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Αρ. 1873, 8.7.83 

Ο περί Χωριτικών Αρχών (Τροποποιητικός) ιΝόμος του 1983 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως ε ις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 43 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΐίΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΝ 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα ovaryινώσκηται ομού μΕτά τίτλος, 
του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ΚεΦ·244 

ως «ο δασικός νόμος»). ω™. 1976 
29 του 1978 
6 του 1979 

48 του 1979 
90 του 1979 
27 του 1981. 

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ Τροπσποίησις 
προσθήκης, εις ΐην δέουοαν αλφαβητική ν σειράν,"των ακολούθων του άρθρου 2 
νέων ΟΟΐσμών: του βασικού 

~ ~ νόμου. 
«"εκλογικός κατάλογος' σημαίνει τον εκλογικόν κατάλογον 

τον καταρτισθέντα δυνάμει των διατάξεων των περί Εγγραφής 40τουΐ980 
Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμων του 1980 έως 1981 7θτουΐ9βο 
ή παντός ετέρου Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος ΐ7τουΐ98ΐ. 
τούτους και περιλαμβάνει τον εκλογικόν κατάλογον τον ανα
θεωρηθέντα συμφώνως προς τας διατάξεις των ως είρηται 
Νόμων" 

"■Εκλογικός Νόμος' σηιμαίνει τους περί Εκλογής Μελών της 72του 1979 
Βουλής Των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 1981 και τους 73τουΐ980 
περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμους 16του 1981. 
του 1980 έως 1981 και περιλαμβάνει οιουσδήποτε Νόμους τρο 4θτουΐ9βο 
ποποιούντας ή αντικαθιστώντας τούτους'». 7θτουΐ9βο 

17 του 1981. 
3. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τρο̂ οποίησις 

(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της αντί του άρθρου 5 
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: του βασικού 

«(2) Η θητεία εκάστης Χωριτικής Επιτροπής είναι τετραετής μου* 
αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου ήτις έπεται της εκλογής της 
και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου του. τετάρτου έτους από της 
ενάρξεως της θητείας της.»· και 
(Ρ) διά της προσθήκης εις το τέλος του εδαφίου (3) αυτού 

της ακολούθου επιφυλάξεως: 
«Νοείται ό τ ι ε ι ς περίπτωσιν καθ* ήν δι* οιονδήποτε λόγον δεν 

ήθελε γίνει εκλογή προέδρου ή αναπληρωτού: προέδρου Χωρι
τικής Επιτροπής κατά την πρ^δτην ή την αμέσως επομένην 
συνεδρίαν αυτής, ήτις δέον να συγκληθή εντός δέκα ημερών 
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Κατάργησις 
των άρθρων 
7 και 8 
του βασικού 
νόμου και 
αντιχατά-

στασίς των 
διάνέου 
άρθρου. 

Κατάργησις 
και αντιχα-

τάοτασις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου, ως 
ανηριθμήθη, 
διά νέων 
άρθρων. 

72 του 1979 
73 του 1980 
1 6 τ ο υ 1 9 8 1 . 

το αργότερον από της ττρώτης συνεδρίας, η ανάδειξις Προέδρου 
ή αναπληρωτού Προέδρου Χωριτικής Επιτροπής γίνεται διά 
κληρώσεως διενεργούμενης υπό του Υπουργού ή προσώπου 
οριζομένου υπ* αυτού ενώπιον των 'μελών της Επιτροπής.». 

4._(1) Τα άρθρα 7 και 8 του δασικού νόμου διά του παρόντος 
καταργούνται και αντικαθίστανται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εκλογιικόν 7.—(1) Το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει εις άπαντα 
δικαίωμα. τ α ,μέλη του χωρίου τα οποία είναι εγγεγραμμένα εις 

τον εκλογικό ν κατάλογο ν. 
(2) Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο

χρεωτική.». 
(2) Τα άρθρα 9 και 10 του βασικού νόμου αναριθμούνται ως 

άρθρα 8 και 9, αντιστοίχως. 
5. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου, ως ανηριθμήθη, καταργείται 

και αντικαθίσταται διά των ακολούθων ν£ων άρθρων: 
«Εκλογή. 9.—(1) Η εκλογή ενεργείται κατά παν τέταρτον έτος 

κατά ή, περί τον μήνα Σεπτέμβριον εις ημερομηνίαν ορι
ζσμένην δι' Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ο 6ε καταρτισμός της εκλεγησομένης επιτροπής εις σώμα 
γίνεται εντός δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεως 
εις την επίσημον εφηιμερίδα της Δημοκρατίας των ονο
μάτων των εκλεγέντων μελών αυτής: 

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 
συνθηκών, ορίση άλλην ημερομηνίαν εκλογής ήτις δεν 
δύναται να υπερβάίνη τας τριάκοντα ημέρας από της 
αρχικώς ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής της εικλο

(2) Η ανάληψις καθηκόντων των εκλεγομένων Επιτρο
πών γίνεται την Ιην Ιανουαρίου ήτις έπεται της εκλογής, 
η δε θητεία αυτών λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του τετ 
τάρτου έτους από της αναλήψεως των καθηκόντων των. 

(3) (α) Τηρουμένων των εφεξής διατάξεων, πάσα 
εκλογή είναι μυστική, διεξαγόμενη συμφώνως προς τας 
διατάξεις του Εκλογικού Νόμου και των δυνάμει τούτου 
εκδοθέντων Κανονισμών, αναπρσσαρμοζομένας ως κατω
τέρω προβλέπεται,. αλλά πλην των διατάξεων αίτινες 
αφορούν εις την γνωστοποίησιν την προνοουιμιένην διά του 
εδαφίου (3) του άρθρου 27 των περί Εκλσγή,ς Μελών 
της Βουλή,ς των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1981, 
της γνωστοποιήσεως ταύτης τοιχσκολλουιμένης Ιμόνον εις 
περίοπτα :μέρη εντός της οικείας εκλογικής περιφερείας 
και ιμη δημοσιευομένης εις εφηιμερΑδας, και πλην των δια
τάξεων αίτινες αφορούν εις τους σταυιρούς προτιμήσεως. 

(6) Ο Υπουργός κέκτηται ωσαύτως εξουσίαν όπως 
οσάκις αι συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως εξ αντικει
μένου τούτο απαιτούν, συντέμνη ή επεκτε^νή οιανδήποτε 
προθεσμίαν προβλεπσμένην εις τον ιΒκλσγικσν 'Νόμον "και 
προβαίνη εις τοιαύτας αναπρσσαριμογάς'των εν αυτώ 
προβλεπομένων τύπων. 
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(γ) Οσάκις πρόκειται περί συνδυασμών υποψηφίων 
δέον να περιέχηται εις το έγγραφον υποβολής υποψη
φιότητος, το οποίον δέον να υπογράφηται υπό πάντων 
των αποτελούντων αυτούς υποψηφίων, η σειρά προτιμή
σεως εκάστου υποψηφίου. 

(δ) Το υπό των υποψηφίων κατατεθησόμενον παρά
βολον θα είναι λίραι δέκα. 

(ε) Η κατανομή των εδρών των μελών των Χωριτικών 
Επιτροπών θα διεξάγηται διά της διαιρέσεως του συνόλου 
των εγκύρων ψήφων εκάστου χωρίου διά του αριθμού 
των μελών εκάστης Χωριτικής Επιτροπής, το δε εκ της 
διαιρέσεως ταύτης πηλίκον, παραλειπομένου του κλά
σματος, θ' αποτελή το εκλογικόν μέτρον διά του οποίου 
διαιρείται η Εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού και 
λαμβάνει έκαστος συνδυασμός τοσούτον αριθμόν μελών 
της Χωριτικής Επιτροπής όσας φοράς το εκλογικόν 
μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του δύναμιν αι 
τυχόν και μετά την κατανομήν αυτήν απομένουσαι θέσεις 
εις Χωριτικήν Επιτροπήν προσκυρούνται, ανά μία, κατά 
σειράν εις τον συνδυασμόν όστις παρουσιάζει τα υψηλό
τερα εκ της ως προείρηται κατανομής αχρησιμοποίητα 
υπόλοιπα περιλαμβανομένων των συνδυασμών οι οποίοι 
δεν εδικαιώθησαν οιασδήποτε θέσεως εκ της εν λόγω 
κατανομής, της εκλογικής των δυνάμεως θεωρούμενης 
ως αχρησιμοποίητον υπόλοιπον. 

(στ) Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή 
ανωτέρας του εκλογικού μέτρου καταλαμβάνει μίαν 
έδραν. 

(ζ) Αι κατά τας ανωτέρω διατάξεις παραχωρούμενοι 
εις έκαστον συνδυασμόν έδραι καταλαμβάνονται υπό των 
υποψηφίων κατά την σειράν καθ' ην αναγράφονται επί 
του ψηφοδελτίου ως ούτοι εδηλώθησαν υπό του συν
δυασμού των. 

(η) Το αρμόδιον προς εκδίκασιν αιτήσεων προς ακύ
ρωσιν εκλογής ή εκλογικών αδικημάτων θα είναι το αρ
μόδιον Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας ένθα 
κείται το περί ου πρόκειται χωρίον. 

9Α— (1) Ανεξαρτήτως των, διατάξεων του άρθρου 9 Διοικητικοί 
του παρόντος Νόμου οσάκις εις οιονδήποτε χωρίον εφαρ διε^θετησεις 
μόζεται ο περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμος, κεφ^Μ^" 
ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν να προβή εις τοιαύτας 46 του 1961 
πρακτικώς πρόσφορους διοικητικάς διευθετήσεις ώστε η 58 του 1962. 
διεξαγωγή της εκλογής Χωριτικής Επιτροπής να γίνεται ^^ του 1966 
την ιδίαν ημέραν και εις τον ίδιον χώρον με την εκλογήν 7 του 1979 
διά την ανάδειξιν των αιρετών μελών των Συμβουλίων 49 του 1979 
Β€λτιώσεως δυνάμει των διατάξεων του ως προείρηται 65 του 1979 
Ν ό μ ο υ . 7 του 1980 

r , , 27 του 1982 
(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του 42 του 1983. 

εδαφίου (1) ο Υπουργός ή πας επί τούτω εξουσιοδοτη
θείς υπ' αυτού λειτουργός δύναται να προβή εις τας 
ακολούθους διευθετήσεις προ και κατά την διάρκειαν της 
ψηφοφορίας: 

(α) Καθορίζει ενιαίον εκλογικόν κέντρον δι* αμφοτέρας 
τας εκλογάς και φροντίζει όπως δοθούν εις τον 
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προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου και δι' 
εκάστην εκλογήν το μέρος του εκλογικού κατα
λόγου το οποίον περιέχει τους €ΐς το κέντρον κατα
νΒμηθέντας εκλογείς, τον αναγκαίον αριθμόν 
καλπών και αρκετόν αριθμόν ψηφοδελτίων δι* εκά
στην εκλογήν. 

(β) Προβαίνει €ΐς διευθετηθείς διά την διαλογήν των 
ψήφων και εξαγωγήν των αποτελεσμάτων διά τας 
εκλογάς ταύτας και εις παν έτερον μέτρον διά την 
κατά τον προσφορώτερον τρόπον εξυπηρέτηση/ των 
εκλογέων. 

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

Δημοσίευσις 10.—(1) Ά μ α τη συμπληρώσει της κατανομής των 
0ΠΓ"ελε" ε δ ρ ώ ν των Χωριτ ικών Ε π ι τ ρ ο π ώ ν και του καθαρι
σμάτων r , .. Γ, Γ , _ , ~ 
εκλογής, σμου των εκλεγέντων υποψήφιων ο προεδρεύων της 

εκλογής δημοσιεύει αμέσως διά τοιχοκολλήσεως 
έξωθι του εκλογικού κέντρου γνωστοποίησα/ περι
λαμβάνουσαν— 

{α) τον αριθμόν των εις το εκλογικόν κέντρον κατανε
μηθέντων εκλογέων 

(§) τον αριθμόν τών εις το ίδιον εκλογικόν κέντρον 
ψηφισάντων εκλογέων" 

(γ) τον αριθμόν των εγκύρων ψηφοδελτίων' 
(δ) τον αριθμόν των σκύρων ψηφοδελτίων 
(ε) την εκλογική ν δύνοομιν εκάστου συνδυασμού και 

εκάστου ανεξαρτήτου' 
(στ) το εκλογικόν μέτρον και τα αχρησιμοποίητα υπό

λοιπα εκάστου συνδυασμού εκ της πρώτης κατανο
μής 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) αναφερο
ιαένης γνωστοποιήσεως, δεόντως πιστοποιημένον και υπο
γεγραμμένον υπό του προεδρεύοντος του εκλογικού κέν
τρου, διαβιβάζεται εις τον ' Επαρχον της επαρχίας εν η 
κείται το εκλογικόν κέντρον και εις τον Γενικόν Διευθυν
τήν του Υπουργείου Εσωτερικών όστις, άμα τη παραλαβή 
του, δημοσιεύει σχετΐκήν περίληψιν τούτου εις την επίση
μον εφημερίδα της Δη·μσκρατίας. * 

(3) Διαρκούσης της περιόδου της θητείας της Επιτρο
πής ο Κοινοτάρχης υπέχει υποχρέωση/ γνωστοποιήσεως 
εις τον Έπαρχον της οικείας επαρχίας του πάσης μετα
βολής επελθούσης εις τα στοιχεία τα αναφερόμενα εις 
τας παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1) ως και 
πάσης περιπτώσεως διά της οποίας διαπιστούται η ύπαρ
ξις κωλύματος εκλογιμότητος ή ασυμβιβάστου συμφώνως 
προς τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.». 

Τροπσποίηοις <». Το εδάφιον (1) του άρθρου 11 του βασικού νότιου τροποποιείται 
του άρθρου ιι $ιά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά τας λέξεις «του γραφείου του 
Slt^""*00 Επαρχου», των λέξεων «ή εις οιονδήποτε έτερον μέρος ήθελε καθορι

σθή υπ* αυτού». 



791 Ν. 43/83 

7. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων του άρθρου 17 

- ■ του 6ασ·—
Α 

νόμου. 
«είτε λόγω θανάτου ή παραιτήσεως των μελών της επιτροπής*" τουβασικο° 
και 

(β) διά της εκ του εδαφίου (3) αυτού διαγραφής του αριθμού 
«10» και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «9». 

8.—(1) Το άρθρον 17Α του βασικού νόμου καταργείται και αντί Κατάργησις 
καθίσταται διά των ακολούθων νέων άρθρων: καιαντικα

_ ταστασις του 
«Αναπλήρωσις 17Α.—(1) θέσεις μελών Χωριτικων Επίτροπων οπωσδή άρθρου 17Α 
ι^ελών πστε κενούμεναι πληρούνται υπό του αμέσως ακολουθούν του βασικού 
Επιτροπής τ ο ς κ α τ α οειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντος υποψηφίου v6n°u 

του συνδυασμού ως υποψήφιος του οποίου εξελέγη το μέλος ^ ^ ν 

της Χωριτικής 'Επιτροπής του οποίου κενούται η θέσις, 
νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπον εξακολουθεί να 
ανή,κη εις το κόμμα ή συνδυασμόν κομμάτων εκ μέρους 
του οποίου συμμετέίσχεν εις την εκλογή ν. 

(2) Μη υπαρχόντων αναπληρωματικών ή εξαντληθέντος 
του αριθμού τούτων και οσάκις ο αριθμός των μελών της 
Χωριτικής Επιτροπής περιωρίοθη κάτω του διά την απαρ
τίαν απαιτουμένου αριθμού μελών της Χωριτικής Επιτρο
πής, αι κενούμεναι θέσεις πληρούνται δι* αναπληρωματι
κής εκλογής διεξαγόμενης το ταχύτερον δυνατόν από της 
κενώσεως αυτών, συμφώνως προς τας διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου και διά περίοδον ίσην προς το υπόλοιπον 
της θητείας της Επιτροπής: 

Νοείται ότι εάν ο αριθμός των μελών της Χωριτικής 
Επιτροπής περιωρίοθη κάτω του διά την απαρτίαν απαι
τουμένου αριθμού μελών της Χωριτικής Επιτροπής κατά 
το τελευταίον έτος της θητείας της, ο Υπουργός κέκτηται 
εξουσίαν όπως διορίση κατάλίληιλα -πρόνωπα εκ καταλό
γου μέχρι πέντε προσώπων τα οποία υποδεικνύονται υπό 
του συνδυασμού όστις απώλεσε την θέοιν ή τας θέσεις, 
ίνα πληρώσωσι τας ούτω κενάς θέσεις και ασκήσωσιν 
απασας τας 'λειτουργίας της Επιτροπής διά το υπόλοιπον 
της περιόδου της θητείας της., 

(3) Άνευ επηρεασμού των υπολοίπων διατάξεων του 
παρόντος άρθρου ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως, 
εν περιπτώσει αδυναμίας λειτουργίας της επιτροπής, λόγω 
ιμη υποβολής υποψηφιοτήτων ή του αναγκαίου αριθμού 
αυτώνί διορίση κατάλληλα πρόσωπα, κεκτημένα τα προς 
τούτο υπό του παρόντος Νόμου απαιτούμενα εκλογικά 
προσόντα, ίνα πληρώσωσι τας ούτω κενάς θέσεις και 
ασκιήσωσιν απασας τας λειτουργίας της επιτροπής δι' 
ολοκληρον ή το υπόλοιπον της περιόδου της θητείας της 
επιτροπής: 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν (μη υποβολής υποψη
φιοτήτων ή του αναγκαίου αριθμού αυτών και πριν ή ο 
Υπουργός πρσβή εις τον διορισμόν καταλλήλων προσώ
πων ως εν τοις ανωτέρω προνοείται, ορίζεται νέα ημε
ρομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήτις δεν δύναται να 
υπερβαίνη τας τρεις ηΐμερας από της αρχικής ορισθείσης 
τοιαύτης* η τοιουτρόπως διδομένη παράτασις εν ουδεμία 
περιπτώσει θα επηρεάζη την ορισθείσαν η]μερσμηνίαν της 
ψηφοφορίας. 
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Διαίρεσις 
χωρίου εις 
ενορίας ή 
διαίρεσις 
ενορίας διά 
σχηματισμού 
επιπροσθέτου 
ρ.νορίας. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
21 του 
βασικού 
νόμου. 

Κατάργησις 
των άρθρων 
24, 25 και 
27 του 
βασικού 
νόμου. 

Παράτασις 
θητείας ή 
τερματισμός 
ταύτης. 

17Β.—(1) Εις περίπτωσιν διαιρέσεως χωρίου εις ενορίας 
ή διαιρέσεως ενορίας χω,ρίου διά σχηματισμών επιπροσθέ
του ενορίας, η χωριτική επιτροπή του χωρίου ή η χωρι
τική επιτροπή της διαιρεθείσης ενορίας, αναλόγως της 
περιπτώσεως, εκπίπτει και διενεργούνται το ταχύτερον 
δυνατόν γενικαί εκλογαί Χωριτικής Επιτροπής δι' εκά
στην των ενοριών εις τας οποίας διηρέθη το χωρίον ή δι' 
εκάστη ν των ενοριών εις τας οποίας διηρέθη ενορία του 
χωρίου, αναλόγως της περιπτώσεως, διά χρονικήν περίο
δον ίσην προς το υπόλοιπον της τετραετούς θητείας— 

(α) Της Χωριτικής Επιτροπής του χωρίου εν τη περι
πτώσει διαιρέσεως του χωρίου εις ενορίας, ως προ
ανεφέρθη, ή 

(β) της Χωριτικής Επιτροπής της ενορίας του χωρίου 
ήτις διηρέθη, 

αναλόγως. της περιπτώσεως. 
(2) Εις πάσαν περίπτωσιν εκπτώσεως Χωριτικής Επι

τροπής συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1), 
η εκπίπτουσα Χωριτική Επιτροπή συνεχίζει ασκούσα ως 
προσωρινή επιτροπή τα καθήκοντα και απάσας τας λει
τουργίας επιτροπής μέχρι της εγκαταστάσεως νέας επι
τροπής : . 

Νοείται ότι ουδεμία εκλογή διενεργείται εν περιπτώσει 
εκπτώσεως Χωριτικής Επιτροπής κατό το τελευταίον έτος 
της θητείας της λόγω διαιρέσεως χωρίου εις ενορίας ή 
διαιρέσεως ενορίας χωρίου διά σχηματισμόν επιπροσθέτου 
ενορίας, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο Υπουργός κέκτηται 
εξουσίαν όπως διορίση προσωρινήν επιτροπήν δι' οπτάσας 
τας νέας ενορίας η οποία θα εκτελή τα καθήκοντα και 
απάσας τας λειτουργίας επιτροπής μέχρι της εκλογής 
νέας επιτροπής.». 

9. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω 
τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου ©πκρολάξεως: 

«Νοείται ότι ως βάσις διά την δυαίρεσιν χωρίου της ενορίας 
ή διαίρεσιν ενοιρίας χωρίου διά σχηματισμόν επιπροσθέτου ενο
ιρίας, λαμβάνεται ο πραγματικός ττληθυοιμός του χωρίου ή της 
ενορίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ως προκύπτει εκ των 
τελευταδων στατιστικών δεδομένων.». 

10.—(1) Τα άρθρα 24, 25 και 27 του 'δασικού νόμου διά του πα
ρόντος Νόμου καταργούνται. 

(2) Το άρθρον 26 του βασικού νόμου αναριθμείται ως άρθρον 24. 

11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε Νόιμου, η θητεία των 
κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου Χωριτικών Επι
τροπών παρατείνεται, από της λήξεως της, μέχρι την 31η·ν Δεκεμ
βρίου, 1983 ή, εις ην περίπτωσιν η θητεία τούτων επεκτείνεται και 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, 1983, αύτη διά του παρόντος θεωρείται 
ως λήγουσα την 31 ην Δεκεμβρίου, 1983. 


