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Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

«Αποζημίωση 
των αντιπρο
σώπων. 

Αριθμός 23α του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1970 ΕΩΣ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Θρησκευτικών Ομάδων 

(Εκπροσώπηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμους του 
1970 έως 1983 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμοι του 1970 έως 1990. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο: 

10. Η αποζημίωση των αντιπροσώπων συνίσταται από: 
(α) (i) Ετήσιες αποδοχές επτά χιλιάδων οκτακοσίων 

λιρών (£7,800) αυξανόμενες κατά ποσοστό ίσο 
προς τα τρία τέταρτα (3/4) του μετά την έναρξη 
της ισχύος της παρούσας παραγράφου εκάστοτε 
ποσοστού τιμαριθμικών αυξήσεων υπολογιζό
μενου επί τη βάσει των συνολικών απολαβών 
και 

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) του 
συνόλου των ποσών που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (i) πιο πάνω το οποίο θα κατα
βάλλεται στο τέλος κάθε έτους* και 

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως πέντε χιλιάδων τετρα
κόσιων λιρών (£5,400).». 

3.—(1) Η παράγραφος (α) του άρθρου 10, όπως τούτο εκτίθεται στο 
άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της 
περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη 
της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(2) Η παράγραφος (β) του άρθρου 10, όπως τούτο εκτίθεται στο άρθρο 
2 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 1991. 

Συνοπτικός 
58 του 1970 
39 του 1976 
45 του 1983. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


