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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ϋττ· Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 22αν Φεβρουαρίου, 1961, 
τον παρόντα Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
ούτος συμφο>νως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 2 τοΟ 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

"Εχουσα υπ' όψιν τα ά'ρθρα 91 και 165 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς και προς πΡ.,ο^ >\ 
τον σ κ ο π ό ν δ π ω ς ρυθμίζη .δια δημοσιονομικών διατάξεων τήν διαχεί
ρισιν των οίκονομικών της 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ ψηφίζει ως ακο
λούθως :— ■ . . 

1. Ό παρών νόμος θά καλήται ό περί των Δημοσιονομικών της &νο„„Κι1 | . 
'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος, 1961. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι νόμω— Ερμηνεία. 
«'Επιτροπή Οίκονομικων* και «'Επιτροπή Ε π ι λ ο γ ή ς κάι Διοική

σεως» σημαίνει τάς ομώνυμους έπιτροπάς της Συνελεύσεως ' 
«Οίκονομικόν "Ετος» σημαίνει τό οίκονομικόν έτος της Συνελεύ

σεως' 
«Πάγιον Ταμεΐον» σημαίνει τό Πάγιον Ταμεΐον της Συνελεύσεως ' 
«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτικής 

Συνελεύσεως ' 
«Προϋπολογισμός» σημαίνει τόν προϋπολογισμόν τής Συνελεύ

σεως' 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Ελλην ική ν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3 . Παν έ'σοδον και παν χρηματικόν ποσόν καθ ' οίονδήποτε τρόπον ■·. Π t 
συλλεγόμενον ή είσπραττόμενον ύπό τής Συνελεύσεως ή τών υπ ' αυτήν παγίου 
Γραφείων ή ύπό τής Δημοκρατ ίας δια λογαριασμόν τής Συνελεύσεως ταμείου. 
κρπτα τους κοινοτικούς νόμους, κατατίθεται είς ταμεΐον τής Συν
ελεύσεως καλούμενον «Πάγιον Ταμεΐον». 
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ΈπιβάρυνσΊς 
παγίου 
ταμείου. 

• fjioo viy.'i 
ι>-ριεχόμΓ.νον 

4 . Ί"ό Πάγιου Ταμείου χρεοΰται διά των κάτωθι δαπανών :—■ 
(α) Των μισθώυ, των συντάξεων και τών φιλοδωρημάτων των 

κοινοτικών υπαλλήλων. 
(6) Της αποζημιώσεως του Προέδρου, τυΰ Αντιπροέδρου και 

τών μελών της Συνελεύσεως, 
( γ ) Πάσης οφειλής έκ χρεών, δι' α είναι ύπόχρεως ή Συνέλευσις . ' 
(ο) Παντός χρηματικού ποσού καταβληθέντος εις έκτέλεσιν 

δικαστικής αποφάσεως ή δ ιαταγής εκδοθείσης κατά τής Συν
ελεύσεως ύπό οιουδήποτε δικαστηρίου, 

(ε) Τών επιδομάτων και χορηγιών άτινα δυνάμει κοινοτικού 
νόμου ή κανονισμού βαρύνουσι τό Πάγιου Ταμεΐον. 

5.—('!) Ή Επ ι τροπή Οικονομικών ευθύς ως λάβη τάς προβλέψεις 
έκαστου Γραφείου ύπαγομέυου εις τήν Συνέλευσιν και άφου μελετήση 
εισηγήσεις τώυ οικείων επιτροπών μεριμνά διά τήν σύνταξιν πλήρους 
προϋπολογισμού τής Συνελεύσεως διά τό εκάστοτε οίκονομικόν 
έτος, δστις μετ' έ'γκρισιν αύτοΰ ύπό τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Ε π ι λ ο γ ή ς 
και Διοικήσεως κατατίθεται εις τήν Συνέλευσιν προς συζήτησιν και 
έ'γκρισιν. 

(2) Αϊ προβλέψεις τών δαπανών έν τω προϋπολογισμώ απεικο
νίζουν κεχωρισμένως— 

(α) τά συνολικά κονδύλια τά απαιτούμενα διά τήν άντιμετώ
πισιν τών δαπανών δι' ών χρεοΰται ό λογαριασμός Παγίου 
Ταμείου, 

(β) τά ποσά άτινα απαιτούνται αντιστοίχως διά τήν άντιμετώ
πισιν έτερων δαπανών. 

(3) Ό προϋπολογισμός απεικονίζει καθ* δ. μέτρον είναι πρακτικώς 
δυνατόν τό ένεργητικόν και παθητικού τής Συνελεύσεως κατά τήν 
λήξιν του συμπληρωθέντος προηγουμένου οίκονομικοϋ έτους, τόν 
τρόπον καθ* δν τό ένεργητικόν εΐναι έπενδεδυμένον ή τηρείται και 
λεπτομέρειας δσον άφορα εις τάς εκκρεμείς υποχρεώσεις. 

(4) Αϊ δαπάναι αΐτινες αντιμετωπίζονται έκ τοΰ Παγίου Ταμείου, 
αί μή χρεούμεναι είς βάρος αύτου, υποβάλλονται προς ψήφισιν είς 
τήν Συνέλευσιν και έφ' δσον ψηφισθώσιν ύπ' αυτής συμπεριλαμβά
νονται είς τόν προϋπολογισμόν του οικονομικού έτους, είς δ αναφέ
ρονται. 

(5) Έ ά ν κατά τι οίκονομικόν έτος διαπιστωθή δτι τό ψηφισθέν 
ύπό τής Συνελεύσεως δι' οιονδήποτε σκοπόν κονδύλιον είναι ανεπαρ
κές ή δτι παρίσταται ανάγκη διαθέσεως κονδυλίου διά σκοπόν δι' δν 
ουδέν κονδύλιον έχει ψηφισθή, κατατίθεται είς τήν Συνέλευσιν προς 
ψήφισιν συμπληρωματικός προϋπολογισμός έμφαίνων τά απαιτούμενα 
χρηματ ικά ποσά και έφ' δσον ούτος ψηφισθή ύπό τής Συνελεύσεως 
συμπεριλαμβάνεται τό κονδύλιον είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ οίκονο
μικοϋ έτους, είς δ αναφέρεται. 

6 . Πάσα δαπάνη προβλεπομένη έν τω προϋπολογισμώ έκαστου 
οίκονομικοϋ έτους ενεργείται έκ του Παγίου Ταμείου ή έτερου ταμείου 
τής Συνελεύσεως, βάσει γενικού εντάλματος υπογεγραμμένου ύπό 
του Προέδρου. 

"Απολογισμό;;. 7 . 'Εντός τριών μηνών άπό τής λήξεως του οικονομικού έτους κατα
τίθεται ύπό τής Επ ι τροπής Οικονομικών είς τήν Συνέλευσιν προς 
έ'γκρισιν δ τελικός απολογισμός . 

κοα/ονισμοΐ. 8 . "Η Συνέλευσις ψηφίζει είδικούς κανονισμούς, ρυθμίζοντας τάς 
λεπτομέρειας τών έν τω παρόντι νόμω προβλεπομένων θεμάτων. 

ΑΙ δαπάναι 
διενεργούν
ται μόνον 
6 άσε ι 
εντάλματος. 

ΛΕ-ητπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙφ. ιης Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


