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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 16(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2019 

 
Προοίμιο.  

 
ΕΠΕΙΔΗ, οι έκτακτες και ιδιάζουσες συνθήκες πανδημίας που προκλήθηκαν συνεπεία του κορωνοϊού 
SARS-COV-2 συνεχίζονται τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για τους σκοπούς της εκλογής που θα διεξαχθεί την 30ή Μαΐου 2021 για την ανάδειξη των 

Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθίσταται αναγκαία η λειτουργία επαρκούς αριθμού εκλογικών 
κέντρων στο εξωτερικό, σε πρεσβείες της Δημοκρατίας ή αλλού, ώστε να διευκολυνθούν στην άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος οι εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας που 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, εκ των πραγμάτων καθίσταται αναγκαία η παράταση της προβλεπόμενης στο βασικό νόμο 

προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων από τους εκλογείς οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, ώστε να δύναται να εγγραφούν λίγες εβδομάδες πριν από τη 
διενέργεια της εκλογής της 30ής Μαΐου 2021 στον ειδικό κατάλογο που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό, 
προς διευκόλυνση ειδικότερα των εκλογέων που αδυνατούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση εντός 
της καθορισμένης με βάση την ισχύουσα βασική νομοθεσία προθεσμίας, 

  
 Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
     72 του 1979 
    73 του 1980 

16 του 1981 
124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 2019 (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 έως 2021.  
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107(Ι) του 1992 
71(Ι) του 1995 
11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 
101(Ι) του 1997 

45(Ι) του 2001 
56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 
226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003 
7(Ι) του 2009 

31(I) του 2011 
36(Ι) του 2011 
58(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2011 
87(I) του 2011 

165(Ι) του 2015 
180(I) του 2015 
181(Ι) του 2015 

42(Ι) του 2016 
82(Ι) του 2017 
91(Ι) του 2017 

107(I) του 2017 
108(Ι) του 2017 

131(Ι) του 2019. 
  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 65Α. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 65 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Ειδική διάταξη    

  αναφορικά με  
  τη δήλωση  
  άσκησης του  
  εκλογικού  
  δικαιώματος  
  στο εξωτερικό. 

141(Ι) του 2002 
65(Ι) του 2003 
76(Ι) του 2003 
62(Ι) του 2004 
13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2009 
81(Ι) του 2010 
44(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2013 

174(Ι) του 2013 
15(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2015 
44(Ι) του 2015 

166(Ι) του 2015 
168(Ι) του 2017 

9(Ι) του 2019 
65(Ι) του 2019 
86(Ι) του 2020 

113(Ι) του 2020 
145(Ι) του 2020. 

65Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) 
του άρθρου 27, για σκοπούς της εκλογής που θα διεξαχθεί το έτος 2021, οι 
εκλογείς που  επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό 
δύναται να υποβάλουν την προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο δήλωση μέχρι και 
είκοσι μία (21) ημέρες από την ετοιμασία του συμπληρωματικού εκλογικού 
καταλόγου της τριμηνίας που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των 
εκλογών, ήτοι μέχρι την 23η Απριλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.».  

 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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