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1631 Ν. 299/87 

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1986 Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 299 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΎ ΠΟΛΟΠΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο Τροποποιητικός του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου του 1986 Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1986 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως ο «βασικός νόμος»). 

2. Το Άρθρον 100/102 «Αποδοχαί Προσωπικού—Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου 14Α «Κυπριακός Στρατός» το αναφερόμενον εις το 
Δελτίον Δαπανών του Πρώτου Πίνακος του βασικού νόμου τροπο
ποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο αριθμός «97» εις την στήλη ν «Θέσεις 1986» εν σχέσει προς το 
Εδάφιον 80 «Ανθυπολοχαγοί (Κλίμαξ Α8)» διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του αριθμού «117». 

(β) Εις την στήλην των Επεξηγήσεων έναντι του προειρημένου 
Εδαφίου αναγράφονται αι λέξεις «Είκοσι νέαι Θέσεις». 

3. Το Πρώτον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος του βασικού νόμου 
τροποποιείται διά της προσθήκης των ακολούθων εγγραφών εν σχέσει 
προς τας θέσεις Ανθυπολοχαγού εις τον Κυπριακόν Στρατόν: 

(α) Ευθύς μετά την λέξιν «Ταξίαρχοι» εις την Δευτέραν Στήλην να 
εγγραφή η λέξις «Ανθυπολοχαγοί». 

(β) Ευθύς μετά τον αριθμόν «2» εις την Τρίτη ν Στήλην να εγγραφή 
ο αριθμός «20». 

(γ) Ευθύς μετά την λέξιν και αριθμόν «Κλίμαξ Α15» εις την 
Τετάρτην Στήλην να εγγραφή η λέξις και αριθμός «Κλίμαξ Α8». 

(δ) Ευθύς μετά τον αριθμόν «14Α» εις την στήλην «Αναφορά εις τα 
Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακος—Κεφάλαιον» να εγγραφή 
ο αριθμός «14Α». 

(ε) Ευθύς μετά τον αριθμόν «100 102(20)» εις την στήλην «Αναφορά 
εις τα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακος—Άρθρον» να 
εγγραφή ο αριθμός «100 102(80)». 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 1ης Ιουλίου, 1986. 
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