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Ό περί Ερευνητ ικών 'Επιτροπών (Τροποποιητικός) , Νόμος τοϋ 1982 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 37 τοϋ 1982 

ΝΟίΜΟίΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΙΟΜΟΝ ('ΚΕΦ. 44) 

Ή Βουλή των ""Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:) 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ερευνητικών Έπι Συνοπτικός 
 — . .   . ' '·  . .  . . . τίτλος. 

Κεφ. 44. τροπών (Τροποποιητικός)ι Νόμος του 1982 και θά άναγιγνώσκηται
 τ ι τ λος 

ό'μου μετά του περί Ερευνητικών Επιτροπών ΝόΙμου (ιέν τοις έφε 
ξής αναφερομένου ώς «

!
ό βασικός νόμος»). 

2. Τό άρθρον 7 του βασικού, νόίμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
(α): Διά της 'έ!κ τών παραγράφων (δ) και (ε); αύτου δια

 το
^ρθρου ι 

ν % ·„ i , ,  , /» /,■> f \ » ' του δασικού 
■γραφής των λέξεων «πέντε λίρας» (ίενατη γραμμή: κ α ι πρώτη νόμου 
γραμμή, αντιστοίχως)

1 και της αντικαταστάσεως των διά τών 
'λέξεων «πεντήκοντα λίρας»" κα ι 

(β) 'διά της προϊοίθήκης, ευθύς μετά τήν παράγραφον (ζ ) , της 
ίάκολούθου νέας παραγράφου (η) , τών υφισταμένων παραγρά
φων (η) και (θ) άναγραμιματιζομένων ώς παραγράφων (θ) 
•και ( ι) : 

ι«(η) νά καλή οιονδήποτε εμπειρογνώμονα δπως παρακάθηται 
μετά της Επιτροπής ικατά τήν άκρόασιν διά νά συιμβου
λεύη ταύτην έπί οιουδήποτε θέματος της ειδικότητος 
ιτου.». 

3. Τό άρθρον 12 του ιβασικοΟ νόμου τροποποιείται διά της ίέν τω Τροποποίηση 
τέλει αύτου προσθήΐκης τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου (2)', του ύφι *°v&pdpouj2 
σταμένου ιμέρους αύτου άριθμουΐμένου ώς ίέδαφίου (1)1: του δασικού 

«(2) (Κανόνες ίέ'κδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 
(κατατίθενται εις τήν ίΒουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά· 
πάροδον τριάκοντα ήΐμερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή 
ίΒουλή τών 'Αντιπροσώπων 61' αποφάσεως αύτη ς δεν τροπο
ποίηση ή άκυρώίση τους οϋτω κατατεθέντας Κανόνας, έν δλω 
ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω 
προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη έπισήίμω έφημερίδι της Δηιμο
ικρατίας καί, έκτος Ιέάν άλλως προνοήται εν αύτοΐς, τίθενται ίέν 
ίΐσχύι άπό της τοιαύτης δημο'σιεύσεως. Έν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων, ίέν δλω ή εν μέρει, ύπό της Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφηΐμερίδι 
της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ* αύτης και 
τίθενται έν ίσχύι ιάπό της τοιαύτης δηΐμΌίσιεύσεως.». 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 

νομού. 


