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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 949 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Σωματείων και. Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την· έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΠΩΝ ΤΑ ΤΗΣ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* ΚΑΙ 
Δ Ι Α Λ Υ Σ Ε Ω Σ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ

ΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ο περί Σωματείων zUV0TmK(jq 
και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972. τίτλος. 

Μέρος Πρώτον.-ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
' 2 . Έν τω παρόντα Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
«Δικαστήριο ν» σημαίνει το άρμόδιον .Έπαρχιακόν Δικαστήριον 

εντός του όρίού τής τοπικής αρμοδιότητος του οποίου κείται ή έδρα 
του σωματείου ή Ιδρύματος' 

«"Εφορος» σημαίνει τό ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διορι
ζόμενον πρόσωπον προς έγγραφήν σωματείων καΐ ιδρυμάτων' 

«ίδρυμα» σημαίνει σύνολον περιουσίας τεταγμένης εις έξυπηρέ
τησιν ώρισμένου σκοπού" 

«Μητρωον» σημαίνει τό βιβλίον είς δ εγγράφονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου τα σωματεία ή ιδρύματα' 

«σωματεΐον» σημαίνει ώργανωμένην ενωσιν τουλάχιστον είκοσι 
προσώπων προς έπίτευξ'ιν ώρισμένου σκοπού μη κερδοσκοπικού. 

3.—(1) Σωματεΐον ή ίδρυμα του οποίου ό. σκοπός ή ή λειτουργία Σκοπόςί) 
τείνει να υπονόμευση την άσφάλειαν τής Δημοκρατίας;ή τήν δημοσίαν λειτουργία 
τάξιν ή την δημοσίαν άσφάλειαν ή τήν δημοσίαν ύγείαν ή τά δημόσια σωματείου 
ήθη ή τά θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίας του άτομου όύδεμίαν παράνομες** 
νρμικήν όπόστασιν κέκτηται, δεν δύναται νά έγγραφη ή έάν ήδη ένε κ.λ.π. 
γράφη, δύναται νά διαλυθή διά διατάγματος του Δικαστηρίου. 

(2) Πας δστις εΐναι μέλος ή λαμβάνει μέρος εις τήν διοίκησα/ 
σωματείου παρανόμου συμφώνως ιτρός τάς διατάξεις τοΟ εδαφίου (1) 

(569) 
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εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαί-
νουσαν τά τρία ετη ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας 
λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

4. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ άρθρου 3 έκαστος κέκτηται το 
δικαίωμα ιδρύσεως και συμμετοχής εις σωματεΐον ή ίδρυμα το όποιον 
δμως δεν αποκτά νομική ν προσωπικότητα ει μή τηρουμένων των Οπό 
του παρόντος Νόμου αναγραφομένων δρων. 

5. Ή ικανότης σωματείου ή Ιδρύματος αποκτήσαντος νομικήν προ
σωπικότητα δεν εκτείνεται επί έννομων σχέσεων αΐτινες προϋποθέ-
τουσι ιδιότητας φυσικού προσώπου. 

Μέρος Δεύτερον.-ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Νομική προσωπικότης σωματείων 

6.—(1) Προς άπόκτησιν νομικής προσωπικότητος πόα/ σωματεΐον 
οφείλει να εγγραφή συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Προς τον σκοπόν τούτον ό 'Έφορος τηρεί κατά τόν καθωρι-
σμένον τύπον Μητρωον Σωματείων είς το όποιον καταχωρίζει τά 
καθωρισμένα στοιχεία. 

(3) Προς έγγραφήν σωματείου είς το Μητρωον υποβάλλεται αίτησις 
είς τόν "Εφορον ύπό των ιδρυτών ή τής διοικήσεως του σωματείου 
είς ην επισυνάπτονται ή συστατική πράξις, τά ονόματα και αϊ διευ
θύνσεις τών μελών τής διοικήσεως, το καταστατικόν ύπογεγραμμένον 
ύπό τών μελών και φέρον χρονολογίαν, το έμβλημα του σωματείου 
καί περιγραφή τής κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας ή και αμφοτέρων, 
κατεχομένων ή ανηκόντων είς τό σωματεΐον κατά τόν χρόνον τής ύπο. 
βολής τής αιτήσεως. 

(4) Ό "Εφορος έφ3 δσον συντρέχουσιν οι νόμιμοι δροι δέχεται τήν 
αϊτησιν, εγγράφει τό σωματεΐον είς τό Μητρωον επί τη καταβολή του 
καθωρισμένου τέλους καί εκδίδει πιστοποιητικόν έγγραφης έπί του 
καθωρισμένου τύπου. Τό πιστοποιητικόν τούτο δημοσιεύεται είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας καί αποτελεί πλήρη άπόδειξιν 
περί τής ημερομηνίας έγγραφης καί περί τής τηρήσεως άπασών τών 
νομίμων προϋποθέσεων. Τό καταστατικόν βεβαιούμενον ύπό του 
Εφόρου τηρείται είς τά άρχεΐα αύτου. 

7. "Αμα τη έκδόσει του πιστοποιητικού εγγραφής τό έγγραφέν 
σωματεΐον αποκτά πλήρη νομικήν προσωπικότητα. Ή νομική προ
σωπικότης άπόλλυται έπί τη διαλύσει του σωμοατείου. 

Καταστατικόν 8. Τό καταστατικόν σωματείου δέον έπί ποινή άκυρότητος νά κα
σωματείου. θορίζη— 

(α) τόν σκοπόν, τήν έπωνυμίαν καί τήν εδραν του σωματείου" 
(β) τους δρους τής είσόδου, αποχωρήσεως καί αποβολής τών 

μελών, ώς καί τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις αυτών' 
(γ) τους πόρους τοΰ σωματείου' 
(δ) τόν τρόπον τής δικαστικής καί εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως 

του σωματείου* 
. ... (ε) τά όργανα τής διοικήσεως του σωματείου ώς καί τους δρους 

του καταρτισμού κάί τής λειτουργίας αυτής καί τής παύ
σεως τών οργάνων αυτής' 

(στ) τους δρους ύφ* ους συγκαλείται, συνεδριάζει καί αποφα
σίζει ή συνέλευσις τών μελών* 

(ζ) τους δρους τής τροποποιήσεως του καταστατικού' 

Νομική προ
σωττικότης. 

"Εκτασις 
ικανότητος 
σωματείου 
ή Ιδρύματος. 

'Εγγραφή 
σωματείου. 

Κ τησις νο
μικής προσω
πικότητος. 



571 Ν. 57/72 

(η) τον τρόπον καθ ' δν ελέγχονται οι λογαριασμοί του σωμα
τείου" 

(θ) τους δρους διαλύσεως του σωματείου και της τύχης της 
περιουσίας αύτοΰ εν περιπτώσει διαλύσεως ήτις εν ουδεμία 
περιπτώσει διανέμεται μεταξύ των μελών. 

9 . Πάσα τρόποποίησις του καταστατικού ισχύει μόνον α π ό της 'Εγγραφή 
καταχωρίσεως αυτής εις τό Μητρώον κατ ' αϊτησιν της διοικήσεως τΡ°ποποιή
του σωματείου υποβαλλομένη ν εντός είκοσι μιας ήμερων απο τής κ α τ α σ τ α τ ι κ ο υ 
ψηφίσεως ταύτης. 

1 0 . Ή διάλυσις τοΟ σωματείου οπωσδήποτε επερχόμενη ώς και Σημείωσις 
τα ονόματα των εκκαθαριστών σημειοΰνται εις τό Μητρώον πάρα διαλύσεως 
πλεύρως τής εγγραφής . Ή σημείωσις τής διαλύσεως γίνεται τη σωματείου 
αιτήσει τής διοικήσεως του σωματείου ή τής προκαλεσάσης την δια Μητρώον. 
λυσιν αρχής. 

Π Ε Ρ Ι ΜΕΛΩΝ 
11.—(1) Έ φ ' δσον τό καταστατικόν δεν ορίζει άλλως , είσοδος Είσοδος, 

νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε. έξοδος καί 
1 1 , , αποβολή 

(2) Τά μέλη δικαιούνται κατά πάντα χρονον να αποχωρήσωσι του μελών. 
σωματείου. Μέλος αποχωρούν υποχρεούται δπως καταβάλη τάς 
συνδρομάς του μέχρι" τέλους τοΰ λογιστικού έτους πλην έάν τό κατα
στατικόν άλλως όρίζη. 

(3) 'Αποβολή μέλους επιτρέπεται καθ5 άς περιπτώσεις προβλέπει 
τό καταστατικόν. 

1 2 . 'Εφ' δσον τό καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, πάντα τά μέλη Ισοτιμία 
τοΰ σωματείου εχουσιν ίσα δικαιώματα. μελών. 

. 1 3 . Μέλη σωματείου εξελθόντα ουδέν δικαίωμα εχουσιν επί τής Δικαιώματα 
περιουσίας του σωματείου. Εις καταβολήν τών συνδρομών αυτών κ«ΐύπο
εύθύνονται αναλόγως του χρόνου καθ ' δν διετέλεσαν μέλη. εξελθόντων 

μελών. 

1 4 . CH ίδιότης τοΰ μέλους, έφ' δσον τό καταστατικόν δ έ ν ορίζει Άμεταβίβα
άλλως, είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως καί δέν μεταβιβάζεται στονίδιότη
ουτε κληρονομείται. τος μέλους. 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1 5 . Τά σωματεία διοικούνται ύφ' ενός ή πλειόνων προσώπων άτινα Διοίκησις 
έάν τό καταστατικόν δέν όρίζη ά λ λ ω ς είναι μέλη τοΰ σωματείου, σωματείου. 
'Επί πολυμελούς διοικήσεως αϊ αποφάσεις λαμβάνονται, μή οριζο
μένου άλλως εν τω καταστατικώ, κατ ' απόλυτον πλειοψηφίαν τών 
παρόντων. 

1 6 . Μέλος τής διοικήσεως δέν δικαιούται είς ψήφον έάν ή άπό Περιπτώσεις 
φασις άφορα τήν έπιχείρησιν δικαιοπραξίας ή τήν εγερσιν ή τήν κα καθ'δς 
τάργησιν δίκης μεταξύ τοΰ σωματείου άφ' ενός καί τοΰ μέλους άφ ' μέλος της 
έτερου, ή τοΰ συζύγου αύτοΰ, ή συγγενοΰς εξ αίματος μέχρι καί τοΰ ^δικαιοο
τρίτου βαθμού ή εις έπιχείρησιν δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου ται είς ψηψον. 
άφ' ενός καί εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, άφ ' έτερου, 
εις τήν οποίαν ή ύπό διοίκησιν τής οποίας τό μέλος συμμετέχει. 
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Καθήκοντα 
καΐ έξουσίαι 
διοικήσεως 
καΐ ευθύνη 
μελών της 
διοικήσεως 
καΐ σωμα
τείου. 

17.—(1) Ό έ'χων την διοίκησιν επιμελείται των υποθέσεων του 
σωματείου και αντιπροσωπεύει τούτο δικαστικώς και εξωδίκως. Ύπο
κατάστασις, ενόσω, ή συστατική πραξις ή το καταστατικόν δέν ορίζει 
άλλως, απαγορεύεται. 

(2) Ή εκτασις της εξουσίας του έχοντος την διοίκησιν προσδιο
ρίζεται εκ τοΰ καταστατικού, ό δε προσδιορισμός οδτος ισχύει και 
έναντι τρίτων. Δια του καταστατικού, δύνανται νά άνατεθώσιν ώρι
σμέναι υποθέσεις εις ϊδιον πρόσωπον. Ή εξουσία τούτου έν αμφι
βολία εκτείνεται και εις πασαν συναφή πράξιν. 

(3) Δικαιοπραξίαι έπιχειρηθεΐσαι υπό του διοικούντος το σωμα
τεΐον οργάνου εντός των ορίων τής εξουσίας του δεσμεύουσι το σω
ματείο ν. . 

(4). Το σωματεΐον ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των 
άντιπροσώπευόντων αυτό οργάνων, εφ' δσον ή πράξις ή ή παράλειψις 
έλαβε χώραν κατά τήν έκτέλεσιν των ανατιθεμένων ε'ις αυτά καθη
κόντων και συνεπάγεται ύποχρέωσιν αποζημιώσεως. Ευθύνεται επί 
πλέον εις όλόκληρον και το ύπαίτιον πρόσωπον. 

Συνέλευσις 
μελών σω
ματείου. 

18. Ή συνέλευσις των μελών αποτελεί τό άνώτατον δργανον τοΰ 
σωματείου καΐ αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αύτου μή υπαγό
μενης εις τήν αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ή συνέλευσις εφ' δσον 
τό καταστατικόν δέν ορίζει άλλως, ιδία εκλέγει τά πρόσωπα της 
διοικήσεως, ορίζει τους έλεγκτάς των λογαριασμών τού σωματείου, 
άποφρισίζει περί τής εισόδου ή αποβολής μέλους, περί εγκρίσεως 
του ισολογισμού, περί μεταβολής τού σκοπού τού σωματείου, περί 
τροποποιήσεως τού καταστατικού και περί διαλύσεως τοΰ σωματείου. 

"Εργον της 
συνελεύσεως. 19. Ή συνέλευσις τών μελών £χει τήν έποπτείαν και τόν ί!λεγχον 

των μελών του διοικούντος Συμβουλίου και δικαιούται νά παύη ταύτα 
συμφώνως τών διατάξεων του καταστατικού. 

Σύγκλησις 20.—(1) Ή συνέλευσις τών μελών συγκαλείται ύπό τής διοική
συνελεύσεως. σεως καθ άς περιπτώσεις ορίζει τό καταστατικόν, ή οσάκις τούτο 

επιβάλλεται έκ τοΰ συμφέροντος τού σωματείου. 

(2) Ή συνέλευσις συγκαλείται εάν ζητήση τούτο ό ύπό τού κατα
στατικού οριζόμενος αριθμός,μελών. Έν ελλείψει τοιούτου Ορισμού, 
δύναται νά ζητήση τήν σύγκλησιν τό εν πέμπτον τών μελών δι' έγ
γραφου αιτήσεως άναγραφούσης τά συζητητέα θέματα. Έάν ή 
αίτησις δέν είσακουσθή ό "Εφορος δύναται νά εξουσιοδότηση τους 
αίτούντας δπως συγκαλέσωσι τήν συνέλευσιν τών μελών ήτις και 
ρυθμίζει τά τής προεδρίας αυτής. 

"Αποφάσεις 
συνελεύσεως. 

21.—(1) Αϊ αποφάσεις τής συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' από
λυτον πλέιοψηφίάν τών παρόντων μελών. Άπόφασις τής συνελεύ
σεως επί θέματος μή άναγραφέντος έν τη προσκλήσέι είναι άκυρος 
πλην έάν τό καταστατικόν όρίζη άλλως. 
 (2) Ή άπόφάσις δύναται νά ληφθή και άνευ συνελεύσεως τών 

μελών, έάν πάντα τά μέλη δηλώσωσιν εγγράφως .'τήν συναίνεσιν 
αυτών επί τίνος .προτάσεως. 

(3) Δέν δικαιούται εις ψήφον μέλος τι, έάν ή άπόφασις άφορα τήν 
επιχείρησα/ δικαιοπραξίας ή τήν εγερσιν ή κατάργησιν δίκης μεταξύ 
τόύ σωματείου άφ' ενός και τοΰ μέλους αφ' ετέρου, ή τοΰ συζύγου 
αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και τού τρίτου βαθμού ή ε'ις 
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έπιχείρησιν δικαιοπραξίας μεταξύ τοΰ σωματείου άφ' ενός και εται
ρείας προσωπικής και κεφαλαιουχικής άφ' έτερου ε'ις τήν οποίαν 
ή ύπό διοίκησιν τής όποιας το μέλος συμμετέχει. 

22.— (1) Έκτος εάν το καταστατικόν άλλως όρίζη, προς λήψιν 
αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως 
του σωματείου, απαιτείται ή παρουσία του ήμίσεος τουλάχιστον τών 
μελών πλέον ενός και ή πλειοψηφία των τριών τετάρτων τών πα
ρόντων. 

(2) Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σω
ματείου απαιτείται ή συναίνεσις τών τριών τετάρτων τών μελών του 
σωματείου. 

'Αποφάσεις 
περί τροπο
ποιήσεως 
τοϋ κατα
στατικού, 
περί δια
λύσεως ή 
μεταβολής 
τοΰ σκοπού 
τοΟ σωμα
τείου. 

23.—(1) Άπόφασις τής συνελεύσεως αντικείμενη εις τον νόμον ή 
το καταστατικόν είναι άκυρος. Ή άκυρότης κηρύσσεται ύπό του 
δικαστηρίου επί τή αγωγή μέλους μη συναινέσαντος, ή παντός έχον
τος εννομον συμφέρον. Ή αγωγή αποκλείεται μετά παρέλευσιν εξ' 
μηνών από τής αποφάσεως τής συνελεύσεως. 

(2) Το δικαστήριον, αιτήσει τής διοικήσεως του σωματείου ή μέ
λους αύτου ή του Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας, δύναται 
νά άναστείλη. την έκτέλεσιν αποφάσεως τής συνελεύσεως εναντίον 
τής έγκυρότητος τής όποιας κατεχωρήθη αγωγή. 

Άκυρότης 
αποφάσεων 
τής συνελεύ
σεως κα'ι 
αναστολή 
εκτελέσεως 

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
24. Το σωματείο ν διαλύεται— 
(α) κατά πάντα χρόνον δι' αποφάσεως τής συνελεύσεως τών μελών Διάλυσις 

συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου" 
(β) άμα τά μέλη: αύτου μειωθώσιν εις ολιγότερα τών είκοσι" 
(γ) δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου τή αιτήσει τής διοικήσεως του 

σωματείου ή του ενός πέμπτου τών μελών ή του Γενικού1 Εισαγγελέως 
τής Δημοκρατίας— 

(i) εάν λόγω άλλων αίτιων άποβαίνη; αδύνατος ή άνάδειξις διοι
κήσεως ή έν γένει καθίσταται αδύνατος ή. έξακολούθησις του 
σωματείου συμφώνως προς το καταστατικόν" 

(Β) εάν έξεπληρώθη ό σκοπός τοΰ σωματείου ή εάν ένεκα μακράς 
αδρανείας συνάγεται έγκατάλειψις τοΰ σκοπού αύτου' 

(iii) εάν το σωματεΐον έπιδιώκη σκοπόν διάφορον τοΰ έν τώ κα
ταστατικώ καθοριζομένου, ή. εάν ό σκοπός ή ή λειτουργία 
τοΰ σωματείου απέβησαν παράνομοι ως εις το άρθρον 3 
προνοείται. 

25.—(1) Το σωματεΐον άμα τή διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως έν 
εκκαθαρίσει. Μέχρι πέρατος τής εκκαθαρίσεως καΐ διά τάς άνάγκας 
αυτής λογίζεται ύφιστάμενον. 

(2) Ή έκκαθάρισις, έφ' δσον έν τω νόμω ή τω καταστατικω δεν 
ορίζεται άλλως, ή έφ' δσον ύπό τοΰ αρμοδίου οργάνου δέν απεφα
σίσθη άλλως, γίνεται ύπό τών εχόντων τήν διοίκησιν τοΰ σωματείου. 
Έν ελλείψει τοιούτων, ό εκκαθαριστής, εις f\ πλείονες 
ύπό τοΰ Δικαστηρίου. 

σωματείων. 

διορίζεται 

(3) Ό εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος τό σωματεΐον. 
εξουσία αύτοΰ περιορίζεται εις τάς άνάγκας τής εκκαθαρίσεως. 

Ή 

Έκκαθάρισις 
διαλυθέντος 
σωματείου. 
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(4) Ό εκκαθαριστής ευθύνεται ε'ις αποζημίωσα/ δια τ.άσαν έκ 
πταίσματος αύτοΟ παράβασιν τώ ν υποχρεώσεων του. Πλείονες έκ
καθαρισταί ευθύνονται εις όλόκληρον. 

26. Έπι ενώσεως προσώπων προς επιδίωξα/ σκοπού .μη αποτε
λούσης σωματεΐον, εφ5 δσον δεν ορίζεται άλλο τι, ισχύουν αί δια
τάξεις του οικείου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου αί εφαρμοζόμενοι είς 
την ενωσιν ταύτην. "Αμα ή ενωσις μετατραπή είς σωματεΐον, ή μετα
βίβασις της περιουσίας είς τούτο γίνεται κατά τάς εκάστοτε έν ίσχύϊ 
διατάξεις α'ίτινες άφορώσιν είς μεταβίβασα/ περιουσίας. 

Μέρος Τρίτον—ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Σύστασις, εγγραφή και όργάνωσις 

27.—(1) "Ιδρυμα συνίσταται διά της εγγραφής τής ιδρυτικής 
πράξεως υπό του 'Εφόρου είς το επί τούτω τηρούμενον κατά τον 
καθωρισμένον τύπον Μητρώον Ιδρυμάτων και τής εκδόσεως ύπ' 
αύτου επί του καθορισμένου τύπου πιστοποιητικού εγγραφής. 

(2) Ό "Εφορος, εάν ό σκοπός του ιδρύματος δέν εΐναι παράνομος 
ως ανωτέρω προνοείται, διενεργεί τήν έγγραφήν έν τω Μητρώω και 
εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής κατά τον καθωρισμένον τύπον φέρον 
τήν ύπογραφήν αύτου. 

(3) Το ούτω εκδοθέν πιστοποιητικόν δημοσιεύεται είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα τής Δημοκρατίας και αποτελεί πλήρη άπόδειξιν περί τής 
ημερομηνίας έγγραφης και περί τής τηρήσεως τών ύπό του νόμου 
απαιτουμένων προϋποθέσεων. 

(4) "Αμα τή έκδόσει του πιστοποιητικού το ίδρυμα αποκτά νο
μικήν προσωπικότητα. 

28.—(1) Ή ιδρυτική πράξις γίνεται είτε διά δικαιοπραξίας έν 
ζωή εϊτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. 

(2) Έ ν τή ιδρυτική πράξει δέον νά καθορίζηται ή επωνυμία και 
ό σκοπός του ιδρύματος, ή ε'δρα αύτου, ή άφιερουμένη περιουσία, 
τά ονόματα και αί διευθύνσεις τών μελών τής διοικήσεως και !ό οργα
νισμός αύτου. 

29 . Ό οργανισμός δύναται νά όρισθή ή νά συμπληρωθή ή τρο
ποποιηθή δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου τηρούμενης τής θελήσεως 
του ιδρυτού. Ή συμπλήρωσις ή τροποποίησις του οργανισμού δύ
ναται νά γίνη ύπό τους αυτούς δρους και διά μεταγενεοτέρας απο
φάσεως του Δικαστηρίου. 

Άνάκλησις 30. Αιτήσει του ιδρυτού τό δικαστήριον δύναται νά έπιτρέψη τήν 
ιδρυτικής άνάκλησιν τής ιδρυτικής πράξεως ένεκα επιγενόμενης απορίας του 
ιτρ ξεως. ιδρυτού ή ένεκα σπουδαίων λόγων δικαιολογούντων τήν άνάκλησιν. 

Μετά τήν έγγραφήν του ιδρύματος δέν χωρεί αίτησις ανακλήσεως. 

3 1 . Ό ιδρυτής από τής συστάσεως του ιδρύματος οφείλει νά μετα
βίβαση είς τούτο τήν ύπ' αύτου ταχθεΐσαν περιουσίαν.· Δικαιώματα 
μεταβιβαζόμενα απλώς δι' εκχωρήσεως, ελλείψει εναντίας βουλήσεως 
του ιδρυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως άμα τή συστάσει του ιδρύ
ματος. . ' 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
Διοίκησις 32. Τά ιδρύματα διοικούνται ύφ' ενός ή πλειόνων προσώπων. 'Επί 
ιδρυμάτων. πολυμελούς διοικήσεως αί αποφάσεις λαμβάνονται, μή Οριζομένου 

άλλως έν τή ιδρυτική πράξει, κατά πλειοψηφίαν. 

"Ενώσεις μή 
άιτοτελοΟσαι 
σωματεία. 

Σύστασις 
'ιδρύματος. 

'Ιδρυτική 
ιτράξις καΐ 
περιεχόμενον 
αύτης. 

Μεταβολή 
οργανισμοί). 

'Υποχρεώσεις ·■. 
ίδρυτοϋ. 
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3 3 . Μέλος της Διοικήσεως δεν δικαιούται εις ψήφον εάν ή από Περιπτώσεις 
φασις άφορα την έπιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την εγερσιν ή' την *°® ς. 
κατάργησίν δίκης μεταξύ του ιδρύματος άφ' ενός και του μέλους διοικήσεως 
άφ' ετέρου, ή τοΰ συζύγου αυτού, ήν συγγενούς εξ αίματος μέχρι και δένδικαιοΰ
τοΟ τρίτου βαθμού ή εις έπιχείρησιν δικαιοπραξίας μεταξύ του σω ται είς ψήφον. 
ματείου άφ' ενός και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, άφ' 
ετέρου εις την οποίαν ή ύπό διοίκησιν τής οποίας το μέλος συμμε
τέχει. 

Καθήκοντα 
και έξουσίαι 
διοικήσεως.. 

'Υποχρεώσεις 
διοικήσεως. 

34.—(1) Ό έχων την διοίκησιν επιμελείται των .υποθέσεων τοΰ 
ιδρύματος και αντιπροσωπεύει τούτο δικαστικώς και εξωδίκως. Υπο
κατάστασης, ενόσω ή ιδρυτική πραξις δεν ορίζει άλλως, απαγορεύεται. 

(2) "Ή εκτασις τής εξουσίας του έχοντος τήν διοίκησιν προσδιο
ρίζεται εκ τής ιδρυτικής πράξεως ό δε προσδιορισμός ούτος ισχύει 
και έναντι τρίτων. Διά τής Ιδρυτικής πράξεως δύνανται νά άνα
τεθώσιν ώρισμέναι υποθέσεις εις ίδιον πρόσωπον. Ή εξουσία τούτου 
εν αμφιβολία εκτείνεται και είς πασαν συναφή πραξιν. 

35.—(1) Τά μέλη τής διοικήσεως παντός ιδρύματος υποχρεούνται 
νά τηρώσιν ακριβή και λεπτομερή λογιστικά βιβλία είς τά όποια 
νά καταχωρίζωνται πασαι αί πράξεις δλων των δοσοληψιών του ιδρύ
ματος κατά το τέλος δε εκάστου έτους υποχρεούνται νά καταρτί
ζωσι τους κάτωθι λογαριασμούς και νά διαβιβάζωσι τούτους προς 
τον "Εφορον ουχί βραδύτερον του ενός μηνός από τής τοιαύτης κα
ταρτίσεως των : 

(α) λογαριασμόν του άνεκκαθαρίστου εισοδήματος του ιδρύμα
τος διαρκοΰντος τοΰ έτους του λήξαντος την 31ην ήμέραν 
τοΰ μηνός Δεκεμβρίου' 

(β) λογαριασμόν παντός κατά τήν εναρξιν τοΰ έτους είς χείρας 
των περισσεύματος και δλων τών διαρκοΰντος τοΰ έτους διά 
λογαριασμόν τοΰ ιδρύματος εισπραχθέντων χρημάτων' 

(γ) λογαριασμόν πάντων τών είς το ίδρυμα ή ύπ' αύτοΰ οφει
λομένων χρηματικών ποσών και τών κατά τήν ιδίαν περίοδον 
πληρωμών. 

(2) Οι λογαριασμοί τοΰ ιδρύματος θά έλέγχωνται δαπάναις του 
ιδρύματος ύπό εγκεκριμένου Ελεγκτού ή εκθεσις τοΰ όποιου δέον 
νά ύποβάλληται είς τον "Εφορον όμοΰ μετά τών είς το εδάφιον (1) 
αναφερομένων έγγραφων.. 

36 . ΑΊ διατάξεις τοΰ περί Επιτρόπων Νόμου εφαρμόζονται είς 
δλας τάς. περιπτώσεις δπου τά όργανα διοικήσεως εΐναι έμπεπιστευ
μένα με τήν διαχείρισιν τής περιουσίας τοΰ ιδρύματος. 

37.—(1) Δικαιοπραξίαι έπιχειρηθεΐσαι ύπό τοΰ διοικούντος το 
ίδρυμα οργάνου εντός τών ορίων τής εξουσίας του δεσμεύουσι τό 
ίδρυμα. 
'" (2) Τό ίδρυμα ευθύνεται εκ τών πράξεων ή παραλείψεων τών άντι

προσωπευόντων αυτό οργάνων, εφ' όσον ή πράξις ή ή παράλειψις 
έλαβε χώραν κατά τήν έ^τέλεσιν τών ανατιθεμένων είς αυτά καθη
κόντων και συνεπάγεται $ποχρέωσιν αποζημιώσεως. Ευθύνεται έπι 
πλέον είς όλόκληρον και τό ύπαίτιον πρόσωπον. 

38. 'Εάν έλλείπωσι τά προς διοίκησιν τοΰ ιδρύματος απαιτούμενα Διορισμός 
πρόσωπα ή συγκρούωνται τά συμφέροντα τούτων προς τά τοΰ ίδρύ προσωρινής 
ματος τό Δικαστήριον τή αιτήσει τοΰ έ'χοντος έ'ννομον συμφέρον διο διοικ,!ισεως· 
ρίζει προσωρινήν διοίκησιν. ■ 

'Εφαρμογή 
τοΰ περί 
' Επιτρόπων 
Νόμου, 
Κεφ. 193. 

Ευθύνη 
Ιδρύματος. 
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"Ελεγχος 
λογαριασμών 
ιδρύματος. 

' Εξουσία 
Γενικοϋ 
Εισαγγελέως 
της Δημο
κρατίας. 

Μεταβολή 
οργανισμού 
εναντίον της 
θελήσεως 
τοϋ Ιδρυτού. 

Μετατροπή 
σκοιτοΰ. 

Τέλος ιδρύ
ματος. 

Έκκαθάρισις 
διαλυθέντος 

ιδρύματος. 

39.—(1) Τό Δικαστήριον δύναται καθ5 οιονδήποτε χρόνον νά δια
τάττη τήν έξέλεγξιν των λογαριασμών οιουδήποτε ιδρύματος τό 
■όποιον είναι έγγεγραμμένον εϊτε συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος νόμου ή των Ισχυόντων νόμων. 

(2) Ή τοιαύτη έξέλεγξις γίνεται υπό του Γενικού 'Ελεγκτού της 
Δημοκρατίας ή ύπό άλλου προσώπου ή προσώπων προς τούτο εξου
σιοδοτημένων υπό του Δικαστηρίου και εν τοιαύτη περιπτώσει τό εν 
λόγω ίδρυμα υποχρεούται ε'ις τήν πληρωμήν ελεγκτικών δικαιωμάτων 
άτι να ήθελον καθορισθή. . 
. 40. Ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας κέκτηται έξουσίαν : 

(α) νά λαμβάνη δικαστικά μέτρα απαιτούμενα δια τήν έκτέ
λεσιν οιουδήποτε καταπιστεύματος συσταθέντος ιτρός όφελος 
οιουδήποτε ιδρύματος εϊτε διά δικαιοπραξίας εν ζωή εϊτε δια 
διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. 

(β) νά έγκρίνη τήν πώλησιν ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον 
άπαλλοτρίωσιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης 

; εις τό ίδρυμα, αφού πεισθή δτι ή τοιαύτη πώλησις ή άπαλλο
τρίωσις είναι προς τό συμφέρον τοΰ ιδρύματος. 

4 1 . Αιτήσει της διοικήσεως δύναται νά μεταβληθή δι' αποφάσεως 
τοΰ Δικαστηρίου ό οργανισμός αύτοΰ και εναντίον ετι της θελήσεως 
τοΰ Ιδρυτού εάν ή μεταβολή αΰτη επιβάλλεται προς συντήρησιν της 
περιουσίας τοΰ ιδρύματος ή έκπλήρωσιν τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. 

42.—(1) Έάν ό σκοπός τοΰ ιδρύματος κατέστη ανέφικτος δι' απο
φάσεως τοΰ Δικαστηρίου δύναται νά δοθή εις τό ίδρυμα έτερος παρεμ
φερής σκοπός κατά τήν πιθανωτέραν θέλησιν τοΰ ίδρυτοΰ. 

(2) Ή μεταβολή τοΰ περιεχομένου ή τών ορών της ιδρυτικής πρά
ξεως κατά τάς υπέρ τοΰ δημοσίου ή κοινωφελούς σκοποΰ διατάξεις 
αυτής απαγορεύεται. .Εξαιρετικώς δύναται δι' ειδικής αποφάσεως 
τοΰ Δικαστηρίου όταν ή θέλησις τοΰ ίδρυτοΰ άποβαίνη απραγματο
ποίητος, νά διατεθή ή ταχθείσα περιουσία προς άλλο ν παρεμφερή 
σκοπόν. 

ΤΕΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
43.—(1) Τό ίδρυμα παύει ύφιστάμενον καθ' άς περιπτώσεις ορί

ζεται τοΰτο εν τη Ιδρυτική πράξει ή τω όργανισμω αύτοΰ. 
(2) Τό ίδρυμα διαλύεται δι' αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου— 

(α) εάν ό σκοπός αύτοΰ έξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος" 
(β) έάν έξέκλινε τοΰ σκοποΰ του, ή έάν ό σκοπός ή ή λειτουργία 

αύτοΰ απέβη παράνομος, ώς προνοείται εις τό άρθρον 3. 

44.—(1) Τό ίδρυμα άμα τη διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως εν εκ
καθαρίσει. Μέχρι πέρατος τής εκκαθαρίσεως καΐ διά τάς άνάγκας 
αυτής λογίζεται ύφιστάμενον. 

(2) Ή έκκαθάρισις εφ' δσον εν τω νόμω ή εν τη ιδρυτική πράξει 
δεν ορίζεται άλλως, ή έφ' δσον ύπό τοΰ αρμοδίου οργάνου οέν απε
φασίσθη, άλλως, γίνεται ύπό τών εχόντων τήν διοίκησιν τοΰ ιδρύ
ματος. .'Ελλείψει τούτων, ό εκκαθαριστής, εις ή πλείονες, διορίζεται 
ύπό τοΰ Δικαστηρίου. 

(3) Ό εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος τό ίδρυμα. Ή εξου
σία αύτοΰ περιορίζεται ε'ις τάς άνάγκας τής εκκαθαρίσεως. 

(4) Ό εκκαθαριστής ευθύνεται ε'ις άποζημίωσιν διά πασαν έκ πταί
σματος αύτοΰ παράβασιν τών υποχρεώσεων του. Πλείονες έκκαθα
ρισταί ευθύνονται εις όλόκληρον. 
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4 5 . Ή περιουσία του διαλυθέντος Ιδρύματος έφ' δσον έν τώ νόμω 
ή έν τη ιδρυτική πράξει δεν ορίζεται άλλως, ή εφ' δσον ύπό του 
αρμοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, περιέρχεται εις τήν Δημο
κρατίαν ύποχρεουμένην ε'ις τήν δια της περιουσίας ταύτης έξυπη
ρέτησιν τοΰ σκοπού του ιδρύματος ή άλλου παρεμφερούς σκοπού. 

Μέρος Τέταρτον . ΠΟ ΙΚΙ ΛΑ 1 ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ 
4 5 . Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θά έφαρ

μόζηται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον θά έπηρεάζη ενώσεις προσώπων 
ή ιδρύματα τά όποια διέπονται υπό ετέρου ειδικού νόμου αϊ διατάξεις 
τοΰ όποιου θά έξακολουθήσωσιν έφαρμοζόμεναι επί των τοιούτων 
ενώσεων ή ιδρυμάτων. 

Περιουσία 
διαλυθέντος 
ιδρύματος. 

Διατάξεις 
έτερων 
νόμων εξα
κολουθούν 
νά ισχύουν, 
μή επηρεαζό
μενα!, υπό 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

Έπιφύλαξις 
ως προς υφι
στάμενα 
σωματεία ή 
ιδρύματα. 

Κανονισμοί. 

4 7 . Οιονδήποτε σωματεΐον ή 'ίδρυμα συσταθέν και έγγραφέν δυ. 
νάμει των ύπό τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων της Ε λ 
ληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως θά θεωρήται ώς συσταθέν από τής 
ημερομηνίας τής συστάσεως αυτού δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου καΐ 
θά έγγραφη αντιστοίχως είς το οίκεΐον Μητρωον άνευ καταβολής 
οιουδήποτε τέλους. 

48."—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημο
σιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας , οιά τήν 
καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού τής γενικότητος τής διατάξεως 
τοΰ εδαφίου (1) οί δυνάμει τούτου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται 
νά προβλέψωσι περί των ακολούθων θεμάτων— 

(α) παντός θέματος δπερ δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου δέον ή δύναται νά καθορισθή" 

(β) τά τής έ γ γ ρ α φ η ς σωματείων ή Ιδρυμάτων, διαλύσεως σωμα
τείων και εκκαθαρίσεως σωματείων ή ιδρυμάτων* 

(γ ) ποινών μή ύπερβαινουσών εν έτος φυλακίσεως ή τριακοσίων 
λιρών πρόστιμον ή και αμφοτέρων δι' οιανδήποτε παράβασιν 
τών Κανονισμών. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κα
τατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ από τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής καΐ τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

4 9 . Ό περί ' Ιδρυμάτων Νόμος τοΰ 1962 και ό περί Σωματε ίων Κατάργησις 
Νόμος τοΰ 1962 τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτικής Συνελεύσεως δια τοΰ Νόμων, 
παρόντος καταργούνται . 2 του.Λ ^62 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


