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 Ν. 57/72 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

υπ’ Αρ. 949 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµος του 1972 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον 
εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 57 του 1972 
 

ΝΟΜΟΣ ∆ΙΕΠΩΝ ΤΑ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

85(I) του 1997. 
1. Ο παρών Νόµος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων 
Νόµος του 1972. 
 

 Μέρος Πρώτον.—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ερµηνεία. 2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια— 
 
«∆ικαστήριον» σηµαίνει το αρµόδιον Επαρχιακόν ∆ικαστήριον εντός του ορίου 
της τοπικής αρµοδιότητος του οποίου κείται η έδρα του σωµατείου ή ιδρύµατος· 
 
«Έφορος» σηµαίνει το υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διοριζόµενον πρόσωπον 
προς εγγραφήν σωµατείων και ιδρυµάτων· 
 
«ίδρυµα» σηµαίνει σύνολον περιουσίας τεταγµένης εις εξυπηρέτησιν ωρισµένου 
σκοπού· 
 
«Μητρώον» σηµαίνει το βιβλίον εις ο εγγράφονται δυνάµει του παρόντος Νόµου 
τα σωµατεία ή ιδρύµατα· 
 
«σωµατείον» σηµαίνει ωργανωµένην ένωσιν τουλάχιστον είκοσι προσώπων προς 
επίτευξιν ωρισµένου σκοπού µη κερδοσκοπικού. 
 

Σκοπός ή 
λειτουργία 

σωµατείου ή 
ιδρύµατος 

παράνοµος κ.λ.π. 

3.—(1) Σωµατείον ή ίδρυµα του οποίου ο σκοπός ή η λειτουργία τείνει να 
υπονοµεύση την ασφάλειαν της ∆ηµοκρατίας ή την δηµοσίαν τάξιν ή την 
δηµοσίαν ασφάλειαν ή την δηµοσίαν υγείαν ή τα δηµόσια ήθη ή τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και ελευθερίας του ατόµου ουδεµίαν νοµικήν υπόστασιν κέκτηται, 
δεν δύναται να εγγραφή ή εάν ήδη ενεγράφη, δύναται να διαλυθή διά 
διατάγµατος του ∆ικαστηρίου. 
 
(2) Πας όστις είναι µέλος ή λαµβάνει µέρος εις την διοίκησιν σωµατείου 
παρανόµου συµφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις 
πρόστιµον µη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας. 
 

207728505 
Νοµική 

προσωπικότης. 
4. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 3 έκαστος κέκτηται το δικαίωµα 
ιδρύσεως και συµµετοχής εις σωµατείον ή ίδρυµα το οποίον όµως δεν αποκτά 
νοµικήν προσωπικότητα ει µη τηρουµένων των υπό του παρόντος Νόµου 
αναγραφοµένων όρων. 
 

Έκτασις ικανότητος 5. Η ικανότης σωµατείου ή ιδρύµατος αποκτήσαντος νοµικήν προσωπικότητα δεν 
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σωµατείου ή 
ιδρύµατος. 

εκτείνεται επί εννόµων σχέσεων αίτινες προϋποθέτουσι ιδιότητας φυσικού 
προσώπου. 
 

 Μέρος ∆εύτερον.—ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

Νοµική προσωπικότης σωµατείων 
 

Εγγραφή 
σωµατείου. 

6.—(1) Προς απόκτησιν νοµικής προσωπικότητας παν σωµατείον οφείλει να 
εγγραφή συµφώνως πρός τας διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Προς τον σκοπόν τούτον ο Έφορος τηρεί κατά τον καθωρισµένον τύπον 
Μητρώον Σωµατείων εις το οποίον καταχωρίζει τα καθωρισµένα στοιχεία. 
 
(3) Προς εγγραφήν σωµατείου εις το Μητρώον υποβάλλεται αίτησις εις τον 
Έφορον υπό των ιδρυτών ή της διοικήσεως του σωµατείου εις ην επισυνάπτονται 
η συστατική πράξις, τα ονόµατα και αι διευθύνσεις των µελών της διοικήσεως, το 
καταστατικόν υπογεγραµµένον υπό των µελών και φέρον χρονολογίαν, το 
έµβληµα του σωµατείου και περιγραφή της κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας ή και 
αµφοτέρων, κατεχοµένων ή ανηκόντων εις το σωµατείον κατά τον χρόνον της 
υποβολής της αιτήσεως. 
 
(4) Ο Έφορος εφ’ όσον συντρέχουσιν οι νόµιµοι όροι δέχεται την αίτησιν, 
εγγράφει το σωµατείον εις το Μητρώον επί τη καταβολή του καθωρισµένου 
τέλους και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής επί του καθωρισµένου τύπου. Το 
πιστοποιητικόν τούτο δηµοσιεύεται εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
και αποτελεί πλήρη απόδειξιν περί της ηµεροµηνίας εγγραφής και περί της 
τηρήσεως απασών των νοµίµων προϋποθέσεων. Το καταστατικόν βεβαιούµενον 
υπό του Εφόρου τηρείται εις τα αρχεία αυτού. 
 

Κτήσις νοµικής 
προσωπικότητος. 

7. Άµα τη εκδόσει του πιστοποιητικού εγγραφής το εγγραφέν σωµατείον αποκτά 
πλήρη νοµικήν προσωπικότητα. Η νοµική προσωπικότης απολλύται επί τη 
διαλύσει του σωµατείου. 
 

Καταστατικόν 
σωµατείου. 

8. Το καταστατικόν σωµατείου δέον επί ποινή ακυρότητος να καθορίζη— 
 
(α) τον σκοπόν, την επωνυµίαν και την έδραν του σωµατείου· 
 
(β) τους όρους της εισόδου, αποχωρήσεως και αποβολής των µελών, ως και τα 
δικαιώµατα και τας υποχρεώσεις αυτών· 
 
(γ) τους πόρους του σωµατείου· 
 
(δ) τον τρόπον της δικαστικής και εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως του σωµατείου· 
 
(ε) τα όργανα της διοικήσεως του σωµατείου ως και τους όρους του καταρτισµού 
και της λειτουργίας αυτής και της παύσεως των οργάνων αυτής· 
 
(στ) τους όρους υφ’ ους συγκαλείται συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευσις 
των µελών· 
 
(ζ) τους όρους της τροποποιήσεως του καταστατικού· 
 
(η) τον τρόπον καθ’ ον ελέγχονται οι λογαριασµοί του σωµατείου· 
 
(θ) τους όρους διαλύσεως του σωµατείου και της τύχης της περιουσίας αυτού εν 
περιπτώσει διαλύσεως ήτις εν ουδεµιά περιπτώσει διανέµεται µεταξύ των µελών. 
 

2 του 85(Ι) του 
1997. 

Επωνυµία 
σωµατείου. 

8Α.—(1) Σωµατείο δε θα εγγράφεται µε επωνυµία η οποία, κατά τη γνώµη του 
Εφόρου, συγκρούεται µε την εθνική ασφάλεια ή το δηµόσιο συµφέρον ή τα 
χρηστά ήθη. 
 
(2) Εάν η προτεινόµενη επωνυµία του υπό εγγραφή σωµατείου είναι 
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πανοµοιότυπη µε την επωνυµία σωµατείου που έχει ήδη εγγραφεί ή, κατά τη 
γνώµη του Εφόρου, προσοµοιάζει τόσο πολύ µε την επωνυµία αυτή ώστε να είναι 
δυνατό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει το κοινό ή τα µέλη οποιουδήποτε από 
τα δύο σωµατεία, ο Έφορος µπορεί να ζητήσει από τα πρόσωπα που υπέβαλαν 
την αίτηση για εγγραφή του σωµατείου να αλλάξουν την επωνυµία που 
αναγράφεται στην αίτηση και να αρνηθεί να εγγράψει το σωµατείο µέχρι να γίνει 
η αλλαγή αυτή. 
 

Εγγραφή 
τροποποιήσεως του 

καταστατικού. 

9. Πάσα τροποποίησις του καταστατικού ισχύει µόνον από της καταχωρίσεως 
αυτής εις το Μητρώον κατ’ αίτησιν της διοικήσεως του σωµατείου 
υποβαλλοµένην εντός είκοσι µιάς ηµερών από της ψηφίσεως ταύτης. 
 

Σηµείωσις 
διαλύσεως 

σωµατείου εις το 
Μητρώον. 

10. Η διάλυσις του σωµατείου οπωσδήποτε επερχοµένη ως και τα ονόµατα των 
εκκαθαριστών σηµειούνται εις το Μητρώον παραπλεύρως της εγγραφής. Η 
σηµείωσις της διαλύσεως γίνεται τη αιτήσει της διοικήσεως του σωµατείου ή της 
προκαλεσάσης την διάλυσιν αρχής. 
 

192835628 
 ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ 

 
Είσοδος, έξοδος  

και αποβολή 
µελών. 

11.—(1) Εφ’ όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είσοδος νέων µελών 
επιτρέπεται πάντοτε. 
 
(2) Τα µέλη δικαιούνται κατά πάντα χρόνον να αποχωρήσωσι του σωµατείου. 
Μέλος αποχωρούν υποχρεούται όπως καταβάλη τας συνδροµάς του µέχρι τέλους 
του λογιστικού έτους πλήν εάν το καταστατικόν άλλως ορίζη. 
 
(3) Αποβολή µέλους επιτρέπεται καθ’ ας περιπτώσεις προβλέπει το 
καταστατικόν. 
 

Ισοτιµία µελών. 12. Εφ’ όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, πάντα τα µέλη του σωµατείου 
έχουσιν ίσα δικαιώµατα. 
 

∆ικαιώµατα και 
υποχρεώσεις 

εξελθόντων µελών. 

13. Μέλη σωµατείου εξελθόντα ουδέν δικαίωµα έχουσιν επί της περιουσίας του 
σωµατείου. Εις καταβολήν των συνδροµών αυτών ευθύνονται αναλόγως του 
χρόνου καθ’ ον διετέλεσαν µέλη. 
 

Αµεταβίβαστον 
ιδιότητος µέλους. 

14. Η ιδιότης του µέλους, εφ’ όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είναι 
ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως και δεν µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται. 
 

 ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

∆ιοίκησις 
σωµατείου. 

15. Τα σωµατεία διοικούνται υφ’ ενός ή πλειόνων προσώπων άτινα εάν το 
καταστατικόν δεν ορίζη άλλως είναι µέλη του σωµατείου. Επί πολυµελούς 
διοικήσεως αι αποφάσεις λαµβάνονται, µη οριζοµένου άλλως εν τω καταστατικώ, 
κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων. 
 

Περιπτώσεις καθ’ 
ας µέλος της 

διοικήσεως δεν 
δικαιούται εις 

ψήφον. 

16. Μέλος της διοικήσεως δεν δικαιούται εις ψήφον εάν η απόφασις αφορά την 
επιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή την κατάργησιν δίκης µεταξύ του 
σωµατείου αφ’ ενός και του µέλους αφ’ ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή 
συγγενούς εξ αίµατος µέχρι και του τρίτου βαθµού ή εις επιχείρησιν 
δικαιοπραξίας µεταξύ του σωµατείου αφ’ ενός και εταιρείας, προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, αφ’ ετέρου, εις την οποίαν ή υπό διοίκησιν της οποίας το µέλος 
συµµετέχει. 
 

Καθήκοντα και 
εξουσίαι 

διοικήσεως και 
ευθύνη µελών της 

διοικήσεως και 
σωµατείου. 

17.—(1) Ο έχων την διοίκησιν επιµελείται των υποθέσεων του σωµατείου και 
αντιπροσωπεύει τούτο δικαστικώς και εξωδίκως. Υποκατάστασις, ενόσω, η 
συστατική πράξις ή το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, απαγορεύεται. 
 
(2) Η έκτασις της εξουσίας του έχοντος την διοίκησιν προσδιορίζεται εκ του 
καταστατικού, ο δε προσδιορισµός ούτος ισχύει και έναντι τρίτων. ∆ιά του 
καταστατικού, δύνανται να ανατεθώσιν ωρισµέναι υποθέσεις εις ίδιον πρόσωπον. 
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Η εξουσία τούτου εν αµφιβολία εκτείνεται και εις πάσαν συναφή πράξιν. 
 
(3) ∆ικαιοπραξίαι επιχειρηθείσαι υπό του διοικούντος το σωµατείον οργάνου 
εντός των ορίων της εξουσίας του δεσµεύουσι το σωµατείον. 
 
(4) Το σωµατείον ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των 
αντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, εφ’ όσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε 
χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατιθεµένων εις αυτά καθηκόντων και 
συνεπάγεται υποχρέωσιν αποζηµιώσεως. Ευθύνεται επί πλέον εις ολόκληρον και 
το υπαίτιον πρόσωπον. 
 

40920019 
Συνέλευσις µελών 

σωµατείου. 
18. Η συνέλευσις των µελών αποτελεί το ανώτατον όργανον του σωµατείου και 
αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού µη υπαγοµένης εις την αρµοδιότητα 
άλλου οργάνου. Η συνέλευσις εφ’ όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, ιδία 
εκλέγει τα πρόσωπα της διοικήσεως, ορίζει τους ελεγκτάς των λογαριασµών του 
σωµατείου, αποφασίζει περί της εισόδου ή αποβολής µέλους, περί εγκρίσεως του 
ισολογισµού, περί µεταβολής του σκοπού του σωµατείου, περί τροποποιήσεως 
του καταστατικού και περί διαλύσεως του σωµατείου. 
 

΄Εργον της 
συνελεύσεως. 

19. Η συνέλευσις των µελών έχει την εποπτείαν και τον έλεγχον των µελών του 
διοικούντος Συµβουλίου και δικαιούται να παύη ταύτα συµφώνως των διατάξεων 
του καταστατικού. 
 

Σύγκλησις 
συνελεύσεως. 

20.—(1) Η συνέλευσις των µελών συγκαλείται υπό της διοικήσεως καθ’ ας 
περιπτώσεις ορίζει το καταστατικόν, ή οσάκις τούτο επιβάλλεται εκ του 
συµφέροντος του σωµατείου. 
 
(2) Η συνέλευσις συγκαλείται εάν ζητήση τούτο ο υπό του καταστατικού 
οριζόµενος αριθµός µελών. Εν ελλείψει τοιούτου ορισµού, δύναται να ζητήση 
την σύγκλησιν το έν πέµπτον των µελών δι’ εγγράφου αιτήσεως αναγραφούσης 
τα συζητητέα θέµατα. Εάν η αίτησις δεν εισακουσθή ο ΄Εφορος δύναται να 
εξουσιοδοτήση τους αιτούντας όπως συγκαλέσωσι την συνέλευσιν των µελών 
ήτις και ρυθµίζει τα της προεδρίας αυτής. 
 

Αποφάσεις 
συνελεύσεως. 

21.—(1) Αι αποφάσεις της συνελεύσεως λαµβάνονται κατ’ απόλυτον 
πλειοψηφίαν των παρόντων µελών. Απόφασις της συνελεύσεως επί θέµατος µη 
αναγραφέντος εν τη προσκλήσει είναι άκυρος πλην εάν το καταστατικόν ορίζη 
άλλως. 
 
(2) Η απόφασις δύναται να ληφθή και άνευ συνελεύσεως των µελών, εάν πάντα 
τα µέλη δηλώσωσιν εγγράφως την συναίνεσιν αυτών επί τινος προτάσεως. 
 
(3) ∆εν δικαιούται εις ψήφον µέλος τι, εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν 
δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή κατάργησιν δίκης µεταξύ του σωµατείου αφ’ ενός 
και του µέλους αφ’ ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίµατος µέχρι 
και του τρίτου βαθµού ή εις επιχείρησιν δικαιοπραξίας µεταξύ του σωµατείου 
αφ’ ενός και εταιρείας προσωπικής και κεφαλαιουχικής αφ’ ετέρου εις την 
οποίαν ή υπό διοίκησιν της οποίας το µέλος συµµετέχει. 
 

Αποφάσεις περί 
τροποποιήσεως του 
καταστατικού, περί 

διαλύσεως ή 
µεταβολής του 

σκοπού του 
σωµατείου. 

22.—(1) Εκτός εάν το καταστατικόν άλλως ορίζη, προς λήψιν αποφάσεως περί 
τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του σωµατείου, απαιτείται η 
παρουσία του ηµίσεος τουλάχιστον των µελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των παρόντων. 
 
(2) Προς λήψιν αποφάσεως περί µεταβολής του σκοπού του σωµατείου 
απαιτείται η συναίνεσις των τριών τετάρτων των µελών του σωµατείου. 
 

Ακυρότης 
αποφάσεων της 

συνελεύσεως και 
αναστολή 

23.—(1) Απόφασις της συνελεύσεως αντικειµένη εις τον νόµον ή το 
καταστατικόν είναι άκυρος. Η ακυρότης κηρύσσεται υπό του δικαστηρίου επί τη 
αγωγή µέλους µη συναινέσαντος ή παντός έχοντος έννοµον συµφέρον. Η αγωγή 
αποκλείεται µετά παρέλευσιν έξ µηνών από της αποφάσεως της συνελεύσεως. 
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εκτελέσεως αυτών.  
(2) Το δικαστήριον, αιτήσει της διοικήσεως του σωµατείου ή µέλους αυτού ή του 
Γενικού Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, δύναται να αναστείλη την εκτέλεσιν 
αποφάσεως της συνελεύσεως εναντίον της εγκυρότητος της οποίας κατεχωρήθη 
αγωγή. 
 

 ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

∆ιάλυσις 
σωµατείων. 

24. Το σωµατείον διαλύεται— 
 
(α) κατά πάντα χρόνον δι’ αποφάσεως της συνελεύσεως των µελών συµφώνως 
προς τας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Νόµου· 
 
(β) άµα τα µέλη αύτον µειωθώσιν εις ολιγώτερα των είκοσι· 
 
(γ) δι’ αποφάσεως του ∆ικαστηρίου τη αίτησει της διοικήσεως του σωµατείου ή 
του ενός πέµπτου των µελών ή του Γενικού Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας— 
 
(i) εάν λόγω άλλων αιτίων αποβαίνη αδύνατος η ανάδειξις διοικήσεως ή εν γένει 
καθίσταται αδύνατος η εξακολούθησις του σωµατείου συµφώνως προς το 
καταστατικόν· 
 
(ii) εάν εξεπληρώθη ο σκοπός του σωµατείου ή εάν ένεκα µακράς αδρανείας 
συνάγεται εγκατάλειψις του σκοπού αυτού· 
 
(iii) εάν το σωµατείον επιδιώκη σκοπόν διάφορον του εν τω καταστατικώ 
καθοριζοµένου, ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωµατείου απέβησαν 
παράνοµοι ως εις το άρθρον 3 προνοείται. 
 

Εκκαθάρισις 
διαλυθέντος 
σωµατείου. 

25.—(1) Το σωµατείον άµα τη διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως εν εκκαθαρίσει. 
Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και διά τας ανάγκας αυτής λογίζεται 
υφιστάµενον. 
 
(2) Η εκκαθάρισις, εφ’ όσον εν τω νόµω ή τω καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως, ή 
εφ’ όσον υπό του αρµοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, γίνεται υπό των 
εχόντων την διοίκησιν του σωµατείου. Εν ελλείψει τοιούτων, ο εκκαθαριστής, είς 
ή πλείονες, διορίζεται υπό του ∆ικαστηρίου. 
 
(3) Ο εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος το σωµατείον. H εξουσία αυτού 
περιορίζεται εις τας ανάγκας της εκκαθαρίσεως. 
 
(4) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται εις αποζηµίωσιν διά πάσαν εκ πταίσµατος αυτού 
παράβασιν των υποχρεώσεων του. Πλείονες εκκαθαρισταί ευθύνονται εις 
ολόκληρον. 
 

773949563 
Ενώσεις µη 

αποτελούσαι 
σωµατεία. 

26. Επί ενώσεως προσώπων προς επιδίωξιν σκοπού µη αποτελούσης σωµατείον, 
εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλο τι, ισχύουν αι διατάξεις του οικείου εκάστοτε εν ισχύϊ 
νόµου αι εφαρµοζόµεναι εις την ένωσιν ταύτην. Άµα η ένωσις µετατραπή εις 
σωµατείον, η µεταβίβασις της περιουσίας εις τούτο γίνεται κατά τας εκάστοτε εν 
ισχύϊ διατάξεις αίτινες αφορώσιν εις µεταβίβασιν περιουσίας. 
 

 Μέρος Τρίτον.—Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 

Σύστασις, εγγραφή και οργάνωσις 
 

Σύστασις 
ιδρύµατος. 

27.—(1) ΄Ιδρυµα συνιστάται διά της εγγραφής της ιδρυτικής πράξεως υπό του 
Εφόρου εις το επί τούτω τηρούµενον κατά τον καθωρισµένον τύπον Μητρώον 
Ιδρυµάτων και της εκδόσεως υπ’ αυτού επί του καθωρισµένον τύπον 
πιστοποιητικού εγγραφής. 
 
(2) Ο ΄Εφορος, εάν ο σκοπός του ιδρύµατος δεν είναι παράνοµος ως ανωτέρω 
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προνοείται, διενεργεί την εγγραφήν εν τω Μητρώω και εκδίδει πιστοποιητικόν 
εγγραφής κατά τον καθωρισµένον τύπον φέρον την υπογραφήν αυτού. 
 
(3) Το ούτω εκδοθέν πιστοποιητικόν δηµοσιεύεται εις την επίσηµον εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας και αποτελεί πλήρη απόδειξιν περί της ηµεροµηνίας εγγραφής 
και περί της τηρήσεως των υπό του νόµου απαιτουµένων προϋποθέσεων. 
 
(4) Άµα τη εκδόσει του πιστοποιητικού το ίδρυµα αποκτά νοµικήν 
προσωπικότητα. 
 

Ιδρυτική πράξις και 
περιεχόµενον 

αυτής. 

28.—(1) Η ιδρυτική πράξις γίνεται είτε διά δικαιοπραξίας εν ζωή είτε διά 
διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. 
 
(2) Εν τη ιδρυτική πράξει δέον να καθορίζηται η επωνυµία και ο σκοπός του 
ιδρύµατος, η έδρα αυτού, η αφιερουµένη περιουσία, τα ονόµατα και αι 
διευθύνσεις των µελών της διοικήσεως και ο οργανισµός αυτού. 
 

Μεταβολή 
οργανισµού. 

29. Ο οργανισµός δύναται να ορισθή ή να συµπληρωθή ή τροποποιηθή δι’ 
αποφάσεως του ∆ικαστηρίου τηρουµένης της θελήσεως του ιδρυτού. Η 
συµπλήρωσις ή τροποποίησις του οργανισµού δύναται να γίνη υπό τους αυτούς 
όρους και διά µεταγενεστέρας αποφάσεως του ∆ικαστηρίου. 
 

Ανάκλησις 
ιδρυτικής πράξεως. 

30. Αιτήσει του ιδρυτού το δικαστήριον δύναται να επιτρέψη την ανάκλησιν της 
ιδρυτικής πράξεως ένεκα επιγενοµένης απορίας του ιδρυτού ή ένεκα σπουδαίων 
λόγων δικαιολογούντων την ανάκλησιν. Μετά την εγγραφήν του ιδρύµατος δεν 
χωρεί αίτησις ανακλήσεως. 
 

Υποχρεώσεις 
ιδρυτού. 

31. Ο ιδρυτής από της συστάσεως του ιδρύµατος οφείλει να µεταβιβάση εις τούτο 
την υπ’ αυτού ταχθείσαν περιουσίαν. ∆ικαιώµατα µεταβιβαζόµενα απλώς δι’ 
εκχωρήσεως, ελλείψει εναντίας βουλήσεως του ιδρυτού, µεταβιβάζονται 
αυτοδικαίως άµα τη συστάσει του ιδρύµατος. 
 

 ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 

∆ιοίκησις 
ιδρυµάτων. 

32. Τα ιδρύµατα διοικούνται υφ’ ενός ή πλειόνων προσώπων. Επί πολυµελούς 
διοικήσεως αι αποφάσεις λαµβάνονται, µη οριζοµένου άλλως εν τη ιδρυτική 
πράξει, κατά πλειοψηφίαν. 
 

680512785 
Περιπτώσεις  

καθ’ ας µέλος της 
διοικήσεως δεν 
δικαιούται εις 

ψήφον. 

33. Μέλος της ∆ιοικήσεως δεν δικαιούται εις ψήφον εάν η απόφασις αφορά την 
επιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή την κατάργησιν δίκης µεταξύ του 
ιδρύµατος αφ’ ενός και του µέλους αφ' ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή 
συγγενούς εξ αίµατος µέχρι και του τρίτου βαθµού ή εις επιχείρησιν 
δικαιοπραξίας µεταξύ του σωµατείου αφ’ ενός και εταιρείας, προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, αφ’ ετέρου εις την οποίαν ή υπό διοίκησιν της οποίας το µέλος 
συµµετέχει. 
 

Καθήκοντα και 
εξουσίαι 

διοικήσεως. 

34.—(1) Ο έχων την διοίκησιν επιµελείται των υποθέσεων του ιδρύµατος και 
αντιπροσωπεύει τούτο δικαστικώς και εξωδίκως. Υποκατάστασις, ενόσω η 
ιδρυτική πράξις δεν ορίζει άλλως, απαγορεύεται. 
 
(2) Η έκτασις της εξουσίας του έχοντος την διοίκησιν προσδιορίζεται εκ της 
ιδρυτικής πράξεως ο δε προσδιορισµός ούτος ισχύει και έναντι τρίτων. ∆ιά της 
ιδρυτικής πράξεως δύνανται να ανατεθώσιν ωρισµέναι υποθέσεις εις ίδιον 
πρόσωπον. Η εξουσία τούτου εν αµφιβολία εκτείνεται και εις πάσαν συναφή 
πράξιν. 
 

Υποχρεώσεις 
διοικήσεως. 

35.—(1) Τα µέλη της διοικήσεως παντός ιδρύµατος υποχρεούνται να τηρώσιν 
ακριβή και λεπτοµερή λογιστικά βιβλία εις τα οποία να καταχωρίζωνται πάσαι αι 
πράξεις όλων των δοσοληψιών του ιδρύµατος κατά το τέλος δε εκάστου έτους 
υποχρεούνται να καταρτίζωσι τους κάτωθι λογαριασµούς και να διαβιβάζωσι 
τούτους προς τον Έφορον ουχί βραδύτερον του ενός µηνός από της τοιαύτης 
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καταρτίσεως των: 
 
(α) λογαριασµόν του ανεκκαθαρίστου εισοδήµατος του ιδρύµατος διαρκούντος 
του έτους του λήξαντος την 31ην ηµέραν του µηνός ∆εκεµβρίου· 
 
(β) λογαριασµόν παντός κατά την έναρξιν του έτους εις χείρας των 
περισσεύµατος και όλων των διαρκούντος του έτους διά λογαριασµόν του 
ιδρύµατος εισπραχθέντων χρηµάτων· 
 
(γ) λογαριασµόν πάντων των εις το ίδρυµα ή υπ’ αυτού οφειλοµένων χρηµατικών 
ποσών και των κατά την ιδίαν περίοδον πληρωµών. 
 
(2) Οι λογαριασµοί του ιδρύµατος θα ελέγχωνται δαπάναις του ιδρύµατος υπό 
εγκεκριµένου Ελεγκτού η έκθεσις του οποίου δέον να υποβάλληται εις τον 
Έφορον οµού µετά των εις το εδάφιον (1) αναφεροµένων εγγράφων. 
 

Εφαρµογή του περί 
Επιτρόπων Νόµου, 

Κεφ. 193. 

36. Αι διατάξεις του περί Επιτρόπων Νόµου εφαρµόζονται εις όλας τας 
περιπτώσεις όπου τα όργανα διοικήσεως είναι εµπεπιστευµένα µε την διαχείρισιν 
της περιουσίας του ιδρύµατος. 
 

Ευθύνη ιδρύµατος. 37.—(1) ∆ικαιοπραξίαι επιχειρηθείσαι υπό του διοικούντος το ίδρυµα οργάνου 
εντός των ορίων της εξουσίας του δεσµεύουσι το ίδρυµα. 
 
(2) Το ίδρυµα ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των 
αντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, εφ’ όσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε 
χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατιθεµένων εις αυτά καθηκόντων και 
συνεπάγεται υποχρέωσιν αποζηµιώσεως. Ευθύνεται επί πλέον εις ολόκληρον και 
το υπαίτιον πρόσωπον. 
 

∆ιορισµός 
προσωρινής 
διοικήσεως. 

38. Εάν ελλείπωσι τα προς διοίκησιν του ιδρύµατος απαιτούµενα πρόσωπα ή 
συγκρούωνται τα συµφέροντα τούτων προς τα του ιδρύµατος το ∆ικαστήριον τη 
αιτήσει του έχοντος έννοµον συµφέρον διορίζει προσωρινήν διοίκησιν. 
 

΄Ελεγχος 
λογαριασµών 

ιδρύµατος. 

39.—(1) Το ∆ικαστήριον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να διατάττη την 
εξέλεγξιν των λογαριασµών οιουδήποτε ιδρύµατος το οποίον είναι 
εγγεγραµµένον είτε συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου ή των 
ισχυόντων νόµων. 
 
(2) Η τοιαύτη εξέλεγξις γίνεται υπό του Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας ή 
υπό άλλου προσώπου ή προσώπων προς τούτο εξουσιοδοτηµένων υπό του 
∆ικαστηρίου και εν τοιαύτη περιπτώσει το εν λόγω ίδρυµα υποχρεούται εις την 
πληρωµήν ελεγκτικών δικαιωµάτων άτινα ήθελον καθορισθή. 
 

Εξουσία Γενικού 
Εισαγγελέως της 

∆ηµοκρατίας. 

40. Ο Γενικός Εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας κέκτηται εξουσίαν: 
 
(α) να λαµβάνη δικαστικά µέτρα απαιτούµενα διά την εκτέλεσιν οιουδήποτε 
καταπιστεύµατος συσταθέντος προς όφελος οιουδήποτε ιδρύµατος είτε διά 
δικαιοπραξίας εν ζωή είτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. 
 
(β) να εγκρίνη την πώλησιν ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον απαλλοτρίωσιν 
οιουδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις το ίδρυµα, αφού πεισθή ότι η 
τοιαύτη πώλησις ή απαλλοτρίωσις είναι προς το συµφέρον του ιδρύµατος. 
 

Μεταβολή 
οργανισµού 
εναντίον της 

θελήσεως του 
ιδρυτού. 

 

41. Αιτήσει της διοικήσεως δύναται να µεταβληθή δι’ αποφάσεως του 
∆ικαστηρίου ο οργανισµός αυτού και εναντίον έτι της θελήσεως του ιδρυτού εάν 
η µεταβολή αύτη επιβάλλεται προς συντήρησιν της περιουσίας του ιδρύµατος ή 
εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού. 
 

831367552 
Μετατροπή 

σκοπού. 
42.—(1) Εάν ο σκοπός του ιδρύµατος κατέστη ανέφικτος δι’ αποφάσεως του 
∆ικαστηρίου δύναται να δοθή εις το ίδρυµα έτερος παρεµφερής σκοπός κατά την 
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πιθανωτέραν θέλησιν του ιδρυτού. 
 
(2) Η µεταβολή του περιεχοµένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξεως κατά τας 
υπέρ του δηµοσίου ή κοινωφελούς σκοπού διατάξεις αυτής απαγορεύεται. 
Εξαιρετικώς δύναται δι’ ειδικής αποφάσεως του ∆ικαστηρίου όταν η θέλησις του 
ιδρυτού αποβαίνη απραγµατοποίητος, να διατεθή η ταχθείσα περιουσία προς 
άλλον παρεµφερή σκοπόν. 
 

 ΤΕΛΟΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
 

Τέλος ιδρύµατος. 43.—(1) Το ίδρυµα παύει υφιστάµενον καθ’ ας περιπτώσεις ορίζεται τούτο εν τη 
ιδρυτική πράξει ή τω οργανισµώ αυτού. 
 
(2) Το ίδρυµα διαλύεται δι’ αποφάσεως του ∆ικαστηρίου— 
 
(α) εάν ο σκοπός αυτού εξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος· 
 
(β) εάν εξέκλινε του σκοπού του, ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία αυτού απέβη 
παράνοµος, ως προνοείται εις το άρθρον 3. 
 

Εκκαθάρισις 
διαλυθέντος 
ιδρύµατος. 

44.—(1) Το ίδρυµα άµα τη διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως εν εκκαθαρίσει. Μέχρι 
πέρατος της εκκαθαρίσεως και διά τας ανάγκας αυτής λογίζεται υφιστάµενον. 
 
(2) Η εκκαθάρισις εφ’ όσον εν τω νόµω ή εν τη ιδρυτική πράξει δεν ορίζεται 
άλλως, ή εφ’ όσον υπό του αρµοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, γίνεται 
υπό των εχόντων την διοίκησιν του ιδρύµατος. Ελλείψει τούτων, ο εκκαθαριστής, 
είς ή πλείονες, διορίζεται υπό του ∆ικαστηρίου. 
 
(3) Ο εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος το ίδρυµα. Η εξουσία αυτού 
περιορίζεται εις τας ανάγκας της εκκαθαρίσεως. 
 
(4) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται εις αποζηµίωσιν διά πάσαν εκ πταίσµατος αυτού 
παράβασιν των υποχρεώσεων του. Πλείονες εκκαθαρισταί ευθύνονται εις 
ολόκληρον. 
 

Περιουσία 
διαλυθέντος 
ιδρύµατος. 

45. Η περιουσία του διαλυθέντος ιδρύµατος εφ’ όσον εν τω νόµω ή εν τη 
ιδρυτική πράξει δεν ορίζεται άλλως, ή εφ’ όσον υπό του αρµοδίου οργάνου δεν 
απεφασίσθη άλλως, περιέρχεται εις την ∆ηµοκρατίαν υποχρεουµένην εις την διά 
της περιουσίας τούτης εξυπηρέτησιν του σκοπού του ιδρύµατος ή άλλου 
παρεµφερούς σκοπού. 
 

 Μέρος Τέταρτον.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

∆ιατάξεις ετέρων 
νόµων 

εξακολουθούν να 
ισχύουν, µη 

επηρεαζόµεναι υπό 
του παρόντος 

 Νόµου. 
 

46. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένων θα εφαρµόζηται ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον θα επηρεάζη ενώσεις προσώπων ή ιδρύµατα τα οποία 
διέπονται υπό ετέρου ειδικού νόµου αι διατάξεις του οποίου θα 
εξακολουθήσωσιν εφαρµοζόµεναι επί των τοιούτων ενώσεων ή ιδρυµάτων. 
 

Επιφύλαξις ως 
 προς υφιστάµενα 

σωµατεία ή 
ιδρύµατα. 

47. Οιονδήποτε σωµατείον ή ίδρυµα συσταθέν και εγγραφέν δυνάµει των υπό του 
παρόντος Νόµου καταργουµένων Νόµων της Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως θα θεωρήται ως συσταθέν από της ηµεροµηνίας της συστάσεως 
αυτού δυνάµει του παρόντος Νόµου και θα εγγραφή αντιστοίχως εις το οικείον 
Μητρώον άνευ καταβολής οιουδήποτε τέλους. 
 

Κανονισµοί. 48.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει Κανονισµούς, δηµοσιευοµένους εις 
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρµογήν των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασµού της γενικότητας της διατάξεως του εδαφίου (1) οι 
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δυνάµει τούτου εκδιδόµενοι Κανονισµοί δύνανται να προβλέψωσι περί των 
ακολούθων θεµάτων— 
 
(α) παντός θέµατος όπερ δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δέον ή 
δύναται να καθορισθή· 
 
(β) τα της εγγραφής σωµατείων ή ιδρυµάτων, διαλύσεως σωµατείων και 
εκκαθαρίσεως σωµατείων ή ιδρυµάτων· 
 
(γ) ποινών µη υπερβαινουσών έν έτος φυλακίσεως ή τριακοσίων λιρών 
πρόστιµον ή και αµφοτέρων δι’ οιανδήποτε παράβασιν των Κανονισµών. 
 
(3) Κανονισµοί γινόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την 
Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον είκοσι και µιάς ηµερών από της 
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν 
µέρει, τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ 
από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή 
εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται 
εν ισχύϊ από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 
 

204669952 
Κατάργησις 

Νόµων. 
2 του 1962 
3 του 1962. 

49. Ο περί Ιδρυµάτων Νόµος του 1962 και ο περί Σωµατείων Νόµος του 1962 
της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως διά του παρόντος καταργούνται. 
 

 


