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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1584 της 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 τ?οϋ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό τταρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χωρίων (Διοίκη- Συνοπτικός 

σις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1980 καΐ θά άνα τίτλος, 
γινώσκηται όμοΟ μετά τοΟ περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) £εφ'3"! Q' 
Νομού (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νομός»). 58τοθΐ962 

4 τοϋ1966 
31 τοϋ1969 

7 τοΰ1979 
4 9 τ ο ϋ 1 9 7 9 
65 τοϋ 1979. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω— "Ερμηνεία. 
«διορισμός» σημαίνει διορισμόν δστις 'έχει ήδη γίνει ή ήθελε 

γίνει έν τω μέλλοντι' 
«το Διάταγμα» σημαίνει το Διάταγμα του Υπουργικού Συμ

βουλίου το δημοσιευθέν ύπ' αριθμόν γνωστοποιήσεως 134 έν τω 
Πρώτω Μέρει του Τρίτου Παραρτήματος της επισήμου εφημερί
δος της Δημοκρατίας της 22ας 'Ιουνίου, 1979. 

3. Το άρθρον 13 του βασικοί) νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποΐ
(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) αύτου και της άντι ησιζτο° 

καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: τοοβασικοϋ 
«(1) 'Εκλογή αιρετών μελών τών Συμβουλίων ενεργείται νόμου. 

εις ήμερομηνίαν όριζομένην δι' αποφάσεως τοΟ Υπουργικού 
Συμβουλίου και εφεξής ανά τετραετίαν, ή δέ έγκατάστασίς 
των γίνεται εντός δεκαπέντε ήμερων από τής δημοσιεύσεως τών 
ονομάτων τών εκλεγέντων μελών αυτών, ή έν τη περιπτώσει 
παραιτήσεως μέλους ή μελών καΐ διορισμού έτερου ή έτερων 
προσώπων ώς μελών αυτών, δυνάμει του άρθρου 48Α, εντός 
δεκαπέντε ήμερων από του τοιούτου διορισμού: 

(27) 
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Έπέκτασις 
της θητείας 
αιρετών 
μελών τών 
Συμβουλίων 
Βελτιώσεως 

Νοείται δτι άπό της λήψεως της αποφάσεως 6πό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγω
γής τής εκλογής θα μεσολαβή περίοδος τουλάχιστον τριών 
μηνών: 

Νοείται περαιτέρω δτι το Ύπουργικόν Συμβούλισν κέκτηται 
έξουσίαν δπως, αναλόγως τών έπικρατουσών συνθη.κών, ακύ
ρωση όρισθ'εΐσαν ήμερομη,νίαν εκλογής ή και δρίση άλλη,ν τοι
αύτην ήμερομηνίοα/.»' και 
(β) δια τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά το εδάφιον (1), του 

ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(,1 Α) Οιαδήποτε Μνστασις κατά τής εκλογής μέλους δεν 

επηρεάζει την δυνάμει του εδαφίου (1) γενομένης έγ.κατά
στασιν τοΟ Συμβουλίου,, εις περίπτωσιν δε καθ1' ην ή εκλογή, 
διά τήν θέσιν του< τοιούτου μέλους ήθελε, συνεπεία τής τοιαύ
της ενστάσεως, κηρυχθή ώς άκυρος, διεξάγεται αναπληρωμα
τική εκλογή διά τήν κενωθεΐσαν θέσιν και ό έκλεγησόμενος 
κατά τήν τοιαύτην έκλογήν θά κατέχη τό αξίωμα αύτου διά 
το ύπόλοιπον τής κανονικής θητείας του Συμβουλίου,». 

4. Παρά τάς διατάξεις του βασικού νόμου ή οιουδήποτε έτερου 
Νόμου ή θητεία τών κατά τήν 30ήν Μουνιού, 1979, υπηρετούντων 
αιρετών μελών τών Συμβουλίων Βελτιώσεως τών περιοχών βελ
τιώσεως τών αναφερομένων εις τό Διάταγμα θεωρείται ώς παρα
ταθεΐσα ή καΐ παρατείνεται άπό τής ρηθείσης ημερομηνίας μέχρι 
διορισμού αιρετών μελών τών ρηιθέντων Συμβουλίων Βελτιώσεως 
ύπό το0 Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει του άρθρου 6Α του1 βασι
κού νόμου,, ή, έάν καθ'* οιονδήποτε χρόνον ήθελε διεξο:χθή εκλογή 
αιρετών μελών τών ρηιθέντων Συμβουλίων, μέχρι τής εκλογής 
αυτών. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραψείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσίφ. 


