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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2290 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 1 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 1980 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και 

Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα ανα
γινώσκηται ομού μετά των περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως (Αρ. 2) του 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως 1988. 

2. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του βασικού ή οιουδήποτε ετέρου 
Νόμου, διά τους σκοπούς διενεργείας των προεδρικών εκλογών του 1988 
θα ισχύουν τα κάτωθι: 

(α) Πάντες οι πολίται της Δημοκρατίας οι έχοντες τα προσόντα του 
εκλογέως και διαμένοντες εις τας υπό των Τουρκικών δυνάμεων 
κατοχής ελεγχομένας περιοχάς και οι οποίοι δεν είναι εγγε
γραμμένοι εις τον μόνιμον εκλογικόν κατάλογον εγγράφονται 
αυτεπαγγέλτως υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών εις 
ειδικώς προς τούτο καταρτιζόμενον εκλογικόν κατάλογον εντός 
δέκα ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου

ο εν λόγω κατάλογος αναρτάται εντός τριών ημερών από της 
καταρτίσεως του εις τα γραφεία των κατά τόπους Επαρχων. 

(β) Οιαδήποτε ένστασις εν σχέσει με εγγραφή ν εις τον ως άνω 
κατάλογον υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από της ως άνω 
αναρτήσεως του εις τα γραφεία των κατά τόπους Επαρχων. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

40 του 1980 
17 του 1981 

11S του 198S 
200 του 1987 
285 του 1987. 

Ειδικαί 
διατάξεις. 

(1) 
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115 του 1985. 

Τρόπος 
ψηφοφορίας. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
"Νόμου. 

(γ) Διά την διαδικασίαν εξετάσεως των ως άνω ενστάσεων εφαρμό
ζονται αι διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985, αι οποίαι και 
αποφασίζονται τελικώς εντός τριών ημερών από της υποβολής 
των το αργότερον. 

(δ) Οι ως άνω εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δύνανται να ψηφίζουν εις 
έν εκ των ειδικώς προς τούτο καθοριζομένων υπό του Γενικού 
Εφόρου Εκλογής εκλογικών κέντρων εις τας πόλεις της Λευκω
σίας, Λεμεσού, Λάρνακος, Πάφου ή εις το Παραλίμνι. 

3. Οι ούτως εγγραφέντες θα ψηφίσουν εις τας προεδρικός εκλογάς 
του 1988 ως και εις πάσαν μελλοντική ν εκλογή ν προσκομίζοντες την 
πολιτική ν των ταυτότητα ή οιονδήποτε άλλο επίσημον αποδεικτικόν 
έγγραφον της ταυτότητος των, φέρον την φωτογραφίαν των, μέχρις ότου 
εκδοθούν και παραδοθούν εις αυτούς τα εκλογικά των βιβλιάρια. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της ημέρας της ψηφίσεως 
του υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


