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Ο περί Καταργήσεως Ορισμένων Χωριτικών Επιτροπών Νόμος του 1989 εκδίδεται
με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 230 του 1989
Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει, ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Καταργήσεως Ορισμένων
Χωριτικών Επιτροπών Νόμος του 1989.
2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννο;α:
«αρμοδιότητες» περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα*
«κοινοτάρχης» σημαίνει τον πρόεδρο χωριτικής επιτροπής·
«κοινοτικός εκπρόσωπος» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανα
τέθηκε η άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του εδαφίου
(2) του άρθρου 4·
«χωριτική επιτροπή» σημαίνει χωριτική επιτροπή χωριού που βρί
σκεται μέσα στα δημοτικά όρια δήμου 
«χωριό» περιλαμβάνει ενορία πόλης ή χωριού που βρίσκεται μέσα
στα δημοτικά όρια δήμου.
3. Ο περί Χωριτικών Αρχών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε χωριά που
βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια οποιουδήποτε δήμου.

4.—(1) Οι αρμοδιότητες των χωριτικών επιτροπών και του κοινοτάρχη
δυνάμει του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου
θα ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μέσα στα όρια του
οποίου βρίσκεται το χωριό.
(2) Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση οποιασ
δήποτε αρμοδιότητας, που με απόφαση του θα καθορίσει σε σχέση με
συγκεκριμένο χωριό, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο
στον εκλογικό κατάλογο του οικείου χωριού, το οποίο θα ενεργεί ως
κοινοτικός εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου.
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(3) Για την άσκηση τιον αρμοδιοτήτων που μέχρι την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού ασκούνταν από χωριτική επιτροπή
ή κοινοτάρχη, το δημοτικό συμβούλιο ή, σε περίπτωση που τα καθή
κοντα ασκούνται από πρόσωπο που δε βρίσκεται στην υπηρεσία του
δήμου, το εν λόγω πρόσωπο εισπράττει τα δικαιιόματα που προβλέπονται
για τα διάφορα θέματα στον Πίνακα του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου
ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.
5,—(Ι) Ολα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις χωριτικής
επιτροπής, που παύει να υφίσταται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου
αυτού, περιέρχονται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου
αυτού στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
(2) Ο πρόεδρος της χωριτικής επιτροπής που αναφέρεται στο εδάφιο
(Ι) οφείλει, πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, να
παραδώσει στον οικείο δημοτικό γραμματέα όλα τα βιβλία και έγγραφα
της χωριτικής επιτροπής ή του ίδιου που αναφέρονται σε αρμοδιότητες
που θα ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο.
(3) Ο πρόεδρος της χωριτικής επιτροπής που αναφέρεται στο εδάφιο
(Ι) παραδίδει τη σφραγίδα του στον οικείο Έ π α ρ χ ο , όταν λήξει τ\
θητεία του.
6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Χωριτικών Αρχών Νόμου, η
θητεία των χωριτικών επιτροπών παρατείνεται μέχρι την έναρξη της
ισχύος του Νόμου αυτού.
7. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου, 1990.

