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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3199 της 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 91(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ' -

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ν 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1959 ΕΩΣ 1997 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντί- Συνοπτικός 

πρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 και θα τίτλ°ζ· 
διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δη- 37τουΐ959 
μοκρατίας) Νόμους του 1959 έως 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 43Τουΐ959 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 8ΐ του 1982 
μαζί ως οι περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) οοΐ9™",1^ 
Νόμοι του 1959 έως (Αρ. 2) του 1997. 86(ΐ)του 1996 

18(1) του 1997. 
2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του τροποποίηση 

εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: ϊουβασ?κού9 

«(4) Η ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να ορίζεται το αργότερο νόμου· 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 
εκλογής και η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι η τριακοστή 
ημέρα από την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων. Για τον υπολογισμό 
των τριάντα ημερών, οι δημόσιες αργίες υπολογίζονται.». 
3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 

διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού και τον αναγραμματισμό των υφιστάμε JoJeaoSoV1 

νων παραγράφων (β) και (γ) σε παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα. νόμου. 
4. Τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 33 του βασικού νόμου διαγράφο τροποποίηση 

νται, όπως επίσης και ο αριθμός «(1)» από την εναπομείνασα διάταξη αυτού, χου βασ^ού33 

νόμου. 
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τροποποίηση 5. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
τουρκικού34 (α) Μ ε τΊΊν αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο 
νόμου. εδάφιο: 

«(2) Ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας ο 
Έφορος της οικείας εκλογικής περιφέρειας προβαίνει σε διευθετή
σεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και κατα
μέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της 
διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων 
και προς το σκοπό αυτό, δίδει ειδοποίηση σε κάθε υποψήφιο και 
στα κόμματα για τον τρόπο και χρόνο της έναρξης της διαλογής 
και της καταμέτρησης των ψήφων.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(4) Ευθύς αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, κάθε κάλπη 
ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευ
θύνη του Προεδρεύοντα της Εκλογής και στην παρουσία των εκ
προσώπων των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων αρχί
ζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη 
συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελε
σμάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής αποστέλλει αμελλητί τα απο
τελέσματα της εκλογής και μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο 
την κάλπη με το περιεχόμενο της και όλα τα σχετικά έντυπα στον 
Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας.»· και 

(γ) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων 
•«Έφορος Εκλογής» (1η γραμμή), με τις λέξεις «Προεδρεύων της 
Εκλογής». 

Τροποποίηση 6. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του άρθρου 35 τ ω ν λέξεων «Έφορος Εκλογής», οπουδήποτε απαντώνται στο κείμενο, με τις 
νόμου. ° λέξεις «Προεδρεύων της Εκλογής», 
κατάργηση 7. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου καταργείται. 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 


