
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 62 τής 19ης ΜΑΊΟΥ 1961 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος τήν 29ην 'Απριλίου, 1961, 
τους παρόντας Νόμους της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύονται 
ούτοι συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3 του 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ψηφίζει ώς ακολούθως : 

' Ε λ έ γ χ ο υ Τ ή ς Συνοπτικός 
τ(τλος. 

S. "Ο παρών νόμος θά καλήται ώς ό περί Γραφείου 
"Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος, 1961. 

2. *Εν τω τταρόντι νόμω— 
«Γενικός "Ελεγκτής» σημαίνει τόν Γενικόν "Ελεγκτήν ή τόν άντι-

καθιστώντ<1 τούτον Ελεγκτήν Α'. 
«Γραφείον» σημαίνει Οττηρεσίαν τής οποίας 6 διευθυντής υπάγεται 

διοικητικώς κατ* ευθείαν είς τήν Συνέλευσιν ή είς τήν "Επιτροπήν 
"Επιλογής καΐ Διοικήσεως ή εϊς τόν Πρόεδρον. 

«"Επιτροπή» σημαίνει "Επιτροπήν τής Συνελεύσεως. 
«Πρόεδρος>?Όημαίνει τόν Πρόεδρον τής Συνελεύσεως. 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν "Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3.—(Ι) Ιδρύεται ύπό τής Συνελεύσεως Γραφείον "Ελέγχου ύπαγόμενον 
είς αυτήν καί άνεξάρτητον παντός &λλου υπαγομένου είς αυτήν Γραφείου. 

(2) Δια τήν σύστασιν του Γραφείου 'Ελέγχου δημιουργούνται αϊ 
ακόλουθοι οργανικοί θέσεις :— - ' 

Γενικός "Ελεγκτής Ι 
"Ελεγκτής Α' Ι 
"Ελεγκτής Β' Ι 
"ΕλεγκταΙ Γ' 2 
Δακτυλογράφος 
Κλητήρ 

(3) "Εκάστη θέσις πληρούται κατά νόμον διά διορισμού ή είδικής 
συμβάσεως, έάν ή πλήρωσις ταύτης είναι απαραίτητος διά τήν διεξα-
γωγϊήν τών εργασιών τοΟ Γραφείου. Έ\ς πδσαν περίπτωσιν 6 μισθός 
Τής θέσεως δέν δύναται νά υπερβαίνη τήν καθωρισμένην διά τήν θέσιν 
^ισθοδοτικήν κλίμακα. 

"Ερμηνε ία. 

"Ιδρυσις 
Γραφείου 
'Ελέγχου, 
opyocviKotl 
θέσεις αύτοΟ 
καί πλήρω-

σις τούτων. 

(17) 



*8 

Διοικητικός 
βλβγχος καΐ 
εποπτεία τοΟ 
Γραφείου 
Έλεγχου . 
Ε;ύ66νη 
Γενικού 
ΈλεγκτοΟ. 

"Εκτασις 
εξουσιών 
κ<Μ καθηκόν
των του 
Γενικού 
ΈλεγκτοΟ. 

Έξουσίαι 
καΐ καθήκον
τα Γένι κοΟ 
ΈλεγκτοΟ. 

4. Τό Γραφεϊον "Ελέγχου διευθύνεται Οπό τοΟ Γενικού* Ί:λΓ\ 
τελεί διοικητικώς μέν ύπό τόν άμεσον ελεγχον καΐ έποπτείαν τοΟ Προ
έδρου, έν σχέσει δέ προς τάς εργασίας του ύπό τόν ελεγχον τί^ς ΕΪΤΛ» 
τροπές ΟΙκονομικών καί 'Επιλογής καΐ Διοικήσεως. 

5. Ό Γενικός "Ελεγκτής είναι ό ανώτατος υπάλληλος τοΟ Γραφείου 
Έλεγχου και είναι υπεύθυνος έναντι τής Συνελεύσεως διά τήν έκτέλεσιν 
τών ανατιθεμένων αύτώ έν τω παρόντι νόμω καθηκόντων ατινα όσκεΐ 
είτε αυτοπροσώπως είτε δι* υπαλλήλων υπαγομένων αύτώ καί ενερ
γούντων υπό καί συμφώνως προς τάς Οδηγίας αύτοϋ. 

6. Αϊ δυνάμει του παρόντος νόμου έξουσίαι και καθήκοντα τοΟ Γενικού 
ΈλεγκτοΟ εκτείνονται έπί πάντων των ύπό τήν Συνέλευσιν Γραφείων 
και πάντων των Ιδρυμάτων έφ* ων ή Συνέλευσις κέκτηται κατά τό Σύν
ταγμα έξουσίαν εποπτείας ή ελέγχου, εξαιρουμένων των συνεργατικών 
παραγωγών και καταναλωτών και τών πιστωτικών ιδρυμάτων, πλην 
εάν ζητηθή ό έλεγχος οιουδήποτε τούτων ύπό του Διοικητού Συνεργα
τικής 'Αναπτύξεως. Τό Γραφεϊον Συνεργατικής 'Αναπτύξεως υπό
κειται εϊς τόν κατά τόν παρόντα νόμον Ελεγχον. 

7.—(Ι) Ό Γενικός Ελεγκτής ελέγχει έν ονόματι τής Συνελεύσεως πάσαν 
πληρωμήν ή εϊσπραξιν και πάντα λογαριασμόν χρηματικών διαθεσίμων 
ή λοιπού ενεργητικού ή άναληφθεϊσων ύπό τής Συνελεύσεως ή διά 
λογαριασμόν αυτής υποχρεώσεων, τοΟ οποίου ή διαχείρισις γίνεται ύπό 
τής Συνελεύσεως ή έν ονόματι αυτής, θεωρών και ελέγχων συνάμα πάντα 
τοιούτον λογαριασμόν. Προς τόν σκοπόν τούτον έχει δικαίωμα επι
θεωρήσεως πάντων τών σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς βιβλίων, 
αρχείων καί καταστάσεων καί τών τόπων ένθα φυλάσσεται τό περί ου 
ό λόγος ένεργητικόν. 

(2) Ό Γενικός Ελεγκτής προβαίνει εις τόν κατά τόν παρόντα νόμόν 
ελεγχον, τών κατά τό άρθρον 6 Γραφείων κάι Ιδρυμάτων καθ* οίονδήποτε 
χρόνον ήθελε κρίνει σκόπιμον και οσάκις λάβη προς τούτο έντολήν τοΰ 
Προέδρου. 

(3) Ό Γενικός Ελεγκτής δέον νά βεβαιουται δτι πάσα διενεργούμενη 
ύπό τών υπό τήν Συνέλευσιν Γραφείων δαπάνη είναι σύμφωνος κατ* 
έκτασιν καί σκοπόν προς τήν κατ' άρθρον καί κεφάλαιον έγκεκριμένην 
εις τόν προϋπολογισμών ή συμπληρωματικόν προυπολογισμόν δαπάνην. 

(4) Ό Γενικός Ελεγκτής δέον νά ίκανοποιήτάι δτι οι ρυθμίζοντες 
ζητήματα οικονομικής φύσεως κοινοτικοί νόμοι ή κανονισμοί ή αποφάσεις 
τής Συνελεύσεως, τών Επιτροπών ή τοΟ Προέδρου ή οίαιδήποτε όδηγίαι 
εκδιδόμενοι κατά νόμον τηρούνται επακριβώς. 

(5) "Ο Γενικός Ελεγκτής δέον δ π ω ς Ικανοποιήτάι περί τής υπάρξεως 
κανονισμών άφορώντων τήν λειτουργίαν τών αποθηκών τών ύπό τήν 
Συνέλευσιν Γραφείων καί Ιδρυμάτςαν καί περί τής συμμορφώσεως τών 
αποθηκαρίων προς αυτούς. 

(6) Ευθύς ώ ς ο Γενικός 'Ελεγκτής ανακάλυψη οίανδήποτε άνωμαλίαν 
είς τους λογαριασμούς, τά μετρητά ή τάς άποθήκάς τών ελεγχομένων 
ύπ* αυτού Γραφείων καί ιδρυμάτων είδοποιει περί τούτου τόν Πρόεδρον. 

(7) Ό Γενικός 'Ελεγκτής υποβάλλει ετησίως έκθεσιν επί τής 
ασκήσεως τών υπηρεσιών καί καθηκόντων αυτού προς τόν Πρόεδρον 
δστις εισάγει ταύτην είς τήν Έπιτροπήν Οικονομικών ήτις καταθέτει 
ταύτην εις τήν Συνέλευσιν διά τής "Επιτροπής "Επιλογής καί Διοικήσεως. 

(8) Ή έκθεσις δέον νά αναφέρεται εϊ'ς τόν ?λεγχον τών εισπράξεων καί 
τών καθυστερήσεων, τόν ελεγχον των δαπανών, τάς μεθόδους τηρήσεως 
λογαριασμών, τήν έπάρκειαν τών μέτρων προς πρόληψιν καταχρήσεων 
καί είς αλλάς αναγκαίας παρατηρήσεις έττί τών λογαριασμών. 

(9) Ό Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει προς τήν Έπιτροπήν ΟΙκονο
μικών εΙσηγήσεις περί τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως ή καταργήσεως 
νόμων ή κανονισμών ρυθμιζόντων ζητήματα οίκονομικής φάσεως προς 


