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Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο §2 του Συντάγματος. 

Αριθμός 285 του 1987 

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 1987 (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 (Αρ. 2) του 1987. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 8, του ακολούθου νέου άρθρου: 

8Α.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (6) του 
άρθρου 6, οσάκις εκλογεύς εγγεγραμμένος εις τον εκλογικόν 
κατάλογον αλλάξη την διεύθυνσιν της κατοικίας του και το 
γεγονός τούτο περιέλθει εις γνώσιν του κοινοτάρχου του 
χωρίου εις το οποίον διέμενεν ο εκλογεύς, ο εν λόγω 
κοινοτάρχης οφείλει όπως, μέσω του οικείου Επαρχου, πλη
ροφόρηση την Κεντρική ν Υπηρεσίαν Εκλογών περί της 
τοιαύτης αλλαγής. 

(2) 'Αμα τη λήψει οιασδήποτε τοιαύτης πληροφορίας η 
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών προβαίνει εις οιανδήποτε απα
ραίτητον έρευναν αφού ακούση και το επηρεαζόμενον 
πρόσωπον, προς τον σκοπόν εκδόσεως της επί τούτω 
αποφάσεως της. 

(3) Μετά την διεξαγωγήν της εν λόγω ερεύνης η Κεντρι
κή Υπηρεσία Εκλογών εκδίδει την απόφασίν της την οποίαν 
γνωστοποιεί εις πάν ενδιαφερόμενον πρόσωπον και προβαίνει 
εις τας αναγκαίας διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'χωρίον' 
περιλαμβάνει ενορΊαν πόλεως, περιοχήν βελτιώσεως και 
χωρίον.». 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του βασικού 
νόμου διαγράφεται και η παράγραφος (β) αυτού παραμένει ως η μόνη 
παράγραφος του εδαφίου αυτού. 
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4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη του ακολούθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (1): 

«(1) Δεν δύναται να ψηφίση εις εκλογήν διεξαγόμενη ν διά 
τους σκοπούς οιουδήποτε των Νόμων πρόσωπον το 
οποίον κατά την ημέραν διεξαγωγής της εκλογής, 
εκτίει ποινή ν νομίμου φυλακίσεως ή έχει κηρυχθή 
δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σχετικού Νόμου 
ως πρόσωπον μη έχον σώας τας φρένας.». 

(β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (1) και (2) ως 
εδαφίων (2) και (3), αντιστοίχως· και 

(γ) με την προσθήκη, στην αρχή του εδαφίου (2) (όπως τούτο 
αναριθμήθηκε), της φράσεως «Τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (1)». 

Τροποποίηση 5. Ο βασικός νόμος και ειδικώτερον το εδάφιον (2) του άρθρου 2 του 
του Νόμου Νόμου 200 του 1987 τροποποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής της 
200 του 1987 . , , .  . , , Χ , , ~ , 
και βασικού λέξεως «δυο» (τέταρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της δια της 
νόμου. λέξεως «δέκα». 


