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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ύπό του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογραφείς την 17ην 
Νοεμβρίου, 1961, Νόμος τροποποιών τον Νόμον περί Δημοσίας Υπη
ρεσίας της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται σύμφω
νος προς το άρθρον 49, παράγραφος (ι) του Συντάγματος , κάτωθι : 

'Αριθμός 12 του 1961 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤί ΚΟΣ) 
ΝΟΜΟΣ 
"Αρθρον Ι 

Το άρθρον 22 του ύπ' αριθμόν 2/1960 περί Δημοσίας 'Υπηρεσίας 
της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμου, διαγράφεται και 
υποκαθίσταται ως 22ον άρθρον, ή κάτωθι διάταξις : — 

/ 'Αρθρον 22 
Οί λειτουργοί, έν περιπτώσει ασθενείας διαρκούσης μακρόν διά

στημα, θεωρούνται έπ' αδεία μέχρις ενός έτους. ΕΙς κάθε περί
πτωσιν ασθενείας οί μη έχοντες ύπηρεσίαν πλέον τών δεκαπέντε 
ετών λαμβάνουν κατά τό πρώτον τρίμηνον άκέραιον τόν μισθόν 
των, κατά τό άκόλουθον τρίμηνον τό ήμισυ αύτου, κατά δέ τήν 
ύπόλοιπον διάρκειαν της άδειας των δέν λαμβάνουν μισθόν. Οί 
έχοντες ύπηρεσίαν πλέον τών δεκαπέντε ετών λαμβάνουν κατά τό 
τχρώτολ/ τρίμηνον άκέραιον τόν μισθόν των και δια την ύπόλοιπον 
διάρκειαν της άδειας των τά δύο τρίτα του μισθού των. 

Έ ν τούτοις έν περιπτώσει φυματιώσεως, είς λειτουργός δύνοτται 
νά θεωρηθή έπ* άδεια μέχρι διετίας και έάν δέν έχει εισέτι ύπη
ρεσίαν πλέον τών δεκαπέντε ετών λαμβάνει και το πρώτον εξά
μηνον τό ήμισυ του μισθού του και κατά τήν ύπόλοιπον διάρκειαν 
της άδειας του δέν λαμβάνει μισθόν. 'Εν περιπτώσει καθ* ή ν £χει 
πλέον τών δεκαπέντε ετών ύπηρεσίαν λαμβάνει διά τό ποώτον 
έζάμηνον άκέραιον τόν μισθόν του, κατά τό άκόλουθον έζάμηνον 
τά δύο τρίτα και κατά τήν ύπόλοιπον διάρκειαν της αδε ίας του, 
τό ήμισυ του μισθού του. 
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Oi λειτουργοί ών ή διάρκεια ασθενείας των υπερβαίνει έφ* άπαξ 
bt-ετίαν λόγω φυματιώσεως καΐ τό εν £τος δι* αλλάς -παθήσεις 
άφυπηρετοΰν. Έν τοιαύτη περιπτώσει χωρίς νά ληφθή ΰπ" όψιν 
τό κατώτατον δριον διαρκείας υπηρεσίας, καταβάλλονται είς τους 
εϊρήμένους λειτουργούς, σύμφωνος προς τό άρθρον 26. σύνταξις 
καί φιλοδώρημα. . 

Λί προβλεφθεΤσαι υπό του παρόντος άρθρου περιπτώσεις ασθε
νείας, αϊ διάρκειαι θεραπείας αυτών καί αϊ άοθένειαι των οποίων 
i) δ»άρκεια υπερβαίνει τους εννέα μήνας και αί ιάσεις μεταδοτι
κών νοσημάτων δέον νά πιστοποιούνται δΓ εκθέσεως Ιατρικού* συμ
βουλίου :. 

"Αρθρον 2 
Ό ικιρών νόμος ισχύει από την/ Ι9ην 'Οκτωβρίου, I960. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφε (φ τη"ς Κυπριακής. Δημοκρατίας, £ν ΛβυκωσΙ? 


