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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1408 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εκλογής Προέδρου τής Δημοκρατίας (Προσωρινοί ΔιατάΕεις) 
Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 74 του 1977 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, 

ΕΝ Σ ΧΕΣΕ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΟΓΉΝ 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Επειδή ή θητεία του κατά την άναπληρωιματικήν έκλογήν της 31ης Προοίμιον. 
Αυγούστου, 1977 εκλεγέντος Προέδρου της Δημοκρατίας λήγει συμ
φώνως προς τό "Αρθρον 43.2 του Συντάγματος αίμα τη έικιπνοή της 
•περιόδου της θητείας του αποβιώσαντος Προέδρου διά τήν πλήρωσιν 
του λειτουργήματος του οποίου διεξήχθη ή άΛΧΧπληρωματίική εκλογή : 

ιΚαί επειδή πρό της δκπνοής της περιόδου ταύτης δέον να δυεξαχθη 
εκλογή νέου Προέδρου της Δηιμακρατίας συμφώνως προς τό "Αρθρον 
43.3 τοΟ Συντάγματος :, 

ΚαΙ επειδή, λόγω της άπό της 20ης Ιουλίου, 1974 άρξοίμένης 
Τουρκικής εισβολής και της ύπό τών Τουμκιικών στρατευμάτων παρα
νόμου κατοχής σημαντικού μέρους του εδάφους της Δηιμοκρατίας, 
καθίισταται αναγίκαία ή λήψις ώρυσμένων νομοθετικών μέτρων διά 
τους άκοπους τής διεξαγωγής τής έικλογής. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίφι ώς ακολούθως— 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εκλογής Προέδρου Συνοπτικός 

τής Δημοκρατίας (ΠροσωριναΙ Διατάξεις) Νόμος του 1977. τίτλος., 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έίκτός έάν έκ του 'κειιμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοιο*' 

«ιέκλογή» σημαίνει τήν έκλογήν νέου Προέδρου τής Δημοκρατίας 
διά τήν πλήρωσιν του λειτουργήματος του Προέδρου τής Δηιμακρα
τίας τό όποιον θά <καταστή άνευ φορέως όομα τη έικπνοή τής πε
ριόδου τής θητείας του κατά τήν άναπληρωματιίκήν έικλογήν εκλε
γέντος Προέδρου τής Δημοκρατίας. 

3. ΑΙ διατάξεις τοΟ περί Άναίπληιρωματυκής 'Εκλογής Προέδρου ·Εφαρμογή, 
τής Δημοκρατίας (Προσωρυναί Διατάξεις) Νόμου τοΟ 1977 θεωρούν τώνδυοπά' 
ται ώς ένσωματούμεναι και θεοίπιζόμεναι είς τόν παρόντα Νόμον ζεωντοο 
καΐ εφαρμόζονται έπί τής εκλογής. Νόμου 57/77 

είς τήν 
έκλογήν. 
57 του 1977. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογρσφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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