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Ο περί Ειδικεύσεως Πιστώστεως (Ταμείον Ανακουφίσεως 
Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος του 1984 εκδίδεται διά .. 
δημοσιεύσεως : είς την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως το) 'ΑρΟρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3 τυυ 1984' 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ1ΚΕΎΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ώ Σ Ε Ω ς ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ; ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ 
ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗ

ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΑΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψ'ις διά τας εκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δ'Γ. ανακούφισιν των εκ της Τουρκικής 
επιδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων διά το έτος το λήγον..την 31ην 
ημέρσν του Δεκεμβρίου, 1984,. δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρύβλεψις ή'δεν. 
()α γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηταί ως ο περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως 
(Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα ήδη νομίμως εχορηγήθησαν διά 
τας υπηρεσίας ανακουφίσεως των εκτοπισθέντων και παθόντων της 
Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταύτα δυνατόν να χορηγηθούν κατά νόμον ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τον αυτόν σκοπόν, εγκρίνεται όπως διατεθή 
διά τας τοιαύτας υπηρεσίας εκ του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπι

σθέντων και Παθόντων και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν των δώδεκα 
μηνών των ληγόντων την 31 ην Δεκεμβρίου, 1984, οιονδήποτε ποσόν μη 
υπερβαίνον το ποσόν των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εξακοσίων 
ενενήκοντα πέντε χιλιάδων, τριακοσίων και εξήκοντά επτά λιρών, προς 
κάλυψίν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδον ταύτην. 

(Ίροοίμιον. 

Έγκμισις 
πληρωμής εκ 
του Τιιμιήου 
Ανακουψίσεως 
Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων ποσού 
£24,6^5.367 
διά την χρήσιν 
του έτους του 
Λήγοντος 
την .ΙΙην 
Δεκι:μ|Ιρίοι> 
I9S4. 
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Χρηπιμινηοίηοι*. 
ton' ntpinotif-

μοτοΐ ιιιιΜΟμί.-

VI..»· .i|t»,H*V 
Λ|>»χ; κολί'νιν. 
ι.λλι ίμμιιτος 
άλλοιν άρθρων 
υπό to αυτό 
Κιφιίλαιον 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδικευ

θείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομένους 
εις τα εν τω Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα Δελτία Δαπανών. 

4.—(Ι) Κφ' όσον το Sm τας εν εκάστω άρΟρω εν τω Πρώτω Πινάκι 
αναφερόμενος και εξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
ίνιπιη·ηΟησόμΓΛ·ον ολικόν ποσόν δεν On ιιπϋρβή το «>λικόν του διά toe εν 
λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως υπό του παρόντος Νόμου 
χορηγουμένου ως ειδικευθείσης πιστώσεως ποσού, οιονδήποτε περίσ

σευμα προκύπτον εξ οιουδήποτε άρθρου διά .τας εν λόγω υπηρεσίας και 
σκοπούς, είτε διά της εξοικονομήσεως δαπανών επί του εν λόγω άρθρου 
είτε εκ του ότι το διά το εν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει το 
απαιτηθέν και δαπανηθέν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, εν σχέσει 
προς το εν λόγω άρθρον, δύναται, τη εγκρίσέι του Υπουργικού Συμβου

λίου να διατεθή και δαπανηθή προς κάλϋψιν του ελλείμματος οιοι> 
δήποτε ποσού δαπανηθέντος εξ οιουδήποτε άλλου άρθρου του ιδίου 

. Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακος : 
Νοείται ότι οιαδήποτε . εξοικονόμησις εκ παραλείψεως εκτελέσεως 

οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρήται ως εξοικονόμησις διά 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
εγκρίσεως, συμφώνως τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, θα κατα

τίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεσις δεικνύουσα τας 
περιπτώσεις εις ας εδόθη η τοιαύτη έγκρισις και τας συνθήκας υφ* ας 
αύτη εχορηγήθη. 


