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Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 91(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1959 ΕΩΣ 2015 

   H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

37 του 1959 
41 του 1959 
43 του 1959 
81 του 1982 
19 του 1988 

108(Ι) του 1992 
86(Ι) του 1996 
18(Ι) του 1997 
91(Ι) του 1997 

1(I) του 1998 
196(Ι) του 2002 

1(Ι) του 2013 
 164(Ι) του 2015.   

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 

Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής 
(Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμους του 1959 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 (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμοι του 1959 έως 2016. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από τον ορισμό 

του όρου «Republic» της λέξης «proposed» (πρώτη γραμμή).  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
Πρώτο 
Παράρτημα, 
Τύπος 3. 

«(2) Κάθε υποψήφιος προτείνεται με χωριστή πρόταση, σύμφωνα με τον Τύπο 3 
του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. Τα έγγραφα υποβολής 
υποψηφιοτήτων υπογράφονται από τον υποψήφιο και έναν εκλογέα, ο οποίος τον 
προτείνει, καθώς επίσης και από εκατόν εκλογείς, οι οποίοι υποστηρίζουν την 
υποψηφιότητά του:  

   
  Νοείται ότι, οι εκλογείς που προτείνουν και υποστηρίζουν την υποψηφιότητα 

υποψηφίου πρέπει να ανήκουν στην ίδια κοινότητα με τον υποψήφιο.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «χιλίων λιρών» (τέταρτη 

γραμμή) και των λέξεων «χίλιες λίρες» (έκτη γραμμή) με τις φράσεις «δύο χιλιάδων ευρώ 
(€2.000)» και «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)», αντίστοιχα·  

  
 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «χιλίων λιρών» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000)»˙ και 
  
 (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «ενός 

δέκατου» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τρία τοις εκατόν (3%)». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 41Α 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 41Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «των περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1981 και των με βάση αυτούς» (πρώτη 
μέχρι τρίτη γραμμή) με τη φράση «του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμου του 1979, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
και των με βάση αυτόν»· και 

 
 (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 
  
 «(2Α) Οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σε σχέση με τους 

εκλογικούς αντιπροσώπους και τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, με εξαίρεση 
το συνολικό ύψος των εξόδων, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο 
ευρώ (€1.000.000).». 

  
Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Παραρτήματος. 

6. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την 

παράγραφο (β) της τέταρτης παραγράφου του Τύπου 2 αυτού των λέξεων «χίλιες λίρες» (πρώτη 
γραμμή) με τη φράση «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


