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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ττφϊ Εξόδων Ταξέιδίου κ<Δ 'Επιδόματος Διαβιώσεως Νόμος τής 
Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, υπογραφείς ύπό του 'Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατίας τήν 20ήν Μαΐου, 1961, δημοσιεύεται ώδε συμφωνώ*; τη 
παραγράψω (ι) του άρθρου 49 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 τοΟ 1961 

Ο ΠΕΡΙ Ε50Δ<Α)Ν ΤΑ5ΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔίΑΒΙΟΟΣΕωΣ ΝΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕωΣ. 

"Αρθρον 1 
Τά ύττό της Δημοκρατίας καταβαλλόμενα έξοδα ταξειδίου και επιδό

ματα διαβιώσεως els υπαλλήλους έν τ ή δημοοί^ υπηρεσία τής^|Δημο
κρατίας, θά καταβάλλωνται είς υπαλλήλους έν τη μονίμω δημοσία ύττηρε
σία της Συνελεύσεως καΐ εΙς πρόσωπα διοριζόμενα δυνάμει του άρθρου 3 
του περί της Δημοσίας Υπηρεσίας της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
Νόμου άναφορικώς προς ταξείδια άτινα κατέστησαν άναγκαϊα δια τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των. 

"Αρθρον 2 
Τά καθωρισμένα δι* αποφάσεως της 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής έξοδα 

ταξειδίου καΐ έτερα επιδόματα θά καταβάλλωνται προκαταβολικώς ε!ς 
τους υπαλλήλους οΐτινες αποστέλλονται Οπό της Εκτελεστικής Έπιτροτ 
πής, δυνάμει τον άρθρου 19 τοΰ περί Δημοσίας Υπηρεσίας τής Τουρκικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμου υπ' αριθμόν 2 τοΰ 1960, είς αλλοδαπούς 
χώρας προς έκτέλεσιν προσωρινού τίνος καθήκοντοί. 

"Αρθρον 3 
Τά 8Γ αποφάσεως τής 'Εκτελεστικής Επιτροπής καθωρισμένα Ιξοδα 

ταξειδίου καΐ έτερα επιδόματα θά καταβάλλωνται είς υπαλλήλους οίτινές 
αποστέλλονται ύπό τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής, δυνάμει τοό άρθρου 19 
του περί τής Δημοσίας Υπηρεσίας τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
Νόμου, ύπ' αριθμόν 2 τοΟ 1960, ε'ς αλλοδαπούς χώρας διά .μετεκπαίδευση' 
ή διενέρνειαν επιστημονικών ερευνών. 
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"Αρθρον 4 
Τά ύπό τής Εκτελεστική? 'Επιτροπής εγκεκριμένα Ιξοδα ταξειδίου καΙ 

έτερα επιδόματα Θά κατάβάλλωντάΛ προκαταβολικώς els ττάντα δστις 
αποστέλλεται ύττό τής Εκτελεστικής Επιτροπής διά τήν παρακολούθησιν 
τών κοινοτικών υποθέσεων καΙ τήν έκπροσώπησιν της Τούρκικη? κοινό

τητος εις διεθνείς διασκέψεις. 

"Αρθρον 5 
'Εντός τριών ήμερων άττό της επανόδου τοΟ ενδιαφερομένου, αϊ συμ

φώνως τοις άρθρόις 2 καΙ 4 γενόμενοι προκαταβολαί θά αναγράφονται 
έττΐ τοΰ λογαριασμού του και θά ύποβάλληται υττό τοΰ ενδιαφερομένου 
είς τό Γραφεϊον Οικονομικών έκθεσις περί τοΰ ταξειδίου. Τό ποσόν καθ' δ 
ή γενομένη προκαταβολή υπερβαίνει τά καθωρισμένα δΓ αποφάσεως της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Οδοιπορικά Ιξοδα ή επιδόματα, άτινα δέν δύ
ναται νά άναγραφώσιν έπ! τοΟ λογαριασμοΰ του, θά επιστρέφω νται 
εντός της αυτής χρονικής περιόδου, είς τό Γραφεϊον τοΰ Λογιστου τοΰ 
Γραφείου Οίκο νομικών. 'Εάν ούτος παραλείψη νά έπιστρέψη εμπρο
θέσμους τό ούτω οφειλόμενο ν Οπόλοιπον, τοΰτο θά άφαιρήται διά μιας 
έκ τοΰ επομένου μισθού όμοΟ μετά τόκου προς τέσσαρα επί τοις εκατόν. 

"Αρθρον 6 
Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 7, ή καταβολή του έν άρθρω 1 

προβλεπομένου επιδόματος υπόκειται είς τους όρους και τάς προϋποθέσεις 
ΰφ' άς καταβάλλεται Οπό τής Δημοκρατίας τό ώς εΐρηται επίδομα. 

"Άρθρον 7 
Ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή δύναται διά της καλής εφαρμογής τοΰ πα

ρόντος Φό^ον, ^νά πρόβτ^ εΙς. τήν θέσπισιν κανονισμών καΙ τήν έκδοσιν 
οδηγιών. | _■ * ■*.' :, .'. . 

"Αρθρον 8 
Ή άρμοδιότης καΐ εξουσία εφαρμογής τοΰ παρόντος νόμου έξεχωρή

θησαν ε!ς τόν Διευθυντήν τοΰ Γραφείου Οίκονομικών. 

"Αρθρον 9 
"Η Ισχύς του παρόντος νόμου λογίζεται αρχομένη τήν 16ην Αυγούστου, 

1960. Νοείται δτι άναφορικώς προς τους υπαλλήλους τοΰ Γραφείου 
Βακόυφίων καΙ θρησκευτικών Ζητημάτων, ή !σχύς τοΰ παρόντος νόμου 
όφχετα* άπό της δημοσιεύσεως αύτο,ΰ. . 

* ί~^ 
Έχυπώθη flv TQ> ΤνπογραφβΙιρ τής Κ ιίττριακής Δημοκρατίας, ίν ΛβυκωοΙσ. 


