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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ  

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ (ΑΡ. 5) ΤΟΥ 2011 
 

 
  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 

7(Ι) του 2009 

31(Ι) του 2011 

36(Ι) του 2011 

58(Ι) του 2011 

75(Ι) του 2011 

87(Ι) του 2011. 

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

Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011 (που στο 

εξής 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 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των όρων «δελτίον ταυτότητος» και 
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του βασικού 

νόμου. 

«εκλογικόν βιβλιάριον» και του ορισμού τους με τους ακόλουθους 

νέους όρους και ορισμούς: 

  

  

 

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. 

   

  “εκλογικό βιβλιάριο” σημαίνει το εκλογικό 

βιβλιάριο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή  

της τρίτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

4.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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νόμου. 

 (α) Με την  προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «βιβλιαρίου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή του 

δελτίου  ταυτότητάς του». και 

   

 (β) με  την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού του σημείου 

του κόμματος και της φράσης «, συμπληρουμένης ωσαύτως 

καταλλήλως της οικείας σελίδος του εκλογικού αυτού 

βιβλιαρίου» (όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «και 

αυτός υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο σε κατάλληλο 

χώρο δίπλα από το όνομά του».  

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 54 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

προσθήκη στην παράγραφο (ι) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «του» 

(δεύτερη γραμμή),  της φράσης «ή του δελτίου ταυτότητάς του». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


