
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

(ΥΠΗΚΟΟΙ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΝΟΜΟ 

---------------------------- 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

98(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοτικών και 

Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών 

Μελών) Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 

(Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμοι του 2004 και 2006. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού. 

(β)  με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (2) αυτού, σε παράγραφο (β).  και 

(γ)  με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (3) 

αυτού σε παράγραφο (α) και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

      «(β)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), 

εκλόγιμος που εκλέγεται σε οποιοδήποτε αξίωμα δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκπίπτει του αξιώματός του 

σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει σε 
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οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκλογή του ότι η αναφερόμενη 

στην παράγραφο (v) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου 

υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε, ήταν ψευδής.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «τη βεβαίωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του παρόντος 

Νόμου.» (τέταρτη, πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση 

«βεβαίωση ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 

στη Δημοκρατία.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

«(β)  δεν προσκομίσει ταυτόχρονα την υπεύθυνη δήλωση που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 

του παρόντος Νόμου.». 

 

 

 

 

ΛΣΜ/ΜΓΚ 

(23.02.061.2006)
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