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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οττ Άρ. 1729 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδος των Αρμε

νίων (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 τοΟ 1981Ι 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕιΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΒΚΛΟΓΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1981 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥ

ΤΙΚΗ Σ ΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 

Επειδή ανεφύησαν ώρισμέναι δυσκολίαι και αμφισβητήσεις εν προοίμιον. 
σχέσει προς τον εκλογικό ν κοττάλογον της θρηισκευτικής 'Ομάδος 
των 'Αρμενίων διά την εκλογήν κοοτά το 1981 αντιπροσώπου αυτής, 
αϊ όποΐαι χρήζουν προσεκτικής εξετάσεως καΐ έρεύνης : 

ΊΚαί επειδή ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι·' ομοφώνου αυτής απο
φάσεως ληιφθείσης κατά τήν έκτακτο ν αυτής συνεδρίαν τής 23ης 
Σεπτεμβρίου, 1981, εΐσηγήθη προς τήν έκτελεστικήν έξουσίαν τήν 
άναιβσλήν τής ψηφοφορίας προς δυευθέτησιν τών άναιφυέντων ζητη
μάτων εν σχέσει προς τον κατάλογον τούτον. 

ΙΚαί επειδή τής αναβολής ταύτης κρϋθείοης αναγκαίας ό 'Υπουργός 
Εσωτερικών δια γνωστοποιήσεως αύτου' δημοσιευθείσης ύπ' αριθμόν 
107 εις το Παράρτημα Τρίτον, Μέρος II , τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 25ης Σεπτεμβρίου, 1981, άνεκάλεσε το μέρος 
έκεΐνον τής προηγουμένης οώτου Προκηρύξεως τής 21ης Αυγούστου, 
1981 το άναφερόμενον εις τήν εκλογή ν του 'Αντιπροσώπου τής θρη
σκευτικής 'Ομάδος τών 'Αρμενίων και συνεπεία τής ανακλήσεως 
ταύτης ό "Έφορος τών 'Εκλογών άνέβοολε τήν ψηίφοφορίαν ήτις είχε 
όριίσθή διά τήν 27ην Σεπτεμβρίου, 1901, δια γνωστοποιήσεως αύτου" 
δημοσιευθείσης ύπ' αριθμόν 1076 εις το Παράρτημα Τρίτον, Μέρος II, 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 26ης Σεπτεμβρίου, 
1981. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

58 τοΰ 1970 
3 9 τ ο 0 1976 
41 τ ο ϋ 1 9 8 1 . 

'Ερμηνεία. 

58 του 1970 
3 9 τ ο ϋ 1 9 7 6 
41 τ ο ϋ 1 9 8 1 . 

5 8 τ ο ΰ 1970 
3 9 τ ο ϋ 1 9 7 6 
41 τ ο ϋ 1 9 8 1 . 

'Εκλογικός 
κατάλογος 
καΐ έκλογικαΐ 
διαδικασία ι 
ήδη γενό
μενα ι. 

58 τοΰ 1970 
39 του 1976 
41 το0 1981. 

Εκλογικός 
κατάλογος 
της θρησκευ

τικής 
"Ομάδος των 
'Αρμενίων. 

4 3 τ ο ΰ 1 9 6 7 
1 τ ο ΰ 1 9 7 2 

'Επίσημος 
Έφημερίς , 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
10.1 .1969. 

Και επειδή καθίσταται ιέπάναγκες όπως ληφθή νομοθετική πρόνοια 
περί αναθεωρήσεως και αναπροσαρμογής του ήδη 'καταρτισθέντος 
έκλογικοΰ καταλόγου της θρησκευτικής 'Ομάδος των 'Αρμενίων. 

Δια ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
/Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εκλογής ''Αντιπρο

σώπου της θρησκευτικής 'Ομάδος των 'Αρμενίων (ΐΠροσωριναί Δια
τάξεις) Νόμος του 1981 και θά άναγινώσικηται όμου μετά των περί 
θρησκευτικών 'Ομάδων (ιΈκπροσώπησις) Νόμων του 1970 έ*ως 1981. 

2.^(ι1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου πρσκύπτη 
διάφορος ίεννοια—· 

«εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον δυνάμει των διατάξεων του 
περί θρησκευτικών 'Ομάδων (Έκπροσώπησις) (Τροποποιητικός) 
ΐΝόμου του 19811 καταρτισθέντα κατάλογον τής θρησκευτικής 
'Ομάδος των Αρμενίων' 

«κατάλογος» σημαίνει τον έικλογικόν κατάλογον. 
(2)' "Οροι μή άλλως καθοριζόμενοι εν'τω παρόντι Νόμω κέ'κτηνται 

τήν ε<ίς αυτούς άποδιδο'μένην εννοιαν ύπό τών περί θρησκευτικών 
'Ομάδων (Έκπροισώπησις) Νόμων του 1970 Ιως 1981. 

3.—(1) ΙΠαρά τάς διατάξεις τών περί θρησκευτικών 'Ομάδων 
(Έκπροσώπησις) Νόμων του 1970 εως 1981, ό ήδη καταρτισθείς 
κατάλογος θεωρείται ώς μή τελειωτικός και οιαδήποτε εκλογική 
διαδικασία γενομένη διά τους σκοπούς εκλογής 'Αντιπροσώπου τής 
θρησκευτικής 'Ομάδος τών 'Αρμενίων θεωρείται ώς μή γενομένη. 

(2) Ό καταρτισμός του καταλόγου διά τήν θρησκευτίκήν 'Ομάδα 
τών 'Αρμενίων και ή διεξαγωγή εκλογής προς άνάδειξιν 'Αντιπρο
σώπου ταύτης διέπεται ύπό τών διατάξεων τών περί θρησκευτικών 
'Ομάδων (Έκπροσώπησις) Νόμων του 1970 εως 1981 ώς τροπο
ποιούνται ύπό του παρόντος Νόμου. 

4.—(1) Ό "Επαρχος εκάστης επαρχίας εντός έξήκοντά ήμερων 
το βραδύτερον άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος· 
Νόμου προβαίνει είς τήν άνάθεώρησιν, συμπλήρωσαν και άναπροσαρ
μογήν του καταλόγου και επί τη συμπληρώσει τούτου ό κατάλογος 
οδτος υπογράφεται ύπό του Έπαρχου και εκτίθεται προς επιθεώ
ρησα/ διά τουλάχιστον οκτώ ημέρας άπό τής ημερομηνίας τής δηιμο
σιεύσεως τής γνωστοποιήσεως έν τη έπισημω έφηιμερίδι τής Δηιμο
κρατίας εας τοιαύτα μέρη ώς καθορίζονται έν τη γνωστοποιήσει έν 
τή οποία αναφέρεται ότι πας ενδιαφερόμενος δύναται όπως εντός 
δεκαπέντε ημερών νά ύποβάλη προς τον "Επαρχον σίασδήποτε 
ενστάσεις δι' έγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν του καταλόγου θά 
είχε ύποιστηριζομένας ύπό τών αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων. 

;(2) 'Διά τους σκοπούς κτήσεως τών εκλογικών προσόντων ορίζε
ται ώς ημερομηνία ή 60ή ήμερα άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως 
Ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(3) 'Διά τους αυτούς σκοπούς και ιμόνον και παρά τάς διατάζεις 
τών περί Πολίτου τής Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμων του 1967 και 
1972 και οιωνδήποτε δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, το 
καταβλητέον τέλος διά τήν εκδοσιν πιστοποιητικού πολιτογραφήσεως 
ώς πολίτου τής Δημοκρατίας μειοΟται ε!ίς πέντε λίρας. 

(4)' Μετά τήν πάροδο ν τών εις το εδάφιον (1) καίθοριζοίμένων 
προθεσμιών ό "Επαρχος προβαίνει εντός δεκαπέντε ήμερων είς τήν 
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έξέτασιν πάσης ενστάσεως υποβληθείσης δυνάμει του εδαφίου (Ί) 
και αποφασίζει επί ταύτης οπότε προβαίνει εις τάς αναγκαίας διορ
θώσεις τοΟ 'καταλόγου και αφοΟ ύπογράψη τούτον ό εκλογικός κατά
λογος θεωρείται ώς ό εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφε
ρείας και ή έν αύτω εγγραφή οιουδήποτε προσώπου ώς έκλογέως 
αποτελεί πλήρη όπτόδειξιν της ιδιότητος του ταύτης και χορηγεί είς 
αυτόν το δικαίωμα νά ψηφίση καθ* οιανδήποτε έκλογήν διαρκούσης 
της περιόδου δι' ην ό κατάλογος οδτος Ισχύει. 

5. Εντός πέντε ήμερων από της συμπληρώσεως του καταλόγου Έ κ λ ο ν ή 
ώς προνοείται εις το εδάφιον (4) του άρθρου 4 ό Υπουργός δια Άντι
Προΐκηρύξίεως αύτου ορίζει ήιμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων καί, είς προσώπου της 
περίπτωσιν καθ' ήν ήθε'λον προτάθή πλέον του1 ενός υποψήφιοι, ήμέ θρησκευτικής 
ραν ψηφοφορίας.· ApWto™ 

6. Παρά τάς διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 των περί Παράτασις 
θρησκευτικών Όμάδων (Έκπροσώπησις) Νόμων του 1970 εως 1981, της θητείας 
ή περίοδος της θητείας του νυν 'Αντιπροσώπου της θρησκευτικής του*Αντι" _ 
'Ομάδος των 'Αρμενίων παρατείνεται μέχρι της εκλογής νέου άντι θ^οτ^υτικής 
προσώπου καί τής αναλήψεως των καθηκόντων αύτου. "Ομάδοςτων 

"Αρμενίων. 
58 του 1970 
39το0 1976 
41τοΰ1981. 


