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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό υπό του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογραφείς την 27ην 'Ιανουα
ρίου 1962 «'Οργανικός Νόμος Γραφείου Συνεργατικών Υποθέσεων της Τουρ
κικής Κοινοτικής Συνελεύσεως» δημοσιεύεται συμφώνως προς το άρθρον 49, 
παράγραφος (ι) του Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 του 1962. 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΣ «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ» ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. 
"Αρθρον Ι. 

Καθιδρύεται «Γραφεΐον Συνεργατικών "Υποθέσεων της Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως» το όποιον έχει σκοπόν να έλέγχη δλους τους παραγωγικούς και 
καταναλωτικούς συνεργατικούς συνεταιρισμούς καθώς και τά πιστωτικά ιδρύματα 
ατινα ανήκουν είς τήν Τουρκικήν Κοινότητα, εκτελούν άπαντα τα καθήκοντα και 
τάς εξουσίας, τάς σχετιζόμενος με τον τοιούτον ελεγχον. 

"Αρθρον 2. 
'Εκτός της εξασκήσεως τής εξουσίας επί τών παραχωρηθέντων διά τοΰ Συν

τάγματος είς τήν Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν θεμάτων, το Γραφεΐον Συνερ
γατικών Υποθέσεων εκτελεί τά καθήκοντα καΐ εξασκεί τάς εξουσίας αυτού, 
συμφώνως προς τους ρυθμίζοντας τους παραγωγικούς και καταναλωτικούς 
συνεργατικούς συνεταιρισμούς ώς καΐ τά πιστωτικά ιδρύματα νόμους της Δημο
κρατίας συμμορφούμενον μέ τους νόμους καΐ κανονισμούς τής Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως ώς επίσης και μέ τάς αποφάσεις και διατάξεις τοΰ 'Εκτελε
στικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον 3. 
Ύπό τόν δρον επιφυλάξεως των σχετικών διατάξεων του εδαφίου (η) τής Ι ης 

παραγράφου του άρθρου 87 τοΰ Συντάγματος, άπαντες ol ύπό τήν αρμοδιότητα 
ελέγχου τοΰ Γραφείοσ. Συνεργατικών 'Υποθέσεων, παραγωγικοί καΐ καταναλωτικοί 
συνεργατικοί συνεταιρισμοί καΐ πιστωτικά ιδρύματα καθιδρύονται και λειτουρ

οΟσι συμφώνως προς τους ύπό της Συνελεύσεως εκδιδόμενους κανονισμούς, 
κολουθοΟν καΐ εφαρμόζουν τάς υπό τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου αποφάσεις 

και διατάξεις, τάς άποδεχθείσας αρχάς και προγράμματα. 

(39) 
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"Αρθρον 4. 
Καθιδρύεται Συμβουλευτική 'Επιτροπή Εχουσα σκοττόν να ύποβάλλη εισηγήσεις 

είς το "Εκτελεστικόν Συμβούλιον, επί οίουοήποτε θέματος το όποιον δυνάμει τω 
παρόντι ή αλλω οίωδήποτε σχετικώ Νόμω είναι της αρμοδιότητος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή αποτελείται άπό πρόσωπα διοριζόμενα δι* άπο-
άσεως τοϋ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου, υπό τόν δρον δπως at έργασίαι αυτών δέν 
ντιβαίνουν εις τους σκοπούς καί τα συμφέροντα τοϋ συνεργατισμού. 

"Αρθρον 5. 
Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή ή πδν προς τοΰτο έντεταλμένον μέλος αυτής, 

δύναται να συμμετάσχη, ώς παρατηρητής, είς οίανδήποτε συνεδρίασιν των παρα
γωγικών καΐ καταναλωτικών συνεργατικών συνεταιρισμών και πιστωτικών 
ιδρυμάτων, προς τόν σκοπόν νά διευκολύνη τήν έκτέλεσιν των συμφώνως προς 
τό άρθρον 4 καθηκόντων αυτής. Ούτοι δέ δύνανται νά λάβωσιν άπό οίονοήποτε 
συνεργατικόν συνεταιρισμόν ή πιστωτικόν Ιδρυμα, διά μέσου τοϋ πολιτικού προϊ
σταμένου τοϋ Γραφείου Συνεργατικών 'Υποθέσεων, οίανδήποτε πληροφορίαν. 

"Αρθρον 6. 
Ό πολιτικός προϊστάμενος τοΰ Γραφείου αυτού είναι τό μέλος είς δ τό Έκτε

λεστικόν Συμβούλιον θά άναθέση τάς συνεργατικός υποθέσεις. 
"Αρθρον 7. 

Τα υπαλληλικά στελέχη τοϋ Γραφείου Συνεργατικών Υποθέσεων αποτελούνται 
άπό τό μόνιμον ύπαλληλικόν προσωπικόν τής δημοσίας υπηρεσίας τής Συν
ελεύσεως καί καθορίζεται ώς εξής : 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς : 

Ό Διευθυντής είναι ό διοικητικός προϊστάμενος τοΰ Γραφείου Συνεργατικών 
'Υποθέσεων καί είναι υπεύθυνος έναντι τοϋ μέλους τοΰ Εκτελεστικού Σώματος 
εν τω Γραφείω Συνεργατικών 'Υποθέσεων καί έναντι τοΰ Γραφείου Προέδρου 
τοΰ 'Εκτελεστικού Σώματος. 

Ό Διευθυντής δέον νά είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή άλλης 'Ανωτέρας 
Σχολής, νά εχη ταυτοχρόνως μελετάς, Ικανότητα καί πεΐραν έπί τών συνεργα
τικών ζητημάτων ή νά εχη απόκτηση είς τά λογιστικά καί οικονομικά θέματα 
ευρείας πρακτικός καί θεωρητικός γνώσεις καί τριβήν, νά είναι ενήμερος τής 
άφορώσης τά συνεργατικά καί πιστωτικά Ιδρύματα νομοθεσίας, νά είναι ικανός 
νά 'διοική καί νά ίδρύη οργανισμούς. 

Ό ετήσιος μισθός τοΟ διευθυντού είναι: £1,236x42—1,404x48—1,548. 
Β . ο η θ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ : 

"Ο Βοηθός Διευθυντού βοηθεΐ τόν διευθυντή ν είς τήν έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων του, άναπληροΐ αυτόν κατά τήν άπουσίαν του, καΓέν ανάγκη αντιπρο
σωπεύει αυτόν είς επισήμους έπιτροπάς. Ιδιαιτέρως δέ, συμφώνως προς τάς 
οδηγίας τοΟ Διευθυντού, επιβλέπει τάς εργασίας τής Τουρκικής Κεντρικής Συν
εργατικής Τραπέζης Κύπρου, τήν διαρρύθμισιν καί συντονισμόν τής εκπαιδευ
τικής λειτουργίας τοΰ Γραφείου Συνεργατικών Συνεταιρισμών και λογοδοτεί 
είς τόν Διευθύντήν. 

Ό Βοηθός Διευθυντού δέον νά είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου fi δλλης 
'Ανωτέρας Σχολής, νά Εχη ταυτοχρόνως μελετάς, Ικανότητα καί πεΐραν επί τώ^ 
συνεργατικών ζητημάτων ή νά Εχη απόκτηση είς τά λογιστικά καί οικονομικά 
θέματα ευρείας πρακτικός καί θεωρητικός γνώσεις καί τριβήν, νά είναι ενήμερος 
τής άφορώσης τά. συνεργατικά καί πιστωτικά Ιδρύματα νομοθεσίας, νά είναι 
ίκανός νά διοική καί νά Ιδρύη οργανισμούς. 

Ό ετήσιος μισθός τοΰ Βοηθού Διευθυντού είναι: £ 1, 128 χ 36— 1,236 χ 42— 1,362. 
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' Α ρ χ ι ε π ι θ ε ω ρ η τ α ί : 
Τό Γραφεΐον Συνεταιρικών 'Υποθέσεων έχει δυο "Αρχιεπιθεωρητάς. 
ΟΊ Άρχιεπιθεωρηταί είναι υπεύθυνοι διά τον έλεγχον καί τήν έπιθεώρησιν των 

εντός των περιφερειών αυτών ευρισκομένων παραγωγικών καί καταναλωτικών 
συνεργατικών συνεταιρισμών καί πιστωτικών Ιδρυμάτων, επιβλέπουν έπί της 
εκτελέσεως τών καθηκόντων, τών εντός τών περιφερειών αυτών επιθεωρητών 
καί βοηθών τοιούτων, επίσης δέ εκτελούν δλας τάς αλλάς εργασίας αί οποΐαι 
τους ανατίθενται καί λογοδοτούν είς τόν διευθυντήν καί τόν βοηθόν αύτοϋ. 

O f Αρχιεπιθεωρηταί δέον να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή δλλης 'Ανωτέρας 
Σχολής, νά έχουν ταυτοχρόνως μελετάς, Ικανότητα καί πεΐραν έπί τών συνεργα
τικών ζητημάτων ή νά έχουν απόκτηση είς τά λογιστικά καί οίκονομικά θέματα 
ευρείας πρακτικός ,καί θεωρητικός γνώσεις καί τριβήν, νά είναι ενήμεροι τής 
άφορώσης τά συνεργατικά ιδρύματα νομοθεσίας, νά είναι Ικανοί είς τό διοικεΐν, 
τό έΠιθεωρεΐν καί τό όργανώνειν. 

"Ο ετήσιος μισθός τών Άρχιεπιθεωρητών ε ίνα ι : £1,020x36—1,236. 

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ί ' Ε π ι θ ε ω ρ η τ α ί : 
Τό Γραφεΐον Συνεργατικών 'Υποθέσεων έχει τέσσαρες Περιφερειακούς Έπι

θεωρητάς. 
Οι Περιφερειακοί "Επιθεωρηταί εκτελούν είς τό Γραφεΐον καί τάς περιφερείας 

δς τους ορίζουν δ Διευθυντής ή ό βοηθός αυτού, τόν έλεγχον, τήν έπιθεώρησιν, 
τάς εκπαιδευτικός καί άλλας εργασίας άφορώσας τους παραγωγικούς καί κατα
ναλωτικούς συνεργατικούς συνεταιρισμούς καί πιστωτικά ίδρύματα συμφώνως 
προς τάς οδηγίας του "ΑρχιεπιθεωρητοΟ, είς δν λογοδοτούν. 

Οί Περιφερειακοί 'Επιθεωρηταί δέον νά έχουν σπουδάση λογιστικήν καί νά 
έχουν τήν ικανότητα καί τά προσόντα ατινα απαιτούνται προς τούτο. 

"Ο ετήσιος μισθός τών Περιφερειακών Επιθεωρητών ε ίνα ι : £720x30—900. 

Β ο η θ ο ί ' Ε π ι θ ε ω ρ η τ α ί , Π ρ ώ τ η ς Τ ά ξ ε ω ς : 
Τό Γραφεΐον Συνεργατικών Υποθέσεων έχει τέσσαρες Βοηθούς Έπιθεωρητάς, 

Πρώτης Τάξεως. 
Οί Βοηθοί 'Επιθεωρηταί, Πρώτης Τάξεως, είναι υπεύθυνοι διά τους συμφώνως 

προς τάς οδηγίας καί υπό τήν έπίβλεψιν του "Αρχιεπιθεωρητοΰ ανατιθέμενους 
αΰτοΐς έλεγχους, επιθεωρήσεις καί εκπαιδευτικός υποθέσεις ώς καί καθοδηγήσεις 
σχετικώς μέ τους παραγωγικούς καί καταναλωτικούς συνεργατικούς συνεταιρι
σμούς καί πιστωτικά ιδρύματα είς τάς ύπό τοΰ Γραφείου ορισθείσας δι ' αυτούς 
περιφερείας. Ούτοι δέ λογοδοτούν ε'ις τόν Έπιθεωρητήν καί Άρχιεπιθεωρητήν. 

Οί Βοηθοί 'Επιθεωρηταί, Πρώτης Τάξεως, δέον νά έχουν πρακτικάς καί θεω
ρητικάς γνώσεις καί πεΐραν έπί τοΰ συνεργατικού θέματος, γνώσιν μετρίου 
βαθμού λογιστικής ή οποία δύναται νά άποδειχθή καί δι' αντιστοίχου εξετάσεως, 
επίσης δέ νά γνωρίζουν τήν περί Συνεργατισμού νομοθεσίαν. 

Ό ετήσιος μισθός τών Βοηθών Επιθεωρητών, Πρώτης Τάξεως, είναι : 
£570x24—690x30—720. 

Β ο η θ ο Ι ' Ε π ι θ ε ω ρ η τ α ί , Δ ε υ τ έ ρ α ς Τ ά ξ ε ω ς : 
Τό Γραφεΐον Συνεργατικών 'Υποθέσεων έχει δέκα Βοηθούς Έπιθεωρητάς, 

Δευτέρας Τάξεως. 
ΟΙ Βοηθοί 'Επιθεωρηταί, Δευτέρας Τάξεως, βοηθούν τόν Περιφερειακόν Έπι

θεωρητήν ή τόν Βοηθόν Έπιθεωρητήν, Πρώτης Τάξεως, είς τά ζητήματα 
έλεγχου, επιθεωρήσεως καί εκπαιδεύσεως καί εκτελούν δλας τάς μέ τά καθήκοντα 
τοΟ Γραφείου σχετιζόμενος εργασίας, αί όποΐαι τους ανατίθενται. Ούτοι δέ 
λογοδοτούν είς τόν Περιφερειακόν Έπιθεωρητήν ή τόν Βοηθόν Έπιθεωρητήν, 
Πρώτης Τάξεως. 
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ΟΙ Βοηθοί Έπιθεωρηταί, Δευτέρας Τάξεως, δέον νά γνωρίζουν στοιχειώδους 
βαθμού λογιστική ν της οποίας τήν γνώσιν δύνανται νά αποδείξουν δι* αντι
στοίχου εξετάσεως· επίσης δέον νά γνωρίζουν τήν περί ΣυνεργατισμοΟ νομο
θεσίαν. 

Ό ετήσιος μισθός τών Βοηθών 'Επιθεωρητών, Δευτέρας Τάξεως, ε ίνα ι : 
£426x24—£642. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ. 

* Α ν ώ τ ε ρ ο ς Γ ρ α φ ε υ ς : 
Ό 'Ανώτερος Γραφευς εξασφαλίζει τήν έκτέλεσιν τών υπηρεσιών γραμματείας, 

έγγραφων, ύλικοϋ, προσωπικού καΐ δλων τών εργασιών αί δποϊαι του ανατί
θενται, έκτελεϊ δλας τάς μέ τόν προϋπολογισμόν τοΰ Γραφείου σχετιζόμενος 
λογιστικός πράξεις καΐ προετοιμάζει τό σχέδιον της ετησίας εκθέσεως του 
Γραφείου. Ούτος λογοδοτεί είς τόν Διευθυντήν καΐ Βοηθόν Διευθυντή ν. 

Ό 'Ανώτερος Γραφευς δέον νά έχη γνώσεις καΐ πεΐραν επί τών γραμματειακών 
καΐ διοικητικών υποθέσεων καΐ ταυτοχρόνως νά γνωρίζη τήν συνεργατικήν 
νομοθεσίαν. 

Ό ετήσιος μισθός τοϋ 'Ανωτέρου Γραφέως ε ίνα ι : £642x24—690x30—810. 

Γ ρ α φ ε ί ς : 
Τό Γραφεϊον Συνεργατικών Υποθέσεων έχει δύο γραφείς. 
ΟΙ υπάλληλοι ούτοι εκτελούν τάς ύπό τοΰ Ανωτέρου Γραφέως, είς αυτούς 

ανατιθέμενος δικογραφίας, εις τόν διαιτητήν παραπεμφθείσας εργασίας, τάς 
τοιαύτας της στατιστικής και αλλάς, έν γένει, βοηθούν είς τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του τόν Άνώτερον Γραφέα προς τόν όποιον λογοδοτούν. 

ΟΙ γραφείς δέον νά έχουν τάς γνώσεις ας απαιτεί ή έκτέλεσις τών καθηκόντων 
των. 

Ό ετήσιος μισθός τών γραφέων ε ίναι : £300 χ 18—426 χ 24—594. 

Κ λ η τ ή ρ ε ς : 
Τό Γραφεϊον Συνεργατικών 'Υποθέσεων έχει δύο κλητήρας : 
Ό ετήσιος μισθός τών κλητήρων ε ίνα ι : £264χ 18—372. 

"Αρθρον 8. 
ΟΙ υπάλληλοι του Γραφείου Συνεργατικών Υποθέσεων εκτελούν και εξασκούν 

καΐ άλλα μέ τά βασικά καθήκοντα των σχετικά καί εϊς αυτούς επιπροσθέτως ανα
τιθέμενα καθήκοντα καί αρμοδιότητας τοΰ Γραφείου. 

"Αρθρον 9. 
"Ολοι ol Κανονισμοί, όδηγίαι καί δλλαι συμπληρωματικοί διατάξεις άφορώσαι 

τό Γραφεϊον Συνεργατικών Υποθέσεων, τους παραγωγικούς καί καταναλωτικούς 
συνεργατικούς συνεταιρισμούς, αϊ δποϊαι εύρίσκοντο έν Ισχύϊ αμέσως πρό της 
16ης Αυγούστου I960 θά θεωρούνται έγκυραι καί διατελουσαι έν Ισχύΐ μέχρις 
δτου τροποποιηθούν ϊνα προσαρμοσθούν είς τάς διατάξεις τού Συντάγματος και 
του παρόντος Νόμου ή καταργηθούν. 

"Αρθρον 10. 
ΕΙς ή ν περίπτωσιν οιονδήποτε πρόσωπον εκτελούν καθήκοντα είς τό Γραφεϊον 

Συνεργατικών Συνεταιρισμών, αμέσως πρό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου, 
τό όποϊον διω^Τσθη είς οίανδήποτε θέσιν έκ τών προβλεπομένων ύπό τοΰ 
άρθρου 7, άλλ* ής ό μισθός ήτο υψηλότερος τοΰ ορισθέντος μεταγενεστέρως, κατα
βάλλεται ό θολότερος μισθός ώς προσωπικός τοιούτος. Είς τους τοιούτους 
διορισμούς εί^αι δυνατόν νά γίνη μερική παράβλεψις τών έν τω δρθρω 7 ορισθέντων 
προσόντων: 

"Αρθρον I I . 
Ό παρών Νόμος Ισχύει άπό τής Ι ης Ιανουαρίου 1962. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο) τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


