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Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 109(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και 

Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως 1992. 

2.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, για τους 
σκοπούς διενέργειας των προεδρικών εκλογών του 1993, οποιοσδήποτε 
αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν 

(α) Λόγω συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας του* ή 
(β) λόγω της συμπλήρωσης συνήθους διαμονής στην Κύπρο για 

περίοδο έξι μηνών, 
πριν ή κατά την 31η Ιανουαρίου 1993 υποχρεούται όπως μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1992 το αργότερο υποβάλλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο 
για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο. 

(2) Ο οικείος Έπαρχος ενεργεί την εγγραφή των πιο πάνω προσώπων 
στον εκλογικό κατάλογο εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερο από την 
31η Δεκεμβρίου 1992 και ετοιμάζει ειδικό προς τούτο συμπληρωματικό 
κατάλογο τον οποίο και εκθέτει προς επιθεώρηση για δέκα ημέρες. 

(3) Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εκτίθεται προς 
επιθεώρηση ο ειδικός συμπληρωματικός κατάλογος, κάθε ενδιαφερό
μενος μπορεί να υποβάλει αίτηση προς τον οικείο Έπαρχο για την 
εγγραφή, διαγραφή ή διόρθωση, ανάλογα με την περίπτωση, υποστη
ρίζοντας την αίτηση του αυτή με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

(4) Για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το εδάφιο (3), τη διαδικασία καταχώρησης των συνεπαγό
μενων διορθώσεων στον ειδικό συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο, 
την τελική κατάρτιση του καταλόγου αυτού και τη χορήγηση στους 
εγγραφόμενους εκλογείς του εκλογικού βιβλιαρίου, ισχύουν οι διατάξεις 
του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 1985. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
40 του 1980 
70 του 1980 
17 του 1981 
115 του 1985 
200 του 1987 
285 του 1987 

1 του 1988 
7 του 1988 

156 του 1990 
9 του 1991 
85 του 1991. 
Ειδικές 
διατάξεις. 

115 του 1985. 
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(5) Ο καταρτιζόμενος με βάση τον παρόντα Νόμο ειδικός συμπλη

ρωματικός κατάλογος μαζί με οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό 
κατάλογο που ενσωματώθηκε στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του βασικού νόμου θα θεωρείται ως ο εκλογικός κατάλογος με 
βάση τον οποίο θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του 1993. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


