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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1947 της Ι Ιης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 37 του 1984 
ΝΟΜΟ Σ Τ Ρ ΟΠΟΙΠΟΙ ΩΝ ΤΟΝ ΟΕ ΡΙ ΧΩ Ρ' ΙΤΙΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ ΝιΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χωριτικών Αρχών Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόιμος του 1984 και θα αναγινώσκηται ομού χίτλο^· 
μετά του περί Χωριτικών Αρχών Νόιμου (εν τοις εφεξής αναφερο Κε<Ρ· 244 

μένου ως «ο βασικός νόιμος»). 60T°Ui976 
29 του 1978 

6 του 1979 
48 του 1979 
90 του 1979 
27 του 1981 
43 του 1983 
71 του 1983. 

«2. Το εδάφιον (3) του άρθρου 5 του δασικού νόιμου δ ιαγρ άφε τα ι Ανηκα
και αντικαθίσταται 'διά του ακολούθου εδαφίου: ι " τάΐστοίσις 

/ο\ ν J. ' « ι ι τ ° υ εδαφίου 
κ<(3) , Κατά την πρωτην συνεδρίαν της εγκαταστάσεως της (3) ΧΟυ 

επιτροπής, ήτις συγκαλείται υΉό του Επαρχου εντός δέκα η με- άρθρου 5 
ρών το αργότερον από της εκλογής και ήτις τελεί υπό την του βασοκού 
(προεδρίαν αυτού ή αντιπροσώπου του, εκλέγονται εκ των με- νά*1ου· 
λών και υπό των μελών αυτής ο πρόεδρος της επιτροπής— 
κοινοτάρχης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής— 
αναπληρωτής κοινοτάρχης, οίτινες κατέχουσι . το αξίωμα 
αυτών διαρκούσης της θητείας της επιτροπής: ( 

ΙΝοείται ότι εις 'περίπτωσιν (καθ* ην δι ! οιονδήποτε λόγον δεν 
ήθελε γίνει εκλογή προέδρου ή οοΌπληρωτού προέδρου της 
(επιτροπής κατά την πρώτην ή την αμέσως επομένην συνεδρίαν 

(975) 
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αυτής, ήτις δέον να ΐσυγκληθή Εντός δέκα ημερών το αργότερον 
(από της πρώτης συνεδρίας η ανάδειξις προέδρου ή αναπλη
ρωτού προέδρου της επιτροπής γίνεται διά κληρώσεως διενερ
ιγου»μένης υπό του Υπουργού ή προσώπου οριζομένου υπ' αυτού 
ενώπιον των Ιμελών της επιτροπής: 

Νοείται περαιτέρω ότι οσάκις, κατά την διάρκειαν της θητείας 
επιτροπής, ήθελε κενωθή δι° οιονδήποτε λόγον η θέσις του προ
έδρου ή του αναπληρωτού προέδρου αυτής, πρόεδρος ή ανα
πληρωτής πρόεδρος της επιτροπής, αναλόγως της περιπτώσεως, 
εκλέγεται το ταχύτερον δυνατόν εκ των μελών και υπό των 
μελών αυτής, ο ούτω δε εκλεγείς πρόεδρος ή αναπληρωτής 
πρόεδρος κατέχει το αξίωμα αυτού διά το υπόλοιπον της θη
τείας της επιτροπής.». 

Αντυκα
τάατοίσις 
του άρθρου 8 
του δασικού 
νόμου 
διά νέου 
άρθρου. 

3 . Το άρθρον 8 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Προσόντα β.—!(Ι1) Δύναται να εκλεγή κοινοτάρχης ή έτερον 
εκλόγιμο μέλος της χωριτ ικής επιτροπής ο κεκτημένος το δικαίω
κωλύύατα ^ τ ο υ εκ;λεγειν, ούτινος το όνομα είναι εγγεγραμμένον 
εκλογιμότητος εΐζ τον εκλογικόν κατάλσγον, ο συμπληρώσας το εικο
καιασυμ στον πέμπτον έτος της ηλικίας του και μη υποκείμενος, 
δίιβαστα. ε ΐ ς οιονδήποτε των ακολούθων κωλυμάτων εκλιογιμό

τητος : 
(;α) καταδίκη; εντός των τελευταίων δέκα προ της 

εκλογής ετών δι' αδίκημα ατιμωτυκόν ή ηθικής 
αισχρότητος ή στέρησις της εκλσγιμότηίτος κατόπιν 
αποφάσείως αρμοδίου δικαστηρίου λόγω οιουδή
ποτε εκλογικού αδικήματος' 

(β) πάθηισις εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης αυτόν 
ανίκανσν να ασκήση τα καθήκοντα του ως Κοινο
τάρχης ή μέλος της χωριτικής επιτροπής. 

(2) Δεν δύναται να διατελή κοινοτάρχης ή έτερον 
μέλος της χωριτικής επιτροπής— 

(α) ο κατέχων οιονδήποτε ιερατικόν αξ&ομα' 
(β) ο κατέχων θέσιν εις την δημόσιον ή εκπαιδευτική ν 

υπηρεσίαν της Δημοκριατίας' 
(γ) ο μη ανήκων εις την κοινότητα του εκλεγηοομένου' 
(δ) ο κατέχων το αξίωμα του Υπουργού, δη,μάρχου ή 

μέλους του δηΐμοτικού συμβουλίου ή της Βουλής 
των Αντιπροσώπων* 

(ε) ο μετά την εκλογή ν του καταδικασθείς δι' αδίκημα 
ατιμωτικόν ή ηιθικής αισχρότητος ή ο στερηθείς 
της είκλογιμότητος κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου 
δικαστηρίου λόγω οιουδήποτε εκλογικού αδική
ματος" 

(!στ) ο κατέχων την θέσιν αγροφύλακος του χωρίου ή 
οιανδήποτε ετέραν θείσιν εν αυτώ διά την οποίαν 
αμείβεται επί μηνιαίας βάσεως' 

|(ζ) ο διαγραφείς εκ του εκλογικού καταλόγου»^ 

Τροποποίησις 
του εδαφίου 
(3) του 
άρθρου 17 
του (δαοι'κού 
νόμου. 

4. Το εδάφιον (3) του άρθρου 17 του 'βασικού νόμου τροποποι
είται διά της εξ αυτού διαγραφής τωνλέξεων «του άρθρου 9» 
(πέιμπτη γραμμή) 'και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«του άρθρου 17JA ή, εις περίπτωσιν καθ' ην το μέλος της επιτροπής 
το οποίον κατείχε την κενωθείσαν θέσιν κατείχε ταύτην κατόπιν 
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διορισμού, η θέσις πληρούται διά διορισμού το ταχύτερον 'δυνατόν 
συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 'Νόιμου και δια πε
ρίοδον ίσην προς το υπόλοιπον της θητείας της επιτροπής.». 

5. Το εδάφιον (3) του άρθρου 24 του δασικού νόμου τροποποι Τραποποίησις 
είται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «του ολικού αριθμού του εδαφίου 
τών εις το χωρίον εχόντων το 'δικαίωμα του εκλέγειν» (τετάρτη ^ ρ ^ ^ 
και πέμπτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά των λέ του δασικού 
ξεων «του αριθμού τών εις το χωρίον διαμενόντων και εχόντων νόμου, 
δικαίω,μα του εκλέγειν ;μη εκτοπισθέντων.». 


