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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφί-

σεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 4) του 1985 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 

Αριθμός 84 που 1985 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς Τ Α ς ΠΕΝΤΑΚΌΣΙΑς ΧΙΛΙΆΔΑς 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα- Προοίμβον 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι" ανακούφισιν των εκ της 
Τουρκικής ε·πιΙδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων δια το έτος το 
λήγον την 31 ην Δεκεμβρίου, 1985 δι* ας ©εν έχει γίνει πρόβλεψης 
δια νόμου ή δεν θα γίνη ιμετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο -πάρων Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως Zuvom 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Ε>κτοπισθέν- *&***· 
των και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 4) του 1985. 

% Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρκης 
ειοιίκευθείσαι πιστώσεις δια την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την JJJJ jJu 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται απως πληρωθή εικ του λογαριασμού Τα- τ<4»ΐου 
μείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων και χρήσιμο- Λνακουφί· 
ποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριοκοστήν πρώ- ^ ^ ^ " 
την Δεκεμβρίου, 1985 ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας χιλιά- ££^Ταθό^ 
δας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δήμο- των-πσσοο 
κρατίας διά την περίοδον ταύτην. £5θθ,οοό 

χρήσιν too 
έτους του 
λήγοντος 
ϊην31ην 
Δβκ^ιβρίοο. 
1985-

3* To wr6 του Άρθρου 2 χορηιγούμενον ποσόν χσρηγεΟται ως Εβι?®**ς 

ευδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους J ^ ™ ^ ^ 
ανακρεροίμένσυς εις το εν τω Πίνοοκι κεφάλαιον και άρθρον και mofa,, 
ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφαλαιον και άρθρον τούτο ανα- Πίναξ. 
<|>ερόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοπσιηθή και δοτπανηθή διά τας 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς 
καθσριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝ ΑΞ 
Δσπάναι Ανακουψίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 

Αρ. 

32 

Κεψάλαιον 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 
και Οικήσεως. 

Αρ. 

05—09 
867 

Άρθρον 

ΐΣχέό ια 
Αυτοστεγάσεως— 
Έργα Υποδομής. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
500.000 

500.000 

Διάθεσις των απαιτουμένων 
πιστώσεων προς κάλυψιν της 
δαπάνης διό την εκτέλεσιν 
έργων υποδομής κα ι παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος εν σχέ
σει με τον διαχωρισμό ν οικο
πέδων διό την αυτοστέγασιν 
εκτοπισθέντων. 


