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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4866 Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 1603 

                            

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 187(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2018  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός 
τίτλος. 

   175 του 2012 
12(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2015 
171(Ι) του 2015 
35(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως 2018 (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 2021. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση του όρου «κρατική χρηματοδότηση» και του ορισμού αυτού, με τον 
ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

   
  «“κρατική χρηματοδότηση” σημαίνει την κρατική οικονομική ενίσχυση κοινοβουλευτικού 

κόμματος, προς αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών και μέρους των εκλογικών του 
δαπανών, στην οποία δεν περιλαμβάνεται το παραχωρούμενο από το κράτος ποσό για 
κάλυψη των συνεισφορών εκάστου στο αντίστοιχο πολιτικό κόμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο είναι επιπρόσθετο και για το οποίο ειδική πρόνοια περιλαμβάνεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό∙»∙  
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 (β) με τη διαγραφή των όρων «τακτική χρηματοδότηση» και «χορηγία» και των ορισμών αυτών. 
και 

   

 (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 
ορισμού αυτού: 

   
  «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος για σκοπούς του παρόντος 

Νόμου ενεργεί μόνο για το μη κοινοβουλευτικό κόμμα.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου.  

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

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

   
 «(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), και νοουμένου ότι 

στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη κάτω από το 
Κεφάλαιο της Βουλής των Αντιπροσώπων, έκαστο κοινοβουλευτικό κόμμα λαμβάνει 
κρατική χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναθεωρείται εκάστοτε με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «πολιτικών» (πρώτη γραμμή), με τη 
λέξη «κοινοβουλευτικών». 

   

 (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης «τακτική» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 
«κρατική»∙ 

   

 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 

 «(4) Εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου (3), έκαστο κοινοβουλευτικό κόμμα 
λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, κατ’ αναλογίαν 
των εκλογικών ποσοστών τα οποία έκαστο έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, 
σε πέντε ετήσιες δόσεις:   

   

  Νοείται ότι, βουλευτές οι οποίοι κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου αποχωρούν 
από πολιτικό κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση 
μέχρι τη λήξη της εν λόγω βουλευτικής περιόδου: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για οποιαδήποτε άλλη εκλογική 
διαδικασία στη Δημοκρατία, πέραν της διαδικασίας εκλογής μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ήθελε αποφασισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η παραχώρηση 
οποιουδήποτε άλλου και/ή επιπρόσθετου ποσού σε κοινοβουλευτικό ή άλλο πολιτικό 
κόμμα για σκοπούς κάλυψης μέρους των εκλογικών του δαπανών, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος εδαφίου τηρουμένων των αναλογιών.». 

   

  (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

   
     «(5) Μη κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο κατά τις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό, δύναται κατ’ 
επιλογήν του, κατά το μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών να 
υποβάλει αίτημα λήψης μέρους της κρατικής χρηματοδότησης που 
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από το μήνα που 
έπεται των εκλογών και μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, του εν 
λόγω ποσού υπολογιζομένου κατ’ αναλογίαν των εκλογικών 
ποσοστών τα οποία τούτο έλαβε, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω  
ποσό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το 
καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία 
αυτό έχει δικαίωμα ως προς έναν έκαστο των ετών που 
ακολουθούν, έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών 
εκλογών: 

    
  

 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει γίνει ειδική 
πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, για σκοπούς εφαρμογής 
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τυγχάνουν εφαρμογής οι 
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20(Ι) του 2014 
123(Ι) του 2016 
133(Ι) του 2016 

159(Ι) του 2017. 

διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

         (6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται με απόφασή του, 
αμέσως μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, να 
παράσχει οικονομική ενίσχυση σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο, κατ’ αναλογίαν των εκλογικών 
ποσοστών τα οποία αυτό εξασφάλισε κατά τις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για σκοπούς κάλυψης μέρους 
των γενόμενων εκλογικών του δαπανών, και σε ποσοστό το οποίο 
αποφασίζεται από το ίδιο και το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 
επί του κατανεμηθέντος στα κοινοβουλευτικά κόμματα  ποσού  
κρατικής χρηματοδότησης  κατά το συγκεκριμένο έτος, νοουμένου 
ότι: 

    
  (i) σχετική πρόβλεψη έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπο-

λογισμό κάτω από το Κεφάλαιο του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(I) του 1992 
71(I) του 1995 
11(I) του 1996 

118(I) του 1996 
101(I) του 1997 

45(I) του 2001 
56(I) του 2001 

209(I) του 2002 
226(I) του 2002 

3(I) του 2003 
7(I) του 2009 

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

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

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

107(I) του 2017 
108(I) του 2017 
131(I) του 2019 

16(I) του 2021 
73(I) του 2021. 

(ii) κατά τις εν λόγω εκλογές, το μη κοινοβουλευτικό κόμμα έχει 
εξασφαλίσει εκλογικό ποσοστό το οποίο ισούται με 
τουλάχιστον το τρία τοις εκατόν (3%) επί του συνόλου των 
εγκύρων ψήφων και διεκδίκησε τις εν λόγω εκλογές με 
αριθμό υποψηφίων αντιστοιχούντα σε ποσοστό πενήντα 
τοις εκατόν (50%) επί των εδρών κάθε εκλογικής 
περιφέρειας, όπως αυτές κατανέμονται βάσει των 
διατάξεων του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμου∙ 

   (iii) υπέβαλε αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία 
προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών στις οποίες η 
οικονομική ενίσχυση αφορά.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 
 

187(Ι) του 2021. 
 
 

187(Ι) του 2021. 

«(4) Το δικαίωμα μη κοινοβουλευτικού κόμματος σε χορηγία, κατά την έννοια 
που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων του 2012 έως 2018, οι οποίες καταργούνται με τις διατάξεις του περί 
Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 και νοουμένου ότι 
τούτο κατά τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 2021 εξασφάλισε τα 
προβλεπόμενα από τις εν λόγω διατάξεις εκλογικά ποσοστά, εξακολουθεί να 
ισχύει και μετά την έναρξη της ισχύος του περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2021.». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


