ΜΕΡΟΣ Π
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ! ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς
Του Προέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος τήν 24ην Νοεμβρίου,
I960, τους παρόντος κοινοτικούς νόμους δημοσιεύονται ούτοι συμφώνως
τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος.

"Αριθμός 2 του I960.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Συνοτττικος
τίτλος.
"Ιΐ;>|ΐην£ΐα.

Ι. Ό παρών νόμος θά καλήται ό περί 'Ε πιτροπής ' Ε πιλογής
και Διοικήσεως Νόμος τοΰ I960.
2. *Εν τ ω πα ρόντι νόμω ό ορός :—
«Αντιπρόεδρος» σημα ίνει τον Άντιπρόεδρον της "Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως·
«Επιτροπή» σημα ίνει τήν "Επιτροπήν 'Επιλογής κα ΐ Διοικήσεως·
«Πρόεδρος» σημα ίνει τον Πρόεδρον τής 'Ελληνικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως'
«Συνέλευσις» σημα ίνει τήν "Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν.

Καταρτισμός
'Επιτροπές.

3. Ή 'Επιτροπή "Επιλογής κα ΐ Διοικήσεως α ποτελείτα ι εκ τοΰ
Προέδρου, τοΰ "Αντιπροέδρου κα ι πέντε μελών τής Συνελεύσεως
εκλεγομένων κα τά τήν πρώτην τα κτικήν σύνοδον τής θητεία ς
αυτής. Νοείτα ι δτι ή Συνέλευσις δύνα τα ι να ττροβή εις άνα σύνθεσιν
τής "Επιτροπής Επιλογής κα ΐ Διοικήσεως εις τήν α ρχήν εκάστης
συνόδου τη εγγράφω α ιτήσει τοΰ ήμίσεος των μελών α υτής.

Έ^ιτρ.π,').
άνότατον
διοικητικόν
σώμα.

4. Ή 'Επιτροπή είνα ι το άνώτα τον διοικητικόν σώμα τής Συνε
λεύσεως.

ΣυνεορΙαι
'Επιτροπής.

5. Αί συνεδρία ι τής "Επιτροπής κα λούντα ι ύπό τοΰ Προέδρου
ή τοΰ άνα πληροΟντος α υτόν Αντιπροέδρου ή έάν τό ζητήσουν
εγγράφως τρία των μελών α υτής.

' Απα ρτία .

6. Άπα ρτία ν άποτελοΰσι πα ριστάμενα πέντε τουλάχιστον μέλη.
ΑΙ α ποφάσεις λα μβάνοντα ι διά πλειοψηφία ς τών πα ρόντων
μελών. "Εν περιπτώσει ισοψηφία ς ό Πρόεδρος Εχει διπλή ν ψήφον.

'Αρμοδιό
τητες
Επιτροπές.

7.—(Ι) Ή "Επιτροπή κα τα ρτίζει τάς δια φόρους έπιτροπάς τής
Συνελεύσεως συμφώνως ττρός τάς δια τάξεις του Κα νονισμού
αυτής. Αί α ρμοδιότητες τών επιτροπών κα θορίζοντα ι υπό
κοινοτικού νόμου.
(2) Ή Επιτροπή έκτελεϊ τάς αποφάσεις τής Συνελεύσεως, άσκεϊ
τό διοικητικόν Ε ργον τής Συνελεύσεως διά τών διοικητικών αυτής
οργάνων, προβαίνει είς τους διορισμούς τοΟ προσωπικό0 τών
υπηρεσιών τής Συνελεύσεως καΐ εγκρίνει f\ μή τους ύ π ό τ ώ ν

