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Ό περί Χωριτικών Άρχων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σϋμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 29 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χωριτικών 'Αρχών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τ1τλ°ζ· 
του περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου Κεφ.. 244 
ώς «ό βασικός νόμος»}. 6θτοθΐ972 

60τοα1976. 
2. Ή δια της 'Αποφάσεως της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, τής δη Άκύρωσις 

μοσιευθείσης έν τω Τετάρτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος ημερομηνίας 
τής Δημοκροπτίας τής 10ης Δεκεμβρίου, 1977, ορισθείσα δυνάμει τοΟ χ ^ ^ ^ 
άρθρου 10 του δασικού νόμου, ημερομηνία, ήτοι ή 4η 'Ιουνίου, 1978, επίτροπων, 
δι' έκλογήν χωριτικών επιτροπών άκυροΰται, πασαι δέ αί διοικητικαί 
πράξεις και διαδικασίαι at γενόμεναι έν σχέσει προς την έν λόγω 
έκλογήν θεωρούνται ώς άκυροι καΐ άνευ οιουδήποτε αποτελέσματος. 

3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίτρις 
διά τής έξ αύτου διαγραφής των λέξεων «τής Βουλής τών Άντιπρο τοΟ εδαφίου 
σώπων» (τρίτη καΐ τετάρτη γραμμαί) καΐ τής αντικαταστάσεως των '^ τ™' 
διά τών λέξεων «του,Υπουργικού Συμβουλίου». τοϋοασικοα 

νώμου. 

4. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως : τοϋ εδαφίου 

*» (1) τοΟ 
(α) Διά τής έξ αυτού διαγραφής των λέξεων «τής Βουλής των &ρθΡουΐο 

Αντιπροσώπων» (δευτέρα γραμμή) και τής άντικαταστά τοθ6ασιχοθ 
σεώς των διά τών λέξεων «του Υπουργικού Συμβουλίου»' νομ00· 

(β) διά τής έκ τής πρώτης επιφυλάξεως αυτού διαγραφής τών 
λέξεων «ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων» (πρώτη και 
δευτέρα γραμμαί τής ρηθείσης επιφυλάξεως) και τής άντι
κοααστάσεώς των διά τών λέξεων «ύπό τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου»' καΐ 

(γ) διά τής έκ τής δευτέρας επιφυλάξεως αυτού διαγραφής 
τών λέξεων «ή Βουλή τών Αντιπροσώπων» (πρώτη γραμμή 
τής ρηθείσης επιφυλάξεως) και τής αντικαταστάσεως των 
διά τών λέξεων «τό Ύπουργικόν Συμβούλιον». 
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'Αναστολή 
Ισχύος των 
άρθρων 5> 
Εως 10 καιΐ 
τών εδαφίων 
(2) καΐ (3) 
τοΟ άρθρου 
17. ,τοϋί 
βοοσικοΟ 
νώμου. 

Διάταξιςδιά 
νέαι αρθρσο 
είς άνπίκαι 
τάστοασιν 
dVOOOTOCi 
λέντων 
διαρκούσης, 
της έκρύθμουι 

..καπαστάσεως. 

«Διοίκησις 
χωρίου. 

Διορισμός 

5.. Ή' Ισχύς— 
(α) τών άρθρων 5 εως 9, αμφοτέρων περιλαμβανομένων 
(β) του άρθρου 10 ώς τούτο τροποποιείται δια του άρθρου 4 

του παρόντος Νόμου' και 
(γ) τών έδαψίων (2) και (3) του άρθρου 17, 

του δασικού νόμου αναστέλλεται διαρκούσης της έκρυθμου κατα
στάσεως. 

6. Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως ό βασικός νόμος θά 
άναγινώσκητάι, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν αντί των άνα
σταλέντων άρθρων 5 εως 1.0, ύφίσταντο τα ακόλουθα άρθρα : 

5. Αϊ τοπικά! υποθέσεις εκάστου χωρίου διεξάγονται 
ύπό χωριτικης επιτροπής αποτελούμενης έξ ενός προέ
δρου ■— του κοινοτάρχου, ενός αναπληρωτού προέδρου — 
άναπληρωτοϋ κόινοτάρχου, δστις αντικαθιστά τον κοινο
τάρχην έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, και τριών έτερων μελών απάντων, διοριζομένων 
ύπό του Υπουργού: 

Νοείται δτι έάν καθ' οίονδήποτε χρόνον οιοσδήποτε 
κοινοτάρχης ή μέλος τής χωριτικής επιτροπής καταστή 
άνίκανον νά κατέχη την θέσιν αυτού ή άπολυθή ή παραι
τηθή τή γραπτή συγκαταθέσει του Υπουργού, τούτο θά 
παύση από του χρόνου τούτου νά είναι κοινοτάρχης ή 
μέλος τής χωριτικής επιτροπής. 

6! 'Ανεξαρτήτως τών." διατάξεων τού παρόντος Νόμου 
είς περίπτωσιν 0 'Υπουργός δύναται νά διορίση κοινοτάρχας και μέλη 
4νώγκηςήδι· τ " ν Χ ω Ρ ι τ ι κ ω ν επιτροπών ή αναλόγως της περιπτώσεως, 
ώριισμένον επιπρόσθετους κοινοτάρχας ή μέλη τών χωριτ ικών έπι
σκοπόν. τροπών, έφ' δσον τοΰτο κρίνεται άναγκαΐον κα! σκόπιμον 

διά τους ακολούθους λόγους— 
:. ; (ά) έπι τή κηρύξει νέου χωρίου ' 

(β) ένεκα τών προνοιών οιουδήποτε Νόμου εύρισκο
'■"■' μένου έν ίσχύΐ έπί του παρόντος κα! διά την κάλλι

τέραν έφαρμογήν τών προνοιών τούτου" ή 
( γ ) προς άντιμετώπισιν οιασδήποτε έκτακτου καταστά

σεως μη προνοουμένης ά λ λ ω ς ύπό του παρόντος 
Νόμου, 

και ο! κοινοτάρχαι κ α ί τ ά μέλη τών οϋτω διοριζομένων 
χωριτικών επιτροπών θά διατηρούν το αξ ίωμα των 
μέχρι τής λήξεως τής θητείας τών λοιπών κοινοταρχών 
κα! μελών χωριτικών επιτροπών, έκτος έάν ό Υ π ο υ ρ γ ό ς 
άλλως διάταξη* 

Προσόνται ' 7.— (1) Δύναται νά διορισθή κοινοτάρχης ή έτερον μέλος 
κοινοταρχών της χωριτικής επιτροπής πότν μέλος του χωρίου συμπληρώ
κοΛ μελών acJCV τ ο ε ' ι κ ο σ τ ο ν πέμπτον έτος τής ηλικίας του. 

(2) Δεν δύναται νά διορισθή. ή νά διατελή κοινοτάρχης ή 
έτερον μέλος τής χωριτικής επιτροπής— 

(α) ό κατέχων οιονδήποτε ίερατικόν αξίωμα' 
(β) ό κατέχων θέσιν ε'ις την δήμόσίαν ή έκπαιδευτικήν 

ύπηρεσίαν τής Δημοκρατίας' 
(γ) ό μή ανήκων εις την κοινότητα του διορισθήσομένόυ' 
(δ), ό κατέχων τό αξίωμα του δημάρχου ή μέλους του 

δημοτικού συμβουλίου ή της Βουλής τών Αντιπρο
σώπων' 

χωριιτικών, 
επίτροπων., 
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Διάρκεια 
θηΐτεΐας 
κοινοταρχών) 
καΐ μελών 
χωρυτικών 
επιτροπών. 

Πλήρωσις 
κένωθεισών 
θέσεων, 

Άναπληρω
μστπκός 
διορισμός 
κοινοτάρχου 

(ε) ό καταδικασθείς εντός των τελευταίων δέκα προ 
του διορισμού ετών—  ' ' 

(i) είς φυλάκισιν πέραν του ενός έτους ή εις φυλά
κισιν δι' οιονδήποτε αδίκημα ένέχον ελλειψιν 
έντιμότητος ή ήθικήν αισχρότητα' 

(ii) δι' οιονδήποτε αδίκημα κατά παράβάσιν του 
παρόντος Νόμου' 

(στ) ό παυθείς του αξιώματος του κοινοτάρχου ή μέλους 
της χωριτικής επιτροπής δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου' . . . 

(ζ) ό κατέχων την θέσιν άγροφύλακος του χωρίου: 
Νοείται δτι ουδέν πρόσωπον ,άνω των έξή κοντά ετών θα 

υποχρεούται να υπηρέτη ώς κοινοτάρχης ή μέλος της χωρι
τικής επιτροπής έκτος κατόπιν της συναινέσεως του. 

8.^—(1).Ή θητεία τών κοινοταρχών και. τών μελών τών 
χωριτικών επιτροπών είναι διετής αρχομένη, δσον άφορα 
τους πρώτους διορισθησομένους, άπό της 1ης 'Ιανουαρίου, 
1979: 

Νοείται δτι ή θητεία τών κοινοταρχών καΐ τών μελών τών 
χωριτικών επιτροπών τών υπηρετούντων κατά την ήμερο
μηνίαν δημοσιεύσεως έν τη έπισήμω έψημερίδι της Δημο
κρατίας του περί Χωριτικών Άρχων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1978, θά έξακολουθή Ισχύουσα μέχρι της 31ης 
Δεκεμβρίου, 1978. 

(2) Ό κοινοτάρχης συγκαλεί και προεδρεύει τών συνε
δριάσεων της χωριτικής επιτροπής καΐ άσκεΐ τά ε'ις αυτόν
είδικώτερον ύπό του παρόντος Νόμου ανατιθέμενα καθή
κοντα και εξουσίας. 
. (3) Άπαρτίαν αποτελούν ό κοινοτάρχης και δύο έτερα 
παρόντα μέλη της επιτροπής, αποφασίζει δε ή πλειοψηφία. 
Έν περιπτώσει ισοψηφίας ό κοινοτάρχης κέκτηται δευτέτ 
ραν ή νικώσαν ψήφον. 

(4) Ή χωριτική επιτροπή κανονίζει τα τών συνεδριά
σεων αυτής, καΐ έν γένει τά της διαδικασίας αυτής. 

(5) Ή έγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της 
χωριτικής επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας θέσεως 
μέλους αύτης και ή επιτροπή θεωρείται ώς νομίμως συγκε
κροτημένη έφ' δσον ό αριθμός τών μελών αύτης δεν εΤναι 
όλιγώτερος τών τριών. 

9. Έάν οιοσδήποτε κοινοτάρχης ή μέλος της χωριτικής 
επιτροπής άποθάνη ή έάν κένωθη οιαδήποτε θέσις κοι
νοτάρχου ή μέλους της χωριτικής επιτροπής ένεκα τών 
προνοιών του παρόντος Νόμου ό Υπουργός θά διορίζη 
έτερον προσοντουχον πρόσωπον διά νά υπηρέτη ώς κοι
νοτάρχης ή μέλος της χωριτικής επιτροπής εις τήν τοιαύτην 
κενωθεΐσαν θέσιν καΐ το τοιούτο πρόσωπον θά υπηρέτη 
διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον μέχρις δτου λήξη ή θητεία 
τών έτερων κοινοταρχών καΐ τών μελών τών χωριτικών 
επιτροπών τά όποια υπηρετούν κατά τον χρόνον του τοι
ούτου διορισμού. 

10. ΕΊς περίπτωσιν προσωρινής ασθενείας, απουσίας ή 
ετέρας προσωρινής άνικανότητος κοινοτάρχου τινός, ό 
Υπουργός δύναται νά διορίση έτερον πρόσωπον τό όποιον 
θά ενεργή ώς. αναπληρωτής κοινοτάρχης κατά τήν διάρ-
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κειαν της τοιαύτης προσωρινής ασθενείας, απουσίας, ή 
ετέρας προσωρινής άνικανότητος του κοινοτάρχου καί 

• τό πρόσωπον τούτο κατά την διάρκειαν του αναπληρω
ματικού διορισμού του θα άσκή άπάσας τάς εξουσίας 
καί θά έκτελη άπαντα τά καθήκοντα του κοινοτάρχου. 

Εξουσίας 10Α. Ό Υπουργός δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον νά 
'YiroupyOufev ^ccoor] οιονδήποτε κοινοτάρχην ή μέλος της χωριτικής 
άΜαρμόστουι, επιτροπής— 
συιμπεριψορας, (α) δι ' άνάρμοστον συμπεριφοράν ή άμέλειαν καθή

, · £ ! £ £ ■ κοντός· η; 
(β), έάν δι ' οιονδήποτε λόγον καταστή, κατά τήν 

κρίσιν του Υπουργού, ανίκανος ή άνίκανον προς 
άποτελεσματικήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του.». 

Κατάργησις 7. Τά άρθρα 24 έως 27, αμφότερα περιλαμβανόμενα, του βασικού 
των άρθρων νόμου καταργούνται. 
24£ως27το& · ;' · <.■'.■ t , : 
βασικού νόμου. 

Έτυπώθη έν τ φ Τίπτογραφείφ της Κιπτρισκής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσίςι. 


