
Ν. 25/86 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός-25 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1985 ΚΑΙ 1986 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δήμων (Τροπο

ποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 και θα ανάγινώσκηται ομού μετά 
των περί Δήμων Νόμων του1985 έως (Αρ. 2) του 1986 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Δήμων Νόμοι 
του 1985 έως (Αρ. 3) του 1986. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού
θως:— 

(α) Διά της εκ του ορισμού του όρου «γενικαί δημοτικαί 
εκλογαί» διαγραφής του αριθμού «140» (4η γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «139»· 

(β) διά της εκ του ορισμού του όρου «δημότης» διαγραφής του 
αριθμού «139» (2α γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά 
του αριθμού «9» και 

(γ) διά της διαγραφής του όρου «πόλις». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

(735) 
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τροποποίηση 3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού
του άρθρου 4 0 ω  . 
του βασικού 
νόμου (α) Διά της εις το τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (Ι) 

αυτού προσθήκης των ακολούθων νέων επιφυλάξεων: 
«Νοείται ότι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς περιοχής 

βελτιώσεως ή χωρίου ή συμπλέγματος περιοχών βελτιώσεως 
ή χωρίων με πληθυσμόν πέραν των 5000 κατοίκων, εις την 
περιοχή ν των οποίων διεξήχθη δημοψήφισμα δυνάμει της 
παραγράφου (α) δύνανται δΓ εγγράφου αιτήσεως των προς 
το Υπουργικόν Συμβούλιόν να ζητήσουν την διεξαγωγήν 
νέου δημοψηφίσματος, το δε Υπουργικόν Συμβούλιόν 
διατάσσει εντός ευλόγου χρόνου την διεξαγωγήν του 
τοιούτου νέου δημοψηφίσματος· η ως προείρηται αίτησις 
δέον να φέρη τα ονόματα και τας υπογραφάς τουλάχιστον 
του ενός τρίτου των"' εγγεγραμμένων εκλογέων κατά τον 
χρόνον υποβολής αυτής, ομού μετά του αριθμού του 
εκλογικού βιβλιαρίου ενός εκάστου εκλογέώς και να συνο

δεύηται διά σχετικής περί τούτου βεβαιώσεως της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Εκλογών: 

Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν νέον δημοψήφισμα θα 
διατάττεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου προ της 
παρόδου τουλάχιστον τεσσάρων ετών από του χρόνου της 
διεξαγωγής του προγενεστέρου δημοψηφίσματος.»· 

(β) διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού 
διαγραφής των λέξεων «και με τοιαύτα δημοτικά όρια ως 
ήθελον καθορισθή» και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «ως ήθελε καθορισθή»·  : 

(γ) διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της αντι

καταστάσεως του διά του ακολούθου: 

«(2). Το Υπουργικόν Συμβούλιόν διά του προανα

φερθέντος διατάγματος διορίζει δι' έκαστον των δυνάμει του 
εδαφίου (1) ιδρυομένων δήμων δημοτικήν επιτροπήν σύνι

σταμένην εκ πέντε προσώπων κεκτημένων τα υπό του άρθρου 
15 προσόντα εκλογιμότητος, είς εκ των οποίων ορίζεται ως 
Πρόεδρος, διά να ασκή προσωρινώς τας αρμοδιότητας του 
συμβουλίου του τοιούτου δήμου διά τοιαύτην περίοδον ως 
ήθελε καθορισθή εις το διάταγμα, η οποία δέον όπως μη 
υπερβαίνη τους έξ μήνας ή μέχρις ότου εκλεγή συμβούλιόν 
εν σχέσει προς τον τοιούτον δήμον, οιαδήποτε των δύο 
ημερομηνιών είναι η προγενεστέρα: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν ανακηρύξεως περιοχής βελτι

ώσεως εις δήμον, η δημοτική επιτροπή συνίσταται εκ του 
Συμβουλίου της εν λόγω περιοχής βελτιώσεως.»· και 
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Κεφ. 243 
46 του 1961 
58 του 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 
72 του 1983 
38 του 1984. 
Κεφ. 259 
81 του 1963 
5 του 1983. 

(δ) διά της προσθήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (2) αυτού, του 
ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Κανονισμοί— 
(α) οιασδήποτε περιοχής βελτιώσεως εκδοθέντες 

δυνάμει του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτί

ωσις) Νόμου ή 
(β) οιουδήποτε χωρίου εκδοθέντες δυνάμει των περί 

Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, 
η οποία ή το οποίον ανακηρύττεται εις δήμον δυνάμει της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1), μέχρις ότου τροπο

ποιηθούν ή ανακληθούν υπό δημοτικών κανονισμών 
εκδοθησομένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος. 
Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεως 
του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνουν εφαρμογής ως εάν 
είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου.». 

4. Το εδάφιον (4) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εκ της επιφυλάξεως αυτού διαγραφής της λέξεως «κατοίκων» 
(2α γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «δημοτών 
εκλογέων». 

5. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής της φράσεως «ο 
κατά. την διάρκειαν της απαιτουμένης προς κτήσιν εκλογικών 
προσόντων περιόδου διαμονής» (1η και 2α γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «ο κατά την διάρκειαν των έξ 
μηνών των αμέσως προηγουμένων οιασδήποτε εκλογής δυνάμει του 
παρόντος Νόμου.». 

6. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 16 του βασικού 
νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:— 

(α) Διά της μετατοπίσεως της εν αυτή λέξεως «έμμισθος» (2α 
γραμμή) και της τοποθετήσεως της ευθύς προ της λέξεως 
«δημόσιος» (2α γραμμή)' και 

(β) διά της εξ αυτής διαγραφής της λέξεως «σύμβασιν» (6η 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«σύνδεσιν». 

7. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν 
αυτώ προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (2), του υφισταμένου 
εδαφίου αναριθμουμένου ως εδαφίου (3):— 

«(2) Ο εκλογεύς δύναται να έκφραση την προτίμησίν του υπέρ 
ενός υποψηφίου, σημείων ένα σταυρόν προτιμήσεως παραπλεύρως 
του ονόματος του προτιμώμενου αλλ' ούτως ώστε ο ολικός 
αριθμός των δι' έκαστον δήμον σταυρών προτιμήσεως να μη 
υπερβαίνη τον ένα διά κάθε τεσσάρας ή ολιγωτέρους συμβούλους. 
Ψηφοδέλτιον περιέχον σταυρούς προτιμήσεως πλείονας των ανω

τέρω οριζομένων λογίζεται ως έγκυρον χωρίς ουδείς σταυρός 
προτιμήσεως να λαμβάνηται υπ' όψιν.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου.. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
εν αύτώ προσ
θήκης νέου 
άρθρου 61 Α. 

υπαλλήλων 
κλπ 

8. Το εδάφιον (4) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «των τοιούτων 
συνεδριάσεων» (1η γραμμή) και της αντικατστάσεώς των διά των 
λέξεων «της τοιαύτης συνεδριάσεως». 

9. Το εδάφιον (2) του άρθρου 40 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «της καταδίκης» (6η 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «τη κατα

δίκη». 
10. Το εδάφιον (2) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «καθορίζον» (4η 
γραμμή) και της αντικαστάσεώς της διά της λέξεως «καθορίζοντας». 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της αυτώ προσθήκης, 
ευθύς μετά το άρθρον 61 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Κατοχύρωσις 61Α.—(1) Πας υπάλληλος ή εργάτης όστις, αμέσως 

προ της ημερομηνίας κηρύξεως οιασδήποτε πόλεως ή 
περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων, 
περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων ως δήμου υπηρετεί εις την 
αρχήν τοπικής διοικήσεως της τοιαύτης πόλεως ή 
περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου, ή συμπλέγματος πόλεων, 
περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων, μεταφέρεται, από της 
ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος' του 
Υπουργικού Συμβουλίου του προβλεπομένου εις την 
παράγραφον (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του 
παρόντος Νόμου, εις την υπηρεσίαν του οικείου δήμου και 
τοποθετείται υπό του Συμβουλίου του τοιούτου δήμου, 
εφόσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, εις θέσιν αι 
λειτουργίαι της οποίας είναι ανάλογοι προς τας 
λειτουργίας της υπ5 αυτού κατεχόμενης θέσεως εν τη 
αρχή τοπικής διοικήσεως της πόλεως ή περιοχής βελτι

ώσεως ή χωρίου, ή συμπλέγματος πόλεων ή περιοχών 
βελτιώσεως ή χωρίων, κηρυττομένης ως δήμου: 

Νοείται ότι ο υπάλληλος ή ο εργάτης ούτος δύναται, 
είτε εντός μηνός από της ημερομηνίας της τοιαύτης 
μεταφοράς ή μετά την τοιαύτης μεταφοράν, εντός ενός 
μηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτόν των όρων 
υπηρεσίας της οικείας θέσεως και της αρχικής διαρθρώ

σεως των υπηρεσιών του οικείου δήμου, να δηλώση δι ' 
εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τον τοιούτον δήμον ότι 
δεν επιθυμεί την τοιαύτην παρά τω δήμω υπηρεσίαν, οπότε 
παύει να τελή εις την υπηρεσίαν του δήμου μετά πάροδον 
έξ μηνών από της ημερομηνίας της υπ' αυτού γνωστο

ποιήσεως περί τούτου και, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικαι

ούται εις τοιαύτα ωφελήματα αποχωρήσεως εις τα οποία 
θα εδικαιούτο εάν απεχώρει εκτης υπηρεσίας της αρχής 
τοπικής διοικήσεως δυνάμει των εις αυτόν εφαρμοζομένων 
διατάξεων. 

(2) Η παρά τω δήμω υπηρεσία του υπαλλήλου ή 
εργάτου θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχισις της 
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υπηρεσίας αυτού εν τη προηγουμένη υπηρεσία και η 
αντιμισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας αυτού παρά τω 
τοιούτω δήμω δεν δύνανται να μεταβληθώσι δυσμενώς δι' 
αυτόν διαρκούσης της συνεχίσεως της υπηρεσίας αυτού 
παρά τω τοιούτω δήμω. 

Δια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'όροι υπηρε

σίας' περιλαμβάνουσι τα αφορώντα εις την άδειαν, παύσιν 
ή αποχώρησιν, σύνταξιν, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα 
παρόμοια επιδόματα: 

Νοείται ότι δι ' οιανδήποτε τυχόν σύνταξιν ή έτερα 
ωφελήματα αποχωρήσεως μέχρι της ημέρας της εις την 
υπηρεσίαν του οικείου δήμου μεταφοράς του υπαλλήλου ή 
εργάτου καθίσταται υπεύθυνος ο τοιούτος δήμος μέχρι της 
ημέρας της εκ της υπηρεσίας τούτου αποχωρήσεως του εν 
λόγω υπαλλήλου ή εργάτου. 

(3) Πας υπάλληλος ή εργάτης μεταφερόμενος εις την 
υπηρεσίαν του οικείου δήμου "δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, κατά την διάρκειαν της παρά τω τοιούτω δήμω 
υπηρεσίας αυτού, τηρουμένων οιωνδήποτε εσωτερικών 
κανονισμών ή οδηγιών του δήμου απολαύει απάντων των 
δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις απάσας 
τας υποχρεώσεις και καθήκοντα των υπαλλήλων συμφώ

νως προς τας διατάξεις του οικείου δήμου. 
(4) Αι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται και επί υπαλλήλων περιοχών βελτι

ώσεως οι οποίοι, αμέσως προ της ημερομηνίας κηρύξεως 
οιασδήποτε περιοχής βελτιώσεως ως δήμου, υπηρετούν εις 
τα κατά τόπους Γραφεία Επαρχων ως κοινή υπηρεσία των 
περιοχών βελτιώσεως εκάστης Επαρχίας, εφόσον τούτο 
είναι πρακτικώς δυνατόν.». 

12. Το άρθρον 62 του βασικού νόμου καταργείται και αντικα

θίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου:— 
62. Άμα τη ανακηρύξει οιασδήποτε πόλεως ή περι

οχής βελτιώσεως ή χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων, 
περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων ως δήμου συμφώνως προς 
τας διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, άπαντα τα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις οιασδήποτε αρχής τοπικής 
διοικήσεως της τοιαύτης πόλεως, περιοχής βελτιώσεως, 
χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή 
χωρίων, περιέρχονται εις τον δήμον.» 

Το άρθρον 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού

«Περιέλευσις 
περιουσίας. 

13. 
θως:

(α) Διά της εκ της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (ι) του 
εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως «οικήσεων» (11η 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«οικίσκων», και 

Τροποποίησις 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) διά 

740 

Τροποποίησις 
του άρθρου 87 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 89 
του βασικού 
νόμου. 

«Επιβολή 
τέλους επί 
ιπποδρομιακών 
στοιχημάτων, 
κλπ. 

της προσθήκης, ευθύς μετά την παράγραφον (ιδ) αυτού, 
των ακολούθων νέων παραγράφων: 

(ιε) να επιβάλλη εφ' εκάστου ιπποδρομιακού στοι

χήματος και εφ' εκάστου ιπποδρομιακού λαχείου 
κατά την διενέργειαν αυτών, είτε ταύτα 
διενεργούνται εντός του ιπποδρόμου είτε εκτός 
αυτού, φόρον 1% ή ποσόν φόρου αντιπροσωπεύον 
το 1% επί του ποσού εκάστου ιπποδρομιακού 
στοιχήματος ή εκάστου ιπποδρομιακού λαχείου, 
αναλόγως της περιπτώσεως, το οποίον διενεργεί

ται αναφορικώς προς ιππόδρομον κείμενον εντός 
των δημοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου: 
. Νοείται ότι ο επιβαλλόμενος φόρος βαρύνει 

τον παίκτην και δεν λογίζεται ως συνιστών μέρος 
του ιπποδρομιακού στοιχήματος ή ιπποδρομιακού 
λαχείου, η δε. είσπραξις τούτου θα διενεργήται 
υπό της ιπποδρομιακής αρχής, ως ο όρος ούτος 
ερμηνεύεται εις τους περί Φορολογίας Ιπποδρο

μιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμους του 
.1973 και 1976, ήτις φέρει την ευθύνην εισπράξεως 
και καταβολής τούτου εις το Συμβούλιον του 
οικείου δήμου* 

(ιστ) να συνομολογή, εν τω μέτρω των οικονομικών δυνα

τοτήτων του δήμου, μεθ' οιασδήποτε ασφαλιστι

κής εταιρείας εγγεγραμμένης εν Κύπρω δυνάμει 
των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Νόμου του 1967, ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν 
ισχύι νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος 
αυτόν, συμβάσεις ασφαλίσεως,, ομαδικός ή ατο

μικάς, των εν τη ενεργώ υπηρεσία του δήμου 
τελούντων υπαλλήλων ή εργατών αυτού εναντίον 
ατυχημάτων ή θανάτου, και να καταβάλλη εκ του 
δημοτικού ταμείου άπαντα τα δεόντως οφειλόμενα 
ασφάλιστρα διά τας'~ τοιαύτας ασφαλιστικός 
συμβάσεις.». 

14. Το άρθρον 87 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο
λούθως: 

(α) Διά της εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (1) αυτού 
ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «δικαιωμάτων» (4η 
γραμμή), ενός κόμματος και της λέξεως «τελών»· και 

(β) διά της εν τω εδαφίω (3) αυτού προσθήκης ευθύς μετά τας 
λέξεις «δημοτικόν κανονισμόν» (2α γραμμή) των λέξεων 
«διά την παράβασιν του οποίου δεν προβλέπεται οια

δήποτε ποινή υπό του τοιούτου Κανονισμού.» 
15. Το εδάφιον (2) του άρθρου 89 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) αυτού διαγραφής της 

λέξεως «αυτόν» (2α γραμμή) και της αντικαταστάσεως της 
διά των λέξεων «τον αιτητήν»· και 
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(β) διά της εν τη παραγράφω (στ) αυτού ενθέσεως, ευθύς μετά 
τας λέξεις «το τοιούτον» (9η γραμμή), της. λέξεως 
«πρόσωπον». 

16. Το εδάφιον (3) του άρθρου 105 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις 

«διεύθυνσιν και τας» (6η γραμμή), της λέξεως «ετησίας»· 
και 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής, ευθύς μετά τας λέξεις 
«διεύθυνσιν και τας» (10η και 11η γραμμαί), της λέξεως 
«ολικάς» και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«ετησίας». 

17. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 112 του 
βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτή ενθέσεως ευθύς μετά 
τας λέξεις «των υποστατικών» (3η γραμμή) των λέξεως «ή χώρου». 

18. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 115 του βασικού νόμου 
τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής της λέξεως «θα» (2α 
γραμμή). 

19. Το άρθρον 128 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής τών λέξεων «προσώπου παραλείποντος να κατα

βάλη» (2α γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«παραλείποντος προσώπου». 

20. Το άρθρον 129 τροποποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής της 
λέξεως «δημοτικών» (2α γραμμή). 

21. Το εδάφιον (1) του άρθρου 139 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «είς των οποίων θα 
ορίζεται ως πρόεδρος,» (10η γραμμή). 

22. Ο βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιε ίται διά της 
προσθήκης , ευθύς μετά το άρθρον 139 αυτού, του ακολούθου νέου 
άρθρου: 
«Εξουσία εις 139Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 
Συ^ροΤιο1νΚΟν(α) τ ο υ ε δ α Ψ ί ο υ 0 ) . τ ο υ άρθρου 4, το Υπουργικόν 
όπως μη Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως μη διατάσση την 
δίεΤ^ω"1 την διεξαγωγήν δημοψηφίσματος αναφορικώς προς οιανδή
δημοψηφίσμα ποτέ πόλιν, περιοχήν βελτιώσεως ή χωρίον, άτινά έχουσιν 
τοςκλπ. ή α π ο κ τ ω σ ι ν πληθυσμόν πέραν των 5,000 κατοίκων και 

ευρίσκονται εις περιοχήν μη ελεγχομένην υπό της 
Δημοκρατίας.». ' 

23. Το. εδάφιον (3) του άρθρου 140 του βασικού νόμου τροπο

ποείται διά της εξ αυτού διαγραφής της φράσεως «και θα τυγχάνωσιν 
εφαρμογής μέχρι της 31ης Μαρτίου 1986 εκτός εάν εν τω μεταξύ 
ούτοι κατατεθούν και εγκριθούν υπό της Βουλής των Αντιπροσώ

πων» (ογδόη, ενάτη και δεκάτη γραμμαί) και της ενθέσεως τελείας 
ευθύς μετά την λέξιν «Νόμου» (ογδόη γραμμή). 

Τροποποίησις 
του άρθρου 105 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 112 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 115 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 128 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου129 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 139 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου άρθρου 
139Α. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 140 
του βασικού 
νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


