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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

ΤοΟ Προέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος τήν 5ην Δεκεμβρίου,
I960, τον παρόντα κοινοτικόν νόμον της "Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως δημοσιεύεται ούτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 τοΟ Συντάγματος.

"Αριθμός 4 του I960.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.
ϊ . Ό παρών νόμος θά καλήται ό περί "Οργανώσεως τής Διοικη- Συνοπτικός
τικής "Υπηρεσίας των Γραφείων τής "Ελληνικής Κοινοτικής Συνε- τίτλος
λεύσεως Νόμος.
(53)
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'Ερμηνεία.

2. Έν τώ παρόντι νόμω, εκτός έά ν ά λλως όρίζηται:—
«Γενικός Λογιστής» σημαίνει τόν Γενικόν Λογιστήν, ύπό τήν
διεύθυνσιν του οποίου διατελεί τό Λογιστήριον τής "Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως·
«Γραφεία» σημαίνει τά γραφε ία της 'Ελληνικής Κοινοτικής
Συνελεύσεως"
«Διοικητικός Λε ιτουργός» σημαίνε ι τόν Διοικητικόν Λε ιτουργόν
των Γραφε ίων τής "Ελληνικής Κοινοτικής Συνε λε ύσε ως (και
συμπεριλαμβάνει τόν άντικαταστάτην αύτοΰ οσάκις ούτος άπου
σιάζη ή τόν έκτε λοΰντα χρέη Διοικητικού Λε ιτουργού)·
«Έπιτροπαΐ» σημαίνε ι τάς ύπό τοϋ κανονισμού τής Ελληνικής
Κοινοτικής Συνε λε ύσε ως προβλε πόμε νος έπιτροπάς·
«Πρόεδρος» σημαίνε ι τόν Πρόε δρον τής 'Ελληνικής Κοινοτικής
Συνελεύσεως*
«Προσωπικόν των Γραφε ίων τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνε 
λεύσεως» σημαίνε ι τους ε ν τή υπηρε σία αυτής διατε λούντος
διαφόρους υπαλλήλους·
«Συνέλευσις» σημαίνε ι τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλε υσιν
Κύπρου.

'Υπαλληλι
κοί θέοε ,ις.

3. Προς ασκησιν των διοικητικών και άλλων υπηρε σιών τών
Γραφείων τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνε λε ύσε ως δημιουργούνται
αί ε ν τω Δε λτίω Α αναγραφόμενοι υπαλληλικά! θέσε ις.

Διορισμοί

4. Ό διορισμός τών υπαλλήλων τούτων γίνε ται υπό της 'Επι
τροπής "Επιλογής καί Διοικήσε ως διά προκηρύξε ως τής θέσε ως
πλην έάν ή πλήρωσις τής θέσε ως ε ίναι δυνατή διά με ταθέσε ο>ς η
προαγωγής ε κ τών υπό τήν Συνέλε υσιν υπηρε σιών. Ή πλήρωσις
τών θέσεων είναι δυνατόν νά γίνη προσωρινώς βάσει συμβολαίου
καί επί ε'ιδικοΐς δροις. Νοείται δτι ό μισθός τής θέσεως δεν θά
ύπερβαίνη εν τή προκειμένη περιπτώσει τήν καθωρισμένην μισθοδοτικήν κλίμακα.

ΔιεύΟυνσις
Γραφείων.

5. Τ ά Γραφεία διευθύνονται ύπό τού Διοικητικού Λειτουργού
(Διευθυντού Γραφείων) καί διατελούσιν ύπό τόν άμεσον ελεγχον
καί έποπτείαν τοΰ Προέδρου.

Διοικητικός
Λειτουργός.

6. Ό Διοικητικός Λειτουργός είναι ό ανώτατος υπάλληλος τής
Συνελεύσεως καί έχει υπό τήν έποπτείαν καί τόν έλεγχαν του
πάσας τάς ύπό τήν Συνέλευσιν ύπαγομένας υπηρεσίας —
(α) τό Λογιστήριον διευθυνόμενον ύπό τοΰ Γενικού Λογιστοΰ·
(β) τους Γραμματείς καί τό λοιπόν προσωπικόν τών Γραφείων.

Καθήκοντα
Διοικητικού
Λειτουργού.

7w Ό Δι οι κητι κός Λει τουργός —
(α) εκτελεί κατ* έντολήν του Προέδρου πάσας τάς αποφάσει ς
τής Συνελεύσεως καί τών αρμοδίων επι τροπών αυτής·
(β) παραπέμπει πάντα τά ζητήματα τά άφορώντα ει ς τό Εργον
τής Συνελεύσεως προς τάς αρμοδίους έπι τροπάς αυτής·
(γ) δι αβι βάζει προς τους δι ευθυντάς τών υπό τήν Συνέλευσι ν
υπηρεσιών πάσας τάς λαμβανομένας αποφάσει ς καί
δέχεται παρ* αυτών ττάντα τά υποβαλλόμενα ζητήματα
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προς διεκπεραίωσιν υπ* αυτού έν τ ώ κύκλω τής Αρμοδιό
τητος αυτού καΐ διαβιβάζει προς τόν Πρόεδρον καΐ τάς
αρμοδίους έπιτροπάς τής Συνελεύσεως προς δγκρισιν ή
μελέτην.
8. Τά καθήκοντα τοΟ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Λειτουργού δύνανται νά άνα
τίθενται έν ελλείψει τούτου άποφάσει τής επιτροπής επιλογής καΐ
διοικήσεως είς Ετερον ΰπάλληλον των Γραφείων της Συνελεύσεως,
ύπό τόν δμεσον δλεγχον τοΟ Προέδρου.
~

~AoK
r ,a<«.
*αβι*ΛνΤΜν
Λ^τουρνοΟ
όπόΛλλοο
υπαλλήλου.

9. Ό Γενικός Λ ο γ ι σ τ ή ς έχει ύπό τήν έποπτείαν καΐ τόν έλεγχόν Γβν.κός
τ ο υ τά λογιστήρια πασών των ύπό τήν Συνέλευσιν υπηρεσιών καΐ Λον.οτής.
συντάσσει καΐ υποβάλλει είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν τόν Γενικόν
προϋπολογισμόν τών Γραφείων.
10. Τά καθήκοντα ενός έκαστου τών υπαλλήλων τών Γραφείων καθήκον,,
καθορίζονται υπό του Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Λειτουργού τη έγκρίσει τοΰ 0τιαλλ,ϊ·λων:
Προέδρου, πλην έάν είδικός κανονισμός ψηφισθείς ύπό της Συνε
λεύσεως καθορίζη ταύτα.

Δ Ε Λ Τ ι Ο Ν Α.
Ι.
2.
3.
Α.

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ς Λειτουργός.
Γενικός Λ ο γ ι σ τ ή ς .
Π ρ ώ τ ο ι Γραμματείς (2).
Λογιστής Α ' .

5. Γραφε ίς Α' (2).
6. Λ ο γ ι σ τ ή ς Β'.

7. Ιδιαιτέρα Γραμματε ύς.
8.
9.
Ι@.
11.
12.

Λ ο γ ι σ τ ή ς Γ'.
Γραφείς Β' (2).
Στενοδακτυλογράφοι (3).
Δακτυλογράφοι (2).
Κλητήρες (2).

13. Τηλεφωνήτρια.
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