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Ο Τροποποιητικός (Αρ. 2) του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1999 Νόμος του 2000 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 27(11) του 2000 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1999 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητ ικός (Αρ. 2) τ ο υ περί Συνοπτικός 

Προϋπολογισμού Νόμου του 1999 Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με Htg&vm 1999 
τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1999, τους περί Προϋπολογισμού ΐ4(ΐι> του 1999 
(Τροποποιητικούς) Νόμους του 1999 και τον Τροποποιητ ικό του περί Προϋ 3 ίσο tsw 2000. 
πολογισμού Νόμου του 1999 Νόμο του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 100/102 «Αποδοχές Κρατικών ΥπαλλήλωνΒασικοί Μισθοί» τοο.το.τοίηοη 
του Κεφαλαίου 11.02 «Κυπριακός Στρατός» που αναφέρεται στο Δελτίο juwto2Q°1' 
Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως τουΚεφα
ακολούθως: λαίουΐι.02 

■ τουΠοωτου 
(α) Ο αριθμός «28» στη στήλη «θέσεις 1999» σε σχέση με το εδάφιο 30 " ^ o l x o u 

«Συνταγματάρχες (Κλίμακα Α14)» αντικαθίσταται με τον αριθμό «37». νόμου. 
Στη στήλη των Επεξηγήσεων έναντι του προαναφερόμενου εδαφίου 

αντικαθίσταται η φράση «Έξι νέες θέσεις, Νόμος αρ . 45(11) του 1998» 
με τη φράση: «Εννέα νέες θέσεις από 1η Δεκεμβρίου 1999». 

(β) Ο αριθμός «137» στη στήλη «θέσε ις 1999» σε σχέση με το εδάφιο 40 
«Αντισυνταγματάρχες (Κλίμακα Α13)» αντικαθίσταται με τον αριθμό 
«148». 

Στη στήλη των Επεξηγήσεων αναγράφεται, έναντι του προαναφερό

μενου εδαφίου, η φράση: «Έντεκα νέες θέσεις από 1η Δεκεμβρίου 1999». 
(γ) Ο αριθμός «158» στη στήλη «θέσε ις 1999» σε σχέση με το εδάφιο 50 

«Ταγματάρχες (Κλίμακα Α12)» αντικαθίσταται με τ ο ν αριθμό «169». 
Στη στήλη των Επεξηγήσεων, έναντι του προαναφερόμενου εδαφίου 

αντικαθίσταται η φράση: «Δέκα νέες θέσεις, Νόμος αρ. 45(11) του 
1998» με τη φράση: «Έντεκα νέες θέσεις από 1η Δεκεμβρίου 1999». 

(δ) Ο αριθμός «237» στη στήλη «θέσε ις 1999» σε σχέση με το εδάφιο 60 
«Λοχαγοί (Κλίμακα Α10)» αντικαθίσταται με τον αριθμό «253». 

Στη στήλη των Επεξηγήσεων, έναντι του προαναφερόμενου εδαφίου 
αντικαθίσταται η φράση: «Δεκαέξι νέες θέσεις, Νόμος αρ. 45(11) του 
1998» με τη φράση: «Δεκαέξι νέες θέσεις από 1η Δεκεμβρίου 1999». 

(ε) Ο αριθμός «212» στη στήλη «θέσεις 1999» σε σχέση με το εδάφιο 110 
«Επιλοχίες (Κλίμακα Α7)» αντικαθίσταται με τον αριθμό «257». 

Στη στήλη των Επεξηγήσεων, έναντι του προαναφερόμενου εδαφίου 
αντικαθίσταται η φράση: «Εξήντα επτά νέες θέσεις, Νόμος αρ. 45(11) 
του 1998» με τη φράση: «Οκτώ νέες θέσεις από 1η Σεπτεμβρίου 1999 
και τριάντα επτά νέες θέσεις από 1η Δεκεμβρίου 1999». 

3. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου τ ρ ό π ο  Τοοποποίηοη 
ποιείται με την προσθήκη, στη στήλη π ο υ αναφέρεται στο Υπουργείο Αμυνας , τ°υΑεύτερου 
αμέσως μετά τις λέξεις «Κυπριακός Στρατός Μόνιμες θέσεις», των ιουδαϊκού 
ακόλουθων στοιχείων στην αντίστοιχη-κατάλληλη στήλη: νόμου. 
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Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη Αναφορά στο Παράρτημα 
Πρώτου Πίνακα 

Υπουργεία Τμήματα ή 

Ανεξάρτητα Γραφεία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

Κυπριακός Στρατός 

Νέες Θέσεις που 

ιδρύθηκαν 

Αξιωματικοί 

Συνταγματάρχες 

Αντισυνταγματάρχες 

Ταγματάρχες 

Λοχαγοί 

Υπαξιωματικοί και 
οπλίτες Επιλοχίες 

Αριθμός 

νέων θέσεων 

9 

11 

11 

16 

45 

92 

Μισθοδοτικές 

Κλίμακες 

Κλίμακα Α14 

Κλίμακα Α13 

Κλίμακα Α12 

Κλίμακα Α10 

Κλίμακα Α7 

Κεφάλαιο 

11.02.2 

11.02.2 

11.02.2 

11.02.2 

11.02.2 

Άρθρο 

100(102(30)} 

100(102(40)} 

100(102(50)} 

100(102(60)} 

100(102(110) 

. 

. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


