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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα

72 του 1979

διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των

73 του 1980

Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 μέχρι 2009 (που στο εξής θα

16 του 1981

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών

124 του 1985

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής

184 του 1985

των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 μέχρι 2011.

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.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 27

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «τους εκλογείς» (τέταρτη και
πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τουλάχιστον τριάντα εκλογείς
οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας».

(β)

με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης αυτού από τις
ακόλουθες νέες επιφυλάξεις:
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«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
Δημοκρατίας 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 Δημοκρατίας 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:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εκλογέας που θα ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος εδαφίου, θα δύναται να ψηφίσει με την
προσκόμιση του εκλογικού βιβλιαρίου του ή του δελτίου
πολιτικής ταυτότητάς του:». και

(γ)

με την προσθήκη στην υφιστάμενη δεύτερη επιφύλαξη, η οποία
σύμφωνα με την παράγραφο (β) πιο πάνω μετατρέπεται σε
τέταρτη επιφύλαξη, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «έτι».
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Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 48

την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «τας τριακοσίας λίρας» (τέταρτη

του βασικού

γραμμή), με τις λέξεις «τα πέντε χιλιάδες ευρώ».

νόμου.
Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 49 του βασικού νόμου τροποποιείται, ως

του άρθρου 49

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «πεντακοσίων
λιρών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ». και

(β)

με την προσθήκη σ’ αυτό του σημείου της τελείας μετά τη λέξη
«υποψηφίου» (έκτη γραμμή) και τη διαγραφή της φράσης «ούτε
αμοιβής

του

εκλογικού

αντιπροσώπου

λιρών.» (έκτη και έβδομη γραμμή).
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