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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 18(Ι)/2019
Αρ. 4689, 8.3.2019
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 18(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(I) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015
129(Ι) του 2016
162(I) του 2017
22(I) του 2018
45(I) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως 2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο
(1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(1Α) Οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οι οποίες αφορούν την υποβολή
έκθεσης σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων(α)

Eφαρμόζονται και στις περιπτώσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάμει του
παρόντος Νόμου, με εξαίρεση την προθεσμία υποβολής της εν λόγω έκθεσης, η οποία δεν
δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της
.
εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

(β)

δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάμει του
παρόντος Νόμου στις κοινότητες με εκλογείς που δεν υπερβαίνουν τους εκατόν (100).».

