Ν. 206/««>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2462 τ ης 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Δημοψηφισμάτων Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 206 τ ου 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Π Α ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ Τ Η
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή τ ων Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτ ός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοψηφισμάτων Νόμος
του 1989.
2. Επιτρέπεται η προκήρυξη και η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, για
να ζητηθεί η γνώμη του λαού πάνω σε ιδιαίτερα σπουδαία, δημόσιου
ενδιαφέροντος, ζητήματα, όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις του
Νόμου αυτού.
3.—(Ι) Το δημοψήφισμα προκηρύσσεται με Απόφαση της Βουλής των
Αντιπροσώπων που λαμβάνεται ύστερα από σχετική πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για προκήρυξη δημο
ψηφίσματος υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ύστερα από
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ενεργεί αυτεπάγγελτα περί
ζητημάτων που κατά το Σύνταγμα ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία,
και με εισήγηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου για
ζητήματα που ανήκουν στη νομοθετική εξουσία, εφόσο συμφωνεί προς
τούτο.
(3) Η Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για προκήρυξη
δημοψηφίσματος αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
έκδοση με δημοσίευση της Απόφασης στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας, όπως ορίζεται στο Ά ρ θ ρ ο 52 του Συντάγματος.
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4. Στην Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για προκήρυξη
δημοψηφίσματος καθορίζεται το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται το
δημοψήφισμα υπό μορφή ερωτήματος, που μπορεί να απαντηθεί κατα
φατικά ή αρνητικά, ορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής του δημοψηφίσματος
και γενικά αναφέρεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη διεξα
γωγή του δημοψηφίσματος.
5. Δικαίωμα συμμετοχής σε δημοψήφισμα έχουν όλοι οι πολίτες της
Δημοκρατίας που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους, έχουν τα προς εγγραφή απαιτούμενα προσόντα διαμονής, κατά τα
οριζόμενα στον περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου
Νόμο, και είναι γραμμένοι σε ειδικά προς τούτο καταρτιζόμενο και
τηρούμενο και εκάστοτε αναθεωρούμενο κατάλογο.

6. Οι κατάλογοι των προσώπων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
δημοψήφισμα διεξαγόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού
καταρτίζονται, τηρούνται και εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα οριζό
μενα στον περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμο.

7.—(1) Αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι ο
Υπουργός Εσωτερικών.
(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών διορίζει Γενικό Έ φ ο ρ ο , Βοηθό Γενικό
Έ φ ο ρ ο , Εφόρους και Βοηθούς Εφόρους και άλλους λειτουργούς υπευ
θύνους για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, με αρμοδιότητες και
ευθύνες ανάλογες με αυτές που περιβάλλονται τα αντίστοιχα όργανα
κατά τις διατάξεις του περί της Εκλογής Μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νόμου. Ο ίδιος αυτός νόμος, με εξαίρεση τις διατάξεις
των άρθρων 18(4) και 27(3) που αφορούν στη δημοσίευση γωνστο
ποιήσεων, και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί διέπουν κατά
πάντα, τηρουμένων των αναλογιών, και τη διαδικασία διεξαγωγής των
δημοψηφισμάτων.
8.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς
για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου αυτού χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.
(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει
εξουσία προς έγκριση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα
ημερών από την κατάθεση. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει ή
τροποποιήσει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών
περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της
δημοσίευσης τους.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

