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Ό περί Μελώντών Συμβουλίων. Βελτιώσεως (Παρστασις της Θητείας) 
(Αρ. 2) Νόμος του 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 76 του 1978 

. ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Π Α Ρ Α Τ Α Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Θ Η Τ Ε Ι Α Σ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ε Ω Σ 

'Επειδή δ ιά :του περί Μελών των Συμβουλίων Βελτιώσεως (Παρά Προοίμιον. ■ 
τασις της θητε ίας ) Νόΐμου του 1978, ή:.θητεία*των μελών τών Σ υμβου „ 
λίων Βελτιώσεως παρετάθη μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1978. 

Και επειδή θεωρείται σκόπιμον προς το δημόσιον συμφέρον όπως 
ή θητεία, τών ώς εΐρηται μελών παραταθή περαιτέρω ως προνοείται 
κάτωθι εν τω παρόντι Νόμω. 

Και επειδή έν τω μεταξύ ή συνέχισις της ασκήσεως τών ύπό τών 
ρηθέντων μελών ασκουμένων εξουσιών κ at καθηικόντων εΐναι απα
ραίτητος. 

Δια ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μελών τών Σ υμβου Συνοπτικός 
λίων Βελτιώσεως (Παράτασις της θητε ίας ) ( Ά ρ . 2) Νόμος του τίτλος. 
1978. 

2. ' Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν ά λ λ ω ς προκύπτη εκ του Έρμη,νεΐσ.. 
κειμένου—· 

«θητεία» σημαίνει τήν ύπό του περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου προβλεπομένην θητείαν τών μελών 
τών Συμβουλίων Βελτιώσεως ώς αϋτη παρετάθη δυνάμει 
του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της 
θητε ίας ) Νόμου του 1965, του περί 'Οργάνων Το
πικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητε ίας ) Νόμου 
του 1967 του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως 
(Παράτασις τής θητε ίας ) Νόμου του 1969, του 

59 τοϋ 1972 περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής 
88 τοϋ 1972 θητε ίας ) Νόμου τοΟ 1971 (2 του 1971), του περί Ό ρ γ ά 

inaT°i973 ν ω ν Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητε ίας ) Νόμου 
;26τοθΐ974 τ ο $ 1971 (78 τοΰ 1971), του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοι-
,53 τοΰ 1975 κήσεως (Παράτασις τής θητε ίας ) Νόμου του 1972, του 
127 του 1976 -περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής 
ί49τοθ,ΐ977 θ τ 1 τ ε ί α Ο Νόμου ( Ά ρ . 2) τοΟ 1972, του περί 'Οργάνων 
75 τοϋ 1977 Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητε ίας ) Νόμου του 
28 τοϋ 1978.1973, του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις 

τής θητε ίας ) Νόμου ('Αρ. 2) του 1973, του περί 'Οργάνων 

Κεφ. (243. 
46τοϋ 1961 
58 τοΰ 1962 

4 τοϋ 1966 
31 τοϋ 1969. 
66 τοϋ 1965 
6 5 τ ο ϋ 1 9 6 7 
80 του 1969 

2 τοΰ 1971. 
78 του 1971 
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Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της θητείας) Νόμου τοϋ 
του 1974, του ιτερί.'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παρά
τασις τής θητείας) Νόμου του 1975, του περί 'Οργάνων 
Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου του , 
1976, του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις 
τής θητείας) Νόμου (Άρ. 2) του 1976, του περί 'Οργάνων 
Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις τής θητείας) Νόμου του 
1977, του περί 'Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις 
τής θητείας) (Άρ. 2) Νόμου του 1977 και του περί Μελών 
των Συμβουλίων Βελτιώσεως (Παράτασις τής θητείας) 
Νόμου του 1978. 

«μέλος του συμβουλίου βελτιώσεως» σημαίνει μέλος 
συμβουλίου βελτιώσεως εκλεγέν ή διορισθέν δυνάμει των 
διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) 

Κεφ. 2 4 3 .  Ν ό μ ο υ . _ 
46 τοϋ 1961 Τ . 
58 τοϋ 1962 · ■ 

4 τοϋ 1966 
31 του 1969. 

3. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, ή θητεία των Παράτασις 
μελών τών Συμβουλίων Βελτιώσεως παρατείνεται από τής λήξεως της θητείοχ;. 
αυτής διά περίοδον μέχρις £ξ μηνών, έκτος έάν εν τω μεταξύ ήθελε 
λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή δυνάμει του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου. Κεφ. 243. 

46 τοϋ 1961 
· , 58 του 1962 

.  ' ' 4 τοϋ 1966 
31 τοϋ 1969. 


