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

Αριθμός 53 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) Νόμος του 1991, και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο του 1991 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο
λούθως: 

(α) Το Άρθρο 100/102 «Αποδοχές Προσωπικού—Βασικοί Μισθοί» 
του Κεφαλαίου 43Α «Αστυνομία» που αναφέρεται στο Δελτίο 
Δαπανών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ί) Στη στήλη «Άρθρο» και αμέσως με*ά από τον αριθμό 
«80» να προστεθεί ο αριθμός «9*0». 

(ϋ) Στις στήλες «Θέσεις 1990» και «Θέσεις 1991» να ανα

γραφεί ο αριθμός «196». 
(iii) Στη στήλη «Λεπτομέρειες Δαπάνης» να αναγραφεί 

«♦Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες (Κλίμακες ΑΙ, Α2 και 
AS)—Permanent Special Constables (Scales ΑΙ, A2 and 
A5)». 

(iv) Στις στήλες «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1990 
και 1991» να αναγραφούν τα ποσά των «£50,752» και 
«£300,039», αντίστοιχα, σε σχέση με το νέο εδάφιο 90. 

(ν) Ανάλογες τροποποιήσεις να γίνουν στα ολικά ποσά των 
στηλών «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1990 και 
1991» καθώς επίσης και στη στήλη «Αύξηση + ή 
Μείωση—» του Κεφαλαίου 43Α «Αστυνομία», 

(vi) Ο αριθμός «3,805» (σύνολο των θέσεων) στις στήλες 
«Θέσεις 1990» και «Θέσεις 1991» να αντικατασταθεί με 
τον αριθμό «4,001». 

(β) Το Άρθρο 100/109 «Αποδοχές Προσωπικού—Ειδικοί Αστυ

φύλακες» του ίδιου Κεφαλαίου 43Α «Αστυνομία» που αναφέ

ρεται στο Δελτίο Δαπανών τροποποιείται ως ακολούθως: 
(i) Το ποσό «£324,261» στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολο

γισμός για το 1990» να αντικατασταθεί με το ποσό 
«£273,519». 

(ii) Το ποσό «£300,039» στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολο

γισμός για το 1991» να διαγραφεί, 
(iii) Στη στήλη «Αύξηση + Μείωση —» να αντικατασταθεί ο 

αριθμός «—24,222» με τον αριθμό «—273,519». 
(iv) Η σημείωση στη στήλη των «Επεξηγήσεων» σε σχέση 

με το Άρθρο αυτό να διαγραφεί. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

231 του 1990. 

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 


