
 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος τον
2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 196(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ  

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟ 

 

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 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμους του 1959 έως 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκλογής (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμοι του 1959 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

37 του 1959 

 41 του 1959 

 43 του 1959 

 81 του 1982 

 19 του 1988 

 108(Ι) του 1992 

86(Ι) του 1996 

 18(Ι) του 1997 

 91(Ι) του 1997 

 1(Ι) του 1998. 

 

2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) αυτού. Τροποποίηση του 

άρθρου 33 του 

βασικού νόμου. 

      3. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 34 του 

βασικού νόμου.      (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

              «(2) Ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας ο Προεδρεύων της Εκλογής προβαίνει 
σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων 
στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων 
των κομμάτων.»· 

 

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

       «(4) Κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευθύνη του 
Προεδρεύοντα της Εκλογής και στην παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων και των 
ανεξάρτητων υποψηφίων αρχίζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη 
συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Προεδρεύων της 
Εκλογής διαβιβάζει τα αποτελέσματα 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 τα εδάφια (3) και (5) αυτού, των λέξεων «Έφορος Εκλογής» οπουδήποτε  
          απαντώνται, με τις λέξεις «Προεδρεύων της Εκλογής». 

 

4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Έφορος 
Εκλογής», οπουδήποτε απαντώνται στο κείμενο, με τις λέξεις «Προεδρεύων της Εκλογής». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του 

βασικού νόμου. 
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