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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2296 της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 19 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και 

Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και 
θα αναγινώσκεται μαζί με τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντι
πρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο του 1959, όπως αυτός επαναθεσπί
σθηκε και τροποποιήθηκε από τον περί Επαναθεσπίσεως και Τροπο
ποιήσεως του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας) Νόμου του 1982 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα
φέρονται μαζί ως οι περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας) Νόμοι του 1959 έως 1988. 

2. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στην αρχή του της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)» 
και τη μετατροπή του σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη στο τέλος του, 
του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(2) Ο Γενικός Έφορος μπορεί να περιλάβει στο ψηφοδέλτιο 
τις φωτογραφίες των υποψηφίων.». 

3. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου, των 
υφιστάμενων εδαφίων (2) και (3) αναριθμουμένων σε εδάφια (3) και (4): 

«(2) Ανεξάρτητα από τα όσα διαλαμβάνονται στο εδάφιο (1), 
ψηφοδέλτιο που περιέχει στο μέρος της στήλης που αντιστοιχεί σε 
κάθε υποψήφιο και στο χώρο κάτω από τη φωτογραφία αυτού ένα 
από τα σημεία 'Χ ' ' + ' ή 'V ή οποιοδήποτε άλλο σημείο που 
προσομοιάζει με αυτά, θεωρείται έγκυρο.». 

(39) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
41Α του βα

σικού νόμου. 

Εφαρμογή των 
διατάξεων του 
περί Εκλογής 
Μελών της 
Βουλής των 
Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητι
κού) Νόμου 
του 1987. 

4, Το άρθρο 41Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στο τέλος του, του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

«(3) Επιπρόσθετα από όσα διαλαμβάνονται στους Νόμους και 
τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), κάθε έντυπο ή 
κατάσταση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαλογής και 
καταμέτρησης των ψήφων για κάθε εκλογικό κέντρο και εκλογική 
περιφέρεια προσυπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον εκπρόσωπο 
του, εφόσο είναι παρών και επιθυμεί τούτο.». 

5. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι διατάξεις 
του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητι

κού) Νόμου του 1987 (Αριθμός 297 του 1987) θα εφαρμόζονται σε 
οποιαδήποτε εκλογή που διεξάγεται δυνάμει του βασικού νόμου, εφόσο 
δε γίνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


