
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό περί Παγίου Ταμείου (Ταμείου Αναπτύξεως) τής Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως Νόμος, υπογραφείς Οπό τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημο
κρατίας τήν 20ήν Μαΐου, 1961, δημοσιεύεται ώδε συμφώνως τή παραγράφω 
(ι) του άρθρου 49 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 10 τοΰ 1961 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΓΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥ5ΕωΣ) ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕωΣ ΝΟΜΟΣ, 1961. 

Ι.-ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ 
"Αρθρον 1 

Καθιδρύεται Ταμεΐον "Αναπτύξεως δπερ συνιστά μέρος του Παγίου 
Ταμείου τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως. 

ΙΙ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 
"Άρθρου 2 

Τα χρήματα του Ταμείου 'Αναπτύξεως σύγκεινται έκ τώυ ακολούθων 
ποσών :— 

(α) Το νπόλοιπρν του ήμίσεος εκατομμυρίου λιρών του καταβληθώυτρς 
δυνάμει τρΟ εδαφίου (β) (ϋ) τής παραγράφου 2 τών ανταλλθ(γεΐ
σών επιστολών τής Ι5ής Αυγούστου, 1960, μεταξύ της Κυβερνή
σεως τρΟ 'Ηνωμένου Βασιλείου καΐ τών ηγετών τής Τουρκικής 
Κοινότητος άναφορικώς προς τήν παροχή ν οίκο νομικής βοηθείας 
ε!ς τήν Τουρκικήν Κοινότητα. 

(β) Τό πρσόν τοϋ ήμίσεος εκατομμυρίου λιρών του κατάβλήθηρομένρν 
Οπό τής Κυβερνήσεως τρΟ Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει TOQ 
εδαφίου (α) τής παραγράφου (2) τώυ πρόμνήσθέντων άνταλλά
γεισών επιστολών, πέραν του ήμίσεος εκατομμυρίου λιρών τόΟ 
χορηγηθέντος είς τήν Τουρκικήν Κεντρικήν Συνεργατική ν Τράπεζάν 
συμφώνως τ ή άποφάσει τής Συνελεύσεως τ ή ληφθείσα τήν 19ην 
Σεπτεμβρίου, 1960. 

<9Ι) 
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( γ ) Παν ποσόν δπερ δυνατόν νά χορηγηθή τ ή Συνελεύσει, ύττό τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως δυνάμει τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 108 
τοϋ Συντάγματος διά σκοπούς αναπτύξεως. 

(δ) Πάν ποσόν δπερ δυνατόν νά χορηγηθή τ ή Συνελεΰσει ύττό μορφήν 
χορηγήματος έξ οίασδι^ποτε πηγής , διά σκοπούς αναπτύξεως. 

(ε) Πάν ττοοόν όπερ ή Διοικούσα 'Επιτροπή του Ταμείου 'Αναπτύξεως 
δυνατόν νά δανειοθή. . 

(στ) Πάν ττοσόν δττερ δυνατόν νά έκχωρηθή εις τό Ταμεϊον 'Αναπτύ
ξεως ύττό του Προϋπολογισμού ή έτερου νόμου τής Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 3 
Ή Διοικοΰοα 'Επιτροπή τοϋ Ταμείου 'Αναπτύξεως δύναται νά συναπτή 

μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια άτι να θά χρηοτμοποιώνται 
έττΐ έργων προβλεπομένων ύπό του τταρόντος νόμου. 

Τ ή έ/κρίσει της "Εκτελεστικής 'Επιτροπής καΐ ύπό τόν όρον 6τι θά 
άποπληρο,θή τό βραδΰτφον εντός της ττεριόδου των είκοσι ετών, δύναται 
νά έκδίδη τοκοφόρους ομολογίας, προνομιούχους ή μή. Ύττό της Διοι
κούσης Επιτροπής θά κσθορίζωνται οι δροι αποπληρωμής, ό τόκος, ό 
χρόνος καΐ οΐ έτεροι δροι ώς καΙ οίκονομική χρήσις των έκδοθησομένων 
ομολογιών. 

Τό όλικόν ττοσόν του συναφθησομένου μακροπροθέσμου ή βραχυπρο
θέσμου δανείου ώς καΙ τών έκδοθησομένων ομολογιών δεν δύναται νά 
ύπερβή τό έ'ν πέμπτον τοϋ κατατεθειμένου κεφαλαίου του Ταμείου. 

Ή Διοικούσα Επιτροπή τη έγκρίσει της Τουρκικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως δύναται νά συνάψη δάνειον πέραν του τοιούτου ορίου. 

ΑΙ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου συναπτόμενοι συμβάσεις και εκδιδό
μενοι όμολογίαι υπογράφονται έκ μέρους του Ταμείου Αναπτύξεως ύπό 
τοΰ Προέδρου καΐ του Γενικού Γραμματέως τής Διοικούσης 'Επιτροπής. 

"Αρθρον 4 
Τά χρήματα του Ταμείου 'Αναπτύξεως διατίθενται αποκλειστικώς διά 

τιήν παροχήν δανείων είς τά ύπό τών Τουρκικών Κοινοτικών νόμων καθι
δρυθέντα γραφεία, όργανα καΙ αρχάς καΐ είς τους μετά τοιούτων γραφείων, 
οργάνων καΙ άρχων συνδεδεμένους, ή ύπό τόν ελεγχον ή έποπτείαν αυτών 
τελοϋντας οργανισμούς ή Ιδρύματα, διά τά £ργα αναπτύξεως αυτών. 

Είς τήν ανωτέρω παράγραφον έμπίτττουσιν τά 2ργα αναπτύξεως τά 
άφορώντα είς τήν Παιδείαν, Μορφωτικά Ζητήματα και τά Βακούφια. 

ΑΙ Σχολικά! Έπιτροπεΐαι αϊ καθιδρυθεΐσαι ύπό του Συνταγματικού Νόμου 
τού Τμήματος Παιδείας τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ύπ ' άρ. 11 
του 1960 καΙ Έπιτροττεΐαι Τεμενών αϊ καθιδρυθεΐσαι ύπό τού περί Καθιδρύ
σεος τοό Τμήματος Βακουφίων καΙ θρησκευτικών Ζητημάτων Νόμου τής 
Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ύττ'αρ. 12 τοΰ 1960, κέκτηνται ωσαύτως 
εξουσίας συνάψεως δανείου ί* του Ταμείου 'Αναπτύξεως διά τους άφορών
τα? είς τά καθήκοντα αυτών σκοττοΰς. 

"Αρθρον 9 
"Απαντα τά έκ του Ταμείου 'Αναπτύξεως δάνεια Θά συνάπτονται , 

τηρουμένων τών νόμων καΐ κανονισμών, μέ τόκον μεταξύ 4 % καΙ .7% καί 
θιά περίοδον μή υπερβαίνουσα ν τ ά είκοσι ετη, Θά άποσβένωνται Βέ 8»* 
ετησίων δόσεων αναλόγων πρύς τήν φΰσιν τοΰ σκοπού δι* δν τό δάνειον 
συνήφθη καΙ προς τά οΙκονομικά μέσα του γραφείου, οργάνου, αρχής, 
οργανώσεως ή Ιδρύματος ύφ' ού τούτο συνήφθη. 

Τ6 συνάπτον τό δάνειον γραφεΤον, δργανον, αρχή, όργάνωσις ή 
Τδρυμα υποχρεούται νά παράσχη πδσαν πληροφορίαν, άσφάλειαν ή 
2γγραφον δ ήθελεν αποκτήσει ή Διοικούσα 'Επιτροπή του Ταμείου Άνα
τίτύξεως. 
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"Αρθρον 6 
Τά έκ τον Ταμείον 'Αναπτύξεως δάνεια ο^ναπτορταί δΓ αποφάσεως 

λαμβανομένης Οπό τής Διοικούσης 'Επιτροπής τόΟ τοιούτον; Ταμίίου σνμ 
φώνως τοϊς νόμοι? καΐ κανονισμοϊς. 

ΑΙ συμβάσεις δανείων θα ύπο γράφω νται έκ μέρους τής Διοικούσης 
'Επιτροπής τοΟ Ταμείου 'Αναπτύξεως, ύττό τού Προέδρου καΙ ΓενικοΟ 
Γραμματέως ταύτης. 

ΑΙ τοιαΟτα» συμβάσεις θά είναι ώς έν τ φ τ ύ π ω τ φ είδικώς καθοριζο
μένω έν τ φ Παραρτήματι τ φ συνημμέυω τ φ παρόντι υόμω. 

"Αρθρον 7 
Τό έκ τού Ταμείου 'Αναπτύξεως λαμβανόμενου είσόδημα ύπό μορφήν 

τόκου ή ύφ' οίασδήποτβ ετέρας μορφής θά καταβάλληται ε!ς τό Πάγιον 
Ταμείον της Συνελεύσεως ως προϋπολογιζόμενο ν Ιοοδον. 

ίΠ.^ΔΙΟΙΚΗΣίΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 
·■:.·;' "Αρθρον 8 

Τηρουμένων τ ώ ν ν ό μ ω ν κ α 1 κανονισμών, καθιδρύεται Διοικουοα Επι 

τροπή Του Ταμείου^···>*Αναΐττνξεώς, ήτις κέκτηται αρμοδιότητα καΐ εξουσίας 
διοικήσεως τούΤαμείου 'Ανότττύξεως. 

Ή Διοικούσα Έττιτρόΐτή του Ταμείου 'Αναπτύξεως σύγκειται έκ τών 
ακολούθων προσώπων :— ' 

(α) Τοΰ Βοηθού ^ρα^ατέως , παρά τ ω Γραφεί ω τού Προέδρου τον; 
'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

(β) ΤοΟ Διευθυντού' τ;ρυ Γραφείου Οίκονομικών. 
( γ ) Τού Διευθυντού του Γραφείου Συνεργατικών Υποθέσεων. 
(ο) Τού Διευθυντού ;τσϋ Γραφείου Κοινωνικών και Δημοτικών 'Υπο

θέσεων. · '·,.:V/';;,,;νν 
(ε) Έξ ενός μέχρίνΛφιώυ* έτερων προσώπων άτι να μή όντα μέλη της 

Συνελεύσεως διορίζο,ΐ'ται έγγράφοος, ύπό της Έκτ^λεότικης Ε π ι 
τροπής, 5ιά καθωρισμένηγ χροι'ΐκήν περίοδοι'. 

Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής τού Ταμείο»./ Άοίττύξ . . αι 
ό Βοηθός Γραμματεύς παρά τ ω Γραφρίω τού Προέδρου τού ΈκτκΛ^οτικου 
Συμβουλίου καί Γενικός;.ό;':Διευθυντής τού Γραφείου Οίκονομικών. 

"Αττασαι αϊ σχετικαΐ^ ττρός τό Ταμείον "Αναπτύξεως ύττηρεσίαι θά 
διενεργώνται ύττό τού ;|;ρρ[φε1ου Οίκονομικών. 

: r "Αρθρον 9 
Διά την έφαρμργήν του παρόντος νόμου, ή 'Εκτελεστική Ε π ι τ ρ ο π ή 

δύναται νά προβή ε]ς τ η ν θϊσπισιν κανονισμών. 

ί ^ J V .  Ι Σ Χ Υ Σ ΝΟΜΟΥ 
.·.'■·■ ν V' :::\.- "Αρθρου 10 

Ή Ισχύς τού παρόντοςνόίμόυ άρχεται τήν 28ην 'Απριλίου, 1961. 

; "Αρθρον 11 
Ό παρών νόμος έφαρμόζδΤά» ύττό τής Εκτελεστική^ 'Επιτροπής. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑ5ΕΙΣ 
Τά ύπό τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως καΙ της 'Εκτελεστικής 

'Επιτροπής συναφθέντα δάνεια ή γευόμεναι χορηγίαι πρό τής ενάρξεως 
τής Ισχύος τοΟ παρόντος νόμου λογίζονται έγκυροι καΙ τ ά συναφθέντα 
δάνεια πιστοΟνται ύττέρ τόΟ Ταμείου 'Αναπτύξεως ύττό τους αυτούς ορούς 
f&cl προϋποθέσεις. ?s | ν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΜ0ΑΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΑ-
ΓΠΎ5ΕωΣ) ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕωΣ. 

1. Συμφωνία γενομένη μεταξύ της Διοικούσης 'Επιτροπής τοΟ Ταμείου 
'Αναπτύξεως (έν τοις εφεξής καλούμενης «ό πιστωτής») άφ* ενός, καΐ 

(έν TOTS έφ;ζής καλουμένου «ο 
οφειλέτης») άφ' έτερου, δι* ών συμφωνείται ώς έν τοΐί εφεξής :— 

Ό οφειλέτη; έδανείσθη, κατά την ήμερομηνίαν καθ' ήν συνήφθη ή πα
ρούσα συμφωνία, έκ τοΟ πιστώτου, £. . . . μίλς 
( . . · · · ·■ ·' λίρας). 

2. Τό ώς εΐρηται ποσόν θά δαπανηθή Οττό τοΟ οφειλέτου 6ιά τους ακο

λούθους σκοπούς :— 

3. Τό ώς εΐρηται ποσόν 6ά καταβληθή ΰττό τοϋ πιστώτου είς τόν 
όφειλέτην κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ήρξαντο πραγματούμενοι ο! 
σκοποί οΐ έν παραγράφω 2 εκτιθέμενοι. Νοείται δτι, ό πιστωτής, κατά 
τό δοκούν, δύναται νά μή καταβάλη πλήρες τ ό ώς εΐρηται ττοσόν κατά 
τήν ττρομνησθεΐσαν ήμερομηνίαν άλλα νά καταβάλη τούτο διά δόσεων 
διαρκούσης της πραγμοτώσεως των σκοπών τούτων καθ' δν λόγον κα
θίσταται αναγκαία ή καταβολή διά τήν έπίτευξιν των σκοττών τούτων. 

4. Ό οφειλέτης θά άττοδώση ε!ς τόν πιστωτήν τό ώς εΐρηται ττοσόν 
πλέον τόκο ν ττρος έττΐ τοις εκατόν ( % ) ε!ς ΐσας ετησίας 
δόσεις έκ £ μίλς (. λίρας) 
τής πρώτης δόσεως ούσης πληρωτέας τήν 

5. 'Εν περιπτώσει υπερημερίας του οφειλέτου περί τήν καταβολήν οίασ
δήποτε δόσεως κατάστασης πληρωτέας καΐ απαιτητής, ό πιστωτής 
δικαιούται νά απόκτηση τό πλήρες ποσόν του υπολειπομένου χρέους. 

6. Έν περιπτώσει υπερημερίας του δφήλέτου περί τήν καταβολήν 
δόσεως όταν αύτη καταστή πληρωτέα καΐ απαιτητή καθ' οίονδήποτε 
χρόνον ό πιστωτής δικαιούται, άνευ επηρεασμού οίουδήποτε δικαιώματος 
δ δυνατόν νά έχη δυνάμει τοϋ δικαίου των συμβάσεων, νά προβή είς τήν 
έπίσχεσιν τον έκ πάση* ττήγή* είσοδήματος τοϋ οφειλέτου καί ούτω νά 
έξασφαλίση τήν πληρωμή ν της τοιαύτης δόσεως. 

'Ημερομηνία συμβάσεως . 

Πιστωτή* 
Έκ μέρους τής Διοικούσης Επιτροπή? 

τοΟ Ταμείου 'Αναπτύξεως. 

'Οφειλέτης , ; 
'Εκ μέρους 

Μάρτνρβς : 

1 '. 
Ζ 

*£τνπώ9η fiv τφ Tuwypaq>elq> ιής Κυπριακής Δημοκρατίας. 4ν Λβυκω*1#. 


