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1065 Ν. 75/78 

Ό περί των Υφυπουργών τής Δημοκρατίας (Άποζημίωσις) Νόμος τοΰ 
1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 75 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ε Ω Σ 
ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Τ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως.: . 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί των Υφυπουργών της Συνοπτικός 
Δημοκρατίας (Άποζημίωσις) Νόμος τοΟ 1978. Τίτλος. 

2. Ή άποζημίωσις των 6πό τοΰ" Προέδρου της Δημοκρατίας διορι Άπο
σθέΜτων Υφυπουργών της Δη',μοίκρατίας συνίσταται: ζημίωσις 

-ι ν ic » ' A a  » ' ι '« ε ι s.o<s. 'Υφυπουργών. 
(α) εξ ετήσιων αποδοχών εκ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εδοο

μή κοντά εννέα λιρών (£4,279), του ποσοΰ τούτου ηύξημένου 
κατά το ποσοστόν του εκάστοτε έν ίσχύΐ τιμαριθμικού επι
δόματος' 

(β) έκ ποσού ίσου προς τό 2ν δωδέκατον του συνόλου τών έν τη 
άνω παραγράφω (α) αναφερομένων ποσών, καταβλητέου 
εις τό τέλος έκαστου έτους' και 

(γ ) έξ επιδόματος παραστάσεως έκ χιλίων λιρών (£1,000). 
3. At πρόνοιαι του άρθρου 6 τών περί Υπουργών καΐ του Προέδρου, Φιλοδώρημα 

του 'Αντιπροέδρου και τών Μελών της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων είςτοος 
(Άποζημίωσις) Νόμων τοΰ 1960 Μως 1976 αϊ διέπουσαι την κατά- '
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βολήν φιλοδωρήματος εις τον Πρόεδρον της Βουλής καΐ τους Ύπουρ παύοΌυν°νά 
γούς δτοα/ παύσουν να κατέχουν τό άξίωμά των θά έφαρμόζωνται και κατέχουν τό 
έν σχέσει προς τους ύπό του Προέδρου τής Δημοκρατίας διορισθέν αξιωμάτων, 
τας Υφυπουργούς Παιδείας και 'Εσωτερικών, τής Δημοκρατίας, του 22 τοΰ i960 
καταβλητέου εϊς αυτούς συμφώνως τών έν λόγω προνοιών φιλοδω 57 ™£ 1 g 7 0 
ρήματος υπολογιζόμενου έιπί τη βάσει τής μηνιαίας αποζημιώσεως 64 τοΰ 1973 
τήν οποίαν προβλέπει ό παρών Νό>μος. 36 τοΰ 1976. 

4. Ή Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν 9ην "Ενίαρξις 
Μαρτ ίου , 1978, ισχύος τοΰ 

παρόντος 
Νόμου. 


