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Ό ττερί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 279 
4 τοΰ 1962. 

Τροττοττοίησις 
τοΰ ΓΚνακος 
τοΟ βασικοΰ 
νόμου. 

'Αριθμός 61 τοΰ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Γάμου (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1966 καΐ θα άναγινώσκηται δμου μετά του περί 
Γάμου Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νό
μος»). 

2. Τό πέμπτον κεφάλαιον του Δευτέρου Πίνακος του βασικού Νό
μου (τό άναφερόμενον εις τό καταβλητέον δικαίωμα διά τήν ίίκδοσιν 
είδικής αδείας) αντικαθίσταται διά του κάτωθι : 

«Δι' είδικήν άδειαν £25.000» 

Ό περί Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών Ελληνικός Κοινοτικός Νόμος 
τοΟ 1964 (Κατάργησις) Νόμος του 1966, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοΰ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κατάργησις 
"Ελληνικού 
Κοινοτικού 
ΓΗόμου 
9 τοΰ 1964. 

Επιφυλάξεις. 

"Εναρξις 
ισχύος τοΰ 
(Νόμοι ι 

'Αριθμός 62 τοΰ 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1964 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κέντρου 'Επιστη

μονικών 'Ερευνών Ελληνικός Κοινοτικός Νόμος του 1964 (Κατάρ
γησις) Νόμος του 1966. 

2. Ό περί Κέντρου Επιστημονικών 'Ερευνών Ελληνικός Κοινοτι
κός Νόμος του 1964 καταργείται, πασών των επί τή βάσει του ούτω 
καταργουμένου Νόμου λειτουργιών του Κέντρου 'Επιστημονικών 
'Ερευνών μεταβιβαζομένων είς τό Ύπουργεΐον Παιδείας και ασκου
μένων ώς υπηρεσίας αύτοΰ : 
Νοείται δτι τό κατά τήν ή μέραν τής καταργήσεως ύφιστάμενον ένερ

γητικόν του Κέντρου περιέρχεται εις τήν Δημοκρατίαν ήτις αναλαμ
βάνει και πάσας τάς κατά τήν ή μέραν ταύτη ν υποχρεώσεις αύτου. 

3 . Ή έν τω άρθρω 2 κατάργησις δέν επηρεάζει— 
(α) οιανδήποτε σύμβασιν έν ίσχύϊ κατά τήν ή μέραν τής καταρ

γήσεως' 
(β) τήν νομικήν κατάστασιν τών κατά τήν ή μέραν ταύτη ν υπαλ

λήλων του Κέντρου ή υπηρεσία τών όποιων παρά τω Κέν
τρω λογίζεται ώς υπηρεσία διά πάντας τους σκοπούς ωφε
λημάτων άφυπηρετήσεως αυτών. 

4. Ή 'ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 1ης 'Ιανουαρίου 
1967. 


