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Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 54 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1991 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού (Τροπο

ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1991, και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Προϋπολογισμού Νόμους του 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος»). 

2.—(1) Το Άρθρο 100/102 «Αποδοχές Προσωπικού—Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου 39Α «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας», που αναφέ
ρεται στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο αριθμός «101» στη στήλη «Θέσεις 1991» σε σχέση με το 
εδάφιο 90, «Παιδοκόμοι (Κλίμακες Α2β και Α5)», να αντικατα
σταθεί με τον αριθμό «120». 

(β) Το ποσό «£180,604» στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολογισμός 
για το 1991» σε σχέση με το ίδιο εδάφιο 90, «Παιδοκόμοι 
(Κλίμακες Α2 και Α5>>, να αντικατασταθεί με το ποσό «£190,788». 

(γ) Στη στήλη των «Επεξηγήσεων» αναφορικά με το ίδιο εδάφιο 90, 
«Παιδοκόμοι (Κλίμακες Α2 και AS)») να προστεθεί η φράση 
«Δεκαεννέα νέες θέσεις». 

(2) Το ποσό «£128,791» στο Άρθρο 100/103 «Αποδοχές Προσωπι
κού—Αύξηση Μισθών» του ίδιου Κεφαλαίου στη στήλη «Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός για το 1991» να αντικατασταθεί με το ποσό «£131,061». 

(3) Το ποσό «£194,232» στο Άρθρο 100/107 «Αποδοχές Προσωπι
κού—Δέκατος Τρίτος Μισθός—Δημόσιοι Υπάλληλοι» του ίδιου Κεφα
λαίου στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991» να αντι
κατασταθεί με το ποσό «£ 196,920». 

(4) Το ποσό «£1,253,858» στο Άρθρο 100/121 «Αποδοχές Προσω
πικού—Τιμαριθμικά Επιδόματα» του ίδιου Κεφαλαίου στη στήλη 
«Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991» να αντικατασταθεί με το 
ποσό «£1,273,096». 

(5) Ανάλογες τροποποιήσεις να γίνουν στα ολικά ποσά των στηλών 
«Θέσεις 1991», «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991» και 
«Αύξηση + ή \ Μείωση —» του|Κεφαλαίου/39Α «Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας». 

3.—(1) Το Άρθρο 100/102 «Αποδοχές Προσωπικού—Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου 96.04Α «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού—Γενικό Γρα
φειακό Προσωπικό» που αναφέρεται στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου 
Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο αριθμός «252» στη στήλη «Θέσεις 1991» σε σχέση με το εδάφιο 
1 «Γενικοί Γραφείς Α' (Κλίμακα Α7) και Γενικοί Γραφείς 
(Κλίμακες Α2 και Α5)» να αντικατασταθεί με τον αριθμό «233». 
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(β) Το ποσό «£135,899» στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολογισμός 
για το 1991» σε σχέση με το εδάφιο 1 «Γενικοί Γραφείς Α' 
(Κλίμακα Α7) και Γενικοί Γραφείς (Κλίμακες Α2 και Α5)» να 
αντικατασταθεί με το ποσό «£125,715». 

(γ) Στη στήλη των «Επεξηγήσεων» η φράση «Εκατόν τριάντα νέες 
θέσεις» αναφορικά με το εδάφιο 1 «Γενικοί Γραφείς Α' 
(Κλίμακα Α7) και Γενικοί Γραφείς (Κλίμακες Α2 και Α5)» να 
αντικασταθεί με τη φράση «Εκατόν ένδεκα νέες θέσεις». 

(2) Το ποσό «£30,472» στο Άρθρο 100/103 «Αποδοχές Προσωπικού— 
Αύξηση Μισθών» του ίδιου Κεφαλαίου στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπο
λογισμός για το 1991» να αντικατασταθεί με το ποσό «£28,202». 

(3) Το ποσό «£35,825» στο Άρθρο 100/107 «Αποδοχές Προσωπικού— 
Δέκατος Τρίτος Μισθός^Δημόσιοι Υπάλληλοι» του ίδιου Κεφαλαίου 
στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991» να αντικατα
σταθεί με το ποσό «£33,137». 

(4) Το ποσό «£258,187» στο Άρθρο 100/121 «Αποδοχές Προσωπι
κού—Τιμαριθμικά Επιδόματα» του ίδιου Κεφαλαίου στη στήλη «Εγκρι
μένος Προϋπολογισμός για το 1991» να αντικατασταθεί με το ποσό 
«£238,949». 

(5) Ανάλογες τροποποιήσεις να γίνουν στα ολικά ποσά των στηλών 
«Θέσεις 1991», «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991» και 
«Αύξηση + ή Μείωση —» του Κεφαλαίου 96.04Α «Γενικές Κατηγορίες 
Προσωπικού—Γενικό Γραφειακό Προσωπικό» και 96Α «Γενικές Κατη
γορίες Προσωπικού». 

Τροποποίηση 4.—(1) Το Πρώτο Μέρος—Ίδρυση Νέων Θέσεων—του Δεύτερου 
Μέρο^ου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των ακό-
Δεύτερου λουθων εγγραφών σε σχέση με τις 19 νέες θέσεις Παιδοκόμου (Κλίμακες 
Πίνακα Α2 και Α5) που δημιουργούνται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
νόμου σ ΐΚ°υ τ ο υ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Δεύτερη Τρίτη Τέταρτη Αναφορά στα Δελτία Δαπανών 
Στήλη Στήλη Στήλη του Πρώτου Πίνακα 

Κεφ. Άρθρο 

«Παιδοκόμοι 19 Κλίμακες 39Α 100[102(90)]» 
(Α2&Α5) 

(2) Ο αριθμός «130» στην Τρίτη Στήλη του Πρώτου Μέρους—Ίδρυση 
Νέων Θέσεων—του Δεύτερου Πίνακα που αναφέρεται στην ίδρυση 130 
νέων θέσεων Γενικού Γραφέα Α' (Κλίμακα Α7) και Γενικού Γραφέα 
(Κλίμακες Α2 και Α5) κάτω από το εδάφιο 100[ 102(1)] του Κεφαλαίου 
96.04Α «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού—Γενικό Γραφειακό Προσω
πικό» να αντικατασταθεί με τον αριθμό «111». 


