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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 76(Ι)/2018
Αρ. 4661, 9.7.2018
Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 76(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
104(I) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2017 και 2018.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:
.

«“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών ».
Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «για οποιαδήποτε κατάχρηση στο
πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή» (τρίτη και
.
τέταρτη γραμμή)

(β)

με τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «που θα
αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη για τη σύσταση σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και
.
ένωσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)

(γ)

με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«μητρώου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «των προτεινόμενων μελών της διοίκησης του
.
σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης»

(δ)

με την αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της άνω
τελείας, αμέσως μετά τη λέξη «αίτησης» (τέταρτη γραμμή), με το σημείο του κόμματος και
με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή/και υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτικών
μελών στην οποία να αναφέρεται ότι τα εν λόγω ιδρυτικά μέλη δεν έχουν καταδικαστεί για
.
αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα:»

(ε)

με τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «στην
περίπτωση δε νομικού προσώπου το πιστοποιητικό υποβάλλεται από τον κατά νόμο
.
εκπρόσωπό του.» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)

(στ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, της
ακόλουθης τρίτης επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση νομικού προσώπου το πιστοποιητικό
ή/και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται στον Έφορο μέσω του κατά νόμο εκπροσώπου
.
του νομικού προσώπου.» και

(ζ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση δυνάμει της δεύτερης
επιφύλαξης του εδαφίου (1), της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος αυτού δεν είναι αληθές,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».
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Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου 6Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 6Α:

«Εγγραφή
σωματείου,
ιδρύματος ή
ομοσπονδίας ή/και
ένωσης των οποίων
οι δραστηριότητες
και ενέργειες
αφορούν ανηλίκους.
91(Ι) του 2014
105(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) αυτού του σημείου του κόμματος και της φράσης «,
περιλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας,» (πρώτη και
.
δεύτερη γραμμή)

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (ε) αυτού του σημείου του κόμματος και της φράσης «,
καθώς και πρόνοια ότι καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού:»
(τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή) και με την προσθήκη στο τέλος αυτής, αμέσως μετά, του
.
σημείου της άνω τελείας και

(γ)

με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (ε) αυτού.

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 13:

«Ισοτιμία μελών.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 18Α.

6Α. Η εγγραφή στο Μητρώο σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας
ή/και ένωσης των οποίων οι δραστηριότητες και ενέργειες αφορούν
ανηλίκους επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της υποβολής προηγουμένως
από τους αιτητές στον Έφορο σχετικού πιστοποιητικού για κάθε
προτεινόμενο μέλος της διοίκησης του σωματείου ή του ιδρύματος ή της
ομοσπονδίας ή/και ένωσης, το οποίο να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το οποίο
το προτεινόμενο μέλος δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.».

13. Εφόσον το καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά, τα μέλη
του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.».

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 18 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 18Α:

«Παροχή
υπηρεσιών
χωρίς αμοιβή.

18Α. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης
σωματείου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.».

Τροποποίηση
του άρθρου 38
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «απαιτούνται» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «για την εκτέλεση» (πρώτη
γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «Δικαστηρίου,» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ύστερα από αίτηση του
διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος ή του Γενικού Εφόρου,».
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Τροποποίηση
του άρθρου 44
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 47
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού
της λέξης και του αριθμού «Τρία (3)» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «Πέντε (5)».

11. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «ενώπιον του» (δεύτερη
.
γραμμή), της λέξης «Γενικού»

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «Γενικού Εφόρου» (δεύτερη
.
γραμμή) με τη λέξη «Υπουργού»

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «απόφασης του» (τέταρτη
.
γραμμή), της λέξης «Γενικού» και

(δ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «Γενικού Εφόρου» (τέταρτη
γραμμή) με τη λέξη «Υπουργού».

12. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «από τα
αποτελέσματα του ελέγχου διαφανεί» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «με βάση τα
.
αποτελέσματα του ελέγχου ο Γενικός Έφορος κρίνει» και

(β)

με τη διαγραφή στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού του σημείου της τελείας
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή από το πρόσωπο που αποτάθηκε
στο Δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου
(1), ανάλογα με την περίπτωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 55
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού
της φράσης «ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.»
ή
(τέταρτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 30 Ιουνίου 2019.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 57.

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 56 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 57:

«Ειδική διάταξη
αναφορικά με τις
λέσχες.

57. Οποιαδήποτε εγγραφή λέσχης διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων
του καταργηθέντος περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου για περίοδο που εκπνέει
ή
την 30 Ιουνίου 2018 λογίζεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την
ή
30 Ιουνίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται
συμμόρφωση της λέσχης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον αυτή
προέβη στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού
της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56, οποιαδήποτε από τις δύο
ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.».

