
Ν. 70/80 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ0ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1648 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων και 'Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητι
κός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 του I960 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕίΠΓΡΑ,ΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 

ΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΟΜΟΝ ΤΟΥ 1980 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφ;έρηται ώς ό περί Έγγραφης Έκλο- Συνοπτικός 

γέων και 'Εκλογικού1 Καταλόγου ((Τροποποιητικός): Νόμος του 1980 τίτλο<^· 
και ΘΙά άναγιγνώσκηιται όμου μετά του περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων 40τοΰΐ980. 
και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου του 1980 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό τχαρύΆ/ Νόμος και ό βασικός νόμος 
θα άναφέρωνται όμου ώς οί περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων και 'Εκλογι
κού Καταλόγου Νόμοι του 1980. 

2. Τό άρθρον 7 του βασικού νό,μου τροποποιείται δια τής εις το ΤΡ°^ο ιπσ^ 
ΖΛ > ι ηιί ι >r\ χ ^ ν J.C του άρθρου 7 

τέλος αυτού προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως:; τοϋβασικοο 
«Νοείται ότι δια την πρώτην άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως νόμ°υ· 

του παρόντος Νό,μου εκθεσιν προς έπιθεώρηοιν του εκλογικού 
καταλόγου ή προθεσμία θά είναι είκοσι ήμερων αντί δέκα 
ήμερων». 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής εις αυτόν προσθήκης ΤΡ°™ποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 13 του1 ακολούθου νέου άρθρου, του ύφιστα νόμο ι̂ά™ 
μένου άρθρου έπαναριθμουμένου ώς άρθρου 15: προσθήκης 
<Ποινή διά (14. Πάς δστις καθΓ οιονδήποτε τρόπον παραβαίνει ή νέου &ΡΘΡ™-

άδΓΐή α ^ ν συμΗοΡΦ°0τ°:ι προς οιασδήποτε διατάξεις του παρόν
διάτά τ ° ζ Νόμου διά τάς οποίας δεν προνοείται ποινή είναι έ'νο
όττοΐαδέν χος ποινικού αδικήματος .και έπί τή καταδίκη του όπό
προνοεΐται κείται ε'ις φυλάκισιν ,μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή 
ποιν^" είς χρηιματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας 

λύρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 

(1253) 


