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Ό περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωοις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Nofjoc τοΰ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Χ Ω Ρ Ι Ω Ν 
( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :« 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό τιερί Χωρίων (Διοίκησις Συνοπτικός 
και Βελτίωοις) (Τροποποιητικός) (*Αρ. 2) Νόμος του 1979 κα ΐ θά τίτλος, 
άναγινώσκηται όμου μετά του κερί Χωρίων (Διοίκησις και Βελ

 κ
εφ·243. 

τίωσις) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 58τοθΐ962 
ν ό μ ο ς » ) . 4το0 1966 

31 τοΰ 1969 
7 τοΰ 1979. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της έν αύτω ένθέσεως, ιροποποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 6, του ακολούθου νέου άρθρου: τοϋβσσικοΟ 
..Έξουοία 6Α. Παρά τάς διατάζεις του άρθρου 6, τό Ύπουργικόν ^ ί ^ ύ τ ω 
•Υ Ι̂Ο

6 .κόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως, οσάκις κατά την προσθήκης 
Συμβούλιον κρίσιν αύτοΰ αί υφιστάμενοι συνθήκαι κα ι έν γένει τό «έου 
ίνοχίοει προς δημόσιον συμφέρον επιβάλλουν τούτο, διάταξη τήν διεξα- *ρθρο" 6Α. 
.·Κλονΰςκ.λ.π.γωγήν η μή £κλογής προς άνάδειξιν των αίρετών μελών 

είς οΙονδήποτε Συμβούλιον, καΐ έν περιπτώσει καθ* ην 
ήθελε διατάξε ι τήν μή δΐ€ξαγωγήν εκλογής, ό Υπουργός 
Εσωτερικών κέκτηται έξουσίαν δπως διορίζη τά αίρετά 
μέλη του Συμβουλίου, οϊ ούτω δέ διοριζόμενοι θά κατέ
χωσι τό αξίωμα αυτών καΐ θά άσκώσι τάς λειτουργίας 
τούτου συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου: 

Νοείται δτι είς οίανδήποτε περίπτωσιν καθ* ήν τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελε διατάξει τήν μή διεξαγωγήν  ^ 
εκλογής έν σχέσει προς οΙονδήποτε Συμβούλιον, τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ* οίονδήποτε μετα
γενέστερον χρόνον νά διάταξη τήν διεξαγωγήν εκλογής 
προς άνάδειξιν των αίρετών μελών διά τό Συμβούλιον 
τούτο, οπότε θά δρίζη τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν θά ένερ
γήται ή τοιαύτη εκλογή, ή ημερομηνία δέ αΰτη θά θεω
ρήται ώς έάν ήτο ημερομηνία ορισθείσα ύπό του Υπουρ
γ ικού Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
13: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή θητεία τών αίρετών μελών του 
Συμβουλίου τών εκλεγομένων βάσει εκλογής διαταχθεί
σης δυνάμει τής ώς άνω επιφυλάξεως θά εΐναι διά τήν 
περίοδον άπό τής εκλογής μέχρι λήξεως τής θητείας τών 
λοιπών Συμβουλίων έν τή Δημοκρατία.». 


