
EJE., Παρ. I, 3583 Ν. 219/88 
Αρ. 2369, 3.1138 

Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημο
σίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 219 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψωφίζει ως ακολούθως: 
L Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως α περί Χωριτικών Αρχών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 198S και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Χωριτικών Αρχών Νόμον (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 

rat}' 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
ορισμού του όρου «εκλογικός κατάλογος» «αι την αντικατάσταση του με 
τον αεόλουδρ νέ© ορισμό: 

«'«λογικός κατάλογος* σημαίνει τον κατάλογόν τον καταρτιζό
μενων δυνάμει των διατάξε&ν ταο άφ&ρσν 7AJ». 

3 . Το ύρ&ρο 5 του βασικού νόμου καταργείται s s i αντικαθίσταται με 
το αιεόλονθο νέο άρθρο: 

5.—(1) Τΐ|ρου|ίε¥®ν των Βίίχτόξ,ζων του παρόντος Νόμου, 
©ι τοπικοί υποθέσεις εκάστου χεορίου διεξάγονται υπό Xs*pi
τικής Επιτροπής αποτελούμενης ες ενός προέδρου, του και
νοτάρχου, ενός αναελ3ΐρε3τ0ύ προέδρου, του αν&πληρωτού 
κσινοτάρχου, όστις ©ντικαδιστά τον ϊοίνοτάρχην εν περι
πτώσει προσωρινής απούσας ή ^&λυμαχ£ς αυτού, κ«ι τριών 
ετέρων μελών εκλεγομένων υπό χ&ν μελών του χ&φίον των 
κεκτημένων το Btseie^a του εκλέγειν συμφώνως προς τας 
διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι, εν η *εερχϊΓτώσει χωρίον τι αποτελείται εκ 
μεικτού ι&ηθϋ&μ&ύ Ελλήνι&ν :sea Τούρκων, θα υφίστανται 
δυο Χωριτικαί Eaixpoasi, μί& αποτελούμενη εξ Ελλήνων 
μελών του χωρίου a n ετέρα αποτελούμενη εκ Τούρκων 
μελών του ympixsu^ εκλεγομένων, αντιστοίχως, υπό των Ελλή
νων «m Τούρκων μελών του χωρίου συμψώνως προς τας 
διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

Νοείται περ&ιτέρω ότι, εν η περιπτώσει σι αποτελούντες 
τον μεικτόν πληθοσμόν Έλληνες ή Τούρκοι, ως θα ήτο η 
περίπτωσις, δεν υπερβαένσυσιν τους τριάκοντα, θα εκλέγηται 
μία Χωριτική Επιτροπή δι* ολόκληρον το χωρίον, απο
κλεισμένης της εκλογής. Χωριτικής Επιτροπής &ά το μέρος 
του πληθυσμού του οκοίσν τα μέλη είναι κάτω των 
τριάκοντα, 
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(2) Η θητεία εκάστης Χωριτικής Επιτροπής είναι πεντα

ετής αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου ήτις έπεται της 
εκλογής της και λήγουσα την 31 ην Δεκεμβρίου του πέμπτου 
έτους από της ενάρξεως της θητείας της. 

(3) Ο κοινοτάρχης εκάστου χωρίου εκλέγεται, είτε εις 
γενική ν είτε εις αναπληρωματική ν εκλογήν, αναλόγως της 
περιπτώσεως, κεχωρισμένως υπό πάντων των μελών του 
χωρίου των κεκτημένων το δικαίωμα του εκλέγειν, κατά την 
αυτήν ημερομηνίαν κατά την οποίαν διενεργούνται εκλογαί 
διά την ανάδειξιν των λοιπών μελών της Χωριτικής Επι
τροπής. Μετά την τοιαύτην εκλογήν εκλέγεται ως κοινο
τάρχης ο υποψήφιος ο οποίος έλαβε τας περισσότερος 
έγκυρους ψήφους, ότε εφαρμόζονται, τηρουμένων των ανα
λογιών, αι διατάξεις του άρθρου 10. 

(4) Κατά την πρώτην συνεδρίαν της εγκαταστάσεως της 
επιτροπής, ήτις συγκαλείται υπό του κοινοτάρχου εντός δέκα 
πέντε ημερών το αργότερον από της εκλογής και ήτις τελεί 
υπό την προεδρίαν αυτού, εκλέγεται εκ των μελών και υπό 
του κοινοτάρχου και των μελών αυτής ο αναπληρωτής 
πρόεδρος της επιτροπής, αναπληρωτής κοινοτάρχης, ο 
οποίος κατέχει το αξίωμα αυτού διαρκούσης της θητείας της 
επιτροπής: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην δι* οιονδήποτε λόγον 
δεν ήθελε γίνει εκλογή αναπληρωτού προέδρου της Επι
τροπής κατά την πρώτην ή την αμέσως επομένην συνεδρίαν 
αυτής, ήτις δέον όπως συγκαλήται εντός δέκα πέντε ημερών 
το αργότερον από της πρώτης συνεδρίας, η ανάδειξις ανα
πληρωτού προέδρου της Επιτροπής γίνεται διά κληρώσεως 
διενεργούμενης υπό του κοινοτάρχου ενώπιον των μελών της 
Επιτροπής. 

(5) (α) Οσάκις δι' οιονδήποτε λόγον κενούται θέσις κοι
νοτάρχου, αύτη πληρούται δι' αναπληρωματικής εκλογής 
εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν των διατάξεων του εδαφίου 
(3), ο δε ούτω εκλεγείς κοινοτάρχης κατέχει το αξίωμα αυτού 
διά το υπόλοιπον της θητείας της υφισταμένης επιτροπής. 

(β) Αναπληρωματική εκλογή δυνάμει της παραγράφου 
(α) διενεργείται εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της 
ημερομηνίας της κενώσεως της θέσεως, εις ημερομηνίαν ορι
ζομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(6) Εις περίπτωσιν κενώσεως της θέσεως του αναπλη
ρωτού κοινοτάρχου, αναπληρωτής κοινοτάρχης εκλέγεται το 
ταχύτερο ν δυνατόν είς εκ των μελών και υπό του κοινο
τάρχου και των μελών αυτής, όστις κατέχει την θέσιν διά το 
υπόλοιπον της θητείας της Επιτροπής η οποία τον εξέλεξε. 

(7) Ο κοινοτάρχης συγκαλεί και προεδρεύει των συνε
δριάσεων της Χωριτικής Επιτροπής και ασκεί τα εις αυτόν 
ειδικώτερον υπό του παρόντος Νόμου ανατιθέμενα καθήκοντα 
και εξουσίας. 

(8) Απαρτίαν αποτελούσιν ο κοινοτάρχης και δύο έτερα 
παρόντα μέλη της Επιτροπής, αποφασίζει δε η πλειοψηφία* 
εν περιπτώσει ισοψηφίας ο κοινοτάρχης κέκτηται δευτέραν ή 
νικώσαν ψήφον. 
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(9) Η Χωριτική Επιτροπή κανονίζει τα των συνεδριάσεων 

αυτής και εν γένει τα της διαδικασίας αυτής. 
(10) Η εγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της 

Χωριτικής επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας θέσεως 
μέλους αυτής και η επιτροπή θεωρείται ως νομίμως συγκε
κροτημένη, εφ* όσον ο αριθμός των μελών αυτής δεν είναι 
ολιγώτερος των τριών.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 διαγράφεται και αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει εις άπαντα τα μέλη του 
χωρίου τα οποία έχόυσι συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της 
ηλικίας των και είναι εγγεγραμμένα εις τον εκλογικόν κατάλογον.». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 7 του ακόλουθου νέου άρθρου 7Α: 

7Α.—(1) Ο εκλογικός κατάλογος διά τας εκλογάς μελών 
των Χωριτικών Επιτροπών θα είναι ο εκλογικός κατάλογος ο 
καταρτισθείς και εκάστοτε αναθεωρούμενος συμφώνως προς 
τας διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμου, αφού συμπληρωθή υπό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Εκλογών συμφώνως προς την διαδικασίαν την 
προνοουμένην υπό του προαναφερθέντος Νόμου, ώστε να 
περιλαμβάνη όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουσι το δικαίωμα 
του εκλέγειν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Πας όστις έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 και δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένος εις τον εκλογικόν κατάλογον τον τηρούμενον 
δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Κατα
λόγου Νόμου υποχρεούται όπως εγγραψτ\ εις τον εκλογικόν 
κατάλογον ο οποίος θα καταρτισθή διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, ότε και αι διατάξεις του άρθρου 6 του εν 
λόγω Νόμου έχουσιν εφαρμογή ν, τηρουμένων των αναλογιών: 

Νοείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεως υπό των 
αναφερομένων εν τω παρόντι εδαφίω προσώπων δι* εγγραφή ν 
εις τον ως άνω εκλογικόν κατάλογον βάσει του οποίου θα 
διεξαχθώσιν αι εκλογαί Χωριτικών Επιτροπών την 16.4.1989 
δεν λήγει προς της εκπνοής της 31ης Ιανουαρίου 1989.». 

ι6. Η παράγραφος (δί) του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του βασικού 
νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(δί) Εις περίπτωσιν ψηφοφορίας, εάν οιοσδήποτε υποψήφιος 
ήθελεν εκλεγή χωρίς ούτος να λάβη το έν πέμπτον των εγκύρων 
ψήφων εις την περίπτωσιν εκλογής κοινοτάρχου ή το έν τρίτον του 
εκλογικού μέτρου εις οιανδήποτε άλλην περίπτωσιν, το παράβολον 
επιστρέφεται εις αυτόν». 
7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς μετά το 

άρθρο 24 αυτούς των ακόλουθων νέων άρθρων 25 και 26: 
25. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του πα

ρόντος Νόμου — 
(α) Η θητεία των κατά την έναρξιν της ισχύος του 

παρόντος Νόμου Χωριτικών Επιτροπών παρατείνεται 
μέχρι της 30ής Απριλίου 1989· 

«Εκλογικός 
κατάλογος. 

40 του 1980 
Ί15 του 1985 
200του 1987 
285 του 1987 

1 του 1988 
7 του 1988. 

40 του 1980 
115 του 1985 
200του 1987 
285 του 1987 

1 του 1988 
7 του 1988. 

«Ειδικοί 
διατάξεις. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 
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(β) η ανάληψις των καθηκόντων υπό των Χωριτικών 

Επιτροπών των εκλεγησομένων κατά την εκλογήν 
της 16ης Απριλίου 1989 θα λάβη χώραν την Ιην 
Μα·ί*ου 1989, η δε θητεία αυτών λήγει την 3 Ιην 
Δεκεμβρίου 1993. 

Αναβολή 26. Η διεξαγωγή εκλογής Sid τα μέλη Χωριτικών Επι
α£λογών· τροπών η οποία ωρίσθη διά την 4ην Δεκεμβρίου 1988 

αναβάλλεται διά την 16ην Απριλίου 1989.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


