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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΙΙΟΙΪΟΙΕϊ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΜΟΙΚΗΣΧΣ ΚΑΙ 
ΒΕΑΤΚ2Σ1Σ) ΝΟΜΟΥΣ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολουθίας: 
1. Ο κορών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωρίων {Διοίκησις και 

Βελτίωοις) {Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και 6α διαβάζεται μαζί με 
τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμο (που στο έξης Όα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, του 
ορισμού του όρου «εκλογικός κατάλογος» και την αντικατάσταση του με 
τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'εκλογικός «αταλογος' σημαίνει τον κατάλογον τον καταρτιζό
μενον συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 12Α·». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 343 , 
46 του 1961 
58 του 1962 
4 του 1966 

31 του 1969 
7 του 1979 

49 του 1979 
65 του 1979 . 

7 του 1980 
27του19*2 
42 του 1983 
72 του 1983 
38 του 1984 
72 του 1987. 
ΤροΛΟίτοίηστ) 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου 
12Α. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
13Γ του βασι
κού νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 

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

1 του 1988 
7 του 1988. 

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

1 του 1988 
7 του 1988. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 12, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
« Εκλογικός 12Α.—(1) Ο εκλογικός κατάλογος διά τας εκλογάς αιρετών 
κατάλογος, μελών των Συμβουλίων 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 13Γ και δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένος εις τον εκλογικόν κατάλογον τον τηρούμενσν 
δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Κατα
λόγου Νόμου υποχρεούται όπως εγγραφή 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 εφαρμογήν, τηρουμένων των αναλογιών: 

Νοείται ότι η προθεσμία υηοβόλ^\ς 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 αιρετών μελών των Συμβουλίων την 
16.4.1989 δεν λήγει προ της εκπνοής της 31ης Ιανουαρίου 
1989.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13Γ του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(Ι) Το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει εις όλα τα μέλη του χωρίου 
τα οποία έχουσι συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας 
των και είναι εγγεγραμμένα εις τον εκλογικόν κατάλογον.». 
5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 

61 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 62 και 63: 
62. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του 

παρόντος Νόμου— 
(α) η θητεία των κατά την έναρξιν της ισχύος του 

παρόντος Νόμου αιρετών μελών των Συμβουλίων 
Περιοχών Βελτιώσεως παρατείνεται μέχρι της 30ής 
Απριλίου 1989· 

(β) η θητεία διορισθέντων δυνάμει του άρθρου 7 μελών 
Συμβουλίων διά καθωρισμένας περιοχάς υφισταμέ
νων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος 
Νόμου παρατείνεται μέχρι την 30ήν Απριλίου, 1989* 

(γ) η ανάληψις καθηκόντων υπό των αιρετών μελών των 
Συμβουλίων Περιοχών Βελτιώσεως των εκλεγησόμέ
νων την 16ην Απριλίου 1989 θα λάβη χώραν την Ιην 
Μαύ'ου 1989, η δε θητεία αυτών λήγει την 3Ιην 
Δεκεμβρίου 1993. 

63. Η διεξαγωγή εκλογής διά τα αιρετά μέλη Συμβουλίων, 
η οποία ωρίσθη διά την 4ην Δεκεμβρίου 1988, αναβάλλεται 
διά την 16ην Απριλίου 1989.». 

«Ειδικαί 
διατάξεις 

Αναβολή 
εκλογών. 


