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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της E.E.: L 26, 
26.01.2013, 
σ. 27. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες 

άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που 

κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι», 

  

          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

 τίτλος. 

 

10(I) του 2004 

202(I) του 2004 

207(I) του 2004 

13(I) του 2009. 

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

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμους του 2004 έως 2009 (οι οποίοι στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εκλογής των Μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμοι του 2004 έως 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

2.    Η παράγραφος (α) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ’ αυτή, των λέξεων «εικοστό πέμπτο» (πρώτη 

γραμμή),  με τις λέξεις «εικοστό πρώτο». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

3.     Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου 

(α) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (iii): 

   

  «(iii) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του,»∙ 
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 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της υποπαραγράφου (v) της 

παραγράφου (α) αυτού, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο 

του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων 

νέων υποπαραγράφων (vi) και (vii): 

   

 

 
«(vi) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του 

εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του, 

    

 

 
(vii) η τελευταία διεύθυνσή του στο κράτος μέλος 

καταγωγής∙»∙  

    

              και 

  

 (γ) με τη διαγραφή από αυτό της παραγράφου (β) και την 

αναρίθμηση, αμέσως μετά, της παραγράφου (γ) σε παράγραφο 

(β). 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

4.    Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 15: 

 
«Πληροφόρηση 

έπειτα από αίτημα 

της αρμόδιας αρχής 

του κράτους μέλους 

κατοικίας. 

15.  Σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας 

πρόκειται  να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 

στο κράτος  μέλος κατοικίας του, η αρμόδια αρχή, 

κατόπιν αιτήματος  της αρμόδιας αρχής του κράτους 

μέλους κατοικίας, την πληροφορεί, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος, αν 

αυτός έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 17: 

 «Απαγόρευση 17.  Κανένας δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα 
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άσκησης του 

δικαιώματος του 

εκλέγεσθαι. 

του εκλέγεσθαι, αν δεν πληροί τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των 

εκλογικών νόμων.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 23Α 

του βασικού 

νόμου. 

 

6. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «6.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «7.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 

μ.μ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εκλέγειν» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «ή εκλέγεσθαι». 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εκλέγειν» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή εκλέγεσθαι, 

αντίστοιχα,»· 

   

 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό 

«9» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και στο εδάφιο (2) του άρθρου 

14»· και 

   

 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εκλέγειν» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή εκλέγεσθαι, 

αντίστοιχα,». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


