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Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

40 του 1980 
70 του 1980 
17 του 1981 

115 WW 1985 
200 του 1987 
285 του 1987 

1 του 1988 
7 του 1988 

156 του 1990 
9 του 1991 

85 του 1991 
109(1) του 1992. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8Α 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 97(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 

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

Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβά

ζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου 
Νόμους του 1980 έως 1992 (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 1995. 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, μετά το τέλος αυτού, της ακόλουθης παραγράφου: 

«Η δυνάμει του παρόντος εδαφίου διαδικασία για διόρθωση του 
εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας 
εκλογέα δεν εφαρμόζεται για περίοδο ενός χρόνου πριν από εκλογές 
που διεξάγονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, του περί Χωρίων 
(Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου και του περί Χωριτικών Αρχών 
Νόμου.». 

3. Το άρθρο 8Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

εδάφιο: 
«(1)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (6) του 

άρθρου 6, όταν εκλογέας που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό 
κατάλογο αλλάξει τη διεύθυνση της κατοικίας του και το γεγονός 
αυτό περιέλθει σε γνώση της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών, η 
Υπηρεσία προχωρεί στην εξέταση του θέματος αυτού σύμφωνα με 
τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3). 

(β) Πληροφορία ως προς την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 
εκλογέα δύναται να δοθεί στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών από 
τον οικείο Έπαρχο ή από τον κοινοτάρχη του χωριού στο οποίο 
διέμενε ο επηρεαζόμενος εκλογέας ή από οποιοδήποτε άλλο ενδια

φερόμενο πρόσωπο.». 
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(β) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου: 

«(4) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου διαδικασία για διόρθωση 
του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής της διεύθυνσης εκλογέα 
δεν εφαρμόζεται για περίοδο ενός χρόνου πριν από εκλογές που 
διεξάγονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, του περί Χωρίων 
(Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου και του περί Χωριτικών Αρχών 
Νόμου.». 

(γ) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5). 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


