
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 2002 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

      22 του 1960 

     1 του 1969 

   57 του 1970 

   64 του 1973 

   36 του 1976 

   47 του 1983 

 229 του 1990 

79(Ι) του 1995 

127(Ι) του 2002. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υπουργών και του 

Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Υπουργών και του Προέδρου, 

του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 

(Αποζημίωση) Νόμους του 1960 έως 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπουργών και του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμοι του 1960 έως 2005. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου.    

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «(α) (i)  Ετήσιες αποδοχές σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων 

λιρών (£47.700), αναπροσαρμοζόμενες ως 

αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού 

δείκτη· και 

 

               (ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε 

ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την 

υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο 

τέλος κάθε έτους.». και 
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 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού της λέξης 

“δέκα”, (πρώτη γραμμή), με τη λέξη “δεκαπέντε” και με την 

αντικατάσταση του ποσού στην παρένθεση “£10.000” με το ποσό 

“£15.000”.   

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου.    

 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«(α) (i) Ετήσιες αποδοχές τριάντα επτά χιλιάδων εννιακόσιων  

σαράντα έξι λιρών (£37.946) αναπροσαρμοζόμενες 

ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού 

δείκτη· και 

 

              (ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε 

ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την 

υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο 

τέλος κάθε έτους. και». 

 
 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των 

λέξεων “έξι χιλιάδων τετρακόσιων είκοσι έξι”, (πρώτη γραμμή), με 

τις λέξεις “δώδεκα χιλιάδων” και με την αντικατάσταση του ποσού 

στην παρένθεση των “£6.426” με το ποσό των “£12.000”.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των 

λέξεων “επτά χιλιάδων διακοσίων”, (πρώτη και δεύτερη γραμμή), 

με τις λέξεις “δώδεκα χιλιάδων” και με την αντικατάσταση του 

ποσού στην παρένθεση των “£7.200” με το ποσό των “£12.000”˙ 

και 
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 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού των 

λέξεων “τριών χιλιάδων εξακοσίων”, (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις 

“επτά χιλιάδων διακόσιων” και με την αντικατάσταση του ποσού 

στην παρένθεση “£3.600” με το ποσό “£7.200”. 
  
΄Εναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

 

 

 

8.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η  Ιουλίου, 2005. 
 

 
C: αποζημίωση νομος /λκ 
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