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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3786 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού τον Ταμείου Τ/Κ Περιουσίων Νόμος (Αρ. 1) 

του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68(11) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΊΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ 2003 
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή ngooijuo. 

των Αντιπροσώπων για σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπόλογι- 2 4 , l l , , ' 
σμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών Νόμο τον 2003 είναι ανεπαρκή, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για τους σκοπούς . 
για τους οποίους γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμοί του Ταμείου 
Τ/Κ Περιουσιών Νόμο του 2003. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζ» ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προύπολο- ^™™Ζό; 

γισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών Νόμος (Αρ. Ι) του 2003. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμέ- E

3 j X f i M , ^ a : i o 
νες πιστώσεις κάτω από τα άρθρα 106. 191 και 906. αντίστοιχα, εγκρίνεται ^ ' ^ ό ί / κ 
όπως πληρωθεί από το Ταμείο Τ/Κ Περιουσιών, για τη χρήση ίου έτους που ihmonm.y 
λήγει στις 31 Δε/εμβυίου 2003. ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα χιλιάδες. j£j£*J8 „ι(( τΐ| 
τριακόσιες δεκαοκτώ λίρες για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Τ/Κ ^ τ01; 
Περιουσιών για την περίοδο αυτή. JS?'™- 11 

Δε/εμβυίυν 
2003. 
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ΤΑΜΕΙΟ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2003 

Αριθμός 
Κεφαλαίου 

και 
περιγραφή 

03.50.24.0 

Ταμείο Τ/Κ 
Περιουσιών 

03.50.21.0 

Ταμείο Τ/Κ 
Περιουσιών 

Αριθμός Αρθρου 
και Περιγραφή 

906. Επιδιόρθωση, 
συντήρηση και 
καθαριότητα Τ/Κ 
αρχαίων μνημείων, 
τεμενών και 
κοιμητηρίων 

191. Επιδόματα σε 
υπαλλήλους για 
υπηρεσία πέρα από 
τις συνήθεις ώρες 
εργασίας. 

106. Πρόσθετες 
βοηθητικές 
υπηρεσίες. 

Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

£ 

113.500 

145.000 

22.000 

Σύνολο 

Πρόσθετο 
ποσό που 
ζητείται 

£ 

50.000 

30.672 

29.646 

110.318 

Ολικό 
ποσό 

£ 

163.500 

175.672 

51.646 

Λόγοι για τους οποίους η 
εγκριμένη πρόνοια έχει 
καταστεί ανεπαρκής κατά 
τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2003. 

Στα πλαίσια των Μέτρων 
Στήριξης των Τ/Κ και υπό 
το φως των πρόσφατων 
εξελίξεων, μετά τη μεμκή 
άρση των περιοριστικών 
μέτρων διακίνησης των Τ/Κ 
από και προς τα 
κατεχόμενα, αποφασίστηκε 
όπως ληφθούν διάφορα 
μέτρα για την πλήρη 
ανακαίνιση, συντήρηση, 
καθαριότητα και 
επιδιόρθωση όλων των Τ/Κ 
τεμενών, μνημείων και 
κοιμητηρίων, που 
βρίσκονται στις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου. 

Για την απρόσκοπτη 
συνέχιση των εργασιών για 
τη μηχανογράφηση των Τ/Κ 
περιουσιών μέχρι την 
31.12.2003 

Χ Ί 


