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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74(11) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1994 

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

ποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Προϋπολογισμού Νόμους του 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Προϋπολογισμού Νόμοι του 1994. 

2. Η θέση του «Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων 
(Κλίμακα Α13)» καταργείται. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου το 
Άρθρο 100/102 «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ—Βασικοί 
Μισθοί» του Κεφαλαίου 01.01.2 «ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» 
του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1994» και έναντι του εδαφίου 15 ο αριθμός «1» να 
αντικατασταθεί με «—». 

(β) Στη στήλη «Λεπτομέρειες Δαπάνης» και έναντι του εδαφίου 15 και 
προ του τίτλου της θέσης «Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων (Κλίμακα Α13)» να προταχθεί μια αγκύλη ([). Ο αριθμός 15 
που αφορά το εδάφιο της καταργούμενης θέσης διαγράφεται. 

(γ) Η πρόνοια στη στήλη «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1994» σε 
σχέση με τη θέση «Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμά
των (Κλίμακα Α13)» να μειωθεί, από την ημέρα εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου, ανάλογα. 
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(δ) Στη στήλη των Επεξηγήσεων του Κεφαλαίου 01.01.2 «ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» του Πρώτου Πίνακα του βασικού 
νόμου και έναντι από τη θέση που καταργείται η υφιστάμενη 
σημείωση αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 

«Η θέση καταργήθηκε». 
(ε) Η πρόνοια των Υποδιαιρέσεων 103, 107 και 121 του Άρθρου 100 

«ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» του Κεφαλαίου 01.01.2 
«ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» του Πρώτου Πίνακα του 
βασικού νόμου, μειώνεται, από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 
ανάλογα, 

(στ) Ανάλογες τροποποιήσεις γίνονται και στα ολικά ποσά των στηλών 
(«Θέσεις 1994», «Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1994» και 
«Αύξηση + ή Μείωση—») του Κεφαλαίου 01.01.2 «ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου. 


