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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2466 της 20ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Τροποποιητικός τ·)υ περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1987 Νόμος του 1989 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 209 του 1989 

ΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή τιον Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός του περί 
Προϋπολογισμού Νύμι υ του Ι!»87 Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται 
μαζί με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1987, τους περί Προϋπολο
γισμού (Τροποποιητικούς) Νόμους του 1987, τον περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 45) του 1987 και τους Τροποποιητικούς του 
περί Προϋπολογισμού Μόμου του 1987 Νόμους του 1988 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως ο «βασικός» νόμος»). 

2. Το άρθρο 100/102 «Αποδοχαί Προσωπικού — Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου Ι4Α «Κυπριακός Στρατός» που αναφέρεται στο Δελτίο 
Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Ο αριθμός «14» στη ατήλη «Θέσεις 1987» σε σχέση με το 
εδάφιο 30 «Σι νταγματόρχαι (Κλίμαξ Α14)» διαγράφεται και 
αντικαθίσταται αε τον αριθμό «16». 

(β) Στη στήλη των Επεξηγήσεων αναγράφονται έναντι του προ
αναφερόμενου «δαφίου οι λέξεις «Δύο νέες θέσεις». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

8 του 1987 
169 του 1987 
300 του 1987 
170 του 1987 
121 του 1988 
122 του 1988. 

Τροποποίηση 
του Άρθρου 
100/102 του 
Κεφαλαίοι 
Ι4Α του 
Πρώτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Μέρους του 
Δεύτερου 
Πίνακα του 
β(ΐσικού 
νόμου. 

' 1;.ναρξη 
ισχύος 
του Νόμου 
αυτού. 

3. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων εγγραφών αναφορικά με 
τις θέσεις Συνταγματάρχη στον Κυπριακό Στρατό: 

(α) Πιο πάνω από τη λέξη «Αντισυνταγματάρχαι» στη Δεύτερη 
Στήλη να γραφεί η λέξη «Συνταγματάρχαι». 

(β) Πιο πάνω από τον αριθμό «5» στην Τρίτη Στήλη να γραφεί ο 
αριθμός «2». 

(γ) Πιο πάνω από τη λέξη και αριθμό «Κλίμαξ Α13» στην Τέταρτη 
Στήλη να γραφεί η λέξη και αριθμός «Κλίμαξ Α14». 

(δ) Πιο πάνω από τους αριθμούς «14Α» και «100[102(4ι))]» στη 
στήλη «Αναφορά εις τα δελτία δαπανών του Πρώτου Πίνακος— 
Κεφάλαιον— Άρθρον», αντίστοιχα, να γραφούν οι αριθμοί 
«Ι4Α» και «100[ 102(30)]». 

4. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού ορίζε :αι η Ι η 
Ιουνίου, 1987. 


