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Ο περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται 
από την 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 
57(1) του 1993 
80(1) του 1994 
31(Ι)του1995. 
Αντικατά

σταση του 
άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 41(1) του 1996 
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 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 
άρθρο: 

4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

«Κήρυξη 
χωριού ή 
περιοχής 
σε περιοχή 
βελτιώσεως. 

4.(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατάζει τη διεξαγωγή δημο

ψηφίσματος με τρόπο που καθορίζεται μεταξύ των εγγεγραμμένων 
εκλογέων χωριού ή άλλης περιοχής, για να εξακριβωθεί αν επιθυ

μούν την ανακήρυξη του χωριού ή της περιοχής σε περιοχή βελτιώ

σεως. 
(β) Αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος απολήγει υπέρ της 

ανακήρυξης του χωριού ή της περιοχής σε περιοχή βελτιώσεως, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσσει το εν λόγω χωριό ή 
την περιοχή σε περιοχή βελτιώσεως, οπότε εφαρμόζονται οι διατά

ξεις του παρόντος Νόμου. 
(γ) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β), 

δύναται να περιέχει τις συμπληρωματικές οδηγίες που θεωρούνται 
αναγκαίες, για να καταστήσουν αποτελεσματική την ανακήρυξη: 
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Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εκδίδει διάταγμα για 
τη διεξαγωγή δεύτερου ή μεταγενέστερου δημοψηφίσματος για τον 
ίδιο σκοπό πριν από την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ημερο

μηνία διεξαγωγής του πρώτου ή του προηγούμενου δημοψηφί

σματος. 
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα που δημο

σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει 
οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή στη Δημοκρατία ως περιοχή 
βελτιώσεως.». 

3. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατά
η στάση του 

ά ρ θ ρ ο : άρθρου 60 
«Κατάργηση 60—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατάζει τη διεξαγωγή δημοψη νό!ίου.σΐκθυ 

βελτιώσεως, φίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων οποιασδήποτε 
περιοχής βελτιώσεως, για να εξακριβωθεί αν επιθυμούν την κατάρ

γηση τους. 
(2) Αν τα δύο τρίτα των εκλογέων ψηφίσουν υπέρ της κατάρ

γησης της επηρεαζόμενης περιοχής βελτιώσεως, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διατάζει την κατάργηση της εν λόγω 
περιοχής. 

(3) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται 
να περιέχει τις οδηγίες οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την 
εκκαθάριση των υποθέσεων της περιοχής και τη διάθεση του ενεργη

τικού και του παθητικού της. 
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εκδίδει διάταγμα για τη διεξα

γωγή δεύτερου ή μεταγενέστερου δημοψηφίσματος για τον ίδιο 
σκοπό πριν από την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του πρώτου ή του προηγούμενου δημοψηφίσματος.». 

4.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που να κανονισμοί 
προνοούν για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος που διατάζεται δυνάμει του γωγήη
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άρθρου 4 ή του άρθρου 60. ψηφίσματος. 

(2) Μέχρι την έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμών, με βάση 
το εδάφιο (1), ισχύουν και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι 
περί Δήμων (Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος) Κανονισμοί του 1986 και 1993. Επίσημη 

Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
4. 2.1986 
10.12.1993. 


