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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφί-

σεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 3) του 1984 εκδίδεται 
διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡ'ΒΑΙΝΌΝΤΟΣ Τ1Α1Σ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΆΙ Ρ ΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ Ι'Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΠΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΚΛΙΑ ΙΕΝΙΝΕΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΑΡΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις 'δια τας εκ των οαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι' ανακούφισιν των εκ 
της Τουρκικής επιδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων δια το έτος 
το λήγον την 31ην Δεκεμβρίου, 1984, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλε
ψις διά νόμου ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε 
Νό;μου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτο τίτλος, 
πισθέντων και Παθόντων) ιΝόμος (Αρ. 3) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την *κτου 

αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου01*00 

μείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων και χρήσιμο- Ανακουφίσεως 
ποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν Εκτοπισθέντων 
πρώτην ιΔεκεμΦρίου, 1984, ποσόν ιμη υπερβαίνον τας επτά χιλιάδας και Παθόντων 

πεντήκοντα πέντε' λίρας προς ικάλυψιν των δαπανών της Κυβερ- £°°ο55 
νήσεως της ιΔημό'κρατίας διά την περίοίδον ταύτην. διά την 

χρήσιν 
~ του έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1984. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι- Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε- τωνδοηκχνη-
ρομένους εις το-εν τω Πινάκι Κεφάλαιον και Άρθρον και ποσόν ^οσΧένων 

μη υπερβαίνον το εις το Κεφάλαιον και Άρθρον τούτο οοκχφερό-
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω Κεφάλαίω και Άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθο-
ριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Δαπάναι Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων | 
Ι Σκοποί 

Αρ. 

21.38 

Κεφάλαιον 

Γενικόν Λογ ιοτή
ριον. 

Αρ. 

00.439 

Άρθρον 

Ταμείον διά την 
Αμυντικήν Θωράκι 
σιν της Δημοκρα
τ ίας—Κυ βερνητική 
Έκτακτος Εισφορά 
διά Εκτάκτους 
Υπαλλήλους του 
ΤΑΕΠ. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 

7,055 

7,055 

Δημιουργία του νέο υ 
Άρθρου τούτου κα ι διάθεσις 
των απαιτουμένων πιστώσε
ων διά την κάλυψιν της Κυ
βερνητικής Εκτάκτου Εισφο
ράς εξ ημίσεος τοις εκατόν 
επί του συνόλου των , απο
λαβών των Εκτάκτων Υπαλ
λήλων του ΤΑΕΠ συμφώνως 
της σχετικής Νομοθεσίας. , 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


