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Αριθμός 9 του 1960 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ

ΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ

Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ . 

1 . Ό παρών νόμος θα καλήται δ περί 'Αποζημιώσεως του Προέ
δρου, 'Αντιπροέδρου και Μελών της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως Νόμος, 1960. 

2. Έν τω παρόντι νόμω— 
.· Συνέλευσις» σημαίνει την Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3. Ό Πρόεδρος, ό "Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη τής Συνελεύ
σεως δικαιούνται αποζημιώσεως δια την άσκησιν των ανατεθειμένων 
αύτοϊς υπό του Συντάγματος καθηκόντων και εξουσιών. 

4. Τό έν τω προηγούμενοι άρθρω δικαίωμα αποζημιώσεως κτάται 
ύπό των νομίμως εκλεγομένων Μελών της Συνελεύσεως από τής 
πρώτης συνεδριάσεως τής πρώτης τακτικής συνόδου τής θητείας 
έκαστης Συνελεύσεως, ειδικώς δε δια τά αναπληρωματικά μέλη άπό 
τής πρώτης συνεδριάσεως εις ην έ"λαβον μέρος καί άπόλλυται δια 
τής καθ' οιονδήποτε τρόπον απώλειας τής ιδιότητος του Μέλους τής 
Συνελεύσεως. 

5. Ή άποζημίωσις του Προέδρου τής Συνελεύσεως συνίσταται έξ— 
(α) ετησίων αποδοχών έκ λιρών δύο χιλιάδων καί διακοσίων, 
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(β) ετησίου επιδόματος παραστάσεως έκ λιρών εξακοσίων. 

6. "Η άποζημίωσις τοΰ 'Αντιπροέδρου τής Συνελεύσεως συνίστα
τα ι έξ— 

(α) ετησίων αποδοχών έκ λιρών επτακοσίων είκοσι, καί 
(β) ετησίου επιδόματος παραστάσεως έκ λιρών τριακοσίων 

έξήκοντα. 

7. Ή άποζημίωσις ενός έκαστου Μέλους τής Συνελεύσεως συνί

σταται έξ— 
(α) ετησίων αποδοχών έκ λιρών εξακοσίων, καί 
(6) ετησίου επιδόματος παραστάσεως έκ λιρών διακοσίων καί 

τεσσαράκοντα. 

8. Μέλος στερείται μέρους τής ετησίας αποζημιώσεως £νεκα 
απουσιών έκ τών συνεδριάσεων ως ορίζει ό Κανονισμός τής Συνε
λεύσεως. 

9. Αϊ άποζημκόσεις του Προέδρου, 'Αντιπροέδρου καί Μελών 
τής Συνελεύσεως βαρύνουσι τό πάγιον ταμεΐον αυτής. 

10. Ό παρών νόμος έχει άναδρομικήν. Ισχύν έκτεινομένην μέχρι 
καί τής 16ης Αυγούστου, 1960. 
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