
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Προοίμιο.  ΕΠΕΙΔΗ πρόκειται να διεξαχθούν ξεχωριστά δημοψηφίσματα στις 

24 Απριλίου 2004, με σκοπό να αποφασίσουν οι Ελληνοκύπριοι 

και οι Τουρκοκύπριοι κατά πόσο αποδέχονται ή δεν αποδέχονται, 

ως έχει, το τελευταίο Σχέδιο του Γενικού Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2004, ως λύση του 

Κυπριακού προβλήματος, και 

   

  ΕΠΕΙΔΗ την ευθύνη για την προκήρυξη, οργάνωση και διενέργεια 

του Δημοψηφίσματος αναφορικά με τους Ελληνοκυπρίους έχει ο 

Ηγέτης και Εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας (που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “ο Ηγέτης της Ελληνοκυπριακής 

Κοινότητας”), που για σκοπούς του παρόντος Νόμου είναι ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και 

    

  ΕΠΕΙΔΗ ο Ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας πρέπει να 

προχωρήσει στις πρακτικές διευθετήσεις για την οργάνωση και 

διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος, οι οποίες προϋποθέτουν το 

διορισμό Γενικού Εφόρου Δημοψηφίσματος, καθώς και το 

διορισμό κατά τόπους Εφόρων Δημοψηφίσματος, με 

αρμοδιότητες και ευθύνες ανάλογες με αυτές που περιβάλλονται 
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και ασκούν τα αντίστοιχα όργανα κατά τις διατάξεις του περί 

Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, και 

   

  ΕΠΕΙΔΗ αναφορικά με τις πρακτικές διευθετήσεις για την 

οργάνωση και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος είναι αναγκαία η 

ψήφιση νόμου, και  

   

 

 

 

 ΕΠΕΙΔΗ για την πραγμάτωση του Δημοψηφίσματος είναι 

απαραίτητη η συνδρομή υπαλλήλων και/ή αξιωματούχων του 

Κυπριακού Κράτους και του εν γένει κρατικού μηχανισμού, 

   

  Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος.  

1

, 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πρακτικών 

Διευθετήσεων για τη Διεξαγωγή από την Ελληνοκυπριακή 

Κοινότητα του Δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου 2004, Νόμος 

του 2004. 

   

Ερμηνεία.  2.  Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 

   

 

 

 

 «Γενικός Έφορος Δημοψηφίσματος» και «Έφοροι 

Δημοψηφίσματος» σημαίνει πρόσωπα που διορίζονται από τον 

Ηγέτη της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για τη διεξαγωγή του 
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   72 του 1979 

   73 του 1980 

    16 του 1981 

  124 του 1985 

  164 του 1985 

  297 του 1987 

 107(Ι) του 1992 

 71(Ι) του 1995 

 11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 

101(Ι) του 1997 

 45(Ι) του 2001 

 56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 

226(Ι) του 2002 

      3(Ι) του 2003. 

Δημοψηφίσματος, με αρμοδιότητες και ευθύνες ανάλογες με αυτές 

που περιβάλλονται τα αντίστοιχα όργανα κατά τις διατάξεις του 

περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου. 

   

Διάθεση 

εκλογικού 

καταλόγου, 

προσωπικού και 

μέσων. 

 3. Ο Υπουργός Εσωτερικών διαθέτει στους Εφόρους 

Δημοψηφίσματος - 
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141(Ι) του 2002 

65(Ι) του 2003 

76(Ι) του 2003 

62(Ι) του 2004. 

 (α) τον ισχύοντα δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 

εκλογικό κατάλογο, και  

   

 

 

 

 

 (β) το προσωπικό και τα μέσα που χρειάζονται για τη διεξαγωγή 

του Δημοψηφίσματος, με αρμοδιότητες και ευθύνες ανάλογες 

με αυτές που περιβάλλονται και ασκούν τα αντίστοιχα 

όργανα κατά τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, νοουμένου ότι το 

προσωπικό αυτό θα τελεί επ’ αδεία από την υπηρεσία του 

και θα ενεργεί για τους σκοπούς του Δημοψηφίσματος. 

   

Αναλογική 

εφαρμογή του 

περί Εκλογής 

Μελών της 

Βουλής των 

Αντιπροσώπων 

Νόμου. 

 4. Για τη διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος εφαρμόζονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών 

της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου. 

   

Κάλυψη 

δαπάνης. 

 5. Ο Ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας έχει τη 

δυνατότητα να απευθυνθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

για την κάλυψη με δανειοδότηση της δαπάνης διεξαγωγής του 

Δημοψηφίσματος. 

ΛΣΜ/ΜΚΝ/ΦΜ     -  dimopsifisma 
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