
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος δ υπό τής 
των "Αντιπροσώπων ψηφισθείς «περί Προέδρου καΐ 'Αντιπροέδρου τής 
Δημοκρατίας (Χορηγίαι καΐ Γραφεία) Νόμος τοΟ I960», τδ κείμενον τοΟ 
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται Οπό τοΟ Προέδρου καΐ τοΟ 'Αντιπροέδρου 
τής Δημοκρατίας διό δημοσιεύσεως είς τήν "Επίσημον 'Εφημερίδα τής 
Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ερμηvs ία. 

' A v r i i p o t o f O u . 

τουργοί. 

" Ι θρυσις 
θίοεων ί ί ς 
χύ νραφίίον 
τοΟ Προέδρου 
κοί "Λνκν 
■προέδρου. 
Πίναξ. 

"Αριθμός Ι2το0 I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

f; Ό - π α ρ ώ ν νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί Προέδρου 
καΐ "Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας (Χορηγίαι καΐ Γραφεία) 
Νόμος τοΰ I960. 

2. Έν τω παρόντι νόμω, εκτός έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη 
αντίθετος έννοια— 

«γραφεϊον του Προέδρου καΐ του Αντιπροέδρου» σημαίνει 
τό γραφεϊον τοΰ Προέδρου καΐ τοΰ 'Αντιπροέδρου τό άναφε
ρόμενον είς τό άρθρον 57 του Συντάγματος· 

«Πρόεδρος καΐ "Αντιπρόεδρος» σημαίνει αντιστοίχως τον 
Πρόεδρον καΐ "Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας. 

3.{)} "Η ετησία χορηγία τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας 
καΟνρίζίτα! τις πέντε χιλιάδας λίρας. 

12) "Η ετησία χορηγία τοΰ "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 
καθορίζεται είς τρεις χιλιάδας λίρας καΐ επιπλέον χιλίας όκτακοσίας 
λίρας δ Γ έξοδα παραστάσεως. 

4.—(Ι) θ ά υφίσταται έν τω γραφείω του Προέδρου καΐ Αντι
προέδρου αντιστοίχως εις Υφυπουργός δστις θά είναι δημόσιος 
υπάλληλος έν τη μονίμω δημοσία υπηρεσία τής Δημοκρατίας 
τηρουμένου τοΰ κανόνος δτι ό 'Υφυπουργός έν τω γραφείω τοΰ 
Προέδρου θά είναι "Ελλην καΐ ό "Υφυπουργός έν τω γραφείω 
του "Αντιπροέδρου θά είναι Τούρκος. 

(2) Έκαστος Υφυπουργός θά διευθύνη τό γραφεϊον είς δ 
διωρίσθη καΐ συμφώνως προς γενικός ή είδικάς οδηγίας τοΰ 
Προέδρου f| τοΟ 'Αντιπροέδρου, ώ ς θά ήτο ή περίπτωσις, θά 
διενεργη τήν διεξαγωγήν της εργασίας του οίκείου γραφείου και 
θά έκτελη τάς διαταγάς καΐ οδηγίας τοΟ Προέδρου ή του 'Αντι
προέδρου, ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 

5. θ ά συσταθούν έν τω γραφείω τοΰ Προέδρου αϊ θέσεις at 
αναφερόμενοι έν Tfj πρώτη στήλη τοΟ Πρώτου Μέρους τοΰ Πίνακος, 
τοΰ μισθού έκαστης θέσεως καθοριζομένου έν Tfj δευτέρα στήλη 
τούτου, καΐ έν τω γραφείω τοΟ Αντιπροέδρου αί θέσεις αϊ καθο
ριζόμενοι έν Tfj πρώτη στήλη τοΟ Δευτέρου Μέρους του Πίνακος, 
τοΟ μισθού έκαστης θέσεως καθοριζομένου έν Tfj δευτέρα στήλη 
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τούτου, τηρουμένου τοϋ κανόνος δτι ό Διευθυντής γραφείου τοΰ 
Προέδρου θά είναι "Ελλην καΐ ό Διευθυντής γραφείου του 'Αντ ι 

πρόεδροι* θά είναι Τούρκος. 

6. ΑΙ έ·ν τω Πίνακι αναφερόμενοι κλίμακες μισθών είναι προ Προσορινότης 
σωριναί και υπόκεινται εις μείωσιν ή αϋξησιν ώς μεταγενέστερος *

,ιαθων 

νόμος ήθελε καθορίσει. 

ΠΙΝΑ'£. 
( " Α ρ θ ρ ο ν 5) 

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, 
θέσ ι ς Μισθός (Προσωρινός) 

(α) Ι 'Υφυπουργός £1,560x60—1,800 
(β) Ι Διευθυντής γραφείου. . £1,236x42—1,404 
(}<) 3 Γραμματείς Β'τάξεως £720x30—900 
(Λ) Ι Γραμματεύς Γ τάξεως . . £642x24—690x30—810 

ΜΕΡΟΣ II.—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. 
θέσ ι ς Μισθός (Προσωρινός) 

(α) Ι Υφυπουργός £1,560x60—1,800 
{β) Ι Διευθυντής γραφείου. £1,236x421,404 
(γ) 2 Γραμματείς Β'τάξεως . . £720x30—900 
(Λ) Ι Γραμματεύς Γ 'τάξεως £642x24—690x30—810 


