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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτοπι
σθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 6) του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το λογαριασμό 
του Ταμείου 
Αναχουφίσεως 
Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων 
ποσού £2.731.892 
Υ«*τη χρήση 
του έτους που 
λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 
1994. 

Ειδίκευση 
των ποσών που 
θα δαπανηθούν. 

Πρώτος 
Πίνακας. 

Λειτουργοί 
που ασκούν 
έλεγχο πάνω 
στα κονδύλια 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

Αριθμός 107(11) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της κυβερνή
σεως της Δημοκρατίας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1994 για τις 
οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα με 
οποιοδήποτε νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής 

Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος 
(Αρ. 6) του 1994. 

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευ
μένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατό να ψηφιστούν 
αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί 
από το λογαριασμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθό
ντων της Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 
τριάντα μία Δεκεμβρίου 1994 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια, 
επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες και οκτακόσιες ενενήντα δύο 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 στο κεφάλαιο 
και άρθρο του Πρώτου Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 
δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά 
καθορίζονται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

4. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα ορίζεται ως ο 
Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αναφέρονται στον 
Πίνακα αυτό. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

Ν. 107(Π)/94 

Δαπάνες Ταμείου Ανακσυφίσεως Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων Σκοποί 

Κεφάλαιο 

18.02.4 Γενικό 
Λογιστήριο 

Άρθρο 

03.499 Στέγαση Εκτο

π ο ) πισθέντων 
Κρατικών 

" Υπαλλήλων 
Χορηγία για τη 
Διαγραφή Δα
νείων και Επι

στροφή Οφειλό

μενων Ποσών. 

Ποσό 

£ 
2.731.892 Δημιουργία του νέου 

τούτου Άρθρου και διάθεση 
των αναγκαίων πιστώσεων 
για— 

(α) Τη διαγραφή μέρους των 
δανείων που οφείλουν 
στο Αναπληρούμενο Τα

μείο οι Κρατικοί Υπάλ
ληλοι που στεγάστηκαν 
μέχρι σήμερα με βάση το 
Στεγαστικό Σχέδιο των 
Εκτοπισθέντων Κρατι
κών Υπαλλήλων, και θα 
είναι ίσο με το ποσό του 
δανείου που αυτοί θα 
δικαιούνταν κατά την 
ημερομηνία στέγασης 
τους με βάση τα γενικά 
στεγαστικά σχέδια των 
προσφύγων, 

(β) τη διαγραφή μέρους των 
δανείων που οφείλουν 
σε διάφορα Χρηματοπι
στωτικά Ιδρύματα Κρα
τικοί Υπάλληλοι που 
στεγάστηκαν μέχρι σή
μερα με βάση το Στεγα
στικό Σχέδιο των Εκτο
πισθέντων Κρατικών 
Υπαλλήλων, και θα 
είναι ίσο με το ποσό του 
δανείου που αυτοί θα 
δικαιούνταν κατά την 
ημερομηνία στέγασης 
τους με βάση τα γενικά 
στεγαστικά σχέδια των 
προσφύγων, 
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Ολικό £2.731.892 

(γ) τη διαγραφή ποσού ίσου 
με to 50% της χορηγίας 
που δικαιούνταν με 
βάση τα γενικά στεγα
στικά σχέδια των προσ
φύγων, στους δικαιού
χους Κρατικούς Υπαλ
λήλους που εντάχθηκαν 
στο Σχέδιο των Εκτοπι
σθέντων Κρατικών Υπαλ
λήλων μετά την 
Απόφαση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου με αρ. 
37.097 και ημερομηνία 
13 Μαρτίου 1992. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 4) 

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 

Κεφάλαιο Άρθρο Λειτουργός που ασκεί έλεγχο 

18.02.4 03.499 Γενικός Λογιστής 


