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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 940 της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί θεατρικοί) 'Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 36 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΌΜΟΝ ΤΟΥ 1970 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί θεατρικού Όργανι- Συνοπτικός 

σμου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώ- τίτλος, 
σκηται όμοΰ μετά του περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμου 7ΐτοθΐ97θ 
του 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό 
βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμουι ώς ol περί 
θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμοι του 1970 και 1972. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(α) Δι' αντικαταστάσεως του εδαφίου (1) διά του ακολούθου : τ°ϋ<*ρθρου_4 

«Ό 'Οργανισμός διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων νόμου, 
του παρόντος Νόμου, ύπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτε
λουμένου εξ ενός Προέδρου και οκτώ έτερων μελών, απάν
των διοριζομένων υπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου έκ προ
σώπων άτινα κατά τή;ν κρίσιν αύτου κέκτηνται διοικητικήν 
πεΐραν και γνώσεις περί τά θεατρικά και έν γένει καλλιτε
χνικά πράγματα : 

'Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται νά παρίσταται εις άπά
σας τάς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβά
ντ| μέρος είς τάς διεξαγομένας συζητήσεις και έκφράζη τήν 
γνώμην αύτου άνευ, δμως, δικαιώματος ψήφου.»" 

(β) διά τής προσθήκης ε'ις τό εδάφιον (4) τής κάτωθι επιφυλά
ξεως : 

«Νοείται δτι οσάκις ό χρόνος τής προσωρινής απουσίας 
ή κωλύματος του Προέδρου δέν ύπερβαίνη τους δύο μήνας 
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ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν όπως διορίζη εν των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου δπως άσκή τάς εξουσίας καΐ 
έκτελή τα καθήκοντα του Προέδρου διαρκούσης της περι
όδου ταύτης.»" 

(γ) διά τής αντικαταστάσεως εκ της παραγράφου (fi) του εδα
φίου (5) τής λέξεως «τρία» (γραμμή 2) διά τής λέξεως 
«τέσσαρα»' 

(δ) διά τής προσθήκης μετά τό εδάφιον (6) του ακολούθου εδα
φίου, των εδαφίων (7) και (8) άναριθμουμένων ώς εδαφίων 
(8) και (9), αντιστοίχως : 

«(7) 'Ανεξαρτήτως τής γενικότητος του εδαφίου (6) τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν, τή ε'ισηγήσει 
του Προέδρου, δπως καταρτίζη εκ τών μελών αύτου 
τοιαύτας έπιτροπάς, συνισταμένας εκ τοιούτου αριθμού 
μελών κα ι ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε κρίνει πρέπον 
οι ' οιονδήποτε σκοπόν ό όποιος κατά τήν κρίσιν του 
Διοικητικού Συμβουλίου θά προήγετο μέσω επιτροπής. 
Έκαστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τά τών εργασιών αυτής, 
τήν κατά τάς συνεδριάσεις αυτής άκολουθουμένην διαδικα
σίαν και τήν τήρησιν τών πρακτικών, και υποβάλλει εις τήν 
όλομέλειαν τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου προς λήψιν απο
φάσεως τάς εισηγήσεις αυτής. 

Εϊς οιανδήποτε τοιαύτην έπιτροπήν δύναται δπως, κατόπιν 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη και ό 
Διευθυντής.». 

Κατάργησις 3. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου καταργείται , τών ακολουθούν
ται) άρθρου 5 τ ω ν άρθρων άναριθμουμένων αντιστοίχως και καταργούμενης οίασ
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νόμου. δήποτε αναφοράς εν το ις αρθροις του Νομού ε ις τήν Καλλ ι τ εχν ι κήν 

Έπιτροπήν. 


