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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2281 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 297 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα 
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί της Εκλογής Μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 1987. 

2. Το εδάφιον (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
της εν αυτώ προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων, της υφιστα
μένης διατάξεως αυτού αριθμουμένης ως παραγράφου (α): 

«(β) Πέραν των όσων διαλαμβάνονται εις το παρόν άρθρον, πριν 
δοθή το ψηφοδέλτιον εις τον εκλογέα διά να ασκήση το 
εκλογικόν του δικαίωμα, τούτο δέον να είναι ενσφραγισμένον 
ως προβλέπεται εις τον παρόντα Νόμον υπό των ορισθέντων εις 
το οικείον εκλογικόν κέντρον αντιπροσώπων των υποψηφίων, 

(γ) Τηρουμένων των κατωτέρω διατάξεων, το περιεχόμενον και ο 
τύπος της σφραγίδος καθορίζονται υπό των υποψηφίων και η 
σφραγίς αύτη παρουσιάζεται υπό των αντιπροσώπων των εις τον 
προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου προ της ενάρξεως της 
ψηφοφορίας. Η σφραγίς αύτη εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να 
περιέχη οιονδήποτε γράμμα ή λέξιν ή οιονδήποτε σήμα ή 
έμβλημα το οποίον χρησιμοποιείται ϋφ' οιουδήποτε κόμματος 
εν τη Δημοκρατία ή το οποίον είναι παρόμοιον ή παρεμφερές 
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προς οιονδήποτε σύμβολον θρησκευτικής λατρείας ή προς την 
σημαίαν ή έτερον έμβλημα της Δημοκρατίας ή οιασδήποτε 
ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν οιουδήποτε. 

Η σφραγίς αύτη δύναται να είναι οιουδήποτε σχήματος και 
τοιούτου μεγέθους ώστε να είνα δυνατή η τόποθέτησίς της εντός 
τετραγώνου εμβαδού μη υπερβαίνοντος τα δεκαέξ τετραγωνικά 
εκατοστόμετρα. 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εγείρεται οιαδήποτε ένστασις 
ως προς το περιεχόμενον, τον τύπον, το σχήμα ή το μέγεθος της 
σφραγίδος, ο προεδρεύων του οικείου εκλογικού κέντρου απο
φασίζει επ* αυτής αφού ακούση τους παρόντος εις το εκλογικόν 
κέντρον αντιπροσώπους των υποψηφίων. Τόσον η ένστασις 
όσον και η απόφασις του προεδρεύοντος του εκλογικού 
κέντρου, η οποία είναι τελική, καταχωρούνται εις συντασσό
μενον διά τον σκοπόν αυτόν πρακτικόν. 

(δ) Αφ' ης στιγμής ο ορισθείς εις το εκλογικόν κέντρον αντι
πρόσωπος ενός υποψηφίου ήθελε ζητήσει την χρησιμοποίησιν 
σφραγίδος εκ μέρους του υποψηφίου τον οποίον αντιπροσω
πεύει, τότε η χρήσις αυτής καθίσταται υποχρεωτική και ο 
προεδρεύων της εκλογής μεριμνά ώστε έν έκαστον 
ψηφόδέλτιον, πριν δοθή εις τον εκλογέα, φέρει εις το εξωτε
ρικόν του μέρος την σφραγίδα όλων των αντιπροσώπων των εις 
το εκλογικόν κέντρον υποψηφίων, οι οποίοι εζήτησαν προ της 
ενάρξεως της ψηφοφορίας την τοποθέτησίν της εκ μέρους του 
υποψηφίου διά τον οποίον παρευρίσκονται εις το εκλογικόν 
κέντρον. 

Διά τον σκοπόν αυτόν και πριν από την έναρξιν της ψηφο
φορίας, ο προεδρεύων της εκλογής μεριμνά ώστε να σφραγι
σθούν εις το εξωτερικόν αυτών μέρος όλα ανεξαιρέτως τα 
ψηφοδέλτια τα οποία έχουν δοθή διά το εκλογικόν κέντρον του 
οποίου προεδρεύει, 

(ε) Ο προεδρεύων της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας 
και αφού διαπίστωση ποίοι εκ των εις το εκλογικόν κέντρον 
αντιπροσώπων των υποψηφίων εξεδήλωσαν επιθυμίαν χρησιμο
ποιήσεως σφραγίδος εκ μέρους των υποψηφίων τους οποίους 
αντιπροσωπεύουν, συντάσσει περί τούτου πρακτικόν εις διπλούν 
το οποίον και υπογράφεται υφ' ενός εκάστου των αντιπρο
σώπων τούτων και έναντι της υπογραφής των τοποθετείται η 
σφραγίς την οποίαν εδήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διά τους 
σκοπούς του παρόντος. Αφ' ης στιγμής δηλωθή η χρησιμο
ποίησις σφραγίδος και καταχωρηθή εις το ως άνω πρακτικόν, η 
αποδοχή της υπό του προεδρεύοντος της εκλογής καθίσταται 
τελική και δεν δύναται εκ του λόγου τούτου να επηρεάση καθ* 
οιονδήποτε τρόπον την εκλογική ν διαδικασίαν ήτις ακολουθεί. 

Δι' όσους εκ των παρόντων εις το εκλογικόν κέντρον 
αντιπροσώπων των υποψηφίων δεν ζητηθή η χρήσις σφραγίδος, 
γίνεται ειδική αναφορά εις το συντασσόμενον υπό του προ
εδρεύοντος της εκλογής πρακτικόν το οποίον και υπογράφεται 
υπό των αντιπροσώπων τούτων, 

(στ) Άμα τη περατώσει της ψηφοφορίας, αντίγραφον του πρακτικού 
τούτου τοποθετείται εις την κάλπην προτού αύτη τελικώς 
σφραγισθή και μεταφερθή εις το κέντρον διαλογής. 
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Αι χρησιμοποιηθείσαι σφραγίδες των αντιπροσώπων των 
υποψηφίων τοποθετούνται υπό του προεδρεύοντος του εκλο
γικού κέντρου εις χωριστόν δέμα το οποίον και αποστέλλεται 
υπό ασφαλή φύλαξιν εις το κέντρον διαλογής, 

(ζ) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αντιπρόσωπος υπο
ψηφίου περιλαμβάνει τον αντιπρόσωπον ενός ανεξαρτήτου υπο
ψηφίου ή τον αντιπρόσωπον ενός κόμματος ή συνασπισμού 
κομμάτων ή τον αντιπρόσωπον συνδυασμού ανεξαρτήτων.». 

3. Το εδάφιον (7) του άρθρου 29 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(7) Ο προεδρεύων της εκλογής ή παν πρόσωπον εξουσιοδοτη
μένον υπ' αυτού οφείλει να εξήγηση, εις την παρουσίαν των εις το 
εκλογικόν κέντρον ορισθέντων αντιπροσώπων των υποψηφίων, τον 
τρόπον εκλογής εις οιονδήποτε εκλογέα, εφ' όσον τούτο ήθελε 
ζητηθή, αποφεύγων επιμελώς πάσαν ενέργειαν ήτις δύναται να 
εκληφθή ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ωρισμένου υποψηφίου και 
οφείλει τη αιτήσει του εκλογέως, οσάκις λόγω τυφλότητος ή 
άλλης ανικανότητος δεν δύναται να πράξη τούτο, να βοηθήση 
παρουσία ενός των βοηθών του, εις την συμπλήρωσιν της ως 
προείρηται διαδικασίας και συμφώνως προς την επιθυμίαν του 
τοιούτου εκλογέως.». 

4. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν τω τέλει της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού 

προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου: 
«(ν) το οποίον δεν φέρει εις το εξωτερικόν αυτού μέρος την 

σφραγίδα ή τας σφραγίδας των υποψηφίων περί ων γίνεται 
μνεία εις το πρακτικόν το οποίον συνετάχθη υπό του προ
εδρεύοντος της εκλογής του οικείου εκλογικού κέντρου.»· 
και 

(β) διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (6) αυτού, 
του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(6Α) Ανεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται εις τον' παρόντα 
Νόμον ή εις οιονδήποτε Κανονισμόν εκδιδόμενον δυνάμει 
αυτού, ψηφοδέλτιον περιέχον εις οιονδήποτε μέρος της 
στήλης αυτού, η οποία αντιστοιχεί εις έκαστον συν
δυασμόν κόμματος, συνασπισμόν κομμάτων και ανεξαρ
τήτων, ή εις έτερον μεμονωμένον υποψήφιον, έν των 
σημείων ' Χ ' , '+*, ή ' V ή οιονδήποτε έτερον σημείον 
προσομοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


