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Ό περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής Θητείας) Νόμος 
τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 τοΟ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Επειδή διά τοΟ περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις προοίμιον. 
τής θητείας) Νόμου (Άρ. 2) του 1976, ή θητεία των μελών των 7θτοθΐ976. 
χωριτικών επιτροπών και τών συμβουλίων βελτιώσεως παρετάθη 
μέχρι του τέλους * Ι ουνίου του έτους 1977. 

Και επειδή ή Βουλή τών Αντιπροσώπων, δυνάμει του εδαφίου (1) 
του άρθρου 10 του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου, έχει ορίσει τήν Κεφ. 244. 
5ην Δεκεμβρίου, 1977, δι' έκλογήν μελών τών χωριτικών επιτροπών. 60 τοϋ 1972. 

Και επειδή, λόγω τοΟ ρηθέντος ορισμού της ημερομηνίας δι' έκλο
γήν μελών τών χωριτικών επιτροπών, ενδείκνυται προς τό δημόσιον 
συμφέρον δπως ή θητεία τών ώς εϊρηται μελών παραταθή περαι
τέρω ώς προνοείται κάτωθι έν τω παρόντι Νόμω. 

Και επειδή θεωρείται σκόπιμον προς τό δημόσιον συμφέρον δπως 
και ή θητεία τών μελών τών συμβουλίων βελτιώσεως παραταθή 
περαιτέρω ώς προνοείται κάτωθι έν τω παρόντι Νόμω. 

Και επειδή έν τω μεταξύ ή συνέχισις της ασκήσεως τών ύπό τών 
ρηθέντων οργάνων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων είναι 
απαραίτητος. 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Οργάνων Τοπικής Συνοπτικός 
Διοικήσεως (Παράτασις της θητείας) Νόμος τοΟ 1977. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία
μένου— 

«θητεία» .σημαίνει τήν ύπό του οικείου νόμου προβλεπομένην 
•θητείαν έκαστου οργάνου τοπικής διοικήσεως ώς αυτή παρετάθη 
δυνάμει του περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της 66 τοϋ 1965 
θητείας) Νόμου του 1965, του περί "Οργάνων Τοπικής Διοική 65τοϋ1967 
σεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου τοΟ 1967, του περί 'Οργά βο τοϋ 1969 
νων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου του 78τοθΐ97ΐ 
1969, του περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής eg τοϋ 1972 
θητείας) Νόμου του 1971 (2 του 1971), του περί Όργάνων Τόπι 88 τοϋ 1972 
κής Διοικήσεως (Παράτασις της θητείας) Νόμου του 1971 (78 49 τοϋ 1973 
τοΟ 1971), τοΟ περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις 26 τοϋ 1974 
τής θητείας) Νόμου του 1972, του περί Όργάνων Τοπικής Διοι 53 τοϋ 1975 
κήσεως (Παράτασις της θητείας) Νόμου ('Αρ. 2) του 1972, του 27 τοϋ 1976 
περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) 70 τοϋ 1976. 
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Κεφ. 243 . 
4 6 τ ο ϋ 1 9 6 1 
58 τοϋ 1962 

4 τ ο ϋ 1 9 6 6 
31 τ ο ϋ ! 969. 
Κεφ. 244. 
16 τοϋ 1968 
60 τοϋ 19 7·: 
60 τοϋ 1976. 

Κεφ. 243 , 
4 6 τ ο ϋ 1 9 6 1 
58 τοϋ 1962 

4 τοϋ1966 
31 τοϋ 1969. 
Κεφ. 244. 
1 6 τ ο ϋ 1 9 6 8 
6 0 τ ο ϋ 1 9 7 2 
60 τοϋ 1976. 

Παράτοίοις 
ΘητεΙηοΓ. 

Κυρ. 244. 
Ι 6 τοϋ 1 96» 
6 0 τ ο ϋ 1 9 7 2 
60 τοϋ 1976. 
Κεφ. 244. 
1 6 τ ο ϋ 1 9 6 8 
60 τοϋ 197 2 
00 τοϋ1976 . 

Κεφ. 243.. 
4 6 τ ο ϋ 1 9 6 1 
58 τοϋ 1962 
4τοϋ 1966 
31 τοϋ 1969. 

Μετουβοπική 
διάταξις. 

Κεφ. 244 , 
16 τοϋ 1968 
60τοϋ 1972 
6 0 τ ο ϋ 1 9 7 6 . 

Νόμου του 1973, του περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παρά
τασις της θητείας) Νόμου (Άρ. 2) του 1973, του περί Όργάνων 
Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου του 1974, 
τοΰ περί Όργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) 
Νόμου τοϋ 1975, του περί Όργάνων Τοπικής ' Λιοικήοχακ; 
(Παράτασις τής θητείας) Νόμου τοΰ 1976 καΐ τοΰ περί Όργάνων 
Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου (Άρ. 2) 
του 1976· 

«οικείος νόμος» σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελ
τίωσις) Νόμον καί τόν περί Χωριτικών Άρχων Νόμον . 

«Οργανον τοπικής διοικήσεως» σημαίνει μέλος συμβουλίου βελ
τιώσεως εκλεγέν ή διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί 
Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμου ή μέλος Χωριτικής 
'Επιτροπής διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών 
Άρχων Νόμου. 

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, 
(α) ή θητεία των μελών των χωριτικών επιτροπών παρατεί

νεται δια περίοδον μέχρις £ξ μηνών άπό τής λήξεως αυτής, 
έκτος έάν έν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν διορισμός ή νέος 
διορισμός δυνάμει του περί Χωριτικών Άρχων Νόμου, ή 
ήθελον έγκατασταθή νέα μέλη τών έν λόγω χωριτικών επι
τροπών βάσει τελειωτικώς έγκυρου εκλογής διεξαχθείσης 
δυνάμει του περί Χωριτικών Άρχων Νόμου' 

(β) ή θητεία τών μελών τών συμβουλίων βελτιώσεως παρα
τείνεται άπό τής λήξεως αυτής δια περίοδον μέχρις εξ μηνών, 
εκτός έάν έν. τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός 
ή εκλογή δυνάμει τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίω
σις) Νόμου. 

4. Παρά τάς διατάξεις του περί Χωριτικών Άρχων Νόμου, ό 
Υπουργός Εσωτερικών κέκτηται έξουσίαν όπως, κατά τήν διάρκειαν 
τής έν τη παραγράφω (α) το0 άρθρου 3 αναφερομένης περιόδου 
παρατάσεως τής θητείας τών μελών τών χωριτικών επιτροπών καί 
μέχρι διορισμοί) ή νέου διορισμού ή της διεξαγωγής εκλογής δυνά
μει του περί Χωριτικών Άρχων Νόμου— 

(α) παύη οιονδήποτε κοινοτάρχην, άναπληρωτήν κοινοτάρχην 
f̂  μέλος χωριτικής επιτροπής δι' άνάρμοστον συμπεριφοράν 
f\ άμέλειαν καθήκοντος ή έάν κατά τήν κρίσιν του θέλη 
καταστή ανίκανος ή άνίκανον προς αποτελεσματική ν έκτέ
λεσιν τών καθηκόντων του" 
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(β) δισρίζη, οσάκις τοΟτο καθίσταται άναγκαΐον, κοινοτάρχην 
ή μέλος χωριτικής επιτροπής, ή αναλόγως της περιπτώ
σεως, πρόσθετον κοινοτάρχην f\ μέλος χωριτικής επιτροπής. 

5. Ή ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται από της 29ης Ιουνίου, -Εναρξις 
1977. ισχύος., 


