
Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, 9.12.2015  Ν. 180(I)/2015 

Ν. 180(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ  

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015 

 

 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(I) 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 

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

Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 2015 (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 (Αρ. 2) 

του 2015. 
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36(Ι) του 2011 

58(Ι) του 2011 

75(Ι) του 2011 

87(Ι) του 2011 

165(Ι) του 2015.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 

 

 «“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. 

  

 “προεκλογική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 

και λήγει την εν λόγω ημερομηνία.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εικοστόν πρώτον» (τρίτη 

γραμμή) με τις λέξεις «δέκατο όγδοο».    

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6  

4.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 6: 
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του βασικού 

νόμου. 

 «Στέρηση του 

δικαιώματος.  

6. Στερείται του εκλογικού δικαιώματος 

πρόσωπο το οποίο δυνάμει ειδικών διατάξεων 

έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση του 

Τέταρτου 

Μέρους αυτού. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Τέταρτου 

Μέρους αυτού και των άρθρων 8 έως 15 που περιλαμβάνονται σε 

αυτό. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού του αριθμού «6.30» 

(δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «6.00». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(1): 

  «(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 
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προκειμένου για ποσό πέραν των εκατόν ευρώ (€100) αυτή 

διενεργείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της 

άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

  

  «(στ)  όλες τις χορηγίες και τις εισφορές που έλαβε ο 

υποψήφιος:». 

   

 (β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

   «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.»· 
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 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού 

του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

   «Νοείται ότι, ο εκλογικός αντιπρόσωπος δημοσιεύει 

την έκθεση πριν από την υποβολή της στον Έφορο σε 

τουλάχιστον μια ημερήσια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί 

στη Δημοκρατία.». 

   

 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

   

  «(3) Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάμει του 

εδαφίου (1) εκθέσεις στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής τους.». 

   

 (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά την 

αρίθμηση «(2)» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «για 

περίοδο που υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης». και 

   

 (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6) και (7): 
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  «(5)  Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, 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 Δημοκρατίας. 

   

   (6)  Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες 

αποστέλλουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

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. 

   

   (7) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, 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.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 55 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τας διακοσίας 

λίρας» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «ενός μηνός» 

(πρώτη γραμμή) με τη φράση «δύο (2) μηνών». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 63 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το 

σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

    

    «Νοείται ότι, οι εφημερίδες που κυκλοφορούν κατά 

την παραμονή των εκλογών μπορούν να δημοσιεύουν 

μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της 

προηγούμενης ημέρας: 
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    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.». και 

    

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των 

λέξεων «τους έξι μήνας» (τρίτη γραμμή) και «τας 

πεντακόσιες λίρας» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις 

φράσεις «τον έναν (1) χρόνο» και «τις πέντε χιλιάδες 

ευρώ (€5.000)», αντίστοιχα.   

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 63Α 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 63Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τους έξι 

μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £500» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή) με τη φράση «τον έναν (1) χρόνο ή με πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)». 

  

Τροποποίηση 

του Δεύτερου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

13.  Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου 5 της Έκθεσης Εκλογικών 

Εξόδων, η οποία περιλαμβάνεται στον Τύπο 2, με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο 5: 

  

  «5.  Τα γενόμενα έξοδα για- 
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  (α) διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

οργανισμούς. 

    

  (β) διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και 

διαφημιστικές πινακίδες.». 

 


