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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτο
πισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 1) του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 29 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ Τ ΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ
ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι' ανακούφισιν των εκ της Τουρκι
κής επιδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1987, 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 Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 1) του 1987. 

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 χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του 
έτους του λήγοντος την τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου, 1987 ποσόν μη 
υπερβαίνον τας τριάκοντα χιλιάδας τετρακοσίας και τριάκοντα επτά 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας 
διά την περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους 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 αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη

ρωμής εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου Ανα

κουφίσεως Εκ

τοπισθέντων 
και Παθόντων 
ποσού 
£30,437 διά 
την χρήσιν του 
έτους·του 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ

βρίου, 1987. 
Ειδίκευσις των 
δαπάνηθησο

μένων ποσών. 
Πίναξ. 



Ν. 29/87 718 
ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 
Σκοποί 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 

£ 
38Δ Γενικόν 14.499 Διάφοροι 30,437 Δημιουργία του νέου Άρθρου τούτου 

Λογιστήριον. Συνεισφοραί. και διάθεσις των απαιτουμένων πιστώ

σεων διά την κατά χάριν παροχήν οικο

νομικής βοηθείας εις τας ακολούθους 
Τοπικάς Αρχάς:— 

(α) διά την αποπληρωμήν χρεών των 
εν σχέσει με την κατανάλωσιν 
ηλεκτρικού ρεύματος διά την 
λειτουργίαν αντλιών υδρεύσεως 
(£19,057), και 

(β) την παροχήν ύδατος προς £20 
αντί £10 κατά ανεγειρόμενην 
κατοικίαν διά την στέγασιν των 
εκτοπισθέντων (£11,380):— 
(i) Υδατοπρομήθεια 

Μουτταγιάκας . . £8,420 
(ii) Υδατοπρομήθεια Π. 

Πολεμιδιών . . £22,017 

£30,437 

Ολικόν . . £30,437 


