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1359 Ν. 92(Ι)/97 

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 92(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρα- τιτ3°τ'0υ 1990 
τού της Δημοκρατίας Νόμους του 1990 μέχρι (Αρ. 2) του 1995 (που στο εξής ΐ03του 1991 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος 2^|) ™ j ^ 
αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του ΐ4(ΐ) του 1995. 
1990 μέχρι 1997. 

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση3της υφι Τροποποίηση 
στάμενης παραγράφου ως παραγράφου «(1)» και την προσθήκη, αμέσως μετά χου βασίκαυ15 

την επιφύλαξη, της πιο κάτω νέας παραγράφου: νόμου. 
«Επίσημη (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), οι Υπα

παοάοτιηια ξιωματικοί που διορίζονται Ανθυπολοχαγοί, σύμφωνα με τις δια
Τοίτο(ΐ): τάξεις του Μέρους VII των περί Αξιωματικών του Στρατού της 
π' 4199? Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετή
3L L1992 σεις) Κανονισμών του 1990 μέχρι 1996, σε περίπτωση που η βαθμί
12/ 6.1992 § α της κλίμακας στην οποία βρίσκονταν πριν από το διορισμό 
I6.i2.i994 τους είναι ψηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής 
π. 2.1995 κλίμακας του βαθμού του Ανθυπολοχαγού, θα διατηρούν το μισθό 
is! 3̂ 996. τ ο υ ζ σττ1 βαθμίδα αυτή, εκτός μισθοδοτικής κλίμακας, μέχρις ότου 

με υπηρεσία φθάσουν στο σημείο εκείνο της κλίμακας της θέσης 
στην οποία θα ευρίσκονται, το οποίο θα αντιστοιχεί με το διασφα
λισμένο μισθό τους.». 

3. Ο Νόμος αυτός θεωρείται ότι ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου 1990. Έναρξη 
της ισχύος 
του Νόμου 
αυτού. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 
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