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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2448 της 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 152 του 1989 

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκυπρίου Συμβουλίου 
Ευημερίας Νόμος του 1989. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορε

τική έννοια— 
«Επιτροπή» σημαίνει την προνοούμενη από το άρθρο 7 Διοικούσα 

Επιτροπή· 
«Συμβούλιο» σημαίνει το καθιδρυόμενο από το άρθρο 3 Παγκύπριο 

Συμβούλιο Ευημερίας· 
«υφιστάμενο Συμβούλιο» σημαίνει το Παγκύπριο Συμβούλιο 

Ευημερίας που λειτουργεί ως Σωματείο από το 1979 με αύξοντα 
αριθμό 114. 

3.—(Ι) Για το σκοπό συνέχισης και εκπλήρωσης των αντικειμενικών 
σκοπών που εκτίθενται στο άρθρο 4, οι αξιωματούχοι και τα μέλη του 
υφιστάμενου Συμβουλίου και όλα τα μέλη που μπορούν να γίνουν στο 
εξής μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους 
Κανονισμούς του Νόμου τούτου, με το παρόν συνιστούν νομικό πρό

σωπο με την επωνυμία «Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας», που θα έχει 
διηνεκή διαδοχή και επίσημη σφραγίδα και εξουσία να ενάγει και 
ενάγεται με την πιο πάνω επωνυμία και να αποκτά, κατέχει και διαθέτει 
κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία. 

(2) Παρά τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 
1972, το υφιστάμενο Συμβούλιο θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από το 
Μητρώο Σωματείων από την ημέρα που θ ' αρχίσει η ισχύς του παρόντα 
Νόμου. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Επίσημη 
εφημερίδα. 
Κύριο Σώμα: 
11.5.1979. 
Σύσταση 
Παγκυπρίου 
Συμβουλίου 
Ευημερίας 
ως Νομικού 
Προσώπου. 

57 του 1972. 
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Αντικειμενικοί. 
Σκοποί. 

Αναγνώριοη 
του Παγκυ

πρίου 
Συμβουλίου 
Ευημερίας 
ως Σώματος 
Εθελοντικής 
Βοήθειας. 
Αρμοδιότητες 
του Συμ

βουλίου. 

Διοίκηση. 

4.—(Ι) Οι αντικειμενικό σκοποί του Συμβουλίου είναι: 
(α) Η επισήμανση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και 

αναγκών, και η ενεργός συμβολή στον κοινωνικό προγραμμα

τισμό και τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής· 
(β) η μελέτη, αξιολόγηση, αξιοποίηση και προβολή της προσφοράς 

των οργανώσεο ν ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της 
κοινωνικής ευημερίας* 

(γ) ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών του, η ενθάρ

ρυνση τους και η παροχή σ ' αυτά τεχνικής καθοδήγησης και 
οικονομικής ενίσχυσης για την προώθηση κοινωφελών έργων 
και 

(δ) η εν γένει προαι ωγή της κοινωνικής ευημερίας του τόπου. 
(2) Κατά την επιδίωξη των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) σκοπών, το 

Συμβούλιο

(α) Θα συνεργάζεται και συμβουλεύεται το Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω

νικών Ασφαλίσεων που αποτελεί την αρμόδια κρατική Υπη

ρεσία στον τομέα της κοινωνικής ευημερίας· και 
(β) δε θα κάμνει καμιά δυσμενή διάκριση βασιζόμενη στο φύλο, τη 

φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την πίστη οποιουδήποτε 
προσώπου. 

5. Το Συμβούλιο αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως 
Σώμα Εθελοντικής Βοήθειας, επικουρικό της αρμόδιας κρατικής Υπη

ρεσίας και άλλων σχετικών Υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 
ευημερίας. 

6.—(Ι) Προς επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 
παρόντα Νόμου, το Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντα 
Νόμου, έχει αρμοδιότητα να— 

(α) Συμβουλεύει σωματεία, ιδρύματα ή άλλες οργανώσεις που είναι 
μέλη του αναφορικά με τα προγράμματα τους που ανάγονται 
στην κοινωνική ευημερία και διασφαλίζει την εύρυθμη και 
ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών 

(β) υποβάλλει εισηγήσεις και απόψεις στο Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας για την παροχή της οικονομικής βοή

θειας που παρέχει τούτο προς διάφορα σωματεία, ιδρύματα ή 
άλλες οργανώσεις που είναι μέλη του Συμβουλίου

(γ) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί 
την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνή Συνέδρια, Σεμι

νάρια ή Συναντήσεις για θέματα κοινωνικής ευημερίας* και 
(δ) οργανώνει τοπικά συνέδρια για την επίτευξη και διάδοση των 

σκοπών του. 
7.—(Ι) Το Συμβούλιο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή που 

συνίσταται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 8. 

(2) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει 
Εκτελεστική Γραμματεία, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται 
στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8. 
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(3) Γα πρώτα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και μέχρι την έγκριση 
των σχετικών Κανονισμών θα είναι τα πρόσωπα τα οποία αμέσως πριν 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου είναι οι αξιωματούχοι 
και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του υφιστάμενου Συμβουλίου. 

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντα Νόμου, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου Κανονι
σμούς που θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 
αναφορικά με οποιοδήποτε ή όλα τα ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των ζητημάτων του 
Συμβουλίου* 

(β) τη σύσταση της Διοικούσας Επιτροπής, τα των συνεδριάσεων 
της, τα της απαρτίας, της ψηφοφορίας, και τα της εκπροσώ
πησης της σε διάφορους διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς 
καθώς και στις δημόσιες αρχές· 

(γ) τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Γραμματείας* 
(δ) την εκπλήρωση των αντικειμενικών του σκοπών* 
(ε) τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να γίνει μέλος του 

Συμβουλίου ή της Επιτροπής και τη δυνατότητα της τελευταίας 
ν ' αποβάλει κάποιο μέλος, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, 
τη θρησκεία, την πίστη ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις, και τη 
διαδικασία για να γίνει κάποιο πρόσωπο μέλος ή για να 
αποβληθεί από μέλος* 

(στ) την πλήρωση των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν στο 
Συμβούλιο* 

(ζ) τον καθορισμό των πληρωτέων συνδρομών και του εμβλήματος 
του Συμβουλίου· 

(η) τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος που δυνάμει του πα
ρόντα Νόμου χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού* και 

(θ) γενικά την εφαρμογή ή την ευχερέστερη πραγμάτωση των 
σκοπών του παρόντα Νόμου. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντα 
άρθρου θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε 
εξήντα ημέρες από την κατάθεση τους η Βουλή με απόφαση της δεν 
τους τροποποιήσει ή ακυρώσει στο σύνολο τους ή μέρος τους, τότε 
αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί 
δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και αρχίζει η 
ισχύς τους από τη δημοσίευση. Σε περίπτωση τροποποίησης τους, 
συνολικής ή μερικής, από τη Βουλή, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί από τη 
Βουλή και αρχίζει η ισχύς τους από τη δημοσίευση τους. 

9. Το Συμβούλιο απαλλάσσεται από την πληρωμή οποιουδήποτε 
φόρου πάνω στο εισόδημα του Συμβουλίου που καταβάλλεται με βάση 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το φόρο εισοδήματος. 

10. Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο, άλλο από το Συμβού
λιο, χρήση για οποιοδήποτε σκοπό του Εμβλήματος του Συμβουλίου που 
θα καθορισθεί με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντα 
Νόμου, ή οποιωνδήποτε παραποιήσεων του εμβλήματος τούτου, ή των 
λέξεων «Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας». 

Κανονισμοί. 

Φορολογικές 
Απαλλαγές. 

Χρήση του 
Εμβλήματος 
χωρίς Εξου
σιοδότηση. 
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Αδικήματα 
και Ποινές. 

Συναίνεση 
του Γενικού 
Εισαγγελέα 
της Δημοκρα

τίας για 
Άσκηση 
Ποινικής 
Δίωξης. . 
Μεταβίβαση 
Ενεργητικού 
και Παθητικού 
του υφιστά

μενου 
Συμβουλίου. 

11. Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντα Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντα Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην 
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση για διάστημα που να μην 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές. 

12. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντα Νόμου ή των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει τούτου, παρά μόνο με τη συναίνεση 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

13. Κατά 
Νόμου— 

(α) 

την ημερομηνία που θα αρχίσει η ισχύς του παρόντα 

Επιφύλαξη. 

Ημερομηνία 
έναρξης της 
ισχύος του 
παρόντα 
Νόμου. 

Ό λ ο το ενεργητικό και παθητικό και όλη η κινητή ή ακίνητη 
ιδιοκτησία του υφιστάμενου Συμβουλίου θα μεταβιβαστούν και 
περιέλθουν στο Συμβούλιο δυνάμει του παρόντα άρθρου και 
χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη, και το Συμβούλιο θα έχει 
όλες τις απαιτούμενες εξουσίες για να πάρει την κατοχή, 
εγγράψει στο όνομα του, αποκτήσει, διαχειρίζεται και διαθέτει 
το ενεργητικό τούτο και την προαναφερθείσα κινητή ή ακίνητη 
ιδιοκτησία και εξοφλήσει οποιοδήποτε παθητικό' 

(β) κάθε έγγραφο, γραμμάτιο και κάθε πράξη και σύμβαση που 
ισχύει αμέσως πριν την ημερομηνία που θα αρχίσει η ισχύς του 
παρόντα Νόμου της οποίας το υφιστάμενο Συμβούλιο είναι 
ενδιαφερόμενο μέρος, θα έχει πλήρη ισχύ εναντίον ή υπέρ του 
Συμβουλίου και θα εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά 
σαν να ήταν ενδιαφερόμενο μέρος το Συμβούλιο αντί το 
υφιστάμενο Συμβούλιο· 

(γ) οι αξιωματούχοι του υφιστάμενου Συμβουλίου θα διατηρήσουν 
στο Συμβούλιο αντίστοιχα αξιώματα μέχρι να γίνει διαφορετική 
πρόνοια από τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του 
παρόντα Νόμου, και τα μέλη θα συνεχίσουν να είναι τα 
αντίστοιχα μέλη του Συμβουλίου. 

14. Τίποτε στον παρόντα Νόμο δε θα επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο 
τις δραστηριότητες ή εξουσίες σωματείων, ιδρυμάτων ή οργανώσεων που 
έχουν ιδρυθεί με ειδικό προς τούτο Νόμο με τον οποίο αναγνωρίζονται 
ως Σώματα Εθελοντικής Βοήθειας. 

15. Οι διατάξεις ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντα Νόμου αρχίζουν 
να ισχύουν σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με 
γνωστοποίηση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


