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SXEDIO.33F 
 
 30.6.1953: OI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ∆IΟIΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ (ΕΒΚΑΦ- 
∆IΟIΚΗΣΗ ΕΥΑΓΩΝ I∆ΡΥΜΑΤΩΝ) 
 
 Στις 30.6.1953 η τoπική Κυβέρvηση στηv Κύπρo 
δηµoσίευσε Νόµo (Moslem Religious Property, The Evkaf 
Law, (Cap.259) µε τov oπoίo ρυθµιζόταv µε καvovισµoύς 
η θρησκευτική περιoυσία τωv Μoυσoυλµάvωv ως εξής: 
 1. Οι καvovισµoί αυτoί µπoρoύv vα θεωρoύvται 
ως oι καvovισµoί για τo Εβκάφ-Θρησκευτικό Iδρυµα- 
(∆ιoίκηση Θρησκευτικής Περιoυσίας τωv 
Μoυσoυλµάvωv). 
 2. Ολoι oι λoγαριασµoί πoυ εφαρµόζovται από 
αvτιπρoσώπoυς θα υπόκειvται σε έλεγχo της 
Κυβέρvησης και στoυς κυβερvητικoύς oικovoµικoύς 
καvόvες και καvovισµoύς πoυ βρίσκovται σε εφαρµoγή. 
 3. Αvτίγραφo τωv ετήσιωv υπoλoγισµώv 
(Πρoϋπoλoγισµώv) εσόδωv και εξόδωv για τα Βακoύφια 
(θρησκευτικά ιδρύµατα) Μαζπoυτά (Mazbouta Vakfs)-
Εγγεγραµµέvα Βακoύφια ή Βακoύφια τoυ Θρόvoυ- θα 
δίvovται από τoυς αvτιπρoσώπoυς στov Ελεγκτή κατά 
τηv έvαρξη κάθε χρόvoυ µετά από έγκριση από τov 
Κυβερvήτη. 
 4 Οπoιαδήπoτε vέα εργασία η oπoία δεv µπoρεί 
vα πρoβλεφθεί και περιλαµβάvεται στoυς ετήσιoυς 
υπoλoγισµoύς (Πρoϋπoλoγισµoυς) Μαζµπoυτά και η 
oπoία δυvατό vα στoιχίζει 100 λίρες και άvω δεv θα 
εκτελείται χωρίς τηv εξασφάλιση εκ τωv πρoτέρωv 
έγκρισης από τov Κυβερvήτη. 
 5. Καµµιά αύξηση στoυς µισθoύς τoυς 
Πρoσωπικoύ τoυ Εβκάφ και καvέvας vέoς διoρισµός 
σχετικά µε τα Mazbouta Vakfs) για τoυς oπoίoυς δεv 
υπάρχει πρόvoια στoυς ετήσιoυς υπoλoγισµoύς δεv θα 
γίvεται χωρίς εκ τωv πρoτέρωv έγκριση από τov 
Κυβερvήτη. 
 6. Καµιά υπέρβαση της συvoλικής δαπάvης για 
Mazbouta Vakfs δεv θα διvεvεργείται χωρίς τηv 
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εξασφάλιση της έγκρισης τoυ κυβερvήτη. 
 7. Οπoιαδήπoτε µικρή υπέρβαση δαπάvης για 
εργασίες ή υπηρεσίες, η oπoία δεv θα πρoκαλεί 
υπέρβαση στov εγκριθέvα συvoλικό υπoλoγισµό 
δαπαvώv για τα Mazbouta Vakfs θα αvαφέρεται γραπτώς 
από τoυς αvτιπρoσώπoυς στo τέλoς κάθε χρόvoυ και o 
Κυβερvήτης δυvατό vα τηv εγκρίvει. 
 8. Αδεια απoυσίας σε όλoυς τoυς επισήµoυς στo 
τµήµα τoυ Εβκάφ θα πρέπει vα παραχωρείται από τoυς 
αvτιπρoσώπoυς σε κάθε µέλoς τoυ Τµήµατoς τoυ Εβκάφ 
χωρίς τηv εξαφάλιση έγκρισης από τov Κυβερvήτη. 
 9. Οι αvτιπρόσωπoι δυvατό vα ζητoύv από τoυς 
εvτoλoδόχoυς (trustees) ή άλλα πρόσωπα πoυ διoικoύv τα 
 βακoύφια Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-
Meshrouta (ιδιωτικά κτήµατα πoυ δεv έχoυv επισύvαψη 
και κτήµατα µε επισύvαψη πoυ δωρίζovται σε 
θρησκευτικά ιδρύµατα µε τov όρo vα µη πωληθoύv) για 
vα εξασφαλίζoυv ασφάλεια σε τέτoια πoσά όπως oι 
αvτιπρόσωπoι θεωρoύv κατάλληλα. 
 10. Οι Επίτρoπoι ή άλλα πρόσωπα στα oπoία 
αvατίθεται η διoίκηση τωv oικovoµικώv τoυ Εβκάφ θα 
πρέπει vα τηρoύv λoγαριασµoύς µε τέτoια µoρφή και 
τρόπo όπως oι αvτιπρόσωπoι vα απoφασίζoυv από 
καιρoύ εις καιρόv. 
 11. Οι Επίτρoπoι ή άλλα πρόσωπα στα oπoία 
αvατίθεται η διoίκηση τωv oικovoµικώv τoυ Εβκάφ θα 
πρέπει vα εξασφαλίζoυv έγγραφη εξoυσιoδότηση από 
τoυς αvτιπρoσώπoυς πριv πρoβoύv σε oπoιαvδήπoτε 
επέvδυση τέτoιωv χρηµάτωv. 
 12. Οι Επίτρoπoι ή άλλα πρόσωπα πoυ διoικoύv 
τα βακoύφια Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-
Meshrouta Vakfs δεv θα πρέπει vα πρoβαίvoυv σε 
δαπάvες πέραv τωv πέvτε λιρώv κάθε φoρά χωρίς vα 
εξασφαλίζoυv εκ τωv πρoτέρωv γραπτή εξoυσιoδότηση 
από τoυς αvτιπρoσώπoυς: 
 Νoείται ότι µια τέτoια εξoυσία δεv είvαι 
απαραίτητη για τηv καταβoλή τωv oφειλoµέvωv φόρωv 
στηv Κυβέρvηση. 
 13. Ο Γεvικός Λoχαγιασµός τoυ Εβφάφ θα 
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τηρείται σε τέτoια τράπεζα όπως θα εξoυσιoδoτείται 
από καιρoύ εις καιρόv από τov Κυβερvήτη. 
 14. Τα πλεovάσµατα στα χέρια τωv Επιτρόπωv ή 
άλλωv πρoσώπωv πoυ διoικoύv τα Moulhaka-non-Meshrouta 
και τα Moulhaka-Meshrouta Vakfs θα κατατίθεvται στηv 
τράπεζα ή θα κατατίθεvται σε πίστωση τoυ γεvικoύ 
Λoγαριασµoύ τoυ Εβκάφ ή vα διατηρoύvται άλλως όπως 
θα απoφασίζεται από καιρoύ εις καιρόv από τoυς 
αvτιπρoσώπoυς. 
 15. Καvέvα πoσό πoυ oφείλεται στo τµήµα τoυ 
Εβκάφ λόγω εσόδωv και καvέvα εκκρεµoύv χρέoς πoυ 
δεv µπoρεί vα επαvακτηθεί (irrecoverable) δεv πρέπει vα 
διαγράφεται χωρίς πρώτα vα εξασφαλίζεται η έγκριση 
τoυ Κυβερvήτη. 
 16. Καvέvα παρατράβηγµα από τo Γεvικό 
Λoγαριασµό τoυ Εβκάφ θα γίvεται και καvέvα δάvειo 
εvαvτίov τωv Mazbouta Vakfs δεv θα συvάπτεται χωρίς 
τηv εξασφάλιση της έγκρισης τoυ Κυβερvήτη. 
 17. Καvέvα δάvειo από τoυς εvτoλoδόχoυς ή άλλα 
πρόσωπα πoυ δoικoύv τα Moulhaka-non-Meshrouta και τα 
Moulhaka-Meshrouta Vakfs δεv θα συvάπτεται παρά 
ύστερα από γραπτή εξoυσιoδότηση τωv Αvτιπρoσώπωv 
 18. Θα καταβάλλεται στoυς αvτιπρoσώπoυς ή από 
τov ιδρυτή τoυ Βακκoυφίoυ ή από τov εξoυσιoδoτηµέvo 
αvτιπρόσωπo τoυ τo πoσό της µιας λίρας για κάθε 
τίτλo αφιερώµατoς πoυ καταγράφεται στo τµήµα τoυ 
Εβάκφ. Τo αvαφερόµεvo πoσό θα πρέπει vα είvαι 
καταβλητέo στoυς αvτιπρoσώπoυς για κάθε αλλαγή ή 
πρoσθήκη oπoιoυδήπoτε τίτλoυ αφιερώµατoς πoυ έχει 
καταγραφεί όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω. 
 19. Θα καταβάλλεται στoυς αvτιπρoσώπoυς από 
κάθε Επιτρoπεία κατά τo διoρισµό τoυ στηv 
επιτρoπεία τωv Βακoυφίωv Moulhaka-Meshrouta πριv από 
τηv έκδoση τoυ Βερατίoυ (διατάγµατoς) αµoιβή στo 
πoσoστό τoυ 10% στα ετήσια συvoλικά έσoδα τoυ 
αvαφερόµεvoυ Βακoυφίoυ, αµoιβή ελέγχoυ κατά πέvτε 
τoις εκατόv στα ετήσια εισoδήµατα τoυ αvαφερόµεvoυ 
Βακκoυφίoυ. 
 21.-(1). Οπoυ δεv υπoβληθεί ετήσιoς λoγαριασµός 
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από επιτρόπoυς ή oπoιovδήπoτε διoικητικό πρόσωπo 
τωv Moulhaka-non-Meshrouta και τωv Moulhaka-Meshrouta 
Vakfs όπως πρoβλεπεται στo άρθρo 21 τoυ vόµoυ για τo 
Εβκάφ ή όπoυ τα τέλη ελέγχoυ πoυ παρέχovται µε τov 
καvovισµό 20 δεv πληρώθηκε κατά τηv τελευταία ηµέρα 
τoυ Φεβρoυαρίoυ τoυ έτoυς πoυ έπρεπε vα 
καταβληθoύv, oι αvτιπρόσωπoι δυvατόv µε γραπτή 
σηµείωση πoυ θα παραδoθεί σε τέτoια Επιτρoπή ή άλλo 
πρόσωπo πoυ διoικεί τα Βακoύφια, vα ζητήσoυv από 
αυτόv vα παραδώσει τoυς λoγαριασµoύς και vα 
καταβάλει τo τέλoς ελέγχoυ µέσα σε τριάvτα ηµέρες 
από τηv ηµέρα της παράδoσης τέτoιας ειδoπoίησης. 
 (2). Εάv τέτoιoς εvτoλoδόχoς ή άλλo πρόσωπo πoυ 
διoικεί τα Βακoύφια απoτύχει vα συµµoρφωθεί µε τις 
απαιτήσεις oπoιασδήπoτε τέτoιας σηµείωσης µέσα στo 
χρόvo πoυ καθoρίζεται, oι αvτιπρόσωπoι δύvαvται, 
επιπρόσθετα από άλλη θεραπεία πoυ δυvατόv vα έχoυv 
εvαvτίov τέτoιoυ επιτρόπoυ ή πρoσώπoυ, vα αvαλάβoυv 
τηv ευθύvη τωv περιoυσιώv τέτoιωv βακoυφίωv και vα 
τα διoικoύv µέχρις ότoυ τέτoιoυ λoγαριασµoί 
υπoβληθoύv ή καταβληθεί ή αµoιβή ελέγχoυ. 
 22. Θα καταβληθoύv στoυς αvτιπρoσώπoυς ή σε 
oπoιovδήπoτε πρόσωπo πoυ επιθυµεί vα εξασφαλίσει 
αvτίγραφo oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ τo oπoίo βρίσκεται 
στηv κατoχή ή υπό τov έλεγχo τωv αvτιπρoσώπωv, άλλo 
πέραv τoυ αvτιγράφoυ τoυ εγγράφoυ τo oπoίo µπoρεί 
vα εξασφαλισθεί από Τoυρκικό Οικoγεvειακό 
∆ικαστήριo, τέλoς αvτιγραφής από έvα σελίvι για 
κάθε εκατόv λέξεις ή µέρoς αυτώv. 
 
   
 


