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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3071 της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσεως 

Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 2) του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 40(11) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 
ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Προοίμιο, 

κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
1996, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή δε θα γίνει τέτοια 
αργότερα με οποιοδήποτε νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1 .0 Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Συνοπτικός 

Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος τιτλος· 
(Αρ. 2) του 1996. 

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως Έγκριση 
ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατό να ^^αρ^σμό 
ψηφιστούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται να του ταμείου 
πληρωθεί από το λογαριασμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων Εκτοπισθέ̂ ων 
και Παθόντων της Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που και Παθόντων 
λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1996 ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατό £°ιοοοονιατη 
δέκα χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της κυβερνήσεως της χρήση του έτους 
Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. S S f c L 
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Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος 
Πίνακας. 

Λειτουργοί 
που ασκούν 
έλεγχο 
πάνω στα 
κονδύλια. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 
στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί 
για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά 
καθορίζονται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

4. Ο Λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα ορίζεται ως ο 
Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αναφέρονται στον 
Πίνακα αυτό. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

Δαπάνες Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων Σκοποί 

Κεφάλαιο Αρθρο Ποσό 

01.01.4 Προεδρία 
και 
Προεδρικό 
Μέγαρο 

11.273t Έξοδα 
Λειτουργίας 
Τράπεζας 
Γενετικού 
Υλικού από 
συγγενείς 
αγνοουμένων 

Ολικό 

£ 
110.000 

£110.000 

Δημιουργία του νέου αυτού 
άρθρου και διάθεση των απαιτού

μενων πιστώσεων για την κάλυψη 
των εξόδων λειτουργίας της Τρά

πεζας Γενετικού Υλικού από Συγ

γενείς Αγνοουμένων. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 4) 

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 

Κεφάλαιο Αρθρο Λειτουργός που ασκεί έλεγχο 

01.01.4 11.273 Διευθυντής Γραφείου Προέδρου 


