
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 593 τής 11 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Άντιπρο-, 

σώπων (Παράτασις της θητείας) Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ-
θρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 46 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Π Α Ρ Α Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Θ Η Τ Ε Ι Α Σ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν 
Επειδή έκ των πραγμάτων κατέστη αδύνατος ή εμπρόθεσμος προ Προοίμιον. 

παρασκευή και διενέργεια εκλογών Προέδρου τής Δημοκρατίας και 
Μελών τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων. 

Και επειδή δια τήν όμαλήν και άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής Πο
λιτείας καθίσταται έπάναγκες δπως ή θητεία του Προέδρου τής Δη
μοκρατίας και τών Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων περαιτέ
ρω παραταθή : 

Δια ταΰτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προέδρου τής Δήμο Συνοπτικός 
κρατίας και Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Παράτασις τής τίτλος, 
θητείας) Νόμος τοΰ 1967. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία, 
τίθετος έννοια— 

«Μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρον και πάν άλλο Μέλος τής Βου
λής τών 'Αντιπροσώπων' 

«νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως' 
«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τής Δημοκροπίας. 

3. 'Ανεξαρτήτως τής διατάξεως οιουδήποτε νόμου ή περίοδος τής Παροπασις 
θητείας του Προέδρου και τών Μελών παρατείνεται μέχρι τής έκλο θητείας, 
γής Προέδρου και Μελών και τής αναλήψεως τών καθηκόντων αυτών 
έν πάση δέ περιπτώσει δια περίοδον μή ύπερ(3αίνουσαν τους δώδεκα 
μήνας άπό τής ημερομηνίας λήξεως τής παραταθείσης θητείας 
του Προέδρου και τών Μελών δυνάμει του: περί Προέδρου τής Δημο
κρατίας και Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Παράτασις τής 
θητείας) Νόμου του 1966. 48 τοΰ 1966. 
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