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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1873 της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 42 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντυπροισώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χωρίων (Διοίκησις Συνοπτικός 

και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώ τίτλ°ζ· 
σκηται ομού μετά του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) κεφ. 243 
Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 46τουΐ96ΐ 

58 του 1962 
4 του 1966 

31 του 1969 
7 του 1979 

49 του 1979 
65 του 1979 

7 του 1980 
27 του 1982. 

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ Τροποποίησις 
προσθήκης, εις την δέουσαν αλφαβητικήν σειράν των ακολούθων του άρθρου 2 
νέων ορισμών: νόμΌυ.01*0" 

«"«κλογί'κός κατάλογος* ση|μαίνει τον εικλογικόν κατάλογον 
τον καταρτισθέντα δυνάμει των διατάξεων των περί Εγγραφής 40τουΐ980 
Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμων του 1980 έως 1981 70 του 1980 
ή παντός ετέρου Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος τού 1 7 τ ο υ 1 9 8 1 · 
τους και περιλαμβάνει τον εκλογικόν κατάλογον τον αναθεω
ρηθέντα συμφώνως προς τας διατάξεις των ως είρηται Νόμων 

c Είκλογιικός Νόμος * σημαίνει τους περί Εκλογής Μελών της 72 του 1979 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 1981 και τους 73 του 1980 
περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμους 40τουΐ980 
του 1980 έως 1981 και περιλαμβάνει οιουσδήποτε Νόμους τροπό 70τουΐ980 
ιποιούντας ή αντικαθιστώντας τούτους'». 17 του 1981. 

3. Το άρθρον 6. του 'βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντί ^ ^ ^ 6 

καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: νόμου. 
«(1) Εις έκαστον χωρίον ή σύμπλεγμα χωρίων όπερ είναι ή 

κηρύττεται ως περιοχή βελτιώσεως εγκαθιδρύεται Συμβούλιον 
απαρτιζόμενον υπό του Επαρχου ως Προέδρου, πέντε μελών 
εκλεγομένων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου 
και του κοινοτάρχου ή των κοινοταρχών ως ακολούθως: 

(781) 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

42 του 1983, 

Κατάργησις 
των άρθρων 
13 και 14 
του βασικού 
νόμου και . 
αντικα-
τάστασίς των 
διάνέων 
άρθρων· 

(α) Όπου το Συμβούλιον αποτελείται εκ συμπλέγματος 
χωρίων, μέλη του Συμβουλίου θα είναι εις Κοινοτάρχης 
εξ ενός εκάστου των χωρίων. 

(j£) 'Οπου εν χωρίον αποτελείται εκ μικτού πληθυσμού Ελ
λήνων και Τούρκων, μέλη του Συμβουλίου θα είναι εις 
Κοινοτάρχης εξ εκάστης κοινότητος. 

'(γ) 'Οπου υπάρχουν ιπέιραν του ενός Κοινοτάρχαι εις εκάστην 
κοινότητα ενός χωρίου, ως μέλος του Συμβουλίου θα 
εκλέγεται υπό του Προέδρου και των αιρετών μελών 
εις Κοινοτάρχης δι* εκάστην κοινότητα: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν χωρίον αποτελείται εκ 
μικτού πληθυσμού Ελλήνων και Τούρκων, ο αριθμός των 
αιρετών μελών εξ εκάστης κοινότητος θα αντίστοιχη κατά το 
δυνατόν, προς το ποσσστόν του πληθυσμού της κοινότητος 
ταύτης επί του συνόλου του πληθυομού του χωρίου, του ακρι
βούς αριθμού δι* εκάστην κοινότητα καθοριζομένου υπό του 
Υπουργού;»" και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Η θητεία των αιρετών μελών των Συμβουλίων είναι τε
τραετής αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου ήτις έπεται της εκλο
γής των και λήγουσα την 31 η ν Δεκεμβρίου του τετάρτου έτους 
από της ενάρξεως της θητείας των.». 

4. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«τα τρία» (πέμπτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά 
• των λέξεων «τα επτά»' και 

(β) διά της εν τέλει του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης της 
ακολούθου επιφυλάξεως, της εις το τέλος του εν λόγω εδαφίου 
τελείας αντικαθισταμένης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται ότι οιονδήποτε πρόσωπον διοριζόμενον ως νέον μέ
λος νυν υφισταμένου Συμβουλίου συνεπεία της αυξήσεως του 
αριθμού των διοριζομένων μελών διά της τροποποιήσεως του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου διά του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1963 θα 
κατέχη το αξίωμα αυτού διά χρονικήν περίοδον ίσην προς το 
υπόλοιπον της κανονικής τετραετούς θητείας των άλλων προ 
του ρηθέντος Νόμου διορισθέντων μελών του ιδίου Συμβουλίου, 

.εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε τερματίσει ενωρί
τερον τον διορισμόν τόυ ρηθέντος νέου μέλους και διορίσει έτε
ρον μέλος ως προνοείται ανωτέρω εν τω παρόντι εδαφίω.». 

5* Τα άρθρα 13 και 14 του βασικού νόμου καταργούνται και 
αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέων άρθρων: 
«Εκλογή. 13.—(1) Εκλογή αιρετών μελών των Συμβουλίων ενερ

γείται κατά παν τέταρτον έτος κατά ή περί τον μήνα 
Σέπτέμβριον εις ημερομηνίαν οριζομένην δι' Αποφάσεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου: 

Νοείται ότι από της λήψεως της Αποφάσεως υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι της ορισθείσης ημερομη
νίας διεξαγωγής της εκλογής θα μεσολαβή περίοδος 
τουλάχιστον ενός μηνός: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον 
κέκτηται εξουσίαν όπως, αναλόγως των επικρατουσών 
οχίνθηικών, ορίση όλλην ημερομηνίαν εκλογής ήτις δεν 
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δύναται να υπερβαίνη τας τριάκοντα ημέρας από της 
αρχικώς ορισθείσης ηιμιεραμηνίας διεξοτ>«ωγής της εκλο

(2) Η ανάληψις καθηκόντων των εκλεγομένων μελών 
των Συμβουλίων γίνεται την Ιην Ιανουαρίου ήτις έπεται 
της εκλογής των, η δε θητεία αυτών λήγει την 31 ην Δε
κεμβρίου του τετάρτου έτους από της αναλήψεως των 
καθηκόντων των. 

(3) (α) Τηρουμένων των εφεξής διατάξεων, πάσα 
εκλογή είναι μυστική, διεξαγόμενη συμφώνώς προς τας 
διατάξεις του Εκλογικού Νόμου και των δυνάμει τούτου 
εκδοθέντων Κανονισμών, αναπροσαρμοζομένας ως κατω
τέρω προβλέπεται, αλλά πλην των διατάξεων αίτινες 
αφορούν εις την γνωστοποίησιν την ΓΓρονοουμένην διά του 
εδαφίου (3) του άρθρου 27 των περί Εκλογής Μελών της 72 του 1979 
Βουλής των Αντιπροσώπων Μάμων του 1979 έως 1981, 73τουΐ98ό 
της γνωστοποιήσεως ταύτης τοιχοκολλουμένης μόνον εις 1 6 τ ο υ 1 9 8 ϊ 
Μερίσπτα μέρη εντός της οικείας είκλογικής περιφερείας 
(και (μη δημοσιευομένης εις εφημερίδας, και πλην των 
διατάξεων αίτινες αφορούν εις τους σταυρούς προτιμή
σεως. 

(β) Ο Υπουργός κέκτηται ωσαύτως εξουσίαν όπως, 
οσάκις αι συνθήίκαι Εκάστης περιπτώσεως εξ αντικει
ιμένου τούτο απαιτούν συντέμνη ή επεκτείνη οιανδήποτε 
προθεσμίαν προβλεπομένην εις τον Εκλογικόν Νόίμον και 
/προβαίνη εις τοιαύτας αναπροσαρμογάς των εν αυτώ 
προβλεπομένων τύπων. 

(γ) Οσάκις πρόκειται περί συνδυασμών υποψηφίων 
δέον να περιέχηται εις το έγγραφον υποβολής υποψη
φΐότητος, τό οποίον δέον να υπογράφεται υπό πάντων 
των αποτελούντων αυτόν υποψηφίων, η σειρά προτιμή
σεως εκάστου υποψηφίου. 

(δ) Το υπό των υποψηφίων χατατεθησόμενον παρά
Φολον θα είναι λίραι δέκα. 

(ε) Η κατανομή των εδρών των αιρετών μελών των 
Συμβουλίων θα διεξάγηταί διά της διαιρέσεως του συνό* 
λου των εγκύρων ψήφων εκάστου χωρίου διά του αρι
θμού των αιρετών μελών εκάστου Συμβουλίου, το δε εκ 
της διαιρέσεως ταύτης πηλίκον, παραλειπομένου του κλά
σματος, θ' αποτελή το εκλργικόν μέτρον διά του οποίου 
διαιρείται η εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού και 
λαμβάνει έκαστος συνδυασμός τοσούτον αριθμόν 'αιρετών 
μελών όσας φοράς το εκλργικόν μέτρον περιέχεται εις 
την εκλογικήν του δύναμιν' αι τυχόν και μετά την κατα
νομήν αυτήν απόμένουσαι θέσεις αιρετών μελών προσκυ
ρούνται, ανά μία, κατά σειράν εις τον συνδυασμόν όστις'· 
παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της ως πρσείρηται κατα
νομής αχρήσ^όποίητα υπόλοιπα περιλαμβανομένων των 
συνδυασμών οι οποίοι δεν εδικαιώθησαν οιασδήποτε θέ
σεως εκ της εν λόγω κατανομής, της εκλογικής Των 
δυνάμεως θεωρούμενης ως ΟΓχρησιμοποίητον υπόλοιπον. 

;(οτ) Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίίσα^ ή 
ανωτέρας του εκλογικού μέτρου χατο:λαμβανεΑ μίαν 
έδραν. 
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Εκλογικόν 
δικαίωμα. 

Διοικητικοί 
διευθβτήοΈΐς 
ψηφοφορίας. 

Δημοσίευσκ 
αποτελε-

σμάτον 
εκλογής. 

(ζ) Αι κοπά τας οη/ωτέρω διατάξεις παραχωρούμενοι 
Ξΐς έκαστον συνδυασμόν έδραι καταλαμβάνονται υπό των 
υποψηφίων κατά την σειράν καθ' ην αναγράφονται επί 
rou ψηφοδελτίου ως ούτοι εδηλώθησαν υπό του συνδυα
σμού των. 

(η) Το αρμόδιον προς εκδίκασιν αιτήσεων προς ακύ
ρωσα/ εκλογής ή εκλογικών αδικημάτων θα είναι το 
αρμόδιον Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας ένθα 
κείται το περί ου πρόκειται χωρίον, 

13Α— (1) Το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει εις άπαντα 
τα μέλη του χωρίου τα οποία είναι εγγεγραμμένα εις 
τον εκλογικόν κατάλογον. 

(2) Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο
χρεωτική. 

13Β.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 13 
του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν να 
προβή εις τοιαύτας πρακτικώς πρόσφορους διοικητικός 
διευθετήσεις ώστε η διεξαγωγή της εκλογής των αιρετών 
μελών του Συμβουλίου να γίνεται την ιδίαν ημέραν και 
εις τον ίδιον χώρον με την εκλογήν διά την ανάδειξιν 
των μελών των Χωριτικών Επιτροπών. 

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του 
εδαφίου (1) ο Υπουργός ή πας επί τούτω εξουσιοδοτηθείς 
υπ' αυτού λειτουργός δύναται να προβή εις τας ακο
Κούθους διευθετήσεις προ και κατά την διάρκειάν της 
ψηφοφορίας : 

(α) Καθορίζει ενιαίον εκλογικόν κέντρον δι' αμφοτέρας 
τας εκλογάς και φροντίζει όπως δοθούν εις τον 
προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου και δι' 
εκάστην εκλογήν το μέρος του εκλογικού καταλό
γου το οποίον περιέχει τους εις το κέντρον κατα
νεμηθέντας εκλογείς, τον αναγκαίον αριθμόν καλ
πών και αρκετόν αριθμόν ψηφοδελτίων δι' εκάστην 
εκλογήν. 

(β) Προβαίνει εις διευθετήσεις διά την διαλογήν των 
ψήφων και εξαγωγήν των αποτελεσμάτων διά τας 
εκλογάς ταύτας και εις παν έτερον μέτρον διά την 
κατά τον προσφορώτερον τρόπον εξυπηρέτησιν των 
εκλογέων. 

(3) Ο τύπος, το χρώμα και το περιεχόμενον των ψηφο
δελτίων δι' εκάστην εκλογήν καθορίζονται υπό του 
Υπουργού. 

14—(1) Ά μ α τη συμπληρώσει της κατανομής των 
εδρών των αιρετών μελών των Συμβουλίων και του καθο
ρισμού των εκλεγέντων υποψηφίων ο προεδρεύων της 
εκλογής δημοσιεύει αμέσως διά τοιχοκολλήσεως έξωθι 
του εκλογικού κέντρου γνωστοποίησιν περιλαμβάνουσαν— 

(α) Τον αριθμόν των εις το εκλογικόν κέντρον κατα
νεμηθέντων εκλογέων 

(β) τον αριθμόν των εις το ίδιον εκλογικόν1 κέντρον 
ψηφισάντων εκλογέων 

(γ) τον αριθμόν των εγκύρων ψηφοδελτίων 
(δ) τον αριθμόν των ακύρων ψηφοδελτίων 
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(ε) την εκλογικήν δύναμιν εκάστου συνδυασμού και 
εκάστου ανεξαρτήτου' 

(στ) το εκλογικόν μέτρον και τα αχρησιμοποίητα υπό
λοιπα εκάστου συνδυασμού εκ της πρώτης κατα
νομής των εδρών 

(ζ) τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων εκάστου 
συνδυασμού ή των ανεξαρτήτων 

(η) τα ονόματα των επιλαχόντων υποψηφίων εκάστου 
συνδυασμού κατά σειράν επιτυχίας. 

(2) Ανά εν αντίγραφον της εν τω εδαφίω (1) ανα
φερομένης γνωστοποιήσεως, δεόντως πιστοποιημένον και 
υπογεγραμμένον υπό του προεδρεύοντος του εκλογικού 
κέντρου, διαβιβάζεται εις τον Έπαρχον της επαρχίας εν 
η κείται το εκλογικόν κέντρον και εις τον Γενικόν Διευ
θυντήν του Υπουργείου Εσωτερικών όστις, άμα τη παρα
λαβή του, δημοσιεύει σχετικήν περίληψιν τούτου εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(3) Διαρκούσης της περιόδου της θητείας των αιρετών 
μελών του Συμβουλίου ο Γραμματεύς αυτού υπέχει υπο
χρέωσιν γνωστοποιήσεως εις τον Έπαρχον της οικείας 
επαρχίας του πάσης μεταβολής επελθούσης εις τα στοι
νεία τα αναφερόμενα εις τας παραγράφους (ζ) και (η) 
του εδαφίου (1) ως και πάσης περιπτώσεως διά της οποίας 
διαπιστούται η ύπαρξις κωλύματος εκλογιμότητος ή 
ασυμβιβάστου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 
15 του παρόντος Νόμου.». 

6. Το άρθρον 15Α του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθί Κατάργησις 
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου : καιανηκα

, τάστασις 
«Ανοτπλήρωσις 15Α.— (1) θέσεις αιρετών μελών Συμβουλίου ρπωσδή του άρθρου 
αιρετών ποτέ κενούμεναι πληρούνται υπό του αμέσως ακολου ΐ5Ατου 
Συλ<βουλίου Φούντος κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντος υπο δασικού 

ψηφίου του συνδυασμού ως υποψήφιος του οποίου εξελέγη δαΓνέου 
το αιρετόν μέλος του Συμβουλίου του οποίου κενούται άρθοου. 
η θέσις, νοουμένου ότι το εν λόγιω πρόσωπον εξακολουθεί 
να ανήκη εις το κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων εκ μέ
ρους του οποίου συμμετέσχεν εις την εκλογήιν. 

(2) Μη υπαρχόντων αναπληρωματικών ή εξαντληθέντος 
του αριθμού τούτων και οσάκις ο αριθμός των αιρετών 
μελών του Συμβουλίου περιωρίσθη κάτω του διά την 
απαρτίαν απαιτουμένου αιριθμού αιρετών μελών Συμ
βουλίου αι κενούμεναι θέσεις πληρούνται δι' αναπληρω
ματικής εκλογής διεξαγόμενης το ταχύτερον δυνατόν από 
της κενώσεως αυτών, συμφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και διά περίοδον ίσην προς το υπόλοι
πον της θητείας των αιρετών μελών του Συμβουλίου : 

Νοείται ότι εάν ο αριθμός των αιρετών μελών του Συμ
βουλίου περιωρίσθη κάτω του διά την απαρτίαν απαι
τουμένου αριθμού αυτών κατά το τελεύταίον έτος της θη
τείας των, ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως διορίση 
ικαταλίληλα πρόσωπα εκ καταλόγου !μέ.χρι πέντε προ
σώπων τα οποία υπτοοευκνύονται υπτό του συνδυασμού 
όστις απώλεισε την θέσιν ή τας θέσεις, ίνα πληρώσωσι 
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τας ούτω κενάς θέσεις ικαι ασκήσωσιν απασας τας λει
τουργίας του Συιμβουλίου διά το υπόλοιπον της περιό
δου της θητείας του. 

(3) Άνευ επηρεασμού των υπολοίπων διατάξεων του 
παρόντος άρθρου ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως, 
εν περιπτώσει αδυναμίας λειτουργίας του Συμβουλίου, 
λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή του αναγκαίου αρι
θμού αυτών, διορίση κατάλληλα πρόσωπα, κεκτημένα τα 
προς τούτο υπό του παρόντος Νόμου οπταιτούμενα εκλο
γικά προσόντα, ίνα πληρώσωσι τας ούτω κενάς θέσεις 
και αοκήσωσιν απασας τας λειτουργίας του Συμβουλίου 
δι* ολόκληρον ή το υπόλοιπον της περιόδου της θητείας 
του Συμβουλίου: 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν ;μη υποβολής υποψη
φιοτήτων ή του αναγκαίου αριθμού αυτών και πριν ή ο 
Υπουργός ιπρσβή εις τον διορισμών καταλλήλων προσώ
πων ως εν τοις ανωτέιρω προνοείται, ορίζεται νέα ημε
ρομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήτις δεν δύναται να 
υπερβαίνη τας τρεις η>μέρας από της αρχικώς ορισθείσης 
τοιαύτης' η τοιουτοτρόπως διδομένη παράτασις εν ουδε
μία περιπτώσει θα επηρεάζη την οριισθείσαν ημερσμηνίαν 
της ψηφοφορίας.». 

7. Το άρθρον 15Β του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής των αριθμών «25, 26 και 27» (δευτέρα γραμμή). 

8. Η υποπαράγραφος (ι) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται "διά της εξ αυτής 
διαγραφής των λέξεων «πεντήκοντα λίρας» (δευτέρα γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «διακασίας λίρας». 

9. Το άρθρον 48Α του βασικού νόμου διά του παρόντος καταρ
γείται. 

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου, η θητεία των 
κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου αιρετών μελών 
των Συιμβοολίων παρατείνεται, από της λήξεως της, ιμΐέχρι την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1983 ή, εις ην περίπτωσιν η θητεία τούτων επεκτείνεται 
και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, 1983, αύτη διά του παρόντος θεω
ρείται ως λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου, 1983. 


