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Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 161 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΝΤΟΥ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προϋπολογισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά του 
περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1988 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Προϋπολογισμού Νόμοι του 1988. 

2. Το άρθρον 100/102 «Αποδοχαί Προσωπικού—Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου 71Α «Παιδεία» το αναφερόμενον εις το Δελτίον Δαπανών 
του Πρώτου Πίνακος του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της προσθήκης εις την στήλην «Επεξηγήσεις» του Εδαφίου 
120 αυτού της ακολούθου επεξηγήσεως: 

«120. Εξήκοντα επτά θέσεις διά την Μέση ν Γενικήν Εκπαί

δευσιν εκ των οποίων τριάκοντα τέσσαρες διά τους 
καθηγητάς της ειδικότητος των Πρακτικών Γνώσεων. 
Δέκα τέσσαρες θέσεις διά την Τεχνικήν Εκπαίδευσιν.». 

(β) Διά της διαγραφής εκ της στήλης «Επεξηγήσεις» της επεξηγή

σεως του Εδαφίου 135 αυτού και της αντικαταστάσεως της διά 
της ακολούθου νέας επεξηγήσεως: 

«135. Μία νέα θέσις. Νόμος Αρ. 268 του 1987. Διακόσιαι 
ογδοήκοντα μία θέσεις διά την Δημοτικήν Εκπαίδευσιν 
και τέσσαρες θέσεις διά την Προδημοτικήν Εκπαί

δευσιν,»· και 
(γ) διά της διαγραφής εκ της στήλης «Επεξηγήσεις» της Επεξη

γήσεως του Εδαφίου 160 αυτού και της αντικαταστάσεως της 
διά της ακολούθου νέας επεξηγήσεως: 

«160. Ογδοήκοντα εννέα νέαι θέσεις· μία νέα θέσις διά του 
Νόμου Αρ. 268 του 1987 και μία νέα θέσις διά του 
Νόμου Αρ. 269 του 1987. Τετρακόσιοι τεσσαράκοντα έξ 
θέσεις διά την Δημοτικήν Εκπαίδευσιν και δέκα επτά 
θέσεις διά την Προδημοτικήν Εκπαίδευσιν.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

20 του 1988. 

Τροποποίησις 
του Πρώτου 
Πίνακος του 
βασικού 
νόμου. 


