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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

όπ
 #

Αρ. 1531 τής 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκλογής Μελών Χωριτικών 'Επιτροπών τής 8ης "Ιουλίου, 1979 
(Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως sic 
ιήν επίσημο ν εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 
52 του Συντάγματος.. 

"Αριθμός 55 τοΰ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Σ 
Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ 

ΜΕΛΩΝ Χ Ω Ρ Ι Τ Ι Κ Ω Ν ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

T.nt ιδή το "Υπουργικόν Συμβοόλιον διέταζε τήν _ διεξαγωγήν ιι,.οοίμιον. 
ήνλογηι; προς άνάδί ίξ ιν μελών Χωριτικών Επιτροπών τήν 8ην 
Ιουλίου', 1979, 

Και επειδή λόγω ώρισμένων δυσχερειών αϊ όποΐαι προέκυψαν 
(Όι, προς τήν ύιιυδολήν υποψηφιοτήτων έν σχέσει μέ τήν έν λόγω 
ί'κλογήν κατέστη αναγκαία ή αναβολή της ορισθείσης ημερομη
νίας υποβολής ιών υποψηφιοτήτων καΐ ανακηρύξεως προταθέντων 
υποψηφίων ως ίκλ* γέντων,. 

Και ι'πειδή τά ώς άνω έδημιούργησαν ώρισμένας. νομικής φύ
υ» ως όυσχιρκίας διά τήν διεξαγωγήν της έν λόγω εκλογής, 

Λια ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι . 'Ο παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς 6 περί "Εκλογής Μελών Συνοπτικός 
Χωριτικών "Επιτροπών της 8ης ' Ιουλίου, 1979 (Προσωρινά! Διατά "τλος. 
ί,ικ;) Νόμος τοΰ 1979. 

2. "Εν ιώ παρόνιι Νόμω, έκτος έάν ί κ τοΰ κειμένου προκύπτη τ.ριιηντ,ϊο.·. 
οιάφορος FVVOWI 

ι'ηιόφαοιι.·· σημαίνει τήν άπόφασιν του "Υπουργικού Συμβου
λίου ϋπ' άρ. 17.J61 και ήμερομηνίαν 26.10.1978 διά της όποιας 
διετάχθη ή όι ι ζαγωγή εκλογής πυός άνάδειξιν μελών Χωριτικών 
Επιτροπών τήν 8ην Ι ουλ ίου , 1979' 

«εκλογή* σημαίνει τήν έκλογήν μελών Χωριτικών Επιτροπών 
τήν όρίοΟεΐσαν διά τήν 8ην ' Ιουλίου, 1979" 
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*>έκλογικό(; νόμος» οημαίνέι ιούς η* μι Εκλογής (Βουλή τών 
■'Λντιπ.μοοώιιων καΐ Κοινοτικοί Συνιλϊΰαεις) Νόμους too 1959 
κσΐ 1960, ιόν Έκλογικόν (Προσωριναΐ Διατάξεις) Νόμον τοΟ 
1963 και ιόν περί Χωριτικών "Αρχών Νόμον. 

3. "Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΟ εκλογικού νόμου δια τους 
σκοπούς της εκλογής— 

(α) ή άπόφασις θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καΐ έφαρμό
ζηται ώς έάν αϋτη ιέλήφθη δυνάμει της διατάξεως του 
εδαφίου (1) του άρ&ρου 10 τοΟ περί Χωριτικών 'Αρχών 
Νόμου ή δέ ρηθείσα διάταξις θεωρείται ώς ισχύουσα κατά 
τον χρόνον λήψεως /της αποφάσεως' 

(β.) ώς ημερομηνία καΐ ώραι υποβολής υποψηφιοτήτων διά τήν 
έκλογήν ορίζονται ή 2α Ιουλίου, 1979 άπό τής 8ης πρωι
νής μέχρι τής 12.30 (μ.μ.· 

(γ) ώς ημερομηνία καΐ ώρα ανακηρύξεως προταθέντων υπο
ψηφίων ώς έκλ£γέντων έν περιπτώσει καθ* ή ν ή διεξαγωγή 
ψηφοφορίας δεν θά είναι αναγκαία ορίζονται ή 3η Ιουλίου, 
1979 καΐ ώρα 1 μ.μ/ 

(δ) ό εκλογικός νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και 
£φαρμόζηται ώς έάν— 

(i) ή ανωτάτη προθεσμία άπό της εκδόσεως του εντάλ
ματος εκλογής μέχρι τής ημέρας υποβολής υποψη
φιοτήτων ήτο δέκα επτά ήμέραι' 

(ii) ή ήμερα εκλογής ήτο ^ Εκτη, ήμερα μετά τήν ήμέ
ραν υποβολής υποψηφιοτήτων 

(iii) ή ελαχίστη προθεσμία ή προβλεπομένη εις τό έδά
φιον (.1). του άρθρου 20 των περί 'Εκλογής (Βουλή 
των 'Αντιπροσώπων και Κοινοτικαι Συνελεύσεις) 
Νόμων του 1959 κοΛ 1960 διά τήν δημοσίευσιν γνω
στοποιήσεως ψηφοψορίας ήτο δύο ήμέραι.. 

4. Πάσα πράξις, διάταγμα ή γνωστοποίησις εκδοθείσα διά τήν 
διεξαγωγήν τής εκλογής, θά εξακολουθήσουν ίσχύουσαι και θά 
άναγινώσκωνται, έιρμηνεύωνται καΐ έφαρμόζωνται ώς έάν αϊ δια
τάξεις τοΟ παρόντος Νόμου ϊσχυον κατά τόν χρόνον τής εκδόσεως 
των, της ημερομηνίας εκλογής παραμενούσης ώς τής 8ης Ιουλίου, 
1979. 


