
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3486 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 45(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ  

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 μέχρι 2001 (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 μέχρι 2001. 

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.

 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. «(2) Κάθε κάλπη, χωρίς να ανοιχτεί, σφραγίζεται από τον προεδρεύοντα της εκλογής 

με τη σφραγίδα αυτού και τη σφραγίδα των υποψηφίων οι οποίοι θέλουν να τη 
σφραγίσουν, ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί χωρίς να παραβιαστεί η σφραγίδα, και 
αποστέλλεται από αυτόν υπό ασφαλή φύλαξη στον Έφορο της Εκλογής.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 31 του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(1) Ο Έφορος, ευθύς μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας, προβαίνει σε 
διευθετήσεις για τη διαλογή των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της 
διαλογής εγγράφως διορισθέντων από αυτόν αντιπροσώπων τους και προς το σκοπό 
αυτό δίδει ειδοποίηση σε κάθε υποψήφιο ή, αν ο υποψήφιος διόρισε αντιπρόσωπο επί 
της διαλογής, στον αντιπρόσωπο αυτού για τον τόπο και το χρόνο της έναρξης της 
διαλογής.»· και 

 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (8) αυτού και την αναρίθμηση του εδαφίου (9) αυτού 
σε εδάφιο (8). 
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