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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3140 της 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 18(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντί Συνοπτικός 

πρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβά τιτ ος' 
ζεται μαζί με τους περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρα 37 του 1959 
τίας) Νόμους του 1959 έως 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός J5 του ml 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 81 του 1982 
περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμοι του 1959 *' J™ j j* | 
έως 1997. 86(Ι) του 1996. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του τροποποίηση 
όρου «Έφορος Εκλογής» με τον ακόλουθο όρο ο οποίος τοποθετείται στην ^υ βασικού2 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά: νόμου. 
«'Γενικός Έφορος' σημαίνει τον Έλληνα Γενικό Έφορο Εκλογής ή τον 

Τούρκο Γενικό Έφορο Εκλογής, όπως απαιτεί το κείμενο ή οι περιστά
σεις, που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 8(1) και περιλαμβάνει τον Έλλη
να Βοηθό Γενικό Έφορο ή τον Τούρκο Βοηθό Γενικό Έφορο, τους Εφό
ρους και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής, όπως απαιτεί το κείμενο ή οι 
περιστάσεις, που διορίζονται δυνάμει του άρθρου 8(2).». 
3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «πεντακοσίων λιρών»» (οπουδή του βασικού 
ποτέ γίνεται αναφορά σ' αυτές) με τις λέξεις «χιλίων λιρών»· και νόμου, 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, 
των λέξεων «ενός πέμπτου» (2η γραμμή) με τις λέξεις «ενός δέκα

του». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου 
άρθρου 15Α. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του Τύπου 2 
του Πρώτου 
Παραρτήματος. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 15, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Απόσυρση 15Α. Οι διατάξεις του άρθρου 15 εφαρμόζονται με τις κατάλλη
υποψηφιου. ^ π ρ ο σ α ρ μ 0 γ έ ς > κ α ι σ τ η ν περίπτωση απόσυρσης υποψηφίου.». 

5. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του αριθμού «6.30» (1η γραμμή) με τον αριθμό «7» και του αριθμού «6» (2η 
γραμμή) με τον αριθμό «5». 

6. Ο Τύπος 2 του Πρώτου Παραρτήματος τροποποιείται με την αντικατά
σταση από την υποπαράγραφο (β) της 4ης παραγράφου αυτού, των λέξεων 
«πεντακόσιες λίρες» (1η γραμμή), με τις λέξεις «χίλιες λίρες». 


