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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                               Ν. 35(Ι)/2018 
Αρ. 4651, 4.5.2018                               

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 35(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

175(Ι) του 2012 
12(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2015 
171(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 3) 
του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμοι του 2012 έως 2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) 

του εδαφίου (6) αυτού της φράσης «31
η
 Μαρτίου» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «30

ή
 Ιουνίου». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «τέσσερις 
(4) μήνες» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «εντός δέκα (10) μηνών»

. 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «πέντε (5) 

μήνες» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εντός έντεκα (11) μηνών»
.
 και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «εννέα (9) 

μήνες» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εντός δώδεκα (12) μηνών». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 6Α  
του βασικού  
νόμου.  

4. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) 

του εδαφίου (3) αυτού της φράσης «εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω 
καταστάσεων για έλεγχο.» (δέκατη και ενδέκατη γραμμή) με τη φράση «δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω καταστάσεων για έλεγχο ή επιπρόσθετων στοιχείων σε 
περίπτωση που αυτά ζητηθούν.». 

  
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

5.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Απριλίου 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


