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Ό κατωτέρω περί Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος 

(περί Καθιδρύσεως Οικονομικού Γραφείου Νόμος) δστις υπεγράφη 
υπό του 'Αντιπροέδρου τήν 25ην Νοεμβρίου, 1960, δημοσιεύεται συμ-
φώνως προς τό άρθρον 49, παράγραφον ( ι) του Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 του 1960 

Ο ΠΕΡΙ Κ Α Θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

" Α ρ θ ρ ο ν 1 
Πάντα τά θέματα τά σχετικά μέ τά έσοδα και τάς δαπανάς τής 

Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως συνιστούν τά καθήκοντα τοΰ 
Οίκονομικοΰ Γραφείου τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
τηρουμένων των σχετικών νόμων, κανονισμών, εντολών και αποφά
σεων του 'Εκτελεστικού Σώματος. 

" Α ρ θ ρ ο ν 2 
Τά θέματα τά αναφερόμενα εις τό άρθρον 1 είναι τά έξης : — 

(1) Ή προετοιμασία νομοσχεδίων άφορώντων φόρους και τέλη, 
εμπίπτοντα είς τήν αρμοδιότητα τής Συνελεύσεως. 

(2) Ή προετοιμασία προσχεδίου μέρους τοΰ Προϋπολογισμού, 
άφορώντος τό Οίκονομικόν Γραφεϊον. 

(3) Ή ένσωμάτωσις εϊς 'ένα γενικόν Προϋπολογισμόν των μερών 
τών προβλέψεων των έτοιμαζομένων ύφ' δλων των ενδιαφερομένων 
γραφείων καΐ ή υποβολή τούτων ε'ις τό Έκτελεστικόν Σώμα καΐ 
ακολούθως εις τήν Συνέλευσιν. 

(4) Ή προσαρμογή κατά τον πρέποντα τρόπον τών Συμπληρω
ματικών Προϋπολογισμών, τών καταρτιζομένων ύπό οιουδήποτε 
γραφείου και ή υποβολή τούτων είς τό Έκτελεστικόν Σώμα και 
ακολούθως είς τήν Συνέλευσιν. 

(5) Ή εφαρμογή τών νόμωι/ τών σχετικών μέ τήν έπιβολήν φό
ρων και τελών και ή εϊσπραξις πάντων τών χρημάτων τών οφει
λομένων είς τήν Συνέλευσιν, συμπεριλαμβανομένων τών φόρων και 
τών τελών, τών επιβαλλομένων βάσει τών σχετικών νόμων. 
• (6) Τηρουμένων τών Κοινοτικών Νόμων, ή κατάθεσις είς ' τό 
πάγιον ταμεΐον τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως παντός 

;έσόδου καΐ παντός ποσού χρημάτων λαμβανομένων ή εισπραττο
μένων καθ' οιονδήποτε τρόπον. 

(7) Ή διασφάλισις του δτι οίαιδήποτε πληρωμαί γινόμεναι έκ 
του παγίου ταμείου τής Συνελεύσεως, γίνονται συμφώνως προς 
τάς προβλέψεις, τάς εγκριθείσας ύπό τής Συνελεύσεως, και έν 
γένει, δ έλεγχος τών προβλέψεων. 

(8) Ή διεξαγωγή και εποπτεία πάσης λογιστικής διαδικα
σίας, άφορώσης οιονδήποτε ένεργητικόν και παθητικόν, έλεγχό
μενον ύπό,. ή συμφώνως προς έξουσιοδότησιν, τής Συνελεύσεως. 

(9) Ή ενέργεια πάσης είς ρευστόν πληρωμής τής Συνελεύσεως. 
(10) "Αλλα θέματα καθοριζόμενα είς τους Κοινοτικούς Νόμους. 

" Α ρ θ ρ ο ν 3 
Τό Οίκονομικόν Γραφεΐον καταρτίζει και υποβάλλει είς τήν Συνέ

λευσιν, κατά τριμηνίαν έκαστου οικονομικού έτους, έκθεσιν έπί του 
ενεργητικού και του παθητικού και έν γένει έπί της οικονομικής 
καταστάσεως πάντων τών γραφείων, ώς επίσης καί πάντων τών άρ
χων και ιδρυμάτων τά όποια δεν υπάγονται είς οίονδήποτε γραφεΐον. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 4 

Ουδεμία πληρωμή δαπάνης ενεργείται έκ του παγίου ταμείου της 
Συνελεύσεως, έκτος έάν αϋτη έξουσιοδοτήται δι* εντάλματος πληρω
μής υπογεγραμμένου ύπό του μέλους του Εκτελεστ ικού Σώματος 
του ανήκοντος εις τό ΟΙκονομικόν Γραφεΐον : Νοείται δτι τό μέλος 
του Εκτελεστικοί) Σώματος, τό ανήκον εις τό Οίκονομικόν Γραφεΐον 
δεν θα άρνήται να ύπογράψη τοιούτον ένταλμα, δια δαπάνην περί 
της οποίας λαμβάνεται πρόνοια εις τόν Προϋπολογισμόν. 

" Α ρ θ ρ ο ν 5 

Εντάλματα πληρωμής υπογράφονται ύπό του προϊσταμένου του 
γραφείου ή τοΰ λειτουργού, τοΰ αρμοδίου διά τό τμήμα, μέ τό όποιον 
σχετίζεται ή δαπάνη, ως καΐ ύπό τοΰ προϊσταμένου τοΰ ΟΙκονομικοΰ 
Γραφείου, προτοΰ ύποβληθή δι' ύπογραφήν ύπό τοΰ μέλους τοΰ Έκτε
Χέστικοΰ Σώματος, τοΰ ανήκοντος εις τό Οίκονομικόν Γραφεΐον, 
συμφώνως προς τό άρθρον 4: 

" Α ρ θ ρ ο ν 6 

Εις δλας τάς πληρωμάς, τάς γινομένας έκ τοΰ παγίου ταμείου 
τής Συνελεύσεως, αϊ έπιταγαί υπογράφονται ύπό τοΰ. προϊσταμένου 
τοΰ ΟΙκονομικοΰ Γραφείου ή ύπό τοΰ Λογιστοΰ αύτοΰ. 

" Α ρ θ ρ ο ν 7 

Επιπροσθέτως προς τά επιδόματα, τους μισθούς καΐ τάς λοιπάς 
πληρωμάς διά τάς όποιας λαμβάνεται πρόνοια εις άλλους νόμους 
τής Κοινοτικής Συνελεύσεως, τά ακόλουθα χρεώνονται εις τό πάγιον 
ταμεΐον τής Συνελεύσεως : — 

(1) "Ολαι αϊ συντάξεις καΐ τά φιλοδωρήματα, τά όποια ή Συνέ
·■ λευσις ύποχρεοΰται νά καταβάλλη. 

(2) Οι μισθοί ή τά επιδόματα τοΰ Προέδρου τής Συνελεύσεως 
κα.Ι τοΰ Προέδρου τοΰ 'Εκτελεστικού Σώματος. 

• (3) Οί μισθοί τοΰ προϊσταμένου τοΰ 'Ελεγκτ ικού Γραφείου καΐ 
των δικαστών τής Κοινοτικής Συνελεύσεως. 

(4) Πασαι αί όφειλαι έκ χρεών διά τά όποΐα είναι υπεύθυνος ή 
Συνέλευσις" καΐ 

(5) Παν χρηματικόν ποσόν άπαιτούμενον δι ' ικανοποίησα/ οιασ
δήποτε δικαστικής αποφάσεως ή έπιδικασθέν κατά τής διοικήσεως 
τής Συνελεύσεο^ς, τής αποφάσεως εκδοθείσης ύπό αρμοδίου δικα

' στηρίου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 8 

ΑΙ προβλέψεις δαπανών είς τόν Προϋπολογισμόν δεικνύουν κεχω
ρισμένως— 

(1) Τά ποσά και τά ολικά τούτων, τά απαιτούμενα διά τήν 
κάλυψιν τής δαπάνης δι ' ής χρεοΰται τό πάγιον ταμεΐον τής Συν
ελεύσεως" καΐ 

(2) Τά ποσά τά απαιτούμενα αντιστοίχως προς κάλυψιν άλλων 
δαπανών. 

" Α ρ θ ρ ο ν 9 

;,,,Δαπάνη δι* ής χρεοΰται τό πάγιον ταμεΐον τής Συνελεύσεως 
κα\ δεικνυομένη κεχωρισμένως είς τό Προσχέδιον τοΰ Προϋπολογι-
quoO, ώς έν τω άρθρω 7, δέν παραπέμπεται δι" έγκρισιν είς τήν 
Λυνέλευσιν. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 10 
Δαπάνη δι* ?)ς δέν χρεοΰται τό πάγ ιον ταμεΐον της ZyyeX^y.* 

σεως, ά λ λ α διά την όποιαν γίνεται πρόνοια εις τό Προσχέδιάν, τρ$ 
Προϋπολογισμού, όπως πληρωθή έκ του Ταμείου τούτου, εγκρινο

μένης, περιλαμβάνεται εις τον Προϋπολογισμόν του εϊρημένου οίκο·; 
νομικού έτους. 

" Α ρ θ ρ ο ν 11 
Έ ά ν , προκειμένου δι' οιονδήποτε οίκονομικόν έτος, διαπιότωθί], 

δτι τό ποσόν τό υίοθετηθέν υπό της Συνελεύσεως δι" οιονδήποτε 
σκοπόν δέν είναι επαρκές ή δτι παρίσταται ανάγκη δ ιά δαπάνη ν διά 
σκοπόν, διά τόν όποιον ουδέν ποσόν υίοθετήθη, κατατίθεται εις τήν 
Συνέλευσιν συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, εις τόν όποιον ανα
φέρονται τά απαιτούμενα ποσά, δΓ υίοθέτησιν και έάν ούτος υίοθε
τηθή ύπό της Συνελεύσεως περιλαμβάνεται εις τόν Προϋπολογισμόν 
του οικονομικού έτους. 

" Α ρ θ ρ ο ν 12 
Ή Συνέλευσις δύναται νά έγκρίνη ή νά άρνηθη νά. έγκρίνη οιαν

δήποτε δαπάνην, περιεχομένην εις συμπληρωματικών Προϋπολογι
σμόν, ά λ λ α δέν δύναται νά ψηφίση ηύξημένον ποσόν δαπάνης fj άλλα
γήν του σκοπού δι* δν απεφασίσθη. 

" Α ρ θ ρ ο ν 1 3 
Μεταφορά προνοίας δύναται νά γίνη δι* αποφάσεως του 'Εκτελε

στικού Σ ώ μ α τ ο ς μεταξύ των κεφαλαίων τών δεικνυομένων εις οιον
δήποτε μέρος, σχετικόν προς οιονδήποτε γραφεΐον. εϊς τόν Προϋπο
λογισμόν. Οιαδήποτε άλλη μεταφορά προνοίας δόιτχται νά γίνεται 
μόνον μέσω συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. 

" Α ρ θ ρ ο ν 14 
Ουδέν μέλος της Σ υνελεύσεως προτείνει νόμον «φορώντα αΰξη

σιν εις τήν δαπάνην τοΰ Προϋπολογισμού. 

" Α ρ θ ρ ο ν 15 
Τό μέλος τοΰ Εκτελεστ ικού Σώματος , τό διωρισμένον εις τα 

Οίκονομικόν Γραφεΐον ύπό τού Προέδρου τοΰ Εκτελεστ ικού Σ ώ 
ματος, είναι ό πολιτικός διευθυντής τού έν λ ό γ ω γραφείου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 16 
Τό Οίκονομικόν Γραφεΐον διαθέτει οίκημα δημοσίας υπηρεσίας, 

τό όποιον είναι εν των μονίμων οικημάτων δημοσίας υπηρεσίας της 
Συνελεύσεως. 

"Α ρ θ ρ ο ν 17 
Ή διάρθρωσις τού Οικονομικού Γραφείου καθορίζεται ώ ς 

ακολούθως : — 
Ό Διευθυντής τού Οικονομικού Γραφείου προΐσταται και είναι δ 

διοικητικός διευθυντής τού γραφείου και διασφαλίζει τήν ενάσκησα. 
τών καθηκόντων τών ανατεθειμένων εις τούτο. Ό Διευθυντής είναι 
υπόλογος εις τό μέλος τού 'Εκτελεστικού Σώματος , τό άνηκον είς 
τό Οίκονομικόν Γραφεΐον και είς τό Γραφεΐον του Προέδρου του 
'Εκτελεστικού Σώματος . 

Ό Διευθυντής δέον δπως διαθέτη μόρφωσιν οίκονομικήν ή έμπο
ρικήν και κατέχη πεΐραν εις τόν έν λ ό γ ω τομέα. 

Ό μισθός τού Διευθυντού είναι : £1,236X42—1,404X48—1,548. 
'Απουσιάζοντος τού Διευθυντού, ό Λογιστής fj, έάν οδτος δέν 

τελή έπί καθήκοντι, ό αμέσως επόμενος είς τήν ϊεραρχίαν του Γρα
φείου, αντικαθιστά τούτον. 
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Λογιστής : 
Ό Λογιστής είναι υπεύθυνος δια τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων 

τοΟ γραφείου, των ανατεθειμένων είς αυτόν και υπόλογος είς τόν 
Διευθυντήν. 

Ό Λογιστής δέον να £χη σπουδάσει λογιστικήν καΐ νά κατέχη 
πεΐραν εις τόν έν λ ό γ ω τομέα. 

Ό μισθός του ΛογιστοΟ εΐναι : £ 90QX301,020X361,200. 
Ταμίας : 

Ό Ταμίας είναι υπεύθυνος δια τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του 
γραφείου, τών ανατεθειμένων είς αυτόν καΐ υπόλογος είς τόν Διευ
θυντήν καΐ τόν Λογιστήν. 

"Ο Ταμίας δέον νά κατέχη γνώσεις και πεΐραν εις τά οικονομικά. 
Ό μισθός του Ταμίου είναι : £720X30900. 

Βοηθός Λογιστής : 
Ό Βοηθός Λογιστής ύποβοηθεΐ τόν Λογιστήν και τόν Ταμίαν είς 

τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των και εκτελεί τ ά καθήκοντα, τ ά 
ανατεθειμένα είς αυτόν. 

Ό Βοηθός Λογιστής δέον δπως κατέχη γνώσεις καΐ πεΐραν είς 
τήν λογιστικήν και τά οίκονομικά. 

Ό μισθός τοΰ Βοηθού Αογιστου είναι : £570X24—690X30—720. 
Λειτουργοί Λογιστηρίου και Ταμείου : 

'Υπάρχουν τέσσαρες Λειτουργοί Λογιστηρίου και Ταμείου είς τό 
Οίκονομικόν Γραφεΐον, οι όποιοι εκτελούν τά καθήκοντα, τά ανατε
θειμένα είς αυτούς. 

Ό μισθός τών Λειτουργών Λογιστηρίου και Ταμείου είναι : 
£ 300X18426X24594. 

Γραφείς : 
Τό Οίκονομικόν Γραφεΐον έ'χει δύο Γραφεΐς /Δακτυλογράφους, οι 

όποιοι εκτελούν τήν γραφικήν έργασίαν του γραφείου. 
Ό μισθός τών Λειτουργών τούτων είναι : £300X18—426X24594. 

Κλητήρες : 
Τό Οίκονομικόν Γραφεΐον έχει δύο Κλητήρες. 

Μισθός Κλητήρων : £264X18372. 

" Α ρ θ ρ ο ν 18 
ΟΙ λειτουργοί τοΰ Οικονομικού Γραφείου, επιπροσθέτως προς τ ά 

οργαν ικά καθήκοντα των, εκτελούν ωσαύτως ά λ λ α καθήκοντα, ανα
τιθέμενα είς αυτούς και σχετιζόμενα με τήν λειτουργίαν του 
γραφείου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 19 
ΑΙ πρόνοιαι τοΟ Νόμου τούτου δέν Ισχύουν διά τό Γραφεΐον Βα

κσυφίων καΐ θρησκευτικών 'Υποθέσεων. 

" Α ρ θ ρ ο ν 20 
Τό Έκτελεστικόν Σ ώ μ α δύναται νά καταρτίζη τους δέοντας 

κανονισμούς και δ ι α τ ά γ μ α τ α καΐ νά δίδη έντολάς διά τήν πλήρη 
έφαρμογήν τοΟ Νόμου τούτου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 21 
■ Ό Νόμος οδτος τίθεται έν ίσχύΐ άπό της 1ης Δεκεμβρίου, 1960. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙψ τής Κυπριακές Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


