει τά άρθρα 92, 96, 98, 109, 196 και ά λ λ α τοΟ Συν Προοίμιον. 
τ ά γ μ α τ ο ς και τόν Νόμον 47/1959 ιτερι Ε κ λ ο γ ώ ν (Βουλή τών Αντι
προσώπων καΐ Κοινοτικά! Συνελεύσεις) και τόν Νόμον 6/1960 περί 
Τροποποιήσεως τοΟ Νόμου περί Ε κ λ ο γ ώ ν (Βουλή τών 'Αντιπροσώ
πων και Κοινοτικά! Συνελεύσεις) 1959— 

Ή 'Ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις διά πλειοψηφίας τών δυο 
τρίτων του δλου αριθμού τών μελών αυτής ψηφίζει ως ακολούθως : — 

1. "Ο παρών νόμος θά καλήται ό περ! Συνθέσεως της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Συνοπτικός 
Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος, 1960. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι νόμω— Ερμηνεία. 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

(5) 
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Συνολικός 
καΐ κατά 
περιφερείας 
αριθμός των 
Μελών της 
Συνελεύσεως. 

Έκπροσώ
πησις θρη
σκευτικών 
ομάδων. 

" Εναρξις 
καΐ λήξις 
τής θητείας 
της Συν
ελεύσεως. 

Πρώτη 
ΣυνΕβρΙασις. 

Κατάρτισις 

3.—(1) Ή Συνέλευσις συντίθεται εξ είκοσι και £ξ Μελών άτινα 
εκλέγονται κατά νόμον δια γενικών κοινοτικών εκλογών και κατά 
περιφερείας ώς ακολούθως : — 

Περιφέρεια Μέλη 

Λευκωσίας 9 
Λεμεσού 4 
Αμμοχώστου 4 
Λάρνακος 3 
Πάφου 3 
Κυρήνειας 3 

(2) Έκ μεν των εν xrj περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγομένων Μελών εν 
Μέλος δέον νά είναι μέλος της θρησκευτικής ομάδος τών 'Αρμενίων 
και έτερον Μέλος δέον νά είναι μέλος της θρησκευτικής ομάδος τών 
Λατίνων, έκ δε τών έν τη περιφέρεια Κυρήνειας εκλεγομένων Μελών 
έ'ν Μέλος δέον νά είναι μέλος της θρησκευτικής ομάδος τών Μαρω
νιτών. 

4. Ή θητεία της Συνελεύσεως άρχεται— 
(α) άπό τής πρώτης συνεδριάσεως καθ' ήν τά Μέλη δίδουσι την 

νενομισμένην διαδεβαίωσιν και καταρτίζονται είς σώμα. 
(δ) έν περιπτώσει διαλύσεως τής προηγουμένης Συνελεύσεως 

προ τής παρελεύσεως πενταετίας ή καί χρόνου μακροτέρου 
τής πενταετίας κατά το άρθρον 98, παράγραφον 3 τοΰ Συν
τάγματος, άπό τής ημερομηνίας τής πρώτης συνεδριάσεως 
ώς ώρισε ταύτην ή απερχόμενη Συνέλευσις συμφώνως τω 
άρθρω 98, παραγράφω 2 τοΰ Συντάγματος, 

καί λήγει— 
(α) διά τής παρελεύσεως πενταετίας ή καί χρόνου μακροτέρου 

τής πενταετίας κατά τό άρθρον 98, παράγραφον 3 τοΰ Συν
τάγματος καί δη διά τής ενάρξεως τής θητείας τής νεοεκλε
γείσης Συνελεύσεως' 

(6) δι" αποφάσεως τής Συνελεύσεως περί διαλύσεως αυτής πρό 
τής παρελεύσεως πενταετίας ή καί χρόνου μακροτέρου τής 
πενταετίας κατά τό άρθρον 98, παράγραφον 3 τοΰ Συντάγ
ματος καί δή διά τής επελεύσεως τής υπό τής απερχόμενης 
Συνελεύσεως ορισθείσης ημερομηνίας διά την πρώτην συνε
δρίασα/ τής νεοεκλεγομένης Συνελεύσεως συμφώνως τω 
άρθρω 98, παραγράφω 2 τοΰ Συντάγματος. 

• 5.—(1) Ή Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς είς πρώτην 
συνεδρίασιν— 

(α) ουχί δραδύτερον τών δεκαπέντε ήμερων άπό τής ανακηρύ
ξεως τών αποτελεσμάτων τών γενικών κοινοτικών εκλογών 
καθ* άς εξελέγη, καλούμενη προς τοΰτο υπό τοΰ πρεσβυτέρου 
τών εκλεγέντων Μελών' ή 

(β) κατά τήν ήμερομηνίαν ήτις ώρίσθη διά τήν πρώτην συνε
δρίασιν τής Συνελεύσεως Οπό τής μετά διάλυσιν απερχόμε
νης Συνελεύσεως συμφώνως τω άρθρω 98, παραγράφω 2 τοΟ 
Συντάγματος. 

(2) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν άπαντα τά Μέλη δίδουσι τήν 
νενο^ισ^ένην διαδεβαίωσιν καί ή Συνέλευσις καταρτίζεται είς σώμα 


