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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφί-

σεως Εκτοπισθέντων και Παβόντων) Νόμος (Αρ. 2) του 1983 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω όρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 31 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά ανακούφισιν Των εκ της 
Τουρκικής επιδρομής εκΤοττίΌθέντων και παθόντων διά το έτος Το 
λήγον την 31ην Δεκεμβρίου, 1983 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 δύναΐαι να αναφέρηται ως ρ περί Ειδικεύ

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτο
πισθέντων και Παθόντων) Νόιμος (Αρ. 2) του 1983. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθηοαν 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 Τα
μείου Ανάκουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων και χρησιμο
πριηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν 
πρώτην Δεκεμβρίου, 1983 ποσόν μη υπερβαίνον τας είκοσι δύο χι
λιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της 
Δημοκρατίας διά την περίοδον ταοτην. 

Συνοπτικός 
τίτλοο. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμένον ποσόν χορηγείται ως 
ειδοκευθείσα πίστωσις διά τας* υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους €ΐς το fev χω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 
μη υπερβαίνον το εις to κεφάλαιον και άρθρον τοότο αναφερό-
μενον ποσόν δόναται να χρήσιμοποιηθή και δο^ανηθή διά τας εν 
τω κεφαλαίίω και άρθρω ΐοοτω αναφερόμενα^ κσ£ ειδικώς καθοτ 
ριζομένας υπηρεσίας και σχοπούς. .., V ? ^ ; j ^ -
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Ανακουψίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 

Αρ. 

21.31 

Κεψάλαιον 

Υπουργείον 
Εσωτερικών— 
Άλλαι Υπηρεσίαι 

Αρ. 

14 

Άρθρον 

Αρδευτικόν Έργον 
εις το Χωρίον 
Μαρί. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
22,000 

22,000 

Σκοπός 

Συμπλήρωσις του Αρδευτι
κού Έργου εις το Χωρίον 
Μαρί. 


