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 Ν. 72/79 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

υπ’ Αρ. 1540 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµος του 1979 εκδίδεται διά 
δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω άρθρω 
52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 72 του 1979 
 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
——— 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

——— 
Εισαγωγικαί ∆ιατάξεις 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(Ι) του 1992 
71(Ι) του 1995 
11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 
101(Ι) του 1997 

45(Ι) του 2001 
56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 
226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003 
7(Ι) του 2009 

31(I) του 2011 
36(Ι) του 2011 
58(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2011 
87(I) του 2011 

165(Ι) του 2015 
180(I) του 2015 
181(Ι) του 2015 
42(Ι) του 2016. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόµοι του 1979 έως 2016. 

Ερµηνεία. 
2 του 73 του 1980. 

2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια— 
 
«αναπληρωµατική εκλογή» σηµαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν κενωθείσης 
βουλευτικής έδρας· 
 
«βουλευτής» σηµαίνει Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και «βουλευτικός» 
ερµηνεύεται αναλόγως· 
 
«γενική εκλογή» σηµαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν απασών των βουλευτικών 
εδρών· 
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2 του 165(Ι) του 
2015. 

141(Ι) του 2002 
65(Ι) του 2003 
76(Ι) του 2003 
62(Ι) του 2004 
13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2009 
81(Ι) του 2010 
44(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2013 

174(Ι) του 2013 
15(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2015 
44(Ι) του 2015 

166(I) του 2015. 
 

«δελτίο ταυτότητας» σηµαίνει το δελτίο ταυτότητας, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµου· 

 «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· 
 

2 του 16 του 1981. «Εκλογική, Αίτησις» σηµαίνει εκλογικήν αίτησιν δυνάµει του άρθρου 57 του 
παρόντος Νόµου· 
 
«εκλογική περιφέρεια» σηµαίνει περιφέρειαν καθοριζοµένην ως τοιαύτην 
δυνάµει του άρθρου 3· 
 
«εκλογικός κατάλογος» σηµαίνει τον κατάλογον εκλογέων δι’ εκλογικήν 
περιφέρειαν συνταχθέντα δυνάµει του παρόντος Νόµου· 
 

2 του 165(Ι) του 
2015. 

«εκλογικό βιβλιάριο» σηµαίνει το εκλογικό βιβλιάριο, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµου· 
 

 «Εκλογοδικείον» σηµαίνει το Ανώτατον ∆ικαστήριον και περιλαµβάνει ∆ικαστάς 
αυτού· 
 
«Έπαρχος» σηµαίνει τον Έπαρχον της οικείας επαρχίας, περιλαµβάνει δε πάντα 
επί τούτω προσηκόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ’ αυτού λειτουργόν του 
Επαρχιακού Γραφείου· 
 
 

2 του 180(Ι) του 
2015. 

«προεκλογικές δαπάνες» σηµαίνει τις δαπάνες που διενεργούνται κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από τον υποψήφιο ή για λογαριασµό του 
από τον εκλογικό του αντιπρόσωπο· 
 

2 του 180(Ι) του 
2015. 

«προεκλογική περίοδος» σηµαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την εν λόγω 
ηµεροµηνία· 
 

 «σχετική ηµεροµηνία» σηµαίνει την υπό του Υπουργού οριζοµένην ηµεροµηνίαν 
συµφώνως προς το άρθρον 5· 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών και Υπουργείον» ερµηνεύεται 
αναλόγως· 
 
«υποψήφιος» σηµαίνει πρόσωπον το οποίον ανεκηρύχθη ως υποψήφιος δυνάµει 
του παρόντος Νόµου. 
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 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ 
 

Εκλογικαί περιφέρειαι 
 

Εκλογικαί 
περιφέρειαι. 

3. ∆ιά τους σκοπούς βουλευτικής εκλογής η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διαιρείται εις 
έξ εκλογικάς περιφερείας, η έκτασις και τα σύνορα των οποίων έν εκάστη 
περιπτώσει αντιστοιχούν προς την έκτασιν και τα σύνορα των έξ διοικητικών 
επαρχιών ήτοι Λευκωσίας, Λεµεσού, Αµµοχώστου, Λάρνακος, Πάφου και 
Κυρηνείας και αι οποίαι θα φέρουν το αυτό όνοµα ως και αι διοικητικαί επαρχίαι 
προς τας οποίας αντιστοιχούν. 
 

2 του 124 του 1985. 
Κατανοµή εδρών 
κατά περιφερείας. 

Πρώτος Πίναξ. 

4. Η κατανοµή των Βουλευτικών εδρών κατά εκλογικάς περιφερείας είναι ως 
εµφαίνεται εις τον Πρώτον Πίνακα, δύναται όµως διά τροποποιητικού Νόµου 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. 
 

 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
 

∆ικαίωµα του εκλέγειν 
 

Κτήσις 
δικαιώµατος. 

3 του 180(Ι) του 
2015. 

5. ∆ικαίωµα του εκλέγειν έχουσιν οι έχοντες τα υπό του άρθρου 63 του 
Συντάγµατος προνοούµενα προσόντα, ήτοι οι πολίται της ∆ηµοκρατίας οι 
συµπληρώσαντες το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας αυτών οι έχοντες την συνήθη 
αυτών διαµονήν εν Κύπρω διά περίοδον έξ µηνών (εν τω παρόντι Νόµω 
αναφεροµένην ως «η σχετική περίοδος») ευθύς αµέσως προ της ηµεροµηνίας της 
ορισθείσης υπό του Υπουργού, διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας, ως ηµεροµηνίας κτήσεως των εκλογικών προσόντων (εν τω 
παρόντι Νόµω αναφεροµένης ως «η σχετική ηµεροµηνία»). 
 

4 του 180(Ι) του 
2015. 

Στέρηση του 
δικαιώµατος. 

  

6. Στερείται του εκλογικού δικαιώµατος πρόσωπο το οποίο δυνάµει ειδικών 
διατάξεων έχει στερηθεί του δικαιώµατος αυτού. 
 

Άσκησις του 
δικαιώµατος. 

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

 ——— 
Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
 

∆ιατάξεις αφορώσαι εις τους εκλογικούς καταλόγους 
 

Υπηρεσία 
εκλογικών 
καταλόγων. 

 

8. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 
 

∆ιαιρέσεις 
καταλόγων κατά 
δήµους περιοχάς 
βελτιώσεως και 

χωρία. 
 

9. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 

Όροι έγγραφης εις 
τους εκλογικούς 

10. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 
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καταλόγους. 
 

∆ηµοσίευσις 
εκλογικού 
καταλόγου. 

 

11. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 
 

Αιτήσεις δι’ 
εγγραφήν, διά 

διαγραφήν ή διά 
διόρθωσιν. 

 

12. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 

Οριστικοποίησις 
καταλόγου. 

 

13. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 

Ποινικά αδικήµατα. 14. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 
 

Κανονισµοί. 15. Καταργήθηκε µε το 5 του 180(Ι) του 2015. 
 

 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
 

Προκήρυξις εκλογών 
 

Προκήρυξις 
εκλογών. 

16.—(1) Η διενέργεια βουλευτικών εκλογών διατάσσεται διά διατάγµατος του 
Υπουργού, δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διά 
του οποίου ορίζεται η ηµέρα της εκλογής συµφώνως προς την παράγραφον 1 του 
άρθρου 66 του Συντάγµατος. 
 
(2) Η διενέργεια αναπληρωµατικής εκλογής διά την κενωθείσαν βουλευτικήν 
έδραν διατάσσεται διά διατάγµατος του Υπουργού, δηµοσιευοµένου εις την 
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διά της οποίας ορίζεται ως ηµέρα εκλογής 
η υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ορισθείσα τοιαύτη συµφώνως προς την 
παράγραφον 2 του άρθρου 66 το Συντάγµατος. 
 

 ∆ιοικητικαί διευθετήσεις 
 

∆ιορισµός Εφόρων 
Εκλογής. 

3(α) του 16 του 
1981. 

 
2 του 7(Ι) του 2009. 

17. Οσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγµα συµφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 
16 ο Υπουργός, εν περιπτώσει γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικόν Έφορον 
και ένα Βοηθόν Γενικόν των Εκλογών δι’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν και ανά ένα 
Έφορον Εκλογής εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν και βοηθούς εφόρους εις 
εκάστην τοιαύτην περιφέρειαν, καθώς επίσης Έφορο ή Εφόρους και βοηθούς 
εφόρους για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, ως θα απήτουν αι συνθήκαι, 
και, εν περιπτώσει αναπληρωµατικής εκλογής, διορίζει Έφορον της Εκλογής και 
βοηθούς εφόρους ως θα απήτουν αι συνθήκαι. 
 

3(β) του 16 του 
1981. 

Νοείται ότι ο Βοηθός Γενικός Έφορος των Εκλογών και οι Βοηθοί Έφοροι 
Εκλογής κέκτηνται απάσας τας εξουσίας και δύνανται να εκτελούν οιονδήποτε 
των καθηκόντων του Γενικού Εφόρου των Εκλογών και των Εφόρων Εκλογής, 
αντιστοίχως. 
 

Εντάλµατα 
εκλογής. 

18.—(1) Ο Υπουργός διά τους σκοπούς γενικής εκλογής ή αναπληρωµατικής 
εκλογής εκδίδει εντάλµατα εκλογής απευθυνόµενα µέσω του Γενικού Εφόρου 
Εκλογής, προς τους Εφόρους Εκλογής των εκλογικών περιφερειών διά τας 
οποίας θα διενεργηθή η εκλογή. 
 

∆εύτερος 
Πίναξ 

Τύπος 1. 

(2) Ένταλµα εκλογής εκδίδεται συµφώνως προς τον Τύπον του ∆ευτέρου 
Πίνακος και θα ορίζη— 
 
(α) την ηµεροµηνίαν και τον τόπον της υποβολής υποψηφιοτήτων· 
 
(β) την ηµεροµηνίαν της ψηφοφορίας εάν πλείονες υποψηφιότητες ήθελον 
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υποβληθή ή αι πληρωθησόµεναι έδραι· 
 

 (γ) την ηµεροµηνίαν της επιστροφής του εντάλµατος εις τον Υπουργόν. 
 
(3) Η 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) Επί τη εκδόσει εντάλµατος εκλογής δι’ εκλογικήν περιφέρειαν δηµοσιεύεται 
αµέσως υπό του Εφόρου Εκλογής γνωστοποίησις εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας 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 
Εκλογής εκδίδει παροµοίαν γνωστοποίησιν τοιχοκολλουµένην εις τοιαύτα µέρη 
εντός της περιφερείας ως θα έκρινεν εύλογον, τουλάχιστον πέντε ηµέρας προ της 
ορισθείσης διά την υποβολήν υποψηφιοτήτων ηµέρας. 
 

 Υποβολή 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. Ο 
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 Εφόρου (αµφότεραι 
των οποίων αποτελούν και καλούνται «τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος»), 
εν τη οποία δηλούνται τα προσόντα εκλογιµότητος αυτού διά την περί ης 
πρόκειται εκλογικήν περιφέρειαν. Εάν 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) Ο 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) του 
1996. 

2 του 58(Ι) του 
2011. 

(5) Επί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατίθεται εν 
περιπτώσει συνδυασµού υποψηφίων υπό ή εκ µέρους του συνδυασµού ποσόν 
αντιπροσωπεύον πεντακόσια ευρώ δι’ έκαστον υποψήφιον του συνδυασµού και 
εν περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψηφίου υπό ή εκ µέρους του ανεξαρτήτου 
υποψηφίου ποσόν πεντακόσιων ευρώ 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. 
 
Το 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 υποψηφιότητα των ή εάν δεν χωρήση 
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ψηφοφορία ή εν περιπτώσει ψηφοφορίας εάν ούτοι λάβουν τουλάχιστον το έν 
τρίτον του εκλογικού µέτρου· εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν το ποσόν της 
καταθέσεως δηµεύεται. 
 

∆ιαδικασία κατά 
την ηµέραν 
υποβολής 

υποψηφιοτήτων. 

20.—(1) Ο 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 µέθη ετέρου 
προς τούτο εγγράφως υπό του υποψηφίου διοριζοµένου προσώπου δικαιούνται 
όπως παρίστανται κατά την διαδικασίαν υποβολής υποψηφιοτήτων και εξετάζουν 
τα υποβαλλόµενα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος. Ουδείς έτερος πλην του 
Εφόρου και του βοηθού αυτόν δύναται να παρίσταται κοπά 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 διά να αποδείξη την ταυτότητα 
του υποψηφίου· 
 
(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν συµµορφούνται ή δεν παρεδόθησαν 
συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόµου· 
 
(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) Εκάστη, τοιαύτη ένστασις δέον να είναι έγγραφoς και να εξειδικεύη τους 
λόγους εφ’ ων στηρίζεται. Η ένστασις παραδίδεται εις τον Έφορον ουχί 
αργότερον των είκοσι τεσσάρων ωρών µετά την εκπνοήν του ορισθέντος χρόνου 
δι’ υποβολήν υποψηφιοτήτων. 
 
(3) Ο Έφορος χωρεί αµελλητί εις την εξέτασιν εκάστης ενστάσεως και 
πληροφορεί τον ενιστάµενον περί της αποφάσεως αυτού. 
 
(4) Ο Έφορος δύναται να κηρύξη ως άκυρα οιαδήποτε έγγραφα υποβολής 
υποψηφιότητος δι’ ους λόγους εκτίθενται εις το εδάφιον (1) και πληροφορεί περί 
τούτου τον υποψήφιον. 
 
(5) Οιαδήποτε απόφασις του Εφόρου δυνάµει του παρόντος άρθρου δύναται να 
προσβληθή δι’ Εκλογικής Αιτήσεως. 
 

Συνδυασµοί. 22.—(1) Οι υποψήφιοι εκτίθενται εις την εκλογήν είτε εν συνδυασµώ είτε 
µεµονωµένως. 
 
(2) Οι συνδυασµοί δύνανται να είναι είτε συνδυασµοί ενός µόνον κόµµατος είτε 
συνδυασµοί συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων είτε συνδυασµοί 
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ανεξαρτήτων. 
 
(3) Ουδείς δύναται να µετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασµούς. 
 

3 του 11(Ι) του 
1996. 

(4) Ο συνδυασµός καταρτίζεται διά 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. Η 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 του 
1981. 

 
 

4(β) του 16 του 
1981. 

(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 ∆ηµοκρατίαν. 
 
(6) ∆ήλωσιν εµβλήµατος δικαιούνται να επιδώσωσι και οι συνδυασµοί 
ανεξαρτήτων, υπογραφοµένην υπό πάντων των µελών του συνδυασµού, ως και οι 
µεµονωµένοι υποψήφιοι, υπoγραφοµένην υφ’ εκάστου τούτων. 
 
(7) Το αναφερόµενον εν τοις εδαφίοις (5) και (6) έµβληµα δέον να µη ανεφέρηται 
ή να είναι παρόµοιον ή παρεµφερές προς οιονδήποτε σύµβολον οιασδήποτε 
θρησκευτικής λατρείας ή προς την σηµαίαν το έτερον έµβληµα της ∆ηµοκρατίας 
ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν οιουδήποτε εκλιπόντος 
ανωτέρου αξιωµατούχου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή του απελευθερωτικού 
αγώνος 1955—59 του Ελληνικού Κυπριακού λαού. 
 
(8) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται να δεχθή οιονδήποτε προτεινόµενον έµβληµα 
κατά παράβασιν του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου. Του 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. 
 
(9) Εις έκαστον συνδυασµόν περιλαµβάνονται υποψήφιοι µέχρι του αριθµού των 
βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας. 
 

2 του 75(Ι) του 
2011. 

(10) Ο Γενικός Έφορος Εκλογής δύναται, σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν 
υποβολής αιτήµατος από κόµµα που κατέρχεται στις εκλογές µε συνδυασµό 
υποψηφίων, κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων να επιτρέψει κατ’ εξαίρεση όπως:  
 

 (α) σε περίπτωση που αυτό κατέρχεται στις εκλογές µε συνδυασµό υποψηφίων 
των οποίων ο αριθµός είναι µικρότερος από τον αριθµό των κοινοβουλευτικών 
εδρών συγκεκριµένης περιφέρειας, συγκεκριµένη θέση στο ψηφοδέλτιο 
παραµείνει κενή ή παραλειφθεί κατά την αρίθµηση των υποψηφίων στο 
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ψηφοδέλτιο συγκεκριµένος αριθµός ως ήθελε υποδειχθεί από το κόµµα 
συνεχίζοντας µε τον αµέσως επόµενο αριθµό του παραλειφθέντος ή 
 
(β) σε περίπτωση που αριθµός των υποψηφίων αυτού είναι ίσος µε τον αριθµό 
των βουλευτικών εδρών συγκεκριµένης περιφέρειας, το όνοµα συγκεκριµένου 
υποψηφίου τεθεί στο ψηφοδέλτιο κατά διαφορετική σειρά από την αλφαβητική 
σειρά που κανονικά θα ελάµβανε. 
 

3 του 75(Ι) του 
2011. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου λήγει µετά την παρέλευση δύο µηνών από 
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του.  
 

4(γ) του 16 του 
1981. 

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

Αποχώρησις 
υποψηφίου. 

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) Ο 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) Ουδέν 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. 
 

Θάνατος 
υποψηφίου. 

24.—(1) Εάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς αποθάνη προ της λήξεως της 
ψηφοφορίας ο Έφορος, επί τη βεβαιώσει του θανάτου υποβάλλει έκθεσιν περί 
τούτου εις τον Υπουργόν. 
 
(2) Εν 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 ∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίση ετέραν κατάλληλον ηµέραν διά την πλήρωσιν 
της κενής θέσεως της µη πληρωθείσης συνεπεία του θανάτου του υποψηφίου και 
η διαδικασία διά την τοιαύτην αναπληρωµατικήν εκλογήν θα αρχίση εκ νέου. 
 

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

 Εκλογή άνευ ψηφοφορίας 
 

Εκλογή άνευ 
ψηφοφορίας. 

26. Εάν— 
 
(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 άρθρον 21· ή 
 

3 του 73 του 1980. (β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συµφώνως προς το άρθρον 23 καθ’ 
οιονδήποτε χρόνον µεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ηµέρας της 
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ψηφοφορίας, 
 
µόνον τόσον αριθµός υποψηφίων παραµένει διά 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 
∆ηµοκρατίας· ή 
 
(ιι) είναι ολιγώτερος των εκλεγησοµένων ο Έφορος ανακηρύσσει αµέσως τους 
παραµένοντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δηµοσιευθούν τα 
ονόµατά των εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και ειδοποιεί περί 
τούτου τον Υπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλληλον ηµέραν διά την πλήρωσιν 
οιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων δι’ αναπληρωµατικής εκλογής και η προς 
τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ νέου. 
 

 Ψηφοφορία 
 

∆ιευθετήσεις προ 
της ψηφοφορίας. 

27.—(1) Εάν 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 διά να καταστή δυνατή ψηφοφορία βάσει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου. 
 

 
 
 
 

2(α) του 31(Ι) του 
2011. 

(2) Ο Υπουργός διά τους σκοπούς της ψηφοφορίας διαιρεί, διά διατάγµατος 
δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκάστην 
εκλογικήν περιφέρειαν εις εκλογικά τµήµατα και ο Έφορος φροντίζει όπως εις 
έκαστον τµήµα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εις τα οποία κατανέµει 
τουλάχιστον τριάντα εκλογείς οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας καθ’ ον 
τρόπον αι υφιστάµεναι συνθήκαι θα εδικαιολόγουν: 
 

2(β) του 31(Ι) του 
2011. 

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, µε βάση τις 
υφιστάµενες συνθήκες, να θέσει σε λειτουργία εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, 
σε πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας ή αλλού, νοουµένου ότι σε οποιαδήποτε πόλη στο 
εξωτερικό εκφράζουν, µε δήλωση που υποβάλλουν στα πλαίσια του 
συµπληρωµατικού εκλογικού καταλόγου της τριµηνίας που προηγείται της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών, ενδιαφέρον να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωµα εκεί τουλάχιστον τριάντα εκλογείς από κάθε εκλογική περιφέρεια 
οι οποίοι κατά την ηµέρα των εκλογών θα βρίσκονται στο εξωτερικό:  
 

  Νοείται περαιτέρω ότι για εκλογικές αναµετρήσεις για τις οποίες ολόκληρη η 
επικράτεια της ∆ηµοκρατίας αποτελεί µία ενιαία εκλογική περιφέρεια απαιτείται 
το ενδιαφέρον από τουλάχιστον πενήντα εκλογείς, ανεξαρτήτως εκλογικής 
περιφέρειας. 
 

 Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο, βάσει των 
υποβληθεισών δηλώσεων, ο οποίος ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη εκλογή: 
 

  ∆ιαγράφηκε η Τρίτη επιφύλαξη µε το άρθρο 3 του 165(Ι) του 2015. 
 

2(γ) του 31(Ι) του 
2011. 

3 του 7(Ι) του 2009. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε 
διοικητικές ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες για την οµαλή λειτουργία των 
εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένης και της ρύθµισης των 
ωρών ψηφοφορίας σ’ αυτά, ουτώς ώστε η ψηφοφορία να λήγει τουλάχιστον την 
ίδια ώρα που λήγει στη ∆ηµοκρατία. 
 

 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. 
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2 του 3(Ι) του 2003. 

Αναστολή της 
ισχύος της 

επιφύλαξης του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόµου. 

226(Ι) του 2002. 

2. Οι διατάξεις της επιφύλαξης του άρθρου 27 του βασικού νόµου, όπως 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 2002, διά του παρόντος 
αναστέλλονται και τίθενται σε ισχύ αναφορικά µε οποιαδήποτε εκλογή του 
διενεργείται, είτε µε βάση τον περί Εκλογής (Πρόδρος και Αντιπρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας) Νόµο είτε µε βάση το βασικό νόµο, µετά την 1η Μαρτίου 2003. 
 

 
 (3) Ο Έφορος διά γνωστοποιήσεως, δηµοσιευοµένης εις τοιαύτας εφηµερίδας, 
οίας θα έκρινεν εύλογον, κυκλοφορούσας εντός της εκλογικής περιφερείας 
τουλάχιστον επτά ηµέρας προ της ορισθείσης διά 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 κέντρον ο 
οποίος διευθύνει και ελέγχει τούτο και δίδει τας αναγκαίας οδηγίας διά την εν 
αυτώ διεξαγωγήν της ψηφοφορίας, και τους αναγκαίους βοηθούς τούτου. Εν 
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 Νόµου εφαρµόζονται εις αυτόν. 
 
(5) Ο 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 διά την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας. 
 

6 του 180(Ι) του 
2015. 

2 του 87(Ι) του 
2011. 

2 του 101(Ι) του 
1997. 

(6) Αι ώραι της ψηφοφορίας είναι η 7.00 πρωϊνή µέχρι της µεσηµβρίας και 1.00 
µ.µ. µέχρι 6.00 µ.µ. τις δύναται να παραταθή υπό του προεδρεύοντος της εκλογής 
κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, επί τοσούτον χρόνον µέχρι του µεσονυκτίου 
εάν αι συνθήκαι απαιτήσωσι τούτο. 
 

∆ιαδικασία 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’ ην 
εδηλώθησαν ταύτα και τα ονόµατα εκάστου ανεξαρτήτου υποψηφίου κατ’ 
αλφαβητικήν σειράν και τα τυχόν ορισθέντα υπό του Εφόρου δυνάµει του 
εδαφίου (5) διακριτικά σύµβολα ή έτερα µέσα διακρίσεως. 
 
(2) Είναι καθήκον του Εφόρου να παρέχη εις έκαστον εκλογικόν κέντρον απάσας 
τας ευλόγους διευκολύνσεις διά να καθιστούν δυνατήν την υπό των εκλογέων 
µυστικήν άσκησιν του δικαιώµατος της ψήφου των δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου και καθορίζει, ή εξουσιοδοτεί τον προεδρεύοντα της εκλογής 
όπως καθορίση, τον τρόπον καθ’ ον αι διευκολύνσεις αύται θα κατανεµηθούν 
µεταξύ των εκλογέων. 
 
(3) Κατά 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. Επίσης οι υποψήφιοι ή ο υπό τούτων ορισθείς 
αντιπρόσωπος ως και ο ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασµού 
δύνανται να παρίστανται. 
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(4) Ο προεδρεύων της εκλογής εις έκαστον εκλογικόν κέντρον είναι υπεύθυνος 
διά την φύλαξιν και εποπτείαν της κάλπης ή των καλπών εν αυτώ. 
 

3 του 101(Ι) του 
1997. 

2 του 297 του 1987. 

(5) Η ψηφοφορία διεξάγεται διά ψηφοδελτίων. Ο τύπος και το περιεχόµενον των 
ψηφοδελτίων καθορίζονται διά Κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει του παρόντος 
Νόµου. ∆ιά τους σκοπούς της ψηφοφορίας ο Έφορος δύναται να ορίση 
διακριτικά σύµβολα ή έτερα µέσα διακρίσεως. 
 

2 του 164 του 1985. Εις ην περίπτωσιν εις ένα συνδυασµόν του αυτού κόµµατος ή συνδυασµού του 
αυτού συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων ή εις τον αυτόν 
συνδυασµόν ανεξαρτήτων της αυτής εκλογικής περιφερείας, δύο ή περισσότεροι 
υποψήφιοι έχουν το ίδιον ονοµατεπώνυµον, ο Έφορος εν τοιαύτη περιπτώσει 
ορίζει εις το ψηφοδέλτιον το όνοµα του πατρός των ως προείρηται υποψηφίων 
οµού µετά του τόπου διαµονής των. 
 

 (6) Η κάλπη αι κάλπαι είναι κατεσκευασµέναι 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 του 1981. (7) Ευθύς αµέσως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής 
δεικνύει 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. 
 

∆ιαδικασία κατά 
την ψηφοφορίαν. 

29.—(1) Ουδείς γίνεται δεκτός εις το εκλογικόν κέντρον εάν δεν είναι εκλογεύς 
δικαιούµενος να ψηφίση εις το κέντρον τούτο συµφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος Νόµου. 
 
Ο προεδρεύων της εκλογής, ο αστυνοµικός ως και πας έτερος υπάλληλος 
απησχοληµένος διά την ψηφοφορίαν εν τω εκλογικώ κέντρω δύνανται να 
ψηφίσουν εις αυτό κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τούτο υπό του Εφόρου εάν θα 
ήτο δύσκολον να ψηφίσουν εις το οικείον εκλογικόν κέντρον. 
 

4(α) του 73 του 
1980. 

4(α) του 165(Ι) του 
2015. 

(2) Εις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθή η ταυτότης 
αυτού διά της προσαγωγής του εκλογικού βιβλιαρίου ή του δελτίου ταυτότητάς 
του, η εγγραφή αυτού εν τω εκλογικώ καταλόγω και ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει. 
 
Ο 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) Καθ’ οιανδήποτε εκλογήν έκαστος εκλογεύς δικαιούται να ψηφίση άπαξ 
µόνον. 
 

6(α) του 16 του 
1981. 

 
 
 
 

4(β) του 165(Ι) του 
2015. 

(5) Επί τη εισδοχή εκάστου εκλογέως εις το εκλογικόν κέντρον δίδεται εις αυτόν 
υπό του προεδρεύοντος ή ετέρου προσώπου ενεργούντος κατ’ εντολήν αυτού εν 
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 και αυτός 
υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο σε κατάλληλο χώρο δίπλα από το όνοµά του. 
 
(6) Ο εκλογεύς επί τη λήψει του ψηφοδελτίου προχωρεί προς το επί τούτω 
ορισθέν µέρος ένθα µυστικώς σηµείο από του ψηφοδελτίου και κατά τον 
καθωρισµένον τρόπον την προτίµησιν αυτού υπέρ του συνδυασµού του κόµµατος 
ή του συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων ή του µεµονωµένου 
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υποψηφίου ή του συνδυασµού ανεξαρτήτων της εκλογής του. 
 

4 του 11(Ι) του 
1996. 

 
 
 
 

Ο εκλογεύς εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύτως το δικαίωµα όπως 
εκδηλώνη την προτίµησιν αυτού υπέρ ωρισµένου υποψηφίου ή υποψηφίων του 
συνδυασµού της εκλογής του σηµείων επί του ψηφοδελτίου, κατά τον 
καθωρισµένον τρόπον, και έναντι του ονόµατος του περί ου πρόκειται υποψηφίου 
ή υποψηφίων σταυρόν προτιµήσεως αλλ’ ούτως ώστε ο ολικός αριθµός των δι’ 
εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιµήσεως να µη υπερβαίνη τον να 
διά 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 διά 
τους σκοπούς εκλογής ο οποίος θεωρείται ότι έλαβεν όλας τας ψήφους του 
συνδυασµού ως σταυρούς προτιµήσεως: 
 

3 του 164 του 1985. Νοείται ότι οσάκις ο αριθµός των εδρών εκλογικής τινος περιφερείας υπερβαίνη 
τας τέσσαρας και το πηλίκον της διαιρέσεως του ολικού αριθµού των εδρών 
αυτής διά του αριθµού 4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθµός των διά την 
τοιαύτην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιµήσεως αυξάνεται κατά ένα. 
 
Μετά την συµπλήρωσιν της ως προείρηται διαδικασίας ο εκλογεύς ρίπτει το 
ψηφοδέλτιον εντός της κάλπης. 
 
Εκλογή συνδυασµού περιέχοντος, σταυρούς προτιµήσεως πλείονας των εν τω 
παρόντι εδαφίω προβλεποµένων λογίζεται ως έγκυρος, χωρίς ουδείς σταυρός 
προτιµήσεως να λαµβάνηται υπ’ όψιν. Εάν όµως περιέχη ένα σταυρόν 
προτιµήσεως πλείονα των δι’ εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεποµένων 
σταυρών προτιµήσεως και εκ των οποίων ο εις ετέθη έναντι του ονόµατος του 
αρχηγού κόµµατος συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων ή του υπό 
τούτων υποδεικνυοµένου διά τους σκοπούς, εκλογής, λαµβάνονται υπ’ όψιν οι 
έναντι των ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιµήσεως. Οσάκις 
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’ εκάσην εκλογικήν περιφέρειαν 
προβλεποµένους: 
 
Νοείται ότι εις ην περίπτωσιν σηµειούνται σταυροί προτιµήσεως έναντι του 
ονόµατος του υποψηφίου ή υποψηφίων ενός µόνον συνδυασµού χωρίς ο 
εκλογεύς να εκφράση συνάµα την προτήµησιν του υπέρ του συνδυασµού τούτου, 
ένθα θεωρήται ότι ο εκλογεύς ούτος έχει εκφράσει και την προτίµησιν του υπέρ 
του συνδυασµού αυτού και ή 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 εκλoγικήν περιφέρειαν 
προβλεποµένους. 
 

2 του 107(Ι) του 
1992. 

3 του 297 του 1987. 
4(β) του 73 του 

1980. 

(7)(α) Ο 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) Τυφλός ή ανίκανος εκλογέας µπορεί να ψηφίσει µόνος του, αν το επιθυµεί, 
δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει. 
 
(γ) Εκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας δεν µπορεί να 
ψηφίσει µπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα, στην παρουσία ενός από τους 
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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) ∆ιαρκούσης της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής προβαίνει εις 
τοιαύτα διαβήµατα άτινα θα ήσαν αναγκαία διά 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 του 
1981. 

(9) Εάν εκλογεύς εξ απροσεξίας έχη χρησιµοποιήσει ψηφοδέλτιον κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε να µη δύναται να χρησιµοποιηθή συµφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος Νόµου 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 του 
1981. 

(10) Εάν 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 του 
1981. 

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

Περάτωσις 
ψηφοφορίας. 

3 του 209(Ι) του 
2002. 

7(α) του 16 του 
1981. 

30. Ο 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’ ου 
έχουσι σηµειωθή οι ψηφίσαντες εκλογείς και οιονδήποτε πρακτικόν το οποίον 
ετηρήθη υπ’ αυτού εν σχέσει προς την ψηφοφορίαν. 
 

∆ιαλογή ψήφων. 
4(α) του 209(Ι) του 

2002. 
3(α) του 45(Ι) του 

2001. 
5(α) του 101(Ι) του 

1997. 

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) Ο 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) του 
1996. 

(2Α)(α) Κατά 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. 
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(β) Ο Έφορος έχει εξουσία να αποµακρύνει από την αίθουσα διαλογής 
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 
(α). 
 
(γ) Οποιοσδήποτε 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. 
 
(2Β)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην οποία 
τοποθετούνται, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β) τα ψηφοδέλτια 
των εκτοπισθέντων εκλογέων. 
 
(β) Τα 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 ψήφων 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. 
 
Εάν προκύψη διαφορά µεταξύ του αριθµού των ψηφοδελτίων και του αριθµού 
των ψηφισάντων, επαναλαµβάνεται η καταµέτρησις. 
 
(4) Μετά 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 του 
1981. 

 
 

5(β) του 11(Ι) του 
1996. 

(5) Αµέσως άµα τη περατώσει της διαλογή», ο Έφορος συντάσσει κατάστασιν εν 
η 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 άκυρων 
ψηφοδελτίων, ο αριθός 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. 
 
Κατά τον καταρτισµόν της καταστάσεως δύναται να παρίσταται κενά εις 
αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασµού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 
 

5(γ) του 11(Ι) του 
1996. 

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ‘λευκό ψηφοδέλτιο’ σηµαίνει ψηφοδέλτιο 
στο οποίο δεν έχει σηµειωθεί από τον εκλογέα οποιοδήποτε από τα καθορισµένα 
στο εδάφιο (6Α) σηµεία. 
 
(6)(α) Ο 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 διά του οποίου δύναται να 
εξακριβωθή η ταυτότης του εκλογέως· 
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(iii) εκ του οποίου οιονδήποτε ουσιώδες µέρος ελλείπει· 
 
(iv) εκ του οποίου καθίσταται αδύνατον να εξακριβωθή η θέλησις του εκλογέως· 
 

5(β) του 101(Ι) του 
1997. 

(ν) ∆ιαγράφηκε. 
 
(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 του 
1987. 

(6Α) Ανεξαρτήτως των όσων διαλαµβάνονται εις τον παρόντα Νόµον ή εις 
οιονδήποτε Κανονισµόν 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 
µεµονωµένον υποψήφιον, εν των σηµείων ‘Χ’, ‘+’, ή ‘V’ ή οιονδήποτε έτερον 
σηµείον προσοµοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον. 
 
(7) Ψηφοδέλτιον αναγράφον ολιγωτέρους υποψηφίους ή ο αριθµός των κενών 
εδρών είναι έγκυρον όσον αφορά τους επ’ αυτού αναγραφοµένους υποψηφίους. 
 

4(β) του 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 εξουσίες 
και αρµοδιότητες του οικείου Εφόρου. 
 

4(β) του 209(Ι) του 
2002. 

3(β) του 45(Ι) του 
2001. 

(9) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισµούς 
δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 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 την πλήρωσιν των κενών εδρών. 
 
Κανονισµοί εκδιδόµενοι βάσει του παρόντος εδαφίου κατατίθενται εις την 
Βουλήν των Αντιπροσώπων και εφαρµόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (2) του 
άρθρου 15. 
 

Πρώτη κατανοµή 
εδρών. 

9(α) του 16 του 
1981. 

 
9(β) του 16 του 

1981. 

32.— (1) Από της περατώσεως της ψηφοφορίας άρχεται υπό του Εφόρου 
εκάστης εκλογικής περιφερείας η συγκέντρωσις και κατάταξις, κατά τον 
καθοριζόµενον τρόπον, των αποτελεσµάτων της εκλογής εις την οικείαν αυτού 
εκλογικήν περιφέρειαν. 
 
(2) Ο 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. 
 
Κεκυρωµένον αντίγραφον της περί ης 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 διά του ασφαλεστέρου µέσου 
εις τον Γενικόν Έφορον. 
 

9(γ) του 16 του 
1981. 

(3) Προς τον σκοπόν τούτον το σύνολον των εγκύρων ψήφων της εκλογικής 
περιφερείας διαιρείται διά του αριθµού των εδρών αυτής. Το εκ της διαιρέσεως 
πηλίκον, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικόν µέτρον, δι’ ου 
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. 
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Επί 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. 
 
Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή ανωτέρας του εκλογικού µέτρου 
καταλαµβάνει µίαν έδραν. 
 

6(α) του 11(Ι) του 
1996. 

 
 
 

6 του 101(Ι) του 
1997. 

(4) Αι 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’ ην αναγράφονται επί του ψηφοδελτίου. 
 
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 τον οποίον κληρώθηκε. 
 
Συνδυασµός περιλαµβάνων υποψηφίους ολιγωτέρους των εις αυτόν 
παραχωρουµένων δυνάµει του παρόντος άρθρου διά την εκλογικήν περιφέρειαν 
εδρών καταλαµβάνει τόσας µόνον έδρας όσας οι υποψήφιοι αυτού. 
 

9(δ) του 16 του 
1981. 

(5) Ο Γενικός Έφορος επί τη βάσει των συνταχθεισών καταστάσεων των Εφόρων 
συντάσσει δι’ εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν πίνακα των αποτελεσµάτων αυτής 
περιλαµβάνοντα— 
 
(α) τον 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) του 
1996. 

(γ1) τον αριθµόν των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κηρύχθηκαν 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· 
 

9(δ) του 16 του 
1981. 

(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 του 1980. (η) τον αριθµόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανοµής αχρησιµοποιήτων 
υπολοίπων καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν των συµµετεχόντων εις την εκλογήν 
κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων, συνδυασµών ανεξαρτήτων και ανεξαρτήτων 
υποψηφίων. 
 

9(δ) του 16 του 
1981. 

Κατά τον καταρτισµόν των πινάκων δύναται να παρίσταται ανά εις 
αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασµού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 
 

∆ευτέρα κατανοµή 33.—(1) Εάν, µετά την κατά τας διατάξεις του άρθρου 32 ενεργηθείσαν 
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εδρών. 
 

10(α) του 16 του 
1981. 

 
 

2(α) του 71(Ι) του 
1995. 

 
10(β) του 16 του 

1981. 
2(α) του 181(Ι) του 

2015. 
 

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 Εφόρου κατανοµή 
των αδιαθέτων εδρών καθ’ όλην την ∆ηµοκρατίαν, ταύτης θεωρουµένης ως µιας 
εκλογικής περιφερείας. 
 
(2)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η κατανοµή των κατά το 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδιάθετων εδρών γίνεται µεταξύ των αυτοτελών 
κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων που συγκέντρωσαν — 
 
(i) Τα αυτοτελή κόµµατα ποσοστό 3,6%·· 
 
(ii) οι συνασπισµοί δύο κοµµάτων ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%)· και 
 
(iii) οι συνασπισµοί πάνω από τα δύο κόµµατα ποσοστό είκοσι τοις εκατόν 
(20%), 
 
του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ’ ολόκληρη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας. 
 
(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 τον 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. Το ποσοστό αυτό εξευρίσκεται µε τη 
διαίρεση τον συνολικού ποσοστού που συγκέντρωσε o συνασπισµός διά 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. 
 

 
 
 

2(β) του 181(Ι) του 
2015. 

(γ) Ανεξάρτητα 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 ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη 
την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας. 
 

6(β) του 73 του 
1980. 

(3) ∆ιά τους σκοπούς της δευτέρας κατανοµής αθροίζεται το σύνολον των εκ της 
πρώτης κατανοµής αχρησιµοποιήτων υπολοίπων καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν 
των συµµετεχόντων εις την δευτέραν κατανοµήν κοµµάτων και συνασπισµών 
κοµµάτων και το άθροισµα τούτο διαιρείται διά του αριθµού των αδιαθέτων 
εδρών. Το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, µη περιλαµβανοµένου του κλάσµατος, 
αποτελεί το εκλογικόν µέτρον της δευτέρας κατανοµής. 
 
Περαιτέρω διά του εκλογικού τούτου µέτρου διαιρείται κεχωρισµένως το 
σύνολον των καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν 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) Αι έδραι αι κατά το εδάφιον (3) παραχωρούµεναι εις έκαστον κόµµα 
κατανέµονται ως ακολούθως: 
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(α) Εάν η εκ της δευτέρος κατανοµής κατανεµητέα έδρα είναι µία, αύτη 
παραχωρείται εις τον συνδυασµόν του δικαιωθέντος ταύτης κόµµατος ή 
συνασπισµόν κοµµάτων της εκλογικής περιφερείας εις ην ή έδρα ανήκει· 
 

10(γ) του 16 του 
1981. 

(β) εάν αι εκ της δευτέρας κατανοµής κατανεµητέαι έδραι είναι πλείονες της 
µιας, εφ’ όσον µεν αύται περιέρχονται εις εν 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. Εφ’ όσον δε αι έδραι αύται περιέρχονται εις πλείονα του ενός κόµµατα 
ή συνασπισµούς κοµµάτων κατανέµονται µεταξύ αυτών ως ακολούθως:— 
 
Τα δικαιωθέντα των εδρών τούτων κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων 
κατατάσσονται κατά σειράν του ύψους των καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν 
αχρησιµοποιήτων εκ της πρώτης κατανοµής υπολοίπων, προτασσοµένων των 
συγκεντρωσάντων τα υψηλότερα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα. 
 
Μετά 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. Αι εκ της δευτέρας 
κατανοµής έδραι παραχωρούνται ανά µια εις τους συνδυασµούς των 
δικαιωθέντων ταύτας κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων ως ακολούθως: 
 
Αρχής γινοµένης εκ του κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων όστις εµφανίζει τα 
υψηλότερα καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν αχρησιµοποίητα εκ της πρώτης 
κατανοµής υπόλοιπα παραχωρείται τη πρώτη εκ των τοιούτων έδράν έδρα εις την 
εκλογικήν περιφέρειαν εις εν το τοιούτο κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων 
εµφανίζει το υψηλότερον αχρησιµοποίητον υπόλοιπον, νοουµένου ότι υφίσταται 
τοιαύτη αδιάθετος έδρα, άλλως ή τοιαύτη έδρα παραχωρείται εις την αµέσως 
εποµένην εκλογικήν περιφέρειαν εις ην το τοιούτο κόµµα ή ο συνασπισµός 
κοµµάτων εµφανίζει το αµέσως επόµενον υψηλότερον αχρησιµοποίητον 
υπόλοιπον. 
 
Η αυτή εργασία επαναλαµβάνεται διαδοχικώς διά το δεύτερον κατά σειράν 
ύψους των καθ’ άπασαν την ∆ηµοκρατίαν 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. Ακολούθως επαναλαµβάνεται, αρχής γινοµένης εκ της εκλογικής 
περιφερείας εις ην εν κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων εµφανίζει τα 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 εν 
έκαστον κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων. 
 

 
 
 
 
 

2(β) του 71(Ι) του 
1995. 

2(γ) του 181(Ι) του 
2015. 

(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) προοκυρούνται, 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 ποσοστό 7,2% επί του 
συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας και 
o συνασπισµός κοµµάτων έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2)και παραχωρούνται εις τους συνδυασµούς των δικαιωθέντων τοιαύτας 
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 
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άρθρου 32. 
 

Ανακήρυξις 
βουλευτού. 

34.—(1) Ο Γενικός Έφορος των Εκλογών 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 ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Ο Γενικός Έφορος των Εκλογών περαιτέρω πιστοποιεί εφ’ εκάστου 
εντάλµατος εκλογών, τα οποία διαβιβάζονται εις αυτόν υπό εκάστου Εφόρου 
Εκλογής διά µεταβίβασιν εις τον Υπουργόν, το αποτέλεσµα εκάστης εκλογής και 
των εκλεγέντων Βουλευτών και αποστέλλει τούτο εις τον Υπουργόν. 
 

2 του 118(Ι) του 
1996. 

Πλήρωση 
κενωθείσας 

βουλευτικής έδρας. 

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 το 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 ο 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 λόγω θανάτου ή γιατί κατά το χρόνο 
κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο ή το συνασπισµό κοµµάτων, δεν είχαν 
πάρει περισσοτέρους 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 περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου 
συνδυασµού εφαρµόζονται κατ’ αναλογίας οι διατάξεις της δεύτερης 
παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32. 
 
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία αδύνατη η πλήρωση κενωθείσας έδρας µε βάση 
το εδάφιο (1), διεξάγεται αναπληρωµατική εκλογή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 35Α του παρόντος Νόµου. 
 

2 του 118(Ι) του 
1996. 

Αναπληρωµατική 
εκλογή. 

 

35Α. 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) Ουδεµία εκλογή ακυρούται λόγω— 
 
(α) απωλείας, κλοπής καταστροφής της κάλπης καλπών· ή 
 
(β) παραλείψεις της διεξαγωγής ή συµπληρώσεως ψηφοφορίας εις οιονδήποτε 
εκλογικόν κέντρον· ή 
 
(γ) πάσης άλλης µη τηρήσεως ή συµµορφώσεως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόµου, 
 
εάν ήθελε φανή ότι η εκλογή διεξήχθη συµφώνως προς τας αρχάς τας 
διατυπουµένας εις τας διατάξεις ταύτας και το περί ου ζήτηµα θέµα δεν επηρέασε 
το αποτέλεσµα της εκλογής. 
 
(2) Οσάκις ωρισµένη ενέργεια προβλέπεται να γίνη επί παρουσία υποψηφίου ή 
του αντιπροσώπου αυτού, ή υπό του υποψηφίου ή του αντιπροσώπου του 
παράλειψις να παραστή δεν επηρεάζει την γενοµένην ενέργειαν εάν αύτη κατά τα 
άλλα καλώς εγένετο. 
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Ειδικά εκλογικά 

αδικήµατα. 
7 του 11(Ι) του 

1996. 
 

37.— (1) Οποιοσδήποτε εκλογέας παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του 
δικάιωµα είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες. 
 

11 του 16 του 1981. (2) Πας όστις— 
 
(α) πλαστογραφεί ή δολίως παραµορφώνει ή δολίως καταστρέφει παν έγγραφον 
υποβολής υποψηφιότητος ή παραδίδει εις τον Έφορον της Εκλογής παν 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 προσφέρεται να αγοράση ψηφοδέλτιον παρ’ οιουδήποτε προσώπου ή 
 
(ε) χωρίς να είναι πρόσωπον δικαιούµενον δυνάµει του παρόντος Νόµου να 
κατέχη ψηφοδέλτιον έχει εις την κατοχήν του τοιούτο ψηφοδέλτιον· ή 
 
(στ) τοποθετεί εντός κάλπης παν 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 διά 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 τας 
διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 
 
(3) Πρόσωπον καταδικασθέν διά ποινικόν αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (2) 
δύναται να καταδικασθή υπό του εκδικάζοντος αυτό ∆ικαστηρίου εις στέρησιν 
του δικαιώµατος του εκλέγειν και εγγραφής εις εκλογικόν κατάλογον διά 
περίοδον µη υπερβαίνουσαν τα επτά έτη από της καταδίκης δι’ οιανδήποτε 
εκλογήν δυνάµει του παρόντος Νόµου ή οιουδήποτε ετέρου Νόµου 
αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος τον παρόντα Νόµον. 
 

 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 
 

ΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ 
 

Πλαστοπροσωπία. 
12 του 16 του 1981. 

38. Πας όστις εις εκλογήν διά να ψηφίση παριστά τον εαυτόν του ότι είναι έτερον 
πρόσωπον, αδιάφορον εάν το έτερον τούτο πρόσωπον ζη 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. 
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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 αναλαµβάνει να πληρώση εν όλω ή εν µέρει τα έξοδα 
προµηθείας κρέατος, ποτού, αναψυκτικού, διασκεδάσεως ή προµηθείας εις 
έτερον πρόσωπον διά 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, διά 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 πας 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 επίδρασις. 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 πνευµατικήν βλάβην, ζηµίαν ή απώλειαν επί ή εις 
οιονδήποτε πρόσωπον διά 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. 
 

∆ωροδοκία. 41. Οι ακόλουθοι θεωρούνται ως ένοχοι του αδικήµατος της δωροδοκίας— 
 
(α) πας όστις αµέσως εµµέσως, είτε ο ίδιος µέσω ετέρου προσώπου ενεργούντος 
εκ µέρους του, δίδει, δανείζει ή συµφωνεί να δώση να δανείση, ή προσφέρει, 
υπόσχεται, ή υπόσχεται να προµηθεύση ή να προσπαθήση να προµηθεύση, 
χρήµατα πολύτιµον αντάλλαγµα εις δι’ εκλογέα, ή εις πρόσωπον εκ µέρους 
εκλογέως δι’ οιονδήποτε πρόσωπον, διά να παραπείση εκλογέα να ψηφίση ή να 
απόσχη από του να ψηφίση ή µε πρόθεσιν διαφθοράς διαπράττει οιανδήποτε των 
ανωτέρω πράξεων διά 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 αξίωµα, θέσιν ή απασχόλησιν εις ή δι’ οιονδήποτε 
εκλογέα ή εις ή δι’ οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, διά να παραπείση τον εκλογέα 
να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση 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 διά να παραπείση 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· 
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(ε) πας όστις προκαταβάλλει ενεργεί ώστε να πληρωθούν χρήµατα εις ή διά την 
χρήσιν ετέρου προσώπου µε πρόθεσιν όπως τα χρήµατα ταύτα ή µέρος τούτων 
εξοδευθούν διά δωροδοκίαν εις τινα εκλογήν, ή όστις εν γνώσει καταβάλλει ή 
ενεργεί όπως καταβληθώσι χρήµατα εις οιονδήποτε πρόσωπον εν όλω ή εν µέρει 
εξοδευθέντα διά 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 διά χρήµατα, δώρα, δάνειον ή πολύτιµον αντάλλαγµα, 
αξίωµα, θέσιν ή απασχόλησιν δι’ εαυτόν ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, διά να 
ψηφίση ή διά να συµφωνήση να ψηφίση ή να απόσχη από του να ψηφίση διά να 
συµφωνήση να απόσχη από του να ψηφίση κατά τινα εκλογήν· 
 
(ζ) πας όστις, µετά τινα εκλογήν, αµέσως ή εµµέσως, είτε o 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 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 διά 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 διά το ότι 
εβοήθησεν ή συνεφώνησε να βοηθήση υποψήφιόν τινα κατά τινα εκλογήν, ζητεί 
παρά του υποψηφίου τούτου του αντιπροσώπου του δωρεάν ή δανεισµόν 
χρηµάτων πολύτιµον αντάλλαγµα ή την υπόσχεσιν δωρεάς ή δανεισµού 
χρηµάτων ή πολυτίµου ανταλλάγµατος αξίωµα, θέσιν απασχόλησιν ή την 
υπόσχεσιν διά αξίωµα, θέσιν ή απασχόλησιν· 
 
(θ) πας όστις, αµέσως ή εµµέσως, είτε ο ίδιος είτε µέσω ετέρου προσώπου 
ενεργούντος δι’ αυτόν, διά να παραπείση έτερον πρόσωπον να υποβάλη 
υποψηφιότητα να απόσχη από του να υποβάλη υποψηφιότητα να αποσύρη την 
υποψηφιότητα του, δίδει ή προσπορίζει αξίωµα, θέσιν απασχόλησιν ή συµφωνεί 
να δώση ή προσπορίση ή προσφέρει ή υπόσχεται να προσπορίση ή να 
προσπαθήση να προσπορίση αξίωµα, θέσιν ή απασχόλησιν εις ή διά το έτερον 
πρόσωπον, δίδει ή δανείζει συµφωνεί να δώση ή να δανείση ή προσφέρει ή 
υπόσχεται να προσπορίση να προσπαθήση να προσπορίση χρήµατα πολύτιµον 
αντάλλαγµα εις ή διά πρόσωπον ή εις διά το έτερον τούτο πρόσωπον ή εις διά 
πρόσωπον εκ µέρους του ετέρου τούτου προσώπου. 
 

Ποιναί και 
ανικανότητες 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 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 διαγωγήν του υποψηφίου· 
 
(δ) ποιείται ή δηµοσιεύει, προ 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) ων 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 του είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος πράξεως διαφθοράς και υπόκειται επί τη 
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1985. 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 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 διά 
περίοδον µη υπερβαίνουσαν τα επτά τη δι’ οιανδήποτε εκλογήν δυνάµει του 
παρόντος Νόµου ή οιουδήποτε ετέρου Νόµου αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος 
τον παρόντα Νόµον. ∆ιά 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) του164 του 
1985. 

(2) Εξαιρέσει 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 Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας. 
 

 Εκλογικοί Αντιπρόσωποι, Εκλογικά Έξοδα και Παράνοµοι Ενέργειαι 
 

∆ιορισµός 
εκλογικού 

αντιπροσώπου. 
7 του 101(Ι) του 

1997. 

43.—(1) Προ κατά την ηµέραν υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να διορισθεί 
υφ’ εκάστου υποψηφίου εκ µέρους αυτού εκλογικός αντιπρόσωπος διά την 
εκλογήν (εν τοις εφεξής αναφερόµενος ως «ο εκλογικός αντιπρόσωπος»). 
 
(2) Ο υποψήφιος δύναται να διορίση τον εαυτόν του ως εκλογικόν αντιπρόσωπον 
και εν τοιαύτη περιπτώσει αι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται εις 
αυτόν τόσον υπό την ιδιότητά του ως υποψηφίου όσον και ως εκλογικού 
αντιπροσώπου. 
 
(3) Κατά ή προ της ηµεροµηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων το όνοµα και η 
διεύθυνσις του εκλογικού αντιπροσώπου δηλούται εγγράφως υπό του υποψηφίου 
εις τον Έφορον και ο Έφορος έτερος εκ µέρους του δίδει δηµοσίαν 
γνωστοποίησιν του ονόµατος και της διευθύνσεως του εκλογικού αντιπροσώπου 
διά τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον µέρος έξωθι του γραφείου του. 
 
(4) Υφ’ εκάστου υποψηφίου διορίζεται µόνον εις εκλογικός αντιπρόσωπος αλλ’ ο 
διορισµός ούτος δύναται να ανακληθή και εν τοιαύτη περιπτώσει ή εν περιπτώσει 
θανάτου του αντιπροσώπου, προ, διαρκούσης ή µετά την εκλογήν διορίζεται 
έτερος και το όνοµα και η διεύθυνσις αυτού δηµοσιεύεται κατά τον ανωτέρω 
προνοούµενον τρόπον. 
 

13 του 16 του 1981. (5) Πρόσωπον καταδικασθέν ή αναφερόµενον ως ένοχον εις έκθεσιν του 
Εκλογοδικείου διά πράξιν διαφθοράς δεν δύναται να θεωρηθή εκλογικός 
αντιπρόσωπος διά περίοδον επτά ετών από της καταδίκης ή της ηµεροµηνίας της 
τοιαύτης εκθέσεως. 
 

Σύναψις 
συµβάσεων. 

 
 
 

14 του 16του 1981. 

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

Πληρωµή δαπάνης 45.—(1) Εκτός ως προνοείται υπό συµφώνως προς τον παρόντα Νόµον ουδεµία 
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µέσω του 
εκλογικού 

αντιπροσώπου. 

πληρωµή, προκαταβολή ή κατάθεσις θα γίνεται υπό υποψηφίου εις τινα εκλογήν, 
ή υπό εκλογικού αντιπροσώπου εκ µέρους υποψηφίου, ή υφ’ οιουδήποτε 
προσώπου καθ’ οιονδήποτε χρόνον, είτε προ ή κατά την διάρκειαν ή µετά την 
εκλογήν, εν σχέσει προς δαπάνην γενοµένην διά 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 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’ 

εκλογικάς δαπάνας. 
15 του 16 του 1981. 

7 του 180(Ι) του 
2015. 

46.— (1) Κάθε πληρωµή που διενεργείται από υποψήφιο ή τον εκλογικό του 
αντιπρόσωπο σε σχέση µε δαπάνη για τη διεξαγωγή της εκλογής υποστηρίζεται 
από τιµολόγιο ή απόδειξη και προκειµένου για ποσό πέραν των εκατόν ευρώ 
(€100) αυτή διενεργείται µέσω τραπεζικού εµβάσµατος ή επιταγής. 
 
(2) Πάσα απαίτησις κατά υποψηφίου του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου διά 
δαπάνην γενοµένην διά την διεξαγωγήν της εκλογής, ήτις δεν υποβάλλεται εις 
τον εκλογικόν αντιπρόσωπον εντός της υπό του παρόντος Νόµου προβλεποµένης 
προθεσµίας, παραγράφεται και δεν καθίσταται πληρωτέα· και πλην των υπό του 
παρόντος προβλεποµένων εξαιρέσεων, εκλογικός αντιπρόσωπος πληρώνων 
απαίτησιν κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου είναι ένοχος παρανόµου 
ενεργείας. 
 
(3) Πλην ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόµω, η χρονική περίοδος διά την 
υποβολήν απαιτήσεων είναι τρεις εβδοµάδες από της ηµεροµηνίας της 
δηµοσιεύσεως του αποτελέσµατος της εκλογής εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 
(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 Νόµου προνοουµένης προθεσµίας και ουχί άλλως 
και πλην των εξαιρέσεων των υπό του παρόντος Νόµου προνοουµένων, πας 
εκλογικός αντιπρόσωπος όστις προβαίνει εις πληρωµήν κατά παράβασιν της 
παρούσης διατάξεως, είναι ένοχος παρανόµου ενεργείας. 
 
(5) Πλην ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόµω ή υπό του παρόντος Νόµου 
προνοουµένη προθεσµία διά την καταβολήν της τοιαύτης δαπάνης είναι έξ 
εβδοµάδες από της εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δηµοσιεύσεως 
του αποτελέσµατος της εκλογής. 
 
(6) Εάν 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) Ο αιτητής δύναται, εάν νοµίση πρέπον, να εγείρη αγωγήν ενώπιον αρµοδίου 
∆ικαστηρίου δι’ αµφισβητουµένην απαίτησιν και παν ποσόν πληρωθέν υπό του 
υποψηφίου του εκλογικού αντιπροσώπου συµφώνως προς την απόφασιν ή 
διάταγµα του τοιούτου ∆ικαστηρίου θα τεκµαίρεται ως πληρωθέν εντός της 
νενοµισµένης προθεσµίας και ότι αποτελεί εξαίρεσιν εκ των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου αι οποίαι προβλέπουν περί εξοφλήσεως των απαιτήσεων υπό 
του εκλογικού αντιπροσώπου. 
 
(8) Επί ικανοποιητική αιτιολογία Επαρχιακός ∆ικαστής τη αιτήσει αιτητού ή του 
υποψηφίου του εκλογικού αντιπροσώπου δύναται διά διατάγµατος να χορηγήση 
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άδειαν διά την πληρωµήν υπό του υποψηφίου ή του εκλογικού αντιπροσώπου του 
απαιτήσεως διά τοιαύτην δαπάνην ως προελέχθη, ανεξαρτήτως του εάν ή 
απαίτησις είναι αµφισβητουµένη ή µη 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) Παν ποσόν οριζόµενον εν τω διατάγµατι διά 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 Νόµου. 
 
(10) Παρά οιανδήποτε ετέραν διάταξιν του παρόντος Νόµου 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 Νόµου. 
 

Αµοιβή εκλογικού 
αντιπροσώπου. 

47. Εφ’ όσον επιτρέπουν αι συνθήκαι ο παρών Νόµος 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, ή απαίτησις θα είναι αµφισβητουµένη απαίτησις 
εντός της εννοίας του παρόντος Νόµου και θα τύχη του αναλόγου χειρισµού. 
 

Προσωπικά έξοδα 
του υποψηφίου και 

µικρά έξοδα. 
3 του 31(Ι) του 

2011. 

48.—(1) Ο 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 τα πέντε χιλιάδες ευρώ αλλά πάσα 
περαιτέρω προσωπική δαπάνη ούτω γενοµένη δέον να καταβάλλεται υπό του 
εκλογικού αυτού αντιπροσώπου. 
 
(2) Ο υποψήφιος θα αποστείλη εντός της υπό του παρόντος Νόµου προνοουµένης 
προθεσµίας δι’ υποβολήν απαιτήσεων έγγραφον έκθεσιν του ποσού των υπ’ 
αυτού πληρωθέντων προσωπικών εξόδων. 
 
(3) Τα προσωπικά έξοδα του υποψηφίου περιλαµβάνουν τα λογικά οδοιπορικά 
έξοδα και λογικά έξοδα διά διαµονήν έν ξενοδοχείω διά τους σκοπούς της 
εκλογής. 
 
(4) Παν πρόσωπον δύναται εάν ούτως εξουσιοδοτηθή εγγράφως υπό του 
εκλογικού αντιπροσώπου να καταβάλλη τα αναγκαία έξοδα διά γραφικήν ύλην, 
ταχυδροµικά, τηλεγραφικά και άλλα µικρά έξοδα µη υπερβαίνοντα το έν τη 
εξουσιοδοτήσει ποσόν, αλλά παν ποσόν πέραν του ούτως οριζοµένου ποσού θα 
καταβάλλεται υπό του εκλογικού αντιπροσώπου. 
 

∆απάνη διά 
περιπλέον ποσόν 

του ανωτάτου 
ορίου αποτελεί 

παράνοµον 
ενέργειαν. 

4(α)(β) του 31(Ι) 
του 2011. 

49.—(1) Πλην των εν τω παρόντι Νόµω προνοουµένων εξαιρέσεων, ουδέν ποσόν 
θα πληρωθή και ουδεµία δαπάνη θα γίνη υπό του υποψηφίου εις εκλογήν του ή 
του εκλογικού αυτού αντιπροσώπου ένεκα ή εν σχέσει προς την διεξαγωγήν της 
εκλογής, πέραν των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένης εις το 
ποσόν τούτο δαπάνης διά τα προσωπικά έξοδα του υποψηφίου. 
 
 

 (2) Πας υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος ενεργών κατά παράβασιν του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος παρανόµου ενεργείας. 
 

Ωρισµέναι 
απασχολήσεις είναι 

παράνοµοι. 

50.—(1) Ουδείς, διά τους σκοπούς της προαγωγής της εκλογής υποψηφίου κατά 
τινα εκλογήν, θα απασχολήται επί πληρωµή ή υποσχέσει πληρωµής δι’ 
οιονδήποτε σκοπόν ή υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα πλην διά τον ακόλουθον σκοπόν ή 
υπό την ακόλουθον ιδιότητα— 
 
(α) εκλογικού αντιπροσώπου και ουδεµίαν άλλην· 
 



 

72/1979 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 26 of 36 

 

(β) τόσου αριθµού µόνον αντιπροσώπων κατά την ψηφοφορίαν ως ήθελον 
εγκριθή υπό του Εφόρου· 
 
(γ) τόσου αριθµού µόνον αντιπροσώπων κατά την διαλογήν ως ήθελεν εγκριθή 
υπό του Εφόρου 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) Πλην των εν τω παρόντι Νόµω προβλεποµένων εξαιρέσεων εάν τις 
προσληφθή ή απασχοληθή κατά παράβασιν του άρθρου είτε προ, διαρκούσης 
µετά την εκλογήν, ή εάν προκαλή την πρόσληψιν ή απασχόλησιν αυτού είναι 
ένοχος παρανόµου ενεργείας. 
 

Επιφύλαξις 
δανειστού. 

51. Αι διατάξεις του παρόντος Νόµου, αι απαγορεύουσαι ωρισµένας πληρωµάς 
και συµβάσεις διά 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 Νόµου. 
 

Υποβολή εκθέσεως 
και δήλωσις δι’ 

εκλογικήν δαπάνην. 
∆εύτερος Πίναξ., 

Τύπος 2. 

52.—(1) Εντός τριών εβδοµάδων από της δηµοσιεύσεως του αποτελέσµατος της 
εκλογής εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 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 Τύπου 2 του ∆ευτέρου 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 διά τους σκοπούς γενοµένης γενησοµένης δαπάνης εν σχέσει προς την 
διεξαγωγήν της εκλογής· 
 

8(α) του 180(Ι) του 
2015. 

(στ) όλες τις χορηγίες και τις εισφορές που έλαβε ο υποψήφιος: 
 

8(β) του 180(Ι) του 
2015. 

Νοείται ότι, ο Έφορος, σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης, 
επιβάλλει στον υποψήφιο χρηµατικό πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500), 
το οποίο προσαυξάνεται κατά πενήντα ευρώ (€50) για κάθε επιπρόσθετη ηµέρα 
καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης. 
 

∆εύτερος Πίναξ. 
Τύπος 3 και 4. 

 

(2) Η έκθεσις η αφορώσα εις τα εκλογικά έξοδα υπογράφεται υπό του εκλογικού 
αντιπροσώπου και συνοδεύεται υπό καταθέσεως του υποψηφίου και του 
εκλογικού αντιπροσώπου επί του Τύπου 3 και 4 του ∆ευτέρου Πίνακος 
γενοµένης ενόρκως ή επί επισήµω διαβεβαιώσει: 
 

8(γ) του 180(Ι) του 
2015. 

2 του 42(Ι) του 
2016. 

Νοείται ότι, ο εκλογικός αντιπρόσωπος δηµοσιεύει την έκθεση πριν από την 
υποβολή της στον Έφορο σε τουλάχιστον δύο ηµερήσιες εφηµερίδες οι οποίες 
κυκλοφορούν στη ∆ηµοκρατία ή αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
υποψηφίου ή/και του οικείου κόµµατος. 
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8(δ) του 180(Ι) του 
2015. 

(3) Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάµει του εδαφίου (1) εκθέσεις στο 
Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 
 

8(ε) του 180(Ι) του 
2015. 

 (4) Εάν υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος παραλείψη να συµµορφωθή προς 
το εδάφιον (7) ή (2) για περίοδο που υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα από τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής της έκθεσης είναι ένοχος παρανόµου ενεργείας. 
 

8(στ) του 180(Ι) 
του 2015. 

(5) Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, αφού ελέγξει τα έξοδα που 
περιλαµβάνονται στην παράγραφο 5 της προβλεπόµενης στο εδάφιο (1) έκθεσης, 
συντάσσει εκθέσεις αναφορικά µε τα ευρήµατα των ελέγχων που διενεργεί, τις 
οποίες δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

8(στ) του 180(Ι) 
του 2015. 

(6) Οι φορείς που προσφέρουν διαφηµιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στο Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασµό του, εντός ενός (1) µηνός από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών: 
 
Νοείται ότι, φορέας ο οποίος παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε τα πιο πάνω 
είναι ένοχος παρανόµου ενέργειας. 
 

8(στ) του 180(Ι) 
του 2015. 

(7) Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, όταν διαπιστώσει υπέρβαση των 
επιτρεπόµενων εκλογικών δαπανών από οποιοδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει 
έκθεση στον Έφορο, ο οποίος επιβάλλει στον υποψήφιο χρηµατικό πρόστιµο ίσο 
µε την υπέρβαση. 
 

Οι εργoδόται να 
επιτρέπωσιν εις 

τους 
απασχολουµένους 
ψηφίσωσιν εκτός 

ευλόγoυ περιόδου. 

53.—(1) Πας εργοδότης παραχωρεί εύλογον χρονικόν διάστηµα εις υπ’ αυτού 
απασχολούµενον εκλογέα διά 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) Πας εργοδότης όστις αµέσως ή εµµέσως αρνείται ή δι’ εκφράσεως, απρεπούς 
επιδράσεως 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. Πας 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 παραπείθει προάγει οιονδήποτε πρόσωπον να ψηφίση εις εκλογήν 
τινα, τελών εν γνώσει ότι αυτός ή το προσώπον τούτο δεν δικαιούται να ψηφίση 
κατά την εκλογήν· 
 
(δ) ψηφίζει ή αποπειράται να ψηφίση εις πλείονας της µιάς περιστάσεις κατά τινα 
εκλογήν· 
 
(ε) καθ’ οιοδήποτε τρόπον παραηβιάζει 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 εγγράφα 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 
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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 έχει ευλόγους λόγους να πιστεύη ότι δεν 
εδόθη διά 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 
Νόµου· 
 

7 του 73 του 1980. 
5 του 165(Ι) του 

2015. 

(ι) παρανόµως λαµβάνει, µετακινεί ή άλλως στερεί πρόσωπόν τι του εκλογικού 
βιβλιαρίου του ή του δελτίου ταυτότητάς 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. 
9 του 180(Ι) του 

2015. 

55.—(1) Ο διαπράττων παράνοµον ενέργειαν επί τη καταδίκη του υπόκειται εις 
φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις πρόστιµον µη υπερβαίνον τα 
χίλια ευρώ (€1.000) ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας και το εκδικάζον την 
υπόθεσιν ∆ικαστήριον δύναται να επιβάλη εις τον καταδικασθέντα διά 
παράνοµον ενέργειαν στέρησιν του δικαιώµατος του εκλέγειν και της εγγραφής 
του ονόµατος αυτού εις τον εκλογικόν κατάλογον διά περίοδον µη 
υπερβαίνουσαν τα επτά τη δι’ οιανδήποτε εκλογήν δυνάµει του παρόντος Νόµου 
οιουδήποτε ετέρου Νόµου αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος τον παρόντα 
Νόµον. 
 
(2) Ποινική δίωξις διά παράνοµον ενέργειαν δεν ασκείται άνευ της 
συγκαταθέσεως του Γενικού Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας. 
 

 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΝ 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

Ακύρωσις εκλογής 
επί καταδίκη 
υποψηφίου. 

56. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 59 ή 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 Εκλογοδικείον 
και εκδικάζεται οριστικώς και αµετακκλήτως υπ’ αυτού συµφώνως προς τον 
εκάστοτε ισχύοντα ∆ιαδικαστικόν Κανονισµόν. 
 
(2) Η προς το Εκλογοδικείον αναφορά γίνεται δι’ Εκλογικής Αιτήσεως 
καταχωριζοµένης υπό του Γενικού Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας 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) ∆ιά της Εκλογικής Αιτήσεως δύναται να απαιτηθή όπως το Εκλογοδικείον 
κηρύξη ότι η εκλογή είναι άκυρος, ή ότι η εκλογή προσώπου τινός είναι άκυρος ή 
ότι υποψήφιος τις εξελέγη ή εις περίπτωσιν καθ’ ην υπάρχει απαίτησις υπό 
αποτυχόντος υποψηφίου ότι εξελέγη καθ’ ότι είχε την πλειοψηφίαν των νοµίµως 
δοθέντων ψήφων δύναται να απαιτηθή αναµέτρησις των ψήφων. 
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16 του 16 του 1981. 

10 του 180(Ι) του 
2015. 

(4) Εκλογική αίτησις καταχωρίζεται εντός δύο (2) µηνών από της ηµεροµηνίας 
της δηµοσιεύσεως του αποτελέσµατος της εκλογής εις την επίσηµον εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας. 
 

Ακύρωσις εκλογή 
επί Εκλογική 

Αιτήσει. 

58. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 59 επί Εκλογική Αιτήσει ή 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, ετέρας απρεπούς συµπεριφοράς ή ετέρων συνθηκών είτε παροµοίων 
προς τας προηγουµένως αναφεροµένας είτε µή, ή πλειοψηφία των εκλογέων 
παρηµποδίσθη ή ήτο ενδεχόµενον να έχη παρεµποδισθή από του να εκλέξη τον 
υποψήφιον τους υποψηφίους της προτιµησεώς των· 
 
(β) ότι δεν υπήρξε συµµόρφωσις προς τας διατάξεις του παρόντος Νόµου 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 έτων καταδικασθή ή ευρεθή ένοχος διά 
πράξιν διαφθοράς υπό ∆ικαστηρίου ή υπό εκθέσεως Εκλογικού ∆ικαστηρίου· 
 
(ε) ότι υποψήφιος 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. 
 

Έκθεσις 
απαλλάσσουσα 
υποψήφιον εις 
περιπτώσεις 

πράξεων διαφθοράς 
και παρανόµω 
ενεργειών υπό 
αντιπροσώπων. 

59. Οσάκις επί τη εκδικάσει Εκλογικής Αιτήσεως το ∆ικαστήριον εις την έκθεσιν 
αυτού αναφέρει ότι υποψήφιος 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 Εκλογοδικείον εις την έκθεσιν αυτού περαιτέρω 
αναφέρει, αφού είχε δώσει την ευκαιρίαν ακροάσεως εις τον Γενικόν Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας, ότι ο υποψήφιος απέδειξεν εις το ∆ικαστήριον— 
 
(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 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 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 
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εκθέσει αναφεροµένων ποινικών αδικηµάτων ούτε το εκλογικόν δικαίωµα το 
δικαίωµα εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους του υποψηφίου ή του 
εκλογικού αντιπροσώπου αυτού θα επηρεασθή. 
 

Έκθεσις 
Εκλογοδικείου ως 

προς τας 
παρανόµους 
ενεργείας. 

60.—(1) Μετά το πέρας της ακροάσεως Εκλογικής Αιτήσεως το Εκλογοδικείον 
υποβάλλει εγγράφως προς τον Πρόεδρον της ∆ηµοκρατίας 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 αυτού αντιπρόσωπος, θα δοθή εις αυτό υπό του 
Εκλογοδικείου ευκαιρία όπως ακουσθή και όπως δώση η προσαγάγη αποδείξεις 
προς υποστήριξιν του ισχυρισµού του ότι το όνοµα αυτού δεν πρέπει να 
αναφερθή εν τη εκθέσει. 
 
(3) Οσάκις το Εκλογοδικείον εν τη εκθέσει αυτού αναφέρει ότι πράξις διαφθοράς 
ή παράνοµος ενέργεια διεπράχθη υπό ωρισµένου προσώπου, το πρόσωπον τούτο, 
πλην 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 ήτo υποψήφιος κατά την 
εκλογήν και το Εκλογοδικείον ανέφερεν εν τη εκθέσει ότι η πράξις διαφθοράς ή η 
παράνοµος ενέργεια διεπράχθή εν γνώσει τούτου και τη συγκαταθέσει του υπό 
του αντιπροσώπου του. 
 
(4) Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας φροντίζει όπως αντίγραφον της εκθέσεως 
ταύτης δηµοσιευθή εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και είναι 
καθήκον του Εφόρου Εκλογικών Καταλόγων 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. 
 

Απαγόρευσις 
αποκαλύψεως 

ψήφου. 

61. Ουδείς εκλογεύς όστις εψήφισεν εις εκλογήν θα υποχρεωθή κατά την 
ακρόασιν Εκλογικής Αιτήσεως να αποκαλύψη υπέρ ποίου έχει ψηφίσει. 
 

Ψήφος µη 
υπολογίσιµος κατά 
την καταµέτρησιν. 

62.—(1) Κατά την καταµέτρησιν των ψήφων διαρκούσης της εκδικάσεως 
Εκλογικής Αιτήσεως µόνον αι ακόλουθοι ψήφοι δεν είναι υπολογίσιµοι— 
 
(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 
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δεν ήτο εκλόγιµος ή κατόπιν επαρκούς δηµοσίας γνωστοποιήσεως περί της µη 
εκλογιµότητος ή οσάκις ή µη εκλογιµότης τα προκαλούντα ταύτην γεγονότα 
ήσαν παγκοίνως γνωστά. 
 
(2) Η ψήφος εκλογέως δεν θα καταστή µη υπολογίσιµος πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) µόνον συνεπεία του ότι ο εκλογεύς δεν ήτο 
εγγεγραµµένος δεν εδικαιούτο να είναι εγγεγραµµένος εις τον εκλογικόν 
κατάλογον. 
 

 ——— 
 

ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟΝ 
 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

8 του 101(Ι) του 
1997. 

Απαγόρευσις 
εκλογικών 

συγκεντρώσεων 
κατά την ηµέραν 
της ψηφοφορίας ή 
την προηγούµενην. 
8(α) του 11(Ι) του 

1996. 

63.—(1)(α) Ουδείς 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. 
 
(β) Κανένα πρόσωπο δε 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 τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας, εκτός από ανακοινώσεις ή ειδήσεις που µεταδίδονται 
από τον Έφορο Εκλογής ή µε εξουσιοδότησή του: 
 

11(α) του 180(Ι) 
του 2015. 

Νοείται ότι, οι εφηµερίδες που κυκλοφορούν κατά την παραµονή των εκλογών 
µπορούν να δηµοσιεύουν µόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της 
προηγούµενης ηµέρας: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, οι αρχηγοί κοµµάτων ή οι επικεφαλής συνασπισµών 
πλειόνων συνεργαζόµενων κοµµάτων ή οι υποδεικνυόµενοι από αυτούς για 
σκοπούς εκλογής µπορούν να προβαίνουν σε δήλωση προς τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης κατά την έξοδό τους από το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν. 

  
8(β) του 11(Ι) του 

1996. 
(2) Κατά 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) του 
1996. 

11(β) του 180(Ι) 
του 2015. 

(3) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) και (2) είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται επί τη καταδίκη εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τον έναν (1) χρόνο ή 
εις πρόστιµον µη υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή εις αµφοτέρας 
τας ποινάς ταύτας. 
 

2 του 56(Ι) του 
2001. 

∆ηµοσκοπήσεις. 
 
 

12 του 180(Ι) του 
2015. 

63Α.—(1) Η δηµοσίευση αποτελεσµάτων δηµοσκοπήσεων που έχει άµεση ή 
έµµεση σχέση µε τις εκλογές απαγορεύεται επτά ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής εκλογής. 
 
(2) Η παράβαση της πιο πάνω διάταξης συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν (1) χρόνο ή µε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

8 του 101(Ι) του 
1997. 

Κανονισµοί. 

64.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισµούς, 
δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας διά την 
καλυτέραν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου και άνευ βλάβης ή 
επηρεασµού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης δύναται να εκδώση 
Κανονισµούς διά τον καθορισµόν παντός θέµατος το οποίον δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου δέον ή δύναται να καθορισθή. 
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(2) Κανονισµοί 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) Κανονισµοί γινόµεναι δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την 
Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον δεκαπέντε ήµερων από της 
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν 
µέρει, τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ 
από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή 
εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται 
εν ισχύϊ από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 
 

8 του 101(Ι) του 
1997. 
Τύποι. 

65. Oι Τύποι εις τον ∆εύτερον Πίνακα ή Τύποι ουσιωδώς έχοντες το αυτό 
αποτέλεσµα θεωρούνται ως νοµικώς επαρκείς και δύνανται να τροποποιηθώσιν, 
ή έτεροι Τύποι να καθορισθώσι διά Κανονισµών εκιδιδοµένων δυνάµει του 
παρόντος Νόµου ως αι περιστάσεις θα απήτουν. 
 

8 του 101(Ι) του 
1997. 

Κατάργησις Νόµων 
Tρίτoς Πίναξ. 

66. Οι εν τω Τρίτω Πίνακι αναφερόµενοι Νόµοι καταργούνται: 
 
Νοείται ότι παρ’ όλην την κατάργησιν ταύτην οι ούτω καταργούµενοι Νόµοι 
εξακολουθούν, καθ’ ην έκτασιν εφαρµόζονται ούτοι, να εφαρµόζωνται ως εάν 
δεν είχον καταργηθή— 
 
(α) επί οιασδήποτε εκλογής αρξαµένης προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
Νόµου και της συνεπεία ταύτης συνεχιζοµένης διαδικασίας· 
 
(β) επί οιασδήποτε εκλογής διεξαγοµένης βάσει των διατάξεων ειδικού Νόµου. 
 

3 του 118(Ι) του 
1996. 

Κατάργηση του 
Νόµου 95 του 

1986. 
 

3. Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Έδρας Νόµος του 1986, διά του 
παρόντος καταργείται. 
 

2 του 124του 1985. 
 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 4) 

2 του 36(Ι) του 2011 
 

Εκλογική Περιφέρεια Αριθµός Ελληνοκυπρίων 
Βουλευτών 

 Λευκωσία 20  
 Λεµεσός 12  
 Αµµόχωστος 11  
 Λάρναξ 6  
 Πάφος 4  

 

 Κυρήνεια 3.  
  

——— 
 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
 

Τύπος 1 
 

(Άρθρου 18(1) ) 
 

ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 
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 Προς τον Έφορον Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Εκλογικής 
Περιφερείας … … … … … … … … … … … … (µέσω του Γενικού Εφόρου 
Εκλογών). 
 
Επειδή υπό του εδαφίου (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 δηµοσιεύθεισης υπ’ αρ. 
γνωστοποιήσεως … … … … … … εις το Τρίτον Παράρτηµα της επισήµου 
εφηµερίδος της ∆ηµοκρατίας της … … … 19 … κατέστη αναγκαίον όπως 
εκδοθούν Εντάλµατα Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
∆ιά 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 γνωστοποιήσηπε εις εµέ τα αποτελέσµατα της 
εκλογής δι’ οπισθογραφήσεως το παρόντος εντάλµατος ουχί βραδύτερον της … 
… … … … … ηµέρας … … … … … … 19 …. 
 

 ——— 
 Εξεδόθη την … … … … … … ηµέραν του … … … … … … 19 … 

 
  … … … …  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 ——— 
 

Τύπος 2 
 

(Άρθρον 52(1)) 
 

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 το 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 εκλογήν— 
 
Εισπράξεις: 
 
Εκθέσατε το όνοµα και περιγραφήν παντός προσώπου (συµπεριλαµβανοµένου 
και του υποψηφίου) λέσχης, εταιρείας συνεταιρισµού παρά του οποίου 
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ελήφθησαν χρήµατα, τίτλος ή πολύτιµον αντάλλαγµα δι’ έξοδα γενόµενα 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 τα οποίον εγένετο ή πληρωµή και το πληρωθέν ποσόν 
εις έκαστον δέον να δεικνύεται κεχωρισµένως). 
 
3. Το όνοµα και ή 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. 
 

13 του 180(Ι) του 
2015. 

5. Τα γενόµενα έξοδα για- 
 
(α) ∆ιαφηµίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισµούς· 
 
(β) διαφηµίσεις σε εφηµερίδες, περιοδικά και διαφηµιστικές πινακίδες· 
 
(γ) γραφικήν ύλην· 
 
(δ) ταχυδροµικά· 
 
(ε) τηλεγραφήµατα και τηλεφωνήµατα· 
 
(στ) ενοικιασθέντα δωµάτια διά δηµοσίας 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’ ων 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 
——— 
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Ένορκος κατάθεσις υποψηφίου 

 
 Εγώ … … … … … … … … … … … … … … … … … … υποψήφιος διά την 
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 υποψηφιότητος µου. 
 

  … … … … … … … … … … … … 
Υποψήφιος 

 
 Επισήµως διεβεβαιώθη (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 επισήµώς διαβεβαιώ (ή ορκίζοµαι) ότι η ανωτέρω έκθεσις 
των εκλογικών εξόδων των αναφεροµένων εν αυτή 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 σκοπούς της 
υποψηφιότητος του … … … … … … … … … … … … … … … 
 

  … … … … … … … … … … … … 
Εκλογικός Αντιπρόσωπος 

 
 Επισήµως διεβεβαιώθη (ή ωρκίσθη) 
ενώπιον µου. 
… … … … … … … … … … … … 
 

 

  
 ——— 

 
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

——— 
(Άρθρον 67) 

 
 1. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων Νόµος του 1959 (36 του 1959). 

 
2. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων (Πρόσθετοι ∆ιατάξεις) Νόµος του 1959 (45 του 
1959). 
 
3. Ο περί Εκλογών (Βουλή των Αντιπροσώπων και Κοινοτικαί Συνελεύσεις) 
Νόµος του 1959 (47 του 1959). 
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4. Ο περί Εκλογών (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 ∆ιατάξεις) Νόµος του 1963 (71 του 1963). 
 
7. Ο Εκλογικός (Μεταβατικαί ∆ιατάξεις) Νόµος του 1965 (39 του Ι965). 
 
8. Ο περί Εκλογής Βουλευτών (Προσωριναί ∆ιατάξεις) Νόµος του 1976 (37 του 
1976). 
 
9. Ο περί Εγγραφής Εκλογέων (Τροποποιητικός) Νόµος του 1976 (48 του 1976). 
 

 


