
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 91 της 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Ί Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕ:ΥΣΓΩΣ 

Ό περί Παροχής Προκαταβολής (.Ις τους "Υπαλλήλους" 5ιά τήν 'Αγορά ν 
'Οχημάτων Νόμος της Ταυρκιι ης Κοινοτικής Συνελεύσεως, υπογραφές 
ύπό του Άντπτροέδρου Ί ης Δημοκρατίας την 20ή ν Μόΐου, 1961, δημο
σιεύεται ώδε συμφώνο>ς τη παραγράφω (ι) τοΟ άρθρου 49 τού Συντάγ
ματος. 

'Αριθμός 8 τοΟ 1961 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΟΧΗΜΑΤύΟΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟ 
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕωΣ. 

"Αρθρον 1 
(1) Δια υά καταστή εφικτή ή αγορά οχήματος Οπό υπαλλήλων της 

Δημοσίας 'Υπηρεσίας της Συνελεύσεως ών τα καθήκοντα καθιστώσιν 
αναγκαίας τάς άνά τήν Κύπρον περιοδείας, δύναται νά χορηγηθή. είς 
αυτούς έκ του Παγίου Ταμείου της Συνελεύσεως άτοκου δάνειον, ύπό μορφήν 
προκαταβολής, μή υπερβαίνον τόν ετήσιου βασικού αύτφν μισθοί. 

(2) ΑΙ £ν παραγράφω (1) τοΟ παρόντος άρθρου διατάξεις εφαρμόζονται 
ώς ακολούθως :■— 

'Απαγορεύεται ή παροχή προκαταβολής ήτις υπερβαίνει τάς χνΜας 
εκατόν λίρας είς υπάλληλοι· δικαιούμενου ε(ς οδοιπορικό; συμφώνου 
Tfj τάξβι «Αχ», έννβακοσίων λιρών ε!ς ύπάλληλον otkaioujieyov βίς 
οδοιπορικά συμφώνως τ ή τάξει «Β», κα! διακοσίων λιρών είς 
ύπάλληλον δικαιούμενον βίς οδοιπορικά συμφώνως Tfj τάξβι «Ρ» ώς 
αύται καθορίζονται έν τ φ Πίνακι περί τά κατά μίλϊον Οδοιπορικά, 
τ φ συμπληρωματική els τόν παρόντα νόμον. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τής ανωτέρω παραγράφου καΐ έττ.Ι τ φ 
δρω ότι τούτο θά αποπληρωθώ εντός της χρονικής διαρκείας τής ύττηρβ-
σίας αύτων, δύναται νά παρασχεθή προκαταβολή εΤ̂  τους ειδικευμένους 
επαγγελματίας κα! τους υπαλλήλους TOVS προσλαμβανομένον$ δυνάμει 
τοΟ άρθρου 3 τοΟ περί τής Δημοσίας Υπηρεσίας τής Τουρκική^ Κοινοτική? 
Συνελεύσεως Νόμον ύ π ' αριθμόν 2 τοΟ 1960. 
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"Αρθρον 2 
ΑΙ διά τταροχήν προκαταβολής αΙτήοεις υποβάλλονται els τόν Διευ-

θυντήν τοΰ Γραφείου ΟΙκονομικων μέσω τοΟ Διευθυντού τοΟ Γραφείου ή 
τοΟ Διοικητικού Λειτουργού τοΰ ενδιαφερομένου ύτταλλήλου καΐ αϊ ΐΓροκα-
ταβολαΐ θα χορηγωνται τ ή έγκρίσει του Γραφείου ΟΙκονομικων. 

"Αρθρον 3 
Τό ποσόν τής χορηγούμενης ιφοκαταβολής δέν δύναται να ύττερβή τό 

τίμημα του οχήματος άναφορικώς -ορός δ ό ϋιταλληλος δικαιούται κατά 
μίλιον όδοιττορικων. 

"Αρθρον 4 
ΤΙ -προκαταβολή Οά χορηγήται κ<χτά ιόν χρόνον της τταραδόσεως τοΰ 

οχήματος. 
"Αρθρον 5 

Έν ή ττεριτττώοει ήθελεν ά/ορασθή όχημα μεταχειριομενου, ό ϋττάλληλος 
υποχρεούται να -προσκόμιση πιο Γο^οιητικόν ?κ τίνος είδικου ή είδικών 
διοριζομένων ϋττό τοΰ Γραφείου ΟΙκονομικων, δτι τό όχημα ευρίσκεται έν 
καλή καταστάσει καΐ τύ τίμημα είναι εύλογο ν. 

"Αρθρον 6 
Ή προκαταβολή Θά καταβάλληται έκ μέρους τοΰ ΰτταλλήλου, orrr' 

ευθείας είς τόν ιτωλητήν. 
"Αρθρον 7 

Ό υπάλληλος 6ά άττοττληρώση τή'ν χορηγηθεΐσαν τφοκαταβολήν τό 
βραδύτερου εντός τής ττεριόδου των τεοσαράκΡντα μηνών, δι' ίσων μη
νιαίων δόσεων ττληρωτέων είς τό Πάγιόν Ταμέΐον τής Συνελεύσεως. 

Ό Διευθυντής τού Γραφείου ΟΙκονομικων δύναται, κατά τό δοκούν, 
ν' αΊταΐτήσή άττοττληρωμήν τής χορηγηθείσης προκαταβολής tv-ros βρα
χυτέρας προθεσμίας. 

"Αρθρον 8 
Ό ύττάλληλος είς δυ χορηγείται ή προκαταβολή ύττογράφει συμβο

λαίου συντεταγμένον ΰττό τοΰ Γραφείου ΟΙκονομικων. 

"Αρθρον 9 
ΤΑ δχημ« δττερ ήγρράσθη διά τ<3υ χρημάτων τής προκαταβολής, 

μέχρι τής τελείας άττοττλήροομής των χρημάτων τούτων, θά είναι 4yye
γραμμέυ^ν fiv τρίς ΆρχεΙοις των 'Οχημάτων τής Δημοκρατίας έν ονόματι 
τοΰ Γραφείου Οίκονομικφν τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, ώς τοΰ 
άληθρΰς κυρίου αύτοΟ. 

"Αρθρον 10 
Ό αγοράζων τό δχημα διά των χρημάτων τής χορηγηθείσης ττροκα

ταβολής υπάλληλος, ϋττοχρεοΰται δττως, άττό τής ημέρας τής τταρρχής 
τής ττροκοτταβρλής μέχρι τής τελείας άττοπληρωμής ταύτης, Ιχβι ήσφα
λιο^μένόν τό «Ιρημένον δχημα ,ττεριεκτικως τταρ' Ασφαλιστική frrotipsfy 
εγκεκριμένη ΰττό τοΰ ΔιευθυντόΟ τοΰ Γραφείου Οίκο νομικών, διά ττρσόν 
ούνί ϊλασ<κ>ν τοΰ ϋττ' αΰτοΰ οφειλομένου ττοσοΰ. 

"Άρθρον 11 
ΓΓρδ τής ττλήρρυς άτΓοττληρωμής τής χρρηγηθείσης ττροκαταβρλή*, 

άτταγρρεύεται ή ττώλησις ή καθ* οίονδήττοτβ Ιτερον τρόττον μεταβίβαση 
τοΰ όχήμοττος, έκτος έάν ληφθή ή ίγγραφος συγκατάθεσις τοΰ ΔιευβυντοΟ 
τοΰ Γραφείου ΟΙκονομικων. 



m 
"Αρθρου 12 

Ό υπάλληλος δέν άπαλλάττεται τής υποχρεώσεως προς πλήρη άποττλήΓ 
ρωμήν της παρασχεθείσης προκαταβολής λ ό γ ω ατυχήματος έπισνμβάυτος 
εις τό όχημα. 

"Αρθρον 13 
'Απαγορεύεται ή*παροχή ετέρας προκαταβολής είς υπάλληλον είς ον 

παρεσχέθη ήδη προκαταβολή δι' άγοράν οχήματος πρό τής πλήρους 
αποπληρωμής ταύτης καί έν πάσε» περιπτώσει πρό τής παρόδου πέντβ 
ετών άπό τής παροχής τής ώς εϊρηιαι προκαταβολής ':' ' 

Νοείται ότι εκ περίπτωσιν παροχής προκαταβολής μεταγενεστέρως τής 
πρώτης τοιαύτης— ' 

(u) εάν παρήλθον πέντε ή εξ ετη άπό τής προηγουμένης προκατα
βολής,, τά ύγδοήκοντα επί τοις εκατόν 

(β) έάν παρήλθον εξ ή επτά ITT) άπό τής προηγουμένης προκαταβολής, 
τά ένενήκοντα επί τοις εκατόν* καί 

(γ) έάν παρήλθον πλείονα των επτά ετών άπα τής προηγουμένης 
προκαταβολής, τό όλον ποοόν της προκαταβολής ήν ήδύνατσ να 
λάβη ό υπάλληλος ως πρώτη ν προκαταβολήν, 

θά κοτταβάλληται είς τόν ύπάλληλον καί τό ύπόλοιπον του ποσού θά 
κατσβάλληται ύπό τοΰ υπαλλήλου. 

"Αρθρον 14 ;■■■ 
Ό υπάλληλος είς ον χορηγείται προκαταβολή δια τήν άγοράν οχήματος 

' υποχρεούται όινως, έάν εγκατάλειψη τήν ύπηρεοίαν πρό τής πλήρους 'απο
πληρωμής ταύτης, είτε λόγω απολύσεως, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε 
έτερον λόγον, πληρώοη αμέσως καί πλήρως, κατά τήν ήμερομηνίάν καθ' ην 
εγκαταλείπει την υπηρεσία ν, το ύπόλοιπον τού χρέους άναφορικώς προς 
τήν ώς εϊρηται προκαταβολήν; Μ;τά την προμνησΟεϊσαν ήμερομηνίάν το 
Γροφεϊον Οικονομικών δικαιούται είς τόκον προς εννέα επί τοϊς εκατόν έπί 
του υπολοίπου του χρέους. ,. 

"Αρθρον 15 
Ή εξουσία καί τά καθήκοντα περί τής εφαρμογής του παρόντος νόμου 

έξεχωρήθησαν είς τόν Διευθυντή ν τοΰ Γραφείου Οικονομικών. 

"Αρθρον 16 
Ή Ισχύς τού παρόντος νόμου λογίζεται αρχομένη τήν 16ην Αυγούστου, 

I960. 

. Π|ΝΑ5 
(1) Πιστώσεις «Α» Τάξεο^ς οδοιπορικών χορηγούνται είς τους Διευ

Θυντάς Γραφείων ή Διοικητικούς Προϊσταμένους, 6'»' αυτοκίνητα οχήματα 
χωρητικότητος 1,300 κ.ε. καί άνω. 

Καθ' ην περίπτωσιν δμως τά καθήκοντα ή δροι εργασίας ενός ύπαλλήλον, 
καίτοι ούτος δέν είναι διευθυντής γραφείου ή διοικητικός προϊστάμενος, 
απαιτούν την χρησιμοποίησιν αυτοκινήτου οχήματος χωρήτίκότητος 
1,300 κ.ε. καί άνω, είναι δυνατόν δττως ούτος ύτταχθή έ|ς τήν «Α» Τάξιν 
οδοιπορικής πιστώσεως. 

(2) Πιστώσεις «Β» Τάξεως οδοιπορικών χορηγούνται efj τους έκτος τής 
άνω παραγράφου (1) αναφερομένους υπαλλήλους τώυ οποίων τά καθή
κοντα επιβάλλουν πορείας καί τούτο ανεξαρτήτως τής χωρητικότητος τοΟ 
οχήματος. 

(3) Πιστώσεις «Γ» Τάξεως οδοιπορικών χορηγούνται δια μοτοσυ
κλέτας. 

'ϋτυπώβη *ν τψ Ιυπογρ<Πφ«ι<>> ·»ής Κυττριακής Λημοκρβτίορς. <ν Λ*υκωσΙ.α. 


