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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3215 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 1(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) 1997 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντί 37 του 1959 

πρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβά ^ τ ο υ Ĵ 59 
ζεται μαζί με τους περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρα 81 ™υ 1982 
τίας) Νόμους του 1959 μέχρι (Αρ. 2) του 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ΐ9του 1988 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρο '{ĵ }] ̂  } ^ 
νται μαζί ως οι περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) ΐ8(ΐ>του 1997 
Νόμοι του 1959 μέχρι 1998. 9ΐ<ΐ) του 1997. 

2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους αυτού ως εδάφιο (1)· και ίου βασικού 
(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων εδαφίων ν°ι1ου· 

(2), (3) και (4): 
«(2) Ο προεδρεύων κάθε εκλογικού κέντρου, όσο το δυνατό 

πιο σύντομα μετά το πέρας της ψηφοφορίας, στην παρουσία των 
υποψηφίων και εκλογικών αντιπροσώπων τους οι οποίοι είναι 
παρόντες, τοποθετεί μέσα σε ξεχωριστά δέματα, σφραγισμένα με 
τη δική του σφραγίδα και τις σφραγίδες των υποψηφίων ή των 
αντιπροσώπων τους, αν επιθυμούν να θέσουν τις σφραγίδες τους: 

(α) Τα μη χρησιμοποιηθέντα και τα φθαρμένα ψηφοδέλτια τοπο

θετημένα μαζί· και 
(β) τα σημειωμένα ψηφοδέλτια και αποσπάσματα του καταλόγου. 

(1) 
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(3) Η κάλπη χωρίς να ανοιχτεί ασφαλίζεται από τον προεδρεύ
οντα της εκλογής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του και με τις 
σφραγίδες των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους οι οποίοι 
παρίστανται και επιθυμούν να θέσουν τις σφραγίδες τους κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η κάλπη να μην μπορεί να ανοιχτεί και τίποτε 
να μην μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή χωρίς να παραβιαστούν οι 
σφραγίδες. 

(4) Ο προεδρεύων της εκλογής αποστέλλει, με τη συνοδεία 
αντιπροσώπων των υποψηφίων, κάθε κάλπη και έγγραφα αυτής 
στον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας: 

Νοείται ότι ο Γενικός Έφορος έχει εξουσία να κάνει τέτοιες 
διευθετήσεις ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης, ώστε η 
αποστολή των καλπών και των σχετικών εγγράφων να γίνεται 
κατά τον ταχύτερο και πιο ασφαλή τρόπο.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
τουβασΗωύ (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο εδά
νόμου. φιο: 

«(2) Κάθε Έφορος Εκλογής, όσο το δυνατό πιο σύντομα μετά 
που έχει παραλάβει όλες τις κάλπες όλων των ελληνικών ή όλων 
των τουρκικών εκλογικών τμημάτων, ανάλογα με την περίπτωση 
της εκλογικής περιφέρειας, κάμνει διευθετήσεις για την καταμέ
τρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπρο
σώπων τους για την καταμέτρηση και για το σκοπό αυτό δίνει έγ
γραφη ειδοποίηση σε κάθε υποψήφιο ή, αν ο υποψήφιος έχει 
διορίσει αντιπρόσωπο για την καταμέτρηση, στον αντιπρόσωπο 
αυτό, για την ώρα και το χώρο στον οποίο θα αρχίσει η καταμέ
τρηση των ψήφων.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο εδά
φιο: 

«(4) Πριν ο Έφορος Εκλογής προχωρήσει στην καταμέτρηση 
των ψήφων, αυτός ή πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν, 
στην παρουσία των υποψηφίων και των αντιπροσώπων τους για 
την καταμέτρηση οι οποίοι είναι παρόντες, ανοίγει κάθε κάλπη 
και βγάζει έξω όλα τα ψηφοδέλτια που υπάρχουν σε αυτή. Το πε
ριεχόμενο κάθε κάλπης θα καταμετράται και θα καταγράφεται ξε
χωριστά.»· και 

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων 
«Προεδρεύων της Εκλογής» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Έφορος 
Εκλογής». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 
τοί'ιδαϊού35 τ ο ) ν λέξεων «Προεδρεύων της Εκλογής» οπουδήποτε απαντοόνται στο κείμενο 
νόμο».. τ ο υ με χις λέξεις «Έφορος Εκλογής». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


