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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2293 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 7 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1988 και θα 
αναγινώσκηται ομού μετά των περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμων του 1980 έως 1988 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται ομού ως οι περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 
Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 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) Ο μόνιμος εκλογικός κατάλογος δι' εκάστη ν εκλογικήν περι
φέρειαν ως ητοιμάσθη υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών 
δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου επανεκτίθεται υπό 
των οικείων Επαρχων δι* επανεπιθεώρησιν υπό παντός ενδια
φερομένου από της 21ης μέχρι της 29ης Ιανουαρίου, 1988. 

(β) Διαρκούσης της ως προείρηται περιόδου πας ενδιαφερόμενος 
δύναται να υποβάλη αίτησιν εις τον οικείον Έπαρχον διά την 
επαναφοράν ή διαγραφήν, ως θα ήτο η περίπτωσις, υποστη-
ριζομένην υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων εντός 
δύο ημερών από της εκθέσεως του καταλόγου αυτού προς 
επιθεώρησιν. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

40 του 1980 
17 του 198! 

115 του 1985 
200 του 1987 
285 του 1987 

Ι του 1988. 

Ειδικοί 
διατάξεις. 
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(γ) Ο Έπαρχος προβαίνει την επομένην εις την ανάρτησιν κατα
λόγου των ενστάσεων και την αμέσως επομένην ημέραν εις την 
εξέτασιν πάσης αιτήσεως υποβληθείσης δυνάμει της παρα
γράφου (β) και αποφασίζει τελικώς επί ταύτης το αργότερον 
εντός τριών ημερών. Η απόφασις του Επαρχου με τας συνεπα
γόμενος διορθώσεις εις τον ως προείρηται κατάλογον ενσωμα
τώνεται εις τούτον και ο τελευταίος διαβιβάζεται αμελλητί και 
εν πάση περιπτώσει εντός δύο ημερών εις την Κεντρικήν 
Υπηρεσίαν Εκλογών. 

(δ) Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών το ταχύτερον δυνατόν και εν 
πάση περιπτώσει εντός τριών ημερών από της διαβιβάσεως υπό 
του οικείου Επαρχου του ως προείρηται καταλόγου προβαίνει 
εις την τελικήν κατάρτισιν του εκλογικού καταλόγου απάντων 
των εκλογικών περιφερειών επί τη βάσει των υπό των Επαρχων 
διαβιβασθέντων στοιχείων. 

(ε) Ο επί τη βάσει της ως προείρηται διαδικασίας καταρτιζόμενος 
κατάλογος ομού μεθ' οιουδήποτε ετέρου συμπληρωματικού 
εκλογικού καταλόγου ήδη ενσωματωθέντος εις τον εκλογικόν 
κατάλογον δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου θα 
θεωρήται ως ο εκλογικός κατάλογος επί τη βάσει του οποίου θα 
διεξαχθώσιν αι Προεδρικοί Εκλογαί του 1988. 


