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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1677 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Εκλογής Μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 16 τοΟ 1961 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ; ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΏΝ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ I960 

Ή Βουλή; των 'Αντιπροσωπιών ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφερηιται ώς 6 περί Εκλογής Μελών Συνοπτικός 

της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόιμος τοΟ Ί981 72τοθΐ979 
καΐ θά άναγιγνώσκηιται όμοΟ μετά των περί 'Εκλογής Μελών τής 73 τοϋ 1980. 
Βουλής των 'Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 κα! 1980 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένων ώς «δ βασικός νόμος») καΐ δ βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θά αναφέρωνται όμοΟ ώς οι περί Εκλογής Μελών 
τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων Νόμοι τοΟ 1979 εως 1981. 

2. Το αρθίρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ Τρσποποίησις 
προσθήκης εις την δέσυσαν άλφαβητικήν σειράν του ακολούθου νέου τοϋ άρθρου 2 
ορισμού: τοΟβασικοΟ 

Γ * νόμου. 
« 'Εκλογ ική Αίτησις' σημαίνει έκλογικήν αΐτησιν δυνάμει 

του άρθρου 57 τοΟ παρόντος Νόμου'». 
3. Το άρθίρσν 17 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τρσποποίησις 

θ ω ς : τ°ΰ δρθρου 17 
τοΰ βαοικοϋ 

(α)I Διά τής έν αύτώ προσθήκης, ευθύς ίμετά τάς λέξεις «ενα νόμου. 
Γενικόν» (τρίτη; γραμμή),, τών λέξεων «κα! Μνα Βοηθόν Γενικόν»' 
και 

(β); διά τής έν τω τέλει αύτου προσθήκης τής ακολούθου επι
φυλάξεως: 

«Νοείται δτι δ Βοηθός Γενικός "Εφορος τών 'Εκλογών καΐ 
οί Βοηθοί "Εφοροι 'Εκλογής κέκτηνται άπάσας τάς εξουσίας 
καΐ δύνανται νά εκτελούν οιονδήποτε τών καθηΐκόντων του Γενι
κού! Εφόρου, τών Εκλογών καΐ τών 'Εφόρων 'Εκλογής, αντι
στοίχως.».. 

(391) ' 
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Τρσποποίησις 4. Το άρθρον 22 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού
τοϋ άρθρου 22 Q I Q C : 
τοΟ βασικού ' Λι# »Λ% , 
νόμου. (α) Δια της εν τω εδαφίω.ρ) αυτού ένθέσεως* ευθύς ιμετα την 

λέξιν «κόμμα» (πιρώτη! γραμμή), των λέξεων «f\ συνασπισμός 
κομμάτων» και ευθύς μετά τάς λέξεις «του κόμματος» (δευτέρα 
γραμμή) των λέξεων «ή συνασπισμού κομμάτων»' 

(β); 'δια της έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τό εδάφιον (5) αϋτοΰ 
των ακολούθων νέων εδαφίων (6)„ (7), καί (8)1, των έπσμένων 
εδαφίων (6): και (7)1 άναριθμουμένων ώς εδαφίων (9) καί (10), 
αντιστοίχως: 

«(6) Δήλωσιν εμβλήματος δικαιούνται νά έπιδώσωσι και οι 
συνδυασμοί ανεξαρτήτων^ υπογραφομένης ύπό πάντων των με
λών του συνδυασμού, ώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, ύπο
γραφρμένην ύφ' εκάστου τούτων. 

1(7); Τό άναφε,ρόμενον έν τοις έδαφίοις (5), και (6) έμβλημα 
δέον νά μη άναφέρηται ή νά είναι παρόμοιον ή παρεμφερές 
προς οιονδήποτε σύμβολον οιασδήποτε ί9|ρησκευτικής λατρείας 
ή προς τήν σημαίαν ή έτερον έμβλημα της Δημοκρατίας ή οιασ
δήποτε ξένης χώρας ή προς τήν προσωπογραφίαν οιουδήποτε 
εκλιπόντος ανωτέρου αξιωματούχου της Κυπριακής Δηίμοκρα
τίας ή του απελευθερωτικού αγώνος 1955—50 του Ελληνικού 
Κυπριακού λαού. 
' (8) Ό "Εφορος Εκλογής αρνείται νά δεχθη οιονδήποτε προ

τεινόμενον έμβλημα κατά παράβασιν του εδαφίου (7) του πα
ρόντος άρθρου. Του οϋτω άπαξ αποδεχθέντος εμβλήματος δι
'καιουται νά ποιήται εφεξής αποκλειστική ν χρήσιν ό έπιδούς τήν 
ουμψώνως. προς; τάς διατάξεις τών εδαφίων (5) και (6) του 
παρόντος άρθρου δήλωσιν συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψή
φιος.» καΐ : 
(γ), διά της έν τω έδαφίω (ιΐό) αύτου (ώς αναριθμείται), προσ

θήκης, ευθύς μετά τάς λέξεις «συνδυασμούς» (δευτέρα γραμμή),, 
των λέξεων «καί μεμονωμένους υποψηφίους». 

Τρσποποίησις 5. Τό εδάφιον (7)του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιει
του άρθρου 28 τ<χι ο ι α τ ή ς | ξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «εις τόν έκλογικόν 
του βασικού '«■··'■ / ' , > , Γ Τ '  , , , _ , ' „ 
νόμου. .. σταθμό ν» (τρίτη; γραμμή) και της αντικαταστάσεως των δια των 

λέξεων «είς τό έκλογικόν κέντρον». · ■ 
Τροποποίησις β. j 0 αρθΡον 29 του βασικού νό·μου τροποποιείται ώς άκολού
τοϋάρθρου29 & ' ' r 

τοΟ βασικού s ' 
νόμου . (α) Διά της διαγραφής τών εδαφίων (5): και (6) αύτοΟ και 

της αντικαταστάσεως αυτών διά τών ακολουθών νέων εδαφίων: 
«(5'); 'Επί τη. εισδοχή εκάστου έκλογέως είς τό έκλογικόν 

. .κέντρον δίδεται, είς αυτόν ύπό του προεδρεύοντος ή έτερου προ
σώπου ενεργούντος κατ' έντολήν αύτου εν ψηφοδέλτιον δεόντως 
σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σημειουμενον ώς ή θελε ν ορί
σει ό προεδρεύων τής εκλογής, καί, άφου άπαγγελθη τό όνομα 
και ή έν τω ιέκλογικώ καταλόγω περιγραφή αύτου, σημειοΟται 
ιέν τώ καταλόγω; δι' ώρισμένου σημείου τό γεγονός δτι εδόθη 
είς αυτόν ψηφοδέλτιον, συμπληρουμένής ωσαύτως καταλλήλως 
τής σίκείας σελίδος του εκλογικού αύτου βιβλιαρίου. 

(6) Ό έκλογεύς επί τη λήψει του ψηφοδελτίου προχωρεί 
προς τό έπί τούτω ορισθέν μέρος £νθα μυστικώς σημειοι επί του 
ψηφοδελτίου καί κατά τόν καθωρισμένον τ,ρόπον τήν προτίμησιν 
αύτου υπέρ του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού 
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πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή τοΟ μεμονωμένου υπο
ψηφίου ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων της εκλογής του., 

Ό 'έκλογεύς εις έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύ
τως το δικαίωιμα δπως έκδηλώνη την προτίιμηίσιν αύτου υπέρ 
ώρισμένου υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού της εκλο
γής του οηίμειών έπι του ψηφοδελτίου,, κατά τόν καβωρισ<μένον 
τρόπον,, και έναντι του όνόμοττος τοΟ περί οδ πρόκειται υπο
ψηφίου ή υποψηφίων σταυ,ρόν προτιμήσεως άλλ' ούτως ώστε ό 
ολικός αριθμός των; δι* έκάστην εκλογική ν περιφέρειαν σταυ
ρών προτιμήσεως νά ,μή' ύπερβαίνη τόν ένα διά κάβε τέσσα,ρας 
ιεδρας της περιφερείας ικαί ειίς έκλογικήν περιφέρειαν όπου ό 
ολικός αριθμός των εδρών εΐναι κατώτερος τών τεσσάρων ό 
έκλογεύς δικαιούται τόν ένα μόνον σταυρόν προτιμήσεως,, νο
ουιμένου δτι ουδείς σταυρός προτιμήσεως δίδεται εις άρχηγόν 
κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων 
ή είς τόν ύπό τούτων ύποδεικνυόμενον διά τους σκοπούς εκλο
γής ό όποιος θεωρείται δτι έλαβεν δλας τάς ψήφους τοΟ συν
δυασμού ώς σταυρούς προτιμήσεως: 

Νοείται δτι οσάκις ό ολικός αριθμός εδρών εκλογικής περι
φερείας ύπερβαίνη τάς τεσσάρας έδρας αλλ' ουχί τάς έπτά„ ό 
ολικός αριθμός τών διά τήν τοιαύτην έκλογικήν περιφέρειαν 
σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά ένα. 

Μετά τήν συμπλήρωσιν της ώς προείρηται διαδικασίας ό έκλο
γεύς ρίπτει το ψηφαδέλτιον εντός της κάλπης. 

Εκλογή συνδυασμού περιέχοντος σταυρούς προτιμήσεως 
πλείονας τών εν τω πα,ρόντι έδαφίω προβλεπομένων λογίζεται 
ώς έγκυρος, χωρίς ουδείς σταυρός προτιμήσεως νά λοαμδάνη,ται 
ύπ' δψιν. 'Εάν δμως περιέχη Ενα σταυ,ρόν προτιμήσεως πλείονα 
τών δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων σταυ
ρών προτιμήσεως και εκ τών όποιων ό εις ετέθη; έναντι του 
ονόματος του' αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων 
συνεργαζομένων κομμάτων ή του ύπό τούτων υποδεικνυομένου 
διά τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται ύπ* δψιν οι έναντι τών 
ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιμήσεως. "Οσάκις σηι
:μειοΰνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υπο
ψηφίου ή υποψηφίων έτερου συνδυασμού ή τουι επιλεγέντος ύπό 
του έκλογέως, ουδείς τοιούτος σταυ,ρός προτιμήσεως λαμβά
νεται ύπ' δψιν,, λογιζομένων, διμως,, ώς εγκύρων μόνον τών 
σταυρών προτιμήσεως οΐτινες έσηίμειώθήσαν έναντι τών ονομά
των του υποψηφίου ή υποψηφίων του επιλεγέντος ύπό τοΟ έκλο
γέως συνδυασμού νοουμένου δτι δ ολικός5 άριιθμός τών τοιού
των σταυρών προτιμήσεως δεν Ιθά ύπερβαίνη τους δι' έκάστην 
έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπόμενους: 

Νοείται δτι είς ην περίπτωσιν σημειοΰνται σταυροί προτιμή
σεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ενός 
ιμόνον συνδυασμού χωρίς ό έκλογεύς νά έκφραση συνάμα τήν 
προτυμησίν του υπέρ του συνδυασμού τούτου,, 0ά θεωρήται δτι 
ό έκλογεύς ούτος έχει εκφράσει και τήν προτίμησίν του υπέρ 
του συνδυασμού αυτού και ή εκλογή αυτηί λογίζεται ώς έγκυ
ρος καθώς επίσης οι τεθέντες σταυροί προτιμήσεως νοουμένου 
δτι ό ολικός αριθμός τών τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δέν 
ιθά ύπερβαίνη τους δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν προβλε
πόμενους.»* 
'(β)! διά της έκ του εδαφίου (9) αυτού άπαλείψεως τών λέξεων 

«ΐη φάκελίλΟν» (δευτέρα γραμμή) και της διαγραφής τών λέξεων 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 30 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

Τρσποποίησις 
τοΰ άρθρου 32 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

«νέαν σειράν ψηφοδελτίων ή φάκελλον» (τετάρτη και πέμπτη 
γράμμα!) και τών λέξεων «την προηγουμένην σειράν ψηφοδελτίων 
ή τόν φάκελλον» (έκτη και έΚδδο,μη γράμμα!) και της αντικατα
στάσεως αυτών διά των λέξεων «έτερον ψηφοδέλτιον» και «τό προη
γούμενον ψηφοδέλτιον», αντιστοίχως' 

(γ) διά της έκ τοΟ εδαφίου (10) αυτού διαγραφής τών λέξεων 
«σειράν ψηφοδελτίων» (πρώτη γραμμή)· και τών λέξεων «νέαν 
σειράν ψηφοδελτίων» (τετάρτη γραμμή) κα! της αντικαταστάσεως 
αυτών διά τών λέξεων «ψηφοδέλτιον» κα! «νέον ψηφοδέλτιον», αντι
στοίχως' καΐ 

'■■(δ)ι διά της έκ τοΟ εδαφίου (11) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«Ουδεμία σειρά ψηφοδελτίων» (πρώτη γραμμή) καΙ «ταύτην» (τε
τάρτη γραμμή): και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων 
«Ουδέν ψηφοδέλτιον» καΙ «τούτο», αντιστοίχως. 

7. Τό άρθρον 30 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α): Διά της έκ του εδαφίου (|ί) αύτου διαγραφής τών λέξεων 

«και φακέλλους» οπουδήποτε αδται απαντώνται' και 
(β) διά της έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων 

«μή άνοιγεΐσα» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά 
τών'λέξεων «χωρίς νά άνοιγή». 

8. Τό άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α): ιΔιά της διαγραφής του (εδαφίου (5)1 αυτού και της αντικα

ταστάσεως του διά τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου : — 
«ί(5); "Αμέσως άμα τη περατώσει της διαλογής, ό "Εφορος συν

τάσσει κατάστασιν έν ή αναφέρονται ή ήμερα καΙ ή ώρα του πέ
(ρατος της διαλογής, ό ολικός αριθμός τών εγγεγραμμένων εκλο
γέων, ϊό ολικός αριθμός τών ψηφισάντων εκλογέων, ό ολικός 
ίάριθμός τών ψηφοδελτίων άτινα άνεγνωρίσθησαι/ ώς άγκυρα, ό 
(αριθμός τών άκυρων ψηφοδελτίων, ό ίάριθμός τών ώς άκυρων 
προσβληθέντων άλλα κηρυχθέντων (εγκύρων ψηφοδελτίων, ό ολι
κός αριθμός τών έγκυρων ψήφων τάς οποίας ελαβεν Μκοοστος 
συνδυασμός ί\ μεμονωμένος υποψήφιος, τό άθροισμα τών σταυρών 
προτιμήσεως έκαστου υποψηφίου καΙ παν έτερον καθοριζόμενο ν 
στοιχεΐον. 

Κατά τόν ικαταρτισμόν τής καταστάσεως δύναται νά παρίστα
ται ανά εΐς αντιπρόσωπος έξ έκαστου συνδυασμού καΙ <οί ανε
ξάρτητοι υποψήφιοι.»* και 
(β) διά τής έκ τής παραγράφου (α) του εδαφίου (6) οώτου δια

γραφής τής υποπαραγράφου (ν), 

.9. Τό άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α)1 (Διά τής διαγραφής του εδαφίου (Λ) αυτού χα! της αντικα

ταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : — 
«(1)* 'Από τής περατώσεως τής ψηφοφορίας άρχεται ύπό του 

Εφόρου έκαστης εκλογικής περιφερείας ή συγκέντρωσις και 
χατάταξις, κατά τόν καθοριζόμενον τρόπον, τών αποτελεσμάτων 
της εκλογής εις τήν οίκείαν αύτου έκλογικήν περιφέρειαν.»' 
(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αύτου κα! τής αντικα

ταστάσεως αύτου διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 
ν&(2)< Ό 'Έφορος, ευθύς άμα τη συγκεντρώσει κα! κατατάξει 

τών αποτελεσμάτων της εκλογής τής οίκείας αύτου εκλογικής 
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περιφερείας, προβαίνει είς την πρώτην κατανομήν των εδρών 
καί την άνακήρυξιν των επιτυχόντων συμφώνως Ttpec τάς διατά
ξεις τοΟ παρόντος άρθρου. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον της περί ής ό λόγος πράξεως του, 
περιλαμβάνον τον αριθμόν του συνόλου των έκ της πρώτης κατα
νομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων ©ίς την οΐίκείαν αύτου έκλο
γικήν περιφέρειαν τών συμμετεχόντων είίς την έκλογήν κομμάτων, 
συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονω
μένων υποψηφίων, αποστέλλεται αμελλητί δια του ασφαλέστερου 
μέσου εΊς τον Γενικόν 'Έφορον.»' 
(γ) δια τής διαγραφής έκ του εδαφίου (3) αύτοΟ τής λέξεως 

«ψηφοδελτίων», οπουδήποτε αυτ>| απαντάται καί τής αντικαταστά
σεως της διά τής λέξεως «ψήφωνχ' καί 

(δ): διά τής ιέν τω έδοοφίω (5) αύτου προσθήκης, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «Γενικός "Εφορος» (πρώτη γραμμή), κόμματος και τών 
λέξεων «ιέπί τή βάσει τών συνταχθεισών καταστάσεων τών Εφό
ρων», διά τής διαγραφής έκ τής παραγράφου (ε) αύτου τής λέξεως 
«ψηίφοδελτίων» (τρίτη γραμμή) καί τής αντικαταστάσεως αυτής 
διά τής λέξεως «ψήφων» καί διά τής διαγραφής έκ τής τελευταίας 
παραγράφου αύτου τής λέξεως «καταλόγων» (πρώτη γραμμή) καί 
τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «πινάκων». 

10. Το άρθρον 33 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
τοΟ Αρθρου 33 

(α) Διά τής έκ τοΟ εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τής φράσεως τοϋβασικοΰ 
«ενεργείται κατανομή αδιαθετώ»/ εδρών καθ' άπασαν την Δημσκρα ^ΐ100· 
τίαν θεωρουμένην ώς μίαν έκλογικήν περιφέρειαν» (πέμπτη καί 
έκτη γραμμαί) καί τής αντικαταστάσεως της διά τής φράσεως 
«ενεργείται :ύπό τοΟ Γενικού Εφόρου κατανομή τών αδιαθέτων 
εδρών 'καθ* δλην την Δη,μοκρατίαν, ταύτης θεωρούμενης ώς μιας 
έκλογι'κής περιφερείας.»' 

'(β) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τής λέξεως 
«ψηίφοδελτίων», οπουδήποτε αυτή απαντάται, καί τής αντικαταστά
σεως της διά τής λέξεως «ψήφων»' καί 

ι(γ) διά τής διαγραφής τών παραγράφων (β) καί (γ) του εδα
φίου (4) αύτου καί τής αντικαταστάσεως των διά τών ακολούθων 
νέων παραγράφων : — 

«(β)| έάν αϊ ίέκ τής δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι Ιδραι 
είναι πλείονες τής μιας, έφ* δσον μεν αδται περιέρχονται είς εν 
κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, παραχωρούνται εις τους συν
δυασμούς τοΟ κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, τών εκλογικών περιφερειών εις τάς οποίας 
αϊ εδραι άνήκουσι. Έφ* δσον δε αϊ £δραι αδται '.τεριέρχονται είς 
πλείονα του ενός κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατάνέ
uovrai μεταξύ αυτών ώς ακολούθως :.— 

Τά δικαιωθέντα τών εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί 
κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν· του όψους τών καθ' άπα
σαν την Δημσκρατίαν αχρησιμοποίητων έκ τής πρώτης κατανο
μής 'υπολοίπων, προτασσομένων τών συγκεντρωσάντων τά υψη
λότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. 

Μετά ταύτα εξευρίσκεται £ν έκαστη τών εκλογικών περιφε
ρειών, εις τάς όποιας άνήκουσιν αί αδιάθετοι εδραι, τά έκ τής 
πρώτης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ενός 
έκαστου συνδυασμού τών συμμετεχόντων είς τήν δευτέραν κατά
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νομήν κομμάτων <ή συνασπισμών 'κομμάτων. Αϊ εκ της δευτέρας 
κατανομής Ιδραι παραχωρούνται ανά μία είίς τους συνδυασμούς 
των δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ώς 
ακολούθως : 

'Αρχής γινομένης έκ τοΟ κόμματος Ιή συνασπισμού κομμάτων 
όστις εμφανίζει τά υψηλότερα, καθ1 άπασαν τήν Δημοκρατίαν 
αχρησιμοποίητα έκ της πρώτης κατανομής υπόλοιπα παραχω
ρείται ή πρώτηι ιέκ τών τοιούτων εδρών έδρα είς τήν έ'κλογικήν 
περιφέρειαν ε!ϊς ήν τό τοιούτο κόμμα ή ό συνασπισιιός κομμά
των εμφανίζει τό ύψηλότερον ιάχρησιμοποίητον ύπόλοιπον, νοου
μένου δτι υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος έδρα, άλλως ή τοιαύτη 
,έ'ορα παραχωρείται είς την αμέσως έπομένην έκλογικήν περι
φέρειαν εις ή ν τό τοιούτο κόμμα ή ό συνασπισμός κομμάτων 
εμφανίζει τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον άχρησιμοποίητον 
όπόλοιπον. 

Ή αύτη εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικώς δια τό δεύτε
ρον κατά σειράν ύψους των καθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν αχρη
σιμοποίητων ιί'Κ τής πρώτης κατανομής υπολοίπων και επόμενα 
•κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
μέχρι συμπληρώσεως τής σειράς κατατάξεως ιών συμμετεχόν
,των είς την δεύτερον κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών 
κομμάτων. 'Ακολούθως επαναλαμβάνεται, αρχής γινομένης έκ 
τής εκλογικής περιφερείας εις ήν έν κόμμα ή συνασπισμός κομ
μάτων εμφανίζει τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον άχρησιμοποίη
τον ύπόλοιπον αύτου και ούτω καθ* έξης, ή αυτή εργασία και 
κατά την 'ιδίαν ώς προείιρηται σειράν μέχρις εξαντλήσεως του 
όλου αριθμού 'εδρών είς τάς όπόίας έδικαιώθη έκ τής δευτέρας 
κατανομής £v Ικαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων. 

(γ) αί τυχόν και μετά τήν δευτέραν κατανομήν άπομένουσαι 
(αδιάθετοι £δραι '(είς τάς οποίας περιλαμβάνονται και αί μη δια
τεθεΐσαι Ιδραι κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τής παραγράφου 
(δ) του παρόντος άρθρου) προσκυρουνται, άνά μία, κατά σειράν 
είς τό κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων όστις παρουσιάζει τά 
(υψηλότερα έκ τής δευτέρας κατανομής προκύπτοντα αχρησιμο
ποίητα υπόλοιπα και παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς τών 
δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων κατ' 
ιέφαρμογήν τών διατάξεων τής παραγράφου, (β) και τηρουμένων 
τών αναλογιών'». 

Τροπσποίησις j ^ j ^ εδάφιον (2)j του άρθ|ρου 371 του δασικού νόμου τροπο
Τ°" earn00"37 ^O^LXOCI διά τής έξ αύτου άπαλείψεως τών λέξεων «ήένσφράγιστον 
νόμου. φάκβλλον», οπουδήποτε αύται απαντώνται και ύφ' οιονδήποτε αρι

θμόν, και δια τής έκ τής παραγιράφου (i) αύτου διαγραφής τών 
λέξεων «νέας σειράς ψηφοδελτίων» .(πρώτη γραμμή): και τής αντι
καταστάσεως των διά τών λέξεων «νέου ψηφοδελτίου». 

Τροπσποίησις 12. Τό άρθ|ρον 38 του βασικοΟ νόμου τροποποιείται διά τής έξ 
τοϋάρθρου.38 αύτου διαγραφής τών λέξεων «ψηφοδέλτια ή ένσφίράγιστον φάκελ
TOO βασικού \ov>>j οπουδήποτε αδται απαντώνται, καΐ τής αντικαταστάσεως των 

διά τής λέξεως «ψηφοδέλτιον». 

Τρσποποίησις 13. Τό εδάφιον (5); του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροπο
τοϋ άρθρου 43 ποιείται διά της έν άύτώ ένθέσεως,. ευθύς μετά την λέξίν «άναφε
του̂ βσσικοΟ ρ&μενσν» χαΐ προ τών λέξεων «είς έκθεσιν» (πρώτηι γραμμή), τών 

λέξεων «ώς ενοχον». 
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14. To έδάψιον (|1) του! άρθρου 44 του δασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται δια της εξ αύτου διαγραφής της λέξεως «σταθιμου» (εκτη| ™ο βασικοί)44 

γραμμή)1 και της αντικαταστάσεως της δια της λέξεως «κέντρου». νόμθυ. 

15. Το εδάφιον (\\)> του ά·ρθ;ρου 46 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
c ,

 τ „ ,
ν " , „

 r r
_ , , _ . , , \ , c

 Γ χοΟ άρθρου 46 
ποιείται δια της εν αυτω προσθήκης,, ευθύς >μετα την λεξιν «περί το0β£σιΚθ0 
πτώσεις» και προ τών λέξεων «τριών λιρών» (τρίτη; γραμμή), των νόμου. 
λέξεων «πληρωμής ποσού μέχρι». 

16. Το εδάφιον (4) τοο άρθρου 57 του δασικού νό,μου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της εξ αύτου διαγραφής της λέξεως «ένστασις» (πρώτη! το^ άρθρου 57 
γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως αυτής διά της λέξεως «αΐτηίσις». ν6μθυ

ασικ°υ 


