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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1374 τής 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Αναπληρωματικής Εκλογής Προέδρου τής Δημοκρατίας 
(Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 του 1977 
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ 
ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΝΕΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Επειδή συνεπεία του θανάτου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προοίμιον.. 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, την 3ην Αυγούστου 1977,. τό λειτούργημα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει άνευ φορέως καΐ δέον νά 
διενεργηθή αναπληρωματική εκλογή εντός προθεσμίας μή ύπερ&αι-
νούσης τάς τεσσαράκοντα πέντε ημέρας από του έν λόγω θανάτου 
δια τήν έκλογήν Προέδρου της Δημοκρατίας, διά περίοδον θητείας 
ίσης προς τήν μή έκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του Προέδρου 
τής Δημοκρατίας τό λειτούργημα του οποίου θά άναλάβη ό έκλεγη-
σόμενος κατά τήν άναπληρωματικήν έκλογήν Πρόεδρος. 

Και επειδή, λόγω τής άπό τής 20ης 'Ιουλίου, 1974 άρξαμένης 
Τουρκικής εισβολής καί τής ΰπό των Τουρκικών στρατευμάτων παρα
νόμου κατοχής σημαντικού μέρους του εδάφους της Δημοκρατίας, 
καθίσταται αναγκαία ή λήψις ώρισμένων νομοθετικών μέτρων δια 
τους σκοπούς τής διεξαγωγής τής αναπληρωματικής εκλογής. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό τκχρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί .Αναπληρωματικής Συνοπτικός 

'Εκλογής Προέδρου τής Δημοκρατίας (ΠροσωριναΙ Διατάξεις) τ1τλο^· 
Νόμος του 1977. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά 'ΕΡ^ιν,εία· 
φόρος έννοια— 

«εκλογή» σημαίνει τήν άναπληρωματικήν έκλογήν νέου Προέδρου 
τής Δημοκρατίας διά περίοδον θητείας ίσης προς τήν μή έκπνεύσα
σαν περίοδον της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας τό λει
τούργημα του όποιου θά άναλάβη ό έκλεγησόμενος Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας κατά τήν άναπληρωματικήν έκλογήν νέου Προέδρου 
τής Δημοκρατίας' 

«εκλογικός Νόμος» σημαίνει τους περί 'Εκλογής (Πρόεδρος και 4ΐτοθΐ959 
'Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμους τόΟ 1959 και τόν Έκλο 43 τοϋ 1959 
γικόν (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμον του 1963" 71 τοϋ 1963, 
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45τοθΐ976 ~<ώ π ε ρ ΐ ^ Υ Υ Ρ 0 " ^ εκλογέων νόμος» σημαίνει τους περί Έ γ γ ρ α 
φης Ε κ λ ο γ έ ω ν Νόμους του* 1959 και 1976' 

«ήμερα Τουρκικής εισβολής» σημαίνει την 20ήν Ι ο υ λ ί ο υ , 1974, 
δτε ήρχισεν ή Τουρκική εισβολή" 

«κατεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει ατταντα τα ύπό τών Τουρκικών 
στρατευμάτων είσβολής κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας" 

Τροιιοττοίησις 3. Ό περί έ γ γ ρ α φ η ς εκλογέων Νόμος θά άναγινώσκηται , έρμη
τοΰπερί̂  νεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν— 
εκλογέων (α ) α ϊ έν α ύ τ ώ προβλεπόμενα ι έκλογ ικα ί περιφέρειαι, ήσαν αϊ 
υ6μου· περιφέρε ια ι Λευκωσίας, Λεμεσού, 'Αμμοχώστου , Πάφου, 

Λάρνακος και Κυρήνειας αΐτινες αντιστοιχούν π ρ ο ς τ ά ς 
ε π α ρ χ ί α ς της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς αΐτ ινες Μχουσι τήν αυτήν 
εκτασιν και τά αυτά σύνορα ώς κατά τήν ήμέραν της 
Τουρκικής είσβολής* 

(β) ή συνήθης διαμονή έκλογέως κεκτημένου τά νενομισμένα 
προσόντα ήτο ή συνήθης διαμονή τήν οποίαν ούτος είχε κατά 
τήν ήμέραν τής Τουρκικής εισβολής· 

(γ) ό έφορος Έγγραφης εκλογικής περιφερείας ήτις δέν εΐναι 
κατεχόμενον έδαφος επιπροσθέτως προς τήν ύπ* αύτοΟ κατάρ
τισιν εκλογικού καταλόγου των εκλογέων τής περιφερείας 
αυτού συνέτασσε συμφώνως προς τάς διατάξεις του είρη
μένου νόμου, χωριστούς εκλογικούς καταλόγους διά τους 
εντός τής περιφερείας αύτοΟ διαμένοντας εκλογείς ο'ι όποιοι 
πρό τής ημέρας τής Τουρκικής είσβολής εΐχον τήν συνήθη 
αυτών διαμονήν εντός εκλογικής περιφερείας ήτις εΐναι κατε
χόμενον €δαφος* 

(δ) ό "Εφορος Έγγραφης άπέστελλε αμελλητί τους ούτω συν
ταχθέντος εκλογικούς καταλόγους εκλογέων άλλων ή τής 
περιφερείας αύτοΟ προς τόν "Έφορον Έγγραφης τής οικείας 
εκλογικής περιφερείας δστις, μετά τήν λήψιν απάντων των 
τοιούτων εκλογικών καταλόγων, θά προέβαινε συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του είρτνυ.ένου νόμου, εις τόν καταρτι
•σμόν και δημοσίευση/ του εκλογικού καταλόγου τών εκλο
γέων τής περιφερείας αύτοΟ : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει εκλογέων εκλογικής περιφερείας 
ή οποία είναι κατεχόμενον Ιοαφος ό "Εφορος Έγγραφης θά 
ελάμβανε τά ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε νά περιέλθη εις 
γνώσιν τών εκλογέων δτι ό εκλογικός κατάλογος ήτοιμάσθη 
και δύναται νά τύχη επιθεωρήσεως υπό τών ενδιαφερομένων 
εκλογέων είς τά ύπ* αύτου οριζόμενα μέρη* 

(ε) εις τόν ύπό του Εφόρου Έγγραφης καταρτίζαμενον έκλο
γικόν κατάλογον έγένετο ανεία, πλην τών ύπό του είρημένου 
νόμου προβλεπομένων λεπτομερειών, και του τόπου τής 
τελευταίας διαμονής έκλογέως δστις πρό τής ήιμέρας τής 
Τουρκικής είσβολής είχε την συνήθη αυτού διαμονήν εντός 
εκλογικής περιφερείας ήτις είναι κατεχόμενον £δαφος· 

(στ) ή προθεσμία διά τήν δημοσίευσιν του εκλογικού καταλόγου 
ή προβλεπομένη ύπό του άρθρου 10 (ώς τούτο έτροποποιήθη 
ύπό του άρθρου 2 τοΟ Νόμου 45 του 1976) ήτο οκτώ ήμέραι. 

Τρσποποίησις 4. Διά τους σκοπούς τής εκλογής ό εκλογικός νόμος Θά άναγινώ
τοθ εκλογικού ΟΚητ;αι, έρμη νεύηται καΐ έφαρμόζηται ώς έάν— 
νόμου. , , 

(α) αϊ έκλογικαί περιφέρειαι ήσαν αι αναφερόμενοι εις τήν παρα
γραφον (α) του άρθρου 3' 
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(β) παρά τάς διατάζεις τοΰ εκλογικού νόμου προκειμένου περί 
εκλογικής περιφερείας ήτις «ΐναι, έν δλω ή έν μέρει, κατε
χόμενσν έδαφος τό Υπουργικών Συμδούλισν δια τους 
σκοπούς της εκλογής καθάριζε, δια Διατάγματος, δημο
σιευομένου εις τήν έπίσημσν εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
τάς έκλογικάς περιοχάς είς τάς οποίας υποδιαιρείται ή 
εκλογική περιφέρεια, αΐτινες δύνανται νά είναι και έκτος τής 
εκλογικής ταύτης περιφερείας και 6 "Εφορος Εκλογής προέ
βλεπε περί των αναγκαίων εκλογικών κέντρων τά όποια 
ωσαύτως δύνανται νά εΤναι και έκτος τής εκλογικής ταύτης 
περιφερείας καΐ βά εξυπηρετούν τους εκλογείς κατά τον 
προσφορώτερον τρόπον. 

Έτνττώθη έν τφ Τυττογραφείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία-


