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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ) ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 2002

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προέδρου και

τίτλος.

Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και Γραφεία)

12 του 1960
1 του 1969
73 του 1978
114 (Ι) του 2002.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και
Γραφεία) 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 Προέδρου και
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και Γραφεία) Νόμοι του
1960 έως 2005.

Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
«(α) Εκ πενήντα μίας χιλιάδων πεντακόσιων λιρών
(£51.500) αναπροσαρμοζόμενων ως αποτέλεσμα της
εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου
διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.».

(β)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου
(1) αυτού της λέξης “δώδεκα” (πρώτη γραμμή) με τη λέξη
“δεκαοκτώ” και του ποσού στην παρένθεση “12.000” με το
ποσό “18.000”.
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(γ)

με την προσθήκη στο τέλος του υφιστάμενου εδαφίου (2)
αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του
εδαφίου (1), η προβλεπόμενη στις
παραγράφους (α) και (γ) του εν λόγω
εδαφίου, ετήσια χορηγία, σε καμιά
περίπτωση δύναται να είναι χαμηλότερη
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102 (Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32 (Ι) του 2001
80(Ι) του 2002.

του εκατόν πέντε τοις εκατόν (105%) των
εκάστοτε στον περί Δικαστηρίων Νόμο
προβλεπομένων αντίστοιχων συνολικών
ετήσιων απολαβών δικαστή του
Ανωτάτου Δικαστηρίου,
περιλαμβανομένου του επιδόματος
παραστάσεως που προνοείται για τη
θέση αυτή στον εκάστοτε ισχύοντα
προϋπολογισμό της Δημοκρατίας:
Νοείται

ότι

η

τυχόν

αναπροσαρμογή θα επηρεάζει το μέρος
της ετήσιας χορηγίας, το οποίο στην
περίπτωση του Δικαστή του Ανωτάτου
Δικαστηρίου αντίστοιχα διαφοροποιείται,
και θα τυγχάνει εφαρμογής από την
ημερομηνία

της

διαφοροποίησης.».

εν

λόγω
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΄Εναρξη της

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

ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

TΙ/ΜΑΧ/23.01.136.2005(new)

