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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1900 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 71 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ· 

ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χωριτικών Αρχών Συνοαπικός 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται τίτλος. 
ομού μετά του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου (εν τοις εφεξής ανα κεφ. 244. 
φερομένου ως «ο δασικός νόμος»). 60 του 1972 

60 του 1976 
29 του 1978 

6 του 1979 
48 του 1979 
90 του 1979 
27 του 1981 
43 του 1983. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου (ως τούτο Τροποποίησις 
εκτίθεται εις το άρθρον 3 του περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιη του άρθρου 5 
τικού) Νόμου του 1983) τροποποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής ^ 0 ^ ϊ σ ι κ ο υ 

των λέξεων «τετραετής» (πρώτη γραμμή) και «τετάρτου» (τρίτη 4^ουΐ983. 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «πεντα
ετής» και «πέμπτου», αντιστοίχως. 

3. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το Τροποποίηοις · 
άρθρον 5 του περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικού) Νόμου του του άρθρου 9 
1983) τροποποιείται ως ακολούθως: Ŝ LUT"™6 

(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 43 του 1983. 
«τέταρτον» (πρώτη γραμμή) και «τον μήνα Σεπτέμδριον» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «πέμπτον» και «τους μήνας Νοέμβριον ή Δεκέμ
Φριον», αντιστοίχωςΐ 

(Ρ) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως 
«τετάρτου» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) και της αντικα
ταστάσεως της διά της λέξεως «πέμπτου»* και 

(919) 
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(γ) διά της εν τω εδαφίω (3) αυτού ενθέσεως— 
(ι) ευθύς μετά την παράγραφον (γ) αυτού, της ακολούθου 

•παραγράφου ως παραγράφου (γ ΐ ) : 
«(γ ΐ ) Εάν κατά τον χρόνον υποβολής υποψηφιοτήτων ή 

μετά την ανακήρυξιν υποψηφίου και προ της ημέρας 
της ψηφοφορίας, ουδείς υφίσταται ή παραμένει ως 
υποψήφιος εν οιωδήποτε. χωρίω, ο ' Εφορος υποβάλ
λει πάραυτα σχετικήν έκθεσιν προς τον Υπουργό ν 
και ο Υπουργός ορίζει νέαν ημερομηνίαν υποβολής 
υποψηφιοτήτων η οποία δεν δύνοπαι να υπερβαίνη 
τας πέντε ημέρας από της αρχικώς ορισθείσης τοι
αύτης, η τοιουτοτρόπως δε διδομένη παράτασις εν 
ουδεμία περιπτώσει θα επηρεάζη την ορισθείσαν 
ημερομηνίαν ψηφοφορίας: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην και κατά την 
νέαν ημερομηνίαν υποβολής υποψηφιοτήτων ουδείς 
υφίσταται ή παραμένει ως υποψήφιος διά το εν λόγω 
χωρίον, ο Υπουργός διορίζει κατάλληλα πρόσωπα 
κεκτημένα τα προς τούτο υπό του παρόντος Νόμου 
απαιτούμενα εκλογικά προσόντα ίνα αποτελέσωσι 
την Χωριτικήν Επιτροπή ν του χωρίου και ασκή
σωσιν απάσας τας λειτουργίας της επιτροπής δι' 
ολόκληρον την περίοδον της θητείας αυτής.»' 

(ιι) ευθύς μετά την παράγραφον (δ) αυτού, της ακολούθου 
παραγράφου ως παραγράφου ( δ ΐ ) : 

«(61) Εις περίπτωσιν ψηφοφορίας, εάν οιοσδήποτε υποψή
φιος, χωρίς να λάβη τουλάχιστον το εν τρίτον του 
εκλογικού μέτρου, ήθελεν εκλεγεί, το παράβολον 
επιστρέφεται εις αυτόν.». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρον 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου '' ' _ , ' _. _. , ._. 
9Ατου ( α ) Δια της δ ιαγραφής της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (ρ) του εδαφίου (2) 
βασικού αυτού και της προσθήκης των ακολούθων π α ρ α γ ρ ά φ ω ν ως 
νόμου, π α ρ α γ ρ ά φ ω ν (β) και ( γ ) του εν λ ό γ ω εδαφίου : 

«(Ρ) Καθορίζει τα κατά τόπους κέντρα δ ι ά την διαλογήν 
των ψήφων και εξαγωγήν των αποτελεσμάτων διά τας 
ω ς είρηται εκλογάς , τα οποία δύνοτνται ν α περιλαμβά
νουν έν ή περισσότερα κέντρα και ν α είναι είτε επί 
ε π α ρ χ ι α κ ή ς ή περιφερειακής βάσεως είτε κ α τ ά χωρίον, 
ω ς ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει ότι αι συνθήικαι εικάίσιτης 
■περιπτώσεως απήτουν. 

( γ ) Προβαίνει εις παν έτερον εντός των πλαισίων του παρόν
τος Νόμου μέτρον διά την διευκόλυνσιν της ψηφοφορίας 
και διά την κατά τον προσφορώτερον τρόπον εξυπηρέ
τησαν των εκλογέων.». 

(β) Διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά το εδάφιον (2) , 
του ακολούθου εδαφίου ως εδαφίου (3 ) , του υφισταμένου 
εδαφίου (3) αναριθμουμένου ως εδαφίου (4) : 

«(3) Ο ' Εφορος Εκλογής εκάστης εκλογ ικής περιφερείας 
ορίζει τους αναγκα ίους βοηθούς δ ιά την δ ιαλογήν των 
ψήφων εκδίδων προς τούτο τας α ν α γ κ α ί α ς οδηγ ίας δ ιά την 
κ α τ ά το ταχύτερον και πλέον ασφαλή τρόπον <μεταφοράν 
και παράδοσιν των καλπών της οικείας εκλογ,ικής περι
φερείας εις τ α υπό του Υπουργού δυνάμει της π αρ αγρ ά
φου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου καθοριζό
μενα κέντρα δ ι ά την δ ιαλογήν των ψήφων κ α ι ε ξ α γ ω γ ή ν 
των αποτελεσμάτων.». 
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5. Ο δασίίκός νόμος τροποποιείται διό: της εν αυτώ ενθέΐσίεως ευθύς Προσθήκη 
μετά το άρθρον 9Α, του ακολούθου νέου άρθρου ως άρθρου 9Β: ^ βασιχόν 
«Γενικαΐ 9Β. Εν οχέσει προς πάσαν εκλογήν Χωριτικής Επι ^ρ!1υ9Β. 
εξουσίαι τροπής διεξαγομένην δυνάμει των διατάξεων του παρόν
ενσχέσει τ °ζ Νομού, ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 9 
προς εκλογήν. και 9Α: 

(α) ο Υπουργός κέκτηται εξουοίαν όπως— 
(ι) καθορίζη τα κατά τόπους κέντρα διά την δια

λογήν των ψήφων και εξαγωγήν των αποτε
λεσμάτων διά την ως είρηται εκλογήν, τα οποία 
δύνανται να περιλαμβάνουν έ1' ή περισσότερα 
εκλογικά κέντρα και να είναι είτε επί επαρ
χιακής ή περιφερειακής βάσεως είτε κατά 
χωρίον, ως ο Υπουργός ήθελε θει χρήσει ότι αι 
συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως οπήτουν* 

(ιι) προδαίνη εις παν έτερον εντός των πλαισίων 
του παρόντος Νόμου μέτρον διά την διευκόλυν
σιν της ψηφοφορίας και διά την κατά τον προσ
φορώτερον τρόπον εξυπηρέτησιν των εκλογέων" 

(ιιι) καθορίζη τον τύπον, το χρώμα και το περιε
χόμενον των ψηφοδελτίων' 

[β) ο 'Εφορος Εκλογής εκάστης εκλογικής περιφε
ρείας ορίζει τους αναγκαίους βοηθούς διά την δια
λογήν των ψήφων εκδίδων προς τούτο τας αναγ
καίας οδηγίας διά την κατά το ταχύτερο ν και 
πλέον ασφαλή τρόπον μεταφοράν και παράδοσιν 
των καλπών της οικείας εκλογικής περιφερείας εις 
τα υπό του Υπουργού δυνάμει της υποπαραγρά
φου (ι) της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου 
καθοριζόμενα κέντρα, διά την διαλογήν των ψήφων 
και την εξαγωγήν των αποτελεσμάτων.». 

6. Το άρθρον 10 του δασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το Τροποποίησις 
άρθρον 5 του περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικού) Νόμου του ^ β ^ ί ^ 1 0 

1983) τροποποιείται ως ακολούθως: νόμου. 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 43 του 1983. 

«ο προεδρεύων της εκλογής δημοσιεύει αμέσως διά τοιχο
κολλήσεως έξωθι του εκλογικού κέντρου γνωστοποίησιν 
περιλαμδάνουσαν» (τρίτη, τετάρτη και πέμπτη γραμμαί) 
και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «ο υπό του 
Εφόρου Εκλογής ορισθείς υπεύθυνος του κέντρου διαλογής 
ή παν έτερον επί τούτω οριζόμενον υπ' αυτού πρόσωπον 
δημοσιεύει αμέσως διά τοιχοκολλήσεως έξωθι του κέντρου 
διαλογής ή εις περίοπτον μέρος της οικείας κοινότητος, 
αναλόγως της περιπτώσεως, γνωστοποίησιν περιλαμδά
νουσαν»* και 

(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«υπό του προεδρεύοντος του εκλογικού κέντρου» (τρίτη και 
τετάρτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «υπό του ορισθέντος υπό του Εφόρου Εκλογής υπευ
θύνου εκάστου κέντρου διαλογής ή ετέρου ορισθέντος υπ' 
αυτού προσώπου.». 

7. Το άρθρον 17Α του δασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το Τρσποποί
άρθρον 8 του περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικού) Νόμου του ησιςτου 
1983) τροποποιείται διά της εκ της επιφυλάξεως του εδαφίου (2) JjJSJJ^J" 
αυτού διαγραφής της λέξεως «έτος» (τετάρτη γραμμή) και της αντί νό̂ ου. K°U 

καταστάσεως της διά της λέξεως «εξάμηνον». 43 του 1983. 
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τροποποίησις 8. Το άρθρον 17Β του δασικού νόμου ως τούτο εκτίθεται εις το 
του άρθροο άρθρον 8 του περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
ΐ7Βτου 1983) τροποποιείται ως ακολούθως: 
βασικού ' .

Γ . , _ , , „ . , c , .. ,_ 
νόμου. ( α ) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της λέξεως 
43του 1983. «τετραετούς» (δεκάτη γραμμή) ' και 

(β) διά της SK του είδαφίου (2) αυτού διαγραφής της εν αυτώ 
επιφυλάξεως και της αντικαταστάσεως τη,ς διά της ακολού
θου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι ουδεμία εκλογή διενεργείται εν περιπτώσει 
εκπτώσεως Χωριτικής Επιτροπής κατά το τελευταίον εξάμη
νον της θητείας της λόγω διαιρέσεως χωρίου εις ενορίας ή 
διαιρέσεως ενορίας χωρίου διά σχηματισμόν επιπροσθέτου 
ενορίας, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο Υπουργός κέκτηται εξου
σίαν όπως διορίση προσωρινάς έπιτροπάς δι* απάσας τας 
ενορίας, £ΐς χας οποίας συμμετέχουν, όπου είναι δυνατόν, 
τα μέλη; της Χωριτικής Επιτροπής προ της εκπτώσεως της, 
και αι οποίαι θα εκτελούν τα καθήκοντα και απάσας τας 
λειτουργίας επιτροπής μέχρι της εκλογής νέων επιτροπών.». 

Τροποποίησις 9. Το άρθρον 24 του Φασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου ( α ) Διά της εν τω εδαφίω (1) αυτού ενθέσεως, ευθύς μετά τας 
^ J ^ λέξεις «ο αριθμός ούτος υπερβαίνει τα 35%» (ενάτη γραμμή), 
ν6μου. των λέξεων «ουχί όμως τα 75%»' και 

(β) διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου: 

«(3) Παρά τας διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), εις 
•περίπτωσιν καθ* ην ο αριθμός των εκτοπισθέντων των δυα
ιμενόντων εις έν χωρίον και εχόντων το δικαίωμα του εκλέ
γειν υπερβαίνει το 75% του ολικού αριθμού των εις το 
χωρίον εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν τότε η εκλογή 
Ιδιεξάγεται κατά τρόπον ενιαίον ως εάν δυέιμεναν εις το 
(χωρίον εξ ολοκλήρου μη εικτσπυσθέντες.». 


