
E.E., Παρ. I, 
Αρ. 2321, 13.5.88 

1355 Ν. 57/88 

Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτο
πισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 1) του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 57 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΈΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
_ ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δι* ανακούφισιν των εκ της Τουρκι
κής επιδρομής εκτοπισθέντων και παθόντων διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1988, 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 δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 1) του 1988. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν 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 Ταμείου Ανακουφίσεως 
Εκτοπισθέντων και Παθόντων και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1988 ποσόν μη 
υπερβαίνον τας εβδομήκοντα πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφαλαίω και 
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' Εγκρισις πλη
ρωμής εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου Ανα
κουφίσεως Εκ
τοπισθέντων 
και Παθόντων 
ποσού 
£75,000 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ
βρίου, 1988. 

Ειδίκευσις των 
δαπανηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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ΙΙΙΝΑΞ 

Δαπάναι Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 
Σκοποί 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθοον Ποσόν 

21.26 Υπηρεσία Μερί;Αν;ης 459' +Χορ.η?/.ίαι.και 
και Αποχατο,στά εισφρραί. 
σεω; Εκτοπισθέν

των. 

£ 
75,000 Δημιουργία του νέου Άρθρου 

τούτου ,και διάθεση των .απαιτουμέ

νων; πιστώσεων για την .παραχώρηση 
οικονομικής, βοήθειας: 

(α) για ,την επιδιόρθωση 
του οικοτροφείου της 
Μαρωνιτικής Κοινότη

τας το ρ,ποίο χρησιμο

ποιείται για τη στέγαση 
παιδιών Εγκλωβισμέ

νων Μαρωνιτών και 
παράλληλα ,ως θρη

σκευτικό και .πολιτι

στικό Ίδρυμα. . . . £5,000 
(β) την ανέγερση/συντή

ρηση των πιο κάτω 
εκκλησιών: 
1. Μαρωνιτών και εκ

κλησιαστικής περι

ουσίας παρά την 
Πύλη Πάφου . £10,000 

2. Παναγίας Ελεούσας 
Λιοπετρίου. . . £30,000 

3. Παναγίας Χρυσο

παντάνασσας ; Αγρο

κηπιάς . . £15,000 
4. Στο χωριό Αλαμι

νος £1550ΟΟ 

Ολικόν £75,000 £75,000 


