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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2083 της 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητι

κός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφη

μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συν
1 

τάγματος. 

Αριθμός 115 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων 

και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και 
θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου Νόμων του 1980 έως 1981 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο δασικός νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εγγραφής Εκλο
γέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως 1985. 

2.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του βασικού νόμου, διά τους Ειδικαί 
σκοπούς διενεργείας βουλευτικής εκλογής ήτις ήθελε διεξαχθή μετά διατάξει· 
την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, πας 
αποκτών το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπληρώσεως του 21ου 
έτους της ηλικίας του πριν ή κατά την 30ήν Σεπτεμβρίου, 1985, 
υποχρεούται όπως μέχρι της 31ης Οκτωβρίου, 1985 το αργότερον 
υποΦάλη αίτησιν εις τον οικείον ' Επαρχον διά την εγγραφήν αυτού 

 εις τον εκλογικό ν κατάλογο ν. 

(2) Ο οικείος ' Επαρχος ενεργεί την εγγραφήν παντός αποκτώντος 
ως ανωτέρω το δικαίωμα του εκλέγειν εις τον εκλογικόν κατάλογον 
εντός πέντε ημερών το αργότερον από της 31ης Οκτωβρίου, 1985 
και ετοιμάζει ειδικόν προς τούτο συμπληρωματικόν κατάλογον τον 
οποίον και εκθέτει προς επιθεώρηαιν επί δύο ημέρας. 

(3) Διαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν ο ως προείρηται 
ειδικός συμπληρωματικός κατάλογος είναι εκτεθειμένος προς επι 
θεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλη αίτησιν προς τον 
' Επαρχον δια την εγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ως θα ήτο 

Συνοπτικός 
τί/τλος. 
40 του 1980 
70 του 1980 
17 του 1981. 
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η περίπτωσις, υποστηριζόμενη ν υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών 
στοιχείων εντός δύο ημερών από της εκθέσεως του καταλόγου αυτού 
προς επιθεώρησιν. 

(4) Ο Έπαρχος προβαίνει αμελλητί εις την εξέτασιν πάσης αιτή
σεως υποβληθείσης δυνάμει του εδαφίου (3) και αποφασίζει επί 
ταύτης το αργότεραν εντός τριών ημερών. Η απόφασις του Επαρχου 
με τας συνεπαγομένας διορθώσεις εις τον ως προείρηται ειδικόν 
συμπληρωματικόν εκλογικόν κατάλογον ενσωματώνεται εις τούτον 
και ο τελευταίος διαβιβάζεται αμελλητί και εν πάση περιπτώσει 
εντός τριών ημερών εις την Κ&ντρικήν Υπηρεσίαν Εκλογών. 

(5) Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών το ταχύτερον δυνατόν κα ι εν 
πάση περιπτώσει εντός πέντε ημερών από της διαβιβάσεως υπό του 
οικείου Επαρχου του ως προείρηται καταλόγου προβαίνει εις την 
τελικήν κατάρτισιν του ειδικού συμπληρωματικού εκλογικού κατα
λόγου απάντων των εκλογικών περιφερειών επί τη βάσει των υπό 
των Επαρχων διαβιβασθέντων στοιχείων και μεριμνά διά την χορή
γησιν εις τους εγγεγραμμένους εκλογείς του εκλογικού βιβλιαρίου 
εντός τριών ημερών το αργότερον μετά την προμνησθείσαν ημερο
μηνίαν. 

(6) Ο επί τη βάσει της ως προείρηται διαδικασίας καταρτιζό
μενος ειδικός συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος ομού μεθ' 
οιουδήποτε ετέρου συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου ήδη εν
σωματωθέντος εις τον εκλογικόν κατάλογον δυνάμει των διατάξεων 
του βασικού νόμου θα θεωρήται ως ο εκλογικός κατάλογος επί τη 
βάσει του οποίου θα διεξαχθή η βουλευτική εκλογή μετά την ημε
ρομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


