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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 181 της 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ύττό τοΰ Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογράφεις την 27ην Ιανουαρίου 
1962 περί Δημοσίας Υπηρεσίας (ύπ* αριθμόν 2 Τροποποιητικός) Νόμος της 
Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται συμφώνως προς τό άρθρον 49, 
παράγραφος (i) του Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 τοΰ 1962. 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΥΠ* ΑΡΙΘΜΟΝ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
ΝΟΜΟΣ. 

"Αρθρον Ι. 
Τό άρθρον 37 τοΰ ύπ'αριθμόν 2 τοΰ I960, περί Δημοσίας 'Υπηρεσίας τής 

Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμου τροποποιείται διά τής διαγραφής 
τής τελείας, ή οποία ευρίσκεται μετά τήν τελευταίαν λέξιν αΰτου, καΐ τής προσθήκης 
αμέσως μετ' αυτήν, τής κάτωθι διατάξεως :— 

«και διά τό τιμαριθμικόν επίδομα τό όποιον λαμβάνει ό ενδιαφερόμενος λει
τουργός, περιέχει ποσόν ίσον μέχρι τοΰ δώδεκα καί ήμισυ έπι τοις εκατόν 
τοΰ άποδεχθέντος μισθού διά τους σκοπούς τής συντάξεως.». 

"Αρθρον 2. 
Τό άρθρον 40 τοΰ ύπ' αριθμόν 2 τοΟ I960 περί Δημοσίας 'Υπηρεσίας τής 

Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμου διαγράφεται καί τίθενται άντ* αύτοΟ 
ώς άρθρα 40 καί 41 αί κάτωθι διατάξεις : 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ. 
"Αρθρον 40. 

Πάν πρόσωπον τοΰ οποίου ή θέσις ή τό αξίωμα περιερχόμενον δυνάμει των 
παραγράφων Ι καί 2 του Συντάγματος είς τήν αρμοδιότητα τής Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως ή προτιμήσαντος δυνάμει τής παραγράφου 4 του ειρημένου 
άρθρου 4 νά είσέλθη είς τήν ύπηρεσίαν τής Τουρικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 

(37) 
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καΐ διορισθέντος είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως, θεωρείται, μόνον οιά τοΟτς σκοποί^ του είρημένου άρθρου 4, διορισθέν 
άπό τής 16ης Αυγούστου I960 xt^ τήν μπη^εσίαν τής Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως παρά τάς έμφαιν^μέγας ημερομηνίας εις τους συμφώνως ττρός 
τάς διατάξεις του άρθρου 33 το0 ύπ" αριθμόν \ τοϋ I960 περί Δημοσίας Υπη
ρεσίας τής Τουρκικής Κοινοτικής Συγελεύαεως παρεχομένης αρμοδιότητος 
ύπό τού "Εκτελεστικού Σώματος γινόμενους διορισμούς. 

"Αρθρον 41. 
Ό παρών Νόμος Ισχύει άπό τής 16ης Αυγούστου I960.». 

Έτυπώθη ίν τφ ΓυπογραφβΙφ ^Κ Ι\Η7Φ*°*ήζ Δημοκρατίας. 4ν Λβυκωσίφ. 


