
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 
  72   του 1979 

  73    του 1980 

  16    του 1981 

124    του 1985 

164    του 1985 

297    του 1987 

107(Ι) του 1992 

  71(Ι) του 1995 

  11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 

101(Ι) του 1997 

  45(Ι) του 2001 

  56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 

226(Ι) του 2002 

    3(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών 

της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 2003 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 

έως 2009. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

ένθεση σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «περιφέρειαν» (πέμπτη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «καθώς 

επίσης Έφορο ή Εφόρους και βοηθούς εφόρους για τα εκλογικά 

κέντρα του εξωτερικού,». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης 

αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
       «Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να προβαίνει 
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σε οποιεσδήποτε διοικητικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες 

για την ομαλή λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο 

εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της ρύθμισης των ωρών 

ψηφοφορίας σ΄ αυτά, ούτως ώστε η ψηφοφορία να λήγει 

τουλάχιστον την ίδια ώρα που λήγει στη Δημοκρατία.». 
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