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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως 
Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 4) του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 113 του 1986 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις δια τας εκ των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δι' ανακούφισιν των εκ 
της Τουρκικής επιδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων διά το έτος 
το λήγον την 31ην Δεκεμβρίου, 1986, δι ' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις 
διά νόμου ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτοπι

σθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 4) του J986. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του Λογαριασμού 
Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων και χρησι

μοποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν 
πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1986 ποσόν μη υπερβαίνον τας επτακοσίας 
είκοσι εννέα χιλιάδας, πεντακόσιας και εξήκοντα επτά λίρας προς 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδον ταύτήν. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 
μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' Εγκρισνς πλη
ρωμής εκ του 
Λογαριασμού 
Ταμείου Ανα
κουφίσεως Εκ
τοπισθέντων 
και Παθόντων 
ποσού 
£729,567 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
31ην Δεκεμ
βρίου, 1986. 

Ειδίκευσις των 
δαπάνηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 
—. Σκοποί 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 

£ 
38 Γενικόν Λογιστή 13.499 Χορηγία προς Εκτο 729,567 Δημιουργία του νέου Άρθρου 

ριον. πισμένα και/ή τούτου και διάθεσις των απαι

Εγκλωβισμένα τουμένων πιστώσεων διό την 
Συνεργατικά Ιδρύ κάλυψιν των ακολούθων δα

ματα. πανών:— 
(α) Απολαβαί 6 υπαλλήλων 

της Συνεργατικής Πιστω

τικής Εταιρείας Μόρφου 
διά την περίοδον 1.1.83— 
30.9.86. 

■ (β) Απολαβαί 105 υπαλλήλων 
Εκτοπισμένων Συνεργατι

κών Εταιρειών, οι οποίοι 
δεν απεσπάσθησαν εις 
Κυβερνητικός Υπηρεσίας 
και αι υπηρεσίαι των 
ετερματίσθησαν από 30.4.85, 
διά την περίοδον 1.1.83— 
30.4.85. 

__ — — (γ) Απολαβαί και των 137 
υπαλλήλων, οι οποίοι ανα

φέρονται εις τα (α) και 
(β) ανωτέρω, διά τα έτη 
1981 και 1982. 

(δ) Απολαβαί 26 υπαλλήλων 
Εκτοπισμένων Συνεργατικών 
Εταιρειών από 1.1.83 
μέχρι της ημέρας αποσπά

σεως των εις Κυβερνητικός 
υπηρεσίας εντός του 1983: 

Νοείται ότι η πρόνοια αυτή 
θα μειωθή διά ποσού ίσου 
προς τυχόν έσοδα των Εκτο

πισμένων Συνεργατικών Ιδρυ

μάτων. 

Ολικόν . . £729,567 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


