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Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγον (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

40 του 1980 
70 του 1980 
17 του 1981 
115 του 1985 
200 του 1987 
285 του 1987 
1 του 1988 
7 του 1988 

156 του 1990 
9 του 1991 
85 του 1991 

109(1) του 1992 
97(1) του 1995. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 28(1) του 1997 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και 

Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμους 
του 1980 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως 1997. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «εικοστόν πρώτον» (2η γραμμή) με τις λέξεις «δέκατο όγδοο». 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «εικοστού πρώτου» (δεύτερη 
γραμμή) με τις λέξεις «δέκατου όγδοου»· και 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων επιφυλάξεων: 
«Νοείται ότι ως ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων 

για σκοπούς του εδαφίου αυτού, όπως ορίζεται από το εδάφιο (7) 
του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, θα θεωρείται η ημέρα των 
εκάστοτε εκλογών, αναλόγως της περιπτώσεως: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι πολίτες της Δημοκρατίας, που αποκτούν 
το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της 
ηλικίας τους την ημέρα των εκάστοτε εκλογών, δύνανται να υποβά
λουν την αίτηση τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγου
μένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας κατάρτησης του εκάστοτε συμπληρωματικού εκλογικού 
καταλόγου.». 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(5) Με τη συμπλήρωση της ρηθείσας διαδικασίας ο Έπαρχος φροντίζει 
για την άμεση μηχανογράφηση του συμπληρωματικού εκλογικού κατα
λόγου και διαβιβάζει χωρίς χρονοτριβή στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών 
τα υποβληθέντα εκλογικά βιβλιάρια ή/και τις φωτογραφίες, η οποία 
προβαίνει στην ενσωμάτωση του στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


