
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 137(Ι)/2019 
Αρ. 4731, 22.10.2019                               

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 137(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2019 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
  86(Ι) του 1999 
  51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 

52(Ι) του 2005 
128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 

27(Ι) του 2007 
154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(I) του 2011 
218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013 
142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013 

50(Ι) του 2015 
79(Ι) του 2015 

104(Ι) του 2015 
129(Ι) του 2016 
162(Ι) του 2017 

22(Ι) του 2018 
45(I) του 2018 
18(Ι) του 2019 

19(Ι) του 2019. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ. 2) του 2019 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 3) του 2019. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «ή σε κάθε 
άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης μέλους που κενώθηκε δεν είναι 
δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο αυτό» (τρίτη μέχρι πέμπτη 
γραμμή). 

 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «η θέση 
πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «η θέση 
αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα 
υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων στο οποίο 
ανήκε, όταν εξελέγη το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.». 

   

 (γ) με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού. και 

   

 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   

  «(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο 
ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε, 



όταν εξελέγη, και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη 
εκλεγείς υποψήφιος δεν βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο 
κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων κατά το χρόνο κατά τον 
οποίο η θέση μέλους κενούται, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο 
κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού 
κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη το μέλος του 
οποίου η θέση κενώθηκε. 

   

  (ε)         Σε  περίπτωση  κατά την οποία το μέλος του  οποίου η θέση  κενώθηκε δεν ανήκει 
σε κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων και αυτός εξελέγη ως 
ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης 
μέλους που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο, η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή: 

   

     Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους κενωθεί κατά τον τελευταίο 
χρόνο της θητείας του απερχόμενου Συμβουλίου, αναπληρωματική εκλογή 
διεξάγεται μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών έχει περιοριστεί κάτω 
από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


