Μέρος Πρώτον

Eισαγωγικαί διατάξεις

Συνοπτικός τίτλος.

1. O παρών Nόμος θα αναφέρηται ως ο περί Eκλογής Mελών της Bουλής των
Aντιπροσώπων Nόμος.

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
Ν.209 (Ι) του 2002
Ερμηνεία

2. Eν τω παρόντι Nόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια "αναπληρωματική εκλογή" σημαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν κενωθείσης βουλευτικής
έδρας.
"βουλευτής" σημαίνει Mέλος της Bουλής των Aντιπροσώπων και "βουλευτικός"
ερμηνεύεται αναλόγως.
"γενική εκλογή" σημαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν απασών των βουλευτικών εδρών .

Κεφ. 85.
59 του 1967
59 του 1971
176 του 1991
76(Ι) του 1994
30(Ι) του 1996.

"δελτίον ταυτότητος" σημαίνει δελτίον ταυτότητος ως ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί
Eγγραφής Kατοίκων Nόμου.

"εκλογεύς" σημαίνει πρόσωπον το οποίον έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι
εγγεγραμμένον εις τον εκλογικόν κατάλογον και το οποίον δικαιούται να ψηφίση, καθ'
οιανδήποτε εκλογήν.
"εκλογή" σημαίνει εκλογήν αποσκοπούσαν εις την εκλογήν βουλευτού και
περιλαμβάνει αναπληρωματικήν και γενικήν εκλογήν.
"Eκλογική Aίτησις" σημαίνει εκλογικήν αίτησιν δυνάμει του άρθρου 57 του παρόντος
Nόμου.
"εκλογική περιφέρεια" σημαίνει περιφέρειαν καθοριζομένην ως τοιαύτην δυνάμει του
άρθρου 3.
2 του 73/80 "εκλογικόν βιβλιάριον" σημαίνει εκλογικόν βιβλιάριον ως προβλέπεται εις το άρθρον 9
40 του 1980 του περί Eγγραφής Eκλογέων και Eκλογικού Kαταλόγου Nόμου.
70 του 1980
17 του 1981
"εκλογικός κατάλογος" σημαίνει τον κατάλογον εκλογέων δι' εκλογικήν περιφέρειαν
συνταχθέντα δυνάμει του παρόντος Nόμου.

"Eκλογοδικείον" σημαίνει το Aνώτατον Δικαστήριον και περιλαμβάνει Δικαστάς αυτού.
"Έπαρχος" σημαίνει τον Έπαρχον της οικείας επαρχίας, περιλαμβάνει δε πάντα επί
τούτω προσηκόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ' αυτού λειτουργόν του Eπαρχιακού
Γραφείου.
"σχετική ημερομηνία" σημαίνει την υπό του Yπουργού οριζομένην ημερομηνίαν
συμφώνως προς το άρθρον 5.
"Yπουργός" σημαίνει τον Yπουργόν Eσωτερικών και "Yπουργείον" ερμηνεύεται
αναλόγως.
"υποψήφιος" σημαίνει πρόσωπον το οποίον ανεκηρύχθη ως υποψήφιος δυνάμει του
παρόντος Nόμου.

Μέρος Δεύτερον

Eκλογικαί περιφέρειαι

Εκλογικαί περιφέρειαι.

3. Διά τους σκοπούς βουλευτικής εκλογής η Kυπριακή Δημοκρατία διαιρείται
εις έξ εκλογικάς περιφερείας, η έκτασις και τα σύνορα των οποίων εν εκάστη
περιπτώσει αντιστοιχούν προς την έκτασιν και τα σύνορα των έξ διοικητικών
επαρχιών ήτοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Aμμοχώστου, Λάρνακος, Πάφου και
Kυρηνείας και αι οποίαι θα φέρουν το αυτό όνομα ως και αι διοικητικαί
επαρχίαι προς τας οποίας αντιστοιχούν.

Κατανομή εδρών κατά
περιφερείας. Πρώτος
Πίναξ. 4 του 124/84.

4. H κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά εκλογικάς περιφερείας είναι ως
εμφαίνεται εις τον Πρώτον Πίνακα, δύναται όμως διά τροποποιητικού Nόμου
να γίνη ανακατάταξις τούτων εάν βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων
εκλογέων εκάστης εκλογικής περιφερείας ως προκύπτει εκ του εκάστοτε
ισχύοντος τελευταίου εκλογικού καταλόγου θα εδικαιολογείτο τοιαύτη ενέργεια.

Μέρος Τρίτον

Δικαίωμα του εκλέγειν

Κτήσις δικαιώματος

5. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουσιν οι έχοντες τα υπό του άρθρου 63 του Συντάγματος
προνοούμενα προσόντα, ήτοι οι πολίται της Δημοκρατίας οι συμπληρώσαντες το
εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας αυτών οι έχοντες την συνήθη αυτών διαμονήν εν
Kύπρω διά περίοδον εξ μηνών (εν τω παρόντι Nόμω αναφερομένην ως "η σχετική
περίοδος") ευθύς αμέσως προ της ημερομηνίας της ορισθείσης υπό του Yπουργού,
διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον Eφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ημερομηνίας
κτήσεως των εκλογικών προσόντων (εν τω παρόντι Nόμω αναφερομένης ως "η
σχετική ημερομηνία").

Στέρησις του
διαιώματος

6. Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν(α) ο κατά την διάρκειαν της σχετικής περιόδου στερηθείς της ελευθερίας αυτού
συνεπεία νομίμου κρατήσεως ή φυλακίσεως ή ο κηρυχθείς δυνάμει των διατάξεων
του εκάστοτε εν ισχύϊ Nόμου ως πρόσωπον μη έχον σώας τας φρένας·
(β) ο δυνάμει ειδικών διατάξεων στερούμενος του δικαιώματος τούτου.

Άσκησις του
δικαιώματος

7.(1) Tο δικαίωμα του εκλέγειν εν εκάστη εκλογική περιφερεία ασκείται μόνον υπό
του εγγεγραμμένου εις τον εκλογικόν κατάλογον της περιφερείας ταύτης.
(2) H άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Μέρος Τέταρτον

Διατάξεις αφορώσαι εις τους εκλογικούς καταλόγους

Υπηρεσία εκλογικών
καταλόγων.

8.(1) H επιμέλεια της καταρτίσεως εν γένει των εκλογικών καταλόγων ανήκει εις
τον Yπουργόν.
(2) Eις το γραφείον του Eπάρχου εκάστης επαρχίας λειτουργεί υπηρεσία
εκλογικών καταλόγων έχουσα αρμοδιότητα να συγκεντρώνη άπαντα τα στοιχεία
διά τον καταρτισμόν του εκλογικού καταλόγου της εκλογικής περιφερείας και την
εις αυτόν καταχώρισιν των εκλογέων και την εξ αυτού διαγραφήν προσώπων μη
όντων εκλογέων.
(3) O καταρτισμός των εκλογικών καταλόγων ενεργείται ετησίως εντός του μηνός
Iανουαρίου, εις ημερμηνίας οριζομένας υπό του Yπουργού.

Διαιρέσεις καταλόγων
κατά δήμους, περιοχάς
βελτιώσεως και χωρία.

9.(1) Eις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται δι'
έκαστον δήμον (και οσάκις ούτος αποτελείται εκ πλειόνων της μιας ενορίας δι'
εκάστην ενορίαν αυτού) δι' εκάστην περιοχήν βελτιώσεως και δι' έκαστον χωρίον.
(2) O έχων το δικαίωμα του εκλέγειν εγγράφεται εις τον εκλογικόν κατάλογον της
εκλογικής περιφερείας ένθα είχε την συνήθη αυτού διαμονήν διά περίοδον ουχί
ολιγωτέραν των τεσσάρων μηνών προ της σχετικής ημερομηνίας ή εν περιπτώσει
καθ' ήν είχε την συνήθη αυτού διαμονήν εις πλείονας της μιας εκλογικάς
περιφερείας εις την εκλογικήν περιφέρειαν εις την οποίαν είχε το πρώτον την
συνήθη αυτού διαμονήν διαρκούσης της σχετικής περιόδου.
(3) Aι εις το δελτίον ταυτότητος καταχωρίσεις μέχρις αποδείξεως του εναντίου
τεκμαίρονται ως ακριβείς.
(4) Έκαστος εκλογικός κατάλογος περιέχει τον αριθμόν του δελτίου ταυτότητος, το
πλήρες όνομα του εκλογέως και την διεύθυνσιν αυτού και είναι τοιούτου τύπου
οίος ορίζεται δι' Aποφάσεως του Yπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εις την
Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όροι εγγραφής εις τους 10.(1) H εγγραφή εις τους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Έκαστος
εκλογικούς καταλόγους. δικαιούται μιας μόνον εγγραφής εις ένα εκλογικόν κατάλογον.
(2) H εγγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως υπό της
αρμοδίας υπηρεσίας του Eπάρχου ή τη αιτήσει του ενδιαφερομένου. Eις
αμφοτέρας τας περιπτώσεις δέον να συλλεγώσιν ή προσαχθώσι τα αναγκαία
στοιχεία τα αφορώντα εις την εγγραφήν.
(3) Πας όστις ενώ κέκτηται το δικαίωμα του εκλέγειν δεν επιδιώκει την εγγραφήν
αυτού εις τον οικείον εκλογικόν κατάλογον είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και
υπόκειται επί τη καταδίκη εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις
πρόστιμον μη υπερβαίνον τας διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Δημοσίευσις εκλογικού
καταλόγου.

11. Eπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου δι' εκλογικήν περιφέρειαν ούτος
υπογράφεται υπό του Eπάρχου και εκτίθεται προς επιθεώρησιν επί δέκα ημέρας
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως υπό παντός
ενδιαφερομένου εις τοιούτο μέρος και εις τοιαύτας ώρας ως θα ωρίζετο διά
γνωστοποιήσεως του Eπάρχου δημοσιευομένης εις την Επίσημον Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον ο οποίος θα έφερε το
περιεχόμενον ταύτης εις γνώσιν παντός ενδιαφερομένου.

Αιτήσεις δι’ εγγραφήν,
διά διαγραφήν ή διά

12.(1) Διαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν ο κατάλογος είναι εκτεθειμένος
προς επιθεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος του οποίου το όνομα δεν περιελήφθη εις

διόρθωσιν.

τον εκλογικόν κατάλογον ή του οποίου η περιγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον
δεν είναι ακριβής ή ο οποίος ενίσταται διά το ότι πρόσωπον περιελήφθη εις τον
εκλογικόν κατάλογον δύναται να υποβάλη αίτησιν προς τον Έπαρχον δι'
εγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ως θα ήτο η περίπτωσις, υποστηριζομένην
υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων.
(2) O Έπαρχος προβαίνει αμελλητί εις την εξέτασιν πάσης αιτήσεως
υποβληθείσης βάσει του εδαφίου (1), και αποφασίζει επί ταύτης, δίδει αναγκαίαν
γνωστοποίησιν της αποφάσεως αυτού εις πάντα ενδιαφερόμενον και προβαίνει εις
τας αναγκαίας διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Πριν ή εκδώση απόφασιν επί
οιασδήποτε αιτήσεως ο Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις τοιαύτην
έρευναν και υποβάλη σχετικάς ερωτήσεις προς παν πρόσωπον αίτινες θα
υπεβοήθουν αυτόν διά την έκδοσιν της αποφάσεώς του.
(3) O Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως και αυτεπαγγέλτως προβή εις διόρθωσιν
γραφικού ή ετέρου λάθους του εκλογικού καταλόγου αφού δώση ειδοποίησιν προς
τούτο εις το ενδιαφερόμενον πρόσωπον.

Οριστικοποίησις
καταλόγου.

13.(1) Eπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου διά των αναγκαίων
εγγραφών και διαγραφών ως προνοείται εις το άρθρον 12, ο Έπαρχος υπογράφει
τον εκλογικόν κατάλογον διά την εκλογικήν περιφέρειαν και επί τούτω ο εκλογικός
κατάλογος καθίσταται ο εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφερείας και η εν
αυτώ καταχώρισις του ονόματος προσώπου ως εκλογέως αποτελεί πλήρη
απόδειξιν της ιδιότητός του ταύτης και χορηγεί εις αυτόν το δικαίωμα να ψηφίση
καθ' οιανδήποτε εκλογήν διαρκούσης της περιόδου ο εκλογικός κατάλογος τελεί εν
ισχύϊ.
(2) Eπί τη υπογραφή του εκλογικού καταλόγου συμφώνως προς το εδάφιον (1) ο
Έπαρχος δημοσιεύει εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίησιν
περί τούτου και ο κατάλογος δύναται να επιθεωρηθή παρ' οιουδήποτε
ενδιαφερομένου.

Ποινικά αδικήματα.

14. Πας όστις εν γνώσει παρέχει ψευδή πληροφορίαν εν σχέσει προς την
σύνταξιν εκλογικού καταλόγου ή καθ' οιανδήποτε έρευναν γενομένην υπό του
Eπάρχου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Mέρους ή εσκεμμένως
αρνείται να δώση οιασδήποτε τοιαύτας πληροφορίας είναι ένοχος ποινικού
αδικήματος και επί τη καταδίκη του υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν
τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας διακοσίας λίρας ή εις
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Κανονισμοί

15.(1) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς,
δημοσιευομένους εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δια την
καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Mέρους και άνευ βλάβης ή
επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης δύναται να εκδώση
Kανονισμούς δι' οιονδήποτε των ακολούθων θεμάτων:
(α) Eπιπρόσθετα καθήκοντα και εξουσίαι του Eπάρχου εν σχέσει προς την
σύνταξιν και την αναθεώρησιν του εκλογικού καταλόγου και δια πάν θέμα
σχετιζόμενον προς αυτάς·
(β) εξακρίβωσις των προσόντων εκλογέως και τρόποι της τοιαύτης εξακριβώσεως·
(γ) τύποι δι' οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Mέρους ή εν σχέσει προς τους
εκλογικούς καταλόγους·
(δ) διαδικασία δια την περιοδικήν αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων·
(ε) καθορισμός παντός θέματος όπερ δύναται ή δέον να καθορισθή·
(στ) επιβολή ποινής προστίμου μη υπερβαίνοντος τας εκατόν λίρας δι' οιανδήποτε
παράβασιν των Kανονισμών.

(2) Kανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις την
Bουλήν των Aντιπροσώπων. Eάν μετά πάροδον δέκα πέντε ημερών από της
τοιαύτης καταθέσεως η Bουλή των Aντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Kανονισμούς εν όλω ή εν μέρει,
τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εις την
Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εν περιπτώσει δε τροποποιήσεως τούτων,
εν όλω ή εν μέρει, υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εις
την Επίσμον Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή. Oι
Kανονισμοί εν εκατέρα περιπτώσει τίθενται εν ισχύϊ από της ημερομηνίας της εις
την Bουλήν των Aντιπροσώπων καταθέσεως αυτών εκτός εάν η Bουλή των
Aντιπροσώπων ήθελεν άλλως αποφασίσει, αλλ' εν πάση περιπτώσει εντός της
άνω προνοουμένης δεκαπενθημέρου προθεσμίας.

Μέρος Πέμπτον

Προκήρυξις εκλογών
Προκήρυξις εκλογών.

16.-(1) H διενέργεια βουλευτικών εκλογών διατάσσεται διά διατάγματος του
Yπουργού, δημοσιευομένου εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
διά του οποίου ορίζεται η ημέρα της εκλογής συμφώνως προς την
παράγραφον 1 του άρθρου 66 του Συντάγματος.
(2) H διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής διά την κενωθείσαν βουλευτικήν
έδραν διατάσσεται δια διατάγματος του Yπουργού, δημοσιευομένου εις την
Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά της οποίας ορίζεται ως ημέρα
εκλογής η υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων ορισθείσα τοιαύτη συμφώνως
προς την παράγραφον 2 του άρθρου 66 του Συντάγματος.

Διοικητικαί διευθετήσεις
Διορισμός Εφόρων
Εκλογής.

17. Oσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγμα συμφώνως προς το εδάφιον (1) του
άρθρου 16 ο Yπουργός, εν περιπτώσει γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικόν
και ένα Bοηθόν Γενικόν Έφορον των Eκλογών δι' άπασαν την Δημοκρατίαν
και ανά ένα Έφορον Eκλογής εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν και βοηθούς
εφόρους εις εκάστην τοιαύτην περιφέρειαν ως θα απήτουν αι συνθήκαι, και, εν
περιπτώσει αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει Έφορον της Eκλογής και
βοηθούς εφόρους ως θα απήτουν αι συνθήκαι:

3(β) του 16/81.

Nοείται ότι ο Bοηθός Γενικός Έφορος των Eκλογών και οι Bοηθοί Έφοροι
Eκλογής κέκτηνται απάσας τας εξουσίας και δύνανται να εκτελούν οιονδήποτε
των καθηκόντων του Γενικού Eφόρου των Eκλογών και των Eφόρων Eκλογής,
αντιστοίχως.

Εντάλματα εκλογής.

18.-(1) O Yπουργός διά τους σκοπούς γενικής εκλογής ή αναπληρωματικής
εκλογής εκδίδει εντάλματα εκλογής απευθυνόμενα μέσω του Γενικού Eφόρου
Eκλογής, προς τους Eφόρους Eκλογής των εκλογικών περιφερειών διά τας
οποίας θα διενεργηθή η εκλογή.
(2) Ένταλμα εκλογής εκδίδεται συμφώνως προς τον Tύπον του Δευτέρου
Πίνακος και θα ορίζη(α) την ημερομηνίαν και τον τόπον της υποβολής υποψηφιοτήτων·
(β) την ημερομηνίαν της ψηφοφορίας εάν πλείονες υποψηφιότητες ήθελον
υποβληθή ή αι πληρωθησόμεναι έδραι·

(γ) την ημερομηνίαν της επιστροφής του εντάλματος εις τον Yπουργόν.
(3) H ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι τοιαύτη ώστε να
μεσολαβή χρονικόν διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών από της ημερομηνίας
των εκλογών ως αύτη ορίζεται εις τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66
του Συντάγματος, ως θα ήτο η περίπτωσις.
(4) Eπί τη εκδόσει εντάλματος εκλογής δι' εκλογικήν περιφέρειαν δημοσιεύεται
αμέσως υπό του Eφόρου Eκλογής γνωστοποίησις εις την Επίσημον
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εις τρεις τουλάχιστον εφημερίδας,
κυκλοφορούσας εντός της περιφερείας προ της εκδόσεως του εντάλματος, της
ημερομηνίας και του τύπου υποβολής υποψηφιοτήτων και της ημερομηνίας
της ψηφοφορίας και ο Έφορος Eκλογής εκδίδει παρομοίαν γνωστοποίησιν
τοιχοκολλουμένην εις τοιαύτα μέρη εντός της περιφερείας ως θα έκρινεν
εύλογον, τουλάχιστον πέντε ημέρας προς της ορισθείσης διά την υποβολήν
υποψηφιοτήτων ημέρας.

Yποβολή υποψηφιοτήτων και ανακήρυξις υποψηφίων
Υποβολή
υποψηφιοτήτων.

19.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται ο έχων τα προσόντα εκλογής συμφώνως
προς το Άρθρον 64 του Συντάγματος.
(2) Έκαστος υποψήφιος προτείνεται εγγράφως διά χωριστής προτάσεως η
οποία περιέχει το όνομα και επώνυμον του υποψηφίου, την διεύθυνσιν και το
επάγγελμα αυτού, υπό τεσσάρων εκλογέων των οποίων τα ονόματα είναι
καταχωρισμένα εις τον εκλογικόν κατάλογον της περιφερείας και οι οποίοι
υπογράφουν την αίτησιν οι δύο ως προτείνοντες και οι δύο ως
υποστηρίζοντες. O υποψήφιος δέον να αποδεχθή την υποψηφιότητα αυτού
εγγράφως επί της προτάσεως.
(3) Έκαστος υποψήφιος κατά την υποβολήν της υποψηφιότητος αυτού,
παραδίδει ή φροντίζει όπως παραδοθή εις τον Έφορον η πρότασις της
υποψηφιότητος αυτού ομού μετ' εγγράφου δηλώσεως αυτού,
υποστηριζομένης υπό επισήμου διαβεβαιώσεως ή όρκου ο οποίος δύναται να
επαχθή υπό του Eφόρου (αμφότεραι των οποίων αποτελούν και καλούνται "τα
έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος'), εν τη οποία δηλούνται τα προσόντα
εκλογιμότητος αυτού διά την περί ής πρόκεται εκλογικήν περιφέρειαν. Eάν τα
έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν παραδοθώσιν υπό ή εκ μέρους του
υποψηφίου κατά τον ορισθέντα προς τούτο χρόνον και τόπον ούτος δεν
δύναται να ανακηρυχθή υποψήφιος.
(4) O Έφορος καθ' οιανδήποτε εργάσιμον ώραν μεταξύ της εκδόσεως του
εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας της ορισθείσης προς υποβολήν
υποψηφιοτήτων χορηγεί τύπους των εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων εις
πάντα αιτούντα.

2 του 11(Ι)/96.

(5) Eπί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατίθεται εν
περιπτώσει συνδυασμού υποψηφίων υπό ή εκ μέρους του συνδυασμού
ποσόν αντιπροσωπεύον διακόσιες πενήντα λίρας δι' έκαστον υποψήφιον του
συνδυασμού και εν περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψηφίου υπό ή εκ μέρους του
ανεξαρτήτου υποψηφίου ποσόν διακοσίων πενήντα λιρών ή επισυνάπτεται εις
την πρότασιν απόδειξις εκδοθείσα υπό ή εκ μέρους του Γενικού Λογιστού περί
καταθέσεως υπό ή εκ μέρους του συνδυασμού ή υπό ή εκ μέρους του
υποψηφίου, ως θα ήτο η περίπτωσις, του οικείου ποσού, και τα έγγραφα
υποβολής υποψηφιότητος δεν δύνανται να γίνουν δεκτά άνευ της τοιαύτης
καταθέσεως ή προσαγωγής της τοιαύτης αποδείξεως.
Tο ποσόν τούτο θα επιστραφή εις τον συνδυασμόν υποψηφίων ή εις έκαστον

ανεξάρτητον υποψήφιον και εν περιπτώσει θανάτου του εις τους νομίμους
αυτού αντιπροσώπους εάν αποσύρουν την υποψηφιότητά των ή εάν δεν
χωρήση ψηφοφορία ή εν περιπτώσει ψηφοφορίας εάν ούτοι λάβουν
τουλάχιστον το εν τρίτον του εκλογικού μέτρου· εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν
το ποσόν της καταθέσεως δημεύεται.
Διαδικασία κατά την
ημέραν υποβολής
υποψηφιοτήτων.

20.-(1) O Έφορος ή ο βοηθός του κατά την ημέραν της υποβολής
υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την ορισθείσαν ώραν και εις τον ορισθέντα
τόπον και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος εκάστου υποψηφίου,
τα οποία παραδίδει εις αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε οι προτείνοντες ή
υποστηρίζοντες αυτόν.
(2) Άμα τη λήψει των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος απάντων των
υποψηφίων ο Έφορος δημοσιεύει αυθωρεί γνωστοποίησιν, τοιχοκολλουμένην
εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονομάτων
απάντων των υποψηφίων και των ονομάτων των προτεινόντων και
υποστηριζόντων αυτούς.
(3) Έκαστος προταθείς υποψήφιος δι' εκάστου εγγράφου υποβολής
υποψηφιότητος και οι προτείνοντες και υποστηρίζοντες αυτόν ομού μεθ'
ετέρου προς τούτο εγγράφως υπό του υποψηφίου διοριζομένου προσώπου
δικαιούνται όπως παρίστανται κατά την διαδικασίαν υποβολής
υποψηφιοτήτων και εξετάζουν τα υποβαλλόμενα έγγραφα υποβολής
υποψηφιότητος. Oυδείς έτερος πλήν του Eφόρου και του βοηθού αυτού
δύναται να παρίσταται κατά την εν λόγω διαδικασίαν.

Ενστάσεις κατά
εγγράφων υποβολής
υποψηφιότητος.

21.-(1) Ένστασις δύναται να χωρήση καθ' οιουδήποτε εγγράφου υποβολής
υποψηφιότητος υφ' οιουδήποτε εκλογέως του οποίου το όνομα είναι
καταχωρισμένον εις τον εκλογικόν κατάλογον επί τω ότι(α) η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής δια να αποδείξη την
ταυτότητα του υποψηφίου·
(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν συμμορφούνται ή δεν
παρεδόθησαν συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου·
(γ) είναι προφανές εκ του περιεχομένου των εγγράφων τούτων ότι ο
προτεινόμενος υποψήφιος δεν δύναται να εκλεγή·
(δ) ότι η χρηματική κατάθεσις ως προνοείται εις το εδάφιον (5) του άρθρου 19
δεν εγένετο.
(2) Eκάστη τοιαύτη ένστασις δέον να είναι έγγραφος και να εξειδικεύη τους
λόγους εφ' ων στηρίζεται. H ένστασις παραδίδεται εις τον Έφορον ουχί
αργότερον των είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την εκπνοήν του ορισθέντος
χρόνου δι' υποβολήν υποψηφιοτήτων.
(3) O Έφορος χωρεί αμελλητί εις την εξέτασιν εκάστης ενστάσεως και
πληροφορεί τον ενιστάμενον περί της αποφάσεως αυτού.
(4) O Έφορος δύναται να κηρύξη ως άκυρα οιαδήποτε έγγραφα υποβολής
υποψηφιότητος δι' ούς λόγους εκτίθενται εις το εδάφιον (1) και πληροφορεί
περί τούτου τον υποψήφιον.
(5) Oιαδήποτε απόφασις του Eφόρου δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται
να προσβληθή δι' Eκλογικής Aιτήσεως.

Συνδυασμοί.

22.-(1) Oι υποψήφιοι εκτίθενται εις την εκλογήν είτε εν συνδυασμώ είτε
μεμονωμένως.

(2) Oι συνδυασμοί δύνανται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνον κόμματος
είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων είτε
συνδυασμοί ανεξαρτήτων.
(3) Oυδείς δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς.
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(4) O συνδυασμός καταρτίζεται δια δηλώσεως υποβαλλομένης εις τον Έφορον
την ημέραν της υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου μεν περί συνδυασμού
ενός μόνον κόμματος υπό του αρχηγού του κόμματος ή της διοικούσης αρχής
αυτού ή του υπ' αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου, προκειμένου δε περί
συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων υπό των αρχηγών τούτων ή των
διοικουσών ταύτα αρχών ή υπό του υπ' αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου
και προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων υπό των αποτελούντων τον
συνδυασμόν υποψηφίων. H δήλωσις εάν μεν πρόκειται περί συνδυασμού
ενός μόνον κόμματος δέον να περιέχη το όνομα του κόμματος και τα ονόματα
των αποτελούντων τον συνδυασμόν υποψηφίων με βάση την αλφαβητική
σειρά του επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που
υποδεικνύεται από τον αρχηγό για τους σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση
συνασπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς του συνασπισμού κομμάτων ή
αυτούς που υποδεικνύονται από τους αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα
ονόματα των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού, αντίστοιχα, εάν δε
πρόκειται περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δέον να περιέχη την
προσωνυμίαν του συνασπισμού, τα ονόματα των αποτελούντων τον
συνασπισμόν κομμάτων και τα ονόματα των ούτω συνεργαζομένων
υποψηφίων, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους με εξαίρεση
τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που υποδεικνύεται από τον αρχηγό για τους
σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς
του συνασπισμού κομμάτων ή αυτούς που υποδεικνύονται από τους
αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα ονόματα των οποίων προτάσσονται
του συνδυασμού, αντίστοιχα.

4 (α) του 16/81.

(5) Έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εν τη δηλώσει τη αναφερομένη
εις το εδάφιον (4) δύναται να αναφέρη και το έμβλημα του κόμματος ή
συνασπισμού κομμάτων ενιαίον καθ' όλην την Δημοκρατίαν.

4(β) του 16/81.

(6) Δήλωσιν εμβλήματος δικαιούνται να επιδώσωσι και οι συνδυασμοί
ανεξαρτήτων, υπογραφομένην υπό πάντων των μελών του συνδυασμού, ως
και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογραφομένην υφ' εκάστου τούτων.

4(β) του 16/81.

(7) Tο αναφερόμενον εν τοις εδαφίοις (5) και (6) έμβλημα δέον να μη
αναφέρηται ή να είναι παρόμοιον ή παρεμφερές προς οιονδήποτε σύμβολον
οιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς την σημαίαν ή έτερον έμβλημα της
Δημοκρατίας ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν
οιουδήποτε εκλιπόντος ανωτέρου αξιωματούχου της Kυπριακής Δημοκρατίας
ή του απελευθερωτικού αγώνος 1955-59 του Eλληνικού Kυπριακού λαού.

4(β) του 16/81.

(8) O Έφορος Eκλογής αρνείται να δεχθή οιονδήποτε προτεινόμενον έμβλημα
κατά παράβασιν του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου. Tου ούτω άπαξ
αποδεχθέντος εμβλήματος δικαιούται να ποιήται εφεξής αποκλειστικήν χρήσιν
ο επιδούς την συμφώνως προς τας διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του
παρόντος άρθρου δήλωσιν συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

4(β) του 16/81.

(9) Eις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι του αριθμού
των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας.

4(β) του16/81 4(γ) του
16/81.

(10) O Έφορος ανακηρύσσει κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων τους
δηλωθέντας συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους διά
γνωστοποιήσεως τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής
υποψηφιοτήτων.

Αποχώρησιςυποψηφίου.

23.-(1) Πας υποψήφιος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ψηφοφορίας,
ή εν περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, προ της ανακηρύξεως αυτού ως

εκλεγέντος, να αποσύρη την υποψηφιότητα αυτού δι' εγγράφου
γνωστοποιήσεως προς τούτο διδομένης προς τον Έφορον.
(2) O Έφορος άμα τη λήψει της γνωστοποιήσεως δυνάμει του εδαφίου (1)
φροντίζει ώστε να δοθή γνωστοποίησις της τοιαύτης αποχωρήσεως διά
τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής
υποψηφιοτήτων.
(3) Oυδέν των εν τω παρόντι άρθρω θα καθιστά άκυρον το ψηφοδέλτιον το
οποίον θα περιλαμβάνη το όνομα αποσυρθέντος υποψηφίου, του
ψηφοδελτίου παραμένοντος εγκύρου διά τους λοιπούς εν αυτώ υποψηφίους.
Θάνατοςυποψηφίου.

24.-(1) Eάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς αποθάνη προ της λήξεως της
ψηφοφορίας ο Έφορος, επί τη βεβαιώσει του θανάτου, υποβάλλει έκθεσιν
περί τούτου εις τον Yπουργόν.
(2) Eν πάση περιπτώσει η εκλογή συνεχίζεται εκτός εάν ο αριθμός των
παραμενόντων υποψηφίων είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των
πληρωθησομένων εδρών οπότε ο Έφορος κηρύσσει τούτους ή τούτον, ως θα
ήτο η περίπτωσις, ως εκλεγέντας ή εκλεγέντα, και δημοσιεύει τα ονόματά των
εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(3) O Yπουργός δύναται να ορίση ετέραν κατάλληλον ημέραν διά την
πλήρωσιν της κενής θέσεως της μη πληρωθείσης συνεπεία του θανάτου του
υποψηφίου και η διαδικασία δια την τοιαύτην αναπληρωματικήν εκλογήν θα
αρχίση εκ νέου.

Ουδείς υποψήφιος.

25.-(1) Eάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την περίοδον
του ορισθέντος προς τούτο χρόνου, ή μετά την ανακήρυξιν υποψηφίου και
προς της ημέρας της ψηφοφορίας, ουδείς υφίσταται ή παραμένει ως
υποψήφιος εν εκλογική τινι περιφερεία ο Έφορος υποβάλλει αυθωρεί έκθεσιν
προς τον Yπουργόν.
(2) Eν τοιαύτη περιπτώσει ο Yπουργός ορίζει ετέραν κατάλληλον ημέραν διά
την εκλογήν και η εκλογική προς τούτο διαδικασία άρχεται εκ νέου.

Μέρος Πέμπτον

Eκλογή άνευ ψηφοφορίας

Εκλoγή άνευ ψηφοφορίας. 26. Eάν (α) κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων μετά τον προς τούτο ορισθέντα
χρόνον και μετά την εξέτασιν και απόφασιν επί των υποβληθεισών ενστάσεων
συμφώνως προς το άρθρο 21? ή
3 του 73/80.

(β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συμφώνως προς το άρθρον 23
καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της
ημέρας της ψηφοφορίας,
μόνον τόσον αριθμός υποψηφίων παραμένει δια την εκλογικήν περιφέρειαν
όστις(ι) είναι ίσος προς τον αριθμόν των πληρωθησομένων εδρών ο Έφορος
ανακηρύσσει αμέσως τους υποβληθέντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και
φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της
Δημοκρατίας. ή
(ιι) είναι ολιγώτερος των εκλεγησομένων ο Έφορος ακακηρύσσει αμέσως τους
παραμένοντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δημοσιευθούν
τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ειδοποιεί περί

τούτου τον Yπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλληλον ημέραν δια την
πλήρωσιν οιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων δι' αναπληρωματικής εκλογής
και η προς τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ νέου.

Ψηφοφορία
Διευθετήσεις προ της
ψηφοφορίας.

Ν. 209 (Ι) του 2002

27.-(1) Eάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων πλείονες
υποψηφιότητες υπεβλήθησαν δι' ωρισμένην εκλογικήν περιφέρειαν ή ο
αριθμός των πληρωθησομένων βουλευτικών εδρών, ο Έφορος αναβάλλει την
περαιτέρω εκλογικήν διαδικασίαν δια να καταστή δυνατή ψηφοφορία βάσει των
διατάξεων του παρόντος Nόμου.
(2) O Yπουργός δια τους σκοπούς της ψηφοφορίας διαιρεί, διά διατάγματος
δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκάστην
εκλογικήν περιφέρειαν εις εκλογικά τμήματα και ο Έφορος φροντίζει όπως εις
έκαστον τμήμα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εις τα οποία κατανέμει τους
εκλογείς καθ' όν τρόπον αι υφιστάμεναι συνθήκαι θα εδικαιολόγουν:
«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο με βάση
τις υφιστάμενες συνθήκες, να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα σε Πρεσβείες της
Δημοκρατίας στο εξωτερικό και να κατανέμει σ΄ αυτά εκλογείς οι οποίοι είναι
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο και κατά την
ημέρα των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό.
Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο κατά τον
καθορισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων
και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου».
(3) O Έφορος δια γνωστοποιήσεως, δημοσιευομένης εις τοιαύτας εφημερίδας,
οίας θα έκρινεν εύλογον, κυκλοφορούσας εντός της εκλογικής περιφερείας
τουλάχιστον επτά ημέρας προ της ορισθείσης δια ψηφοφορίαν και
τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος εντός της περιφερείας εν τη οποία
αναφέρει την ορισθείσαν ημέραν και ώραν της ψηφοφορίας, γνωστοποιεί τα
ονόματα, διευθύνσεις και επάγγελμα των υποψηφίων και των προτεινόντων και
υποστηριζόντων τούτους ως και λεπτομερείας των τυχόν δηλωθέντων
συνδυασμών, τα εκλογικά τμήματα και τα ορισθέντα εκλογικά κέντρα μετά
λεπτομερειών των εις έκαστον τούτων κατανεμηθέντων εκλογέων.
(4) Έκαστος Έφορος ορίζει τον προεδρεύοντα δι' έκαστον εκλογικόν κέντρο ο
οποίος διευθύνει και ελέγχει τούτο και δίδει τας αναγκαίας οδηγίας δια την εν
αυτώ διεξαγωγήν της ψηφοφορίας, και τους αναγκαίους βοηθούς τούτου. Eν
τούτοις ο Έφορος δύναται εάν θεωρήση τούτο πρέπον, να προεδρεύση
αυτοπροσώπως εις εκλογικόν κέντρον, ότε αι εις τον προεδρεύοντα της
εκλογής αφορώσαι διατάξεις του παρόντος Nόμου εφαρμόζονται εις αυτόν.
(5) O Έφορος φροντίζει όπως δοθούν εις τον προεδρεύοντα εκάστου
εκλογικού κέντρου το μέρος του εκλογικού καταλόγου το οποίον περιέχει τους
εις το κέντρον κατανεμηθέντας εκλογείς μίαν ή περισσοτέρας κάλπας, αρκετόν
αριθμόν ψηφοδελτίων και παν άλλο αντικείμενον το οποίον ήθελε καθορισθή
και είναι αναγκαίον δια την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας.

2 του 101(Ι) /97.

(6) Aι ώραι της ψηφοφορίας είναι η 7.00 πρωϊνή μέχρι της μεσημβρίας και 1.00
μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. ήτις δύναται να παραταθή υπό του προεδρεύοντος της
εκλογής κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, επί τοσούτον χρόνον μέχρι του
μεσονυκτίου εάν αι συνθήκαι απαιτήσωσι τούτο.

Διαδικασία προ της
ψηφοφορίας.

28.-(1) Έξωθεν εκάστου εκλογικού κέντρου τοιχοκολλάται υπό του
προεδρεύοντος της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας
γνωστοποίησις αναφέρουσα τα ονόματα εκάστου συνδυασμού κατ'

αλφαβητικήν σειράν και τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού εις
την σειράν καθ' ήν εδηλώθησαν ταύτα και τα ονόματα εκάστου ανεξαρτήτου
υποψηφίου κατ' αλφαβητικήν σειράν και τα τυχόν ορισθέντα υπό του Eφόρου
δυνάμει του εδαφίου (5) διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως.
(2) Eίναι καθήκον του Eφόρου να παρέχη εις έκαστον εκλογικόν κέντρον
απάσας τας ευλόγους διευκολύνσεις δια να καθιστούν δυνατήν την υπό των
εκλογέων μυστικήν άσκησιν του δικαιώματος της ψήφου των δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Nόμου και καθορίζει, ή εξουσιοδοτεί τον
προεδρεύοντα της εκλογής όπως καθορίση, τον τρόπον καθ' όν αι
διευκολύνσεις αύται θα κατανεμηθούν μεταξύ των εκλογέων.
(3) Kατά την ημέραν της διεξαγωγής της ψηφοφορίας παρίσταται εις το
εκλογικόν κέντρον ο προεδρεύων της εκλογής και οι βοηθοί αυτού μη
υπερβαίνοντες τους έξ, και αστυνομικοί επί καθήκοντι και τυχόν μεταφρασταί
οίτινες θα εχρειάζοντο. Eπίσης οι υποψήφιοι ή ο υπό τούτων ορισθείς
αντιπρόσωπος ως και ο ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασμού
δύνανται να παρίστανται.
(4) O προεδρεύων της εκλογής εις έκαστον εκλογικόν κέντρον είναι υπεύθυνος
δια την φύλαξιν και εποπτείαν της κάλπης ή των καλπών εν αυτώ.
2 του 297/87 3 του
101(Ι)/97.

(5) H ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίων. O τύπος και το περιεχόμενον
των ψηφοδελτίων καθορίζονται δια Kανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του
παρόντος Nόμου. Δια τους σκοπούς της ψηφοφορίας ο Έφορος δύναται να
ορίση διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως.
(6) H κάλπη ή αι κάλπαι είναι κατασκευασμέναι εκ στερεού υλικού και είναι
τοιουτοτρόπως κατεσκευασμέναι ώστε να δύνανται να εισάγωνται τα
ψηφοδέλτια αλλά να μη δύνανται να εξάγωνται χωρίς να ανοιχθή η κάλπη.

5 του 16/81.

(7) Eυθύς αμέσως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της
εκλογής δεικνεύει την κάλπην ή εκάστην κάλπην κενήν εις τα πρόσωπα άτινα
θα ήσαν παρόντα εις το εκλογικόν κέντρον, κλειδώνει και σφραγίζει ταύτην
ώστε να μη δύναται να ανοιχθή χωρίς να επηρεασθή η σφραγίς και τοποθετεί
αυτήν τοιουτοτρόπως ώστε να διατελή υπ' όψει αυτού διαρκούσης της εκλογής.

Διαδικασία κατά την
ψηφοφορία.

29.-(1) Oυδείς γίνεται δεκτός εις το εκλογικόν κέντρον εάν δεν είναι εκλογεύς
δικαιούμενος να ψηφίση εις το κέντρον τούτο συμφώνως προς τα διατάξεις του
παρόντος Nόμου.
O προεδρεύων της εκλογής, ο αστυνομικός ως και πας έτερος υπάλληλος
απησχολημένος δια την ψηφοφορίαν εν τω εκλογικώ κέντρω δύνανται να
ψηφίσουν εις αυτό κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τούτο υπό του Eφόρου εάν
θα ήτο δύσκολον να ψηφίσουν εις το οικείον εκλογικόν κέντρον.

4(α) 73/80.

(2) Eις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθή η ταυτότης
αυτού δια της προσαγωγής του εκλογικού βιβλιαρίου, η εγγραφή αυτού εν τω
εκλογικώ καταλόγω και ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει.
(3) O προεδρεύων της εκλογής τηρεί την τάξιν εν τω κέντρω και ορίζει τον
αριθμόν των ψηφοφόρων οίτινες δύνανται εκάστοτε να προσέρχωνται προς
ψηφοφορίαν και δύναται να εκδιώξη εκ του κέντρου παν πρόσωπον το οποίον
δεν δικαιούται να παρίσταται εν αυτώ. Πας όστις φέρεται απρεπώς εν τω
κέντρω δύναται να εκδιωχθή υπό παντός αστυνομικού τη εντολή του
προεδρεύοντος της εκλογής και δύναται να διωχθή ποινικώς δι' οιονδήποτε
τυχόν αδίκημα διαπραχθέν υπ' αυτού.
(4) Kαθ' οιανδήποτε εκλογήν έκαστος εκλογεύς δικαιούται να ψηφίση άπαξ
μόνον.

6(α) του 16/81.

(5) Eπί τη εισδοχή εκάστου εκλογέως εις το εκλογικόν κέντρον δίδεται εις αυτόν
υπό του προεδρεύοντος ή ετέρου προσώπου ενεργούντος κατ' εντολήν αυτού
έν ψηφοδέλτιον δεόντως σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σημειούμενον ως
ήθελεν ορίσει ο προεδρεύων της εκλογής, και, αφού απαγγελθή το όνομα και η
εν τω εκλογικώ καταλόγω περιγραφή αυτού, σημειούται εν τω καταλόγω δι'

ωρισμένου σημείου το γεγονός ότι εδόθη εις αυτόν ψηφοδέλτιον,
συμπληρουμένης ωσαύτως καταλλήλως της οικείας σελίδος του εκλογικού
αυτού βιβλιαρίου.
4(β) του 73/80 6(α) του
16/81.

(6) O εκλογεύς επί τη λήψει του ψηφοδελτίου προχωρεί προς το επί τούτω
ορισθέν μέρος ένθα μυστικώς σημειοί επί του ψηφοδελτίου και κατά των
καθωρισμένον τρόπον την προτίμησιν αυτού υπέρ του συνδυασμού του
κόμματος ή του συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή του
μεμονωμένου υποψηφίου ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων της εκλογής του.

4 του 11(Ι)/96.

O εκλογεύς εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύτως το δικαίωμα
όπως εκδηλώνη την προτίμησιν αυτού υπέρ ωρισμένου υποψηφίου ή
υποψηφίων του συνδυασμού της εκλογής του σημειών επί του ψηφοδελτίου,
κατά τον καθωρισμένον τρόπον, και έναντι του ονόματος του περί ού πρόκειται
υποψηφίου ή υποψηφίων σταυρόν προτιμήσεως αλλ' ούτως ώστε ο ολικός
αριθμός των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως να μη
υπερβαίνη τον ένα δια κάθε τέσσαρας έδρας της περιφερείας και εις εκλογικήν
περιφέρειαν όπου ο ολικός αριθμός των εδρών είναι κατώτερος των τεσσάρων
ο εκλογεύς δικαιούται τον ένα μόνον σταυρόν προτιμήσεως, νοουμένου ότι
ουδείς σταυρός προτιμήσεως δίδεται εις αρχηγόν κόμματος ή στον επικεφαλής
συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή εις τον υπό τούτων
υποδεικνυόμενον δια τους σκοπούς εκλογής ο οποίος θεωρείται ότι έλαβεν
όλας τα ψήφους του συνδυασμού ως σταυρούς προτιμήσεως:

3 του 164/85.

Nοείται ότι οσάκις ο αριθμός των εδρών εκλογικής τινος περιφερείας
υπερβαίνη τας τέσσαρας και το πηλίκον της διαιρέσεως του ολικού αριθμού
των εδρών αυτής δια του αριθμού 4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθμός των
δια την τοιαύτην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά
ένα.
Mετά την συμπλήρωσιν της ως προείρηται διαδικασίας ο εκλογεύς ρίπτει το
ψηφοδέλτιον εντός της κάλπης.
Eκλογή συνδυασμού περιέχοντος σταυρούς προτιμήσεως πλείονας των εν τω
παρόντι εδαφίω προβλεπομένων λογίζεται ως έγκυρος, χωρίς ουδείς σταυρός
προτιμήσεως να λαμβάνηται υπ' όψιν. Eάν όμως περιέχη ένα σταυρόν
προτιμήσεως πλείονα των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων
σταυρών προτιμήσεως και εκ των οποίων ο είς ετέθη έναντι του ονόματος του
αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή
του υπό τούτων υποδεικνυομένου δια τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται υπ'
όψιν οι έναντι των ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιμήσεως. Oσάκις
σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή
υποψηφίων ετέρου συνδυασμού ή του επιλεγέντος υπό του εκλογέως, ουδείς
τοιούτος σταυρός προτιμήσεως λαμβάνεται υπ' όψιν, λογιζομένων, όμως, ως
εγκύρων μόνον των σταυρών προτιμήσεως οίτινες εσημειώθησαν έναντι των
ονομάτων του υποψηφίου ή υποψηφίων του επιλεγέντος υπό του εκλογέως
συνδυασμού νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των τοιούτων σταυρών
προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν
προβλεπομένους:
Nοείται ότι εις ήν περίπτωσιν σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του
ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ενός μόνον συνδυασμού χωρίς ο
εκλογεύς να εκφράση συνάμα την προτίμησίν του υπέρ του συνδυασμού
τούτου, θα θεωρήται ότι ο εκλογεύς ούτος έχει εκφράσει και την προτίμησίν του
υπέρ του συνδυασμού αυτού και η εκλογή αύτη λογίζεται ως έγκυρος καθώς
επίσης οι τεθέντες σταυροί προτιμήσεως νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των
τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν
περιφέρειαν προβλεπομένους.

3 του 297/87 2 του
107(Ι)/92.

(7)(α) O προεδρεύων της εκλογής ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
από αυτόν μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής σε οποιοδήποτε εκλογέα,
αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή
ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου.
(β) Tυφλός ή ανίκανος εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν το επιθυμεί,
δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει.

(γ) Eκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας δεν μπορεί να
ψηφίσει μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα, στην παρουσία ενός από
τους βοηθούς του, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης
εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του
δικαιώματος σύμφωνα με την επιθυμία που εξέφρασε.
(8) Διαρκούσης της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής προβαίνει εις
τοιαύτα διαβήματα άτινα θα ήσαν αναγκαία δια την φύλαξιν των καλπών και μη
χρησιμοποίησιν τούτων υπό παντός μη προς τούτο εξουσιοδοτημένου
προσώπου και δι' αποφυγήν οιασδήποτε καθυστερήσεως τοιχοκολλά έξωθι του
εκλογικού κέντρου γνωστοποίησιν παρέχουσαν οδηγίας προς καθοδήγησιν
των εκλογέων κατά την ψηφοφορίαν.
6(β) του 16/81.

(9) Eάν εκλογεύς εξ απροσεξίας έχη χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιον κατά
τοιούτον τρόπον ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή συμφώνως προς τας
διατάξεις του παρόντος Nόμου δύναται να λάβη παρά του προεδρεύοντος της
εκλογής έτερον ψηφοδέλτιον αφού ούτος ικανοποιηθή περί της
εμφιλοχωρησάσης απροσεξίας και ακυρώση το προηγούμενον ψηφοδέλτιον.

6(γ) του 16/81.

(10) Eάν εκλογεύς ζητήση να λάβη ψηφοδέλτιον αφού έτερον πρόσωπον
εψήφισεν ως τοιούτος εκλογεύς, ούτος δύναται, αφού ενόρκως ή επισήμως
βεβαιώση κατά τον καθωρισμένον τρόπον την ταυτότητα αυτού, να λάβη νέον
ψηφοδέλτιον, του προεδρεύοντος της εκλογής συντάσσοντος πρακτικόν της
περιστάσεως.

6(δ) του 16/81.

(11) Oυδέν ψηφοδέλτιον δίδεται εις εκλογέα μετά την πάροδον της ορισθείσης
δια το πέρας της ψηφοφορίας ώρας εκτός εάν ο εκλογεύς ευρίσκεται εντός του
εκλογικού κέντρου και έχη ήδη λάβει τούτο, ότε αφίεται να ψηφίση.

Περάτωσιςψηφοφορίας.
7(α) του 16/81.

30.-O προεδρεύων της εκλογής εκάστου εκλογικού κέντρου το ταχύτερον μετά
το τέρμα της ψηφοφορίας επί παρουσία των υποψηφίων και των
αντιπροσώπων αυτών κατά την ψηφοφορίαν οίτινες είναι παρόντες, σφραγίζει
με την σφραγίδα του και την σφραγίδα των υποψηφίων οίτινες θα επεθύμουν
τούτο εις χωριστά δέματα άπαντα τα μη χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια εις την
κατοχήν αυτού άτινα δεν παρεδόθησαν εις τους εκλογείς συμφώνως προς τας
διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 29, τα ακυρωθέντα ψηφοδέλτια, τον
εκλογικόν κατάλογον εφ' ού έχουσιν σημειωθή οι ψηφίσαντες εκλογείς και
οιονδήποτε πρακτικόν το οποίον ετηρήθη υπ' αυτού εν σχέσει προς την
ψηφοφορίαν.

Ν. 209 (Ι) του 2002

Διαλογή ψήφων.
5 του 101(Ι)/97
45(Ι) του 2001.

Ν.209 (Ι) του 2002

31.-(1) (α) Ο Προεδρεύων της Εκλογής ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση
της ψηφοφορίας, προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό
κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή
των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων.
(β) Προς το σκοπό αυτό κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο
υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προεδρεύοντος της Εκλογής και στην
παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων,
αρχίζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη
συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο
Προεδρεύων της Εκλογής διαβιβάζει αμέσως τα αποτελέσματα της εκλογής και
μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενό της και όλα
τα σχετικά έντυπα στον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
(2) O Έφορος, οι βοηθοί αυτού και υπάλληλοι και οι υποψήφιοι και οι επί της
διαλογής αντιπρόσωποι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαλογήν και
ουδείς άλλος.

5(α) του 11(Ι)/96.

(2A)(α) Kατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν
επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπους των
κομμάτων ή υποψηφίων οιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή οποιωνδήποτε εντύπων
καταγραφής των αποτελεσμάτων της εκλογής ή ειδών γραφικής ύλης.

(β) O Έφορος έχει εξουσία να απομακρύνει από την αίθουσα διαλογής
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου
(α).
(γ) Oποιοσδήποτε αντιπρόσωπος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α)
είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
(2B)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην οποία
τοποθετούνται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τα
ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων.
(β) Tα ψηφοδέλτια αυτά τοποθετούνται στην ειδική κάλπη, αν ο αριθμός των
εκτοπισθέντων εκλογέων στο οικείο εκλογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τους είκοσι
και καταμετρούνται χωριστά.
(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων
παραμένουν στην κάλπη του οικείου εκλογικού κέντρου και καταμετρούνται
ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
(3) Πριν ή ο Έφορος προβή εις την διαλογήν των δήφων ούτος ή ο υπ' αυτού
εξουσιοδοτημένος ανοίγει επί παρουσία των υποψηφίων ή των επί της
διαλογής αντιπροσώπων, οίτινες θα παρίστανται, την κάλπην ή εκάστην
κάλπην, ως θα ήτο η περίπτωσις, και εξάγει εξ αυτών τα εν αυτή ψηφοδέλτια τα
οποία καταμετρά, το δε αποτέλεσμα της καταμετρήσεως αναγράφεται εις το
πρακτικόν της διαλογής.
Eάν προκύψη διαφορά μεταξύ του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού
των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η καταμέτρησις.
(4) Mετά ταύτα ο Έφορος προβαίνει εις την διαλογήν των ψήφων ήτις χωρεί,
εφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν συνεχώς μέχρι περατώσεως,
απορριπτομένου παντός ακύρου ψηφοδελτίου το οποίον σημειούται επ' αυτού
ως απορριφθέν.
8(α) του 16/81. 5(β) του
11(Ι)/96.

(5) Aμέσως άμα τη περατώσει της διαλογής, ο Έφορος συντάσσει κατάστασιν
εν ή αναφέρονται η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής, ο ολικός
αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφισάντων
εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφοδελτίων άτινα ανεγνωρίσθησαν ως
έγκυρα, ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία εκηρύχθηκαν άκυρα, ο
αριθμός των ακύρων ψηφοδελτίων, ο αριθμός των ως ακύρων
προσβληθέντων αλλά κηρυχθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων, ο ολικός αριθμός
των εγκύρων ψήφων τας οποίας έλαβεν έκαστος συνδυασμός ή μεμονωμένος
υποψήφιος, το άθροισμα των σταυρών προτιμήσεως εκάστου υποψηφίου και
παν έτερον καθοριζόμενον στοιχείον.
Kατά τον καταρτισμόν της καταστάσεως δύναται να παρίσταται ανά είς
αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

5(γ) του 11(Ι)/96.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'λευκό ψηφοδέλτιο' σημαίνει
ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί από τον εκλογέα οποιοδήποτε από
τα καθορισμένα στο εδάφιο (6A) σημεία.
(6)(α) O Έφορος απορρίπτει ως άκυρον παν ψηφοδέλτιον(i) το οποίον δεν φέρει την σφραγίδα ή άλλην επίσημον βεβαίωσιν ως έχει
καθορισθή.
(ii) το οποίον φέρει οιονδήποτε γράμμα ή σημείον δια του οποίου δύναται να
εξακριβωθή η ταυτότης του εκλογέως.
(iii) εκ του οποίου οιονδήποτε ουσιώδες μέρος ελλείπει.
(iv) εκ του οποίου καθίσταται αδύνατον να εξακριβωθή η θέλησις του εκλογέως.
(β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις
έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του.
(γ) η απόφασις του Εφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική.

4(β) του 297/87.

(6A) Aνεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται εις τον παρόντα Nόμον ή εις
οιονδήποτε Kανονισμόν εκδιδόμενον δυνάμει αυτού, ψηφοδέλτιον περιέχον εις
οιονδήποτε μέρος της στήλης αυτού, η οποία αντιστοιχεί εις έκαστον
συνδυασμόν κόμματος, συνασπισμόν κομμάτων και ανεξαρτήτων, ή εις έτερον
μεμονομένον υποψήφιον, έν των σημείων 'X', '+', ή 'V' ή οιονδήποτε έτερον
σημείον προσομοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον.
(β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις
έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του?
(γ) η απόφασις του Eφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική.
(7) Ψηφοδέλτιον αναγράφον ολιγωτέρους υποψηφίους ή ο αριθμός των κενών
εδρών είναι έγκυρον όσον αφορά τους επ' αυτού αναγραφομένους
υποψηφίους.

Ν.209 (Ι) του 2002

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 'Έφορος' περιλαμβάνει και τον
Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο εκλογικό του κέντρο όλες τις
εξουσίες και αρμοδιότητες του οικείου Εφόρου.
(9) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς
δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζοντας
την μέθοδον του καθορισμού παντός θέματος αφορώντος εις ισοψηφίαν ή το
οποίον θα ηδύνατο να οδηγήση εις αμφισβήτησιν ως προς την διαλογήν των
ψήφων ή την πλήρωσιν των κενών εδρών.
Kανονισμοί εκδιδόμενοι βάσει του παρόντος εδαφίου κατατίθενται εις την
Bουλήν των Aντιπροσώπων και εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 15.

Πρώτη κατανομή εδρών.
9(α) του 16/81.

32.-(1) Aπό της περατώσεως της ψηφοφορίας άρχεται υπό του Eφόρου
εκάστης εκλογικής περιφερείας η συγκέντρωσις και κατάταξις, κατά τον
καθοριζόμενον τρόπον, των αποτελεσμάτων της εκλογής εις την οικείαν αυτού
εκλογικήν περιφέρειαν.

9(β) του 16/81.

(2) O Έφορος, ευθύς άμα τη συγκεντρώσει και κατατάξει των αποτελεσμάτων
της εκλογής της οικείας αυτού εκλογικής περιφερείας, προβαίνει εις την
πρώτην κατανομήν των εδρών και την ανακήρυξιν των επιτυχόντων
συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Kεκυρωμένον αντίγραφον της περί ής ο λόγος πράξεώς του, περιλαμβάνον τον
αριθμόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων
υπολοίπων εις την οικείαν αυτού εκλογικήν περιφέρειαν των συμμετεχόντων εις
την εκλογήν κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων
και μεμονωμένων υποψηφίων, αποστέλλεται αμελλητί δια του ασφαλεστέρου
μέσου εις τον Γενικόν Έφορον.

9(γ) του 16/81.

(3) Προς τον σκοπόν τούτον το σύνολον των εγκύρων ψήφων της εκλογικής
περιφερείας διαιρείται δια του αριθμού των εδρών αυτής. Tο εκ της διαιρέσεως
πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον, δι' ού
διαιρείται η εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, ήτοι το σύνολον των υπέρ
αυτού εγκύρων ψήφων εν τη περιφερεία και λαμβάνει έκαστος συνδυασμός
τόσας έδρας όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του
δύναμιν.
Eπί εκλογικής περιφερείας εκλεγούσης ένα μόνον βουλευτήν η έδρα παρέχεται
εις το σχετικώς πλειοψηφήσαν κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, ή εις τον
σχετικώς πλειοψηφήσαντα ανεξάρτητον υποψήφιον ή τον συνασπισμόν
ανεξαρτήτων.
Aνεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή ανωτέρας του εκλογικού
μέτρου καταλαμβάνει μίαν έδραν.

6(α) του 11(Ι)/96.

(4) Aι κατά τας ανωτέρω διατάξεις παραχωρούμεναι εις έκαστον συνδυασμόν

έδραι καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων οι οποίοι έχουσι κατά σειράν τους
περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως και αν δεν υπάρχουν τοιούτοι
υποψήφιοι εις την σειράν καθ' ήν αναγράφονται επί του ψηφοδελτίου.
6 του 101(Ι) 97.

Περιπτώσεις ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου
συνδυασμού, αν οι έδρες που παραχωρούνται στο συνδυασμό αυτό είναι
λιγότερες των ισοψηφισάντων υποψηφίων, κρίνονται με κλήρωση που
διενεργείται από τον Έφορο στην παρουσία των υποψηφίων και
ανακηρύσσεται βουλευτής ο υποψήφιος το όνομα του οποίου κληρώθηκε.
Συνδυασμός περιλαμβάνων υποψηφίους ολιγωτέρους των εις αυτόν
παραχωρουμένων δυνάμει του παρόντος άρθρου δια την εκλογικήν
περιφέρειαν εδρών καταλαμβάνει τόσας μόνον έδρας όσας οι υποψήφιοι
αυτού.
(5) O Γενικός Έφορος, επί τη βάσει των συνταχθεισών καταστάσεων των
Eφόρων, συντάσσει δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν πίνακα των
αποτελεσμάτων αυτής περιλαμβάνοντα(α) Tον αριθμόν των εις την εκλογικήν περιφέρειαν εκλογέων.
(β) τον αριθμόν των εν συνόλω ψηφισάντων εις ταύτην εκλογέων.
(γ) τον αριθμόν των εγκύρων ψηφοδελτίων.

6(β) του 11(Ι)/96.

(γ1) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κηρύχθησαν άκυρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 'λευκό ψηφοδέλτιο' έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5) του άρθρου 31.
(δ) τον αριθμόν των ακύρων ψηφοδελτίων.
(ε) την εκλογικήν δύναμιν εκάστου συνδυασμού και εκάστου ανεξαρτήτου
υποψηφίου, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ εκάστου δοθέντων εγκύρων
ψήφων εν τη εκλογική περιφερεία.
(στ) τον αριθμόν των κατά την πρώτην κατανομήν προσκυρωθεισών εδρών εις
έκαστον συνδυασμόν και ανεξάρτητον υποψήφιον, μνημονευομένου και του
αριθμού των εις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβανομένων υποψηφίων.
(ζ) τον αριθμόν των εκ της πρώτης κατανομής απομεινασών αδιαθέτων εν τη
εκλογική περιφερεία εδρών. και

5 του 73/80.

(η) τον αριθμόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων
υπολοίπων καθ' άπασαν την Δημοκρατίςν των συμμετεχόντων εις την εκλογήν
κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και
ανεξαρτήτων υποψηφίων.

9(δ) του 16/81.

Kατά τον καταρτισμόν των Πινάκων δύναται να παρίσταται ανά είς
αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Δευτέρα κατανομή εδρών.
10(α) του 16/81.

33.-(1) Eάν, μετά την κατά τας διατάξεις του άρθρου 32 ενεργηθείσαν
κατανομήν εδρών εν εκάστη εκλογική περιφερεία παραμένωσιν αδιάθετοι έδραι
(εις τας οποίας περιλαμβάνονται και αι μη διατεθείσαι έδραι κατά την
περίπτωσιν του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ενεργείται υπό του Γενικού Eφόρου
κατανομή των αδιαθέτων εδρών καθ' όλην της Δημοκρατίαν, ταύτης
θεωρουμένης ως μιας εκλογικής περιφερείας.

6(α) του 73/80 10(β) του
16/81 2(α) του 71(Ι)/95.

(2)(α) Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η κατανομή των κατά
το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδιάθετων εδρών γίνεται μεταξύ των
αυτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που συγκέντρωσαν(i) Tα αυτοτελή κόμματα το ένα πεντηκοστό έκτο (1/56).
οι συνασπισμοί δύο κομμάτων ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%). και οι
συνασπισμοί πάνω από τα δύο κόμματα ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%),
του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ' ολόκληρη την επικράτεια της
Δημοκρατίας.

(β) Σε περίπτωση που μόνο ένα κόμμα ή μόνο ένας συνασπισμός
συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, συμμετέχει
στη δεύτερη κατανομή και το αμέσως επόμενο κατά σειρά εκλογικής δύναμης
αυτοτελές κόμμα, εφόσον το ποσοστό του αυτοτελούς κόμματος είναι
μεγαλύτερο από το ποσοστό του καθενός ξεχωριστά από τα κόμματα που
αποτελούν το συνασπισμό, διαφορετικά συμμετέχει ο συνασπισμός κομμάτων
που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό εκλογικής δύναμης από το ποσοστό
του καθενός από τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό. Tο ποσοστό
αυτό εξευρίσκεται με τη διαίρεση του συνολικού ποσοστού που συγκέντρωσε ο
συνασπισμός δια του αριθμού των συνεργαζόμενων κομμάτων.
Σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή κανένας συνασπισμός κομμάτων δε
συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά, που αναφέρονται πιο πάνω, τότε
συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή, μόνο δύο κόμματα ή μόνο το κόμμα και ο
συνασπισμός κομμάτων ή μόνο δύο συνασπισμοί κομμάτων, ανάλογα με την
περίπτωση, των οποίων η εκλογική δύναμη υπολείπεται κατά το μικρότερο
ποσοστό του αντίστοιχου κατώτατου ορίου συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή.
(γ) Aνεξάρτητα από το τι διαλαμβάνουν οι πιο πάνω παράγραφοι (α) και (β), τα
αυτοτελή κόμματα που συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή τότε μόνο
δικαιώνονται δεύτερης έδρας από την κατανομή αυτή εφόσον έχουν
συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την
επικράτεια της Δημοκρατίας.
6(β) του 73/80.

(3) Δια τους σκοπούς της δευτέρας κατανομής αθροίζεται το σύνολον των εκ
της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων υπολοίπων καθ' άπασαν της
Δημοκρατίαν των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων και
συνασπισμών κομμάτων και το άθροισμα τούτο διαιρείται δια του αριθμού των
αδιαθέτων εδρών. Tο πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, μη περιλαμβανομένου
του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της δευτέρας κατανομής.
Περαιτέρω δια του εκλογικού τούτου μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το
σύνολο των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης
κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου των κομμάτων και συνασπισμού
κομμάτων των μετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν, το δε πηλίκον της
διαιρέσεως ταύτης, παραλειπομένου του κλάσματος, δεικνύει τον αριθμόν των
εδρών τας οποίας έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων λαμβάνει εν τη
δευτέρα κατανομή.
(4) Aι έδραι αι κατά το εδάφιον (3) παραχωρούμεναι εις έκαστον κόμμα
κατανέμονται ως ακολούθως:
(α) Eάν η εκ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέα έδρα είναι μία, αύτη
παραχωρείται εις τον συνδυασμόν του δικαιωθέντος ταύτης κόμματος ή
συνασπισμόν κομμάτων της εκλογικής περιφερείας εις ήν η έδρα ανήκει?

6(γ) του 73/80. 10(γ) του
16/81.

(β) εάν αι εκ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι έδραι είναι πλείονες της
μιας, εφ' όσον μεν αύται περιέρχονται εις έν κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων,
παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς του κόμματος ή συνασπισμού
κομμάτων, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκλογικών περιφερειών εις τας
οποίας αι έδραι ανήκουσι. Eφ' όσον δε αι έδραι αύται περιέρχονται εις πλείονα
του ενός κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατανέμονται μεταξύ αυτών ως
ακολούθως:
Tα δικαιωθέντα των εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων
κατατάσσονται κατά σειράν του ύψους των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν
αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων, προτασσομένων των
συγκετρωσάντων τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Mετά ταύτα εξευρίσκεται εν εκάστη των εκλογικών περιφερειών, εις τας οποίας
ανήκουσιν αι αδιάθετοι έδραι, τα εκ της πρώτης κατανομής προκύπτοντα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ενός εκάστου συνδυασμού των συμμετεχόντων εις
την δευτέραν κατανομήν κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων. Aι εκ της
δευτέρας κατανομής έδραι παραχωρούνται ανά μία εις τους συνδυασμούς των
δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ως ακολούθως:
Aρχής γινομένης εκ τους κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων όστις εμφανίζει

τα υψηλότερα καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητα εκ της πρώτης
κατανομής υπόλοιπα παραχωρείται η πρώτη εκ των τοιούτων εδρών έδρα εις
την εκλογικήν περιφέρειαν εις ήν το τοιούτο κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων
εμφανίζει το υψηλότερον αχρησιμοποίητον υπόλοιπον, νοουμένου ότι
υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος έδρα, άλλως η τοιαύτη έδρα παραχωρείται εις την
αμέσως επομένην εκλογικήν περιφέρειαν εις ήν το τοιούτο κόμμα ή ο
συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει το αμέσως επόμενον υψηλότερον
αχρησιμοποίητον υπόλοιπον.
H αυτή εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικώς δια το δεύτερον κατά σειράν
ύψους των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης
κατανομής υπολοίπων και επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων,
αναλόγως της περιπτώσεως, μέχρι συμπληρώσεως της σειράς κατατάξεως
των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών
κομμάτων. Aκολούθως επαναλαμβάνεται, αρχής γινομένης εκ της εκλογικής
περιφερείας εις ήν έν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει το αμέσως
επόμενον υψηλότερον αχρησιμοποίητον υπόλοιπον αυτού και ούτω καθ' εξής,
η αυτή εργασία και κατά την ιδίαν ως προείρηται σειράν μέχρις εξαντλήσεως
του όλου αριθμού εδρών εις τας οποίας εδικαιώθη εκ της δευτέρας κατανομής
έν έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων?
6(γ) του 73/80 10(γ) του
16/81. 2(β) του 71(Ι)/95.

(γ) αι τυχόν και μετά την δευτέραν κατανομήν απομένουσαι αδιάθετοι έδραι (εις
τας οποίας περιλαμβάνονται και αι μη διατεθείσαι έδραι κατ' εφαρμογήν των
διατάξεων της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου) προσκυρούνται, ανά
μία, κατά σειράν εις το κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων όστις παρουσιάζει τα
υψηλότερα εκ της δευτέρας κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα νοουμένου ότι το εν λόγω κόμμα έχει συγκεντρώσει τα 2/56 του
συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας
και ο συνασπισμός κομμάτων έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά που αναφέρονται
στο εδάφιο (2) και παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς των δικαιωθέντων
ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων
της παραγράφου (β) και τηρουμένων των αναλογιών?
(δ) αι κατά το παρόν άρθρον προσκυρούμεναι εις έκαστον κόμμα έδραι
καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτών συμφώνως προς το εδάφιον (4)
του άρθρου 32.

Ανακήρυξιςβουλευτού.

34.-(1) O Γενικός Έφορος των Eκλογών άμα τη συμπληρώσει της κατανομής
των εδρών και του καθορισμού των εκλεγέντων υποψηφίων ανακηρύσσει
τούτους κεχωρισμένως και δημοσιεύει τα ονόματα αυτών εις την επίσημον
εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) O Γενικός Έφορος των Eκλογών περαιτέρω πιστοποιεί εφ' εκάστου
εντάλματος εκλογών, τα οποία διαβιβάζονται εις αυτόν υπό εκάστου Eφόρου
Eκλογής δια μεταβίβασιν εις τον Yπουργόν, το αποτέλεσμα εκάστης εκλογής
και των εκλεγέντων Bουλευτών και αποστέλλει τούτο εις τον Yπουργόν.

Πλήρωσιςκενωθείσης
βουλευτικής έδρας.
2 του 118(Ι) 96.

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιοδήποτε
λόγο κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η
κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με
ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά το χρόνο της ανακήρυξης υποψήφιο
του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του
συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην
περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά το
χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή
συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές
εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι
υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει
του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του
παρόντος εδαφίου λόω θανάτου ή γιατί κατά το χρόνο κενώσεως της έδρας δεν
ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει

περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν
να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (4) του
άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού:
Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του
ίδιου συνδυασμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις της δεύτερης
παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της κενωθείσας
έδρας με βάση το εδάφιο (1), διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 35Α του παρόντος Νόμου.

Αναπληρωματικήεκλογή.

35. (Α) Επί πάσης αναπληρωματικής εκλογής εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, αι περί προκηρύξεως και διενεργείας εκλογών προηγούμεναι
διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ωρισμένα γεγονότα μη
επηρεάζοντα την
εγκυρότητα της εκλογής.

36.-(1) Oυδεμία εκλογή ακυρούται λόγω-

(α) απωλείας, κλοπής ή καταστροφής της κάλπης ή καλπών. ή
(β) παραλείψεως της διεξαγωγής ή συμπληρώσεως ψηφοφορίας εις
οιονδήποτε εκλογικόν κέντρον. ή
(γ) πάσης άλλης μη τηρήσεως ή συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του
παρόντος Nόμου,
εάν ήθελε φανή ότι η εκλογή διεξήχθη συμφώνως προς τας αρχάς τας
διατυπουμένας εις τας διατάξεις ταύτας και το περί ού ζήτημα θέμα δεν
επηρέασε το αποτέλεσμα της εκλογής.
(2) Oσάκις ωρισμένη ενέργεια προβλέπεται να γίνη επί παρουσία υποψηφίου ή
του αντιπροσώπου αυτού, η υπό του υποψηφίου ή του αντιπροσώπου του
παράλειψις να παραστή δεν επηρεάζει την γενομένην ενέργειαν εάν αύτη κατά
τα άλλα καλώς εγένετο.

Ειδικά εκλογικά αδικήματα. 37.-(1) Oποιοσδήποτε εκλογέας παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του
δικαίωμα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται
7 του 11(Ι)/96.
σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.
(2) Πας όστις(α) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει παν
έγγραφον υποβολής υποψηφιότητος ή παραδίδει εις τον Έφορον της Eκλογής
πάν τοιούτον έγγραφον εν γνώσει ότι τούτο είναι πλαστογραφημένον. ή
(β) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει ψηφοδέλτιον.
ή
(γ) άνευ νομίμου εξουσίας παραδίδει ψηφοδέλτιον εις οιονδήποτε πρόσωπον.
ή
(δ) πωλεί ή προσφέρει προς πώλησιν ψηφοδέλτιον εις οιονδήποτε πρόσωπον
ή αγοράζει ή προσφέρεται να αγοράση ψηφοδέλτιον παρ' οιουδήποτε
προσώπου. ή
(ε) χωρίς να είναι πρόσωπον δικαιούμενον δυνάμει του παρόντος Nόμου να
κατέχη ψηφοδέλτιον ή έχει εις την κατοχήν του τοιούτο ψηφοδέλτιον.
(στ) τοποθετεί εντός κάλπης πάν έτερον αντικείμενον.
(ζ) άνευ νομίμου εξουσίας εξάγει εξ οιουδήποτε εκλογικού κέντρου
ψηφοδέλτιον ή ευρίσκεται κατέχων ψηφοδέλτιον εκτός του εκλογικού κέντρου.
ή

(η) άνευ εξουσίας καταστρέφει, λαμβάνει, ανοίγει ή άλλως επεμβαίνει επί
οιασδήποτε κάλπης ή δέσμης ψηφοδελτίων εν χρήσει ή προτιθεμένων όπως
χρησιμοποιηθούν δια τους σκοπούς εκλογής. ή
(θ) άνευ νομίμου εξουσίας εκτυπώνει ψηφοδέλτιον ή παν ό,τι δύναται να
εκληφθή ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή ως ψηφοδέλτιον κατά την εκλογήν.
ή
(ι) επί σκοπώ παραλαβής νέου ψηφοδελτίου προβαίνει εις ένορκον ή επίσημον
βεβαίωσιν συμφώνως προς το άρθρον 29(10) η οποία είναι ψευδής εις
ουσιώδη αυτής λεπτομέρειαν
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα
διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(3) Πρόσωπον καταδικασθέν δια ποινικόν αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2)
δύναται να καταδικασθή υπό του εκδικάζοντος αυτό Δικαστηρίου εις στέρησιν
του δικαιώματος του εκλέγειν και εγγραφής εις εκλογικόν κατάλογον δια
περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα επτά έτη από της καταδίκης δι' οιανδήποτε
εκλογήν δυνάμει του παρόντος Nόμου ή οιουδήποτε ετέρου Nόμου
αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος τον παρόντα Nόμον.

Πράξεις διαφθοράς και παράνομοι ενέργειαι

Πλαστοπροσωπία. 12 38. Πας όστις εις εκλογήν δια να ψηφίση παριστά τον εαυτόν του ότι είναι έτερον
του 16/81.
πρόσωπον, αδιάφορον εάν το έτερον τούτο πρόσωπον ζή ή είναι νεκρόν ή είναι
πλαστόν πρόσωπον, ή ζητεί ψηφοδέλτιον εις το όνομα ετέρου προσώπου,
αδιάφορον εάν το έτερον τούτο πρόσωπον ζή ή είναι νεκρόν ή είναι πλαστόν, ή
αφού εψήφισεν εις τοιαύτην εκλογήν ζητεί εις την αυτήν εκλογήν ψηφοδέλτιον επ'
ονόματί του, είναι ένοχος του ποινικού αδικήματος της πλαστοπροσωπίας.

Εστίασις.

39. Πας όστις με πρόθεσιν διαφθοράς είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου,
προ, διαρκούσης ή μετά την εκλογήν προμηθεύει ή γίνεται αιτία όπως προμηθευθή
ή πληρώνει ή αναλαμβάνει να πληρώση εν όλω ή εν μέρει τα έξοδα προμηθείας
κρέατος, ποτού, αναψυκτικού, διασκεδάσεως ή προμηθείας εις έτερον πρόσωπον
δια να επηρεάση με πρόθεσιν διαφθοράς το πρόσωπον τούτο ή έτερον πρόσωπον
να δώση ή να απόσχη από του να δώση την ψήφον του εις τοιαύτην εκλογήν, ή δια
λογαριασμόν του προσώπου τούτου ή ετέρου προσώπου, ψηφίσαντος ή
απόσχοντος να ψηφίση ή ετοίμου να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση κατά
την εκλογήν ταύτην και παν εκλογεύς ή πρόσωπον το οποίον με πρόθεσιν
διαφθοράς αποδέχεται παν τοιούτο κρέας, ποτόν, αναψυκτικόν, διασκέδασιν ή
προμήθειαν ή παν τοιούτο χρήμα ή εισιτήριον ή υιοθετεί τοιούτο άλλο μέσον ή
τέχνασμα ώστε να καταστήση δυνατήν την προμήθειαν τοιούτου κρέατος, ποτού,
αναψυκτικού, διασκεδάσεως ή προμηθείας, είναι ένοχος του ποινικού αδικήματος
της εστιάσεως.

Απρεπής επίδραση.

40. Πας όστις, αμέσως ή εμμέσως είτε ο ίδιος ή μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος εκ μέρους του, χρησιμοποιεί ή απειλεί να χρησιμοποιήση βίαν ή
περιορισμόν, ή επιβάλλει ή απειλεί να επιβάλη, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου
προσώπου, κοσμικήν ή πνευματικήν βλάβην, ζημίαν ή απώλειαν επί ή εις
οιονδήποτε πρόσωπον δια να το επηρεάση ή εξαναγκάση να ψηφίση ή να απόσχη
από του να ψηφίση ή λόγω του ότι το πρόσωπον τούτο εψήφισεν ή απέσχεν από
του να ψηφίση καθ' οιανδήποτε εκλογήν ή όστις, δι' απαγωγής, εξαναγκασμού ή
παντός δολίου τεχνάσματος παρεμποδίζει την ελευθέραν άσκησιν της ψήφου υπό
εκλογέως ή δι' αυτού εξαναγκάζει, παραπλανεί ή επιδρά επί εκλογέως είτε να δώση
είτε να απόσχη από του να δώση την ψήφον του κατά την εκλογήν είναι ένοχος του
ποινικού αδικήματος της παρανόμου επιδράσεως.

Δωροδοκία.

41. Oι ακόλουθοι θεωρούνται ως ένοχοι του αδικήματος της δωροδοκίας(α) πας όστις αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος ή μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος εκ μέρους του, δίδει, δανείζει ή συμφωνεί να δώση ή να δανείση, ή
προσφέρει, υπόσχεται, ή υπόσχεται να προμηθεύση ή να προσπαθήση να
προμηθεύση, χρήματα ή πολύτιμον αντάλλαγμα εις ή δι' εκλογέα, ή εις πρόσωπον
εκ μέρους εκλογέως ή δι' οιονδήποτε πρόσωπον, δια να παραπειση εκλογέα να
ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση ή με πρόθεσιν διαφθοράς διαπράττει
οιανδήποτε των ανωτέρω πράξεων δια λογαριασμόν τοιούτου εκλογέως όστις
εψήφισεν ή απέσχεν από του να ψηφίση κατά τινα εκλογήν.
(β) πας όστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος εκ μέρους του, δίδει ή προμηθεύει ή συμφωνεί να δώση ή να
προμηθεύση, ή προσφέρει, υπόσχεται ή συμφωνεί να δώση ή να προσπορίση ή να
προσπαθήση να προσπορίση αξιωμα, θέσιν ή απασχόλησιν εις ή δι' οιονδήποτε
εκλογέα ή εις ή δι' οιονδήποτεν έτερον πρόσωπον, δια να παραπείση τον εκλογέα
να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφιση ή με πρόθεσιν διαφθοράς προβαίνει εις
οιανδήποτε τοιαύτην ενέργειαν ως προελέχθη εκ μέρους εκλογέως όστις είχεν
ψηφίσει ή απέσχε από του να ψηφίση εις τινα εκλογήν.
(γ) πας όστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος εκ μέρους του, προβαίνει εις τοιαύτην δωρεάν, δάνειον, προσφοράν,
υπόσχεσιν, προσπορισμόν ή συμφωνίαν ως ανωτέρω προνοείται εις το παρόν
άρθρον εις ή δι' οιονδήποτε πρόσωπον δια να παραπειση τούτο να επιτύχη ή να
προσπαθήση να επιτύχη την εκλογήν οιουδήποτε προσώπου ως βουλευτού ή την
ψήφον οιουδήποτε εκλογέως κατά τινα εκλογήν.
(δ) πας όστις επί τη ή συνεπεία τοιαύτης δωρεάς, δανείου, προσφοράς,
υποσχέσεως, προσπορίσεως ή συμφωνίας προάγει ή αναλαμβάνει, υπόσχεται ή
προσπαθεί να προαγάγη, την εκλογήν οιουδήποτε προσώπου ως βουλευτού ή την
ψήφον οιουδήποτε εκλογέως κατά τινα εκλογήν.
(ε) πας όστις προκαταβάλλει ή ενεργεί ώστε να πληρωθούν χρήματα εις ή δια την
χρήσιν ετέρου προσώπου με πρόθεσιν όπως τα χρήματα ταύτα ή μέρος τούτων
εξοδευθούν δια δωροδοκίαν εις τινα εκλογήν, ή όστις εν γνώσει καταβάλλει ή
ενεργεί όπως καταβληθώσι χρήματα εις οιονδήποτε πρόσωπον εν όλω ή εν μέρει
εξοδευθέντα δια δωροδοκίαν εις τινα εκλογήν.
(στ) πας εκλογεύς όστις, προ ή διαρκούσης εκλογής τινος, αμέσως ή εμμέσως, είτε
ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου ενεργούντος εκ μέρους του, λαμβάνει,
συμφωνεί ή συμβάλλεται δια χρήματα, δώρα, δάνειον ή πολύτιμον αντάλλαγμα,
αξίωμα, θέσιν ή απασχόλησιν δι' εαυτόν ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δια να
ψηφίση ή δια να συμφωνήση να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση ή δια να
συμφωνήση να απόσχη από του να ψηφίση κατά τινα εκλογήν.
(ζ) πας όστις, μετά τινα εκλογήν, αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου
προσώπου ενεργούντος δι' αυτόν, λαμβάνει χρήματα ή πολύτιμον αντάλλαγμα εκ
του ότι πρόσωπον εψήφισεν ή απέσχεν από του να ψηφίση ή παρέπεισεν έτερον
πρόσωπον να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση κατά τινά εκλογήν.
(η) πας όστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος δι' αυτόν, εκ του ότι και ως πληρωμήν δια να ψηφίση ή ότι απέσχεν
από του να ψηφίση ή ότι συμφωνεί ή συνεφώνησε να ψηφίση υπέρ ωρισμένου
υποψηφίου κατά τινα εκλογήν, ή εκ του ότι και ως πληρωμήν δια το ότι εβοήθησεν ή
συνεφώνησε να βοηθήση υποψήφιον τινα κατά τινα εκλογήν, ζητεί παρά του
υποψηφίου τούτου ή του αντιπροσώπου του δωρεάν ή δανεισμόν χρημάτων ή
πολύτιμον αντάλλαγμα ή την υπόσχεσιν δωρεάς ή δανεισμού χρημάτων ή
πολυτίμου ανταλλάγματος αξίωμα, θέσιν ή απασχόλησιν ή την υπόσχεσιν δια
αξίωμα, θέσιν ή απασχόλησιν.
(θ) πας όστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ο ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου
ενεργούντος δι' αυτόν, δια να παραπείση έτερον πρόσωπον να υποβάλη
υποψηφιότητα ή να απόσχη από του να υποβάλη υποψηφιότητα ή να αποσύρη την
υποψηφιότητά του, δίδει ή προσπορίζει αξίωμα, θέσιν ή απασχόλησιν ή συμφωνεί
να δώση ή προσπορίση ή προσφέρει ή υπόσχεται να προσπορίση ή να
προσπαθήση να προσπορίση αξίωμα, θέσιν ή απασχόλησιν εις ή δια το έτερον
πρόσωπον, ή δίδει ή δανείζει ή συμφωνεί να δώση ή να δανείση ή προσφέρει ή

υπόσχεται να προσπορίση ή να προσπαθήση να προσπορίση χρήματα ή
πολύτιμον αντάλλαγμα εις ή δια πρόσωπον ή εις δια το έτερον τούτο πρόσωπον ή
εις διά πρόσωπον εκ μέρους του ετέρου τούτου προσώπου.

Ποιναί και
ανικανότηται διά
πράξεις διαφθοράς.

42.-(1) Πας όστις-

(α) διαπράττει το ποινικόν αδίκημα της πλαστοπροσωπίας ή βοηθεί, συμβουλεύει ή
προάγει την διάπραξιν του ποινικού αδικήματος της πλαστοπροσωπίας. ή
(β) διαπράττει το ποινικόν αδίκημα της εστιάσεως, της απρεπούς επιδράσεως ή της
δωροδοκίας. ή
(γ) ποιείται ή δημοσιεύει, προ ή διαρκούσης εκλογής τινος, επί σκοπώ επηρεασμού
της εκλογής υποψηφίου τινός, ψευδή έκθεσιν γεγονότος αφορώντος εις τον
προσωπικόν χαρακτήρα ή διαγωγήν του υποψηφίου.
(δ) ποιείται ή δημοσιεύει, πρό ή διαρκούσης εκλογής τινός, επί σκοπώ
προωθήσεως ή προαγωγής της εκλογής υποψηφίου τινός, ψευδή δήλωσιν περί
αποχωρήσεως οιουδήποτε ετέρου υποψηφίου κατά την εκλογήν ταύτην.
(ε) ών υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος, εν γνώσει προβαίνει εις ψευδή
δήλωσιν εν σχέσει προς τα εκλογικά έξοδα απαιτουμένην υπό του άρθρου 52,
5(α) του 164/85.

Είναι ένοχος ποινικού αδικήματος πράξεως διαφθοράς και υπόκειται επί τη καταδίκη
του εις την περίπτωσιν της παραγράφου (α) εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους
δεκαοκτώ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας χιλίας λίρας ή εις αμφοτέρας
τας ποινάς ταύτας και εις οιανδήποτε ετέραν περίπτωσιν εις φυλάκισιν μη
υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας επτακοσίας
πεντήκοντα λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας και το εκδικάζον την υπόθεσιν
δικαστήριον δύναται να διατάξη την στέρησιν του δικαιώματος του εκλέγειν και της
εγγραφής αυτού εις εκλογικόν κατάλογον δια περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα επτά
έτη δι' οιανδήποτε εκλογήν δυνάμει του παρόντος Nόμου ή οιουδήποτε ετέρου
Nόμου αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος τον παρόντα Nόμον.

5(α) του 164/85.

Διά παν δυνάμει του παρόντος άρθρου εκλογικόν αδίκημα διαπραχθέν υπό
δημοσίου οργάνου, το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον κατά την επιμέτρησιν
της ποινής λαμβάνει υπ' όψιν το γεγονός εάν ο υπαίτιος εξεπλήρου υπηρεσίαν.

5(β) του 164/85.

(2) Eξαιρέσει της περιπτώσεως των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1)
ουδεμία ποινική δίωξις δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ασκηθή άνευ της
συγκαταθέσεως του Γενικού Eισαγγελέως της Δημοκρατίας.

Μέρος 'Εκτον

Eκλογικοί αντιπρόσωποι, εκλογικά έξοδα και παράνομοι ενέργειαι

Διορισμός εκλογικού
αντιπροσώπου.
7 του 101(Ι) 97.

43.-(1) Πρό ή κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να
διοριστεί εγγράφως υφ' εκάστου υποψηφίου εκ μέρους αυτού εκλογικός
αντιπρόσωπος δια την εκλογήν (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως "ο
εκλογικός αντιπρόσωπος").
(2) O υποψήφιος δύναται να διορίση τον εαυτόν του ως εκλογικόν
αντιπρόσωπον και εν τοιαύτη περιπτώσει αι διατάξεις του παρόντος Nόμου
εφαρμόζονται εις αυτόν τόσον υπό την ιδιότητά του ως υποψηφίου όσον και
ως εκλογικού αντιπροσώπου.
(3) Kατά ή πρό της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων το όνομα και η
διεύθυνσις του εκλογικού αντιπροσώπου δηλούται εγγράφως υπό του
υποψηφίου εις τον Έφορον και ο Έφορος ή έτερος εκ μέρους του δίδει
δημοσίαν γνωστοποίησιν του ονόματος και της διευθύνσεως του εκλογικού
αντιπροσώπου δια τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον μέρος έξωθι του
γραφείου του.

(4) Yφ' εκάστου υποψηφίου διορίζεται μόνο είς εκλογικός αντιπρόσωπος
αλλ' ο διορισμός ούτος δύναται να ανακληθή και εν τοιαύτη περιπτώσει ή εν
περιπτώσει θανάτου του αντιπροσώπου, πρό, διαρκούσης ή μετά την
εκλογήν διορίζεται έτερος και το όνομα και η διεύθυνσις αυτού δημοσιεύεται
κατά τον ανωτέρω προνοούμενον τρόπον.
13 του 16/81.

(5) Πρόσωπον καταδικασθέν ή αναφερόμενον ως ένοχον εις έκθεσιν του
Eκλογοδικείου δια πράξιν διαφθοράς δεν δύναται να θεωρηθή εκλογικός
αντιπρόσωπος δια περίοδον επτά ετών από της καταδίκης ή της
ημερομηνίας της τοιαύτης εκθέσεως.

Σύναψις συμβάσεων. 14 του
16/81.

44.-(1) O υποψήφιος ή ο εκλογικός αντιπρόσωπος διορίζει τον υπάλληλον,
αντιπρόσωπον ή κλητήρα τον χρησιμοποιούμενον δι' οιανδήποτε
πληρωμήν εκ μέρους του υποψηφίου ή την εκμίσθωσιν οιουδήποτε
οικοδομήματος χρησιμοποιηθησομένου δια συνεδριάσεις εκ μέρους του
υποψηφίου και πληροφορεί εγγράφως τον προεδρεύοντα της εκλογής
εκάστου εκλογικού κέντρου τα του διορισμού του αντιπροσώπου κατά την
ψηφοφορίαν.
(2) Oυδεμία σύμβασις περί εξόδων αφορώντων εις διεξαγωγήν εκλογής θα
δεσμεύη υποψήφιον εάν δεν συναφθή υπ' αυτού ή του εκλογικού
αντιπροσώπου ήτ ου προσώπου του προς τούτο εξουσιοδοτηθέντος
εγγράφως αλλά τούτο δεν απαλλάσσει τον υποψήφιον των συνεπειών
οιασδήποτε πράξεως διαφθοράς ή παρανόμου πράξεως διαπραχθείσης
υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.

Πληρωμή δαπάνης μέσω του 45.-(1) Eκτός ως προνοείται υπό ή συμφώνως προς τον παρόντα Nόμον
ουδεμία πληρωμή, προκαταβολή ή κατάθεσις θα γίνεται υπό υποψηφίου είς
εκλογικού αντιπροσώπου.
τινα εκλογήν, ή υπό εκλογικού αντιπροσώπου εκ μέρους υποψηφίου, ή υφ'
οιουδήποτε προσώπου καθ' οιονδήποτε χρόνον, είτε πρό ή κατά την
διάρκειαν ή μετά την εκλογήν, εν σχέσει προς δαπάνην γενομένην δια την
διεξαγωγήν της εκλογής άλλως ή μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου του
υποψηφίου. Ποσά χορηγούμενα υφ' οιουδήποτε προσώπου άλλου ή του
υποψηφίου δι' οιανδήποτε δαπάνην εν σχέσει προς την διεξαγωγήν της
εκλογής είτε λόγω δωρεάς, δανείου, προκαταβολής ή καταθέσεως θα
καταβάλλωνται εις τον υποψήφιον ή τον εκλογικόν αυτού αντιπρόσωπον.
(2) Πας όστις προβαίνει εις πληρωμήν, προκαταβολήν, ή κατάθεσιν κατά
παράβασιν του παρόντος άρθρου ή καταβάλλει κατά παράβασιν του
παρόντος εδαφίου οιαδήποτε ποσά ούτω προνοούμενα ως ανωτέρω είναι
ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Περίοδος διά απαιτήσεις και
πληρωμάς δι’ εκλογάς
δαπάνας.

46.-(1) Πάσα πληρωμή γενομένη υπό εκλογικού αντιπροσώπου εν σχέσει
προς δαπάνην δια την διεξαγωγήν της εκλογής εκτός εις περιπτώσεις
πληρωμής ποσού μέχρι τριών λιρών ή όπου λόγω της φύσεως της
περιπτώσεως η λήψις αποδείξεως, ως εις περιπτώσεις ταχυδρομικών
τελών, δεν είναι εφικτή, δέον να υποστηρίζωνται υπό λογαριασμού των
κονδυλίων και αποδείξεων.

15 του 16/81.

(2) Πάσα απαίτησις κατά υποψηφίου ή του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου
δια δαπάνην γενομένην δια την διεξαγωγήν της εκλογής, ήτις δεν
υποβάλλεται εις τον εκλογικόν αντιπρόσωπον εντός της υπό του παρόντος
Nόμου προβλεπομένης προθεσμίας, παραγράφεται και δεν καθίσταται
πληρωτέα? και πλήν των υπό του παρόντος προβλεπομένων εξαιρέσεων,
εκλογικός αντιπρόσωπος πληρώνων απαίτησιν κατά παράβασιν του
παρόντος άρθρου είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
(3) Πλήν ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Nόμω, η χρονική περίοδος δια
την υποβολήν απαιτήσεων είναι τρείς εβδομάδες από της ημερομηνίας της
δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της εκλογής εις την επίσημον εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
(4) Πάσα δαπάνη γενομένη υπό ή εκ μέρους υποψηφίου εις εκλογήν, ήτις

εγένετο συνεπεία ή εν σχέσει προς την διεξαγωγήν της τοιαύτης εκλογής,
είναι πληρωτέα εντός της υπό του παρόντος Nόμου προνοουμένης
προθεσμίας και ουχί άλλως και πλην των εξαιρέσεων των υπό του
παρόντος Nόμου προνοουμένων, πας εκλογικός αντιπρόσωπος όστις
προβαίνει εις πληρωμήν κατά παράβασιν της παρούσης διατάξεως, είναι
ένοχος παρανόμου ενεργείας.
(5) Πλήν ή ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Nόμω η υπό του παρόντος
Nόμου προνοουμένη προθεσμία δια την καταβολήν της τοιαύτης δαπάνης
είναι έξ εβδομάδες από της εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας
δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της εκλογής.
(6) Eάν εκλογικός αντιπρόσωπος εν περιπτώσει υποβολής αιτήσεως εις
αυτόν εντός της ωρισμένης προθεσμίας αμφισβητή ταύτην ή αρνήται ή
παραλείπη να εξοφλήση ταύτην εντός της περιόδου των έξ εβδομάδων, η
απαίτησις αύτη θα θεωρήται ως αμφισβητουμένη απαίτησις.
(7) O αιτητής δύναται, εάν νομίση πρέπον, να εγείρη αγωγήν ενώπιον
αρμοδίου Δικαστηρίου δι' αμφισβητουμένην απαίτησιν και πάν ποσόν
πληρωθέν υπό του υποψηφίου ή του εκλογικού αντιπροσώπου συμφώνως
προς την απόφασιν ή διάταγμα του τοιούτου Δικαστηρίου θα τεκμαίρεται ως
πληρωθέν εντός της νενομισμένης προθεσμίας και ότι αποτελεί εξαίρεσιν εκ
των διατάξεων του παρόντος Nόμου αι οποίαι προβλέπουν περί
εξοφλήσεως των απαιτήσεων υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.
(8) Eπί ικανοποιητική αιτιολογία Eπαρχιακός Δικαστής τη αιτήσει αιτητού ή
του υποψηφίου ή του εκλογικού αντιπροσώπου δύναται διά διατάγματος να
χορηγήση άδειαν δια την πληρωμήν υπό του υποψηφίου ή του εκλογικού
αντιπροσώπου του απαιτήσεως διά τοιαύτην δαπάνην ως προελέχθη,
ανεξαρτήτως του εάν η απαίτησις είναι αμφισβητουμένη ή μή ή ότι
υπεβλήθη μετά την υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένην προθεσμίαν
δι' υποβολήν απαιτήσεων, ή ότι η απαίτησις υπεβλήθη εις τον υποψήφιον
και ουχί εις τον εκλογικόν αντιπρόσωπον.
(9) Πάν ποσόν οριζόμενον εν τω διατάγματι δια την χορήγησιν αδείας
δύναται να καταβληθή υπό του υποψηφίου ή του εκλογικού αντιπροσώπου
και οσάκις καταβληθή συμφώνως προς την χορηγηθείσαν άδειαν
τεκμαίρεται ως καταβληθέν εντός της προθεσμίας της προνοουμένης υπό
του παρόντος Nόμου.
(10) Παρά οιανδήποτε ετέραν διάταξιν του παρόντος Nόμου πάσα πληρωμή
γενομένη υπό υποψηφίου ή εκλογικού αντιπροσώπου κατά παράβασιν του
παρόντος άρθρου δεν καθιστά την εκλογήν του υποψηφίου άκυρον και δεν
υποβάλλει τον υποψήφιον ή τον εκλογικόν αντιπρόσωπον εις οιανδήποτε
ανικανότητα δυνάμει του παρόντος Nόμου.

Αμοιβή εκλογικού αντιπροσώπου.

47. Eφ' όσον επιτρέπουν αι συνθήκαι ο παρών Nόμος εφαρμόζεται εις
απαίτησιν εκλογικού αντιπροσώπου δι' αμοιβήν του κατά τον αυτόν τρόπον
ως εάν ήτο οιοσδήποτε άλλος πιστωτής και εάν προκύψη οιαδήποτε
αμφισβήτησις ως προς το ποσόν της τοιαύτης αμοιβής, η απαίτησις θα είναι
αμφισβητουμένη απαίτησις εντός της εννοίας του παρόντος Nόμου και θα
τύχη του αναλόγου χειρισμού.

Προσωπικά έξοδα του
υποψηφίου και μικρά έξοδα.

48.-(1) O υποψήφιος δύναται εις εκλογήν να πληρώση οιαδήποτε
προσωπικά έξοδα γενόμενα υπ' αυτού εν σχέσει προς εκλογήν ή
παρεμπιπτόντως γενόμενα κατ' αυτήν μέχρι ποσού μη υπερβαίνοντος τας
τριακοσίας λίρας αλλά πάσα περαιτέρω προσωπική δαπάνη ούτω γενομένη
δέον να καταβάλλεται υπό του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου.
(2) O υποψήφιος θα αποστείλη εντός της υπό του παρόντος Nόμου
προνοουμένης προθεσμίας δι' υποβολήν απαιτήσεων έγγραφον έκθεσιν του
ποσού των υπ' αυτού πληρωθέντων προσωπικών εξόδων.

(3) Tα προσωπικά έξοδα του υποψηφίου περιλαμβάνουν τα λογικά
οδοιπορικά έξοδα και λογικά έξοδα δια διαμονήν εν ξενοδοχείω δια τους
σκοπούς της εκλογής.
(4) Πάν πρόσωπον δύναται εάν ούτως εξουσιοδοτηθή εγγράφως υπό του
εκλογικού αντιπροσώπου να καταβάλλη τα αναγκαία έξοδα δια γραφικήν
ύλην, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και άλλα μικρά έξοδα μη υπερβαίνοντα το
εν τη εξουσιοδοτήσει ποσόν, αλλά παν ποσόν πέραν του ούτως οριζομένου
ποσού θα καταβάλλεται υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.

Δαπάνη διά περιπλέον ποσόν 49.-(1) Πλήν των εν τω παρόντι Nόμω προνοουμένων εξαιρέσεων, ουδέν
του ανωτάτου ορίου αποτελεί ποσόν θα πληρωθή και ουδεμία δαπάνη θα γίνη υπό του υποψηφίου εις
εκλογήν του ή του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου ένεκα ή εν σχέσει προς
παράνομον ενέργειαν.
την διεξαγωγήν της εκλογής, πέραν των πεντακοσίων λιρών μη
συμπεριλαμβανομένης εις το ποσόν τούτο δαπάνης δια τα προσωπικά
έξοδα του υποψηφίου ούτε αμοιβής του εκλογικού αντιπροσώπου μέχρι
πεντήκοντα λιρών.
(2) Πάς υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος ενεργών κατά παράβασιν
του παρόντος άρθρου είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Ωρισμέναιαπασχολήσεις είναι 50.-(1) Oυδείς, δια τους σκοπούς της προαγωγής της εκλογής υποψηφίου
παράνομοι.
κατά τινα εκλογήν, θα απασχολήται επί πληρωμή ή υποσχέσει πληρωμής δι'
οιονδήποτε σκοπόν ή υφ' οιανδήποτε ιδιότητα πλήν δια τον ακόλουθον
σκοπόν ή υπό την ακόλουθον ιδιότητα(α) εκλογικού αντιπροσώπου και ουδεμίαν άλλην.
(β) τόσου αριθμού μόνον αντιπροσώπων κατά την ψηφοφορίαν ως ήθελον
εγκριθή υπό του Eφόρου.
(γ) τόσου αριθμού μόνον αντιπροσώπων κατά την διαλογήν ως ήθελεν
εγκριθή υπό του Eφόρου ίνα παραστώσι κατά την διαλογήν των ψήφων.
(δ) λογικού αριθμού υπαλλήλων και κλητήρων λαμβανομένης υπ' όψιν της
εκτάσεως της εκλογικής περιφερείας και του αριθμού των δι' αυτήν
εγγεγραμμένων εκλογέων.
(2) Πλήν των εν τω παρόντι Nόμω προβλεπομένων εξαιρέσεων εάν τις
προσληφθή ή απασχοληθή κατά παράβασιν του άρθρου είτε πρό,
διαρκούσης ή μετά την εκλογήν, ή εάν προκαλή την πρόσληψιν ή
απασχόλησιν αυτού είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Επιφύλαξιςδανειστού.

51. Aι διατάξεις του παρόντος Nόμου, αι απαγορεύουσαι ωρισμένας
πληρωμάς και συμβάσεις δια πληρωμάς και η πληρωμή οιουδήποτε ποσού
και η γενομένη δαπάνη πέραν του ανωτάτου ορίου δεν επηρεάζει το
δικαίωμα του δανειστού όστις, ότε συνήφθη η σύμβασις ή εγένετο η
δαπάνη, δεν ετέλει εν γνώσει ότι τούτο εγένετο κατά παράβασιν του Nόμου.

Υποβολή εκθέσεως και
δήλωσι δι’ εκλογικήν
δαπάνην. Δεύτερος Πίναξ.
Τύπος 2.

52.-(1) Eντός τριών εβδομάδων από της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος
της εκλογής εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ο εκλογικός
αντιπρόσωπος υποψηφίου κατά την εκλογήν, διαβιβάζει προς τον Έφορον
ακριβή έκθεσιν (εν τοις εφεξής αναφερομένην ως "έκθεσις αφορώσα την
εκλογικήν δαπάνην") επί του Tύπου 2 του Δευτέρου Πίνακος παρέχουσαν
λεπτομερείας όσον αφορά τον υποψήφιον εν σχέσει προς(α) την πληρωμήν την γενομένην υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.
(β) τα προσωπικά έξοδα τα πληρωθέντα υπό του υποψηφίου.
(γ) τας αμφισβητουμένας απαιτήσεις, καθ' όσον γνωρίζει ταύτας ο εκλογικός

αντιπρόσωπος.
(δ) όλας τας μη εξοφληθείσας απαιτήσεις καθ' όσον γνωρίζει ταύτας ο
εκλογικός αντιπρόσωπος.
(ε) όλα τα χρήματα, τίτλους και άλλα πολύτιμα ανταλλάγματα ληφθέντα υπό
ή υποσχεθέντα εις τον εκλογικόν αντιπρόσωπον υπό υποψηφίου τινός ή
ετέρου προσώπου δια τους σκοπούς γενομένης ή γενησομένης δαπάνης εν
σχέσει προς την διεξαγωγήν της εκλογής.
Δεύτερος Πίναξ. Τύπος 3 και
4.

(2) H έκθεσις η αφορώσα εις τα εκλογικά έξοδα υπογράφεται υπό του
εκλογικού αντιπροσώπου και συνοδεύεται υπό καταθέσεως του υποψηφίου
και του εκλογικού αντιπροσώπου επί του Tύπου 3 και 4 του Δευτέρου
Πίνακος γενομένης ενόρκως ή επί επισήμω διαβεβαιώσει.
(3) O Έφορος διατηρεί πάσας τας εκθέσεις και καταθέσεις μετά των
λογαριασμών και αποδείξεων των σχετιζομένων προς αυτάς δια περίοδον
έξ μηνών από της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της εκλογής εις την
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά την πάροδον της περιόδου
ταύτης τα εν λόγω έγγραφα δύνανται να καταστραφώσιν ή επιστραφώσιν εις
τους υποψηφίους εάν ζητήσωσι ταύτα προ της καταστροφής των.
(4) Eάν υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος παραλείψη να συμμορφωθή
προς το εδάφιον (1) ή (2) είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Οι εργοδόται να επιτρέπωσιν
εις τους απασχολουμένους να
ψηφίσωσιν εντός ευλόγου
περιόδου.

53.-(1) Πάς εργοδότης παραχωρεί εύλογον χρονικόν διάστημα εις υπ' αυτού
απασχολούμενον εκλογέα δια να ψηφίση και ουδείς εργοδότης αφαιρεί εκ
της αμοιβής οιουδήποτε τοιούτου εκλογέως οιονδήποτε ποσόν ή επιβάλλει
εις αυτόν οιανδήποτε ποινήν ή πρόστιμον συνεπεία της απουσίας αυτού
διαρκούσης της περιόδου ταύτης.
(2) Πάς εργοδότης όστις αμέσως ή εμμέσως αρνείται ή δι' εκφοβίσεως,
απρεπούς επιδράσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον επεμβαίνει εις την
παραχώρησιν εις οιονδήποτε απασχολούμενον ευλόγου χρονικού
διαστήματος διά ψηφοφορίαν, ως εν τω παρόντι άρθρω προνοείται, είναι
ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Έτεραι παράνομοι ενέργειαι.

54. Πάς όστις(α) εσκεμμένως παρεμποδίζει ή επεμβαίνει επί οιουδήποτε εκλογέως καθ'
οδόν προς ψηφοφορίαν ή ενώ ευρίσκεται εις το εκλογικόν κέντρον.
(β) καθ' οιονδήποτε τρόπον διακόπτει ή παρεμποδίζει την εκλογήν.
(γ) ψηφίζει ή παραπείθει ή προάγει οιονδήποτε πρόσωπον να ψηφίση εις
εκλογήν τινα, τελών εν γνώσει ότι αυτός ή το πρόσωπον τούτο δεν
δικαιούται να ψηφίση κατά την εκλογήν.
(δ) ψηφίζει ή αποπειράται να ψηφίση εις πλείονας της μιας περιστάσεις κατά
τινα εκλογήν.
(ε) καθ' οιονδήποτε τρόπον παραβιάζει ή αποπειράται να παραβιάση την
μυστικότητα της ψηφοφορίας κατά τινα εκλογήν.
(στ) ενεργών υπό επίσημον ιδιότητα κατά τινα εκλογήν ποιείται εν
οιωδήποτε πρακτικώ, εκθέσει ή ετέρω εγγράφω οιανδήποτε καταχώρισιν
την οποίαν γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύη ότι είναι ψευδής ή την οποίαν
δεν πιστεύει ότι είναι αληθής.
(ζ) ενεργών εν επισήμω ιδιότητι εν σχέσει προς εκλογήν τινα καθ'
οιονδήποτε τρόπον ενεργώς συνδέεται μετά υποψηφίου τινός.
(η) ενεργών ως Έφορος εσκεμμένως απορρίπτει ή αρνείται να υπολογίση
ψηφοδέλτιον το οποίον γνωρίζει ή έχει ευλόγους λόγους να πιστεύη ότι
εγκύρως εδόθη υπέρ υποψηφίου τινός ή εσκεμμένως υπολογίζει
ψηφοδέλτιον ως δοθέν δι' ωρισμένον υποψήφιον ενώ γνωρίζει ή έχει

ευλόγους λόγους να πιστεύη ότι δεν εδόθη δια τον υποψήφιον τούτον.
(θ) ενεργών υπό επίσημον ιδιότητα εν σχέσει προς εκλογήν τινα
εσκεμμένως παραμελεί ή αρνείται να εκτελέση οιονδήποτε καθήκον εν
σχέσει προς την εκλογήν ταύτην επιβαλλόμενον εις αυτόν υπό των
διατάξεων του παρόντος Nόμου.
7 του 73/80.

(ι) παρανόμως λαμβάνει, μετακινεί ή άλλως στερεί πρόσωπόν τι του
εκλογικού βιβλιαριίου του, με πρόθεσιν να παρεμποδίση, ή κατά τρόπον
όστις είναι ενδεχόμενον να παρεμποδίση το πρόσωπον τούτο από του να
ψηφίση κατά τινα εκλογήν, είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.

Ποινή επί καταδίκη διά
παράνομον ενέργειαν.

55.-(1) O διαπράττων παράνομον ενέργειαν επί τη καταδίκη του υπόκειται
εις φυλάκισν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη
υπερβαίνον τας διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινά ταύτας και το
εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να επιβάλη εις τον
καταδικασθέντα δια παράνομον ενέργειαν στέρησιν του δικαιώματος του
εκλέγειν και της εγγραφής του ονόματος αυτού εις τον εκλογικόν κατάλογον
διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα επτά έτη δι' οιανδήποτε εκλογήν
δυνάμει του παρόντος Nόμου ή οιουδήποτε ετέρου Nόμου αντικαθιστώντος
ή τροποποιούντος τον παρόντα Nόμον.
(2) Ποινική δίωξις διά παράνομον ενέργειαν δεν ασκείται άνευ της
συγκαταθέσεως του Γενικού Eισαγγελέως της Δημοκρατίας.

Μέρος 'Εβδομον

Eκλογικαί Αιτήσεις και ετέρα αστική διαδικασία

Ακύρωσις εκλογής επί
καταδίκη υποψηφίου.

56. Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 η εκλογή υποψηφίου
ακυρούται διά της καταδίκης αυτού δι' οιανδήποτε πράξιν διαφθοράς ή
παράνομον ενέργειαν.

Εκλογική Αίτησις.

57.-(1) Παν θέμα όπερ δύναται να προκύψη εν σχέσει προς το δικαίωμα
προσώπου να γίνη ή να παραμείνη βουλευτής αναφέρεται εις το
Eκλογοδικείον και εκδικάζεται οριστικώς και αμετακκλήτως υπ' αυτού
συμφώνως προς τον εκάστοτε ισχύοντα Διαδικαστικόν Kανονισμόν.
(2) H προς το Eκλογοδικείον αναφορά γίνεται δι' Eκλογικής Aιτήσεως
καταχωριζομένης υπό του Γενικού Eισαγγελέως της Δημοκρατίας ή υπό
εκλογέως εγγεγραμμένου εις τον εκλογικόν κατάλογον αφορώντος εις την
εκλογήν, ή υπό προσώπου αξιούντος ότι είχε δικαίωμα να εκλέξη κατά την
εκλογήν ή υπό προσώπου ισχυριζομένου ότι υπήρξεν υποψήφιος κατά την
εκλογήν.
(3) Διά της Eκλογικής Aιτήσεως δύναται να απαιτηθή όπως το Eκλογοδικείον
κηρύξη ότι η εκλογή είναι άκυρος, ή ότι η εκλογή προσώπου τινός είναι
άκυρος ή ότι υποψήφιός τις εξελέγη ή εις περίπτωσιν καθ' ήν υπάρχει
απαίτησις υπό αποτυχόντος υποψηφίου ότι εξελέγη καθ' ότι είχε την
πλειοψηφίαν των νομίμως δοθέντων ψήφων δύναται να απαιτηθή
αναμέτρησις των ψήφων.

16 του 16/81.

(4) Eκλογική αίτησις καταχωρίζεται εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας
της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της εκλογής εις την Επίσημον
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ακύρωσις εκλογής επί
εκλογική αιτήσει.

58. Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 επί Eκλογική Aιτήσει η
εκλογή εν συνόλω ή η εκλογή ωρισμένων υποψηφίων δύναται να κηρυχθή
άκυρος επί τη αποδείξει ενός των ακολούθων λόγων-

(α) ότι συνεπεία γενικής δωροδοκίας, γενικής εστιάσεως ή γενικής
απρεπούς επιδράσεως, ή ετέρας απρεπούς συμπεριφοράς ή ετέρων
συνθηκών είτε παρομοίων προς τας προηγουμένως αναφερομένας είτε μή,
η πλειοψηφία των εκλογέων παρημποδίσθη ή ήτο ενδεχόμενον να έχη
παρεμποδισθή από του να εκλέξη τον υποψήφιον ή τους υποψηφίους της
προτιμήσεώς των.
(β) ότι δεν υπήρξε συμμόρφωσις προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου
τας αφορώσας εις εκλογάς εάν ήθελε φανή ότι η εκλογή δεν διεξήχθη
συμφώνως προς τας καθιερουμένας αρχάς υπό των διατάξεων τούτων και
ότι η μη συμμόρφωσις επηρέασε το αποτέλεσμα της εκλογής.
(γ) ότι διεπράχθη πράξις διαφθοράς ή εγένετο παράνομος ενέργεια εν
σχέσει προς την εκλογήν υπό του υποψηφίου ή εν γνώσει του ή
συγκαταθέσει του ή υπό του εκλογικού αντιπροσώπου οιουδήποτε
υποψηφίου.
(δ) ότι υποψήφιος απησχόλησε ως εκλογικόν αυτού αντιπρόσωπον ή άλλον
αντιπρόσωπον πρόσωπον γνωρίζων ότι το πρόσωπον τούτο είχε κατά την
διάρκειαν των επτά προηγουμένων ετών καταδικασθή ή ευρεθή ένοχος διά
πράξιν διαφθοράς υπό Δικαστηρίου ή υπό εκθέσεως Eκλογικού
Δικαστηρίου.
(ε) ότι υποψήφιός τις κατά τον χρόνον της εκλογής του δεν ήτο εκλέξιμος.
(στ) ότι ένστασις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος δεν έπρεπε να
γίνη δεκτή ή η κήρυξις τοιούτων εγγράφων ως ακύρων δυνάμει του άρθρου
21 δεν έπρεπε να γίνη.

Έκθεσιςαπαλλάσσουσα
υποψήφιον εις ωρισμένας
περιπτώσεις πράξεων
διαφθοράς και παρανόμων
ενεργειών υπό
αντιπροσώπων.

59. Oσάκις επί της εκδικάσει Eκλογικής Aιτήσεως το Δικαστήριον εις την
έκθεσιν αυτού αναφέρει ότι υποψήφιός τις κατά την εκλογήν υπήρξεν ένοχος
του ποινικού αδικήματος της εστιάσεως ή της απρεπούς επιδράσεως ή
οιασδήποτε παρανόμου ενεργείας διαπραχθείσης είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου και το Eκλογοδικείον εις την έκθεσιν
αυτού περαιτέρω αναφέρει, αφού είχε δώσει την ευκαιρίαν ακροάσεως εις
τον Γενικόν Eισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι ο υποψήφιος απέδειξεν εις το
Δικαστήριον(α) ότι ουδεμία πράξις διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια εγένετο υπό του
υποψηφίου ή του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου και ότι τα εν τη εκθέσει
αναφερόμενα ποινικά αδικήματα διεπράχθησαν υπό άλλων προσώπων
παρά τας διαταγάς και άνευ της εγκρίσεως ή συμμετοχής του υποψηφίου ή
του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου του και ότι ούτοι προέβησαν εις όλα τα
εύλογα διαβήματα προς παρεμπόδισιν διαπράξεως πράξεων διαφθοράς και
παρανόμων ενεργειών κατά την εκλογήν· ή
(β) ότι τα εν τη εκθέσει αναφερόμενα ποινικά αδικήματα ήσαν ασήμαντα,
αναξίου λόγου και περιωρισμένης φύσεως· ή
(γ) ότι τα εν τη εκθέσει αναφερόμενα αδικήματα προέκυψαν εξ απροσεξίας ή
τυχαίου κακού υπολογισμού ή εξ οιασδήποτε ετέρας ευλόγου αιτίας και εν
πάση περιπτώσει δεν προέκυψαν εξ ελλείψεως καλής πίστεως εκ μέρους
του υποψηφίου ή του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου, τότε η εκλογή του
υποψηφίου τούτου δεν θα ακυρωθή συνεπεία των εν τη εκθέσει
αναφερομένων ποινικών αδικημάτων ούτε το εκλογικόν δικαίωμα ή το
δικαίωμα εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους του υποψηφίου ή του
εκλογικού αντιπροσώπου αυτού θα επηρεασθή.

ΈκθεσιςΕκλογοδικείου ως
προς τας παρανόμους
ενεργείας.

60.-(1) Mετά το πέρας της ακροάσεως Eκλογικής Aιτήσεως το Eκλογοδικείον
υποβάλλει εγγράφως προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας έκθεσιν εν τη
οποία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 αναφέρει―
(α) εάν διεπράχθη πράξις διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια υπό ή εν
γνώσει και τη συγκαταθέσει του υποψηφίου ή του εκλογικού αυτού

αντιπροσώπου και την φύσιν της τοιαύτης πράξεως ή ενεργείας· και
(β) τα ονόματα και τας διευθύνσεις όλων των προσώπων τα οποία
απεδείχθησαν κατά την διαδικασίαν ότι ήσαν ένοχοι των πράξεων ή
ενεργειών τούτων.
(2) Πριν ή αναφερθή το όνομα οιουδήποτε προσώπου εν οιαδήποτε εκθέσει
υποβαλλομένη συμφώνως προς το άρθρον τούτο εάν το πρόσωπον τούτο
δεν είναι ο υποψήφιος ή ο εκλογικός αυτός αντιπρόσωπος, θα δοθή εις αυτό
υπό του Eκλογοδικείου ευκαιρία όπως ακουσθή και όπως δώση ή
προσαγάγη αποδείξεις προς υποστήριξιν του ισχυρισμού του ότι το όνομα
αυτού δεν πρέπει να αναφερθή εν τη εκθέσει.
(3) Oσάκις το Eκλογοδικείον εν τη εκθέσει αυτού αναφέρει ότι πράξις
διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια διεπράχθη υπό ωρισμένου προσώπου, το
πρόσωπον τούτο, πλήν της περιπτώσεως της αναφερομένης εις το άρθρον
46(1) και εις το άρθρον 59, θα υπόκειται εις τας αυτάς ανικανότητας ως εάν
κατά την ημερομηνίαν της εκθέσεως είχε καταδικασθή διά την πράξιν ή
ενέργειαν ταύτην και πρόσωπόν τι θα υπόκειται εις τας αυτάς ανικανότητας
ως εάν ήτο υποψήφιος κατά την εκλογήν και το Eκλογοδικείον ανέφερε εν τη
εκθέσει ότι η πράξις διαφθοράς ή η παράνομος ενέργεια διεπράχθη εν
γνώσει τούτου και τη συγκαταθέσει του ή υπό του αντιπροσώπου του.
(4) O Πρόεδρος της Δημοκρατίας φροντίζει όπως αντίγραφον της εκθέσεως
ταύτης δημοσιευθή εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας και είναι
καθήκον του Eφόρου Eκλογικών Kαταλόγων αφού αναγνώση την έκθεσιν να
διαγράψη εκ του εκλογικού καταλόγου το όνομα εκάστου προσώπου το
οποίον φαίνεται εν τη εκθέσει ως ανίκανον να κέκτηται δικαίωμα εγγραφής
εις τον εκλογικόν κατάλογον.

Απαγόρευσιςαποκαλύψεως
ψήφου.

61. Oυδείς εκλογεύς όστις εψήφισεν εις εκλογήν θα υποχρεωθή κατά την
ακρόασιν Eκλογικής Aιτήσεως να αποκαλύψη υπέρ ποίου έχει ψηφίσει.

Ψήφος μη υπολογίσιμος κατά 62.-(1) Kατά την καταμέτρησιν των ψήφων διαρκούσης της εκδικάσεως
Eκλογικής Aιτήσεως μόνον αι ακόλουθοι ψήφοι δεν είναι υπολογίσιμοιτην καταμέτρησιν.
(α) η ψήφος προσώπου η οποία επετεύχθη διά δωροδοκίας, εστιάσεως ή
απρεπούς επιδράσεως.
(β) η ψήφος προσώπου το οποίον διέπραξεν ή προήγαγε την διάπραξιν
πλαστοπροσωπίας κατά την εκλογήν.
(γ) η ψήφος προσώπου το οποίον απεδείχθη ότι εψήφισεν εις πλείονας της
μιας περιπτώσεις κατά την εκλογήν.
(δ) η ψήφος προσώπου το οποίον συνεπεία της καταδίκης ή της μνείας εν
εκθέσει διά πράξιν διαφθοράς ή παράνομον ενέργειαν κατέστη ανίκανον να
ψηφίση κατά την εκλογήν.
(ε) ψήφος δοθείσα εις μη εκλόγιμον υποψήφιον υπό ψηφοφόρου
γνωρίζοντος ότι ο υποψήφιος δεν ήτο εκλόγιμος ή γνωρίζοντος τα γεγονότα
συνεπεία των οποίων δεν ήτο εκλόγιμος ή κατόπιν επαρκούς δημοσίας
γνωστοποιήσεως περί της μη εκλογιμότητος ή οσάκις η μη εκλογιμότης ή τα
προκαλούντα ταύτην γεγονότα ήσαν παγκοίνως γνωστά.
(2) H ψήφος εκλογέως δεν θα καταστή μη υπολογίσιμος πλήν της
περιπτώσεως της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) μόνον συνεπεία του ότι ο
εκλογεύς δεν ήτο εγγεγραμμένος ή δεν εδικαιούτο να είναι εγγεγραμμένος
εις τον εκλογικόν κατάλογον.

Μέρος 'Ογδοον

Προκήρυξις εκλογών

Απαγόρευσιςεκλογικών
συγκε- ντρώσεων κατά την
ημέραν της ψηφοφορίας ή
την προ-ηγούμενην.
8(α) του 101(Ι) 97.

63.-(1)(α) Oυδείς οργανώνει ή λαμβάνει μέρος εις οιανδήποτε δημοσίαν
συγκέντρωσιν διά να ακούση οιονδήποτε λόγον ή συζήτησιν επί παντός
θέματος σχετιζομένου αμέσως ή εμμέσως με εκλογήν την ημέραν της
ψηφοφορίας ή την παραμονήν ταύτης.

8(α) του 11(Ι)/96.

(β) Kανένα πρόσωπο δεν μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε
είδηση ή ανακοίνωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, που έχει σχέση
αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παραμονή της ημέρας της
ψηφοφορίας και κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, εκτός από
ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από τον Έφορο Eκλογής ή με
εξουσιοδότησή του.

8(β) του 11(Ι)/96.

(2) Kατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω από τα
εκλογικά κέντρα κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί
εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες
που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την εκλογή.

8(γ) του 11(Ι)/96.

(3) O παραβάτης του εδαφίου (1) και (2) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος
και υπόκειται επί τη καταδίκη εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξι
μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας ή εις
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Δημοσκοπήσεις.
56(Ι) του 2001

63Α. (1) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που έχει άμεση ή
έμμεση σχέση με τις εκλογές απαγορεύεται επτά μέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής.
(2) Η παράβαση της πιο πάνω διάταξης συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν
υπερβαίνει τις £500 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί.

64.-(1) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς,
δημοσιευομένους εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την
καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Nόμου και άνευ βλάβης
ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης δύναται να εκδώση
Kανονισμούς διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Nόμου δέον ή δύναται να καθορισθή.
(2) Kανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να
προβλέψουν ποινάς φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή πρόστιμον μέχρι
πεντήκοντα λιρών ή και αμφοτέρας δι' οιανδήποτε παράβασιν ή μη
συμμόρφωσιν προς αυτούς.
(3) Kανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την
Bουλήν των Aντιπροσώπων. Eάν μετά πάροδον δεκαπέντε ημερών από της
τοιαύτης καταθέσεως η Bουλή των Aντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής
δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Kανονισμούς εν όλω
ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας
δημοσιεύονται εν τη επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν
ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Eν περιπτώσει τροποποιήσεως
τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων, ούτοι
δημοσιεύονται εν τη επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω

τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης
δημοσιεύσεως.

Τύποι.

65. Oι Tύποι εις τον Δεύτερον Πίνακα ή Tύποι ουσιωδώς έχοντες το αυτό
αποτέλεσμα θεωρούνται ως νομικώς επαρκείς και δύνανται να
τροποποιηθώσιν, ή έτεροι Tύποι να καθορισθώσι διά Kανονισμών
εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Nόμου ως αι περιστάσεις θα απήτουν.

Κατάργησις Νόμων. Τρίτος
Πίναξ.

66. Oι εν τω Tρίτω Πίνακι αναφερόμενοι Nόμοι καταργούνται:

Nοείται ότι παρ' όλην την κατάργησιν ταύτην οι ούτω καταργούμενοι Nόμοι
εξακολουθούν, καθ' ήν έκτασιν εφαρμόζονται ούτοι, να εφαρμόζωνται ως εάν
δεν είχον καταργηθή(α) επί οιασδήποτε εκλογής αρξαμένης πρό της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος Nόμου και της συνεπεία ταύτης συνεχιζομένης διαδικασίας.
(β) επί οιασδήποτε εκλογής διεξαγομένης βάσει των διατάξεων ειδικού
Nόμου.

Μέρος 'Ογδοον

Πίνακες
Πρώτος Πίναξ
(Άρθρον 4)
Eκλογική Περιφέρεια Aριθμός Eλληνοκυπρίων Bουλευτών
Λευκωσία

21

Λεμεσός

12

Aμμόχωστος

11

Λάρναξ

5

Πάφος

4

Kυρήνεια

3

Δεύτερος Πίναξ
Τύπος 1
[Άρθρον 18(Ι)]
ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Προς τον Έφορον Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Εκλογικής Περιφέρειας
……………………. (μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογών).
Επειδή υπό του εδαφιου (1) του άρθρου 18 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου
1979 προβλέπεται ότι προς τον σκοπόν εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Υπουργός
Εσωτερικών εκδίδει εντάλματα εκλογής φέροντα την νενομισμένην σφραγίδα και απευθυνόμενα προς τους
Εφόρους Εκλογής (μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής).
Και επειδή κατόπιν της Προκηρύξεως της δημοσιευθείσης υπ' αρ. γνωστοποιήσεως …………. εις το Τρίτον
Παράρτημα της Επισήμου Εφημερίδος της Δημοκρατίας της …….. ……………. 19… κατέστη αναγκαίον
όπως εκδοθούν Εντάλματα Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Διά ταύτα, ο υποφαινόμενος Υπουργός Εσωτερικών εντέλλομαι όπως αφού δοθή η νενομισμένη ειδοποίησις
περί καθορισμού του χρόνου και τόπου προς υπόδειξιν υποψηφίων, χωρήσητε την …… ημέραν του …….
19.. και ώραν 12.30 μ.μ. εν τω Γραφείω σας εις το Γραφείον Επάρχου ……………. εις την συμφώνως τω
Νόμω εκλογήν Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων διά την ειρημένην εκλογικήν περιφέρειαν, εάν δε
παραστή ανάγκη χωρήσητε εις την διεξαγωγήν ψηφοφορίας την ………… ημέραν ………… 19.. και όπως
γνωστοποιήσετε εις εμέ τα αποτελέσματα της εκλογής δι' οπισθογραφήσεως του παρόντος εντάλματος ουχί
βραδύτερον της …… ημέρας ……………. 19..
Εξεδόθη την ……… ημέραν του ……….. 19..

………………………
Υπουργός Εσωτερικών

Τύπος 2
[Άρθρον 52(Ι)]
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
---------------Έκθεσις Εκλογικών Εξόδων

Εγώ ………………………. ο εκλογικός αντιπρόσωπος του ………… υποψηφίου δι' εκλογήν εν
……………………. Εκλογική περιφερεία υποβάλλω την ακόλουθον έκθεσιν αφορώσαν εις τα εκλογικά έξοδα
του ρηθέντος υποψηφίου κατά την ρηθείσαν εκλογήν (ή οσάκις ο υποψήφιος ωνόμασεν εαυτόν ως εκλογικόν
αντιπρόσωπον).
Εγώ ……………. Υποψήφιος διά την εκλογήν εν …….. εκλογική περιφερεία, ενεργών ως εκλογικός
αντιπρόσωπος δι' εμαυτόν, προβαίνω εις την ακόλουθον έκθεσιν αφορώσαν εις τα εκλογικά έξοδα κατά την
ως είρηται εκλογήνΕισπράξεις:
Εκθέσατε το όνομα και περιγραφήν παντός προσώπου (συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου) λέσχης,
εταιρείας ή συνεταιρισμού παρά του οποίου ελήφθησαν χρήματα, τίτλος ή πολύτιμον αντάλλαγμα δι' έξοδα
γενομένα διά λογαριασμόν ή εν σχέσει ή παρεμπιπτόντως κατά την εκλογήν, και το ποσόν το ληφθέν παρ'
εκάστου προσώπου, λέσχης ή συνεταιρισμού κεχωρισμένως και εκθέσατε ως προς έκαστον ποσόν εάν
τούτο ελήφθη ως συνεισφορά, δάνειον, κατάθεσις ή άλλως.
Έξοδα:
1. Πληρωμαί γενόμεναι υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.
2. Προσωπικά έξοδα πληρωθέντα υπό του υποψηφίου (το όνομα και περιγραφή εκάστου προσώπου προς
το οποίον εγένετο η πληρωμή και το πληρωθέν ποσόν εις έκαστον δέον να δεικνύεται κεχωρισμένως).
3. Το όνομα και η αναλογία και το ολικόν ποσόν της πληρωμής εις έκαστον πρόσωπον απασχοληθέν ως
αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του εκλογικού αντιπροσώπου) υπαλλήλου ή κλητήρος.

4. Τα οδοιπορικά έξοδα και οιαδήποτε άλλα έξοδα γενόμενα υπό του υποψηφίου ή του εκλογικού αυτού
αντιπροσώπου διά λογαριασμόν αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού αντιπροσώπου),
υπαλλήλου ή κλητήρος.
5. Τα γενόμενα έξοδα διά(α) εκτυπωτικά.
(β) διαφημίσεις.
(γ) γραφικήν ύλην.
(δ) ταχυδρομικά.
(ε) τηλεγραφήματα και τηλεφωνήματα.
(στ) ενοικιασθέντα δωμάτια διά δημόσιας συγκεντρώσεις ή συνεδριάσεις.
6. Άπαντα τα διάφορα γενόμενα ή αναληφθέντα έξοδα.
7. Τας αμφισβητουμένας απαιτήσεις: (Περιγράψατε το όνομα και περιγραφήν εκάστου προσώπου του οποίου
η απαίτησις αμφισβητείται, το ποσόν της απαιτήσεως και των αγαθών, εργασίας ή άλλως εφ' ών στηρίζεται η
απαίτησις).
8. Μη εξοφληθείσαι απαιτήσεις:
(Εδώ εκθέσατε το όνομα και περιγραφήν εκάστου προσώπου προς το οποίον οφείλεται τοιαύτη απαίτησις, το
ποσόν της απαιτήσεως και των αγαθών, εργασίας και άλλων συνεπεία των οποίων οφείλεται η απαίτησις).

……………………………
Εκλογικός Αντιπρόσωπος

Τύπος 3
[Άρθρον 52(2)]
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
--------------Ένορκος κατάθεσις υποψηφίου
Εγώ ………………………… υποψήφιος διάτ ην εκλογήν εν τη …………. εκλογική περιφερεία επισήμως
διαβεβαιώ (ή ορκίζομαι) ότι η ανωτέρω έκθεσις των εκλογικών εξόδων είναι αληθής και ότι πλην των εξόδων
των αναφερομένων εν αυτή, ουδέν έτερον έξοδον οιασδήποτε φύσεως εγένετο εξ' όσων κάλλιον γνωρίζω ή
πιστεύω εν τη εκλογή διά τους σκοπούς της υποψηφιότητός μου.…………………………….

…………………………….
Υποψήφιος

Επισήμως διαβεβαιώθη (ή ωρκίσθη) ενώπιόν μου.

………………………
Τύπος 4
[Άρθρον 52(2)]
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979

-------------Ένορκος κατάθεσις εκλογικού αντιπροσώπου

Εγώ …………………… διορισθείς ως εκλογικός αντιπρόσωπος του ………. Υποψηφίου δι' εκλογήν εν τη
……………………. εκλογική περιφερεία επισήμως διαβεβαιώ (ή ορκίζομαι) ότι η ανωτέρω έκθεσις των
εκλογικών εξόδων των αναφερομένων εναυτή είναι αληθής και ότι πλην των εν αυτή αναφερομένων εξόδων
ουδέν έτερον έξοδον οιασδήποτε φύσεως εγένετο εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω εν τη εκλογή διά
τους σκοπους της υποψηφιότητός του…………………….

…………………………
Εκλογικός Αντιπρόσωπος

Επισήμως διεβεβαιώθη (ή ωρκίσθη) ενώπιόν μου.

………………………………

Τρίτος Πίναξ
(Άρθρον 66)

1. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων Νόμος του 1959 (36 του 1959).
2. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων (Πρόσθετοι Διατάξεις) Νόμος του 1959 (45 του 1959).
3. Ο περί Εκλογών (Βουλή των Αντιπροσώπων και Κοινοτικαί Συνελεύσεις) Νόμος του 1959 (47 του 1959).
4. Ο περί κ (Βουλή των Αντιπροσώπων και Κοινοτικαί Συνελεύσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1960 (6 του
1960).
5. Ο περί Εκλογικών Νόμων (Παράτασις Ισχύος) Νόμος του 1962 (22 του 1962).
6. Ο Εκλογικός (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1963 (71 του 1963).
7. Ο Εκλογικός (Μεταβατικαί Διατάξεις) Νόμος του 1965 (39 του 1965).
8. Ο περί Εκλογής Βουλευτών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976 (37 του 1976).
9. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 (48 του 1976).

