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Ό περί Καταθέσεων εις Έκτοπισθείσας Συνεργατικός 'Εταιρείας Νόμος 
τοϋ 1978 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω δρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 46 τοΟ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ε Ι Σ 
ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΙ Σ Α Σ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Καταθέσεων εις Συνοπτικός 
Έκτοπισθείσας Συνεργατικός Εταιρείας Νόμος του 1978. τίτλος., 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«έκτοπισθεΐσα εταιρεία» σημαίνει έγγεγραμμένην συνεργατι
κή ν έταιρείαν ήτις έχει κηρυχθη ή ήθελεν έν τω μέλλοντι κηρυχθη 

. ώς έκτοπισθεΐσα εταιρεία δυνάμει του περί Έκτοπισθεισών Συντ 
εργατικών Εταιρειών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1977 η\ τοοΐ977. 
και τοϋ περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου' Κε<ρ 114 

28τοΰ1959. 
«ημερομηνία εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας» σημαίνει 

,τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ή εταιρεία, ώς έκ τής Τουρκικής εισβο
λής, απώλεσε τήν εδραν αυτής ή τήν ήμερομηνίαν καθ' ή ν ή 
τοιαύτη έδρα έχει ώς έκ τής εισβολής καταστη απροσπέλαστος' 

«κατάθεσις» σημαίνει παν πιστωτικόν όπόλοιπον — 
(α) τηρούμενον ύπό καταθέτου παρά έκτοπισθείση εταιρεία, 

ήτις έν τή συνήθει διεξαγωγή τών εργασιών αυτής συμ
φώνως προς τους κανονισμούς αυτής και προς τόν περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμον δέχεται καταθέσεις' Κ ε φ 1 1 4 
Καί 28 τοϋ 1959. 

(β) παραμένον είς πίστιν του καταθέτου μετά τόν συμψη
φισμόν τούτου μεθ' οιασδήποτε τυχόν άποδεικνυομένης οφει
λής του καταθέτου εις τήν Έταιρείαν : 

Νοείται δτι οσάκις ό καταθέτης διατηρή πλείονα του ενός 
πιστωτικά υπόλοιπα ένώ έκ παραλλήλου οδτος οφείλει -προς 
τήν έκτοπισθεΐσαν έταιρείαν οιονδήποτε ποσόν ή ποσά είς 
ενα ή πλείονας χρεωστικούς λογαριασμούς, ό συμψηφισμός 
τών υπολοίπων τούτων θά γίνεται καθ' δν τρόπον ήθελε 
κρίνει σκόπιμον ή έκτοπισθεΐσα εταιρεία. 

3.—(1) Πάσα έκτοπισθεΐσα εταιρεία δύναται, τή αιτήσει καταθέτου χ0ρήγησις 
ό όποιος διετήρει κατά τήν ήμερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής δανείων, 
εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ' αυτή κατάθεσιν, νά έγκρί
νη προς αυτόν δάνειον μέχρι του ποσοΰ τής τοιαύτης καταθέσεως. 
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Τραπέζης εις 
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σθείσας 
εταιρείας. 

(2) Ή εγκρισις οιουδήποτε δανείου δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΟ 
παρόντος άρθρου θά γίνεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου καΙ υπό τοιούτους όρους ώς ή έγκρίνουσα τό δάνειον 
έκτοπισθεΐσα εταιρεία ήθελε, τη συγκαταθέσει τοΰ Υπουργού Οικο
νομικών, ορίσει. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κατάθεσις οιουδήποτε 
καταθέτου θεωρείται δτι υφίσταται παρά έκτοπισθείση εταιρεία, εάν 
ό καταθέτης ήθελεν αποδείξει, προς ίκανοποίησιν της εν λόγω εται
ρείας, δτι διετήρει κατά την ήμερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής 
εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ' αύτη τήν τοιαύτην κατά
θεσαν. ■ 

4. Πάν δάνειον έγκρινόμενον δυνάμει του άρθρου 3 — 
(α) θά εΐναι καταβλητέον εις τον καταθέτη ν δι' ίσων ετησίων 

δόσεων εντός επτά ετών, της πρώτης δόσεως ούσης κατα
βλητέας εντός εξ μηνών άπό της ενάρξεως της Ισχύος τοΟ 
παρόντος Νόμου, εκάστης δε τών επομένων δόσεων οΰσης 
καταβλητέας εν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν της αμέσως 
προηγουμένης δόσεως

(β) θά:φέρη, τό αυτό έπιτόκιον ώς ή κατάθεσις του καταθέτου, 
ή έν τη περιπτώσει πλέον της μιας καταθέσεως τό έπιτό
κιον τό οποίον θά καθορισθη ύπό της έκτοπισθείσης εται
ρείας νοουμένου δτι τό καθορισθησόμενον έπιτόκιον δεν θά 
ύπερβαίνη τον μέσον σταθμικόν δρον δλων τών καταθέσεων' 
καΙ ■ " . " ■ ' 

(γ) θά εΐναι άποπληρωτέον συμφώνως προς δρους οριζόμενους 
ύπό τής έκτοπισθείσης εταιρείας: 

Νοείται δτι — 
(α) Αϊ πρώται £250 εκάστου δανείου θά είναι καταβλητέαι εις 

τον καταθέτην εις μίαν δόσιν εντός εξ μηνών άπό της ενάρ
ξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου* και 

(β) αϊ έπόμεναι £250 εκάστου δανείου θά είναι καταβλητέαι 
εις τον καταθέτην εντός ενός έτους άπό της καταβολής της 
πρώτης δόσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι δάνειον, έγκρινόμενον ύπό έκτοπισθείσης 
εταιρείας καΙ τοΰ όποιου δεν ζητείται ή ολική ή μερική καταβολή, 
παραμένει εΐςπίστιν τοΰ καταθέτου δυνάμενον νά άποσυρθή, εν δλω 
ή έν μέρει, εντός τών εν τω παρόντι άρθρω εκτιθεμένων χρονικών 
προθεσμιών ή μετά τήν λήξιν τούτων. 

5;—(1). Διά τον σκοπόν της ύπό έκτοπισθεισών εταιρειών κατα
βολής δανείων εγκριθέντων δυνάμει τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος 
νόμου ή Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, τή προηγουμένη έγκρίσει. 
τοΰ Υπουργού Οικονομικών, θά χορηγή δάνεια εις τάς έκτοπισθείσας 
εταιρείας, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής οικονομικής καταστάσεως εκά
στης εξ αυτών, ύπό τους δρους τους αναφερομένους έν τω έδαφίω 
(2) τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) Παν δάνειον χορηγόύμενον ύπό τής Συνεργατικής Κεντρικής 
Τραπέζης συμφώνως προς τό εδάφιον (1) τοΰ παρόντος άρθρου θά 
φέρη τοιοΰτον έπιτόκιον ώς ήθελε καθορισθη ύπό τοΰ Υπουργού 
Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά τοΰ Διοικητού Συνεργατικής 'Ανα
πτύξεως και θά είναι άποπληρωτέον εντός 10 ετών άπό τής χορηγή . 
σεώς του: 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ην, εντός τής ρηθείσης χρονικής 
περιόδου, ή όφειλέτις έκτοπισθεΐσα εταιρεία έπανέλθη εις τήν άρχι
κήν αυτής £δραν ή.τά μέλη αυτής ήθέλον επανακτήσει τάς κατεχο
μένας ύπό τών Τούρκων εισβολέων ακίνητους Ιδιοκτησίας των, τό 



967 Ν. 46/78 

δάνειον θα εΐναι άποπληρωτέον μετά πάροδον εξ μηνών από της 
ρηθείσης επανόδου της εταιρε ίας εις την άρχικήν της εδραν ή της 
έπανακτήσεως των κατεχομένων ύπό των Τούρκων εισβολέων ακι
νήτων ιδιοκτησιών, αναλόγως της περιπτώσεως. 

6. Παν δάνειον χορηγούμενον ύπό της Συνεργατ ικής Κεντρικής Έγγύησις 
Τραπέζης συμφώνως προς το άρθρον 5 θα είναι ύπό την έγγύησιν της Δημό
της Δημοκρατ ίας , ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελον καθορισθή διά κ ρ α τ ι σ ς · ' 
σχετικής συμβάσεως, α λ λ ' εν ουδεμία περιπτώσει θά είναι δυνατόν 
δπως ή Δημοκροαία κληθή νά καταβάλη οιονδήποτε ποσόν δυνάμει 
τής τοιαύτης εγγυήσεως προ της παρελεύσεως τουλάχιστον δέκα 
ετών α π ό τής συνάψεως του δανείου. 

7. Ή Συνεργατ ική Κεντρική Τράπεζα πρό τής χορηγήσεως οίου Παροχή 
δήποτε δανείου, καΐ π ά σ α έκτοπισθεΐσα εταιρε ία πρό τής εγκρίσεως στοιχείων, 
ή υποβολής δανείου συμφώνως προς τόν παρόντα Νόμον, ύπο ^ ^ φ ω ^ φ 0 
χρεουται δπως παράσχη είς τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκροττίας παν ρ ^ ύ π ό ° ° 
στοιχεΐον καΐ ε γ γ ρ α φ ο ν και πασαν πληροφορίαν, σχετιζόμενον ή Συνεργατικής 
σχετιζομένην προς τήν προτεινομένην χορήγησιν ή εγκρισιν του Κεντρικής 
^ανρίοΐ) Τραπέζης 
οανειου. κο1 έ κ τ ο π ι . 

σθεισών 
εταιρειών 
εις τήν 
Κυβέρνησιν 
τής Δημο
κρατίας. 


