
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ" Άρ. 121 της 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΜΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος τήν 8ην Ιανουαρίου, 1962, 
τον παρόντα Νόμον της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται 
οΰτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 2 τοϋ 1962 

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. 
Ι. Ό παρών Νόμος θα καλήται ό περί "Ιδρυμάτων Νόμος 1962. Συνοπτικός 

2. *Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοϋ κειμένου σαφώς προκύπτη 'Ερμηνεία. 
άλλο τ ι — 

«Γενικός Ελεγκτής» σημαίνει τον Γενικόν'Ελεγκτήν της Συνελεύσεως. 
«Δικαστήριον» σημαίνει το άρμόδιον δικαστήριον της Δημοκρα

τίας. 
«Επιτροπή» σημαίνει έπιτροπήν τής Συνελεύσεως. 
«"Εφορος» σημαίνει το ύπό τής Συνελεύσεως όριζόμενον πρόσωπον 

προς έγγραφήν τών Ιδρυμάτων. 
«Ίδρυμα» σημαίνει σύνολον περιουσίας τεταγμένης δι" Ιδρυτικής 

πράξεως προς προαγωγή ν τής ευημερίας τής "Ελληνικής Κοινότητος. 
«Μητρώον» σημαίνει τό βιβλίον εις δ εγγράφονται βάσει του παρόντος 

Νόμου τα Ιδρύματα. 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν "Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3.—(Ι) "Η "ιδρυτική πράξις δι* ής συνιστάται 'ίδρυμα γίνεται είτε διά Ιδρυτική 
δικαιοπραξίας εν ζωή είτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. ^ " ^ V * * ν 

(2) *Εν τή Ιδρυτική πράξει δέον νά καθορίζεται ή επωνυμία καΐ ό 
σκοπός του "ιδρύματος, ή έδρα αύτοΟ, ή άφιερουμένη περιουσία, τά ονό
ματα καΐ αϊ διευθύνσεις τών μελών τής διοικήσεως κάΙ ό οργανισμός 
αυτού. 

4.—(\) Ή Ιδρυτική πραξις δέον νά κατατίθεται εντός μηνός άπό τής Κατάθεσις 
υπογραφής της, έν περιπτώσει δέ κληροδοτήματος εντός £ξ μηνών ^^Λ

1
^? 

άπό τής επικυρώσεως τής διαθήκης, παρά τω Έφόρω μετά τής αΐτήσεως έγγραφη 
προς έγγραφήν τοΟ Ιδρύματος εις τό Μητρώον. προς 

(2) Τό τέλος έγγραφης ορίζεται είς πεντήκοντα λίρας. "Εάν δμως ή έγγραφήν τοΟ 
περιουσία του Ιδρύματος δέν ύπερβαίνη τάς £2,000 τό τέλος έγγραφης Jf^"!^

0
** 

είναι μικρότερον ώς ήθελε καθορίσει ή "Επιτροπή Δήμων καΐ Ευημερίας.
 Κα τ η 

(3) 
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Διαδικασία 
έγγραφης· 

Κτήσις 
νομικής προ
σωπικότητος. 

Μεταβολή 
οργανισμού. 

Άνάκλησις 
'ιδρυτικής 
πράζεως. 

'Υποχρεώσεις 
Ιδρυτού. 

Διοίκησις 
ιδρυμάτων. 

Περιπτώσεις 
καθ' ας 
μέλος της 
διοικήσεως 
δέν δικαι
ούται είς 
ψήφον. 

Καθήκοντα 
καΐ έξουσίαι 
διοικήσεως. 

'Υποχρεώσεις 
διοικήσεως. 

5.—(Ι) Ό άφορος προκαλεί άπόφασιν τής 'Επιτροπής Δήμων καΐ 
Ευημερίας περί έγγραφης ή μή του Ιδρύματος βάσει δέ αυτής διενεργεί 
τήν έγγραφήν καΐ εκδίδει πιστοποιητικόν έγγραφης φέρον τήν υπο
γραφήν αύτοϋ καΐ τήν σφραγίδα τής Συνελεύσεως. 

(2) Το οϋτω εκδοθέν πιστοποιητικόν δημοσιεύεται είς τήν 'Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως καί αποτελεί πλήρη άπόδειξιν περί τής ημερομηνίας 
έγγραφης καί περί τής τηρήσεως των ύπό του νόμου απαιτουμένων 
προϋποθέσεων. 

6. "Αμα τη έκδόσει τοϋ πιστοποιητικού το έγγραφέν ίδρυμα αποκτά 
νομικήν προσωπικότητα. 

7. Ό οργανισμός δύναται νά όρισθή ή νά συμπληρωθή ή τροποποιηθή 
δια τής έγκρινούσης τό 'ίδρυμα αποφάσεως τής Επιτροπής Δήμων 
και Ευημερίας, τηρούμενης τής θελήσεως τοϋ ιδρυτού. Ή συμπλήρωσις 
ή τροποποίησις τοϋ οργανισμού δύναται νά γίνη υπό τους αυτούς δρους 
και δια μεταγενέστερος αποφάσεως τής Επιτροπής Δήμων και Ευη
μερίας. 

8. Αιτήσει τοϋ Ίδρυτοΰ τό δικαστήριόν δύναται νά έπιτρέψη τήν άνά
κλησιν τής ιδρυτικής πράξεως ένεκα επιγενόμενης απορίας τοϋ Ιδρυτού 
ή ένεκα σπουδαίων λόγων δικαιολογούντων τήν άνάκλησιν. Μετά 
τήν εκδοσιν τής περί εγκρίσεως αποφάσεως δέν χωρεί αίτησις ανακλή
σεως. 

9. Ό Ιδρυτής άπό τής συστάσεως τοϋ ιδρύματος οφείλει νά μεταβί
βαση είς τούτο τήν ύπ* αύτοϋ ταχθεΐσαν περιουσίαν. Δικαιώματα 
μεταβιβαζόμενα απλώς δι* εκχωρήσεως, ελλείψει εναντίας βουλήσεως 
τοϋ ίδρυτοΰ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως αμα τη συστάσει τοϋ 
Ιδρύματος. 

10. Τά ιδρύματα διοικοϋνται ύφ* ενός ή πλειόνων προσώπων. Έπι 
πολυμελούς διοικήσεως αϊ αποφάσεις λαμβάνονται, μή οριζομένου 
άλλως έν τη ιδρυτική πράξει, κατά πλειοψηφίαν. 

Μ. Μέλος τής διοικήσεως δέν δικαιούται είς ψήφον έάν ή άπόφασις 
άφορα τήν έπιχείρησιν δικαιοπραξίας ή τήν εγερσιν ή τήν κατάργησιν 
δίκης μεταξύ τοϋ Ιδρύματος άφ* ενός καί τοϋ μέλους άφ* έτερου, ή τοϋ 
συζύγου αύτοϋ, ή συγγενούς έξ αίματος μέχρι καί τοϋ τρίτου βαθμού. 

12.—(Ι) Ό έχων τήν διοίκησιν επιμελείται των υποθέσεων τοϋ ιδρύ
ματος καί αντιπροσωπεύει τοϋτο δικαστικώς καί εξωδίκως. Ύποκα
τάστασις, ενόσω ή Ιδρυτική πραξις δέν ορίζει άλλως, απαγορεύεται. 

(2) Ή £κτασις τής εξουσίας τοϋ έχοντος τήν διοίκησιν προσδιορίζεται 
έκ τής ιδρυτικής πράξεως ό δέ προσδιορισμός ούτος ισχύει καί έναντι 
τρίτων. Διά τής Ιδρυτικής πράξεως δύνανται νά άνατεθώσιν ώρισμέναι 
υποθέσεις είς ίδιον πρόσωπον. Ή εξουσία τούτου έν αμφιβολία εκτεί
νεται καί είς πάσαν συναφή πράξιν. 

13. Τά μέλη τής διοικήσεως παντός Ιδρύματος υποχρεούνται νά τη
ρώσιν ακριβή καί λεπτομερή λογιστικά βιβλία είς τά όποια νά καταχω
ρίζωνται πάσαι αϊ πράξεις δλων τών δοσοληψιών τοΰ ιδρύματος κατά 
τό τέλος δέ έκαστου £τους υποχρεούνται νά καταρτίζωσι τους κάτωθι 
λογαριασμούς καί νά διαβιβάζωσι τούτους προς τήν 'Επιτροπήν Δήμων 
καί Ευημερίας, ουχί βραδύτερον τοϋ ενός μηνός άπό τής τοιαύτης 
καταρτίσεως των:— 
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(α) λογαριασμόν του άνεκκαθαρίστου είσοδήματος τοΰ Ιδρύματος 
διαρκοΰντος του Ετους του λήξαντος τήν 31ην ήμέραν τοΟ 
μηνός Δεκεμβρίου* 

(β) λογαριασμόν παντός κατά τήν έναρξιν τοΰ έτους εις χείρας των 
περισσεύματος καΐ δλων τών διαρκοϋντος του έτους διά λογα
ριασμόν τοΰ Ιδρύματος εισπραχθέντων χρημάτων 

(γ) λογαριασμόν πασών τών είς τό ίδρυμα ή ύπ* αύτοϋ οφειλομένων 
χρηματικών ποσών και τών κατά τήν ιδίαν περίοδον πληρωμών. 

14. Αϊ διατάξεις τοΰ περί Καταπιστευματοδόχων Νόμου εφαρμόζονται 
εις δλας τάς περιπτώσεις δπου τά όργανα διοικήσεως είναι έμπεπι
στευμένα μέ τήν διαχείρισιν της περιουσίας τοΰ ιδρύματος. 

15.  (Ι) Δικαιοπραξίαι έπιχειρηθεΐσαι ύπό τοΰ διοικούντος τό 'ίδρυμα 
οργάνου εντός τών ορίων της εξουσίας του δεσμεύουσι τό ίδρυμα. 

(2) Τό ίδρυμα ευθύνεται εκ τών πράξεων ή παραλείψεως τών άντι
προσωπευόντων αυτό οργάνων, εφ' δσον ή πράξις ή ή παράλειψις έλαβε 
χώραν κατά τήν έκτέλεσιν τών ανατιθεμένων είς αυτά καθηκόντων 
καί συνεπάγεται ύποχρέωσιν αποζημιώσεως. Ευθύνεται επί πλέον 
είς όλόκληρον καί τό ύπαίτιον πρόσωπον. 

16. Έάν έλλείπωσι τά προς διοίκησιν τοΰ Ιδρύματος απαιτούμενα 
πρόσωπα ή συγκρούωνται τά συμφέροντα τούτων προς τά τοΰ Ιδρύματος 
ή 'Επιτροπή Δήμων και Ευημερίας τη αιτήσει τοΰ έχοντος εννομον 
συμφέρον διορίζει προσωρινή ν διοίκησιν. 

17.—(Ι) Ή 'Επιτροπή Δήμων καί Ευημερίας δύναται καθ'οιονδήποτε 
χρόνον νά διατάττη τήν έξέλεγξιν τών λογαριασμών οιουδήποτε ιδρύ
ματος τό όποιον είναι έγγεγραμμένον είτε συμφώνως προς τάς προνοίας 
τοΰ παρόντος νόμου ή τών ισχυόντων νόμων. 

(2) Ή τοιαύτη έξέλεγξις γίνεται ύπό τοΰ Γενικού Έλεγκτοΰ ή ύπό 
άλλου προσώπου ή π ρ ο σ ώ π ω ν προς τοϋτο εξουσιοδοτημένων ύπό τής 
'Επιτροπής Δήμων και Ευημερίας. 

18. "Εκαστον 'ίδρυμα υποχρεούται εϊς τήν πληρωμήν ελεγκτικών 
δικαιωμάτων άτινα επιβάλλονται υπό τής 'Επιτροπής Δήμων καί Ευη
μερίας αναλόγως τής ελεγκτικής εργασίας. 

19. Ή 'Επιτροπή 'Επιλογής καί Διοικήσεως εϊσηγήσει τής 'Επιτροπής 
Δήμων και Ευημερίας δύναται:— 

(α) νά λαμβάνη δικαστικά μέτρα απαιτούμενα διά τήν έκτέλεσιν 
οιουδήποτε καταπιστεύματος συσταθέντος προς όφελος οιου
δήποτε Ιδρύματος είτε διά δικαιοπραξίας έν ζωή είτε διά 
διατάξεως τελευταίας βουλήσεως· 

(β) νά έγκρίνη τήν πώλησιν ή καθ* οιονδήποτε άλλον τρόπον 
άπαλλοτρίωσιν οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας ανηκούσης 
είς τό ίδρυμα, άφοΰ πεισθή ότι ή τοιαύτη πώλησις ή άπαλλο
τρίωσις είναι προς τό συμφέρον τοΰ ιδρύματος. 

20. Αιτήσει τής διοικήσεως δύναται νά μεταβληθή δι" αποφάσεως 
τής Συνελεύσεως ό οργανισμός αύτοϋ καί εναντίον έτι τής θελήσεως 
τοΰ ίδρυτοΰ εάν ή μεταβολή αϋτη επιβάλλεται προς συντήρησιν τής 
περιουσίας τοΰ Ιδρύματος ή εκπλήρωσιν τοΰ σκοπού αύτοϋ. 

'Εφαρμογή 
τοΟ Ν 6μου 
περί κατα
πιστευματο
δόχων. 

Ευθύνη 
ιδρύματος. 

Διορισμός 
προσωρινής 
διοικήσεως. 

"Ελεγχος 
λογαριασμών 
ιδρύματος. 

'Ελεγκτικά 
δικαιώματα. 

'Εξουσία 
'Επιτροπής 
'Επιλογής 
καί Διοι
κήσεως. 

Μεταβολή 
οργανισμού 
εναντίον τής 
θελήσεως τοΟ 
Ιδρυτοΰ. 

21. (Ι) 'Εάν ό σκοπός τοΰ ιδρύματος κατέστη ανέφικτος, δΓ άπο Μετατροπή 
φάσεως τής Συνελεύσεως δύναται νά δοθή εϊς τό ίδρυμα έτερος παρεμ σκοπού. 
φερής σκοπός κατά τήν πιθανωτέραν θέλησιν τοϋ ίδρυτοΰ. 
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Τέλος 
Ιδρύματος. 

Έκκαθά
ρισις δια
λυθέντος 
Ιδρύματος. 

Περιουσία 
διαλυθέντος 
Ιδρύματος. 

Σύστασις 
Ιδρύματος 
καΐ έπιχο

ρήγησις 
Ιδρυμάτων 
ύπό τής 
Συνελεύσεως. 

(2) Ή μεταβολή τοϋ περιεχομένου ή των όρων της Ιδρυτικής πράξεως 
κατά τάς υπέρ τοϋ δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού διατάξεις αυτής 
απαγορεύεται. 'Εξαιρετικώς δύναται δι ειδικής αποφάσεως τής Συνε
λεύσεως δταν ή θέλησις τοϋ ίδρυτοϋ άποβαίνη απολύτως απραγματο
ποίητος, νά διατεθή ή ταχθείσα περιουσία προς άλλον παρεμφερή 
σκοπόν. 

22.—(Ι) Το ίδρυμα παύει ύφιστάμενον καθ 'ας περιπτώσεις ορίζεται 
τούτο έν τη ιδρυτική πράξει ή τω όργανισμώ αύτοΰ. 

(2) Το "ίδρυμα διαλύεται δι* αποφάσεως τής Συνελεύσεως :— 
(α) εάν ό σκοπός αύτοΰ έξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος· 
((}) εάν έξέκλινε τοϋ σκοποϋ του, ή εάν δ σκοπός ή ή λειτουργία 

αύτοΰ απέβη παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τήν 
δημοσία ν τάξιν. 

23. (Ι) Το 'ίδρυμα αμα τή διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως έν εκκαθα
ρίσει. Μέχρι πέρατος τής εκκαθαρίσεως και διά τάς άνάγκας αυτής 
λογίζεται ύφιστάμενον. 

(2) "Η έκκαθάρισις, έφ* δσον έν τω νομω ή έν τή ιδρυτική πράξει δέν 
ορίζεται άλλως, ή έφ δσον ύπό του αρμοδίου οργάνου δέν απεφασίσθη 
άλλως, γίνεται ύπό τών εχόντων τήν διοίκησιν τοϋ ιδρύματος. Έν 
ελλείψει τοιούτων, ό εκκαθαριστής, εις ή πλείονες, διορίζεται ύπό τής 
'Επιτροπής Δήμων και Ευημερίας. 

(3) Ό εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος το ίδρυμα. Ή εξουσία 
αύτοΰ περιορίζεται εϊς τάς άνάγκας τής εκκαθαρίσεως. 

(4) Ό εκκαθαριστής ευθύνεται εις άποζημίωσιν τών δανειστών τοϋ 
ιδρύματος διά πάσαν έκ πταίσματος αύτοΰ παράβασιν τών υποχρεώ
σεων του. Πλείονες έκκαθαρισται ευθύνονται είς όλόκληρον. 

24. Ή περιουσία του διαλυθέντος Ιδρύματος έ φ ' δ σ ο ν έν τω νόμω 
ή έν τή ιδρυτική πράξει δέν ορίζεται άλλως, ή έφ* δσον ύπό τοΰ αρμοδίου 
οργάνου δέν απεφασίσθη άλλως, περιέρχεται ε'ις τήν Συνέλευσιν υπό
χρεου μένη ν ε'ις τήν διά τής περιουσίας ταύτης έξυπηρέτησιν τοΰ σκοποϋ 
τοΰ ιδρύματος ή άλλου παρεμφερούς σκοπού. 

25. Ή Συνέλευσις διά τών αρμοδίων οργάνων της δύναται νά συστήση 
ίδρυμα ή νά επιχορήγηση ίδρυμα ή νά προσφέρη έπιχορήγησιν εϊς ίδρυμα 
υπάρχον ή συσταθησόμενον. 

' Ιδρύματα 
ήδη εγγε
γραμμένα . 

26. Ιδρύματα ήδη εγγεγραμμένα θά διέπωνται ύπό τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


