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Ο περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων (ΑποΖημίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 47 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ Ι Σ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1976 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:' 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Υπουργών και του Συνοπτικός 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντί τίτλος, 
προσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και. 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Υπουργών και του Προ 22 του i960 
έδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντί 5γ του 1970 
προσώπων (Αποζημίωσις) Νόμων του 1960 έως 1976 (εν τοις εφεξής 64 του 1973 
αναφερομένων ως «ο δασικός νόμος») και ο δασικός νόμος και ο 36 του 1976. 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Υπουργών και του 
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντι
προσώπων (Αποζημίωσις) Νόμοι του 1960 έως 1983. 

2. Η απόζημίωσις ενός εκάστου Μέλους της Βουλής των Αντιπρο Αναθεώρησις 
σώπων, εξαιρουμένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βου τηςοπτο
λής των Αντιπροσώπων, ως αύτη καθορίζεται εις το άρθρον 2 του ζημιώσεως 
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περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών Βουλής 
της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητικού) τωνΑντι
Νόμου του 1976, αυξάνεται— προσώπων. 

r ν , , «> L ι . ο 36 του 1976. 

(α) Καθ όσον αφορά τας ετήσιας αποδοχας— 
(ι) κατά το ποσοστόν των αυξήσεων αίτινες εχορηγήθη

σαν εις τας απολαδάς των δημοσίων υπαλλήλων, περι
λαμβανομένων των τιμαριθμικών αυξήσεων, από της 
ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του ως προείρηται 
Νόμου μέχρι της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, του προκύπτοντος συνολικού 
ποσού αυξανομένου κατά ποσοστόν ίσον προς τα τρία 
τέταρτα (%) του μετά την έναρξιν της ισχύος του 
παρόντος Νόμου εκάστοτε ποσοστού τιμαριθμικών 
αυξήσεων υπολογιζόμενου επί τη βάσει συνολικών 
απολαβών 

(ιι) κατά ποσόν ίσον προς το εν δωδέκατον του συνόλου 
των εν τη, άνω υποπαραγ.ράφω αναφερομένων ποσών, 
καταβλητέου εις το τέλος εκάστου έτους" και 

(β) καθ* όσον αφορά το ετήσιον επίδομα παραστάσεως κατά 
τα ποσοστά των εν τη υποπαράγραφο (ι) της παραγράφου 
(α) αναφερομένων αυξήσεων πλην της μετά την έναρξιν 
της ισχύος του παρόντος Νόμου εκάστοτε τιμαριθμικής ανα
προσαρμογής ως προνοείται εν τη ιδία υποπαραγράφου. 
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Τιμαριθμική 3 . Το επίδομα παραστάσεως και οδοιπορικών των Μελών της 
αναπροοαρ- Βουλής των Αντιπροσώπων, ω ς τούτο κοτθορίζεται εις το ά ρ θ ρ ο ν 2 
επώόματος τ ο υ π ε Ρ ^ γ , Ι Τ ο υ ΡΥώ ν κ α ι τ ο υ Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
παραστάσεως Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητι-
των Μελών κού) Νόμου του 1976, οη/απροσαρμόζεται κατά το ποσοστόν της 
τ η ζ Λ * ? ^ σημειωθείσης τ ιμαριθμικής αυξήσεως από της ημερομηνίας ενάρξεως 
ϊ£ϊοώπΐ»ν. ^ ισχύος του ειρημένου Νόμου μέχρι της ημερομηνίας ενάρξεως 
36 του 1976. της ισχύος του παρόντος Νόμου. 


