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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1616 της 11 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Έγγραφης Εκλογέων και 'Εκλογικού Καταλόγου Νόμος τοΰ 
1980 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 το0 1980 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1980 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έγγραφης Έκλο Συνοπτικός 

γέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμος του 1980. τίτλος. 
2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ Ερμηνεία, 

κειμένου— 
«(έκλογιικός κατάλογος» σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος 

Νόμου καταρτιζόμενον 'κατάλογον εκλογέων 'και περιλαμβάνει τον 
ιέκλογιΐκόν κατάλογον ώς ήθελεν άναθεωρηθή δυνάμει των διατά
ξεων τοΟ παρόντος Νόμου' 

«εκτοπισθείς» κέκτηται τήν εννοιαν την άποδιδομένην εις τον ^ε<ρ·.2^· 
δρον τούτον ύπό του περί Χωριτικών Άρχων Νόμου*. 6θτοθΐ976 

29το0 1978 
6 τοϋ 1979 

48 τοΰ 1979 
90 τοΰ 1979. 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της οικείας Επαρχίας, περι
λαμβάνει δε πάντα έπί τούτω προσηκόντως έξουσιοδρτηθέντα ύπ' 
αύτου λειτουργόν τοΟ 'Επαρχιακού Γραφείου' 

«Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» σημαίνει τήν Κεντρικήν Ύπηρε
σίαν Εκλογών τήν ίδρυομένην δυνάμει του εδαφίου (2) του άρ
θρου 3' 

«οι Νόμοι» σημαίνει— 
(α) τόν περί Έγγραφης Εκλογέων Νόμον του 1959' 36τοθΐ959. 
(β) τόν περί Εκλογής (Προέδρου και 'Αντιπροέδρου της Δη 37τοθΐ959. 

μοκρατίας) Νόμον του 1959' 
(γ) τόν Έκλογικόν (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμον του 1963' 71 του 1963. 

(857) 
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64 τοϋ 1964 
15το0 1966 

9 τοΰ 1970 
47τοΰ1970 
89τοϋ1972 
73τοΰ1979. 
Κεφ. 243. 
46τοϋ1961 
58τοϋ1962 

4τοϋ1966 
.31 τοϋ 1969 

7τοϋ1979 
65τοϋ1979 
7 τοϋ1980. 

Κεφ. 244. 
60τοϋ1972 
60τοϋ 1976 
29τοϋ1978 

6τοϋ1979 
48τοϋ1979 
90 τοϋ 1979. 
72τοϋ1979. 

72τοϋ1979. 

'Υπηρεσία 
εκλογών. 

Διαίρεσις 
καταλόγου 
κατά 
δήμους, 
ιτεριοχάς 
βελτιώσεως, 
χωρία καΐ 
ενορίας. 

(δ) τους περί Δήμων Νόμους του 1964 εως 1979' 

(ε) τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον' 

(στ) τον περί' Χωριτικών Άρχων Νόμον 

(ζ) τον περί 'Εκλογής Μελών τής Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμον, 

και περιλαμβάνει οιονδήποτε Νόμον άντικαθιστώντα ή τροποποι
οΰντα τους ρηθέντας Νόμους' 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εσωτερικών και «Ύπουρ

γεΐον» ερμηνεύεται αναλόγως. 
(2) "Οροι μή άλλως οριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται τήν 

εις τους δρους τούτους άποδιδομένην έννοιαν δια του άρθρου 2 του 
περί Εκλογής Μελών τής Βουλής τών Αντιπροσώπων Νόμου του 
1979. 

3.— (1), Ή επιμέλεια τής καταρτίσεως και αναθεωρήσεως του 
εκλογικού καταλόγου ανήκει είς τόν Ύπουργόν. 

(2) Ιδρύεται παρά τω Ύπουργείω Εσωτερικών Κεντρική Υπη
ρεσία Εκλογών έχουσα αρμοδιότητα διά τά ακόλουθα θέματα : 

(α) τήν μέριμναν διά τήν σύνταξιν τοΰ εκλογικού καταλόγου 
και περιοδικήν άναθεώρησιν τούτου" 

(β) τήν κατάρτισιν, έκτύπωσιν και διάθεσιν του εκλογικού κα
ταλόγου* καΐ 

(γ) τήν χορήγησιν εκλογικών βιβλιαρίων. 
(3) Είς το Γραφεΐον του Έπαρχου εκάστης επαρχίας λειτουργεί 

υπηρεσία εκλογικού καταλόγου έχουσα αρμοδιότητα νά συγκεντρώ
νη άπαντα τά στοιχεία διά τήν σύνταξιν, κατάρτισιν και περιοδικήν 
άναθεώρησιν του εκλογικού καταλόγου τής εκλογικής περιφερείας 
και διαβιβάζη ταύτα προς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν Εκλογών. 

(4) Ε'ίς είκαστον έκίλογέα έγγεγραμμένον είς τόν έίκλογικόν κατά
λογον χορηγείται ύπό της Κεντρικής Ύπηιρεσίας 'Εκλογών έ'κλογι
κόν. βιβλιάριον., 

(5) Ή αρχική κατάρτισις τοϋ εκλογικού καταλόγου ενεργείται 
εντός τοιαύτης χρονικής περιόδου ή κατά τοιαύτην ήμερομηνίαν ως 
ήθελεν ορίσει ό Υπουργός διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

4.—(1) Είς έίκάστην έ'κλογυκήν περιφέρειαν ό εκλογικός κατάλο
γος καταρτίζεται δι' 8καστον δήμον, περιοχήν βελτιώσεως (εξαιρου
μένης οιασδήποτε «ικοοθωριομένής περιοχής» ή οποία δυνάμει του* 
σχετιικου νό'μου αποτελεί περιοχήν βελτιώσεως), ή χωρίον καΐ οσάκις 
ό 'δήμος, ή περιοχή βελτιώσεως ή το χωρίον αποτελούνται έικ πλειό
νων τής μιας ενορίας, δι' έ'κάστην 'ένορίαν αυτών. 
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(2) Α ϊ εις το δελτίον ταυτότητος καταχωρίσεις μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου τεκμαίρονται ώς ακριβείς. 

(3) "Εκαστος δυνάμει του εδαφίου (1) καταρτισθείς εκλογικός 
κατάλογος αποστέλλεται το ταχύτερον προς την Κεντρικήν Ύπηρε
σίαν Εκλογών, ή οποία αμελλητί προβαίνει εις την κατάρτισιν τοΟ 
εκλογικού καταλόγου κατά τον καθωρισμένον τρόπον και τύπον. 

(4) Ό εκλογικός κατάλογος περιέχει τον αριθμόν του εκλογικού 
βιβλιαρίου, τό έπώνυμον, το δνομα, τον αριθμόν τοΟ δελτίου ταυτό
τητος, την ήμερομηνίαν γεννήσεως και την πλήρη διεύθυνσιν της κα
τοικίας του έκλογέως, την κοινότητα εις ην ανήκει, και τό δνομα και 
έπώνυμον του πατρός αύτοΟ, και έν τη περιπτώσει εγγάμου γυναι
κός ωσαύτως τό δνομα του" συζύγου αυτής, τον αριθμόν και την ήμε
ρομηνίαν του Φύλλου Πορείας εάν ό έκλογεύς ύπηρέτησεν είς τήν 
Έθνικήν Φρουράν, και ένδειξιν εάν ό έκλογεύς είναι εκτοπισθείς καί, 
εις τοιαύτην περίπτωσιν, έΐκ ποίας εκλογικής περιφερείας, πόλεως 
ή χωρίου, καί έκ ποίας ενορίας τής τοιαύτης πόλεως ή χωρίου. 

(5) Ό ούτω καταρτιζόμενος εκλογικός κατάλογος, ώς ήθελεν ανα
θεώρηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,, θά είναι ό 
εκλογικός κατάλογος βάσει του όποιου θά διεξάγηται οιαδήποτε 
εκλογή 'έστω καί έάν ή τοιαύτη, εκλογή θά ήθελε διεξαχθή κεχωρισμέ
νως λόγω διαμονής εκτοπισθέντων έν οίωδήποτε χωρίω συμφώνως 
προς τόν περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμον ή τόν περί 
Χωριτικών Άρχων Νόμον. 

5. Διά τους σκοπούς τών Νόμων δικαίωμα του εκλέγειν έχει πάς Δικαίωμα τοϋ 
πολίτης τής Δημοκρατίας δστις συνεπλήρωσε τό είκοστόν πρώτον

 κλ γειν
" 

έτος τής ηλικίας αύτου μέχρι τής ημερομηνίας κτήσεως τών εκλογι
κών προσόντων, καί δστις έχει τήν συνήθη αύτοΟ διαμονήν έν Κύπρω 
διά περίοδον εξ μηνών ευθύς αμέσως πιρό τής ημερομηνίας κτήσεως 
τών έχίλογικών προσόντων, ώς ή τοιαύτη ημερομηνία καθορίζεται 
διά του έΐδοίφίου (7) του άρθρου 9 : 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ήν ή τοιαύτη διαμονή δεν εΐναι 
συνεχής εις εν καί τό αυτό μέρος ό έν λόγω πολίτης τής Δημοίκρα
τίας θά έγγράφηται εις τό μέρος του έκλογικοϋ καταλόγου τό άνα
φερό'μ'ενον εις τόν δήμον, τήν περιοχήν βελτιώσεως ή τό χωρίον, ανα
λόγως τής περιπτώσεως, ένθα ούτος εΐχε τήν μακροτέραν διαμονήν 
εντός τής ρηθείσης έξαμηνίας. 

6.—(1) Πάς έχων τό δικαίωμα τοΟ εκλέγειν υποχρεούται δπως Έγγραφη 
εγγραφή είς τόν έκλογικόν κατάλογον, ένεργεΐ δέ ώς προνοείται έν είς τόν 
τω έδαφίω (3) ή έν τω έδαφίω (4), αναλόγως τής περιπτώσεως. έκλογικόν 

(2) "Εκαστος έκλογεύς δικαιούται μόνον είς μίαν έγγραφήν είς 
τόν έκλογικόν κατάλογον. 

(3) Πάς έχων τό δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούται δπως, έν 
σχέσει προς τήν άρχικήν κατάρτισιν του εκλογικού καταλόγου, εντός 
τριάκοντα ήμερων από τής ενάρξεως τής χρονικής περιόδου ή τής 
ημερομηνίας τής οριζόμενης ύπό του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου 
(5) του άρθρου 3, ύποβάλη αϊτησιν είς τόν οίκεΐον "Επαρχον διά 
τήν έγγραφήν αύτου είς τόν έκλογικόν κατάλογον ύπό τοιούτον τύ
πον, καί μετά τοιούτου αριθμού φωτογραφιών καί τοιούτων λεπτομε
ρειών, πληροφοριών καί έγγραφων ώς ήθελον καθορισθή. 

(4) Πας αποκτών τό δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπληρώσεως 
του εικοστού πρώτου έτους τής ηλικίας του υποχρεούται δπως, εντός 
τριάκοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής τοιαύτης συμπληρώσεως, 
ύποβάλη αϊτησιν είς τόν οίκεΐον "Επαρχον διά τήν έγγραφήν αύτοΟ 
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είς τον έκλογικόν κατάλογον, υπό τοιούτον τύπον και μετά τοιούτου 
άριθμοΟ φωτογραφιών και τοιούτων λεπτομερειών, πληροφοριών και 
έγγραφων ώς ήθελον καθορισθή. 

(5) Ή έγγραφη παντός έχοντος το δικαίωμα του εκλέγειν είς τόν 
έκλογικόν κατάλογον ενεργείται ύ'πό της αρμοδίας υπηρεσίας του 
Έπαρχου. 

ι(6) "Έκαστος έκλογεύς εγγεγραμμένος εις τόν έκλογικόν κατά
λογον ύποχρεοΟται δπως, έν περιπτώσει αλλαγής διευθύνσεως της 
κατοικίας αύτου είτε έν τη Ιδία εκλογική περιφέρεια είτε έν έτερα 
έκλογυκή περιφέρεια, εντός τριάκοντα ημερών από της ημερομηνίας 
της τοιαύτης αλλαγής, ύποβάλή αϊτησιν έν σχέσει προς την τοιαύτην 
αλλαγή ν διευθύνσεως, έν τη πρώτη περιπτώσει εις τόν οίκεΐον "Επαρ
χον, έν τή δευτέρα δε περιπτώσει είς τόν "Επαρχον είς τήν έκλογικήν 
περιφέρειαν του οποίου έχει τήν νέαν αύτου κατοικίαν, ύπό τοιούτον 
τύπον και μετά τοιούτων λεπτομερειών, πληροφοριών καΐ έγγραφων 
ώς ήθελον καθορισθή. 

(7) "Εκαστος έκλογεύς εγγεγραμμένος είς τόν έκλογικόν κατά
λογον υποχρεούται δπως, έν περιπτώσει αλλαγής του ονόματος 
αύτου είτε λόγω γάμου είτε λόγω ετέρας αιτίας, εντός τριάκοντα 
ήμερων από τής ημερομηνίας τής τοιαύτης αλλαγής, ύποβάλη αϊτησιν 
εις τόν οίκεΐον "Επαρχον ύπό τοιούτον τύπον και μετά τοιούτου αριθ
μού φωτογραφιών και τοιούτων λεπτομερειών, πληροφοριών καΐ έγ
γραφων ώς ήθελον καθορισθή. 

(8) Πας δστις ένώ κέκτηται τό δικαίωμα του εκλέγειν δεν υπο
βάλλει αϊτησιν διά τήν έγγραφήν αύτου είς τόν οίκεΐον έκλογικόν 
κατάλογον, εΐναι ένοχος ποινικού αδικήματος καί, έπί τή καταδίκη 
του, ύίποικειται ε;ίς φυλάκισιν μή ύπερβαΐνουσαν τους έξ μήνας ή είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, πας δέ δστις ένώ είναι εγγεγραμμένος 
είς τόν έκλογικόν κατάλογον παραλείπει νά ειδοποίηση τόν "Επαρ
χον περί τής αλλαγής τής διευθύνσεως ή του ονόματος του ώς ανα
φέρεται έν τω έδοοφίω (6) και (7), αντιστοίχως, είναι ένοχος ποινικού 
αδικήματος· και, έπί τήκαταδίκη του, υπόκειται είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τόν ένα μήνα.ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ή.είς.άμφοτέρας τάς·ποινάς ταύτας. 

7. Έπί τή συμπληρώσει του έκ'λόγικοΟ καταλόγου δι' έκλογικήν 
περιφέρειαν ούτος υπογράφεται ύπό του Έπαρχου καί εκτίθεται προς 
έπιθεώρησιν έπί δέκα ημέρας από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως 
τής γνωστοποιήσεως ύπό παντός ενδιαφερομένου είς τοιούτο μέρος 
καί είς τοιαύτας ώρας ώς θά ώρίζέτο διά γνωστοποιήσεως τοΟ 
Έπαρχου δημοσιευομένης είς τήν έιπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας καί καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον δ όποιος θά έφερε τό περιε
χόμενον ταύτης εις γνώσιν παντός ενδιαφερομένου. 

Αιτήσεις 8.—1(1) Διαρκούσης τής περιόδου κατά τήν οποίαν ό κατάλογος 
δι' έγγραφήν,. εΐναι εκτεθειμένος προς έπιθεώρη'σιν, πας ενδιαφερόμενος του οποίου 
δώδιαγραφήν τ ο 5νομά δέν περιελήφθη είς. τόν έκίλογικόν κατάλογον ή τοΟ όποιου 
διόρθωσιν. ή περιγραφή είς τόν έκλογικόν κατάλογον δέν είναι, ακριβής 

ή ό όποιος ένίσταται διά τό δτι πρόσωπον περιελήφθη είς τόν έκλο
γιικόν κατάλογον δύναται νά ύποβάλη αϊτησιν προς τόν "Επαρχον 
δι' έγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσίν, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, ύπο
στηριζομένην ύπό τών αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων. 

(2)1 Ό "Επαρχος προβαίνει αμελλητί είς τήν έξέτάσιν πάσης αιτή
σεως υποβληθείσης βάσει του εδαφίου ; (1), κάί αποφασίζει έπί 
ταύτης, δίδει άναγκαίαν γνωστοποίησιν τή'ς αποφάσεως αύτου είς 
πάντα ένδιαφερόμενον καί προβαίνει εις τάς αναγκαίας διορθώσεις 

ΔημοσΙευσις 
εκλογικού 
καταλόγου. 
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του εκλογικού καταλόγου. ΠρΙν ή έκδώση άπόφασιν έπί οιασδήποτε 
αιτήσεως ό 'Έπαρχος κέκτηται έξουσίαν δπως προβη εις τοιαύτην 
έρευναν και ύποιβάλη σχετικάς ερωτήσεις προς παν πρόσωπον αΐτινες 
θά ύπεβοήίθουν αυτόν διά τήν έκδοσιν της αποφάσεως του. 

(3) Ό "Επαρχος κέκτηται έξουσίαν όπως και αυτεπαγγέλτως 
προβη εις διόρθωσιν γραφικού ή έτερου λάθους του εκλογικού κατα
λόγου άφοΟ δώση έίΐοοποίησιν προς τούτο εις το ενδιαφερόμενο ν 
πρόσωπον. 

9.—(1) Έπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου διά των Μόνιμος 
αναγκαίων έγγραφων και διαγραφών ώς προνοείται εις τό άρθρον 8, εκλογικός 
ό "Επαρχος υπογράφει τόν έκλογικόν κατάλογον διά τήν έκλογικήν κατάλογος, 
περιφέρειαν και διαβιβάζει αμελλητί εις τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν 
'Εκλογών πέντε αντίγραφα του τοιούτου καταλόγου όμου μετά των 
φωτογραφιών τών εκλογέων. 

(2) Ή Κεντρική Υπηρεσία 'Εκλογών, τό ταχύτερον δυνατόν, προ
βαίνει ε'ις τήν κατάρτισιν του εκλογικού καταλόγου απάντων τών 
εκλογικών περιφερειών έπί τη βάσει τών ύπό τών Έπαρχων διαβι
βασθέντων στοιχείων και μέριμνα διά τήν χορήγησιν είς τους εγγε
γραμμένους εκλογείς εκλογικού βιβλιαρίου τοιούτου τύπου ώς ήθελε 
καθορισθή. 

(3) Ό "Επαρχος προβαίνει εις έτοιμασίαν συμπληρωματικού 
έκλογιΙκοΟ καταλόγου τήν 2αν ' Ιανουαρίου, τήν 2αν Άττριλίου, τήν 
2αν ' Ιουλίου και τήν 2αν ΌκτωΙβρίου έΐκάστου έτους, ή τοιαύτη δέ 
συμπλήρωσις γίνεται λαμβανομένων ύπ' δψιν τών εκλογικών προσόν
των τών καθοριζομένων διά του άρθρου 5 καΐ τών κατά τήν αμέσως 
προηγουμένην τριμηνίαν, αντιστοίχως, ύπαβληθεισών αιτήσεων δυνά
μει τών εδαφίων (4), (6) και (7) του άρθιρου 6. 

(4) Ευθύς μετά τήν τοιαύτην έτοιμασίαν ό "Επαρχος εφαρμόζει, 
τηρουμένων τών αναλογιών, τήν διαδικασίαν τήν πρσβλεπομένην ΰπό 
τών άρθρων 7 και 8Η 

(5) Έπί τη συμπληρώσει της ρηθείσης διαδικασίας ό "Επαρχος 
υπογράφει τόν συμπληρωματικόν έκλογικόν κατάλογον και διαβι
βάζει αμελλητί πέντε αντίγραφα αύτου όμου μετά τών 6πό τών εκλο
γέων ύποβληίθέντων εκλογικών βιβλιαρίων ή και φωτογραφιών είς 
τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν Εκλογών, ήτις προβαίνει είς ένσωμάτωσιν 
τούτου εις τόν έκλογικόν κατάλογον. 

(6) Ή είς τόν έκλογικόν κατάλογον καταχώρισις του ονόματος 
προσώπου ώς έκλογέως αποτελεί πλήρη άπόδειξιν της ιδιότητος του 
ταύτης, καί, νοουμένου οτι κατέχει τό έκλογικόν αύτου βιβλιάριον, 
χορηγεί είς αυτόν τό δικαίωμα νά ψήφιση καθ' οιανδήποτε έκλογήν. 

(7) Διά τους σκοπούς καταρτίσεως του εκλογικού καταλόγου ή 
ετοιμασίας συμπληρωματυκοΟ έ'κλογι/κοΟ καταλόγου ή αμέσως προη
γουμένη της τοιαύτης καταρτίσεως ή ετοιμασίας 1η ' Ιανουαρίου, 1η 
'Απριλίου, 1η ' Ιουλίου ή 1η 'Οκτωβρίου του Ιδίου έτους, αναλόγως 
της περιπτώσεως, θά θεωρήται ώς ή ημερομηνία κτήσεως εκλογικών 
προσόντων, έν τη περιπτώσει δέ εκλογής προικηρυσσομένης ή δριζο-
μένη ς εντός οιασδήποτε τριμηνίας οιουδήποτε έτους ό εκλογικός 
κατάλογος έν Ίσχύϊ τήν πρώτην ήμέραν της τοιαύτης τριμηνίας, όμου 
μεθ' οιουδήποτε συμπληρωματικού έίκλογοκοΟ καταλόγου ένσωμα-
τωθέντος εις τόν τοιούτον κατάλογον τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρας 
πρό της τοιαύτης εκλογής, θά θεωρήται ώς ό εκλογικός κατ/άλογος 
έπί τη βάσει του οποίου θά διεξαχθη ή εκλογή. 

(8) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 5, όσον άφορα τήν 
ύφ' οιουδήποτε προσώπου διαμονήν προς κτήσιν τών εκλογικών 
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π^ροσόντων, έν τη περιπτώσει έΐκ'λογής προ>κηρυσσομένης ή οριζόμενης 
εντός οιασδήποτε τριμηνίας οιουδήποτε έτους, το τοιούτο πρόσωπον, 
ανεξαρτήτως αλλαγής διαμονής, θά θεωρήτάι ώς δεόντως έγγεγραμ
μένον, άναφορικώς προς την διαμονήν του, εις τον έκλογικόν κατά

,λογονέν ίοχύ'ί τήν πρώτην ήιμέραν της τοιαύτης τριμηνίας, δμου μεθ' 
οιουδήποτε ουμΐΛληρωίμάτυκοΰ έκλογϋκοϋ καταλόγου ένσωματωθέντος 
εις τον τοιούτον κατάλογον τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρας προ της 
τοιαύτης ιέίκίλογής : 

Νοείται δτι κατά την υπό του Έπαρχου έτοιμασίαν του αμέσως 
επομένου της τοιαύτης αλλαγής διαμονής συμπληρωματικού εκλο
γικού καταλόγου δυνάμει του εδαφίου (3), το έν λόγω πρόσωπον, 
ανεξαρτήτως τής περιόδου διαμονής, θα θεωρήτάι ώς έχον το έν 

L σχέσέί προς την δϊαμόνή,ν έκλογικόν προσόν και θα έγγράψηται εις 
τόμέρος'τοΌ εκλογικού καταλόγου τό άναφερόμενον εις τόν δήμον, 
τήν περιοχήν βελτιώσεως ή τό χωρίον, αναλόγως τής περιπτώσεως,, 

.·..α|νθ'α είχε. τήν μακροτέροα/ διαμονήν αύτου εντός τής έίξαμηνίας τής 
^αμέσως 'προηγουμένης του1 .έν λόγω συμπληρωματικού εκλογικού 
* Kcrt αλόγου.. · 

(9) ·(«): Δια τους σκοπούς.του παρόντος άρθρου ή ετοιμασία συμ
πληρωματικού εκλογικού" καταλόγου περιλαμβάνει έγγραφήν έίκλο
γέως εις τόν έκλογικόν κατάλογον, διαγραφήν έκλογέως έξ αύτου 
κ.αΐ: πασαν; έν αύτώ διόρθω.σιν έν σχέσει προς εκλογέα. 

·■ ,£β) v'EV τοις;' έδαφίοις (7); και (8) τοΟ παρόντος άρθρου— 
 '«πρώτη ήμερα τής τριμηνίας» σηιμαίνει τήν Ιην 'Ιανουαρίου, τήν 

'Ιην 'Αιπρίίλίού, τήν Ιην ' Ιουλίου ή τήν Ιην 'Οκτωβρίου, αναλόγως 
^τής 'περιπτώσεως, τήν περιλαμίβανομένην έν τη τριμηνία' 

«τριμηνία» σημαίνει τήν περίοΙδον από 1ης 'Ιανουαρίου μέχρι 31ης 
Μαρτίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, από 1ης 
'Απριλίου μέχρι 30ής 'Ιουνίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περι
λαμβανομένων, άπό 1ης 'Ιουλίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου, αμφο
τέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, ή άπό 1ης 'Οκτωβρίου 
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμΦα

. /νομένων, έΐκάστου ϊτους. 

10. Πας εκλογικός κατάλογος καταρτισθείς ή ετοιμασθείς δυνά
μει του. παρόντος Νόμου.θα εΐναι ό εκλογικός κατάλογος βάσει του 
όποιου θά διεξάγηται εκλογή δυνάμει οιουδήποτε τών Νόμων, ου
δεμία ενστασις δέ δύναται νά.ύποβληθή κατ' αύτου δυνάμει τών 
Νόμων.· ·..;,. 

Στέρησιςτοϋ l l . ^ClO'Ev σχέσει προς οιονδήποτε τών Νόμων στερείται του 
δικαιώματος δικα.ιώματος του εκλέγειν— 
τοο έ κ λ έ ν ε ι ν . / \ c ν \ <? Ί ■ ' '  ' » / χ ~ — 

y , (α); ο. κατα τήν διαρκειαν. τής απαιτουμένης προς κτήσιν των 
εκλογικών 'προσόντων περιόδου διαμονής στερηθείς τής 

:... ν̂Λ ';· ελευθερίας"αύτου,συνεπεία νομίμου φυλακίσεως ή κηρυχθείς 
1  ίδυνάμει τών .διατάξεων του εκάστοτε σχετικού Νόμου ώς 

■■■;ν>ν ;ν ;ίνπΜσ.ωπο.ν';μή^χον·σώας τάς φρένας' 
?· ■ ; •■•■>·('ρν) 'ό δυνάμει'τών διατάξεων οΊουΙδήπτοτε νόμου ή δι' αποφάσεως 

"Φ- : ν ·::ίδοκάστηρίόΰ στερούμενος του δικαιώματος του εκλέγειν. 
' (2) Έπί τη στερήσει του δικαιώματος τοΟ εκλέγειν— 

'■■'■'.- . .(«) 'Η Κεντρική 'Υπηρεσία Εκλογών προβαίνει πάραυτα εις 
διαγραφήν έκ του κατά τόν.χρόνον τής τοιαύτης στερήσεως 
έν Ίσχύ'ί μονίμου εκλογικού καταλόγου του έκλογέως ό 

;;ν ; * ;::^· όποιοςέστέρήθη'του έν λόγω δικαιώματος. 

Κατάλογος 
βάσει τοΟ 
οποίου 
ενεργούνται 
έκλογαΐ 
δυνάμει 
τών Νόμων. 
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(β) το έκλογικόν βιβλιάριον του στερηθέντος του δικαιώματος 
έκλογέως παραδίδεται πάραυτα είς την. Κεντρική ν Ύπη-
ρεσίαν Εκλογών, διά την τοιαύτην παράδοσιν, δε έχει ύπο
χρέωσιν ό έκλογεύς ή, εάν τούτο έκ τών περιστάσεων δεν 
εΐναι δυνατόν, ό έχων την διαχείρισιν της περιουσίας του 
έΜλογέως. 

12.—(Ί) ΕΊς ούδένα δύναται να έπιτραπηνά ψη φ ίση είς έκλογήν. "Ασκησις;τοΰΓ.;
διεξαγομένην δια τους σκοπούς οιουδήποτε τώνΝόμων έάν— δικαιώματος,.;:■ 

, ν ο . > , * > ~ 0 ο,  του ψηφίζειν: , : · 
(α) δεν προσαγαγη το έκλογικόν αυτού βιβλιάριον^ 
(β) δεν βεβαιωθη ή ταυτότης αύτου" 
(γ) δεν βεβαιωθη ή εγγραφή αύτοΟ εν τώ έκλογικώ καταλόγω' 

(δ) δεν βεβαιωθη δτι δεν έχει ήδη ψηφίσει. 
(2) "Αμα τη παραδόσει είς εκλογέα φηφοδελτίου εν σχέσει προς 

οιανδήποτε έκλογήν, το έκλογικόν βιβλιάριον αύτου σφραγίζεται και 
υπογράφεται είς προς τοϋτο κατάλληλον χώρον αύτοΟ ύπό του 
προεδρεύοντος του εκλογικού κέντρου ή ετέρου προσώπου ενερ
γούντος κατ' έντολήν αύτου προς τεκμηρίωσιν δτι ό έκλογεύς έψή
φισε. 

13.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδίδη Κανόνι Κανονισμοί, 
σμούς, δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας, δια τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατά
ξεως ταύτης δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς δι' οιονδήποτε τών ακο
λούθων θεμάτων: 

(α) 'Επιπρόσθετα καθήκοντα και έξουσίαι της Κεντρικής Υπη
ρεσίας 'Εκλογών και του Έπαρχου έν σχέσει προς τήν 
σύνταξιν, τήν κατάρτισιν, τήν συμπλήρωσα/ καΐ τήν αναθεώ
ρησα/ του εκλογικού καταλόγου καΐ δια παν θέμα σχετιζό
μενον προς αύτάς" 

(β) Έξακρίβωσις τών προσόντων έκλογέως καΐ τρόποι της 
τοιαύτης εξακριβώσεως. 

(γ) Τύποι δι' ο'ιονδήποτε τών σκοπών του παρόντος Νόμου ή 
έν σχέσει προς τον έκλογικόν κατάλογον. 

(δ) Διαδικασία δια τήν περιοδικήν άναθεώρησιν του εκλογικού 
καταλόγου. 

(ε) Έπι'βοιλή δυκαιωμάτων δια ή έν σχέσει πρός< οιονδήποτε 
τύπον ή τον έ'κιλογυκόν κατάλογον. . 

(στ) Καθορισμός παντός θέματος δπερ δύναται ή δέον νά καθο
ρισθή. 

(ζ) 'Επιβολή ποινής προστίμου μή υπερβαίνοντος τάς εκατόν 
λίρας δι' οιανδήποτε παράβασιν τών Κανονισμών. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του εδαφίου (1) κατα
τίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εντός δεκαπέντε ήμε
ρων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι5 

αποφάσεως αυτής δύναται νά τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω 
κατατεθέντος Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει. 'Εν περιπτώσει μή 
τροποποιήσεως ή μή ακυρώσεως των ή έν περιπτώσει τροποποιήσεως 
των, έν δλω ή έν μέρει, οδτοι, αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω 
προθεσμίας, δημοσιεύονται ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας έν τη αρχική των μορφή ή ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή, αναλό
γως της περιπτώσεως. Έν πάση περιπτώσει ή 'ισχύς τών ούτω δη
μοσιευομένων Κανονισμών λογίζεται ως άρξαμένη από της ήμερομη
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νιας της εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων καταθέσεως αυτών, έκτος 
έάν ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ήθελε, δια διατάξεως έν αΰτοΐς, 
ορίσει έτέραν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος αυτών, άλλ' έν πάση 
περιπτώσει ή τοιαύτη ημερομηνία δέον νά είναι εντός της άνω ανα
φερομένης δεκαπενθημέρου προθεσμίας. 

Ισχύς τών 14. Αί διατάξεις του παρόντος Νόμου ίσχύουσιν έν σχέσει προς 
διατάξεων τοΰ πασαν έκλογήν διεξαγομένην δυνάμει οιουδήποτε τών Νόμων άνε
παρόντος ξαρτήτως, και εις άντικατάστασιν, τών διατάξεων τών Νόμων τών 

μου
' άφορωσών είς τό δικαίωμα του εκλέγειν, τους εκλογικούς κατα

λόγους, τάς ενστάσεις κατά τών εκλογικών καταλόγων, τήν στέ
ρησιν του δικαιώματος του εκλέγειν και τό δικαίωμα του ψηφίζειν, 
έν περιπτώσει δέ οιασδήποτε αμφιβολίας αί διατάξεις του παρόντος 
Νόμου θά ύπερισχύωσι τών διατάξεων τών Νόμων. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


