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Ο περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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 
72 του 1987 
218 του 1988 
23 του 1989 
66 του 1989 
211 του 1990 
101 του 1991 
32(1) του 1992 
86(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 57(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωρίων (Διοίκηση και 
Βελτίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «κατά ή 

περί τους μήνας Νοέμβριον ή Δεκέμβριον» (2η γραμμή), με τις λέξεις 
«κατά τον Απρίλιο»· 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «Ιανουαρίου» 
(2η γραμμή) με τη λέξη «Μαΐου» και την αντικατάσταση του 
αριθμού και λέξης «31ην Δεκεμβρίου» (3η γραμμή) με τον αριθμό και 
λέξη «30ή Απριλίου»· 

(γ) (i) με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, 
αμέσως μετά τις λέξεις «διά του εδαφίου» (5η γραμμή), των 
αριθμών και λέξεων «(4) του άρθρου 18 και του εδαφίου»· 

(ii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) 
αυτού των λέξεων «της γνωστοποιήσεως ταύτης» (7η γραμμή) και 
της λέξης «δημοσιευμένης» (9η γραμμή), με τις λέξεις «των 
γνωστοποιήσεων τούτων» και «δημοσιευομένων», αντίστοιχα· 

(iii) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού 
της φράσης «και πλην των διατάξεων οίτινες αφορούν εις τους 
σταυρούς προτιμήσεως» (9η και 10η γραμμές)· 

(δ) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) αυτού, 
των λέξεων «λίραι δέκα» (2η γραμμή), με τις λέξεις «πενήντα λίρες»· 



823 Ν. 57(Ι)/93 

(ε) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (δΐ) του εδαφίου (3) 
αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «οιοσδήποτε υποψήφιος» (1η γραμμή) 
της φράσης «χωρίς να λάβει τουλάχιστο το ένα τρίτο του εκλογικού 
μέτρου, ήθελεν εκλεγεί» (1η και 2η γραμμές) με την ακόλουθη φράση: 
«ήθελεν εκλεγεί ή, αν δεν έχει εκλεγεί, έλαβε το ένα τρίτο του 
εκλογικού μέτρου»* 

(στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) αυτού με 
την ακόλουθη παράγραφο: 

«(ζ) Οι θέσεις που, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, παρα
χωρούνται σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους 
υποψηφίους που έχουν κατά σειρά τους περισσότερους 
σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας ή αν 
δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, με τη σειρά με την οποία 
αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο όπως αυτοί έχουν δηλωθεί 
από το συνδυασμό τους. 

Κάθε εκλογέας δικαιούται ένα σταυρό προτίμησης για κάθε 
δύο αιρετά μέλη. Αν ο αριθμός των αιρετών μελών διαιρού
μενος διά του δύο αφήνει υπόλοιπο, τότε ο ολικός αριθμός 
των σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά ένα.». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, μετά τις λέξεις «του συνδυασμού» (3η γραμμή) των λέξεων 
«κομμάτων ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων». 

4. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
από την παράγραφο (γ) αυτού της λέξης και αριθμών «31ην Δεκεμβρίου 1993» 
(4η και 5η γραμμές) με τη λέξη και αριθμούς «30ή Απριλίου 1994». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15Α 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 


