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3779 Ν.222/89 

Ο περί Κιδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεοίς (Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτο

πισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 8) του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 222 του 1989 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΡΕΣ Π Α ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΟΕΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για ανακούφιση των Εκτοπισθέντος και 
Παθόντων από την Τουρκική Εισβολή για το έτος που λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου. 1989 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή 
δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει <»ς ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός 0u αναφέρεται ο>ς ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρω

ματικής Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσειος Εκτοπισθέντων και Πα

θόντων) Νόμος (Αρ. 8) του 1989. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται 
όπως πληρωθεί από το λογαριασμό Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπι

σθέντων και Παθόντων της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη' 
χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου, 1989 ποσό που 
δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο λίρες για κάλυψη των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα 
κεφάλαια και άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αναφέρεται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο δύναται να χρησιμο

ποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται 
και ειδικά καθορίζονται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο. 

Προοίμιο. 

ϊ.υνοπτικος 
τίτλος. 

Ιΐγκριοη πλη
ρωμής (ΐπό το 
λογαριασμό 
του Ταμείου 
Ανακουφίσεως 
ίίκτοπιαθέντων 
Mil Παθόντων 
ποσού 
i 1.000,000 
γιιι τη χρήοη 

του έτους που 
λήγει οτις 
.11 Δεκεμβρίου, 
1989. 
Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 
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ΙΙΙΝΛΚΛΣ 

Δαπάνες Ταμείου Ανακουφίσκώς εκτοπισθέντων KUI Παθόντων 

32 

Κεφάλαιο 

"Γμήμα Πολεοδο

μίας και Οικήσεως 

33 Σχέδια Αυτοστεγά01.804 
σεως 05.804 

Άρθρο 

04.231 |Δαπάνες Διαχει

ρίσεως Κυβερνη

τικών Οικισμών 
για Ιίκτοπισμέ

νοίις Συντήρηση 
και II π ι δι όρθωση 
Κατοικιών 

(επιχορήγηση Αυ

τοστεγάσεως σι: 
Κυβερνητικά Οικό

πεδα 

Ποσό 

150,000 

250,000 

Διάθεση των απαιτούμενων 
πρόσθετων πιστώσεων για 
κάλυψη των δαπανών συντή

ρησης και επιδιόρθωσης κα

τοικιών στους Κυβερνητι

κούς Οικισμούς καθώς επί

σης KUI των δαπανών συνέχι

σης των Σχεδίων Λυτοστεγά

σεως εκτοπισθέντων σε Κυ

βερνητικά και Ιδιόκτητα Οι

κόπεδα μέχρι τέλος του 
έτους. 

11.629 |Ηκιχορήγηση Λυ 
15.629 τοστεγάσεως σε 

Ιδιόκτητα Οικό

πεδα 

250,000 

21.496 |Δάνεια Αυτοστε 350,000 
25.496 γάσεως σε. Ιδιό

κτητα Οικόπεδα 

Ολικό 11,000,000 


