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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3143 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Ανακουφίσεως 

Εκτοπισθέντων και Παθόντων) Νόμος (Αρ. 1) του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 20(11) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της κυβερνή προοίμιο. 

σεως της Δημοκρατίας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1997, 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. 1) του 1997. 

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμέ Έγκριση 
νες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατό να ψηφιστούν πληρωμής από 
αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί l o^qSw 1 

από το λογαριασμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθό- Ανακουφίσεως 
ντων της Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις ^ π ^ ν τ ω Τ 
τριάντα μία Δεκεμβρίου 1997 ποσό που δεν υπερβαίνει τις δέκα λίρες για πθσού 
κάλυψη των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο £ΐθγ<ατη 

. χρήση του έτους 
" υ ι , ι · που λήγει στις 

31 Δεκεμβρίου 
1997. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη Ειδίκευση των 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο ^ σ ώ

ν ^ " θ α 

και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται πίνακας.W 

στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί 
για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζο
νται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

(1315) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

Δαπάνες Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων Σκοποί 

Κεφάλαιο Άρθρο Ποσό 

15.04.4 Υπηρεσίες 11 Ξενώνας Νεανίδων 
Κοινωνικής (πρώην καλούμενο 
Ευημερίας Μαθητικό Οικο

τροφείο). 
376 Άλλες Προμήθειες 10 

 Διάθεση συμβολικού ποσού 
£10 και τροποποίηση του τίτλου 
της Υποδιαίρεσης 11 Μαθητικό 
Οικοτροφείο "του Κεφαλαίου 
15.04.4" "Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας" του φετινού. Προϋπο
λογισμού του ΤΑΕΠ σε "Ξενώνα 
Νεανίδων", για να καταστεί 
δυνατή η λειτουργία του Ξενώνα 
αυτού στο χώρο του πρώην Μαθη
τικού Οικοτροφείου. ···,■■ 

Ολικό £10 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


