
Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 198(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ  
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 2001 (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 2002. 

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
 109(Ι) του 1992 

97(Ι) του 1995
 28(Ι) του 1997 

130(Ι) του 2001. 

  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν των ακόλουθων ειδικών διατάξεων: Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
ειδικών διατάξεων. «Ειδικές διατάξεις. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, για τους 

σκοπούς διενέργειας των Προεδρικών Εκλογών του 2003 θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 
 (α) Ο μόνιμος εκλογικός κατάλογος για κάθε εκλογική περιφέρεια όπως ετοιμάσθηκε από 

την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, 
επανεκτίθεται από τους οικείους Επάρχους για επανεπιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο 
από της 2ας μέχρι της 20ής Δεκεμβρίου 2002. 

 

 (β) Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερομένης περιόδου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την επαναφορά ή διαγραφή, ως θα είναι η 
περίπτωση, υποστηριζομένη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία, σε δέκα μέρες από 
την έκθεση του καταλόγου αυτού προς επιθεώρηση. 

 

 (γ) Ο Έπαρχος προβαίνει την επομένη στην ανάρτηση καταλόγου των ενστάσεων και την 
αμέσως επόμενη μέρα στην εξέταση κάθε αίτησης που υποβλήθηκε δυνάμει της 
παραγράφου (β) και αφού ακούσει και τα επηρεαζόμενα πρόσωπα αποφασίζει τελικά γι' 

αυτή το αργότερο μέσα σε πέντε μέρες. Η απόφαση του Επάρχου με τις συνεπαγόμενες 
διορθώσεις στον πιο πάνω αναφερόμενο κατάλογο, ενσωματώνεται σ' αυτόν και ο 
τελευταίος διαβιβάζεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση μέσα σε πέντε μέρες στην 
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών. 
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(δ) Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών το ταχύτερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε 
πέντε μέρες από τη διαβίβαση από τους οικείους Επάρχους των πιο πάνω αναφερόμενων 
καταλόγων, προβαίνει στην τελική κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου όλων των 
Εκλογικών Περιφερειών με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τους Επάρχους. 

(ε) Ο καταρτιζόμενος κατάλογος, με βάση την πιο πάνω αναφερόμενη διαδικασία μαζί με 
οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο, ήδη ενσωματωθέντα στον 
εκλογικό κατάλογο, δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, θα θεωρείται ως ο 
εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο θα διεξαχθούν οι Προεδρικές Εκλογές του 2003.». 
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