
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 3) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 
 

 
  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

       

      72 του 1979 

      73 του 1980 

      16 του 1981 

    124 του 1985 

    164 του 1985 

    297 του 1987 

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 

   16(I) του 2021 

….. του 2021. 

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

της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής 

Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 

2021 (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 (Αρ. 3) του 2021. 



  

Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

«175(Ι) του 2012 

12(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2015 

171(I) του 2015 

35(I) του 2018. 

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (4Α): 

 

 

 

(4Α) Έκαστoς συνδυασμός  ενός μόνον κόμματος εv τη 

δηλώσει τη αvαφερoμέvη εις  τo εδάφιov (4), δηλώνει ως 

όνομά του, αυτό το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Πολιτικών Κομμάτων σύμφωνα με τον περί Πολιτικών 

Κομμάτων Νόμο: 

 

Nοείται ότι, για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας των μελών 

της Βουλής των Αντιπροσώπων του έτους 2021, έκαστος 

συνδυασμός ενός μόνο κόμματος, δύναται εν τη δηλώσει του 

να αναφέρει ως όνομα του συνδυασμού του, αυτό με το οποίο 

κατήλθε στην αμέσως προηγούμενη εκλογική διαδικασία των 

μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της 22ης Μαϊου 

2016.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου 

έτσι ώστε να διευκρινιστεί, ότι έκαστος συνδυασμός ενός μόνο κόμματος, κατά 

τη δήλωση η οποία υποβάλλεται στον Έφορο  Eκλογής, αναφέρει μόνο το 

όνομα στο οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων 

σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο. Επειδή η εν λόγω 

τροποποίηση γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα πριν τις επικείμενες 

βουλευτικές εκλογές, δίδεται η δυνατότητα σε συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, 

να χρησιμοποιήσει το όνομα συνδυασμού ενός κόμματος με το οποίο κατήλθε 

στην αμέσως προηγούμενη εκλογή διαδικασία μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, που διεξάχθηκε στις 22 Μαΐου 2016. 
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