
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Οπ Άρ. 123 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο Ι Ν Ο Μ Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 

Τοΰ Προέδρου της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ύπογράψαντος την 22αν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ , 1962, 
τόν παρόντα Νόμον της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύσεως δημοσιεύετα ι 
οΟτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 3 τοΰ 1962. 

Ο ΠΕΡΙ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Σ , 1962. 

Ι . Ό παρών Νόμος θα καλήται ό περί Σωματε ίων Νόμος, 1962. Συνοπτικός 
τίτλος. 

2. "Εν τω παρόντ ι Νόμω, έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου σαφώς προκύπτη Ερμηνεία. 
άλλο τ ι — 

«Δικαστήρ ιον» σημαίνε ι το άρμόδιον δικαοτήρ ιον της Δημοκρατ ίας . 
«Επιτροπή» σημαίνε ι έπιτροπήν τής Συνελεύσεως. 
«"Εφορος» σημαίνε ι το υπό τής Συνελεύσεως διοριζόμενον πρό

σωπον προς έγγραφήν τών σωματε ίων και ιδρυμάτων. 
«Μητρώον Σωματε ίων» ή «Μητρώον» σημαίνε ι το βιβλίον είς δ 

εγγράφοντα ι βάσει τοΰ παρόντος Νόμου τά σωματε ία . 
«Συνέλευσις» σημαίνε ι την Έλλην ικήν Κοινοτ ικήν Συνέλευσιν. 
«Σωματεΐον» σημαίνε ι ενωσιν τουλάχ ιστον ε ί κοσ ι προσώπων, 

μελών τής 'Ελληνικής Κοινότητος, έπιδ ιώκουσαν τήν προαγωγήν 
τής ευημερίας τής 'Ελληνικής Κοινότητος ουχί δια κερδοσκοπίας. 

3. "Εκαστον μέλος τής 'Ελληνικής Κοινότητος έχε ι τό δικα ίωμα Δικαίωμα 
Ιδρύσεως και ελευθέρας συμμετοχής είς οργανώσεις καΐ σωματε ία τοΟσυνεται

πρός προστασίαν τών ιδ ίων αύτοΟ συμφερόντων ή προς προαγωγήν Ρ'^
εσθαί

· 
τής ευημερίας τής κοινότητος. Ουδε ίς άλλος περιορισμός επιβάλλεται 
έττι τής ασκήσεως τών δ ικα ιωμάτων τούτων πλην τών ύπό τοΰ νόμου 
καθοριζομένων βάσει τών διατάξεων τοΟ Συντάγματος τής Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας . 

4.—( Ι ) "Εκαστον σωματεΐον οφείλε ι εντός ενός μηνός άπό τής "Υποχρέωση 
Ιδρύσεως αύτοϋ νά έγγραφη, συμφώνως προς τάς διατάξε ις τοΰ σωματείων 
παρόντος Νόμου, είς Μητρώον Σωματε ίων τηρούμενον παρά τώ Έφόρω
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Σωματε ίων. Προς τούτο υποβάλλεται αίτησις τών Ιδρυτών ή τής έγγραφής 

δ ιο ικήσεως τοΰ σωματε ίου προς τόν "Εφορον. καϊτέλη. 

(?) 
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Διαδικασία 
έγγραφης. 

Κτήσις καΐ 
απώλεια 
νομικής 
προσωτα-
κότητος. 

Στοιχεία 
καταστατικού. 

(2) Εις την αΐτησιν επισυνάπτονται τά ακόλουθα έγγραφα και 
στοιχεία :— 

(α) ή συστατική πράξις, 
(β) ή επωνυμία, 
(γ) το καταστατικόν τοϋ σωματείου ύπογεγραμμένον ύπό των 

Ιδρυτικών μελών ή της διοικήσεως αύτοΰ, 
(δ) τά ονόματα και αί διευθύνσεις τών μελών της διοικήσεως, 
(ρ.) το έμβλημα τοϋ σωματείου, 
(στ) περιγραφή της κινητής καΐ ακινήτου περιουσίας, ή όττοία κατά 

τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως ανήκει ή κατέχεται 
ύπό τοϋ σωματείου ή διά λογαριασμόν αύτοΰ. 

(3) Ή εγγραφή τοΟ σωματείου γίνεται μετά τήν όποδοχήν της 
αιτήσεως και τήν καταβολήν τοϋ καθωρισμένου τέλους εγγραφής εις 
το Γενικόν Λογιστήριον της Συνελεύσεως. 

(4) Ή τοιαύτη εγγραφή άνανεοϋται ετησίως δι'αιτήσεως της διοι
κήσεως τοϋ σωματείου προς τον "Εφορον υποβαλλομένης επί ειδικού 
προς τοΰτο τύπου. 

(5) Τό τέλος εγγραφής ορίζεται διά τά σωματεία τών πόλεων εις 
πέντε λίρας, διά τά σωματεία τών προαστείων και τών κωμοπόλεων 
εϊς τρεις λίρας και διά τά σωματεία τών χωρίων είς μίαν Χίραν. Διά 
τήν άνανέωσιν της έγγραφης τό τέλος ορίζεται γενικώς εις μίαν λίραν. 
"Η τοιαύτη άνανέωσις γίνεται κατ* Ίανουάριον εκάστου έτους. 

5.—(Ι) Ό "Εφορος προκαλεί άπόφασιν της 'Επιτροπής Δήμων και 
Ευημερίας περί έγγραφης τοϋ σωματείου βάσει δε αυτής διενεργεί τήν 
έγγραφήν και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής φέρον τήν ύπογραφήν 
αύτοϋ καΐ τήν σφραγίδα τής Συνελεύσεως. 

(2) Τό οϋτω εκδοθέν πιστοποιητικόν δημοσιεύεται είς τήν'Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως και αποτελεί πλήρη άπόδειξιν περί τής ημερομηνίας 
εγγραφής και περί τής τηρήσεως τών ύπό τοϋ νόμου απαιτουμένων 
προϋποθέσεων. 

(3) Ή 'Επιτροπή Δήμων και Ευημερίας δύναται νά μή έγγράψη σωμα-
τεΐον έάν ό σκοπός ή ή επωνυμία ή τό έμβλημα αύτοϋ είναι παράνομον 
ή άνήθικον ή άντίθετον προς τήν δημοσίαν τάξιν. 

(4) Κατά τής αποφάσεως τής Επιτροπής Δήμων και Ευημερίας 
επιτρέπεται ένστασις είς τήν Έπιτροπήν 'Επιλογής και Διοικήσεως. 
Δικαίωμα ενστάσεως κατά τής άπορριπτούσης τήν αΐτησιν αποφάσεως 
έχουν οιοσδήποτε τών ιδρυτών ή ή διοίκησις. 

6. "Αμα τη έκδόσει του πιστοποιητικού τό έγγραφέν σωματεΐον 
αποκτά νομικήν προσωπικότητα. Ή νομική προσωπικότης άπόλλυται 
άπό τής διαλύσεως τοϋ σωματείου ώς και διά τής μή ανανεώσεως τής 
έγγραφης εντός τής τεταγμένης προθεσμίας. 

7. Τό καταστατικόν δέον νά καθορίζη— 
(α) τον σκοπόν, τήν έπωνυμίαν και τήν εδραν τοϋ σωματείου* 
(β) τους δρους τής εισόδου, αποχωρήσεως και αποβολής τών 

μελών, ώς καΐ τά δικαιώματα καΐ τάς υποχρεώσεις αυτών 
(γ) τους πόρους τοϋ σωματείου-

(δ) τόν τρόπον τής δικαστικής καΐ εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως 
τοϋ σωματείου· 

(ε) τά δργανα της διοικήσεως τοϋ σωματείου ώς καΐ τους δρους 
τοϋ καταρτισμού καΐ τής λειτουργίας αυτής καΐ τής παύσεως 
τών οργάνων αυτής* 

(στ) τόν τρόπον, καθ' δν ελέγχονται οί λογαριασμοί τοϋ σωματείου· 
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(ζ) τους δρους ύφ* οΟς συγκαλείται, συνεδριάζει καΐ αποφασίζει 
ή συνέλευσις τών μελών 

(η) τους δρους της τροποποιήσεως τοϋ καταστατικού 

(θ) τους δρους της διαλύσεως τοϋ σωματείου. 
8. Πάσα τροποποίησις τοϋ καταστατικού ισχύει άπό της ψηφίσεως 

της άλλα μόνον μετά την έγγραφήν αυτής είς το Μητρωον κατ' αϊτησιν 
της διοικήσεως τοϋ σωματείου ύποβαλλομένην εντός δέκα ημερών 
άπό τής τροποποιήσεως ταύτης. 

9. Ή διάλυσις τοϋ σωματείου οπωσδήποτε επερχόμενη ως και τά 
ονόματα τών εκκαθαριστών σημειοϋνται εις το Μητρωον παραπλεύρως 
τής εγγραφής. Ή εγγραφή τής διαλύσεως γίνεται αιτήσει τής διοι
κήσεως τοϋ σωματείου ή τής προκαλεσάσης τήν διάλυσιν αρχής. 

10.—(Ι) Έ φ ' δ σ ο ν το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είσοδος νέων 
μελών επιτρέπεται πάντοτε. 

(2) Τά μέλη δικαιούνται κατά πάντα χρόνον νά άποχωρήσωοι τοϋ 
σωματείου. Μέλος αποχωρούν υποχρεούται δ π ω ς καταβάλη τάς 
συνδρομάς του μέχρι τέλους τοϋ λογιστικού έτους, πλην εάν το κατα
στατικόν ορίζει άλλως. 

(3) 'Αποβολή μέλους έπιτρέπεται

(α) καθ' ας περιπτώσεις προβλέπει τό καταστατικόν, 
(β) εάν συντρέχη σπουδαίος λόγος και άποφασίση περί τούτου ή 

συνέλευσις τών μελών. 

11. Πάντα τά μέλη τοϋ σωματείου εχουσιν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα 
δικαιώματα απονέμονται μόνον τη συναινέσει πάντων τών μελών, αφαι
ρούνται δε δι' απλής πλειοψηφίας τής συνελεύσεως τών μελών. 

12. Μέλη τοϋ σωματείου εξελθόντα ουδέν δικαίωμα εχουσιν επί 
τής περιουσίας τοϋ σωματείου. Είς καταβολήν τής εισφοράς αυτών 
ευθύνονται αναλόγως τοϋ χρόνου καθ' δν διετέλεσαν μέλη. 

13. Ή Ίδιότης τοϋ μέλους έφ' δσον τό καταστατικόν δεν ορίζει άλλως 
είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως. 

14. Τά σωματεία διοικοΰνται ύφ' ενός ή πλειόνων προσώπων άτινσ, 
εάν τό καταστατικόν δεν όρίζη άλλως, είναι μέλη τοϋ σωματείου. Έπί 
πολυμελούς διοικήσεως αϊ αποφάσεις λαμβάνονται, μή οριζομένου 
άλλως εν τω καταστατικώ, κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων. 

15. Μέλος τής διοικήσεως δέν δικαιούται ε'ις ψήφον εάν ή άπόφασις 
άφορα τήν έπιχείρησιν δικαιοπραξίας ή τήν εγερσιν ή τήν κατάργησιν 
δίκης μεταξύ τοϋ σωματείου άφ' ενός και τοϋ μέλους άφ' ετέρου, ή τοϋ 
συζύγου αύτοϋ, ή συγγενοϋς εξ αίματος μέχρι και τοϋ τρίτου βαθμοϋ. 

16.—(Ι) Ό έχων τήν διοίκησιν επιμελείται τών υποθέσεων τοϋ 
σωματείου και αντιπροσωπεύει τοΰτο δικαστικώς και εξωδίκως. 
Ύποκατάστασις , ενόσω ή συστατική πράξις ή τό καταστατικόν δέν 
ορίζει, άλλως, απαγορεύεται. 

(2) "Η εκτασις τής εξουσίας τοϋ έχοντος τήν διοίκησιν προσδιορίζεται 
εκ τοϋ καταστατικού, ό δέ προσδιορισμός ούτος ισχύει καΐ έναντι 
τρίτων. Δια τοϋ καταστατικού δύνανται νά άνατεθώσιν ώρισμέναι 
υποθέσεις είς ίδιον πρόσωπον. Ή εξουσία τούτου έν αμφιβολία, 
εκτείνεται και εϊς πασαν συναφή πράξιν. 

Έγγρυψή 
τροποποιήσεων 
καταστατικού 
εις τύ 
Μητρωον. 

Σημείωσις 
διαλύσεως 
σωματείου 
εις τό 
Μητρωον. 

Lioo&or, 
έξοδος και 
αποβολή 
μελών. 

' loo'tqiiu 
μελών. 

Δικαιώματα 
και υπο
χρεώσεις 
εξελθόντων 
μελών. 

Άμεταδί
βαστον 
ιδιότητος 
μέλους. 

Διοίκηοιι; 
σωματείου. 

Περιπτώσεις 
καθ' ας 
μέλος τής 
διοικήσεο^ς 
δέν δικαι

ούται είς 
ψήφον. 
Καθήκοντα 
καΐ 
έξουσίαι 
διοικήσεως 
καΐευθύνη 
μελών τής 
διοικήσεως 
καΐ σω

ματείου. 
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Συνέλευσις 
μελών 
σωματείου. 

"Εργον της 
συνελεύσεως 
μελών. 

Σύγκλησις 
συνελεύσεως 
μελών. 

'Αποφάσεις 
συνελεύσεως 
μελών. 

'Αποφάσεις 
περί τροπο
ποιήσεως τοϋ 
καταστατικού, 
περί δια
λύσεως ή 
περί 
μεταβολές 
τοΟ σκοποΟ 
σωματείου. 
Άκυρότης 
αποφάσεων 
τ^ς συνελεύ
σεως xgiy 
μελών κάΙ 
αναστολή 
εκτελέσεως 
αυτών. 

(3) Δικαιοπραξίαι έπιχειρηθεΐσαι ύπό τοΟ διοικούντος το σωματεΐον 
οργάνου εντός των ορίων τής εξουσίας του δέσμεύουσι τό σωματεΐον. 

(4) Τό σωματεΐον ευθύνεται έκ των πράξεων ή παραλείψεων των 
άντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, έφ' δσον ή πραξις f) ή παράλειψις 
έλαβε χώραν κατά την έκτέλεσιν των ανατιθεμένων είς αυτά καθηκόντων 
καΐ συνεπάγεται ύποχρέωσιν αποζημιώσεως. Ευθύνεται επί πλέον 
έΐζ όλόκληρον καί τό ύπαίτιον πρόσωπον. 

17. Ή Συνέλευσις των μελών αποτελεί τό άνώτατον δργανον του 
σωματείου καΐ αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αύτοΟ μη υπαγό
μενης είς τήν αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ή Συνέλευσις των μελών, 
εφ* δσον τό καταστατικόν δέν ορίζει ίίλλως, Ιδία εκλέγει τά πρόσωπα 
τής διοικήσεως, ορίζει τους έλεγκτάς των λογαριασμών του σωματείου, 
άττοφασίζει περί τής είσόδου ή αποβολής μέλους, περί εγκρίσεως τοΟ 
Ισολογισμού, περί μεταβολής τοΟ σκοποΟ τοϋ σωματείου, περί τροπο
ποιήσεως τοΟ καταστατικού καΐ περί διαλύσεως τοϋ σωματείου. 

18. Ή Συνέλευσις τών μελών έχει τήν έποπτείαν καΐ τόν ελεγχον 
τών μελών τοΟ διοικούντος Συμβουλίου καΐ δικαιούται οποτεδήποτε 
νά παύη αυτά. Τό προς παΟσιν δικαίωμα τής Συνελεύσεως τών μελών, 
δέν δύναται διά του καταστατικού νά περιορισθή, εφ' όσον ή παΰσις 
τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου υπαγορεύεται έκ σπουδαίων 
λόγων και ίδια ένεκα βαρείας παραβάσεως τών καθηκόντων αυτών ή 
άνικανότητος προς τακτικήν διαχείρισιν. 

19.—(Ι) Ή Συνέλευσις τών μελών συγκαλείται ύπό τής διοικήσεως 
καθ* ας περιπτώσεις ορίζει τό καταστατικόν, ή οσάκις τούτο επιβάλλεται 
έκ τοΰ συμφέροντος τοΰ σωματείου. 

(2) Ή Συνέλευσις τών μελών συγκαλείται εάν ζητήση τοϋτο ό ύπό τοΰ 
καταστατικού οριζόμενος αριθμός μελών. *Εν ελλείψει τοιούτου 
ορισμού, δύναται νά ζητήση τήν σύγκλησιν τό εν πέμπτον τών μελών 
δι* εγγράφου αιτήσεως άναγραφούσης τά συζητητέα θέματα. *Εάν ή 
αίτησις δέν είσακουσθή ή 'Επιτροπή Δήμων καΐ Ευημερίας δύναται νά 
εξουσιοδότηση τους αιτούντος δπως συγκαλέσωσι τήν Συνέλευσιν 
τών μελών ήτις καΐ ρυθμίζει τά τής προεδρίας αυτής. 

20.—(Ι) ΑΙ αποφάσεις τής Συνελεύσεως τών μελών λαμβάνονται 
κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών. Άπόφασις τής 
Συνελεύσεως τών μελών έπ! θέματος μή άναγραφέντος έν τη προσκλήσει 
είναι άκυρος πλην εάν τό καταστατικόν όρίζη άλλως. 

(2) Δέν δικαιούται ε'ις ψήφον μέλος τ ι , εάν ή άπόφασις άψορςι τήν 
έπιχείρησΐν δικαιοπραξίας ή τήν έγερσιν ή κατάργησιν δίκης μεταξύ 
τοΰ σωματείου άφ* ενός καΐ τοΰ μέλους άφ' έτερου, ή τοΰ συζύγου 
αύτοϋ, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και τοΰ τρίτου βαθμοϋ. 

21.—(Ι) Προς λήψιν αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστα
τικού ή περί διαλύσεως τοΰ σωματείου, απαιτείται ή παρουσία τοΰ 
ήμίσερς τουλάχιστον τών μελών πλέον ενός καΐ ή πλειοψηφία τών τριών 
τετάρτων τών παρόντων. 

(2) Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής τοΰ σκοπού τοϋ σωμα
τείου απαιτείται ή συναίνεσις τών τριών τετάρτων τών μελών τοΰ 
σωματείου. 

22,—(Ι) Άπόφασις τής Συνελεύσεως τών μελών αντικείμενη εΐς τόν 
νόμον ή τό καταστατικόν είναι δκυρος. Ή άκυρότης κηρύσσεται ύπό 
τοϋ δικαστηρίου επί τή αγωγή μέλους μή συναινέσαντος ή παντός 
έχοντος έννομρν συμφέρον. Ή αγωγή αποκλείεται μετά παρέλευσιν 
Ι ξ μηνών άπό τής αποφάσεως τής Συνελεύσεως τών μελών. Ή 
κηρύττουσα τήν ακυρότητα άπόφασις Ισχύει ύττέρ καί κατά πάντων. 
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(2) Τό δικαστήριον, αΐτήσει της διοικήσεως τοϋ σωματείου ή μέλους 
αύτοΟ ή τοΟ Γενικού Εισαγγελέως, δύναται να άναστείλη τήν έκτέλεσιν 
αποφάσεως άκυρου. 

23.—(Ι) Τό σωματεΐον διαλύεται κατά πάντα χρόνον δι* αποφάσεως Διαλυσις 
τής Συνελεύσεως των μελών. σωματείων. 

(2) Τό σωματεΐον διαλύεται καθ* ας περιπτώσεις ορίζει περί τούτου 
τό καταστατικόν. Τό σωματεΐον διαλύεται αμα ως τά μέλη αύτου 
εμειώθησαν εϊς όλιγώτερα των δέκα. 

(3) Τό σωματεΐον δύναται νά διαλυθή δι* αποφάσεως τοϋ δικαστηρίου 
τη αιτήσει της διοικήσεως τοΟ σωματείου ή τοϋ ενός πέμπτου των 
μελών, ή της αρχής :— 

(α) εάν λόγω μειώσεως τοϋ άριθμοϋ τών μελών ή άλλων αίτιων 
άποβαίνη αδύνατος ή άνάδειξις διοικήσεως ή έν γένει καθί
σταται αδύνατος ή έξακολούθησις τοϋ σωματείου συμφώνως 
προς τό καταστατικόν 

(β) εάν έξεπληρώθη ό σκοπός, τοϋ σωματείου ή εάν ένεκα μακράς 
αδρανείας συνάγεται έγκατάλειψις τοϋ σκοποϋ αύτοϋ" 

(γ) εάν τό σωματεΐον έπιδιώκη σκοπόν διάφορον τοϋ έν τω κατα
στατικώ καθοριζομένου, ή εάν ό σκοπός ή ή λειτουργία τοϋ 
σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς 
τήν δημοσίαν τάξιν. 

24.—(Ι) Τό σωματεΐον άμα τη διαλύσει διατελεί αυτοδικαίως έν Έκκαθαρισις 
εκκαθαρίσει. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως καΐ διά τάς άνάγκας διαλυθέν™ς 
αυτής λογίζεται υφισταμενον. 

(2) Ή έκκαθάρισις, εφ'δσον έν τω νόμω ή τω καταστατικώ δεν 
ορίζεται άλλως, ή έφ* δσον υπό τοϋ αρμοδίου οργάνου δέν απεφασίσθη 
άλλως, γίνεται ύπό τών εχόντων τήν διοίκησιν τοϋ σωματείου. Έν 
ελλείψει τοιούτων, ό εκκαθαριστής, εις ή πλείονες, διορίζεται ύπό της 
Επιτροπής Δήμων και Ευημερίας. 

(3) Ό εκκαθαριστής επέχει θέσιν διοικούντος τό σωματεΐον. Ή 
εξουσία αύτοϋ περιορίζεται ε'ις τάς άνάγκας της εκκαθαρίσεως. 

(4) Ό εκκαθαριστής ευθύνεται ε'ις άποζημίωσιν τών δανειστών τοϋ 
σωματείου διά πάσαν έκ πταίσματος αύτοϋ παράβασιν τών υποχρεώ
σεων του. Πλείονες έκκαθαρισται ευθύνονται εϊς όλόκληρον. 

25.—(Ι) Ή περιουσία τοϋ διαλυθέντος σωματείου, εφ'δσον έν τω Περιουσία 
νόμω ή τω καταστατικώ δέν ορίζεται άλλως, ή έφ' δσον ύπό τοϋ διαλυθέντος 
αρμοδίου οργάνου δέν απεφασίσθη άλλως, περιέρχεται είς τήν Συνέ σωμστείου· 
λευσιν ύποχρεουμένην εϊς τήν διά της περιουσίας ταύτης έκπλήρωσιν 
τοϋ σκοποϋ τοϋ σωματείου. 

(2) Ή περιουσία τοϋ διαλυθέντος σωματείου έν ουδεμία περιπτώσει 
διανέμεται μεταξύ τών μελών. 

26. Ή Συνέλευσις διά τών αρμοδίων οργάνων της δύναται νά έπι Προσφορά 
χορήγηση σωματεΐον ή νά προσφέρη έπιχορήγησιν είς σωματεΐον έΐΐΐχ°ρηγή
ύπάρχον ή συσταθησόμενον. σεωςπρός 

Γ/Ν ' ■ ■ σωματεία. 
27. Σωματεία ήδη εγγεγραμμένα δέν υποχρεούνται εις τήν καταβολήν Σωματεία 

τών δικαιωμάτων εγγραφής, άλλ' υπόκεινται είς πάσας τάς διατάξεις η°η έγγε
τοϋ παρόντος Νόμου. γραμμένα. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


