
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2009  

 
 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο: 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 224, 
16.08.2006, 
σ.1. 

«Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 
ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(Ι) του 1992 
140(Ι) του 1999 
140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2003 
144(Ι) του 2003 

5(Ι) του 2004 
170(Ι) του 2004 
230(Ι) του 2004 
23(I) του 2005 
49(Ι) του 2005  
76(Ι) του 2005 
29(Ι) του 2007 
37(Ι) του 2007 

177(Ι) του 2007 
104(I) του 2009 

124(I) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους 
του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι 2010.  

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

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

  
 (α)       με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

85(Ι) του 2010. 

 
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εταιρεία 
έχουσα ως σκοπόν της προαγωγήν των οικονομικών 
συμφερόντων των μελών της συμφώνως προς τα συνεργατικάς 
αρχάς ή εταιρεία ιδρυθείσα με σκοπόν τη διευκόλυνσιν της 
λειτουργίας των τοιούτων εταιρειών δύναται να εγγραφεί δυνάμει 
του παρόντος Νόμου: 
 Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, δεν 
εγγράφονται παρά μόνο εταιρείες που διαθέτουν μετοχικό 
κεφάλαιο και των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
12Α, τα μέλη έχουν ευθύνη περιορισμένη στο ύψος του ποσού της 
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.»∙ 
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 (β)       με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (1Α):  
  
  «(1Α)(α)      Η ευθύνη εταιρείας, της οποίας μέλος είναι εγγεγραμμένη 

εταιρεία, θα είναι περιορισμένη.  
 

   (β)       Σε  περίπτωση  εταιρείας απεριορίστου  ευθύνης, τα µέλη 
αυτής µόνο κατά την εκκαθάριση θα είναι υπεύθυνα από 
κοινού και κεχωρισµένως σε σχέση προς και δι’ απάσας 
τας υποχρεώσεις αυτής.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

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

   (α) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου 
(4) αυτού με άνω και κάτω τελεία και με τη διαγραφή της ακόλουθης δεύτερης 
πρότασης  του ιδίου εδαφίου: «Εις περίπτωσιν τροποποιήσεως, διά της 
οποίας επιφέρεται αλλαγή εις την ευθύνην της εταιρείας, τα υφιστάµενα µέλη 
θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται ως µέλη εάν συµµορφωθούν προς τας 
διατάξεις των ειδικών κανονισµών ως ούτοι ετροποποιήθησαν µετά την 
αλλαγήν της ευθύνης της εταιρείας:»∙  

 
   (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
 
 «(5) Ουδεμία τροποποίηση των ειδικών κανονισμών εταιρείας διά της 

οποίας επιφέρεται αλλαγή στην ευθύνη των μελών της από 
απεριόριστη σε περιορισμένη, διά της δημιουργίας μετοχικού 
κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12Α, θα 
εγγράφεται, εκτός εάν ληφθεί απόφαση σε γενική συνέλευση των 
μελών της και εγκριθεί υπό του Εφόρου.»∙ 

 
(γ)       με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (5A): 
 

«(5Α)(α) Σε περίπτωση που η ευθύνη των μελών μετατρέπεται 
από απεριόριστη σε περιορισμένη σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (5), εκδίδεται προς τους 
δανειστές κατάλληλη γνωστοποίηση, όπως ορίζει η 
Επιτροπή με βάση την παράγραφο (γ) του παρόντος 
εδαφίου, και παρέχεται σ’ αυτούς  το δικαίωμα να 
ζητήσουν πριν την έναρξη ισχύος της μετατροπής ή και 
μετά από αυτήν εντός προθεσμίας που ορίζει η 
Επιτροπή, την άμεση εξόφληση των καθαρών 
αποδοτέων απαιτήσεών τους χωρίς οποιαδήποτε προς 
τούτο έξοδα ή χρεώσεις ή περιορισμό του αναλογούντος 
τόκου, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου 
όρων που διέπουν τις απαιτήσεις τους, αλλά χωρίς 
επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 28 και εν γένει 
των τυχόν ανταπαιτήσεων της εταιρείας οποιασδήποτε 
μορφής, περιλαμβανομένων δεσμεύσεων, εκχωρήσεων 
ή άλλων συμβατικώς αναληφθεισών υποχρεώσεων και 
γενικού δικαιώματος επίσχεσης (general preferential 
lien).  

 
(β) Τα υφιστάμενα μέλη εξακολουθούν να θεωρούνται μέλη 

συμμορφούμενα με τις διατάξεις των ειδικών 
κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιούνται ως ανωτέρω, 
εκτός εάν δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία την 
αντίθεσή τους και αποχωρήσουν. 

 
(γ) Οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως θέματα ή και θέματα 

διαδικασίας και γνωστοποιήσεων σε σχέση με την 
εφαρμογή του παρόντος εδαφίου ρυθμίζονται με 
Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.». 
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Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προθήκη νέου 
άρθρου 12Α. 

 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το υφιστάμενο 
άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Α: 

   
 «Έκδοση 

μετοχών 
και άλλων 
τίτλων.  

 12Α.-(1) Εγγεγραμμένες εταιρείες, των οποίων η ευθύνη των μελών είναι 
απεριόριστη, δύνανται με απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών τους 
να τροποποιούν τους ειδικούς τους κανονισμούς, έτσι ώστε να 
προβλέπεται η δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή της 
ευθύνης των μελών από απεριόριστη σε περιορισμένη ή χωρίς τέτοια 
μετατροπή, εφόσον ικανοποιούν τον Έφορο για τη σκοπιμότητα και 
ορθότητα αυτής της επιλογής.  

  
 (2) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να προβαίνει χωρίς τροποποίηση των 

ειδικών κανονισμών της και μέχρι του εγκεκριμένου υπό των ειδικών 
κανονισμών μετοχικού της κεφαλαίου, σε εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου 
με βάση όρους που αποφασίζονται από την επιτροπεία της και 
εγκρίνονται από τον Έφορο:  

       
                            

 (3)(α)     Στα πλαίσια της άσκησης των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, 
ο Έφορος δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να 
ζητήσει από εγγεγραμμένη εταιρεία όπως αυτή ετοιμάσει και 
υποβάλει προς αυτόν μελέτη για τη σκοπιμότητα, τους όρους 
και το ύψος τυχόν απαιτούμενης έκδοσης νέου κεφαλαίου με 
βάση τα δεδομένα της εταιρείας ως προς τα κριτήρια άσκησης 
εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων.   

 
     (β) Κάθε έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθύνεται μόνο 

προς τα πρόσωπα που είναι ή δύνανται να εγγραφούν ως 
μέλη της εταιρείας με βάση το άρθρο 8.  

 
     (γ) Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι μέρος της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών μέχρις ενός ανωτάτου ορίου 
θα καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 
προσόδου, νοουμένου ότι τέτοια κεφαλαιοποίηση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως προς τα συνολικά 
αποθεματικά προσόδου της εταιρείας, όπως τα ανώτατα αυτά 
όρια καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 
     (δ) Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι τα πρόσωπα 

που αποκτούν μετοχές θα αναλαμβάνουν μία ή και τις δύο 
από τις ακόλουθες ευθύνες:   
(i)      όταν η εταιρεία τα καλεί, να καταβάλλουν καθορισμένα 

ποσά μη κληθέντος κεφαλαίου (uncalled capital),  
(ii)      να πραγματοποιούν, σε περίπτωση που η εταιρεία 

υποστεί ζημιές ή τεθεί υπό εκκαθάριση, τις 
καθορισμένες μη επιστρεπτέες συμπληρωματικές 
καταβολές, ως πολλαπλάσιο της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών ή άλλως πως (members’ reserve liability):  

 
Νοείται ότι, τα ποσά που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (i) και (ii) πιο πάνω είναι αμέσως απαιτητά 
και καταβάλλονται όταν η εταιρεία ή ο εκκαθαριστής το 
ζητήσουν, ανεξάρτητα οποιασδήποτε απαίτησης του μέλους 
έναντι της εταιρείας. 

   
  (4)(α)    Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, εφόσον παρέχουν σχετική 

εξουσιοδότηση οι ειδικοί κανονισμοί της, να εκδίδει 
προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλους τίτλους ή κινητές 
αξίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με όρους που 
αποφασίζονται από την επιτροπεία της και εγκρίνονται από 
τον Έφορο. 

   
       (β)        Κατά  την  άσκηση  των  εποπτικών  του   αρμοδιοτήτων,  ο 

Έφορος δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ζητήσει 
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από εγγεγραμμένη εταιρεία όπως αυτή ετοιμάσει και 
υποβάλει προς αυτόν μελέτη για τη σκοπιμότητα, τους όρους 
και το ύψος τυχόν απαιτούμενης έκδοσης προνομιούχων 
μετοχών ή αξιόγραφων ή  άλλων τίτλων ή κινητών αξιών, με 
βάση τα δεδομένα της εταιρείας ως προς τα κριτήρια άσκησης 
εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων.   

   
  (γ)     Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου που αφορούν μετοχές, 

συμφέρον στο μετοχικό κεφάλαιο και μέρισμα από μετοχές 
δεν εφαρμόζονται σε σχέση με προνομιούχες μετοχές που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου. 

   
  (5) Οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως θέματα ή και θέματα όρων έκδοσης ή 

και διαδικασιών και γνωστοποιήσεων σε σχέση με την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις της 
Επιτροπής που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.». 

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

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

 

  
 «Ευθύνη μελών 

επιτροπείας για 
ετήσιους 
λογαριασμούς 
και ετήσια 
έκθεση 
διαχείρισης. 

  

 57Α.-(1) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, 
ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της 
συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον έναντι της 
εταιρείας να μεριμνούν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και καταστάσεις και, 
ανάλογα με την περίπτωση, οι ετήσιοι ενοποιημένοι λογαριασμοί και 
καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται ως προς το 
περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνεργατικής 
νομοθεσίας και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.    

 
 (2) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργώντας 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της συνεργατικής 
νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον έναντι της εταιρείας να 
εξασφαλίζουν ότι η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσεται και 
δημοσιεύεται ως προς το περιεχόμενό της σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της συνεργατικής νομοθεσίας.».   

 
 

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.104-2010 
 
 
ΚΧΓ/ΕΧ 
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