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Ο περί Χωρίων (Διοίκησα και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος., 

Αριθμός 72 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ 

. (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1 . Ο π α ρ ώ ν Νόμος θ α αναφέρητα ι ω ς ο π ε ρ ί Χωρίων (Διοίικηισις Συνσΐϊτυκός 

κ α ι Βελτίωισις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1983 και θο: τ1τλο<*· 
αναγ ινώσκητα ι ομού μετά του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίω Κ ε < Ρ · 2 4 3 

σις) Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο δασικός νόμος»). 58του 1962 
4 του 1966 

31 του 1969 
7 του 1979 

49 του 1979 
65 του 1979 

7 του 1980 
27 του 1982 
42 του 1983. 

2. Το εδάφιον (3) του άρθρου 6 του Φασικού Τ^ομ^ΰ^^ωξ^τούτο Τροποποίησις 
εκτίθεται £ΐς το άρθρον 3 του περί Χωρίων (Διοίκησις^κάΐ''Βελτίω του εδαφίου 
σις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1983) τροποποιείταΤ~διά/της^εξ Lipa" 6 
αυτού διαγραφής των λέξεων «τετραετής» (πρώτη και δευτέρα γραμ του βασικού 
μαί) και «τετάρτου» (τρίτη γραμμή), και της αντικαταστάσεως των νόμου. 
διά των λέξεων «πενταετής» και «πέμπτου», αντυστοίχως. 42 του 1983. 

3 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 7 του δασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «τεσσάρων» (τρίτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«πέντε»* και 

(β) διά της εκ της επιφυλάξεως αυτού διαγραφήςτης λέξεως 
«τετραετούς» (εβδόμη γραμμή) και της αντικαταοτάσεώς 
της διά της λέξεως «πενταετούς». 

4. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το 
άρθρον 5 του περί Χωρίων (ΔισΟκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 1983) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 
(«τέταρτον» (δευτέρα γραμμή) και «τον μήνα Σεπτέιμβριον» 
(ίδευτέρα και τρίτη γράμμαί) και της αντικαταστάσεως των 
lotsfic των λέξεων «πέμπτον» και «τους 'μήνας ΝσέμΦριον ή 
Δέκέμβριον» αντιστοίχως· 

Τροποιτοίησις 
του εδαφίου 
(2) του 
άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τρσποποίησις 
του άρθρου 
-.13 του 
βασικού 
νόμου. 
42 του 1983. 
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ι (β) διά της ©κ. του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως 
•«τέταρτου» (τετάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
της διά της λέξεως «πέμπτου»* και' 

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

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

μετά την ανακήρυξιν υποψηφίου και προ της ημέρας 
ι της ψηφοφορίας ουδείς υφίσταται ή παραμένει ως 

υποψήφιος εν οιαδήποτε περιοχή βελτιώσεως, ο 
'Εφορος υποβάλλει πάραυτα σχετικήν έκθεσιν προς 
τον Υπουργόν και ο Υπουργός ορίζει νέαν ημερο
μηνίαν υποβολής υποψηφιοτήτων η οποία δεν δύνα
ται να υπερβαίνη τας πέντε ημέρας από της αρχι
κώς ορισθείσης τοιαύτης, η τοιουτοτρόπως δε διδο
μένη παράτασις εν ούδεμιά 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 την εν 
λόγω περιοχήν βελτιώσεως, ο Υπουργός διορίζει 
κατάλληλα πρόσωπα κεκτημένα τα προς τούτο υπό 

1 του παρόντος Νόμου απαιτούμενα εκλογικά προ
σόντα ίνα αποτελέσωσι το Συμβούλιον Βελτιώσεως 
και ασκήσωσιν απάσας τας λειτουργίας του Συμ
βουλίου δι" ολόκληρον την περίοδον της θητείας 
αυτού.»' 

(ιι) ευθύς μετά την παράγραφον (δ) αυτού, της ακολούθου 
παραγράφου ως παραγράφου (δ'1): 
«(δΐ) Εις περίπτωσιν ψηφοφορίας, εάν οιοσδήποτε υπο

ψήφιος, χωρίς να λάβη τουλάχιστον το εν τρίτον του 
εκλογικού μέτρου, ήθελεν εκλεγεί, το παράβολον 
επιστρέφεται εις αυτόν.». 

Προσθήκη 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς 
εις τον μετά το άρθρον 13, των ακολούθων νέων άρθρων ως άρθρων 13Α 
βοκπκόν κ α ι 13Β, των υφισταμένων άρθρων 13Α και 13Β αναριθ μου μένων ως 
3 £ Λ ? Α ά Ρ θ Ρ ω ν 1 3 Γ κ α ι 1 3 Δ · « ν τ ^ ο ί χ ω ς : 
καιΐ3Β. «Εκλογή 13Α.—(1) Π α ρ ά τ α ς διατάξεις του εδαφίου (Τ) του 

?^™fv άρθρου 13, οσάκις χωρίον ή σ ύ μ π λ ε γ μ α χωρίων κηρύσσε
Συμβουλίων ται ως περιοχή βελτιώσεως, διενεργείται εκλογή — εκτός 
εις (ορισμός εις την περίπτωσιν την αναφερομένης εις το εδάφιον (3) 
πρρ πτώσεις, του παρόντος άρθρου — των αιρετών μελών του δυνάμει 

του εδαφίου (1) του άρθρου 6 εγκαθιδρυοιμένου Σ υ μ β ο υ 
λίου του εν λ ό γ ω χωρίου ή συμπλέγματος χωρίων , το 

νταχύτερον δυνατόν, εις ημερομηνίαν οριζομένην δι* απο
φάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(2) Παρά τας διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 6, 
η θητεία των αιρετών μελών των εκλεγομένων βάσει εκλο
γής διεξαχθείισης δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου θα είναι διά την περίοδον από της εκλογής ΟΕυτών 
μέχρι λήξεως της θητείας των λοιπών Συμβουλίων εν 
τη Δημοκρατία. 

(3) Εις περίπτωσιν καθ* ην η εγκαθίδρυσις του Συιμ
ίβουλίου του χωρίου ή .συμπλέγματος χωρίων του κηρυ
χθέντος ως περιοχής βελτιώσεως, ως εις το εδάφιον (1) 
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Ανάληψις 
καθηκόντων 
αιρετών 
μελών. 

Του παρόντος άρθρου αναφέρεται, θα ελάμβανε χωράν 
ιεντός του τελευταίου έτους της θητείας των λοιπών Συμ
βουλίων δεν διενεργείται εκλογή των αιρετών μελών του 
ρηθέντος Συμβουλίου και ο Υπουργός προβαίνει εις διο
ρυοιμόν ισαρίθμων καταλλήλων προσώπων ως μελών 
αυτού, η θητεία των οποίων θα είναι διά την περίοδον από 
του διορισμού αυτών μέχρι της λήξεως της θητείας των 
λσυπών Συμβουλίων. 

(4) Οσάκις ο αριθμός των αιρετών μελών Συίμβουλίων 
ήθελεν αυξηθή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) 
του άρθρου 6, διενεργείται εκλογή — είκτός εις την περί
πτωσιν την αναφερομένην εις το εδάφιον (6) του παρόν
τος άρθρου — των νέων αιρετών μελών, το ταχύτερον δυ
(νατόν, εις ηίμεραμηνίαν οριζόμενη ν δι* αποφάσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου: 

(Νοείται ότι το Συμβούλιον, ως τούτο συνίστατο προ της 
αυξήσεως των αιρετών μελών αυτού, θα θεωρήται ως 
(νομίμως ονγκεκροτηίμένον κατά την περίοδον μεταξύ της 
αυξήσεως του αριθμού των αιρετών μελών και της ανα
λήψεως καθηκόντων των νέων αιρετών μελών αυτού. 

(5) Παρά τας διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 6, 
η θητεία των νέων αιρετών μελών του Συμβουλίου των 
εκλεγομένων βάσει εικλογής διεξαχθείσης δυνάμει του 
εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου θά είναι διά την περίο
δον από της εκλογής αυτών μέχρι λήξεως της θητείας 
των λοιπών αιρετών μελών του ιδίου Συμβουλίου. 

ι(6) ίΕ'ΐς περίπτωσιν καθ' ην η αύξησις του αριθμού των 
αιρετών 'μελών του Συμβουλίου ήθελεν σπτοφασισθή εντός 
του τελευταίου εξαμήνου της θητείας του Συμβουλίου, δεν 
διενεργείται εκλογή των νέων αιρετών μελών και ο 
Υπουργός προβαίνει εις διορισμόν ισαρίθμων καταλλήλων 
προσώπων ως μελών αυτού, η θητεία των οποίων θα είναι 
διά την περίοδον από του διορισμού αυτών μέχρι της 
λήξεως της θητείας των λοιπών αιρετών μελών του ιδίου 
Συμβουλίου. 

(7) Εις πάσαν βκλογήν αιρετών μελών δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλο
γιών, αι διατάξεις του άρθρου 13. 

13Β. Παρά τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 
13 η ανάληψις καθηκόιντων των αιρετών μελών των εκλε
γομένων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13Α /άρχεται 
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως των ονομάτων 
αυτών εις την επίσηιμον εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

6. Το άρθρον 13Δ του δασικού νόμου (ως τούτο ανηριθΙμήθη ανω ΤρσπαποΊησις 
τέρω και εκτίθεται ειις το άρθρον 5 του περί Χωρίων (Δισίίκησις και «*>*ρβρου 
Βελτίωσις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1983) τροποποιείται ως J^JJJ 
οΕκολούθως:' 

(α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 
αυτού και της προσθήκης των ακολούθων παραγράφων ως 
παραγράφων (β) και (γ) του εν λόγω εδαφίου: 
«(β) Καθορίζει τα κατά τόπους κέντρα δια την διαλογήν 

των ψήφων και εξαγωγήν των αποτελεσμάτων διά τας 
ως είρηται εικλογάς, τα οποία δύνανται να περιλαμβά
(νουν έν ή περισσότερα εκλογικά κέντρα και να είναι 

νόμου. 
42 του 1983. 
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είτε επί επαρχιακής ή περιφερειακής βάσεως είτε κατά 
χωρίον, ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει ότι αι συνθήκαι 
(έκαστης περιπτώσεως απήτσυν· 

( γ ) προβαίνει εις παν έτερον εντός των πλαισίων του παρόν

τος Νόμου μέτρον διό: την διευκόλυνσιν της ψηφοφορίας 
και διά την κατά τον προσφορώτερον τρόπον εξυπηρέ

ΐησιν των εκλογέων.», 
ι (β) Διά της εν αυτώ ενθεΐσεως, ευθύς μετά το εδάφιον (2) , του 

ακολούθου εδαφίου ως εδαφίου (3 ) , του υφισταμένου εδα

φίου (3) αναριθμουμένου ω ς εδαφίου (4) : 
«(3) Ο Έ φ ο ρ ο ς Εκλογής εκάστης εκλογ ικής περιφερείας 

ορίζε ι τους αναγκαίους βοηθούς διά την σιαλσγήν των 
ψήφων εικδίδων προς τούτο τας α ν α γ κ α ί α ς οδηγίας διά την 
ικατά τον ταχύτερον ,κάι πλέον ασφαλή τρόπον μειταφοράν 
ικαι παράδοσιν των καλπών της οικείας εικλογικής περιφε
ιρείΐας εις τ α υπό του Υπουργού δυνάμει της παραγράφου 
ι (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα 
ικέντρα διά την διαλογήν των ψήφων και εξαγωγήν των 
αποτελεσμάτων.». 

Προσθήχη rj, Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν α υ τ ώ εινθέσεως, ευθύς 
ειςβα»ικόν (μ ετά το άρθρον 13Δ (ως τούτο ανηριθίμήθη α ν ω τ έ ρ ω ) , του ακολού

άρθρου\3Έ. Θ ο υ ν έ ο υ Λρ^ρου ως άρθρου 13Ε: 
«Γενικαί H3E. Εν σχέσει προς πάσαν ε κ λ ο γ ή ν αιρετών μελών διε

Εξουσίαι ξαγαμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
εν^έσε? ανεξαρτήτως των δ ιατάξεων τ ω ν άρθρων 13, 13Α, 13Β 
προς εκλογήν. <Καΐ 13Δ : 

(α) ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως— 
!(ι) καθορίζη τα κατά τόπους κέντρα διά την δία

λογήν των ψήφων και εξαγωγήν των αποτε
λεσμάτων διά την ως είρηται εκλογήν, τα οποία 
δύνανται νά περιλαμβάνουν έν ή περισσότερα 
εκλογικά κέντρα και να είναι είτε επί επαρ
χιακής ή περιφερειακής βάσεως είτε κατά 
χωρίον, ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει ότι αι 
συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως απήτουν, 

(ιι) προίβαίνη 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, και 

(Ρ) ο Έφορος Εκλογής εκάστης εκλογικής περιφε
ρείας ορίζει τους αναγκαίους βοηθούς διά την δια
λογήν τον ψήφων εκδίδων προς τούτο τας αναγ
ικαίας οδηγίας διά την κατά τον ταχύτερον και πλέον 
ασφαλή τρόπον μεταφοράν και παράδοσιν των καλ
ΐπών της οικείας εικλογικής περιφερείας εις τα υπό 
του Υπουργού δυνάμει της υποπαραγράφου (ι) της 
παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου καθοριζό
μενα κέντρα διά την διαλιογήν των ψήφων και την 
εξαγωγή ν των αποτελεσμάτων.». 

Τροποτκύησις 8. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το 
του άρθρου 14 άρθρον 5 του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιη
νόμου*"^" τικού) Νόμου του 1983) τροποποιείται ως ακολούθως: 
42 του 1983. 
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(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξει» ν 
«ο προεδρεύων της εκλογής δημοσιεύει αμέσως διά τοιχο
κολλήσεως έξωθι του εκλογικού κέντρου γνωστοπρίησιν 
περιλαμβάνουσαν» (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, γνωστσποίησϊν περιλαμβάνου
σα^»' και 

(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
ι«υπό του προεδρεύοντος του ε'κλσγιικού κέντρου» (τρίτη και 
τετάρτηί 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.». 

9. Το άρθρον 15Α του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το τροπαποί
άρθρον 6 του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιη ηααςτου 
τικού) Νόμου του 1983) τροποποιείται διά της εκ της επιφυλάξεως άρφουΐ5Α 
του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως «έτος» (τρίτη γραμμή) νάμου.° Κ°υ 

και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «εξάμηνον». 42τουΐ983. 

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε ετέ Παράτασις 
ρου Νόμου— θητείας ή 

(α) η θητεία διορισθέντων δυνάμει του άρθρου 7 μελών Σ υ μ Τερμαίπσμός 
βουλίων διά καθωρισμένας περιοχάς υφισταμένων κατά την ταυτης· 
έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου παρατείνεται, από 
της λήξεως της, μέχρι της 31ης Διεικιε/μβρίου, 1983 ή, εις ην 
ιπερΟπτωσιιν η θητεία τούτων επεκτείνεται και πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 1983, αύτη; διά του παρόντος θεωρείται 
ως λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου 1983· και 

(Β) η, περίοδος θητείας των κατά την έναρξιν της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, αιρετών μελών των Συμβουλίων θα είναι 
ως παρετάθηι, ή αναλόγως της περιπτώσεως, θα θεωρήται 
ως λήγουσα, ως αναφέρεται εις το άρθρον 10 του περί Χω 42 του 1983. 
ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1983. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


