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Μετα6ατικαί 
διατάζεις. 

Ημερομηνία 
ενάρξεως 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
ΓΗόμου. 

Νοείται δτι Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή βάσει του" παρόντος Νόμου 
κατατίθενται είς την Βόυλήν των Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πά
ροδον είκοσι και μίας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
των '-Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε 
ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν ίσχύϊ 
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τού
των έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων οΰτοι δη
μοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον 
ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

22. Πάντα τά κατά τήν έναρξιν ισχύος τοΟ .παρόντος Νόμου ύπάρ. 
χοντα έν τή χώρα ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταστήματα, τά 
ανήκοντα είς τήν Δημοκρατίαν δύνανται, δι* αποφάσεων του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, νά περιέρχωνται κατά κυριότητα έΐς τον Όργα-
νισμόν ή προς. χρήσιν όπ' αύτου. , . ; - ...-.·· 

23 . Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομήνίαν όρι
σθησομένην ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας" δύ
νανται νά όρισθώσι διαφορετικά! ήμερομηνίαι καθ' δσον άφορα είς 
τήν εναρξιν ισχύος διαφόρων άρθρων τοΟ παρόντος Νόμου. 

Ό περί. Μελών τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Πάράτασις τής θητείας) 
Νόμος του 1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είςτήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώ\ως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 
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'Αριθμός 55 τοΰ 1969 .,..,>'/?. 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑ Σ ΕΩΣ"; ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
'Επειδή έκ των πραγμάτων κατέστη άδύνοπος ή" εμπρόθεσμος 

παρασκευή και διενέργεια εκλογής Μελών τής Βουλής των 'Αντι
προσώπων : .. 

ΚαΙ επειδή διά τήν όμαλήν και άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής Πο
λιτείας καθίσταται έπάναγκες δπως ή θητεία των Μελών τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων περαιτέρω παρατάθή : 

Δια ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μελών τής Βουλής 

των Αντιπροσώπων (Παράτασις τής θητείας) Νόμος του 1969. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρον καΐ πάν άλλο Μέλος τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων* 

«νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως. 

3 . 'Ανεξαρτήτως τής διατάξεως οΙουδήποτε νόμου.ή περίοδος της 
θητείας των Μελών παρατείνεται μέχρι τής εκλογής Μελών και τής 
αναλήψεως τών καθηκόντων αυτών, έν πάση δέ περιπτώσει διά πε
ρίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας άπό της ημερομηνίας 
λήξεως τής παραταθείσης θητείας τών Μελών δυ\άμει.του περί Μελών 
τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Παράτασις τής θητείας) Νόμου 
τοΟ 1968. 


